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V FƏSİL
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın təsdiq edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(1 iyul 2004-cü il)
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına hərbi təcavüzü nəticəsində öz doğma torpaqlarından qovulmuş
və didərgin salınmış insanların taleyi, onların mənzil-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və sosial
müdafiəsinin təmin edilməsi daim dövlətin diqqət mərkəzindədir. Son illər bu istiqamətdə bir sıra ciddi addımlar
atılmış, Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun, dövlət büdcəsinin, donor dövlətlərin və beynəlxalq
humanitar təşkilatların vəsaiti hesabına on minlərlə ailə üçün yeni qəsəbələr salınmış, ayrı-ayrı şəhər və
rayonlarda müasir tipli evlər və mənzillər tikilib qaçqınların və məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilmiş,
onların sosial müdafiəsi ilə bağlı çoxsaylı humanitar layihələr və digər tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bu sahədə görülən irimiqyaslı işlərə baxmayaraq, qaçqın və məcburi köçkünlərin böyük bir hissəsi hələ
də çadır düşərgələrində, dəmir yolu üzərindəki yük vaqonlarında, yaşayış üçün yararlı olmayan ictimai və
tikintisi yarımçıq qalmış binalarda, digər müvəqqəti məskunlaşma yerlərində çox ağır şəraitdə yaşayır və bir sıra
sosial problemlərlə üzləşirlər.
Azərbaycanın işğal altında olan torpaqları azad edilənə və didərgin düşmüş vətəndaşlar öz doğma
yurdlarına qayıdana qədər çadır düşərgələrində, dəmir yolu üzərindəki yük vaqonlarında və yaşayış üçün
yararsız yerlərdə məskunlaşmış soydaşlarımızın mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını və digər sosial
problemlərin həllini təmin etmək məqsədilə qərara alıram:
1. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının aidiyyəti dövlət orqanlarının rəhbərlərinə tapşırılsın ki, məcburi köçkünlər
öz doğma yurdlarına qayıdana, həmçinin müvəqqəti yaşamaq məqsədilə yeni qəsəbələrə və evlərə
köçürülənədək mülkiyyətindən asılı olmayaraq 1992-1998-ci illərdə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai
binalardan, mənzillərdən, torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması hallarına yol verməsinlər.
3. Özəl müəssisələrin, ali və orta ixtisas təhsili məktəblərinin rəhbərlərinə tövsiyə olunsun ki, qaçqın və
məcburi köçkünlərin işlə təmin olunması və təhsil haqqının ödənilməsində güzəştlərin verilməsi məsələlərində
onlara lazımi kömək etsinlər.
4. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
-müvafiq icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə bu sərəncamla təsdiq edilmiş Dövlət Proqramının icrasını
təmin etmək üçün lazımi tədbirlər görsün;
-Dövlət Proqramının icra edilməsi ilə bağlı görülən işlər barədə rübdə bir dəfə Azərbaycan Respublikasının
Prezidentinə məlumat versin.
5.Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 1 iyul 2004-cü il
№ 298
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
DÖVLƏT P R O Q R A M I
Sıra
№

Tədbirin adı

Tədbirin məqsədi

İcra müddəti

İcraçılar
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

1. Yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və müvəqqəti məskunlaşma sahəsində
1.1.

1.2.

“Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan
silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı
nəticəsində didərgin düşmüş, Bərdə və
Ağcabədi rayonları ərazisində çadır
düşərgələrində, eləcə də Bərdə rayonu
ərazisində dəmir yolu üzərindəki yük
vaqonlarında müvəqqəti yerləşdirilmiş
Ağdam və digər rayonlardan olan
məcburi köçkünlərin sosial, mənzilməişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun təmin edilməsi tədbirləri
haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 4 fevral tarixli
80 nömrəli Sərəncamına uyğun olaraq:
- Bərdə, Ağcabədi rayonları ərazisində
çadır düşərgələrində və Bərdə rayonu
ərazisində dəmir yolu üzərindəki yük
vaqonlarında müvəqqəti yerləşdirilmiş
Ağdam rayonundan olan 3674 məcburi
köçkün ailəsi üçün həmin rayonun ərazisində;
- Kəlbəcər rayonundan olan 149 məcburi köçkün ailəsi üçün Bərdə rayonu
ərazisində;
- Laçın rayonundan olan 37 məcburi
köçkün ailəsi üçün Ağcabədi rayonu
ərazisindəki Laçın qış yataqlarında elektrik enerjisi, su təchizatı, təhsil, səhiyyə və digər zəruri sosial-texniki infrastrukturu
olan
yeni
qəsəbələrin
salınması, habelə Bərdə,
Ağcabədi
rayonları ərazilərində
çadır
düşərgələrinin ləğv edilməsi
Saatlı, Sabirabad rayonları ərazisində
çadır düşərgələrində və İmişli rayonu
ərazisində dəmir yolu üzərindəki yük
vaqonlarında müvəqqəti məskunlaşmış:
- Füzuli rayonundan olan 2104 məcburi
köçkün ailəsi üçün həmin rayonun ərazisində;
- Cəbrayıl və digər rayonlardan olan
2019 məcburi köçkün ailəsi üçün
Biləsuvar rayonu ərazisində;
- Ağdam rayonundan olan 35 məcburi
köçkün ailəsi üçün həmin rayonun ərazisində;
- Laçın rayonundan olan 21 məcburi
köçkün ailəsi üçün Ağcabədi rayonu
ərazisindəki Laçın qış yataqlarında elektrik enerjisi, su təchizatı, təhsil, səhiyyə və digər zəruri sosial-texniki infrastrukturu
olan
yeni
qəsəbələrin
salınması, habelə Saatlı və Sabirabad

uzun
illər
çadır 2004-2006-cı
düşərgələrində, eləcə illər
də
dəmir
yolu
üzərindəki yük vaqonlarında
müvəq-qəti
məskunlaşmış
3860
məcburi
köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2004-cü il 4
fevral tarixli 80 nömrəli
Sərəncamı ilə yaradılmış
Dövlət
Komissiyası,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi, müvafiq rayon
icra hakimiyyətləri

ağır şəraitdə yaşayan 2004-2007-ci
4179 məcburi köçkün illər
ailəsinin mənzil-məişət
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi, müvafiq rayon
icra hakimiyyətləri
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1.3.

rayonları ərazilərindəki
çadır
düşərgələrinin ləğv edilməsi
Mingəçevir, Yevlax, Goranboy, Şəki,
Saatlı, Sabirabad, Laçın (Taxta Körpü),
Bərdə, Füzuli, Ağcabədi, Ağdam, İmişli,
Dəvəçi şəhər və rayonlarında istismar
müddəti başa çatmış
fin tipli
qəsəbələrdə müvəqqəti məskunlaşmış
məcburi
köçkün
ailələri
üçün
qəsəbələrin salınması

ağır şəraitdə yaşayan 2006-2007-ci
6315 məcburi köçkün illər
ailəsinin
mənzilməişət
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması

1.4.

Ayrı-ayrı şəhər və rayonlardakı məktəb məcburi
köçkün 2005-2007-ci
binalarında məskunlaşmış məcburi ailələrinin
mənzil- illər
köçkün ailələri üçün yeni evlərin inşası
məişət
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması

1.5.

Beyləqan rayonu ərazisində Xocavənd
rayonuna məxsus qış yataqlarında
məskunlaşmış, çətin şəraitdə yaşayan
məcburi köçkün ailələri üçün yeni
qəsəbənin salınması

Xocavənd
rayo-- 2005-2006-cı
nundan
olan
500 illər
məcburi
köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması

1.6.

Goranboy rayonunun Yuxarı Ağcakənd
ərazisində
Xocalı rayonundan olan
məcburi köçkün ailələri üçün yeni
qəsəbənin salınması

Xocalı
rayonundan 2005-2006-cı
olan 500 məcburi illər
köçkün
ailəsinin
mənzil-məişət vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması

1.7.

Bakı, Sumqayıt, digər şəhər və rayonlarda məcburi köçkünlərin müvəqqəti
sıx məskunlaşdıqları və təmirə daha çox
ehtiyacı olan 268 obyektin (yataqxana,
ictimai bina, sanatoriya, sağlamlıq
düşərgələri, tikintisi yarımçıq qalmış
binalar və s.) mövcud vəziyyətinin yerli
icra hakimiyyəti orqanları ilə birlikdə

Bakı, Sumqayıt və 2004-2005-ci
digər
şəhərlərdə illər
məcburi köçkünlərin
müvəqqəti
sıx
məskunlaşdıqları
obyektlərdə
infrastrukturun
istismara
yararlı hala salınması

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
müvafiq şəhər və rayon icra
hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
müvafiq şəhər və rayon icra
hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
müvafiq şəhər və rayon icra
hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
müvafiq şəhər və rayon icra
hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublika-
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1.8.

öyrənilməsi, onların infrastruk-turunun
yaxşılaşdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi (su, qaz, elektrik enerjisi, kanalizasiya, dam örtüyü
və s.)
Naxçıvan MR-in, Füzuli, Ağcabədi,
Ağdam, Tərtər, Goranboy, Tovuz,
Qazax və Gədəbəy rayonlarının işğaldan
azad olunmuş və müharibə zamanı zərər
dəymiş yaşayış məntəqələrində bərpası
başa çatdırılmamış evlərin, sosial və
texniki
infrastrukturların,
tarix,
mədəniyyət
müəssisələrinin
və
abidələrinin
bərpası
və
yenidənqurulması işlərinin aparılması

sının Maliyyə Nazirliyi,
Bakı, Sumqayıt,
digər
şəhər və rayon icra
hakimiyyətləri
işğaldan azad olunmuş 2004-cü il və Azərbaycan
Respublikavə müharibə zamanı sonrakı illər
sının Hərbi Əməliyyatlar
zərər
dəymiş
Nəticəsində İşğal Olunmuş
sərhədyanı
əhalinin
və Bununla Əlaqədar Zərər
yaşayış səviyyəsinin
Dəymiş
Ərazilərinin
yaxşılaşdırılması
və
Bərpası
və
Yenidən
mədəni
abidələrin
Qurulması üzrə Dövlət
bərpası
Komissiyası, Azərbaycan
Respublika-sının Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan
Respublikasının İşğaldan
Azad olunmuş Ərazilərin
Bərpası
və
Yenidən
Qurulması üzrə Agentlik,
Azərbaycan
Respublikasının Məcburi Köçkünlərin
Sosial
İnkişaf
Fondu,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi,
müvafiq rayon icra hakimiyyətləri
məcburi köçkünlərin 2004-2005-ci
Beynəlxalq
Humanitar
öz doğma yurdlarına illər
Yardım üzrə Respublika
qayıtmasına hazırlıq
Komissiyası, Azərbaycan
işlərinin həyata keçiRespublikasının
Qaçqınrilməsi
ların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, müvafiq
dövlət orqanları
və
beynəlxalq qurumlar
yeni qəsəbələrə və ya 2004-cü il və Azərbaycan
Respublikabərpa
olunmuş sonrakı illər
sının Ərazilərin Minalarevlərinə
köçürülən
dan Təmizlənməsi üzrə
məcburi köçkünlərin
Agentlik, rayon icra hatəhlükəsizliyinin təmin
kimiyyətləri
edilməsi

1.9.

Beynəlxalq maliyyə qurumları, BMTnin agentlikləri, beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatların iştirakı və maliyyə
dəstəyi ilə Böyük Repatriasiya («Böyük
Qayıdış») proqramının hazırlanması

1.10.

İşğaldan azad olunan ərazilərin, yolların, elektrik xətlərinin, su borularının,
suvarma
kanallarının,
məcburi
köçkünlərə müvəqqəti istifadəyə verilən
və yaşayış qəsəbələrinin tikintisi üçün
ayrılan torpaq sahələrinin minalardan
təmizlənməsi işinin davam etdirilməsi
Füzuli və Ağdam rayonlarının işğaldan kənd təsərrüfatı ilə 2004-2005-ci
azad olunan
ərazilərində irriqasiya məşğul olan məcburi illər
komplekslərinin bərpası
köçkünlər üçün lazımi
şəraitin yaradılması

1.11.

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
yanında Meliorasiya və Su
Təsərrüfatı
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, müvafiq rayon
icra hakimiyyətləri
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

2. Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması, yoxsulluğun azaldılması sahəsində
2.1.

Ağdam, Ağcabədi (Laçın qış yataqları),
Bərdə, Biləsuvar, Füzuli və Goranboy
rayonlarında kiçik süd emalı sexlərinin
tikintisi

məcburi köçkünlərin 2004-2007-cı
məşğulluğunun
illər
artırılması və sosial
şəraitinin
yaxşılaşdılması

2.2.

Ağdam, Ağcabədi (Laçın qış yataqları), məcburi köçkünlərin
Bərdə, Biləsuvar, Füzuli və Goranboy müvəqqəti
istifadərayonlarında
aqro-servis sində
olan torpaq
mərkəzlərinin yaradılması
sahələrindən səmərəli
istifadə
edilməsi,
məhsul
istehsalının
artırılması

2.3.

Ağdam, Biləsuvar, Füzuli və Goranboy
rayonlarında
meyvə-tərəvəzin ilkin
emalı və meyvə şirələrinin istehsalı
sexlərinin tikintisi

məcburi köçkünlərin
işlə təmin olunması,
məhsul
istehsalının
artırılması,
yoxsulluğun azaldılması

2.4.

Ağdam, Biləsuvar, Füzuli və Ağcabədi
(Laçın qış yataqları) rayonlarında göndəri,
yun
tədarükü
və
satışı
müəssisələrinin yaradılması

məcburi köçkünlərin
işlə
təminatının
yaxşılaşdırılması,
məhsul
istehsalının
artırılması,
yoxsulluğun azaldılması

Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, Ağdam,
Ağcabədi,
Bərdə,
Biləsuvar,
Füzuli
və
Goranboy
rayon
icra
hakimiyyətləri
2004-cü il və Azərbaycan
Respublikasonrakı illər
sının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam, Ağcabədi, Bərdə,
Biləsuvar,
Füzuli
və
Goranboy
rayon
icra
hakimiyyətləri,
beynəlxalq qurumlar
2005-2006-cı
Azərbaycan
Respublikaillər
sının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın-ların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam, Biləsuvar, Füzuli
və Goranboy rayon icra
hakimiyyətləri, beynəl-xalq
qurumlar
2005-2007-ci
Azərbaycan
Respublikaillər
sının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın-ların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam, Biləsuvar, Füzuli
və Ağcabədi rayon icra hakimiyyətləri, beynəl-xalq
qurumlar
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2.5.

Ağdam, Ağcabədi (Laçın qış yataqları), məcburi köçkünlərin 2004-2006-cı
Bərdə, Biləsuvar, Füzuli və Goranboy işlə
təminatının illər
rayonlarında çörək sexlərinin tikintisi
yaxşılaşdırılması

2.6.

Ağdam rayonunda kərpic sexinin tikin- məcburi köçkünlərin 2005-ci il
tisi
işlə
təminatının
yaxşılaşdırılması

2.7.

Ağdam, Bərdə, Biləsuvar, Füzuli və məcburi köçkünlərin 2004-2007-ci
Goranboy rayonlarında kiçik xalçaçılıq işlə
təminatının illər
sexlərinin yarıdılması
yaxşılaşdırılması

2.8.

Ağdam rayonunda
toxumçuluq məcburi köçkünlərin 2005-ci il
müəssisəsinin (50 ha) yaradılması və işlə
təminatının
50 ha sahədə üzüm bağlarının salınması yaxşılaşdırılması

2.9.

Ağdam, Ağcabədi (Laçın qış yataqları), məcburi köçkünlərin 2005-2006-cı
Bərdə, Biləsuvar, Füzuli və Goranboy işlə
təminatının illər
rayonlarında
ticarət mərkəzlərinin yaxşılaşdırılması
inşası

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın-ların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam, Biləsuvar, Füzuli
və Ağcabədi rayon icra hakimiyyətləri, beynəl-xalq
qurumlar
Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın-ların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti
Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın-ların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam, Bərdə, Biləsuvar,
Füzuli və Goranboy rayon
icra hakimiyyətləri, beynəlxalq qurumlar
Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublika-sının Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublika-sının Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti
Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın-ların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam, Ağcabədi, Bərdə,
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2.10.

2.11.

Yeni salınan qəsəbələrdə sahibkarlara, sahibkarlıq fəaliyyəti
fermer
təsərrüfatlarına
kreditin ilə məşğul olan və
ayrılmasında köməklik göstərilməsi
fermer
təsərrüfatları
yaradan
məcburi
köçkünlərə
lazımi
şərait yaradılması
Yeni salınacaq qəsəbələrin tikintisi ilə məcburi köçkünlərin
bağlı işlərə müvafiq rayonlardan olan işlə
təminatının
məcburi köçkünlərin cəlb edilməsi
yaxşılaşdırılması

2.12.

Məcburi köçkünlər üçün müxtəlif peşə
və ixtisaslar üzrə hazırlıq kurslarının
təşkili

2.13.

Yeni salınan qəsəbələrdə abadlıq
işlərinin görülməsi üçün haqqı ödənilən
işlərin təşkili

2.14.

Yeni qəsəbələrə köçürülən məcburi
köçkün ailələrinə həyətyanı, əkin və otlaq sahələrinin ayrılması, onlara əvəzsiz
maliyyə yardımının verilməsi

2.15.

Yeni salınmış qəsəbələrdə yeni iş yerlərinin, istehsalat sahələrinin yaradılması, qaçqın və məcburi köçkünlərin
məşğuliyyətinin artırılması üçün bu
işlərə donorların, beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf
təşkilatlarının cəlb olunması

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

2005-2007-ci
illər

Biləsuvar, Füzuli və Goranboy rayon icra hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, beynəlxalq qurumlar,
kredit təşkilatları

2004-cü il və Azərbaycan
Respublikasonrakı illər
sının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Məcburi
Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fondu, müvafiq rayon icra
hakimiyyətləri
məcburi köçkünlərin 2004-cü il və Azərbaycan
Respublikatələbata uyğun yeni sonrakı illər
sının Əmək və Əhalinin
peşələrə
yiyələnməSosial Müdafiəsi Nazirliyi
lərinə
köməklik
göstərilməsi
qaçqın və məcburi 2004-cü il və Azərbaycan
Respublikaköçkünlərin
işlə sonrakı illər
sının Əmək və Əhalinin
təminatının yaxşılaşSosial Müdafiəsi Nazirliyi,
dırılması
müvafiq
rayon
icra
hakimiyyətləri
məcburi köçkünlərin 2004-cü il və Azərbaycan
Respublikakənd
təsərrüfatı
sonrakı illər
sının Dövlət Neft Fondu,
işlərinə cəlb edilməsi,
Azərbaycan
Respublikayoxsulluğun azaldılsının Maliyyə Nazirliyi,
ması
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi, müvafiq rayon
icra hakimiyyətləri
qaçqın və məcburi 2004-cü il və Beynəlxalq
Humanitar
köçkünlərin
işlə
sonrakı illər
Yardım üzrə Respublika
təminatının
artırılKomissiyası, Azərbaycan
ması,
yoxsulluğun
Respublikasının Xarici İşlər
azaldılması
Nazirliyi,
Azərbay-can
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmək və Əhali-
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

2.16

Yeni salınmış qəsəbələrdə əhalinin
dizel yanacağı, gübrə, kənd təsərrüfatı
texnikası və digər zəruri vasitələrlə
təminatının yaxşılaşdırılması

qaçqın və məcburi
köçkünlərin
kənd
təsərrüfatı işləri ilə
məşğul
olmalarına
şərait yaradılması

2005-ci və
sonrakı illər

2.17.

Beynəlxalq, yerli humanitar və onların
təsis etdikləri təşkilatların yeni salınmış
qəsəbələrin inkişafı proqramlarında fəal
iştirakı üçün lazımi işlərin aparılması

qaçqın və məcburi
köçkünlərin müvəqqəti yaşadığı qəsəbələrdə yeni iş yerlərinin
yaradıl-ması

2004-cü il və
sonrakı illər

2.18.

Yeni salınan qəsəbələrdə qaçqın və
məcburi köçkünlərin işə cəlb olunması
üçün müxtəlif kiçik həcmli layihələrin
hazırlanması və onların donor dövlətlərə, beynəlxalq humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarına
təqdim olunması

qaçqın və məcburi
köçkünlərin
sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması

müntəzəm

2.19

Yeni salınan qəsəbələrdə mövcud
tələbata uyğun yaradılan sosial infrastruktur və digər obyektlərin kadrlarla
komplektləşdirilməsi üçün lazımi tədbirlərin görülməsi

qaçqın və məcburi
köçkünlərə göstərilən
müvafiq sosial xidmətlərin keyfiy-yətinin
yaxşılaşdı-rılması

müntəzəm

nin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Qaçqın-ların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
müvafiq rayon icra hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Şirkəti, Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi, şəhər və rayon
icra hakimiyyətləri
Beynəlxalq
Humanitar
Yardım üzrə Respublika
Komissiyası, Azərbaycan
Respublikasının Xariji İşlər
Nazirliyi,
Azərbay-can
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
beynəlxalq, yerli humanitar
və onların təsis etdikləri
inkişaf təşkilatları
Beynəlxalq
Humanitar
Yardım üzrə Respublika
Komissiyası, Azərbaycan
Respublikasının Xariji İşlər
Nazirliyi,
Azərbay-can
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Təhsil
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Mədəniyyət Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti
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2.20.

Əmək yarmarkaları vasitəsilə əmək qaçqınların və məсburi
qabiliyyətli qaçqınların və məсburi köçkünlərin
işlə
köçkünlərin müvafiq işlərə сəlb edilməsi təminatının
yaxşılaşdırılması

2.21.

Səhiyyə
müəssisələrində
məсburi məсburi
köçkünlərə
köçkünlərin pulsuz müayinə, müaliсə və tibbi xidmətin keyfiydərman preparatları ilə təmin olunması yətinin artırılması
ilə əlaqədar zəruri tədbirlərin həyata
keçirilməsi

2.22.

Təbii qazla təmin olunmayan yerlərdə məсburi köçkünlərin
müvəqqəti
məskunlaşmış
məсburi məişət
şəraitinin
köçkün ailələrinə payız-qış mövsümün- yaxşılaşdırılması
də verilən ağ neft yanaсağının aylıq
normasının artırılması və ünvanlı
çatdırılması məqsədilə müvafiq tədbirlərin görülməsi

2.23.

Məсburi köçkünlərin
müvəqqəti
məskunlaşdıqları şəhər və rayonlara təhkim edilmiş nazirlik, komitə, şirkət,
konsern, şəhər və rayon iсra hakimiyyətləri və digər mərkəzi idarələri
tərəfindən onlara müxtəlif yardımların
göstərilməsi

3.1.

3.2.

məсburi köçkünlərin
sosial problemlərinin
həlli
və
onlara
müxtəlif yardımların
göstərilməsi

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

yanında Dövlət Meliorasiya
və Su Təsərrüfatı Komitəsi,
“Bayva” MMC, müvafiq
rayon icra hakimiyyətləri
müntəzəm
Azərbayсan
Respublikasının Əmək və Əhalinin
Sosial Müdafiəsi Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məсburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi, şəhər
və
rayon
iсra
hakimiyyətləri
müntəzəm
Azərbayсan
Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məсburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
müvafiq
rayon
iсra
hakimiyyətləri
2004-сü il və Azərbayсan
Respublikasonrakı illər
sının Nazirlər Kabineti,
Azərbayсan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məсburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi
müntəzəm
Qaçqınların və məсburi
köçkünlərin
problemlərinin həlli üzrə Dövlət
Komissiyası,
nazirlik,
komitə, şirkət, konsern,
şəhər və rayon iсra
hakimiyyətləri və digər
mərkəzi idarələr

3. Qaçqınların və məсburi köçkünlərin problemləri ilə məşğul olan dövlət orqanlarının,
beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatların işinin təkmilləşdirilməsi sahəsində
Azərbayсan Respublikasında fəaliyyət ölkədə
fəaliyyət müntəzəm
Beynəlxalq
Humanitar
göstərən beynəlxalq, yerli humanitar və göstərən beynəlxalq,
Yardım üzrə Respublika
onların təsis etdikləri inkişaf təşki- yerli humanitar və
Komissiyası, Azərbayсan
latlarının fəaliyyətinin Beynəlxalq Hu- onların təsis etdikləri
Respublikasının Xariсi İşlər
manitar Yardım üzrə Respublika Komis- inkişaf təşkilatlarının
Nazirliyi
siyası tərəfindən əlaqələndirilməklə fəaliyyətinin təkmilhəyata keçirilməsi
ləşdirilməsi və həyata
keçirilən
layihələrin
səmərəliliyinin
artırılması
Digər ölkələrdən olan qaçqın statusu qaçqın statusu almaq müntəzəm
Azərbayсan
Respublikaalmaq niyyətində olan şəxslərin sosial və niyyətində
olan
sının Xariсi İşlər Nazirliyi,
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digər problemlərinin həlli üçün müvafiq şəxslərin sosial və
tədbirlərin görülməsi
digər problemlərinin
həlli

3.3.

Donor ölkə, təşkilat, özəl şirkətlər və s.
tərəfindən beynəlxalq, yerli humanitar
və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatları vasitəsilə həyata keçirilən humanitar proqramlar çərçivəsində ayrılan
vəsait hesabına formalaşan əmək haqqı
fondunun sosial sığorta ödənişindən
azad edilməsi ilə bağlı qanunvericilikdə
müvafiq dəyişikliyin edilməsi

donor ölkə, təşkilat, 2004-cü il
özəl şirkətlər və s.
tərəfindən beynəl-xalq,
yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatları vasitəsilə
humanitar
proqramların
daha
səmərəli
həyata
keçirilməsi

3.4.

Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf məcburi köçkünlərin müntəzəm
Fondunun
maddi, texniki bazasının sosial
vəziyyətinin
gücləndirilməsi və strukturunun tək- yaxşılaşdırılması
milləşdirilməsi

3.5.

BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı tərəfindən maliyyələş-dirilən
Qaçqın Statusunun Müəyyənləşdirilməsi
Departamen-tinin Azərbaycan Respublikası
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin
İşləri
üzrə
Dövlət
Komitəsinin tərkibinə daxil edilməsi

Qaçqın
Statusunun 2005-ci il
Müəyyənləşdirilməsi
Departamentinin fəaliyyətinin
davam
etdirilməsi üçün lazımi
şəraitin yaradılması

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbayсan
Respublikasının Daxili İşlər
Nazirliyi,
Azərbay-сan
Respublikasının
Milli
Təhlükəsizlik
Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının
Təhsil
Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının
Səhiyyə
Nazirliyi,
Azərbayсan
Respublikasının
Dövlət
Sərhəd Xidməti, Azərbaycan Respublikasının Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublika-sının
Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi
Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti,
Beynəlxalq
Humanitar
Yardım üzrə Respublika
Komissiyası, Azərbaycan
Respublikasının
Ədliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Vergilər Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Sosial Müdafiə
Fondu
Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Məcburi
Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fondu
Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti,
Azərbaycan
Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
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3.6.

“Azərbaycanda 10 illik Humanitar
Fəaliyyət: Təsir, Qazanılmış Təcrübə,
Gələcək İstiqamətlər” mövzusunda
2004-cü il 17 fevral tarixdə keçirilmiş
beynəlxalq konfransda irəli sürülmüş
təklif və tapşırıqların icrası üzrə müvafiq
tədbirlərin həyata keçirilməsi

məcburi köçkünlərin müntəzəm
problemlərinin həlli ilə
bağlı məsələlərin həllinin sürətləndi-rilməsi

3.7.

Ermənistan – Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı müxtəlif
dillərdə təbliğat materiallarının hazırlanması və yayılması

Ermənistan – Azər- müntəzəm
baycan,
Dağlıq
Qarabağ
münaqişəsinin həlli, qaçqın və
məcburi köçkünlərlə
bağlı həyata keçirilən
tədbirlər barədə beynəlxalq ictimaiyyətə
məlumatın
çatdırılması

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

üzrə Dövlət Komitəsi
Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabineti,
Beynəlxalq
Humanitar
Yardım üzrə Respublika
Komissiyası, müvafiq icra
hakimiyyəti
orqanları,
beynəlxalq, yerli humanitar
və onların təsis etdiyi
inkişaf təşkilatları
Azərbaycan
Respublikasının Xarici İşlər Nazirliyi,
Azərbaycan Milli Elmlər
Akademi-yası, Azərbaycan
Respublikasının
Mədəniyyət
Nazirliyi,
Azərbayjan
Respublikasının Xaricdə Yaşayan
Azərbaycanlılarla İş üzrə
Dövlət
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Televiziya
və
Radio
Verilişləri Şirkəti, digər
mərkəzi idarələr
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na əlavələr edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(31 oktyabr 2007-ci il)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş işlər uğurla icra edilir.
Ölkəmizin ayrı-ayrı şəhər və rayonlarında Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft Fondunun vəsaiti
hesabına qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 47 qəsəbə salınmışdır. Həmin qəsəbələrdə 100-dən artıq
məktəb, onlarla xəstəxana, mədəniyyət ocaqları tikilmiş, müvafiq infrastruktur yaradılmışdır. Yeni salınmış
qəsəbələrdə 70 min nəfər qaçqın və məcburi köçkün soydaşımız məskunlaşmışdır.
Son dörd il ərzində 12 çadır düşərgəsindən 9-u artıq ləğv edilmişdir. Proqrama əsasən, qalan 3 çadır
düşərgəsində və dəmir yolu üzərindəki yük vaqonlarında müvəqqəti məskunlaşmış 19 min insan cari ilin
sonunadək yeni tikiləcək qəsəbələrə köçürüləcək və bununla da Azərbaycanda çadır düşərgəsi qalmayacaqdır.
Eyni zamanda, məcburi köçkünlərin böyük bir hissəsi hələ də yaşayış üçün yararlı olmayan ictimai
binalarda, yataqxanalarda və digər müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ağır şəraitdə yaşayır, təhsil, səhiyyə,
məşğulluq və başqa problemlərlə üzləşirlər.
Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması və digər problemlərinin həll olunması məqsədilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”na əlavələr təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu sərəncamla nəzərdə tutulmuş işlərin həyata keçirilməsi ilə
bağlı tələb olunan vəsaitin növbəti illərin büdcəsində nəzərə alınması üçün müvafiq tədbirlər görsünlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. bu sərəncamın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş əlavələrin icra edilməsi ilə bağlı görülən işlər barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mütəmadi məlumat versin;
3.2. bu sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
4. Bu sərəncam imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 31 oktyabr 2007-ci il

Azərbayjan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə
təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na
ƏLAVƏLƏR
Sıra
№-si
1.1.

İcra
İcraçılar
müddəti
1. Yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və müvəqqəti məskunlaşma sahəsində
İstismar müddəti başa çatmış Ağır şəraitdə yaşayan 2008-2011 Azərbaycan Respublika15
fin
tipli
qəsəbədə 6227 ailə və ya 25550
sının
Qaçqınların
və
müvəqqəti
məskunlaşmış nəfər
məcburi
Məcburi Köçkünlərin İşləri
6227 ailə və ya 25550 nəfər köçkünün
mənzilüzrə Dövlət Komitəsi,
məcburi köçkün üçün həmin məişət
şəraitinin
Azərbaycan
Tədbirin adı

Tədbirin məqsədi
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PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

qəsəbələrin
yerləşdiyi yaxşılaşdırılması
ərazilərin
yaxınlığında
elektrik enerjisi, su təchizatı,
təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və
digər zəruri sosial-texniki
infrastrukturu olan qəsəbələrin
salınması
və
ya
hündürmərtəbəli
binaların
tikilməsi

1.2.

Ayrı-ayrı
şəhər
və
rayonlardakı
məktəb
binalarında
müvəqqəti
məskunlaşmış 10999 nəfərdən
ibarət 2768 məcburi köçkün
ailəsi
üçün
qəsəbələrin
salınması
və
ya
hündürmərtəbəli
yaşayış
binalarının, fərdi yaşayış
evlərinin tikilməsi

262 məktəb binasında
müvəqqəti
məskunlaşmış 2768 ailə və ya
10999 nəfər məcburi
köçkünün
mənzilməişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması
və
məktəb
binalarının
boşaldılması

2008-2011

1.3.

Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə Nazirliyinin hərbi
hissələrinə məxsus binalarda
müvəqqəti məskunlaşmış və
köçürülməyə ehtiyacı olan
6060 nəfərdən ibarət 1479
məcburi köçkün ailəsi üçün
Bakı,
Gəncə,
Sumqayıt
şəhərlərində,
həmçinin
Abşeron
və
Xanlar
rayonlarında elektrik enerjisi,
su
təchizatı,
təhsil,
mədəniyyət, səhiyyə və digər
zəruri
sosial-texniki
infrastrukturu
olan
yeni
qəsəbələrin salınması və ya
hündürmərtəbəli
yaşayış
binalarının tikilməsi
Xocalı rayonundan olan 500
məcburi köçkün ailəsi üçün
Goranboy
rayonunun
ərazisində yeni qəsəbələrin
salınmasının başa çatdırılması

Azərbaycan Respublikasının
Müdafiə
Nazirliyinin
hərbi
hissələrinə
məxsus
binalarda müvəqqəti
məskunlaşmış
1479
ailə və ya 6060 nəfər
məcburi
köçkünün
mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2011

Xocalı
rayonundan
olan 500 məcburi
köçkün
ailəsinin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması

2007-2008

Xocavənd rayonundan olan Xocavənd rayonundan
500 məcburi köçkün ailəsi olan 500 məcburi

2007-2008

1.4.

1.5.

Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, müvafiq şəhər
və
rayon
icra
hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
müvafiq şəhər və rayon
icra hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, müvafiq şəhər
və rayon ira hakimiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Goranboy və
Xocalı
Rayon
İcra
Hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

üçün Beyləqan rayonunun köçkün
ailəsinin
ərazisində yeni qəsəbənin mənzil-məişət
salınmasının başa çatdırılması şəraitinin
yaxşılaşdırılması

1.6.

Ağdam rayonunun “Dördyol”
adlanan ərazisində yeraltı
qazmalarda, qamış və çiy
kərpijdən tikilmiş daxmalarda
ağır şəraitdə yaşayan 932
məcburi köçkün ailəsi üçün
həmin ərazidə yeni yaşayış
evlərinin tikilməsi

Ağdam
rayonundan
olan və çətin şəraitdə
yaşayan 932 məcburi
köçkün
ailəsinin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması

2010-2011

1.7.

Respublikanın
müxtəlif
ərazilərində yol kənarlarında,
yeraltı qazmalarda, təmir
edilməsi mümkün olmayan və
qəza vəziyyətində olan ictimai
binalarda
müvəqqəti
məskunlaşmış, çətin şəraitdə
yaşayan Kəlbəcər rayonundan
olan 500 məcburi köçkün
ailəsi üçün Xanlar rayonu
ərazisində ayrılmış 40 ha
torpaq sahəsində və ona
bitişik ərazidə, rayonun idarə
və müəssisələri üçün inzibati
binaların tikintisi də daxil
olmaqla bütün sosial-texniki
infrastrukturu
olan
yeni
qəsəbənin salınması
Ağcabədi rayonunun Taxta
Körpü
ərazisində
yeraltı
qazma və daxmalarda xüsusilə
ağır şəraitdə yaşayan 3400
məcburi köçkün ailəsinin
müvəqqəti
yerləşdirilməsi
üçün qəsəbələrin və evlərin
tikintisi
məqsədi
ilə
torpaqayırma
və
layihələndirmə
işlərinin
həyata keçirilməsi

Kəlbəcər rayonundan
olan və ağır şəraitdə
yaşayan 500 məcburi
köçkün
ailəsinin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
və onların məşğulluğunun artırılması

2010-2011

Laçın rayonundan olan
və
ağır
şəraitdə
yaşayan 3400 məcburi
köçkün
ailəsinin
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2009

1.8.

1.9.

Qəbələ rayonunun Zarağan Şuşa rayonundan olan
kəndində kimyəvi maddələr və
yaşayış
üçün

2008

Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Beyləqan və
Xojavənd Rayon İcra
Hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağdam
Rayon
İcra
Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
Xanlar və Kəlbəcər Rayon
İcra Hakimiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublika-sının Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
Ağcabədi və Laçın Rayon
İcra Hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

tullantısı
olan
ərazidə
yerləşən
keçmiş
Sovet
ordusunun
hospitalında
müvəqqəti məskunlaşmış 40
məcburi köçkün ailəsinin
köçürülməsi

təhlükəli
yerdə
müvəqqəti
məskunlaşmış 40 məcburi
köçkün
ailəsinin
mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

1.10.

Sabunçu rayonunun Pirşağı
qəsəbəsində Elmi-Tədqiqat
Əkinçilik
İnstitutunun
yardımçı
binalarında
müvəqqəti məskunlaşmış 31
məcburi köçkün ailəsinin
mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

Zəngilan rayonundan
olan və yaşayış üçün
təhlükəli
yerdə
müvəqqəti
məskunlaşmış 31 məcburi
köçkün ailəsinin həyat
səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması

2008

1.11.

Xocavənd rayonunun Yeni
Tuğ
qəsəbəsində
çiy
kərpicdən tikilmiş evlərdə
yaşayan 120 məcburi köçkün
ailəsi və digər 200 ailə üçün
həmin ərazidə yeni qəsəbənin
salınması

Xocavənd rayonundan
olan məcburi köçkün
ailələrinin
mənzilməişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2010-2011

1.12.

Füzuli rayonunun işğaldan Məcburi köçkünlərin
azad
olunmuş
yaşayış mənzil-məişət
şəraiməntəqələrində 1500 evin tinin yaxşılaşdırılması
bərpası

2008-2010

1.13.

Ağdam
rayonunda
Ağcabədi rayonunda

2008-2010

80, Məcburi köçkünlərin
10, içməli
və suvarma

Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
Qəbələ və Şuşa Rayon İcra
Hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbayjan
Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
müvafiq şəhər və rayon
icra hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublika-sının
Qaçqınların
və
Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Neft Fondu, Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət
Əmlakının İdarə Edilməsi
üzrə Dövlət Komitəsi,
Xocavənd Rayon İcra
Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının
İşğaldan
Azad
Olunmuş
Ərazilərinin
Bərpası
və
Yenidən
Qurulması üzrə Agentlik,
Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Ekologiya və Təbii
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həmin
rayondakı
Taxta
Körpü ərazisində 15, Şuşa
rayonunun qış yataqlarında 8,
Füzuli
rayonunda
30,
Xocavənd rayonunda 10,
Bərdə
rayonunda
10,
İsmayıllı
rayonunda
5,
Goranboy
rayonunda
3
subartezian
quyusunun
qazılması
Füzuli rayonunun Qarabağ və
Babı kəndlərinə içməli su
xətlərinin çəkilməsi

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılması

Sərvətlər
Nazirliyi,
Azərbaycan Meliorasiya və
Su
Təsərrüfatı
ASC,
“Azərsu” ASC, müvafiq
rayon icra hakimiyyətləri

Məcburi köçkünlərin
içməli su ilə təminatının yaxşılaşdırılması

2008

1.15.

Goranboy rayonunun Börü, Məcburi köçkünlərin
Qaxtut və Veysli kəndlərinə içməli su ilə təminaiçməli su xətlərinin çəkilməsi tının yaxşılaşdırılması

2008

1.16.

Biləsuvar rayonu ərazisində
yeni salınmış qəsəbələrdə
müvəqqəti
məskunlaşmış
məjburi köçkünlərin suvarma
suyu
ilə
təminatını
yaxşılaşdırmaq məqsədi ilə
Əzizbəyov kanalı üzərində
elektrik nasos stansiyasının
quraşdırılması
Biləsuvar rayonu ərazisində
salınmış
6
qəsəbədə
müvəqqəti
məskunlaşmış
məcburi köçkünlərin əlavə
içməli su ilə təminatının
yaxşılaşdırılması məqsədilə
müvafiq tədbirləri görülməsi
Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsinə
kanalizasiya
xəttinin çəkilməsi

Məcburi köçkünlərin
müvəqqəti
məskunlaşdıqları
yerlərdə
təsərrüfat suyu ilə
təminatının yaxşılaşdırılması

2008-2010

Məcburi köçkünlərin
müvəqqəti
məskunlaşdıqları
yerlərdə
içməli
su
ilə
təminatının yaxşılaşdırılması

2008-2010

“Azərsu” ASC, Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, müvafiq
rayon icra hakimiyyətləri

Məcburi köçkünlərin
kommunal şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2010

Füzuli rayonunda modul tipli
elektrik
stansiyasının
tikilməsi
Füzuli rayonunda diaqnostika
mərkəzinin tikilməsi

Məcburi köçkünlərin
enerji
təminatının
yaxşılaşdırılması
Məcburi
köçkünlərə
səhiyyə
xidmətinin
yaxşılaşdırılması

2007-2008

“Azərsu” ASC, Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, Füzuli
Rayon İcra Hakimiyyəti
“Azərenerji” ASC, Füzuli
Rayon İcra Hakimiyyəti

Füzuli rayonunda XIII əsr Tarix-mədəniyyət
abidəsi-Babı
türbəsinin abidələrinin qorunması

2008-2009

1.14.

1.17.

1.18.

1.19.

1.20.

1.21.

2007-2008

“Azərsu” ASC, Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, Füzuli
Rayon İcra Hakimiyyəti
“Azərsu” ASC, Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət
Komitəsi,
Goranboy Rayon İcra
Hakimiyyəti
Azərbaycan Meliorasiya və
Su
Təsərrüfatı
ASC,
müvafiq
rayon
icra
hakimiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi,
Füzuli
Rayon
İcra
Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının
Mədəniyyət
və
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bərpası

Turizm Nazirliyi, Füzuli
Rayon İcra Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi,
Ağdam Rayon İcra Hakimiyyəti

Ağdam rayonunun Quzanlı
qəsəbəsində rayon mərkəzi
xəstəxanası
üçün
75
çarpayılıq, uşaq xəstəxanası
üçün 50 çarpayılıq bina
tikilməsi
Ağdam
rayonunun
Həsənxanlı, I Baharlı, I
Yusifli kəndlərində hər biri
160 yerlik orta məktəb
binalarının tikilməsi
Ağdam
rayonunun
Hacıməmmədli və II Baharlı
kənd orta məktəblərinin
binasının əsaslı təmiri
Xocavənd
rayonunun
“Qarasu” və “Nərgiztəpə”
adlanan
ərazilərini
birləşdirəcək çınqıl yolun
çəkilməsi
Goranboy - Yuxarı Ağcakənd
avtomobil yolunun əsaslı
təmiri

Məcburi
köçkünlərə
səhiyyə
xidmətinin
yaxşılaşdırılması

2008-2010

Məcburi köçkünlərin
təhsil
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2010

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Ağdam
Rayon
İcra
Hakimiyyəti

Məcburi köçkünlərin
təhsil
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2010

Məcburi köçkünlərin
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2009

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Ağdam
Rayon
İcra
Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi,
Xocavənd Rayon İcra
Hakimiyyəti

Məcburi köçkünlərin
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2009

Goranboy rayonunun Aşağı
Ağcakənd və ətraf yaşayış
məntəqələrinə
təbii
qaz
xəttinin çəkilişi
1922-ci ilin avqust ayından
fəaliyyət
göstərən
Şuşa
Mədəni-Maarif
Texnikumunun 85 illik yubileyinin
qeyd olunması
Qara İlyasov adına 1 saylı
Qubadlı şəhər məktəbinin
125 illiyinin qeyd olunması

Məcburi köçkünlərin
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2009

Məcburi köçkünlərin
təhsilə olan marağının
daha da artırılması

2007

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi, Şuşa
Rayon İcra Hakimiyyəti

Məcburi köçkünlərin
təhsilə olan marağının
daha da artırılması

2007

1.30.

Xocavənd rayonu Tuğ kənd Məcburi köçkünlərin
orta məktəbinin 125 illik təhsilə olan marağının
yubileyinin qeyd olunması
daha da artırılması

2007

1.31.

Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsinə və ətraf yaşayış
məntəqələrinə
təbii
qaz
xəttinin çəkilişi
Ağdam rayonunun Quzanlı
qəsəbəsinə və ətraf yaşayış
məntəqələrinə
təbii
qaz
xəttinin çəkilişi
“AzTV” QSC və İctimai
televiziyanın televiziya və
radio proqramlarının Ağdam

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Qubadlı
Rayon
İcra
Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Xocavənd Rayon İcra
Hakimiyyəti
“Azəriqaz” QSC və Füzuli
Rayon İcra Hakimiyyəti

1.22.

1.23.

1.24.

1.25.

1.26.

1.27.

1.28.

1.29.

1.32.

1.33.

Azərbaycan
Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi,
Goranboy və Xocalı Rayon
İcra Hakimiyyətləri
“Azəriqaz”
QSC,
Goranboy və Xocalı Rayon
İcra Hakimiyyətləri

Məcburi köçkünlərin
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2009

Məcburi köçkünlərin
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2008-2009

“Azəriqaz”
QSC
Ağdam
Rayon
Hakimiyyəti

Televiziya və radio
proqramlarının Ağdam
və Füzuli rayonları

2007-2008

Azərbaycan Respublikasının
Rabitə
və
İnformasiya
Texnologi-

və
İcra
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1.34.

1.35.

1.36.

1.37.

2.1.

2.2.

2.3.

və Füzuli rayonları ərazisində
yayımlanmasının
həyata
keçirilməsi
Füzuli rayonunun Horadiz
qəsəbəsində
orta
ixtisas
məktəbinin təşkili

ərazisində
yayımlanmasının təmin
edilməsi
Məcburi köçkünlərin
təhsil almaları üçün
lazımi
şəraitin
yaradılması
Əraziləri
işğal
olunmuş İşləyən
məcburi
rayonlar
üzrə
büdcə köçkünlərin imtiyaztəşkilatlarında çalışan işçilərə larının təmin edilməsi
istifadə etmədikləri əmək
məzuniyyəti günlərinə görə
kompensasiya
ödənilməsi
məqsədilə əlavə vəsaitin
ayrılması
Ağdam rayonunda kəndarası Məcburi köçkünlərin
asfalt yolların çəkilməsi
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması
Ciddi xəstəliklərə düçar olan
məcburi
köçkünlərin
respublikadakı özəl tibb
müəssisələrində və xaricdə
müayinə və müalicə olunması

Məcburi köçkünlərin
respublikadakı
özəl
tibb müəssisələrində və
xaricdə müayinə və
müalicə olunmasının
təşkili

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

2008

2007

2007-2008

Müntəzam

yaları Nazirliyi, Ağdam və
Füzuli
Rayon
İcra
Hakimiyyətləri
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi,
Füzuli Rayon İcra Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
əraziləri işğal olunmuş
rayon icra hakimiyyətləri

Azərbaycan Respublikasının Nəqliyyat Nazirliyi,
Ağdam
Rayon
İcra
Hakimiyyəti
Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi,
Maliyyə Nazirliyi

2. Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması, yoxsulluğun azaldılması sahəsində
İşsizliyin aradan qaldırılması Məcburi köçkünlərin 2007-ci il və Azərbaycan Respublikavə
məşğulluğun
təmin məşğulluğunun
sonrakı illər sının Kənd Təsərrüfatı
olunması
məqsədi
ilə artırılmasına şəraitin
Nazirliyi,
Azərbaycan
məcburi köçkünlərin sıx yaradılması
Respublikasının İqtisadi
müvəqqəti məskunlaşdıqları
İnkişaf
Nazirliyi,
ərazilərdə
heyvandarlıq,
Azərbaycan Respublikataxılçılıq,
toxumçuluq,
sının Maliyyə Nazirliyi,
tərəvəzçilik,
üzümçülüyün
Azərbaycan Respublikainkişaf etdirilməsi, kiçik emal
sının
Qaçqınların
və
müəssisələrinin, tikiş və digər
Məcburi
Köçkünlərin
sexlərin yaradılması
İşləri
üzrə
Dövlət
Komitəsi, müvafiq rayon
icra hakimiyyətləri
Məcburi köçkün sahibkarlara, Məcburi köçkünlərin 2007-ci il və Azərbaycan Respublikafermer
təsərrüfatlarına məşğulluğunun
sonrakı illər sının İqtisadi İnkişaf Nazgüzəştli kreditlərin verilməsi artırılması
irliyi, Azərbaycan Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Qaçqınların
və Məcburi Köçkünlərin
İşləri
üzrə
Dövlət
Komitəsi, müvafiq rayon
icra hakimiyyətləri
Donor ölkələr, beynəlxalq, Məcburi köçkünlərin 2007-ci il və Beynəlxalq
Humanitar
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yerli humanitar və onların
təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarının
məcburi
köçkünlər üçün iş yerlərinin,
istehsal sahələrinin yaradılmasına, onların ehtiyaclarının
ödənilməsi
məqsədi
ilə
müxtəlif humanitar və inkişaf
layihələrinin
həyata
keçirilməsinə cəlb olunması

işlə
təminatının,
məşğulluğunun
artırılması,
onların
arasında yoxsulluğun
azaldılması, kiçik və
orta
sahibkarlığın
inkişafı

sonrakı illər

2.4.

Füzuli rayonu ərazisində
quraşdırılmış bankomatların
fasiləsiz işinin təmin edilməsi
və Ağcabədi rayonunun
Taxta
Körpü
ərazisində
bankomatların
quraşdırılması

2007

2.5.

Ağcabədi rayonundakı Taxta
Körpü
ərazisində
“Kapitalbank”
ASC-nin
Laçın
rayon
filialının
fəaliyyətinin bərpa olunması

2.6.

Biləsuvar rayonu ərazisində
yeni salınan qəsəbələrdə və
Ağcabədi rayonundakı Taxta
Körpü ərazisində müvəqqəti
məskunlaşmış
məcburi
köçkünlərin sabit elektrik
enerjisi ilə təmin edilməsi
məqsədi ilə Cəbrayıl və
Laçın rayon elektrik şəbəkəsi
müəssisələrinin fəaliyyətinin
bərpa olunması
“Böyük
Qayıdış”
Proqramının
layihəsinin
hazırlanması
üçün
işğal
altında
olan
rayonların
gələcək iqtisadi strukturunun
müəyyən-ləşdirilməsi

Füzuli rayonu üzrə
11000
ailə
və
Ağcabədi
rayonu
Taxta
Körpü
ərazisində
Laçın
rayonundan olan 1000
məcburi
köçkün
ailəsinin yemək xərci
üçün verilən və digər
müavinətlərin
bankomatlar vasitəsilə
ödənişinin
təmin
edilməsi
Laçın rayonunun idarə
və
müəssi-sələrinin
işinin və məcburi
köçkünlərin
bank
xidmətlərindən
istifadəsinin asanlaşdırılması
Yeni
salınan
qəsəbələrdə müvəqqəti
məskunlaşmış
məcburi köçkünlərin
sabit elektrik enerjisi
ilə təmin edilməsi

Məcburi köçkünlərin
öz doğma yurdlarına
ləyaqətlə qayıtmasına
hazırlıq
işlərinin
həyata keçirilməsi

2.7.

Yardım üzrə Respublika
Komissiyası, Azərbaycan
Respublikasının
Xarici
İşlər Nazirliyi, Azərbaycan
Respublikasının
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,
Azərbaycan Respublikasının Kənd Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi, müvafiq
rayon icra hakimiyyətləri
“Kapitalbank”
ASC,
Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin
İşləri
üzrə
Dövlət
Komitəsi, Füzuli və Laçın
rayon icra hakimiyyətləri

2007

“Kapitalbank” ASC

2007

“Azərenerji” ASC

2008

Azərbaycan Respublikasının İqtisadi
İnkişaf
Nazirliyi
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Məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(21 fevral 2011-ci il)
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı” və 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 2475 nömrəli Sərəncamı ilə həmin Dövlət Proqramına edilmiş
Əlavələr uğurla icra olunur. Ölkənin ayrı-ayrı şəhər və rayonlarında qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 67
yeni qəsəbə salınmış, 100 min nəfərdən çox soydaşımız yeni evlərə köçürülmüş, 130 təhsil, 50-yə yaxın
səhiyyə, onlarla rabitə və mədəniyyət ocaqları tikilib istifadəyə verilmiş, müvafiq infrastruktur yaradılmışdır.
Hazırda məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində işlər ardıcıl olaraq davam etdirilir.
Eyni zamanda məcburi köçkünlərin böyük əksəriyyəti hələ də yaşayış üçün yararlı olmayan ictimai
binalarda, yataqxanalarda və digər müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ağır şəraitdə yaşayır və ciddi sosial
problemlərlə üzləşirlər.
Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
sahəsində aparılan genişmiqyaslı işlərin davam etdirilməsi məqsədi ilə qərara alıram:
1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”na yeni Əlavələr təsdiq edilsin (əlavə olunur).
2. Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi və
Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Fondu bu Sərəncamla nəzərdə tutulmuş işlərin həyata keçirilməsi ilə
bağlı tələb olunan vəsaitin növbəti illərin dövlət büdcəsində və Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Fondunun büdcəsində nəzərə alınması üçün müvafiq tədbirlər görsünlər.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
3.1. bu sərəncamın 1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş tədbirlərin icrası ilə bağlı görülən işlər barədə
Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə mütəmadi məlumat versin;
3.2. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
İlham ƏLİYEV,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 fevral 2011-ci il
№ 1346

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
2011-ci il “21” fevral tarixli 1346 nömrəli
Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na yeni
ƏLAVƏLƏR
Sıra
№si

Tədbirin adı

Tədbirin məqsədi

İcra müddəti

İcraçılar

1. Yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və müvəqqəti məskunlaşma sahəsində
1.1

Abşeron

rayonunun

Masazır yataqxanalarda yaşa-yan

2011-2012

Azərbaycan

Respublikasının
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1.2.

1.3.

1.4.

qəsəbəsində ayrılmış torpaq
sahəsində
Bakı
Dövlət
Universitetinin
7
yataqxanasından 2 yataqxanada
müvəqqəti məskunlaşmış 800
nəfərdən ibarət 210 məcburi
köçkün ailəsi üçün çoxmərtəbəli
yaşayış binalarının tikilməsi və
həmin ailələrin bu binalara
köçürülməsi

800 nəfərdən ibarət 210
məcburi
köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

Naftalan
şəhərindəki
4
sanatoriyada
(“Goran”,
“Şirvan”, “Azərbaycan”, “Mil”)
müvəqqəti məskunlaşmış 2620
nəfərdən ibarət 524 məcburi
köçkün ailəsi üçün Goranboy
rayonu
ərazisində
ayrılmış
torpaq sahəsində çoxmərtəbəli
yaşayış binalarının tikilməsi və
həmin ailələrin bu binalara
köçürülməsi
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9cu mikrorayonda yerləşən Təcili
Tibbi Yardım stansiyasının
tikintisi
yarımçıq
qalmış
binalarında
müvəqqəti
məskunlaşmış 3092 nəfərdən
ibarət
736 məcburi köçkün
ailəsi üçün Bakı şəhəri və ya
Abşeron rayonu ərazisində
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
tikilməsi və həmin ailələrin bu
binalara köçürülməsi

sanatoriyalarda yaşa-yan
2620 nəfərdən ibarət
524 məcburi köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
şərai-tinin
yaxşılaşdırılması

2011-2012

Təcili Tibbi Yardım
stansiyasının
tikintisi
yarımçıq
qalmış
binalarında
yaşayan
3092 nəfərdən ibarət
736 məcburi köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2011-2013

Bakı və Sumqayıt şəhərlərində
başqa vətəndaşlara məxsus olan
mənzillərdə
və
evlərdə
müvəqqəti məskunlaşmış 5445
nəfərdən ibarət 1210 məcburi
köçkün ailəsi üçün Baki,
Sumqayıt şəhərləri və Abşeron
rayonu ərazisində çoxmərtəbəli
yaşayış binalarının tikilməsi və
həmin ailələrin bu binalara

başqa
vətəndaşlara
məxsus olan mənzillər
və evlərin boşaldılması,
orada
müvəqqəti
məskunlaşmış
5445
nəfərdən ibarət
1210
məcburi
köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2012-2014

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Əmlak
Məsələləri Dövlət Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Torpaq və Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft
Fondu, müvafiq rayon icra
hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondu, müvafiq şəhər
və rayon icra hakimiyyətləri

Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondu, müvafiq şəhər
və rayon icra hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Azərbaycan Respubli-

26

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

köçürülməsi

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

Ağcabədi rayonunun Taxta
Körpü ərazisində yeraltı qazma
və daxmalarda xüsusilə ağır
şəraitdə yaşayan 6300 nəfərdən
ibarət 1500 məcburi köçkün
ailəsinin
müvəqqəti
yerləşdirilməsi üçün ayrılmiş
torpaq
sahələrində
yaşayış
evlərinin və ya qəsəbələrin
tikilməsi və həmin ailələrin bu
binalara köçürülməsi
Gəncə şəhəri, Kəpəz rayonu,
Hacıkənd
qəsəbəsində
müvəqqəti məskunlaşmış 2595
nəfərdən ibarət 519 məcburi
köçkün
ailəsi
(Xocalı
rayonundan olan 1665 nəfərdən
ibarət
333 ailə, Kəlbəcər
rayonundan olan 930 nəfərdən
ibarət 186 ailə) üçün Goranboy
və Göygöl
rayonlarının
ərazilərində
qəsəbələrin
salınması və həmin ailələrin bu
qəsəbələrə köçürülməsi

Laçın rayonundan olan
və ağır şəraitdə yaşayan
6300 nəfərdən ibarət
1500 məcburi köçkün
ailəsinin
yaşayış
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2011-2014

2595 nəfərdən ibarət
519 məcburi köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2012-2014

Respublika
ərazisində
yataqxanalarda
müvəqqəti
məskunlaşmış məcburi köçkün
ailələri üçün Bakı şəhəri,
Abşeron
rayonu
və
respublikanın digər ərazilərində
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
və fərdi evlərin tikilməsi və
həmin ailələrin bu binalara
köçürülməsi

yataqxanalarda yaşayan
məcburi
köçkün
ailələrinin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

2012-2015

Azərbaycan

Respublikasının 3901

nəfərdən

ibarət

2012-2015

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

kasının İqtisadi İnkişaf Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Əmlak
Məsələləri
Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondu, müvafiq şəhər
və rayon icra hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondu və müvafiq
rayon icra hakimiyyətləri

Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondu, müvafiq şəhər
və rayon icra hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondu, müvafiq şəhər
və rayon icra hakimiyyətləri
Azərbaycan
Respublikasının
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Təhsil Nazirliyinə məxsus İlk
Peşə
İxtisas
Təhsil
Müəssisələrinin
inzibati
binalarında və yataqxanalarda
müvəqqəti məskunlaşmış 3901
nəfərdən ibarət 867 məcburi
köçkün ailəsi üçün Bakı şəhəri
və ya Abşeron rayonu ərazisində
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
və ya qəsəbələrin tikilməsi və
həmin ailələrin bu binalara
köçürülməsi

867 məcburi köçkün
ailəsinin mənzil-məişət
şəraitinin
yaxşılaşdırılması

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Qaçqınların
və
Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının
Maliyyə
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Kənd
Təsərrüfatı
Nazirliyi,
Azərbaycan
Respublikasının
Ekologiya və Təbii Sərvətlər
Nazirliyi, Azərbaycan Respublikasının Əmlak Məsələləri Dövlət
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Torpaq və
Xəritəçəkmə
Komitəsi,
Azərbaycan
Respublikasının
Dövlət Neft Fondu, müvafiq şəhər
və rayon icra hakimiyyətləri
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(20 iyul 2016-cı il)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, məcburi
köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə qərara alıram:
1. Bakı şəhəri ərazisində qəzalı vəziyyətdə olan binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün
ailələrini hazır mənzil alınması yolu ilə yeni mənzillərlə təmin etmək üçün Azərbaycan Respublikasının 2016-cı
il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat fondundan Azərbaycan
Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə 2,5 milyon (iki milyon beş
yüz min) manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 20 iyul 2016-cı il.
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən
edilməsi haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
(23 yanvar 2017-ci il)
Dövlət büdcəsindən məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi üçün ayrılan
vəsaitin ünvanlılığının təmin edilməsi və çatdırılma mexanizminin sadələşdirilməsi məqsədi ilə Azərbaycan
Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, habelə kommunal və
digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə 2017-ci il 1 yanvar tarixindən hər bir məcburi köçkün
və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 36,0 (otuz altı) manat məbləğində vahid aylıq müavinəti müəyyən edilsin.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. bu Fərmanın 1-ci hissəsində göstərilən vahid aylıq müavinətin şamil ediləcəyi kontingenti və
müavinətin ödənilməsi qaydasını müəyyən edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini
bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.3. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft Şirkəti, “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və “Azərsu”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sayğacların quraşdırılmasını qısa
müddətdə təmin etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 23 yanvar 2017-ci il.
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

“Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən
edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206
nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Fərmanı
(14 fevral 2017-ci il)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:
1. “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi
haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli Fərmanına
aşağıdakı dəyişikliklər edilsin:
1.1. 1-ci hissədə “məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər” sözlərindən sonra “(fərdi qaydada
sayğacların quraşdırılması və texniki istismarı mümkün olmayan, habelə təbii qazla təmin olunmayan sıx
müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər istisna
olmaqla)” sözləri əlavə edilsin;
1.2. aşağıdakı məzmunda 1-1-ci, 1-2-ci və 1-3-cü hissələr əlavə edilsin:
“1-1. Fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması və texniki istismarı mümkün olmayan sıx müvəqqəti
məskunlaşma yerlərində (keçmiş yataqxana, müalicə pansionatları və digər binalarda) faktiki yaşayan məcburi
köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin (fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan sıx müvəqqəti
məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər istisna olmaqla)
onlar fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması və texniki istismarı mümkün olan yeni yaşayış sahələrinə
köçürülənədək istifadə etdikləri təbii qaz, elektrik enerjisi, su və məişət tullantılarının daşınmasına görə haqların
2017-ci il 1 yanvar tarixinədək məcburi köçkünlər üçün müəyyən edilmiş normalar həddində dövlət hesabına
mərkəzləşmiş qaydada ödənilməsi təmin olunsun.
1-2. Fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan
məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər tərəfindən istehlak olunan elektrik enerjisinə görə haqlar
həmin sahələr qazlaşdırılanadək Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi limitə uyğun
olaraq 2017-ci il 1 fevral tarixindən dövlət hesabına mərkəzləşmiş qaydada birbaşa kommunal xidmət
təşkilatına ödənilsin.
1-3. Bu Fərmanın 1-1-ci və 1-2-ci hissələrində nəzərdə tutulmuş məcburi köçkünlər və onlara bərabər
tutulan şəxslər üçün bu Fərmanın 1-ci hissəsində nəzərdə tutulmuş vahid aylıq müavinətin məbləği 2017-ci il 1
fevral tarixdən 20,0 (iyirmi) manat məbləğində müəyyən edilsin”.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. fərdi qaydada təbii qazla təmin olunmayan sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində faktiki yaşayan
məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər tərəfindən istehlak olunan elektrik enerjisi üzrə limiti üç
gün müddətində müəyyən etsin;
2.2. bu Fərmanın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulan yerlərin qazlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini on beş gün
müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.3. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılması ilə bağlı təkliflərini
on beş gün müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.4. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana
uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.5. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
2.6. bu Fərmandan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi:
3.1. fərdi qaydada sayğacların quraşdırılması və texniki istismarı mümkün olmayan, habelə təbii qazla
təmin olunmayan sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində (keçmiş yataqxana, müalicə pansionatları və digər
binalarda) faktiki yaşayan məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sayını, məskunlaşma
yerlərini və adlı siyahılarını aidiyyəti şəhər (rayon) icra hakimiyyətləri, “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi, “Azərişıq”
Açıq Səhmdar Cəmiyyəti və “Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti ilə birgə müəyyən etsin;
3.2. bu Fərmanın 3.1-ci bəndində nəzərdə tutulmuş məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər
tərəfindən istehlak olunan təbii qaz, elektrik enerjisi, su və məişət tullantılarının daşınmasına görə haqların
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

mərkəzləşmiş qaydada birbaşa “Azəriqaz” İstehsalat Birliyinə, “Azərişıq” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə,
“Azərsu” Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə və məişət tullantılarının daşınmasını həyata keçirən müvafiq xidmət
təşkilatlarına ödənilməsini təmin etsin.
4. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Fərmana uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 14 fevral 2017-ci il.
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Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artırılması
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(21 fevral 2018-ci il)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, məcburi
köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsini gücləndirmək və onlara dövlət qayğısını
artırmaq məqsədi ilə qərara alıram:
1. Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin məbləği 2018-ci il
martın 1-dən 10 faiz artırılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Sərəncama uyğunlaşdırılmasına dair təkliflərini
bir ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Sərəncama
uyğunlaşdırılmasını bir ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Sərəncama uyğunlaşdırılmasını
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə üç ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
2.4. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Sərəncama uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 21 fevral 2018-ci il.
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Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artırılması
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(26 fevral 2019-cu il)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, məcburi köçkünlər
və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsini gücləndirmək və onlara dövlət qayğısını artırmaq məqsədi
ilə qərara alıram:
1. Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin məbləği 2019-cu il
aprelin 1-dən 50 faiz artırılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti:
2.1. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin aktlarının bu Sərəncama uyğunlaşdırılması ilə bağlı
təkliflərini üç ay müddətində hazırlayıb Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə təqdim etsin;
2.2. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin normativ hüquqi aktlarının bu Sərəncama
uyğunlaşdırılmasını üç ay müddətində təmin edib Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat versin;
2.3. mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi aktlarının bu Sərəncama uyğunlaşdırılmasını
nəzarətdə saxlasın və bunun icrası barədə beş ay müddətində Azərbaycan Respublikasının Prezidentinə məlumat
versin;
2.4. bu Sərəncamdan irəli gələn digər məsələləri həll etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi mərkəzi icra hakimiyyəti orqanlarının normativ hüquqi
aktlarının və normativ xarakterli aktların bu Sərəncama uyğunlaşdırılmasını təmin edib Azərbaycan
Respublikasının Nazirlər Kabinetinə məlumat versin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 26 fevral 2019-cu il.
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Məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər
haqqında
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Sərəncamı
(25 sentyabr 2020-ci il)
Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərara alıram:
1. Məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Azərbaycan
Respublikasının 2020-ci il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin ehtiyat
fondundan Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə 42,5
milyon (qırx iki milyon beş yüz min) manat ayrılsın.
2. Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyi bu Sərəncamın 1-ci hissəsində göstərilən məbləğdə
maliyyələşməni təmin etsin.
3. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu Sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin.
İlham Əliyev
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Bakı şəhəri, 25 sentyabr 2020-ci il.
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Qaçqınlar və məcburi köçkünlər
Ermənistanın 1988-1992-ci illərdə planlı şəkildə həyata keçirdiyi son etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində
tarixən onun ərazisində yaşamış 250 min nəfər azərbaycanlı son nəfərədək öz doğma yurdlarından zorla
qovulmuş və Azərbaycana pənah gətirmişlər. Eyni zamanda 1990-cı ildə Orta Asiyadan didərgin salınmış 50
min nəfərədək məshəti türkü də Azərbaycanda sığınacaq tapmışdır.
1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar
yaşayan 126 yaşayış məntəqəsindən onların zorla çıxarılması planı həyata keçirildi. Məhz bu dövrdə XX əsrin
ən faciəli hadisələrindən biri törədildi - Dağlıq Qarabağda 6 min nəfər azərbaycanlının yaşadığı Xocalı şəhəri
erməni silahlı qüvvələri tərəfindən Sovet qoşunlarının köməyi ilə bir gecədə darmadağın edildi, 613 nəfər dinc
əhali vəhşicəsinə, qəddarlıqla qətlə yetirildi, 150 nəfər itkin düşdü. Bu qanlı faciədə 1000 nəfər dinc sakin
müxtəlif dərəcədə şikəst oldu, 1275 nəfər isə - qocalar, qadınlar, uşaqlar əsir aparılaraq dəhşətli təhqirlərə,
zülmə və həqarətə məruz qaldı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin 1988-ci ildən başlayaraq ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan
torpaqlarının 20 %-i Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal olunmuş, Dağlıq
Qarabağın ətraf rayonlardan isə 600 min nəfərdən çox soydaşımız öz daimi yaşayış yerlərindən məhrum olaraq
məcburən köçkün düşmüş və respublikanın 62 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox sıx məskunlaşma obyektində
müvəqqəti məskunlaşmışlar.
Bundan başqa respublikamızın Ermənistanla və ya Dağlıq Qarabağla həmsərhəd olan Naxçıvan Muxtar
Respublikasının, Ağcabədi, Ağdam, Ağstafa, Füzuli, Tərtər, Goranboy, Gədəbəy, Qazax və Tovuz rayonlarının
sərhədyanı yaşayış məntəqələrindən 100 min nəfərdən çox soydaşımız təhlükəsizlik baxımından öz daimi
yaşayış yerini tərk etmək məcburiyyətində qalmışdır.
Azərbaycanda həmçinin 11 min nəfərədək "qaçqın" statusu almaq niyyətində olan (sığınacaq axtaran) şəxs
mövcuddur. Onların böyük əksəriyyətini çeçen mənşəli Rusiya vətəndaşları, əfqanlar, İran, İraq, Fələstindən
olan şəxslər təşkil edir.
Beləliklə, hazırda Azərbaycanda bir milyona yaxın qaçqın, məcburi köçkün və "qaçqın" statusu almaq
niyyətində olan (sığınacaq axtaran) şəxs vardır.
1988-1992-ci illər ərzində Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində 20 min nəfər azərbaycanlı həlak olmuş,
100 min nəfər yaralanmış, 50 min nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarət alaraq əlil olmuşdur.
Münaqişə dövründə 4852 nəfər (o cümlədən 54 uşaq, 323 qadın, 410 qoca) azərbaycanlı itkin düşmüş,
onlardan 1368 nəfəri (o cümlədən 169 uşaq, 338 qadın, 286 qoca) əsirlikdən azad edilmiş, 783 nəfəri (o
cümlədən 18 uşaq, 46 qadın, 69 qoca) isə bu günədək Ermənistanda əsirlikdədir. Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsinin məlumatına görə 439 nəfər əsirlikdə ölmüşdür.
Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ətraf rayonlarda Azərbaycanın milli mədəniyyət ocaqlarına erməni
təcavüzkarlarının vurduqları ziyanı dəqiq hesablamaq mümkün deyildir. Çünki talan və məhv edilmiş maddimənəvi sərvətlər nəinki Azərbaycanın, həm də bütün dünya sivilizasiyasının misilsiz mədəniyyət nümunələridir.
İlkin və tam müəyyənləşdirilməmiş məlumata görə, mənəvi-psixoloji zərbə ilə bərabər Azərbaycan
iqtisadiyyatına 60 milyard ABŞ dollarından çox həcmdə ziyan dəymişdir.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
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Azərbaycanda 1 milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün vardır
Heç kimin ayrı-ayrılıqda bütün problemləri həll etmək üçün nə qüvvəsi, nə də maddi imkanları ola bilər.
Ona görə də biz indi də, gələcəkdə də qaçqın və məcburi köçkünlərə mümkün maksimum köməkliyi etmək üçün
bu sahədə fəaliyyət göstərən həm beynəlxalq, həm də yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əlaqələr yaratmağa
və aşağıdakı sahələrdə səmərəli işləməyə səy göstərəcəyik:
- mühacirlərin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının vəziyyətinə daimi nəzarət olunması;
- onların hüquqi və sosial vəziyyətləri ilə bağlı materialların hazırlanması;
-humanitar və sosial yardımın reallaşdırılması;
mühacir, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi;
-mövcud problemlərin ədalətli həllinə beynəlxalq ictimaiyyətin cəlb olunması;
-mühacirlərin, qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının tanınması və onun qorunması üçün ümumi
təbliğatın aparılması;
BMT-nin "Mühacir işçilərin və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında" və "Qaçqınların
statusu haqqında" Beynəlxalq Konvensiyanın yerlərdə səmərəli tətbiqinə nail olmaq;
Mühacir həyatının hüquqi standartlarının inkişafı tendensiyası üzrə monitorinqlərin təşkili.
İşğalçılıq qurbanlarına çevrilmiş həmvətənlərimizin rifahının yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş yuxarıda
göstərilən məqsəd və vəzifələrin yerinə yetirilməsi üçün biz bütün marağı olan təşkilatları və fiziki şəxsləri
əməkdaşlığa çağırırıq. Bu xeyirxah işdə bizimlə əməkdaşlıq etməyə hazır olanların hamısına əvvəlcədən
minnətdarlığımızı bildiririk.
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Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində Ermənistanın qanunsuz fəaliyyəti
Ermənistan Respublikası və separatçıların işğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni fəaliyyəti əsasən aşağıdakı
istiqamətlərdə təzahür etmişdir:
I.Separatçı-terrorçu qurumun müstəqil dövlət kimi tanıdılması cəhdləri
Dağlıq Qarabağdakı separatçı-terrorçu qurum atəşkəs rejimindən istifadə edərək beynəlxalq aləmdə
müstəqil dövlət kimi tanınmaq məqsədi ilə son illər ərzində zəruri "dövlət institutları" ("parlament",
"nazirliklər", "ordu", "komitə" və "idarələr") təsis etmiş, bir neçə ölkədə öz "nümayəndəlik"lərini açmışdır.
2001-ci ilin mart ayından bu ərazilərdə yaşayan vətəndaşlara onların qondarma qurumun və Ermənistan
Respublikasının vətəndaşı olduqlarını təsdiq edən yeni "pasportlar"ın verilməsinə başlanmışdır.
II. Dövlət terrorizmi və təcavüzkar separatizm
1989-1994-cü illərdə erməni separatçıları və terrorçuları tərəfindən Azərbaycan ərazisində 373 terror aktı
törədilmiş, nəticədə 1568 nəfər ölmüş, 1808 nəfər yaralanmışdır. Azərbaycan Respublikası, eləcə də xarici
ölkələrin məhkəmələri tərəfindən prosessual qaydada sübuta yetirilmişdir ki, həmin terror aktlarının 32-si
Ermənistan Respublikasının xüsusi xidmət orqanlarının bilavasitə iştirakı ilə Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən istifadə edilməklə, cəbhə xəttindən yüz kilometrlərlə aralıda yerləşən yaşayış məntəqələrində
həyata keçirilmişdir.
Azərbaycanda mülki əhaliyə qarşı terrorçu fəaliyyətin bilavasitə Ermənistan Respublikasının dövlət
orqanları və separatçı qurum tərəfindən üçüncü ölkə vətəndaşları, Azərbaycan Respublikasının azsaylı
xalqlarının nümayəndələri, hərbi əsir və girovlardan istifadə ilə təşkili, maliyyələşdirilməsi və reallaşdırılmasına
cəhdlər göstərilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi ilə Rusiya Federal Təhlükəsizlik Xidmətinin
əməkdaşlığı nəticəsində Ermənistan Respublikası Milli Təhlükəsizlik Baş İdarəsinin şöbə rəisi polkovnik Can
Ohanesyanın, onun müavini mayor Aşot Qalayanın, Rusiya Federal əks-kəşfiyyat xidmətinin terrorizmlə
mübarizə İdarəsinin baş əməliyyat müvəkkili mayor Boris Simonyanın başçılığı ilə Rusiya ərazisində fəaliyyət
göstərən erməni separatçılarından ibarət terrorçu qrup məsuliyyətə cəlb olunmuşdur. Moskvada yerləşən və
Valeri Petrosyanın rəhbərlik etdiyi "TİRR" Assosiasiyası tərəfindən maliyyələşdirilən həmin qrup Rusiya və
Azərbaycan ərazisində dəmiryolu qatarlarında bir neçə partlayış törətmişdir. Bütün bu şəxslər Rusiya
Federasiyası və Azərbaycan Respublikası məhkəmələri tərəfindən müxtəlif müddətlərə azadlıqdan məhrumetmə
cəzasına məhkum olunmuşlar.
Rusiya Federasiyasının Dağıstan Respublikası ərazisində fəaliyyət göstərən terrorçu-separatçı "Sadval"
təşkilatı üzvlərinin 1994-cü ilin martın 19-da Bakı metropoliteni stansiyalarından birində törətdikləri və 14 nəfər
dinc sakinin ölümü, 42 nəfərin yaralanması ilə nəticələnən partlayışın Ermənistan Respublikası xüsusi xidmət
orqanları tərəfindən təşkil edilməsi faktı da prosessual qaydada tam sübuta yetirilmişdir. Çoxsaylı şahid ifadələri
və maddi sübutlar bu təşkilatın yaraqlılarının Ermənistan Respublikasının Nairi və Arzni rayonlarında yerləşən,
xüsusi xidmət orqanlarına məxsus hərbi-təxribat hazırlığı bazalarında, habelə Dağıstan Respublikasının
Məhərrəmkənd rayonu ərazisində təşkil edilmiş xüsusi düşərgələrdə təlim keçdiklərini birmənalı şəkildə
təsdiqləmişdir. Məhz Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları terror aktlarının icrası üçün cinayətkarları zəruri
partlayıcı materiallar və texniki vasitələrlə təchiz etmiş və maliyyələşdirmişlər. Azərbaycanın milli təhlükəsizlik
orqanları həmin cinayətin 43 təşkilatçısını və icraçısını aşkarlamış, onlardan 30 nəfəri Azərbaycan Respublikası
Ali Məhkəməsinin hökmü ilə azadlıqdan məhrum olunmuşdur, ölkənin hüdudlarından kənarda gizlənənlər
barədə isə əməliyyat-axtarış tədbirləri davam etdirilir.
Bu dəhşətli terror aktının qeyri-adiliyi ondadır ki, Azərbaycan torpaqlarını işğal edən və Dağlıq Qarabağın
separatçı rejiminə himayədarlıq edən qonşu Ermənistanın xüsusi xidmət orqanları həmin cinayəti həyata
keçirmək üçün terrorçuları digər həmsərhəd ölkədə - Rusiya Federasiyasında, ölkəmizin bir sıra şimal rayonları
barəsində ərazi iddiaları irəli sürən separatçılar sırasından hazırlamışlar. Bu isə müxtəlif etnik yönümlü
separatçılar arasında qarşılıqlı əlaqələrin beynəlxalq terrorizmin əsas tərkib hissələrindən biri olduğuna daha bir
sübutdur.
Təəssüf ki, bu yeganə fakt deyil. Belə ki, 2000-ci ilin əvvəlindən etibarən Azərbaycanın şimal rayonlarında
yaşayan avar xalqının adından separatçılıq hərəkatını başlamaq məqsədini güdən bir qrup fəallaşmışdı. 2001-ci
ilin iyun ayından Dövlət Yol Polisinin postlarına, rayon polis şöbəsinə və hərbi hissəyə bir neçə basqınlar, Şeyx
Şamilin abidəsinin partladılması kimi cinayətlərin törədilməsi Zaqatala və Balakən rayonlarında vəziyyəti
kəskinləşdirmişdi
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Həmin cinayətlərin istintaqı zamanı göstərilən qrupun rəhbəri Hacı Maqomedovun və sonradan onun həbs
edilmiş silahdaşı Şaban Buşdiyevin erməni xüsusi xidmətlərinin nümayəndələri ilə əlaqələri olması faktı
aşkarlanmışdır.
1997-ci ildə onların hər ikisi Azərbaycan ərazisində "Avar dövləti"nin yaradılması üçün 1 milyon ABŞ
dolları və 1000 ədəd avtomat silahın alınması məsələsinin müzakirəsi məqsədi ilə Yerevan və Xankəndiyə səfər
etmişlər. Sonradan onlar bu danışıqları Mahaçqalada davam etdirmiş və nəticədə 1000 ədəd avtomat silahın və
300 min ABŞ dollarının verilməsi barədə razılığa gəlmişlər. Bundan sonra avar separatçılarının "Car-Balakən
dövləti"nin yaradılması ideyası və bu istiqamətdə fəaliyyətlərinə dəstək almaq üçün H.Maqomedov 2001-ci ilin
dekabrında yenidən Yerevana getmişdir. Bu səfərin əsas məqsədi yaz-yay mövsümündə yerli icra
hakimiyyətinin binasının zəbt edilməsi, həbs olunmuş silahdaşlarının azadlığa buraxılması şərti ilə vəzifəli
şəxslərin girov götürülməsi və dövlətə qarşı digər cinayət əməlləri üçün müxtəlif növ silah, o cümlədən istilik
raketlərinin alınması idi.
2001-ci ilin sentyabrında Zaqatala rayonu ərazisində müxtəlif cinayət əməlləri törətməklə əhalini təsir
altında saxlamağa, ərazini nəzarətsiz zonaya çevirməyə cəhd göstərən şəxslərin dindirilməsi zamanı məlum
olmuşdur ki, onların silah və maddi cəhətdən təchiz edilməsində separatçı-terrorçu qurumun "müdafiə naziri" və
digər "rəhbər işçiləri" birbaşa iştirak etməklə, həmin şəxsləri separatçı hərəkətlərə təhrik etmişlər.
1994-cü il iyulun 3-də Bakı metrosunun "28 may" və "Gənclik" stansiyaları arasında 13 nəfərin ölümü, 42
nəfərin yaralanması ilə nəticələnən terror aktı Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən təşkil edilmişdir.
Bu məqsədlə Qarabağ uğrunda gedən döyüşlər zamanı əsir düşmüş Azər Aslanovun anasını aldadıb Yerevana
çağırmış, oradan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinə apararaq girov saxlayıb və A.Aslanovu həmin cinayəti
törətməyə sövq etmişlər (bu fakt erməni millətçi-separatçı ekstremizminin əsas ideoloqlarından biri, hazırda
İnterpol xətti ilə axtarışda olan Zori Balayanın "Cəhənnəm və cənnət arasında" kitabında öz əksini tapmışdır).
İstintaq və məhkəmə prosesində sübuta yetirilmişdir ki, A.Aslanovun terrorçu kimi hazırlanmasının "ideoloji
təminatında" Zori Balayanın və Dağlıq Qarabağ erməni separatçılarının lideri olmuş, hazırda Ermənistan
Respublikasının prezidenti Robert Koçaryanın iştirakı olmuşdur.
90-cı illərin əvvəllərindən etibarən beynəlxalq terrorçu qrupların liderlərinin reabilitasiyasına çalışan
Ermənistan rəhbərliyi xarici diasporanın radikal təşkilatlarının, xüsusilə "Daşnaksutyun", ASALA, MAQ,
"Erməni birliyi", "Erməni Azadlıq cəbhəsi" və digər terror təşkilatları fəallarının Ermənistan ərazisində
toplanması məqsədi ilə genişmiqyaslı kampaniyaya başlamış, onların fəaliyyətlərinə siyasi-hüquqi şərait
yaradaraq sığınacaq vermiş, pul, silah, saxta sənəd və nəqliyyatla təchiz etmişdir. Həmçinin Azərbaycanda
ermənilərin sıx yaşadıqları əraziyə yardım adı altında bir sıra xarici dövlətlərdən terrorçular, silah və maliyyə
vəsaitləri göndərilir, Türkiyə nümayəndəliklərinə qarşı terror aktları törətmiş ermənilərin azad olunması və
dəstəklənməsi Ermənistanda dövlət səviyyəsində təşkil olunurdu. Belə ki, Suriyada doğulmuş, ASALA üzvü,
1983-cü ilin iyun ayında Fransanın Orli aeroportunda partlayış törətdiyinə görə həbs edilmiş Varujan
Karapetyanın Ermənistan xüsusi xidmət orqanları tərəfindən Eçmiədzin kilsəsinin imkanları vasitəsi ilə azad
olunması üçün imza toplama kompaniyası keçirilmişdir.
Fransada terror aktları törətdiyinə görə həbs edilmiş ABŞ vətəndaşı, tanınmış beynəlxalq terrorçu Monte
Melkonyan azad olduqdan sonra 1990-cı ildə Ermənistandan Dağlıq Qarabağa göndərilərək azərbaycanlıları öz
torpaqlarından məcburi köçkün vəziyyətinə salmış terrorçu qruplara rəhbərlik etmişdir. 1993-cü ilin yayında
Azərbaycan qoşun hissələri tərəfindən məhv edilmiş M.Melkonyanın Yerevanda dəfn mərasimində prezident
daxil olmaqla Ermənistanın dövlət rəsmiləri iştirak etmiş, sonra bu beynəlxalq terrorçu Ermənistanın milli
qəhrəmanı elan olunmuş, onun adı ER Müdafiə nazirliyinin diversiya mərkəzlərindən birinə verilmişdir.
1992-ci ildə Xankəndinə göndərilmiş Vazgen Sislyan, yaxın şərq terrorçuları Abu Əli, Qilbert Minasanyan
və digər terrorçularla birlikdə zorakılıq siyasətini dünya ictimaiyyətinin diqqətini erməni məsələsinə yönəltmək
üçün vasitə kimi istifadə edirdilər.
R.Koçaryan hakimiyyətə gəldikdən sonra Ermənistanda terrorçu qrupların rəhbərlərinin reabilitasiyası
halları daha da artmışdır. Tanınmış terrorçu, İran vətəndaşı və "Daşnaksutyun" partiyasının üzvü Qrant
Markaryan həbsdən azad edilərək, Azərbaycana qarşı terror aktlarının keçirilməsində fəal iştirakına görə 1981ci ildə Parisdə türk səfirliyinin zəbtinin təşkilatçılarından biri Vazgen Sislyanla birgə R.Koçaryan tərəfindən
Qarabağ müharibəsinin qəhrəmanı adına layiq görülmüşlər. Bütün bunlar Ermənistan rəhbərliyinin Azərbaycana
qarşı terror aktlarının təşkilində bilavasitə iştirakını bir daha təsdiq edir. Əslində Ermənistanın hazırkı
rəhbərləri: Prezident R.Koçaryan, müdafiə naziri S.Sarkisyan və Dağlıq Qarabağdakı işğalçı-separatçı rejimin
rəhbəri A.Qukasyan terrorçularla sıx əlaqədə olduqlarını gizlətmirlər.
Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin "sərhəd"i hazırda Ermənistanın silahlı qüvvələri
tərəfindən qorunur, bu ölkədən olan çağırışçılar hərbi xidmət keçmək üçün həmin ərazilərdəki hərbi hissələrə
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göndərilir. Həmçinin hazırda işğal olunmuş ərazilərdə Ermənistanın silahlı qüvvələri və terrorçu qruplarla
yanaşı, qeyri-qanuni silahlı birləşmələr də fəaliyyət göstərir və bütün bunlar terrorizmə qarşı mübarizə üzrə
beynəlxalq konvensiyaların nəzarətindən kənardadır.
III. Narkotik maddələrin qanunsuz becərilməsi və dövriyyəsi
İşğal olunmuş ərazilər heç bir dövlətin, beynəlxalq təşkilatın nəzarətində olmayan özünəməxsus kriminal
mənbəyinə çevrilmişdir. Belə ki, separatçı-terrorçu rejim işğal altında olan ərazilərdə narkotik maddələrin
qanunsuz becərilməsi, istehsalı və satışının inkişaf etməsi üçün bütün zəruri şərait yaratmışdır. Bu faktlar ABŞ
Dövlət Departamentinin narkotik maddələr üzərində beynəlxalq nəzarət strategiyasına dair 2000-ci il mart tarixli
hesabatında öz əksini tapmışdır. Narkotik işbazları qondarma qurumun bədnam rəhbərləri müdafiə edir,
narkotiklərin satışından əldə olunan pulları işğal olunmuş ərazilərin nəzarətdə saxlanılması və muzdlulara haqq
ödənilməsi üçün istifadə edirlər.
ABŞ Dövlət Departamentinin 2001-ci ilin martında açıqlanmış hesabatında işğal edilmiş Azərbaycan
ərazilərindən narkotik vasitələrin kütləvi şəkildə daşınması üçün istifadə olunduğu bildirilir və Ermənistana
coğrafi yerinə görə narkotik vasitələrin beynəlxalq dövriyyəsində potensial subyekt kimi baxılır.
Azərbaycanın işğal olunmuş sərhədyanı ərazilərində çətənə kollarının yetişdirilməsi faktı AŞ PA-nın Dağlıq
Qarabağ üzrə məruzəsində də öz əksini tapmışdır.
Narkotiklərin satışından əldə olunan pulun böyük hissəsi separatçılar tərəfindən qanunsuz silahlı
birləşmələr, terror qrupları üçün silahların alınmasına və təlimlərin keçirilməsinə xərclənir. Dağlıq Qarabağda
mövcud olan qanunsuz iqtisadi fəaliyyət separatçıları "çirkli pulların" yuyulması əməliyyatları sahəsində
məşhurlaşdırmaqla onları transmilli cinayətkar infrastrukturların maraq dairəsinə daxil etmişdir.
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən nüvə və radioaktiv tullantıların basdırılması məqsədilə də
istifadəsi güman olunur. Belə ki, gündəlik təqribən 9 milyon KVT/saat enerji hasil edən Metsamor Atom
Elektrik Stansiyasının müvafiq istehsalının müqabilində Ermənistanda hazırkı dövrədək nüvə tullantılarının
saxlanılması üçün anbarın olmaması Azərbaycan Respublikasının işğal olunmuş ərazilərinin qeyd olunan
tullantıların basdırılması məqsədilə istifadəsi ehtimalını artırır.
IV. İnsan ticarəti
Ermənistanın Azərbaycan Respublikasına təcavüzü nəticəsində əsir düşmüş və girov götürülmüş
Azərbaycan vətəndaşlarının beynəlxalq humanitar təşkilatlardan gizlədilərək işğal olunmuş ərazilərdə
saxlanılması və onlara qarşı amansız cəza metodlarının tətbiq edilməsi, bu şəxslərin qeyri-bəşəri məqsədlər
üçün istifadə edilmələri barədə mütəmadi məlumatlar daxil olmaqdadır.
Azərbaycana qarşı təcavüzün nəticələrindən və mövcud status-kvodan yararlanmağa çalışan Ermənistanın
rəsmi orqanlarının əsir və girov götürülmüş, itkin düşmüş azərbaycanlıları gəlir məqsədi ilə alver predmetinə
çevirərək müxtəlif cinayətkar qruplaşmalarla işbirliyi qurduqları barədə təkzibedilməz faktlar mövcuddur.
Müharibə və atəşkəs dövründə erməni ordusu tərəfindən əsir və girov götürülmüş azərbaycanlılardan 30 nəfərə
yaxını qohumları tərəfindən külli miqdarda pul, qızıl və qiymətli əşya verilməklə azad edilmişlər. Erməni
əsirliyində olan bir çox Azərbaycan vətəndaşlarının bədən üzvləri çıxarılaraq satılmışdır. Əsir düşmüş və girov
götürülmüş Azərbaycan vətəndaşlarının Beynəlxalq Humanitar təşkilatlardan gizlədilərək işğal olunmuş
ərazilərdə saxlanılması və onlara qarşı amansız cəza metodlarının tətbiqi barədə mütəmadi məlumatlar daxil
olmaqdadır.
V. İşğal altındakı ərazilərdə ermənilərin qanunsuz məskunlaşdırılması
Erməni tərəfinin rəsmi məlumatlarına və qondarma "DQ" hökumətinin hesabatına görə, 2001-ci ildə Dağlıq
Qarabağın əhalisi 143 min nəfər təşkil edib. Halbuki, 1989-cu ilin siyahıya alınmasına görə, həmin ərazidə 90
min nəfərdən bir qədər çox erməni yaşamışdır. ABŞ-ın qaçqınlar üzrə Komitəsinin qaçqınların vəziyyəti ilə
əlaqədar 2002-ci ilə dair ümumdünya icmalında Ermənistan üzrə məruzədə 1000-ə yaxın ailənin Ermənistandan
Dağlıq Qarabağ və Laçın dəhlizinə köçürüldüyü bildirilib. 2003-cü ilin yanvar ayından Dağlıq Qarabağ ərazisini
tərk edənlərin qarşısının alınması məqsədilə müəyyən olunmuş qaydalara görə, daimi yaşamaq üçün gedən
ailələr təxminən 15, hərbi çağırışçılar 10 min ABŞ dolları məbləğində rüsum ödəməlidirlər.
Ermənistanın bütün şəhər və rayonlarında 2002-ci ildən rəsmən fəaliyyət göstərən miqrasiya xidmətləri ölkə
əhalisinin işğal olunmuş ərazilərə köçürülməsi istiqamətində iş aparır. 1994-cü ildən etibarən dünyanın müxtəlif
ölkələrində yaşayan ermənilərin qeyri-qanuni olaraq Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və işğal edilmiş digər
ərazilərinə köçürülməsi halları mövcuddur. Qondarma qurumun "parlamenti"nin "DQR"-ə köçürülən rus
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ailələrinin övladlarının 2005-ci ildən Qarabağ məktəblərində erməni və rus dillərində təhsil almasını nəzərdə
tutan qərarı da mövcuddur.
Beynəlxalq "Qırmızı Xaç Komitəsi"nin Cənubi Qafqaz üzrə Miqrasiya Nümayəndəliyin 2004-cü il oktyabr
ayının 25-də keçirdiyi hesablamalarına görə, hər ay orta hesabla Dağlıq Qarabağ ərazisinə 15-ə yaxın ailə
köçürülür və 2004-cü ildə belə ailələrin sayı 200-ə çatmışdır.
Rəsmi Yerevan köçürülmə layihələrində özünün birbaşa iştirakını gizlətməyə çalışsa da, 2000-ci ildən
etibarən "Artsaxa qayıdış" adlı irimiqyaslı proqramın həyata keçirilməsi ilə Ermənistan Respublikası hökuməti
yanında (Andranik Marqaryanın rəhbərliyi altında) müşavir Benik Baxşiyan, "DQR"-in "Statistika İdarəsinin
rəhbəri" - Serj Amirxanyan, "Kənd Təsərrüfatı naziri" - Vaqram Baqdasaryan, "Milli Yığıncağın Maliyyə,
Büdcə Məsələləri üzrə Komissiyasının sədri" - Mayor Danelyan, Ermənistanın Miqrasiya və qaçqınlar
idarəsinin müdiri - Qaqik Eqanyan və digər vəzifəli şəxslər, həmçinin "Yerkir" ictimai təşkilatı aktiv şəkildə
məşğuldurlar. Həmin vaxtdan etibarən qaçqınlar və emiqrasiya idarəsi yuxarıda adı çəkilən proqramın realizə
olunmasına bilavasitə qoşulmuşdur.
2003-cü ilin dekabrında Ermənistanın baş naziri A.Marqaryan erməni əhalisinin Azərbaycanın işğal
olunmuş Dağlıq Qarabağ bölgəsinə köçürülməsi məsələsinin Ermənistan hökuməti üçün prioritet təşkil etdiyini
rəsmən bildirmişdir.
İşğal olunmuş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma faktları müxtəlif KİV-də də geniş işıqlandırılmışdır.
Açıq qaynaqlara istinadən, 2004-cü ilin ilk altı ayı ərzində işğal olunmuş ərazilərə 120 erməni ailəsi
köçürülmüşdür.
Bu ərazilərdə qeyri-qanuni "köçürülmə əməliyyatı" və tikinti işlərinin əsas sponsorları "Qərbi Amerikanın
Erməni Təhsil Fondu", "Hayastan Fondu" təşkilatları və Tehranın Erməni Yeparxiya Şurasıdır. 2004-cü ildə
xarici fondlar tərəfindən "Artsaxa qayıdış" proqramının realizəsi üçün 400 min ABŞ dollarının ayrıldığı və
Azərbaycanın işğal olunmuş sərhədyanı ərazilərində 90-a yaxın evin tikintisinin başa çatdırılması məlumdur.
Köçürülməyə ayrılmış pulların səlahiyyətli şəxslər tərəfindən mənimsənilməsi və köçürülən şəxslərin 30%nin bədbin yaşayışdan Yerevana və digər MDB ölkələrinə qayıtmaları barədə 1999-cu ildə erməni KİV-də
məlumatlar yayılmışdır. Belə məqamlardan biri, erməni diasporası tərəfindən Dağlıq Qarabağda yaşayan və
köçürülən ailələrə pulların çatdırılmaması barədə "10-cu naxanq" qəzetinin müxbiri Vaqram Oqacanyan 1999cu ildə "Dağlıq Qarabağa köçürülən şəxslər üçün büdcədə pul yoxdur" adlı məqaləsinin nəşri olmuşdur. Bu
məqalə V.Oqacanyanın 2000-ci ildə bir il müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsinə və "DQR" "prokurorluğu"
tərəfindən barəsində cinayət işinin qaldırılmasına zəmin yaratmışdır.
VI. Təbii, maddi və mənəvi sərvətlərin talan edilməsi və qanunsuz istismarı
Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində evlərin, qəbirlərin, mədəniyyət abidələrinin dağıdılması,
avadanlığın, inşaat materiallarının, xüsusilə dəmir məmulatların və sair yüklərin digər ölkələrə daşınması barədə
mütəmadi məlumatlar daxil olmaqdadır.
Müvafiq məlumatlar, tərkibində müxtəlif qiymətli metallar, o cümlədən qızıl olan torpağın, zavod və
fabriklərdə istismar olunmuş dəzgahların, elektrik qatarları, vaqonlar və relslərin kəsilərək digər ölkələrə
daşınması faktlarını ehtiva edir.
İşğal altında olan ərazilərdən qarət edilmiş milli sərvətlərimizin - qədim tarixi əsərlərin, xalçaların,
mineralların Avropa ölkələrində erməni milli sərvəti adı altında nümayiş etdirilməsi barədə məlumatlar
mövcuddur. Ermənilər Kəlbəcərdə yerləşən mineral yataqların və 3600-ə qədər qaya təsvirinin fotoşəkillərini
2000-ci ildə Finlandiyada öz əraziləri kimi nümayiş etdirmişlər.
Son zamanlar ermənilərin qədim Azərbaycan musiqi alətlərini öz adlarına çıxaraq Avropa, MDB və Şimali
Amerika ölkələrində satması halları çoxalmış, Qarabağ xalçalarının erməni və ya fars xalçaları adı altında
müxtəlif sərgilərə və hərraca çıxarılması faktları qeydə alınmışdır. Son illər ərzində Azərbaycanın işğal edilmiş
ərazilərində külli miqdarda çıxarılmış tarixi, mədəni və dini abidələr xarici ölkələrə satılmışdır. İşğal olunmuş
ərazilərdəki muzeylərdə mövcud olan unikal eksponatlar ya məhv edilmiş, yaxud həmin eksponatların əsasında
onların guya ermənilərə məxsusluğunu göstərən yeni muzeylər yaradılmışdır. Bu mənada, ermənilərin qədim
Qafqaz Albaniyası abidələrini özününküləşdirilməsi məsələsinə xüsusi önəm verdiyi bildirilməlidir. Onların
üzərində mövcud olan qədim alban yazıları, divar naxışları və xaçlar məhv edilib erməni atributikası ilə
əvəzlənir. Bir sıra məscidlər isə anbarlar kimi istifadə olunur. Bu kampaniya məqsədyönlü xarakter daşımaqla
işğal edilmiş rayonların tarixi-mədəni nöqteyi-nəzərindən Azərbaycana aid olmaması və bununla ermənilərin
həmin ərazilərdə məskunlaşmasına bəraət qazandırılmasına yönəldilmişdir.
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Bu müstəvidə, Azərbaycana məxsus yer adlarının dəyişdirilərək erməni adları ilə əvəz olunması xüsusilə
kütləvi hal aldığı bildirilməlidir. Bütün bunlarda başlıca məqsəd gələcəkdə həmin ərazilərin ilhaqının həyata
keçirilməsinə "əsas yaratmaq"dır.
Xalqımıza məxsus maddi sərvətlərin daha geniş miqyaslarda talan edilməsi məqsədilə Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərində qanunsuz iqtisadi fəaliyyətə xarici ölkələrin bir sıra firma və şirkətləri də cəlb edilmişdir.
Erməni tərəfinin təşkilatçılığı ilə 2004-cü ilin yanvar-iyul ayları ərzində Azərbaycan Respublikasının müvafiq
dövlət orqanlarının razılığı olmadan ölkəmizin Dağlıq Qarabağ və işğal olunmuş digər ərazilərinə 1610 nəfər
əcnəbi vətəndaş səfər etmişdir.
BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qəbul edilmiş 822, 853, 874, 884 saylı qətnamələrində
Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyünün tanınmasına və işğal olunmuş Azərbaycan ərazilərinin qeydşərtsiz azad edilməsi tələblərinə baxmayaraq, Ermənistan Respublikası hal-hazırda işğalçılıq siyasətini davam
etdirməkdədir.
Azərbaycan Respublikasının Ermənistan və separatçı-terrorçu rejim tərəfindən işğal altında saxlanılan,
beynəlxalq nəzarətdən kənar ərazilərində qanunsuz fəaliyyətlərə dair MTN-in əldə etdiyi məlumatlar təsdiqini
tapmaqdadır.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə
iyunun 21-də Prezident Sarayında qaçqınların və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli ilə bağlı geniş müşavirə keçirilmişdir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
giriş nitqi
(21 iyun 2005- ci il)
- Bugünkü müşavirə qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlıdır. Hesab edirəm ki,
bu məsələ gərək geniş müzakirə olunsun. Əldə edilmiş nailiyyətlər haqqında məruzə edilsin və ən önəmlisi,
mövcud olan problemlər haqqında da gərək fikir mübadiləsi aparaq.
Azərbaycan üçün bu problem ən çətin, ən ağrılı problemdir. Ermənistan dövlətinin və erməni millətçilərinin
Azərbaycana qarşı təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi işğal edilib və etnik təmizləmə siyasəti
nəticəsində 1 milyondan artıq soydaşımız qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşübdür. Uzun illərdir ki, danışıqlar
prosesi gedir, amma əfsuslan olsun ki, bu günə qədər heç bir nəticə əldə edilməyibdir. Bunun da səbəbi
Ermənistan tərəfinin qeyri-konstruktiv mövqe tutması və beynəlxalq ictimaiyyətin, o cümlədən problemin həlli
ilə bilavasitə məşğul olan ATƏT-in Minsk qrupunun bu məsələdə qəti mövqeyini bildirməməsidir.
Son müddət ərzində Minsk qrupunun fəaliyyətində müsbətə doğru dönüş müşahidə olunur, danışıqlar
prosesi intensivləşibdir. Xarici İşlər nazirləri səviyyəsində artıq Praqa prosesi adlandırılan danışıqlar prosesi
gedir, eyni zamanda prezidentlər də vaxtaşırı görüşürlər. Son vaxtlar danışıqlar prosesində müsbət meyllər
görünməkdədir. İlk növbədə, Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi ona gətirib çıxarıb ki, beynəlxalq ictimaiyyət bu
məsələyə daha ədalətli yanaşmağa başladı. Azərbaycanın diplomatik səyləri nəticəsində dünyanın müxtəlif
təşkilatlarında bu məsələ gündəliyə salınır. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu məsələni gündəliyə salıbdır. Avropa
Şurasında reallığı əks etdirən qətnamə qəbul edilibdir və orada açıq-aydın göstərilir ki, Ermənistan Azərbaycana
qarşı təcavüz edibdir, etnik təmizləmə siyasəti aparıbdır və bu siyasət nəticəsində 1 milyon azərbaycanlı qaçqın,
köçkün vəziyyətinə düşmüşdür.
Deyə bilərəm ki, indiyədək beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu qədər açıq-aydın, kəskin qərar qəbul
edilməmişdir. Biz bu səyləri davam etdirəcəyik. Artıq heç kimə sirr deyil və bu artıq etiraf olunur ki,
Ermənistan Azərbaycana qarşı işğalçılıq siyasəti aparır və ATƏT-in son müddət ərzində bölgədə olmuş
faktaraşdırıcı missiyası da bunu təsdiq edir. Eyni zamanda, işğal olunmuş torpaqlarda ermənilərin qeyri-qanuni
məskunlaşdırılması faktı da öz təsdiqini tapıbdır.
Ermənistan üçün bu işğalçılıq siyasətini aparmaq gələcəkdə çox çətin olacaqdır. Çünki dünya tam başqa
istiqamətdə inkişaf edir. Dünyada gedən qloballaşma prosesləri, bizim Avropa İttifaqı ilə sıx əməkdaşlığımız,
dünyada gedən demokratikləşmə prosesləri artıq təcavüzə əsaslanan siyasəti qəbul etmir və onu inkar edir.
Azərbaycanın siyasəti və mövqeyi yalnız və yalnız beynəlxalq hüquq normalarına əsaslanır. O da ondan
ibarətdir ki, hər bir ölkənin, o cümlədən Azərbaycanın ərazi bütövlüyü gərək toxunulmaz olsun. Mən şübhə
etmirəm ki, görülən işlər, apardığımız siyasət nəticəsində, diplomatik səylərimizin nəticəsində, eyni zamanda
Azərbaycanın iqtisadi potensialının güclənməsi nəticəsində biz bu məsələnin danışıqlar, sülh yolu ilə ədalətli
həllinə nail olacağıq. Biz buna ümid edirik.
Sülh danışıqlarının potensialı hələ ki, tükənməyibdir. Əgər sülh danışıqlarına ümid varsa, biz gərək bu
ümidi axıra qədər sınayaq və çalışaq ki, buna nail olaq. Ancaq, eyni zamanda iqtisadi potensialımızı, o
cümlədən hərbi potensialımızı gücləndirməliyik və bu istiqamətdə işlər görülür.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlər Azərbaycanda ən ağır vəziyyətdə yaşayan insanlardır. Bizim hamımızın
vəzifəsi ondan ibarətdir ki, həm dövlət tərəfindən, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları tərəfindən, özəl
sektor tərəfindən onlara öz köməyimizi göstərək. Ancaq əlbəttə ki, dövlətin siyasəti bu sahədə müstəsna rol
oynayır.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev bu məsələyə daim böyük diqqət göstərirdi, çoxlu görüşlər,
müşavirələr keçirmişdi. Azərbaycanda bu məsələyə dair çoxlu qanunlar qəbul edilibdir. 1998-ci və 2004-cü
illərdə iki dövlət proqramı qəbul olunubdur. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü
ilə yaradılan Neft Fondundan ilk vəsait məhz qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin
yaxşılaşdırılmasına yönəldilmişdir. Ümumiyyətlə, bu günə qədər Neft Fondundan 400 milyard manat vəsait
ayrılmışdır və qaçqınların, köçkünlərin yeni şəraitlə təmin olunması prosesi gedir. 2003-cü il oktyabrın
əvvəllərində Biləsuvar rayonunda yeni qəsəbənin açılışı oldu. Çox müasir bir qəsəbədir. Orada həm evlər
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tikilmişdir, həm də infrastruktur mövcuddur. Xəstəxanalar, təhsil ocaqları, işıq xətləri, yol infrastrukturu - yəni
hər şey müasir tələbata uyğundur.
Xatırlayıram, o qəsəbənin açılışı zamanı çıxışımda demişdim ki, Azərbaycanda bir dənə də çadır şəhərciyi
qalmamalıdır. Biz bütün çadır şəhərciklərini ləğv edəcək və onların əvəzində yeni, müasir qəsəbələr, şəhərciklər
salacağıq. Həmişə olduğu kimi, öz sözümə sadiq qalaraq, bu gün məmnunluq hissi ilə deyə bilərəm ki, bu proses
uğurla aparılır. İndi Ağdam rayonunun ərazisində böyük tikinti gedir. Bərdədə çətin, ağır şəraitdə çadırlarda,
yük vaqonlarında məskunlaşmış soydaşlarımız yaxın vaxtlarda müasir evlərə köçürüləcəklər. Amma onu da
bilməliyik ki, bu da müvəqqəti məskunlaşmadır. Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunandan sonra orada,
işğaldan azad edilmiş torpaqlarda yeni şəhərlər tikəcəyik, yeni infrastruktur yaranacaqdır. Çünki orada hər şey
dağılıbdır. ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyasının qənaətinə və məruzəsinə görə, işğal olunmuş torpaqlarda bir
dənə də obyekt, bina qalmayıbdır. Erməni vandalları oradan qənimət kimi hər şeyi aparmışlar. Nəyi apara
bilməmişlərsə, yerlə-yeksan etmişlər.
Amma biz torpaqları azad edəndən sonra yeni, gözəl şəhərlər tikəcəyik. Buna bizim imkanımız çatır.
Azərbaycanın iqtisadi potensialı günü-gündən artır. Maliyyə imkanlarımız artır. Əlbəttə ki, biz bu imkanları ilk
növbədə, Azərbaycanda ən çətin vəziyyətdə yaşayan insanların güzəranının yaxşılaşmasına yönəltməliyik. Mən
şübhə etmirəm ki, biz bu məqsədə çatacağıq.
Saatlı və Sabirabad rayonlarında çadır şəhərciklərində yaşayan soydaşlarımızı da yeni şəhərciklərə
köçürəcəyik. Ancaq eyni zamanda onu da bilirik ki, digər qaçqınlar və məcburi köçkünlərin də yaşayış səviyyəsi
o qədər də yaxşı deyil. Onlar ictimai binalarda, məktəblərdə, pansionatlarda, yataqxanalarda məskunlaşıblar.
Hesab edirəm ki, indiki dövrdə biz yeni qəsəbələrin tikilməsi ilə paralel olaraq, həm də yataqxanalarda
məskunlaşan soydaşlarımızın köməyinə gəlməliyik. Artıq Dövlətqaçqınkoma müvafiq göstərişlər verilibdir. İndi
smeta hazırlanır və hazır olan kimi buna da vəsait ayrılacaqdır. Biz gərək yataqxanaları da yüksək səviyyədə
təmir etdirək.
Bu problem bizim hamımızın problemidir və hamımız da həll etməliyik. İndiki mərhələdə əsas problem
odur ki, qaçqınların, köçkünlərin vəziyyətini biz maksimum dərəcədə yüngülləşdirək. Bunu etmək üçün
hökumət əlindən gələni edir və biz bu işi, bu siyasəti bundan sonra da aparacağıq.
Onu da qeyd etməliyəm ki, qaçqınlar və köçkünlər arasında yoxsulluğun səviyyəsi çox yüksəkdir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycanda yoxsulluğun azaldılması istiqamətində böyük işlər görülüb və son ilyarım ərzində
yoxsulluq şəraitində yaşayanların sayı 49 faizdən 40 faizə enibdir. Qaçqın və köçkünlər arasında bu, 72 faiz
təşkil edir. Bu, çox yüksək rəqəmdir. Biz gərək bu məsələyə də diqqət yetirək.
Bu gün Azərbaycanda özəl sektorun inkişafına böyük diqqət göstərilir, kreditlər ayrılır. Hesab edirəm ki,
gələn il bu kreditlərin həcmini gərək iki dəfə artıraq. Əlbəttə ki, bu məsələni həll edərək, gərək qaçqın və
köçkünləri də yaddan çıxarmayaq və çalışaq ki, onların arasında yoxsulluğun səviyyəsi aşağı düşsün. Biz bütün
bu məsələləri bu gün müzakirə edəcəyik və hesab edirəm ki, müzakirənin nəticəsində yeni addımlar atılacaqdır.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
yekun nitqi
(21 iyun 2015-ci il)
- Faydalı müzakirə aparıldı, bu günə qədər görülmüş işlər haqqında məlumat verildi. Ən önəmlisi odur ki,
həm mövcud problemlər diqqətə çatdırıldı, həm də gələcək planlar haqqında fikir mübadiləsi apardıq.
Burada qaldırılmış bütün məsələləri biz operativ qaydada həll edəcəyik. Yenə də demək istəyirəm ki, Dövlət
Proqramında hər şeyi nəzərdə tutmaq mümkün deyildir. Ancaq biz bu məsələləri operativ qaydada həll
etməliyik. Lazımi vəsait də ayrılacaqdır. Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı elə sürətlə inkişaf edir ki, bizdə
maliyyə qıtlığı yoxdur, əksinə, əlavə vəsaitlər yaranıbdır. Əlbəttə ki, ilk növbədə, bu vəsaiti Azərbaycanda ən
çətin, ən ağır şəraitdə yaşayan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşmasına yönəltməliyik.
Bütün məsələlər öz həllini tapacaq və hesab edirəm ki, bu müşavirənin yaxşı təsiri olacaqdır. Bundan sonra
da bütün məsələlər gərək operativ qaydada öz həllini tapsın. Əgər əlavə vəsaitə ehtiyac olarsa, biz bunu təmin
edəcəyik.
2006-cı ilin büdcəsi 2005-ci illə müqayisədə daha da böyük olacaqdır. Bizim imkanlarımız artır,
iqtisadiyyatımız inkişaf edir, ümumi daxili məhsul təxminən 18-20 faiz artacaqdır. Ancaq 2006-cı ilə qədər əgər
əlavə məsələlər ortaya çıxsa, biz onu da operativ həll etməliyik.
Biz bu gün daha çox iqtisadi, sosial məsələlərə toxunduq. Bu da təbiidir. Çünki hər şey iqtisadiyyatdan
asılıdır. Hər bir dövlətin gücü onun iqtisadi potensialından asılıdır. Məhz buna görə biz bu məsələyə çox ciddi
diqqət göstəririk. Həm regionlarda gedən abadlıq, quruculuq işləri, yeni iş yerlərinin açılması, həm də
Azərbaycanda iqtisadi islahatların davam etdirilməsi istiqamətində mühüm addımlar atılır. Ancaq eyni zamanda,
biz humanitar məsələləri də yaddan çıxarmamalıyıq, bu sahəyə də çox ciddi diqqət göstərilməlidir. Xüsusilə
təhsil, səhiyyə məsələlərinə və bu sahələrdə olan problemlər öz həllini tapmalıdır. Xüsusilə, təhsil sahəsində.
Çünki bizim uşaqlarımız gərək yaxşı, təmir olunmuş məktəblərdə oxusunlar. O cümlədən, səhiyyə ocaqlarının
təmiri də nəzərdə tutulmalıdır. Biz gərək bu məsələlərə də həmişə diqqət yetirək.
Yeni salınmış qəsəbələrdə bu, öz əksini tapır. Bu stenddə də bunu görürük. Ən müasir avadanlıqla təchiz
olunmuş tibb məntəqələri və məktəblər. Əlbəttə, indi yeni tikiləcək qəsəbələr də buna bənzər səviyyədə
olacaqdır. Ancaq bu, bizim ümumi problemimizdir.
Bu günə qədər Azərbaycanın iqtisadi inkişafı, iqtisadi potensialı bizə imkan vermirdi ki, bu sahələrdə olan
problemləri həll edək. Avadanlıq köhnəlib, uzun illər təmirsiz qalıbdır. Müstəqillik əldə olunandan sonra ilk
illərdə Azərbaycanın iqtisadi vəziyyəti bizim hamımıza tanışdır və bəllidir. Ancaq son illərdə iqtisadi potensial
gücləndikcə, bizim imkanlarımız daha da genişlənir. İlk növbədə, yeni yaranmış imkanları biz gərək əhalini
daha çox narahat edən sahələrə, insanların sıx ünsiyyətdə olduğu sahələrə yönəldək.
Humanitar sahələrə böyük diqqət göstərilməlidir. Bu ilin büdcəsində bu sahəyə ayrılan xərclər çox böyük
həcmdə artıbdır. Amma bu, bizi yenə də qane etmir. Əminəm ki, gələn ildən bizim iqtisadi potensialımız
gücləndikcə, daha da böyük imkanlar yaranacaqdır.
Mən bütövlükdə razıyam ki, bu müşavirə çox işgüzar, səmərəli şəkildə aparıldı, göstərişlər verildi və əsas
məsələ mövcud olan problemlərin həllində daha da fəal olmaqdan ibarətdir. Mən bu məsələni daim diqqətdə
saxlayıram və maraqlanıram. Dövlətqaçqınkomun rəhbəri Əli Həsənovla da əlaqə saxlayıram. Mənə bütün
məlumatları verir, məruzələr edir. Bu, gələcəkdə də belə olacaqdır. Bütün dövlət qurumları, dövlət şirkətləri bu
məsələyə diqqətlərini əsirgəməməlidirlər. Bilməlidirlər ki, bu bizim üçün ən vacib, ən əsas məsələdir.
Mən bir daha demək istəyirəm, heç şübhə etmirəm ki, bizim doğma torpaqlarımız işğalçı qüvvələrdən azad
olunacaq, soydaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlar. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək və
Azərbaycan vətəndaşları rahat, firavan həyat yaşayacaqlar.
Sağ olun!
AzərTAc
“Xalq qəzeti”, 22 iyun 2005-ci il
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Dünya ictimaiyyəti ermənilər haqqında
Ermənilər haqqında çox-çox qədimlərdən pis fikir yaranıb və heç şübhəsiz ki, bu əsassız deyildir, əsası
olmasaydı bütün bir xalq haqqında, həm də müxtəlif dövrlərdə belə bir fikir yarana bilməzdi…
…məhz ermənilər hər cür bəhanə ilə hay-küy qoparmaq qabiliyyətinə malikdirlər. Onları özgə evinə
buraxmadıqda, yaxud hər hansı bir hiylələrinin üstünü açdıqda, ya da oğrularını məhkəməyə verdikdə təkcə
özləri hay-küy qoparmırlar, həm də özgə xalqdan olan, səfeh, yaxud satqın adamları da hay-küy qoparmağa
məcbur edirlər.
Rus tədqiqatçısı V. L. Veliçko. "Qafqaz" əsərindən.
"Ermənilər gürcülərə məxsus olan xram və monastırlarda gürcülərin izini məhv edir, daş üzərində gürcü
yazılarını qaşıyır, yaxud silir, daşın özünü tikintidən çıxarır və onların əvəzinə erməni yazıları ilə əvəz edirlər".
Gürcü yazıçı və mütəfəkkiri İ.Çavçavadze
Əlahəzrət, mərkəzi rus torpaqlarında ermənilərin məskunlaşmasına icazə verməyin. Onlar elə tayfadırlar ki,
bir neçə on il yaşadıqdan sonra dünyaya hay-küy salacaqlar ki, “bura bizim qədim dədə-baba torpağımızdır”,
deyəcəklər.
A.S. Qriboyedov Rus imperatoruna məktubundan.
Ermənistan bir dövlət kimi bəşəriyyət tarixində heç bir mühüm rol oynamamış, onun adı ermənilərin
səpələndiyi coğrafi termin olub güclü dövlətlərin-assuriyalıların, midiyalıların, iranlıların, yunanların,
monqolların, rusların… öz mübahisələrini həll etdikləri yer olmuşdur.
P.Kerop Patkanov. Van yazıları və onların Ön Asiyanın tarixi üçün əhəmiyyəti. SPB. 1981, s. 36-37,
Maqdı Neymanın "Ermənistan" kitabından götürülmüşdür. SPB, 1899
Mən onlarla (ermənilərlə) heç zaman dil tapa bilmədim. Onların hiyləgərliyi olduqca iyrənc, alçaqlığı
olduqca dözülməz, əclaflığı olduqca təəssüfləndiricidir.
Fransız səyyahı qraf De-Şolye.
Ermənilər yerli əhalinin şirəsini sormağa başladılar. Bununla kifayətlənməyərək gəlmə ermənilər yerli
müsəlman əhalisinin şan-şöhrətini korlamaq siyasəti yeridirdilər ki, gələcəkdə onları qovub torpaqlarına sahib ola
bilsinlər.
Rus tədqiqatçısı V. L. Veliçko. Rus işi və tayfalararası məsələlər. Publisistik əsərlərin tam külliyyatı.
1-ci cild. SPB., 1904.
Zaqafqaziyada yaşayan 1 milyon 300 min nəfər erməninin 1 milyonu yerli deyildir. Və onlar vilayətə bizim
tərəfimizdən köçürülüb.
N.İ.Şavrov. "Zaqafqaziyada rus işinə yeni təhlükə: Muğanın yadellilərə satışının gözlənilməsi". SPB.
1911, s. 59-61.
Bu kilsə bir müddət saxta pul düzəldənlərin yuvası olmuşdur. Bu monastır məndə dini mərkəzdən çox siyasi
mərkəz təəssüratı yaratdı.
Fransız alimi de-Ban. Eçmiədzin kilsəsinə səfəri haqqında
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Ermənilərin xalq qəhrəmanlığı barəsində bir şey eşidən olubmu? Onların azadlıq uğurundakı
mübarizələrinin adları harada həkk edilib? Heç yerdə! Çünki ermənilərin "qəhrəmanları" həmişə öz xalqlarının
xilaskarlarından daha çox cəlladı olublar.
Rus diplomatı general Mayevskinin xatirələri.
"Ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar" kitabından.
Kəndlərə aparılan yollara müsəlman kəndlilərinin süngüyə keçirilmiş meyitləri, kəsilmiş bədən hissələri və
dağılıb tökülmüş daxili orqanları səpələnmişdi… Əsasən qadınlar və uşaqlar! Hakimlər və sahibkarlar qətlləri
təşkil etmiş, erməni ordusu onu yerinə yetirmişdir. Dərin quyular qazılmış və köməksiz insanlar heyvan kimi
kəsilərək bir-birinin ardınca quyulara atılmışdır. Qətllər üçün məsuliyyət daşıyan ermənilər bir evə səksən nəfər
müsəlman doldurur, sonra isə onların başlarını kəsirdi.
Polkovnik-leytenant Qryaznovun 1915-ci ildə
Ərzincandakı qırğınlar haqqında raportundan.
11-12-mart gecələrində erməni cəlladları Ərzincan ətrafındakı ərazilərdə müsəlmanları süngülər və
baltalarla qətlə yetirdilər. Bu vəhşilər öz qurbanlarını əksərən öz məşum planları məqsədi ilə qazılmış
xəndəklərə atırdılar. Mənim yavərim iki yüz (200) belə xəndək saymış və cinayətlərin üstünü açmışdı.
Rus ordusunun generalı L.Odişelidzenin 1915-ci il tarixli məlumatından.
"Ali məktəbdən tutmuş lap adicə ibtidai məktəblərə qədər bütün erməni məktəbləri Avropa paytaxtlarında
ifrat dərəcəyə çatdırılmış erməni təbliğatçılarının qızğın fəaliyyət meydanına çevrilmişdi. Vətənpərvərlik
mədhiyyə və mahnıları, kəskin satira və təmsillər müəllimlər mühitindən yeniyetmələrin odlu qəlbinə düşürdü,
onlarda müsəlmanların mənfur hakimiyyətinə qarşı qəzəb, kin-küdurət hissini heç kimə məlum olmayan
gələcəyin fantastik illüziyalarının bütöv bir silsiləsini alovlandırırdı. Beləliklə, ən qısa bir vaxt (3-4 il) ərzində
onların yaratdığı illüziyanın müdafiəsi üçün qanlı fədakarlığa hazır olan qudurğan, inadkar gənclər yarandı…"
Rus diplomatı general Mayevskinin xatirələri.
"Ermənilərin törətdiyi kütləvi qırğınlar" kitabından.
Qarabağın tarixi kökləri antik dövrə gedib çıxır. Bu, Azərbaycanın tarixi əyalətlərindən biridir. Bu region
Azərbaycanın vacib siyasi, mədəni və mənəvi mərkəzidir… Bədnam Qarabağ problemi ermənilər tərəfindən
saxta ideyalar əsasında yaradılmışdır.
Samuel A. Uims. "Ermənistan terrorçu "xristian" ölkənin gizlinləri", Ermənilərin böyük fırıldaq
seriyaları, I-cild.
"Biz Xocalı faciəsinin şahidiyik. Biz Xocalı müdafiəçilərinin, yüzlərlə dinc sakinlərinin-qadınların,
uşaqların, qocaların eybəcər hala salınmış cəsədlərini gözlərimizlə gördük… Ermənilər bizim vertolyotu da
atəşə tutduqlarına görə çəkilişi başa çatdıra bilmədik. Amma elə yüksəklikdən gördüklərimiz də törədilən
vəhşilikləri təsəvvürə gətirmək üçün kifayət edirdi. Bu, tükürpərdici mənzərə idi. 5-6-yaşlı uşaqları, qundaqdakı
körpələri, hamilə qadınları vəhşiliklə öldürən ermənilər cəlladlıqda heç kəslə müqayisəyə gəlməzlər".
Xocalı qırğınının şahidi fransız jurnalisti Jan İv Yunet.
… Əsirlər var. Lakin artıq yaşamağa yararlı deyillər. Qışda onları səhərlər ayaqyalın qarın-buzun üzərinə
çıxarırlar. Təpələrindən soyuq su tökür, başlarında şüşə sındırır, sonra təzədən kameraya salırlar. Əsl işgəncələr
isə bundan sonra başlanır. Barmaqlarını qapının arasına qoyub qırır, çığırdıqca rezin dəyənəklə döyürlər. Çoxu
əzablara tab gətirməyərək dəli olub ölür. Biz növbəti kəndi zəbt edəndə bir erməninin diri uşağı götürüb iki
böldüyünü görmüşəm. Sonra bədənin bir hissəsi ilə anasının sifətinə, başına o qədər döydü ki, övladının al
qanına bulaşmış qadın dəli olub gülməyə başladı.
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"Moskovskiy komsomolets" qəzeti. 29.01.1994.
"Neft sindromu" məqaləsindən.
Dağlıq Qarabağdakı konflikt yaxşı planlaşdırılmış, əvvəlcədən hazırlanmış həyata keçirilməsi Ermənistanın
kommunist rəhbərlərinin üzərilərinə düşən aksiyadır… "Qarabağ hərəkatı"nın liderləri millətin öz
müqəddəratını təyin etməsi prinsipini hipertrofiyaya uğradaraq elə bir həddə çatdırmışdır ki, ondan sonra
separatizm başlayır.
Fyodr Şellov-Koverdyayev - Rusiya XİN-nin keçmiş I müavini, vəkil
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Ermənilər özləri haqqında
1883-cü ildə İrəvan şəhərinin 18.766 nəfər əhalisinin 15.992 nəfəri, 1866-cı ildə isə 27.246 nəfərindən
23.626 nəfəri, yəni 85,2 % azərbaycanlı olmuşdur.
Erməni alimi Zaven Korkodyan. "Sovet Ermənistanının əhalisi 1831-1931" adlı kitabından. 1932.
Tarixi qədimlik təsəvvürünə görə, ermənilərin Böyük Ermənistan hesab edilən həqiqi vətəni Rusiya
hüdudlarından kənarda, daha doğrusu Kiçik Asiyada yerləşir. Dağlıq Qarabağda yaşayan ermənilərə gəlincə,
onların bir hissəsi aborigen olub, xristian dinini qoruyub saxlayan qədim albanların nəslindəndir. Bir hissəsi
təqib və hücumlardan qurtarmaq üçün Azərbaycan torpaqlarında sığınacaq tapan İran və Türkiyə qaçqınlarıdır.
B.İşxanyan. "Qafqaz xalqları" Petroqrad. 1916-cı il, s.18
1828-ci ildə məşhur "Türkmənçay" müqaviləsi olmasaydı, Qriboyedov və Abovyan olmasaydı, rus əsgərləri
olmasaydı, bu gün müasir kənd və şəhərlərə çevrilən yüzlərlə yeni yaradılan erməni ocaqları olmayacaqdı…
Təkcə son onillikdə (60-70-ci illərdə) Vətənə iki yüz mindən çox erməni köçmüşdür.
Zori Balayan. "Ocaq", s. 120, 192, 273.
Daşnak nümayəndələri ətraflarına çoxlu könüllü silahlı dəstələr yığaraq müharibə gedən türk ərazilərində
qadın, uşaq, qoca və əlilləri amansızcasına doğrayıb tökürdülər.
A. Lalayan. 1918-20-ci illərdəki qırğınlar haqqında. "İnqilabi Şərq" jurnalı, № 2-3, 1936. Moskva
Ara bir az sakitləşən kimi Şuşanı yenə gördüm. Şəhərin türk məhəlləsində daş-kəsək yığınlarından başqa bir
şey qalmamışdı. Bütün evlər yandırılmış, onların sahibləri isə öldürülmüşdü. Eyni hal Xankəndindəki türk
məhəlləsinin də başına gətirilmişdi… Bakıda ermənilər ingilislərin yardımı ilə bu böyük neft şəhərini ələ
keçirdilər və şəhərin türk əhalisindən 25.000 nəfərini qırdılar"
Ohanes Apresyanın xatirələrindən. Leonard Ramsden Hartvill. "İnsanlar belədir. 1918-1922-ci illər
Azərbaycan hadisələri bir erməninin xatirələrində". ABŞ, İndianapolis, "Bobbs Meril kompani"
nəşriyyatı, 1928.
"Erməni hökumətinin daşnak agentləri Qarabağı Ermənistana birləşdirməyə çalışırlar. Bu, Qarabağ
əhalisinin Bakıdakı həyat mənbəyindən məhrum olmaq, heç zaman heç nə ilə əlaqəsi olmayan Erivanla
bağlanmaq deməkdir. Erməni kəndliləri beşinci qurultayda Azərbaycanı tanımağı və ona birləşməyi qərara
aldılar".
Anastas Mikoyan. 22.05.1919-Leninə yazdığı məktubdan.
Türklərlə ermənilər arasındakı ziddiyyətlərin yaranmasının əsas səbəblərindən biri də türk və Azərbaycan
xalqlarının humanizminə, qayğıkeşliyinə, vətənpərvərliyinə qarşı erməni millətçilərinin aramsız qəddarlığıdır.
Amerikalı erməni yazıçısı L.Z. Sürməliyan. "Xanımlar və cənablar, müraciətim sizədir" kitabından.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə keçirilən müşavirədə
Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından
didərgin düşmüş soydaşlarımızın problemləri müzakirə olunmuşdur
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin sədrliyi ilə sentyabrın 4-də Prezident sarayında
keçirilən müşavirədə Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin düşmüş
soydaşlarımızın problemləri müzakirə olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı müşavirəni giriş nitqi ilə açdı.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
giriş nitqi
(4 sentyabr 2007-ci il)
-Bugünkü müşavirə Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində öz doğma
torpaqlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın problemləri ilə bağlı olacaqdır. Bu məsələlər daim diqqət
mərkəzindədir. Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində bir milyondan artıq
soydaşımız qaçqın və köçkün vəziyyətinə düşmüşdür. Uzun illərdir ki, bu ədalətsizlik hökm sürür. Azərbaycan
dövləti məsələnin həlli üçün müxtəlif yollar axtarır. İlk növbədə, siyasi-diplomatik səylər gücləndirilir.
Azərbaycanın beynəlxalq mövqeləri möhkəmlənir, iqtisadi potensialı güclənir və sülh danışıqlarında artıq
həlledici məqam yaşanır.
Praqa prosesi adlandırdığımız çərçivələr əgər nəticə verməsə, ümidlər tükənə bilər. Ona görə Praqa
prosesinin uğur qazanması məsələnin sülh yolu ilə həllinə güclü dəstək verəcəkdir. Ümid edirəm ki,
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi dəyişdiriləcək və məsələ beynəlxalq hüquq normaları və prinsiplərinə
uyğun, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası ilə nəticələnən həll ilə sonuclanacaqdır. Bunu deməyə əsaslar
var. Çünki son illər ərzində Azərbaycanın beynəlxalq müstəvidə artan mövqeləri, uğurlu iqtisadi siyasəti, enerji
siyasəti, bölgədə və dünyada artan nüfuzu bizə əlavə imkanlar yaradır. Bizim iqtisadi gücümüz artır, eyni
zamanda, hərbi potensialımız da çox böyük dərəcədə artmışdır.
Bir daha demək istəyirəm ki, biz məsələni sülh yolu ilə həll etmək arzusundayıq. Amma bununla
bərabər, heç bir başqa variant istisna olunmur və biz hər an hazır olmalıyıq ki, öz doğma torpaqlarımızı istənilən
yolla, o cümlədən müharibə yolu ilə azad edək. Bunu etmək üçün güclü ordu lazımdır. Biz də bu güclü ordunu
yaradırıq. Bunu etmək üçün güclü iqtisadi potensial lazımdır. Amma bununla bərabər, biz görürük ki, məsələnin
həllinin uzanması böyük fəsadlara gətirib çıxara bilər. Ermənistanın rəhbərliyi bunu nə qədər tez anlasa, başa
düşsə, onlar üçün o qədər də yaxşı olacaqdır. Azərbaycan dövləti heç vaxt torpaqlarının itirilməsi ilə
barışmayacaq və gec-tez öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.
Qaçqın-köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həlli isə daim diqqət mərkəzindədir və belə də olmalıdır.
Biz çalışırıq ki, onların həyatını maksimum dərəcədə yüngülləşdirək və atılan bütün addımlar bu məqsədi güdür.
Bildiyiniz kimi, ilk illərdə bizim maliyyə imkanlarımız o qədər də geniş deyildi və daha çox beynəlxalq yardıma
güvənirdik. Deyə bilərəm ki, ilk illərdə beynəlxalq humanitar təşkilatlar Azərbaycana kifayət qədər yardımlar
etmişdir və biz bu yardıma görə minnətdarıq. Çünki həmin illərdə qaçqın və köçkün soydaşlarımızın yaşaması
üçün o yardım həlledici rol oynayırdı. Amma biz sonra müşahidə etməyə başladıq ki, bu yardımlar tədricən
azalır. Yəqin ki, bunun da təbii səbəbləri vardır. Eyni zamanda, Azərbaycanın öz iqtisadi imkanları genişlənir.
Heydər Əliyev tərəfindən başlanmış və uğurla davam etdirilən neft strategiyamızın ilkin bəhrələrini məhz bizim
soydaşlarımız – məcburi köçkünlər və qaçqınlar görmüşlər. Azərbaycanda yaradılmış Dövlət Neft Fondundan
ilk xərclər, ilk ödəmələr yeni qəsəbələrin tikintisinə yönəlmişdir və beləliklə, qaçqın və məcburi köçkünlərin
yaşayış problemlərinin həlli üçün çox ciddi addımlar atılmışdır. Deyə bilərəm ki, 2001-2007-ci illərdə 47 yeni
qəsəbə salınmışdır. O qəsəbələr çox yüksək səviyyədə tikilmişdir. O qəsəbələrdə 100-dən artıq məktəb, onlarla
xəstəxana, mədəniyyət ocaqları tikilmişdir və bu infrastrukturun yaranması, əlbəttə ki, soydaşlarımızın
vəziyyətini yüngülləşdirir. Amma biz onu da başa düşməliyik ki, bunlar müvəqqəti tədbirlərdir. Torpaqlarımız
işğalçılardan azad olunandan sonra biz orada yeni şəhərlər, yeni qəsəbələr salacağıq. Çünki, bildiyiniz kimi,
orada hər şey dağıdılıbdır.
Azərbaycanın artan iqtisadi potensialı, əlbəttə, bizə əlavə imkanlar yaradır. Qəsəbələrin tikintisinə həm
Neft Fondundan, həm də dövlət büdcəsindən yüz milyonlarla manat vəsait xərclənmişdir və bu proses uğurla
davam edir. Yeni salınmış qəsəbələrdə 70 min nəfər qaçqın-köçkün soydaşımız məskunlaşmışdır və qəsəbələrin
tikintisi davam edir.
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2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində mən bəyan etmişdim ki, növbəti illərdə bütün çadır
şəhərcikləri ləğv ediləcək və onların yerinə yeni müasir qəsəbələr salınacaqdır. Onu da qeyd etmək istəyirəm ki,
çadır şəhərcikləri tamamilə Azərbaycan xalqının dəyərlərinə zidd olan bir addım idi. Antimilli iqtidar 1990-cı
illərin əvvəllərində bu addımı atmaqla öz doğma vətəndaşlarına o mənfi münasibəti göstərmişdi. Mən çadır
şəhərciklərində dəfələrlə olmuşam və orada dözülməz vəziyyətlə özüm tanış olmuşam. Məhz buna görə qərar
qəbul olunmuşdur ki, bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilsin və bu proses uğurla davam edir. Artıq üç il ərzində 9
çadır şəhərciyi ləğv edilib və qalan 3 şəhərciyin ləğvi də ilin sonuna qədər başa çatmalıdır. Təxminən 19 min
insan - Saatlı, Sabirabad rayonlarında, İmişli rayonunun ərazisində yük vaqonlarında yaşayan insanlar yeni
qəsəbələrə köçürüləcəkdir. Beləliklə, bu ilin sonuna qədər bizim Dövlət proqramının əsas istiqamətləri öz həllini
tapacaq və Azərbaycanda daha bir dənə də çadır şəhərciyi qalmayacaqdır.
2004-cü ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun
artırılması üçün Dövlət proqramı qəbul edilmişdir. Bu proqram uğurla icra edilir. Orada müxtəlif istiqamətlər
vardır və bu proqram vaxtaşırı təhlil edilir. Həm müşavirələrdə, həm də mənim qaçqın-köçkünlərlə
görüşlərimdə bu məsələlərlə biz daim maraqlanırıq və görürük ki, proqramın icrası artıq başa çatmaq üzrədir.
Bununla belə, zərurət yarandı ki, bu proqrama əlavələr edilsin və bu əlavələr məsələlərin çox geniş spektrini
əhatə etsin. Bu əlavələrin icra olunması nəticəsində, hesab edirəm ki, məcburi köçkünlərin əsas problemləri,
yəni məişət problemləri öz həllini tapacaqdır. Mən bu proqramın hazırlanmasında səylər göstərmiş
Dövlətqaçqınkomun fəaliyyətini yüksək qiymətləndirmək istəyirəm. Bu məsələlərlə mütəmadi qaydada çox
ciddi məşğul olurlar və əllərindən gələni edirlər ki, bizim vətəndaşların yaşayışının, məişət problemlərinin həlli
üçün vacib olan məsələləri həll etsinlər və buna nail olurlar.
İndi Azərbaycanın iqtisadi gücü artır və gərək biz, ilk növbədə, ölkəmizin ən ağrılı probleminə
diqqətimizi yönəldək. Biz bunu edirik və əminəm ki, gələcəkdə böyük həcmdə vəsaitin təmin olunması məişət
problemlərinin həllinə öz dəstəyini verəcəkdir.
Biz siyasətimizi bütün istiqamətlərdə çox açıq şəkildə aparırıq. Bizim uğurlarımızın da əsas səbəbi
ondadır ki, işimizdə çox böyük şəffaflıq var, verilən bütün vədlər, qəbul edilmiş bütün proqramlar vaxtlıvaxtında icra olunur. Onların icrasına həm dövlət orqanları tərəfindən, həm də müvafiq strukturlar, ictimaiyyət
tərəfindən çox güclü nəzarət var. Çünki bu problem bizim üçün bir nömrəli problemdir. Mən bunu dəfələrlə
demişəm, bir də demək istəyirəm ki, Azərbaycanın indiki inkişafında bir nömrəli problem öz doğma
torpaqlarımızı qaytarmaq və etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən insanların həyat səviyyəsini
yaxşılaşdırmaqdır. Biz hər iki problemi həll etməyə çalışırıq və bundan sonra da bunu edəcəyik.
Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti öz iqtisadi imkanlarını səfərbər edib qaçqın-köçkün
soydaşlarımızın problemlərinin həlli üçün lazım olan bütün tədbirləri görəcəkdir. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün isə siyasi-diplomatik səylər davam etdirilməlidir, eyni zamanda,
qüdrətli ordu potensialının yaradılması prosesi daha da güclənməlidir. Biz son bir neçə il ərzində orduya ayrılan
xərcləri bir neçə dəfə artırmışıq. 2007-ci ilin dövlət büdcəsində bu xərclər 1 milyard dollar səviyyəsindədir. İndi
2008-ci ilin büdcəsi müzakirə edilir və yəqin ki, bu yaxınlarda təqdim olunacaqdır. Mənim tərəfimdən verilən
göstərişlərə əsasən, orada hərbi xərclərin artırılması nəzərdə tutulur. Baxmayaraq ki, 1 milyard dollar çox böyük
vəsaitdir və deyə bilərəm ki, MDB ölkələrində biz yəqin ki, birinci sıralardayıq. Amma biz müharibə şəraitində
yaşayırıq. Bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Ona görə istənilən vəsaiti biz bu sahəyə yönəltməliyik. Bu
məqsədlə ordu gücləndirilir, peşəkarlıq artır, texnika, silah-sursat alınır. Məhz bu məqsədlə Müdafiə Sənayesi
Nazirliyi yaradılmışdır və digər tədbirlər görülür ki, onların bir hissəsi geniş ictimaiyyət üçün bəlli deyildir.
Digər tədbirlər də görülür ki, biz öz doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək.
Bir daha demək istəyirəm ki, bugünkü müşavirədə isə qaçqın-köçkün bacı-qardaşlarımızın sosial
məsələlərinin həlli müzakirə olunacaqdır. Müzakirələrə başlamaq üçün sözü Dövlətqaçqınkomun sədri Əli
Həsənova verirəm
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
yekun nitqi
(4 sentyabr 2007-ci il)
-Bu gün səslənən çıxışlarda həm görülmüş işlərə qiymət verildi, bizim gördüyümüz işlər təhlil olundu,
eyni zamanda, mövcud problemlər də qeyd edildi. Bu, çox vacibdir. Çünki, ilk növbədə, əlbəttə ki, görülən
bütün işlərə düzgün qiymət verilməlidir. Ancaq bununla bərabər, müşavirənin əsas məqsədi növbəti illərdə
görəcəyimiz işlər haqqında fikir mübadiləsi aparmaq, məsələləri araşdırmaq və düzgün qərarlar qəbul etməkdir.
Deyə bilərəm ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun
artırılması üzrə 2004-cü ildə qəbul edilmiş Dövlət proqramının icrası bütövlükdə təmin olunubdur. Məhz buna
görə indi ehtiyac yaranıb ki, bu proqrama əlavələr edilsin. Düzdür, biz proqramı qəbul edəndə orada hansısa bir
vaxt çərçivələri qoymurduq. Hesab edirdik ki, bunu işin gedişatı göstərəcəkdir. Ancaq, eyni zamanda, əlbəttə,
istəyirdik ki, maksimum qısa müddət ərzində proqramın əsas məsələləri öz həllini tapsın. Mən çox şadam ki,
çox qısa müddət ərzində, cəmi üç il ərzində faktik olaraq, proqramın bütün müddəaları həyatda öz əksini
tapıbdır. Bu məsələlər bu gün səslənən çıxışlarda, burada nümayiş etdirilən stendlərdə, fotoşəkillərdə səslənən
rəqəmlərdə də öz əksini tapdı.
Doğrudan da, qısa müddət ərzində çox böyük işlər görülübdür. Onlarca yeni qəsəbə salınıbdır. On
minlərlə soydaşımız öz yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmışdır. 70 min nəfər artıq müasir, yeni qəsəbələrdə
yaşayır və ilin sonuna qədər istifadəyə veriləcək qəsəbələrdə də təxminən 20 min nəfər məskunlaşacaqdır.
Məni sevindirən odur ki, işğal altında olan, əhali baxımından ən böyük rayonlar arasında Ağdam və Füzuli
rayonlarında əhalinin böyük bir hissəsi öz rayonlarının ərazisində məskunlaşmışdır. Burada verilən məlumata
görə, Ağdamda 85 min, Füzulidə isə 60 min nəfər yaşayır və növbəti mərhələdə daha 10 min insan
məskunlaşacaqdır. Bu, çox gözəl göstəricidir. Bu, bizim arzularımızın təzahürüdür. Mən istəyirdim ki, işğaldan
azad olunmuş rayonlara məhz vaxtilə orada yaşamış insanlar qayıtsınlar. Düzdür, onların hamısı öz kəndlərinə
qayıda bilmir, çünki o kəndlər işğal altındadır, amma yenə də ağdamlılar Ağdamda məskunlaşır, Füzulidən
olanlar Füzulidə məskunlaşır və artıq bu böyük sosial problemlərin bir hissəsi öz həllini tapır.
Çadır şəhərciklərinin ləğvi böyük tarixi nailiyyətdir. Burada qeyd olundu ki, 1992-93-cü illərdə
antimilli iqtidar tərəfindən salınmış və uzun illər ərzində insanlar üçün yaşayış məntəqəsinə çevrilmiş çadır
şəhərciklərinin yaranması Azərbaycan xalqına çox böyük təhqir olmuşdur. Azərbaycan xalqına hörmətsizliyin
əlaməti olmuşdur, mənfi münasibətin əlaməti olmuşdur. Mən hesab edirəm ki, çadır şəhərciklərinin Azərbaycan
tarixindən silinməsi çox böyük göstəricidir. Qısa müddət ərzində, 3-4 il ərzində biz buna nail oluruq. Bundan
sonra yaşayış üçün o qədər də yararlı olmayan digər yerlərdən də biz soydaşlarımızı normal qəsəbələrə
köçürməliyik.
Hesab edirəm ki, müşavirənin nəticəsi kimi yeni sərəncam imzalanmalı və Dövlət proqramına əlavələr
edilməlidir. Bu gün səslənən bütün təkliflər, bütün fikirlər o proqramda öz əksini tapmalıdır. İlk növbədə, qlobal
məsələlər ki, onların haqqında Əli Həsənov danışmışdır. Fin tipli qəsəbələrdə 25 min insan yaşayır. Onlar ləğv
olunmalıdır və orada yaşayan 25 min məcburi köçkün üçün yeni qəsəbələr salınmalıdır. Bu, proqrama
əlavələrdə öz əksini tapmalıdır.
262 məktəbdə 11 min köçkün yaşayır. Onlar da oradan çıxmalıdırlar, çünki bunlar yararsız vəziyyətdə
olan məktəblərdir. Onlar üçün də yeni qəsəbələr salınacaqdır. Məktəblərə baxmaq lazımdır, əgər onlar təmir
oluna bilərsə, təmir edərik, əgər yox, yararsız vəziyyətdədirsə, onda sökülüb onların yerində yeni məktəblər
tikilməlidir. Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrində məskunlaşmış 6 min insan da yeni qəsəbələrə
köçürülməlidir.
Bizi ən çox narahat edən məsələ 239 yataqxanada on minlərlə insanın yaşamasıdır. Bu, çox böyük
problemdir və buna da baxmaq lazımdır. O yataqxanalar ki, bərpa oluna bilər, orada təmir işləri aparılmalıdır.
Harada ki, təmir etmək mümkün deyil, fikirləşməliyik, köçkünləri başqa yerlərə köçürməliyik. Biz bunu həll
etsək, demək olar ki, yaşayış problemlərinin əsas hissəsi öz həllini tapacaqdır. Digər tərəfdən, icra hakimiyyəti
başçıları tərəfindən qaldırılmış məsələlərə də biz böyük diqqətlə yanaşmalıyıq. Artezian quyularının qazılması,
yolların salınması, qaz xətlərinin çəkilməsi və digər məsələlər.
Füzuli rayonu icra hakimiyyətinin başçısı tərəfindən verilən təklifi də mən dəstəkləyirəm. Horadiz
qəsəbəsinə şəhər statusu verilməlidir. Müvafiq qərar layihəsi hazırlansın. Burada qeyd olunduğu kimi, Füzuli
rayonunda yeni müasir müalicə-diaqnostika mərkəzi də tikilməlidir. Bu barədə mən bir müddət bundan əvvəl
bütün göstərişləri verdim. Müalicə-diaqnostika kompleksinin təməl daşının qoyulması üçün təşkil olunacaq
mərasimdə şəxsən iştirak edəcəyəm.
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Səhiyyə Nazirliyinə göstəriş verirəm ki, ciddi xəstəliklərə düçar olmuş insanlara kömək göstərilsin.
Əgər Azərbaycanda onlara kömək göstərmək mümkün deyilsə, fikirləşmək lazımdır, onları başqa ölkələrə
göndərmək lazımdır. Yeni salınmış qəsəbələrdə, - indi mən bu şəkillərdən də görürəm, ondan sonra məlumat da
verilmişdir, - çox böyük işlər aparılır. Yəni o ərazilər abadlaşır, ağaclar əkilir, əkin sahələri yaradılır. İnsanlar
kənd təsərrüfatı ilə məşğul olurlar və yaşayış üçün lazım olan vəsaiti əldə edirlər.
Amma bununla bərabər, o qəsəbələrdə kiçik müəssisələrin yaradılması da çox vacib olardı. Çörək
sexləri, meyvə-tərəvəz emalı müəssisələri, süd sexləri yaradılmalı, yəni məşğulluq üçün və əlavə qazancın əldə
edilməsi üçün lazımi olan tədbirlər görülməlidir. Sahibkarlığa Kömək Milli Fondundan kreditlər ayrılmalıdır.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyi Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi ilə birlikdə bu məsələlərə baxsınlar və lazımi təkliflər
versinlər ki, bunlar da Proqrama daxil olunsun.
Bildiyiniz kimi, hər bir məcburi köçkünə aylıq yemək xərcləri verilir. 2004 və 2006-cı illərdə o
məbləğlər artırılmışdır. Əvvəlcə 5 manatdan 6 manata, ondan sonra 6 manatdan 9 manata çatdırılmışdır. Hesab
edirəm ki, biz buna yenidən baxmalıyıq. Maliyyə Nazirliyinə göstəriş verirəm ki, o məbləğ də artırılsın. O
böyük məbləğ deyil, amma hər bir vətəndaşa verilir. Misal üçün, 5-6 nəfərdən ibarət olan ailəyə hazırda hər ay
haradasa 50-60 manat əlavə vəsait verilir. Əgər biz bu məbləği artırsaq, - hesab edirəm ki, bunu ciddi şəkildə
artırmaq lazımdır, - hər bir ailə üçün kifayət qədər yaxşı maddi dəstək olacaqdır.
Bütövlükdə, bir daha demək istəyirəm ki, Dövlət proqramının qəbul olunması çox mühüm və tarixi bir
hadisə idi. Onun uğurla icra olunmasında həm Dövlətqaçqınkom, həm də aidiyyəti idarələr, nazirliklər, icra
hakimiyyətinin başçıları fəal iştirak etmişlər. Ümid edirəm ki, növbəti illərdə qarşıya qoyduğumuz məsələlər də
öz həllini tapacaq və işğaldan əziyyət çəkmiş insanlar daha da yaxşı yaşayacaqlar.
Amma onu da bilməliyik ki, bunlar müvəqqəti tədbirlərdir. Mən əminəm ki, torpaqlarımız işğalçılardan
azad olunandan sonra biz həmin ərazilərdə böyük işlər görəcəyik. Orada bütün infrastrukturlar, bütün binalar
dağıdılıbdır. Bunu həm oraya gedən insanlar, eyni zamanda, beynəlxalq müşahidəçilər deyirlər. Bir müddət
bundan əvvəl ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası işğal olunmuş bölgələrə səfər etmişdir. Onların hazırladığı
məlumatda və məruzədə açıq şəkildə göstərilmişdir ki, orada bütün infrastruktur dağılıbdır. Erməni vandalları
orada talançılıqla məşğul olurdular. Onlara lazım olan bütün şeyləri oradan oğurlamışlar, dağıtmışlar, qalan
binaları da dağıtmışlar. Ona görə böyük təmir-bərpa, yenidənqurma lazımdır. Faktik olaraq, biz bu qəsəbələri,
şəhərləri yenidən yaratmaq üçün bütün gücümüzü səfərbər etməliyik və bunu edəcəyik. Bizim iqtisadi
imkanlarımız buna imkan verir. Növbəti illərdə Azərbaycan zəngin ölkəyə çevriləcəkdir. Əminəm ki, biz
torpaqlarımızı işğaldan azad edəndən sonra qısa müddət ərzində o rayonlarda da bütün lazımi infrastrukturu
yaradacağıq.
O ki qaldı danışıqlar prosesinə, mən bu barədə vaxtaşırı xalqa məlumat verirəm və öz fikirlərimi
çatdırıram. Burada qeyd olundu ki, son dəfə Ramanada qəsəbənin açılışında danışıqlar prosesi haqqında öz
fikirlərimi demişəm. Bir də demək istəyirəm ki, danışıqların gedişatı bütövlükdə müsbət istiqamətdə davam
edir. Üç ildən bir az çoxdur ki, mən bu məsələ ilə bilavasitə məşğul oluram.
Deyə bilərəm ki, danışıqlar prosesində çox böyük irəliləyiş əldə edilmişdir. Bu, həqiqətdir və onu da
deyə bilərəm ki, Azərbaycan maraqlarını təmin edən istiqamətdə irəliləyiş müşahidə olunur. 2003-cü ilin
sonunda və 2004-cü ilin əvvəlində danışıqlarda ancaq bir neçə işğal olunmuş rayonun azad edilməsi haqqında
söhbət aparılırdı. İlk mərhələdə dörd rayondan söhbət gedirdi. Ondan sonra artıq beş rayondan söhbət gedirdi.
Amma bu da bizi heç vaxt qane edə bilməzdi. Baxmayaraq ki, o mərhələlərdə beynəlxalq müşahidəçilər,
beynəlxalq vasitəçilər hesab edirdilər ki, beş rayonun qaytarılması ilə məsələ öz həllini tapa biləcək. Hətta
təəccüb edirdilər ki, nə üçün Azərbaycan tərəfi buna razı olmur? Nə üçün İlham Əliyev beş rayonun
qaytarılmasına razılıq vermir? Hətta mənə izah etməyə çalışırdılar ki, bu, böyük bir nailiyyət olacaq və beş
rayonun qaytarılması özlüyündə böyük hadisə olacaqdır. Həqiqətən də belədir, müharibəsiz, dinc yolla beş
rayonu qaytarmaq - əlbəttə, kim bunu istəməz? Ancaq nəyin bahasına?! Məsələ bundadır! Dağlıq Qarabağa
müstəqilliyin verilməsi bahasınamı? Biz heç vaxt buna getməyəcəyik! Yaxud da, tutaq ki, beş rayonu qaytardıq.
Bəs, Kəlbəcər, Laçın nə olacaq?! Bəs Şuşa nə olacaq?! Məsələ bundadır. Ona görə, mən hesab edirəm ki, bizim
mövqeyimiz çox düzgün mövqedir. Baxmayaraq, biz hamımız başa düşürük ki, işğal olunmuş ərazilərdə
əhalinin ən böyük hissəsi məhz o beş rayonda cəmləşibdir. Beş rayonun qaytarılması, demək olar ki,
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli deməkdir. Bunu da biz bilirik.
Ancaq yenə də deyirəm, Azərbaycanın mövqeyi ondan ibarətdir ki, bütün işğal olunmuş rayonlar
Azərbaycana qayıtmalıdır. Danışıqlar nəticəsində, çox çevik diplomatik səylər nəticəsində, siyasi addımlar
nəticəsində və əlbəttə, Azərbaycanın son 3-4 il ərzində güclənməsi nəticəsində artıq danışıqların müəyyən
mərhələsində altı rayondan söhbət getməyə başladı. Yalnız Laçın rayonunu ermənilər, elə bil ki, girov kimi
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saxlamaq istəyirdilər. Ancaq biz buna da getmədik. Baxmayaraq, bu, böyük bir irəliləyiş idi. Biz haradan
başlamışıq, haraya gəlmişik.
Onu deyə bilərəm ki, bu danışıqların bütün xronologiyası, bütün təfərrüatı Minsk qrupunun həmsədr
ölkələri tərəfindən qeydə alınır. Amma buna baxmayaraq, biz yenə də öz səylərimizi göstərdik və ilk növbədə,
həmsədr olan ölkələrin rəhbərliyinə izah etməyə müvəffəq olduq ki, Azərbaycanın bütün rayonları işğalçılardan
azad edilməlidir. Əks təqdirdə, istənilən sülh müqaviləsinin ömrü uzun olmayacaqdır. Sülh müqaviləsi elə
olmalıdır ki, o, ədalətli olsun. Ədalət bərpa edilməlidir. Beynəlxalq hüquq normaları öz yerində, bütün
beynəlxalq davranış normaları öz yerində, amma, eyni zamanda, ədalət bərpa olunmalıdır. Ədalət bərpa
olunmasa, imzalanacaq o saziş hər an pozula bilər.
Ona görə müəyyən mərhələdə Minsk qrupu tərəfindən bizim təkidimizlə verilən təkliflərdə artıq yeddi
rayonun işğalçılardan azad olunması məsələləri öz həllini tapmağa başladı. Amma o da bizi qane etmir. Çünki
aydındır ki, Dağlıq Qarabağın inzibati ərazilərindən kənarda yeddi rayon yerləşir. Ancaq Dağlıq Qarabağın
inzibati ərazisinin içində Şuşa şəhəri yerləşir. Nizami Bəhmənov burada ulu öndərin sözlərini çox yaxşı
xatırlatdı. Şuşasız Dağlıq Qarabağ probleminin həlli mümkün deyildir. Bu, bizim qətiyyətli mövqeyimizdir,
bunu Ermənistan tərəfi də bilir, həmsədr ölkələr də bilir. Bu bizim mövqeyimizdir - azərbaycanlılar Şuşaya
qayıtmalıdırlar.
Bir sözlə, münaqişədən əvvəl kim harada yaşayıbsa, oraya da qayıtmalıdır. Biz demirik ki, ermənilər
kimi durub etnik təmizləmə siyasəti aparaq, erməniləri Dağlıq Qarabağdan qovaq. Baxmayaraq ki, Dağlıq
Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. Biz deyirik ki, vətəndaşlarımız öz doğma torpaqlarına qayıtsınlar.
Ermənilər Xankəndidə yaşayıblar, orada da yaşasınlar. Biz buna etiraz etmirik. Azərbaycanlılar isə Şuşada
yaşayıblar, Kəlbəcərdə, Laçında və başqa rayonlarda yaşayıblar. Onlar oraya qayıtmalıdırlar. Əgər biz sülh
müqaviləsi bağlamaq istəyiriksə, sülh müqaviləsi o deməkdir ki, artıq müharibə sona çatır, sülh yaranır.
Tarixdən bilirik ki, ölkələr bir-biri ilə uzun illər ərzində müharibə şəraitində olublar, dava aparıblar, böyük
itkilər veriblər. Amma sonra barışıblar, sülh müqaviləsi bağlayıblar və ondan sonra normal münasibətlər də
mümkündür.
Hətta İkinci Dünya müharibəsində hər iki tərəfdən 50 milyondan artıq insan həlak olubdur. Amma bir
neçə ildən sonra, 10-15 ildən sonra müharibədə ən fəal iştirak edən Sovet İttifaqı ilə Almaniya Federativ
Respublikası bir-biri ilə münasibətləri yaxşılaşdırıb və indi bir çox hallarda vahid mövqedən çıxış edirlər. Tarix
bizə bunu öyrədir. Əfsuslar olsun ki, Ermənistanın rəsmi siyasəti məhz sağlam olmayan əsaslar üzərində
qurulubdur. Onlar öz təbliğatını azərbaycanlılara qarşı aparırlar və gənc nəsli də bu ruhda tərbiyə edirlər.
Təsadüfi deyil, Ermənistan, bəlkə də, Avropada yeganə ölkədir ki, monodövlətdir. Orada heç bir başqa millət
yaşamır, yaşaya bilmir, yəqin ki, o şəraitə dözə bilmir.
Ona görə həm beynəlxalq hüquq normaları, həm də ədalət bərpa olunmalıdır və biz münaqişənin həlli
yollarını bu istiqamətdə görürük. Birinci və ən əsası, Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil dövlət olmayacaqdır.
Bu, bizim prinsipial mövqeyimizdir. Bu, dəyişməz olaraq qalır və qalacaqdır. Artıq bu tezis bütün beynəlxalq
aləm tərəfindən qəbul olunur. Halbuki deyə bilərəm ki, - lap dərinə getmək istəmirəm,- bu, heç də hər zaman
belə deyildi. Başqa təkliflər də olmuşdu, bəzi hallarda təzyiqlər də olmuşdu ki, Dağlıq Qarabağa müstəqillik
verilməlidir, onlar nə vaxtsa öz müstəqilliyinə nail olmalıdırlar. Heç vaxt olmayacaqlar! Heç vaxt - nə bu gün,
nə sabah, nə yüz ildən sonra. Danışılan mövzu da ondan ibarətdir ki, müzakirə predmeti olan sənəddə Dağlıq
Qarabağın Azərbaycandan ayrılma mexanizmi yoxdur və olmayacaqdır.
O ki qaldı xalqların öz müqəddəratını təyin etməsinə, mən bunu dəfələrlə demişəm və bir də demək
istəyirəm ki, erməni xalqı öz müqəddəratını təyin edib, onların öz Ermənistan dövləti var. Hansı ki,
Azərbaycanın tarixi torpaqlarının üzərində qurulubdur və Azərbaycan ikinci erməni dövlətinin yaradılmasına
heç vaxt razılıq verməyəcəkdir.
Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlara, ermənilərə və oraya qayıdacaq azərbaycanlılara yüksək
özünüidarə statusu verilə bilər. Bu barədə də danışıqlar zamanı bütün mərhələlərdə - 1990-cı illərdə, indiki
zəmanədə dəfələrlə Azərbaycan rəhbərliyi öz sözünü demişdir. Dünyada və Avropada olan ən yüksək
muxtariyyət statusu öyrənilə bilər, - daha doğrusu, biz bunu bilirik, - və tətbiq oluna bilər. Əgər belə bir
razılaşma variantı olarsa, əlbəttə ki, biz buna hazırıq, biz buna gedəcəyik və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa
ediləcək, eyni zamanda, nəhayət, bölgədə sülh yaranacaq və iki ölkə arasında gələcəkdə münasibətlər
normallaşa bilər.
Mən qeyd etmək istəyirəm ki, bu prinsiplər bizim üçün dəyişməz olaraq qalır və qalacaqdır. Burada heç
bir dəyişiklik mümkün deyil və olmayacaqdır. Bölgədə vəziyyət dəyişir, dünyada vəziyyət dəyişir. Beş-altı il
bundan əvvəl Ermənistanla Azərbaycan arasında, bəlkə də, həm iqtisadi potensialda, həm də hərbi hazırlıq
səviyyəsində o qədər də böyük fərq yox idi. Düzdür, Ermənistan bunu daha çox xarici ianələr hesabına,
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Azərbaycan isə öz xalqının istedadı ilə, gücü ilə əldə etmişdi. Amma reallıq bundan ibarət idi. Amma indi bu
tarazlıq tamamilə pozulubdur. İqtisadi göstəricilərə baxmaq kifayətdir ki, hər kəs onu görsün: Azərbaycan
iqtisadiyyatının həcmi nə qədərdir, Ermənistan iqtisadiyyatının həcmi nə qədərdir. Azərbaycanın iqtisadiyyatı
tam müstəqil iqtisadiyyatdır və eyni zamanda, bu, imkan verir ki, müstəqil siyasət aparaq. Ermənistanın
iqtisadiyyatı asılı iqtisadiyyatdır. Onlar başqa ölkələrdən çox böyük dərəcədə asılıdırlar. Əlbəttə ki, bu, ümumi
siyasi proseslərə də öz təsirini göstərir. Yəni, bu onların seçimidir. Bir var ölkə müstəqilliyə qovuşur və
müstəqilliyi qoruyur, möhkəmləndirir və bunu hər şeydən üstün tutur. Bir də var ki, ölkə müstəqilliyə qovuşur
və müstəqillik onlar üçün o qədər də böyük əhəmiyyət kəsb etmir, başqa ölkələrin təsiri altına düşür, yaxud da
başqa ölkələrin iradəsi ilə idarə olunur. Hər bir xalqın öz seçimi var.
Ancaq bununla bərabər, bu gün bizim aramızda o tarazlıq yoxdur. Hərbi sahədə biz tam hazırıq ki, öz
doğma torpaqlarımızı işğalçılardan azad edək. Bundan sonra da hazırlaşacağıq, hərbi qüdrətimizi daha da
artıracağıq və elə edəcəyik ki, bizim ordumuz Ermənistanın ordusundan on dəfə güclü olsun. Bu vəzifə qoyulub
və biz buna nail olacağıq. Bizim gördüyümüz işlərin tarixi də göstərir, qarşıya hansı vəzifəni qoyuruqsa, onu da
həll edirik.
Vaxtilə mən deyəndə ki, bizim hərbi xərclərimiz bir milyard dollar olacaq, bəziləri buna inanmırdı.
Amma indi bu reallıqdır və bu da son hədd deyildir. Biz həm peşəkarlığı artırırıq, hazırlığı artırırıq, həm də
maddi-texniki bazanı artırırıq və hazırlaşırıq. İqtisadi sahədə, siyasi cəhətdən Azərbaycan bölgənin aparıcı
ölkəsidir. Hamı bunu etiraf edir. Azərbaycan böyük ölkələrlə bərabərhüquqlu münasibətlər qura bilib, biz öz
enerji siyasətimizi aparmaqla bölgənin və Avropanın enerji təhlükəsizliyinə töhfəmizi verməyə başlayırıq.
Yerləşdiyimiz bölgədə gedən proseslərə bizim çox böyük dərəcədə təsir etmək imkanlarımız var.
Əsas məsələ, bir nömrəli problem, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ məsələsinin həlli, Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünün bərpasıdır. Bu, birinci problemdir. Bu problemi həll etmək üçün nə lazımdırsa, onu da
edəcəyik.
Son dörd il ərzində biz büdcəmizi təxminən, yeddi dəfə artırmışıq, daha da artıracağıq. Nə qədər vəsait
lazımdırsa ayırmalıyıq, nə qədər səfərbərlik lazımdırsa, bunu etməliyik ki, bu problemi həll edək. Mən şübhə
etmirəm ki, biz buna nail olacağıq. Ölkəmizin ümumi iqtisadi inkişafı, siyasi proseslər, ölkədaxili sabitlik,
iqtisadi islahatlar, siyasi islahatlar, beynəlxalq mövqelərimizin möhkəmlənməsi, enerji amilinin ön plana, dünya
gündəliyinə çıxması - bütün bu amillər bizim xeyrimizədir.
Bakı-Tbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum və Bakı-Tbilisi-Qars layihələri bölgədə vəziyyəti tamamilə
dəyişibdir və bu dəyişmədən ən çox siyasi və iqtisadi qazanc əldə edən ölkə Azərbaycandır. Biz bu layihələrin
təşəbbüskarı olmuşuq. Ulu öndər Heydər Əliyevin təşəbbüsü ilə bütün bunlar mümkün olmuşdur. Biz isə bu gün
əldə edilmiş uğurları daha da möhkəmləndiririk.
Mən hesab edirdim ki, indiki tərkibdə bu məsələlərə bir daha aydınlıq gətirim. Düzdür, bizim
mövqeyimiz xalq üçün tanışdı. Yenə də deyirəm, bir neçə dəfə bu barədə mən xalqa müraciət etmişəm, öz
sözlərimi demişəm. Hesab edirəm ki, bu gün də buna ehtiyac var ki, həm ictimaiyyət bilsin, həm də bizim
qaçqın-köçkün soydaşlarımız bilsinlər ki, onların hüquqları bərpa olunacaqdır. Biz istəyirik, mən də istəyirəm
ki, o hüquqlar tam şəkildə bərpa edilsin. Biz ədalətin tərəfdarıyıq və öz torpağımızın bütövlüyünü təmin
etməliyik.
O ki qaldı, bu gün əsas mövzu olan məsələ ilə bağlı, mən köçkünlərin məişət problemlərinin
yaxşılaşdırılmasına dair verilən bütün təklifləri dəstəkləyirəm. Bir daha demək istəyirəm ki, bu təkliflər
ümumiləşdirilməlidir, bir də təhlil olunmalıdır. Bəlkə hansısa məsələ var ki, biz bu gün onu eşitmədik, amma o
da böyük əhəmiyyət kəsb edir. Burada aidiyyəti dövlət strukturlarının nümayəndələri var - həm nazirlər, eyni
zamanda, “Azərenerji”, “Azəriqaz”, “Azərsu”, Meliorasiya və Su Təsərrüfatı səhmdar cəmiyyətlərinin, Dövlət
Torpaq və Xəritəçəkmə Komitəsinin rəhbərləri, - onlar da bu işlərlə bilavasitə məşğul olan şəxslərdir. Bir daha
baxın, əgər hansısa məsələ bu gün diqqətdən kənarda qalıbsa, onu əlavə edək. Qısa müddət ərzində Proqrama
əlavələr edək və onları icra etməyə başlayaq. Biz buna nail olsaq, - mən heç şübhə etmirəm, - demək olar ki,
soydaşlarımızın əsas məişət problemləri həll edilmiş olur.
Bir də demək istəyirəm ki, mən bu sahədə görülən işlərə çox böyük diqqət yetirirəm, böyük qiymət
verirəm. Bütün orqanlardan da tələb edirəm ki, bu istiqamətdə işlər bundan sonra da bu ardıcıllıqla, bu sürətlə,
bu keyfiyyətlə davam etdirilsin.
Sağ olun.
AzərTAc
4 sentyabr 2007-ci il
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Dövlət tərəfindən sosial müdafiəyə ehtiyacı olan vətəndaşlara
qayğı ildən-ilə artırılır
Azərbaycanda davamlı iqtisadi inkişafın təmin edilməsi, dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya, sosialiqtisadi sahədə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar xalqımızın maddi rifah halının yüksəlməsinə gətirib
çıxarmışdır. Əldə edilən iqtisadi nailiyyətlər ölkəmizin tarazlı inkişafına şərait yaratmış, sosial problemlərin
aradan qaldırılması üçün yeni imkanlar açmışdır. Əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
müəyyənləşdirilmiş sosial siyasətin son beş il ərzində uğurla davam etdirilməsi böyük nəticələr vermişdir.
Ölkə rəhbərliyi tərəfindən sosial problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət edən kompleks tədbirlərin
hazırlanması və reallaşdırılması, bazar iqtisadiyyatı şəraitində aparılan islahatların sosialyönümlüyünün təmin
edilməsi insanların rifah halının yaxşılaşdırılmasına səbəb olmuşdur. Əhalinin aztəminatilı hissəsinin davamlı
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi dövlətin sosial siyasətinin prioritet istiqamətini təşkil edir. Aparılan sistemli
tədbirlər sayəsində aztəminatlı ailələrin sosial rifahında əhəmiyyətli dəyişikliklər baş vermiş, pensiyaların, sosial
müavinətlərin artırılması üçün mühüm işlər görülmüşdür. Aztəminatlı əhaliyə dövlət qayğısını əks etdirən
mühüm göstəricilər içərisində ayrı-ayrı qrup vətəndaşlara müxtəlif güzəştlərin və imtiyazların verilməsi bu
baxımdan diqqəti cəlb edir.
2006-cı il yanvarın 1-dən ölkədə sosial sığorta münasibətlərinə əsaslanan yeni əmək pensiyaları sistemi
tətbiq edilir. “Əmək pensiyaları haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununun müddəalarına uyğun olaraq
pensiya təminatında yeni sistem tətbiq edilməyə başlandı. Vətəndaşların pensiya təminatında yeni sistemin
tətbiq edilməsi nəticəsində 210 min nəfərdən çox güzəştli kontingent - I, II və III qrup əlillər, Azərbaycan
Respublikası Milli qəhrəmanları və şəhid ailələrinin üzvlərinin, öhdəsində əmək qabiliyyətsiz ailə üzvləri olan
şəxslərin pensiyalarına artırmalar tətbiq olunmağa başladı. Ölkə rəhbərliyi sosial qayğıya ehtiyacı olan
vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə ardıcıl addımlar atmaqdadır. Dövlət başçısının bu
günlərdə imzaladığı fərmanla əlillyə, sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara, eləcə də ailə başçısını
itirməyə görə verilən sosial müavinətlərın məbləği artırılmışdır. Fərmanda Azərbaycan Respublikasının ərazi
bütövlüyü uğrunda aparılan döyüş əməliyyatlarında iştirak etdiyinə görə müharibə veteranı adı almış şəxslərə,
İkinci Dünya müharibəsində keçmiş sovet ordusunda hərbi xidmətdə olmuş şəxslərə də verilən müavinətlərin
artırılması nəzərdə tutulub. Əhalinin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi məqsədilə görülən tədbirlər ölkə
vətəndaşları tərəfindən böyük rəğbətlə qarşılanmaqdadır.
Ölkə rəhbərliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyü uğrunda döyüşmüş və fiziki sağlamlığını itirmiş fədakar
insanları daim diqqətdə saxlayır. Bu baxımdan mıharibə əlilləri və şəhid ailələri üçün yaşayış evlərinin tikintisi,
onların minik avtomobilləri ilə təmin edilməsi, əlillərin sanatoriya-kurort müalicəsinin təşkili, minlərlə ailəyə
hər il pulsuz dərman preparatlarının verilməsi görülən işlərə əyani misal ola bilər. Bu günlərdə Sumqayıt
şəhərində Qarabağ müharibəsi əlilləri, şəhid ailələri və Çernobıl qəzası əlilləri üçün dördmərtəbəli 36 mənzilli
yaşayış binası istifadəyə verildi. Bu fakt bir daha dövlət tərəfindən Vətən uğrunda şəhid olmuş insanların
ailələrinə, xəsarət almış, əlil olmuş insanlara göstərilən yüksək qayğını təsdiqlədi.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin mövcud sosial problemlərinin həlli istiqamətində də ardıcıl işlər həyata
keçirilir. Dövlət başçısının 2004-cü il 1 iyun tarixdə təsdiq etdiyi “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı” mühüm əhəmiyyətli sənəd
olmuşdur. Dövlət Proqramının qəbul edilməsi bu sahədə genişmiqyaslı işlərin həyata keçirilməsinə imkan
yaratdı. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədilə
dövlət başçısı 13 fərman və sərəncam imzalamış, onların icrası ilə əlaqədar Nazirlər Kabineti 47 qərar və
sərəncam vermiş, Milli Məclis tərəfindən isə bir qanun qəbul edilmişdir. 2001-2007-ci illərdə Dövlət Neft
Fondu tərəfindən ayrılmış 360 milyon manat həcmində vəsait və digər mənbələrdən olan vəsaitlər hesabına
qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 15713 yaşayş evindən ibarət 49 qəsəbə salınmış, 106 orta məktəb inşa
edilmişdir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial rifah halının daha da gücləndirilməsi istiqamətində tədbirlər
davam etdirilir.
Ölkə iqtisadiyyatının ildən-ilə qüdrətlənməsi dövlət büdcəsi gəlirlərinin artmasına müsbət təsir göstərir.
Dövlət büdcəsi gəlirlərinin artması sosial sahəyə ayrılan vəsaitlərin həcminin də adekvat artırılmasına gətirib
çıxarır. Ölkədə uğurla aparılan sosialyönümlü siyasət vətəndaşların həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırılmasına
müsbət təsirini göstərməkdədir.
E.HACIALIYEV.
“Azərbaycan“.-2008.-31 avqust.-N194.-S.1
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Məşğulluq problemi
Dövlət Proqramının 2.12 və 2.20-ci bəndləri üzrə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun
struktur bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlərin məşğulluğunun
gücləndirilməsi, onların işlə təmin olunması, müasir peşələr üzrə hazırlıq kurslarına, müvəqqəti xarakterli haqqı
ödənilən ictimai işlərə cəlb olunması sahəsində müəyyən işlər görülür. Belə ki, 2003-cü ilin oktyabr ayından
2008-ci ilin dekabr ayınadək 8125 nəfər qaçqın və məcburi köçkün münasib işlə təmin olunmuş, 2467 nəfərə
işsiz statusu verilərək işsizlik müavinəti təyin edilmiş, 1116 nəfər qaçqın və məcburi köçkün əmək bazarının
müasir tələbləri əsasında peşə hazırlığı kurslarına, 1012 nəfər isə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmuşdur.
Əməkqabiliyyətli məcburi köçkünlərin
məşğulluğunun təmin olunması ilə bağlı
MƏLUMAT

Əməkqabiliyyətli məcburi köçkünlərin sayı
Məsğulluğu təmin olunmuş məcburi köçkünlərin sayı
Onlardan:
-büdcə təşkilatlarında və digər sahələrdə daimi işlə təmin olunmuş
məcburi köçkünlərin sayı
-kənd yerlərində torpaq sahəsi və məşğulluğu təmin olunmuş məcburi
köçkünlərin sayı
o cümlədən:
- heyvandarlıqda
- taxılçılıqda
- pambıqçılıqda
- tərəvəzçilikdə
- üzümçülük, bağçılıq, tütünçülük və s.
-xidmət təşkilatlarında (çayxana, yeməkxana, mağaza) və fərdi qaydada
müxtəlif sahələrdə işləyənlərin sayı
- mövsümü işlərdə işləyənlərin sayı
- arıçılıqla

- 292771 nəfər
- 277174 nəfər

- 104124 nəfər
- 173050 nəfər
- 43255 nəfər
- 17800 nəfər
- 8473 nəfər
- 19384 nəfər
- 8350 nəfər
- 49869 nəfər
- 25769 nəfər
- 150 nəfər

Oktyabr 2003-cü ildən 2008-ci il dekabr ayınadək
məşğulluğu təmin olunmuş məcburi köçkünlərin sayı

Yeni qəsəbələrdə məşğulluğu təmin olunmuş köçkünlərin sayı
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən işə
düzələnlərin sayı
2008-ci ilin 9 ayı ərzində müxtəlif sahələrdə məşğulluğu təmin olunmuş
məcburi köçkünlərin sayı
Mövsümü işlərdə işləyənlərin sayı
Cəmi:

- 45325 nəfər
- 8125 nəfər
- 11263 nəfər
- 7936 nəfər
- 72647 nəfər
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Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar
Dövlət Komissiyasının növbəti iclası keçirilmişdir
Sentyabrın 29-da Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin Mədəniyyət Mərkəzində Əsir və itkin düşmüş,
girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının növbəti geniş iclası keçirilmişdir.
İclası giriş sözü ilə açan Dövlət Komissiyasının sədri Eldar Mahmudov Prezident İlham Əliyevin
sərəncamı ilə qurumun tərkibinə təyin edilmiş yeni üzvləri təqdim etmişdir. Bildirilmişdir ki, Dövlət
Komissiyasının iclasında Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin (BQXK) və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliklərinin təmsilçiləri də iştirak edirlər.
Sədr Eldar Mahmudov qeyd etmişdir ki, son iclasdan keçən müddət ərzində Dövlət Komissiyasının
beynəlxalq əlaqələri genişlənmiş, itkin düşmüş şəxslərlə bağlı aparılan axtarış-araşdırma tədbirləri güclənmişdir.
BQXK-nin təklifi ilə “Ante Mortem Proqramı” üzrə imzalanmış Çərçivə Sazişinin əhəmiyyəti vurğulanmış, bu
istiqamətdə zəruri işlərin aparıldığı qeyd olunmuşdur.
Sonra Dövlət Komissiyasının İşçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov son iclasdan keçən müddətdəki
fəaliyyətlə bağlı hesabat məruzəsi ilə çıxış etmişdir. Bildirilmişdir ki, BQXK ilə keçirilmiş çoxsaylı görüşlərdə
“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı itkin düşmüş şəxslər haqqında Ante Mortem
məlumatların toplanması və mərkəzləşdirilmiş şəkildə idarə olunması üzrə Çərçivə Sazişi”ndən irəli gələn
öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə məsələlər, itkinlərə dair siyahılardakı fərqin aradan qaldırılması,
əməkdaşlığın daha da səmərəli qurulması üçün təkliflər müzakirə olunmuşdur. Eyni zamanda, bu müddətdə əsir
və girov götürülmüş azərbaycanlıların və ermənilərin azad olunması istiqamətində danışıqlar aparılmışdır.
Hesabat dövründə Dövlət Komissiyası sədrinin keçirdiyi görüşlər, müxtəlif beynəlxalq tədbirlərdə - elmi
konfrans, seminar, simpozium, təlim kursları və digərlərində komissiya üzvlərinin iştirakı, problemin həlli ilə
bağlı aparılmış müzakirələr, bu qurum tərəfindən hazırlanmış elmi və elektron nəşrlər barədə ətraflı məlumat
verilmişdir.
Apreldə Londonda keçirilmiş Beynəlxalq Kitab Festivalı çərçivəsində Dövlət Komissiyası tərəfindən
hazırlanmış kitabların və CD - lərin Britaniya Milli Kitabxanasında, Parlamentdə və Oksford Universitetində
təqdimatının təşkil olunduğu vurğulanmışdır.
Qeyd olunmuşdur ki, hesabat dövründə itkin düşmüş şəxslərlə bağlı aparılan axtarış-araşdırma işləri daim
diqqət mərkəzində saxlanılır. Komissiyada olan məlumatların dəqiqləşdirilməsi və itkin düşmüş şəxslərin
axtarışı ilə əlaqədar müxtəlif dövlət orqanlarına və beynəlxalq təşkilatlara 1082 nəfər barədə sorğu
göndərilmişdir. Prezident Administrasiyasının hüquq-mühafizə orqanları ilə iş şöbəsindən daxil olmuş sorğuya
əsasən, İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsində ölkəmizin maraqlarını müdafiə edən vəkillər üçün
məlumatlar elektron formatda hazırlanaraq təqdim olunmuşdur.
Komissiyada və BQXK-da itkin düşmüş şəxs kimi qeydiyyata alınmış 932 şəxslə bağlı əldə olunmuş
məlumatlar təhlil edilmiş, sistemləşdirilərək məlumat bazalarına əlavə edilmişdir. Komissiyaya müraciət etmiş
243 itkinin yaxın qohumları İşçi qrupunda qəbul edilərək, onlara görülmüş işlər barədə ətraflı məlumat
verilmişdir. İtkin kimi qeydiyyatdan keçən 212 nəfərin taleyi müəyyən olunmuş və adları siyahıdan
çıxarılmışdır.
Hesabat dövründə əsir götürülmüş 2 Azərbaycan əsgəri və girov götürülmüş 1 mülki şəxs azad edilmiş,
şəhid olmuş 1 əsgərimizin meyiti qarşı tərəfdən alınaraq dəfn olunmaq üçün valideynlərinə verilmişdir.
Qoşunların təmas xəttində əsir düşmüş 5 Ermənistan hərbçisi və 1 mülki şəxs qarşı tərəfə qaytarılmışdır.
Mənsub olduğu dövlətin ərazisinə qayıtmaq istəməyən 1 Ermənistan hərbçisi BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığının xətti ilə üçüncü ölkəyə göndərilmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, sentyabrın 1 - nə olan məlumata
əsasən 1396 nəfər əsir və girovluqdan azad olunmuş şəxs kimi Dövlət Komissiyasında qeydiyyatdan keçir.
Hesabat dövründə ölkə ərazisində keçirilmiş bir sıra tədbirlərin komissiya tərəfindən diqqət mərkəzində
saxlandığı, qurumun bu tədbirlərin təşkilatçısı və fəal iştirakçısı olduğu qeyd edilmişdir. Milli Məclisin İnsan
hüquqları komitəsində təşkil olunmuş “İtkin düşmüş şəxslər probleminin hüquqi tənzimlənməsi” mövzusunda
“dəyirmi masa”da, Ombudsman Aparatının təşkilatçılığı ilə keçirilmiş “Ekstremal şəraitdə uşaq hüquqlarının
müdafiəsi və milli insan hüquqları institutlarının rolu” mövzusunda beynəlxalq konfransda İşçi qrupu üzvlərinin
fəal iştirakı və məruzələrlə çıxışı təmin olunmuşdur. İclasda komissiya tərəfindən mövzu ilə bağlı çəkilmiş
sənədli və bədii sənədli filmlər, nəşrlər haqqında da ətraflı məlumat verilmiş, onların gənc nəslin vətənpərvərlik
tərbiyəsində mühüm əhəmiyyətə malik olduğu vurğulanmışdır.
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Dövlət Komissiyası tərəfindən hazırlanmış materialların xarici ölkələrdə yayılmasına xüsusi diqqət
yetirildiyi qeyd olunmuşdur. Belə ki, Dövlət Komissiyasının materiallar toplusu 1700 nüsxədə, 14 adda 10 min
380 ədəd kitab, 10 adda 24 min 730 ədəd kompakt disk şəklində yayılmışdır.
Bundan başqa, ölkədə və xaricdə fəaliyyət göstərən kütləvi informasiya vasitələrində, eyni zamanda
Dövlət Komissiyasının rəsmi saytında müntəzəm olaraq Komissiyanın fəaliyyəti barədə məlumatlar yayılmış,
görülmüş işlər barədə müsahibələr verilmiş, məqalələr dərc olunmuş, soyqırımı, etnik təmizləmə, vandalizm,
əsir, girov və itkinlərlə bağlı həqiqətlərin ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində məqsədyönlü fəaliyyət
göstərilmişdir. Həmçinin internet şəbəkəsindən istifadə edilərək beynəlxalq təşkilatlar və informasiya
agentlikləri ilə müntəzəm yazışmalar aparılmış, müvafiq materiallar, o cümlədən video və fotofaktlar
göndərilmişdir.
Hesabat məruzəsi ətrafında müzakirələrdə Komissiyanın üzvləri Bəkir Nəbiyev, Yaqub Mahmudov,
Rəbiyyət Aslanova, Xələf Xələfov çıxış edərək qurumun fəaliyyətinin qənaətbəxş olduğunu, görülən işlərin
mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini, cəmiyyətdə rəğbətlə qarşılandığını və beynəlxalq ictimaiyyətdə maraq
doğurduğunu bildirmişlər.
İclasda çıxış edən BQXK-nin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəhbəri Tun Vandenhuv təmsil etdiyi
qurumla Dövlət Komissiyası arasında sıx əməkdaşlıq münasibətlərinin formalaşdığını vurğulamışdır. İtkin
düşmüş, əsir və girov götürülmüş insanlar barədə məlumatların toplanmasının çox ağır proses olduğunu
vurğulayan BQXK nümayəndəsi bu istiqamətdə göstərdikləri yardıma görə Azərbaycanın müvafiq orqanlarına
minnətdarlığını bildirmişdir.
İclasın gündəliyinə uyğun olaraq Baş Prokurorluq, Daxili İşlər və Milli Təhlükəsizlik nazirliklərinin birgə
istintaq-əməliyyat qrupunun rəhbəri Mehman Poladov görülən işlər barədə ətraflı məlumatla çıxış etmişdir.
M.Poladov bildirmişdir ki, Ermənistan Respublikasının silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuş Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ ərazisi və ona bitişik rayonlarda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı, habelə başqa ağır cinayətlərin
araşdırılması məqsədilə 2003-cü il dekabrın 12-də yaradılmış birgə istintaq-əməliyyat qrupu tərəfindən istintaqəməliyyat tədbirləri davam etdirilir. Aparılmış istintaq nəticəsində ağır cinayətlər, zorakılıqlar törətmiş erməni
millətindən olan xeyli sayda şəxsin təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunmaları barədə qərarlar çıxarılmış,
məhkəmələrin qərarına əsasən barələrində həbs qətimkan tədbirləri seçilmiş və axtarışları ilə əlaqədar müvafiq
sənədlər İnterpolun Milli Bürosuna göndərilmişdir. Erməni silahlı birləşmələrinin Xocalı şəhəri ilə bərabər digər
yaşayış məntəqələrində də yerli əhaliyə qarşı törətdikləri soyqırımı cinayətləri barədə konkret faktlarla dolğun
məlumat verilmişdir.
Qeyd olunmuşdur ki, əsir düşməyə görə Azərbaycan qanunvericiliyində cinayət təqibi nəzərdə tutulmur
və belə hallarla əlaqədar indiyədək əsirlikdən azad edilmiş heç bir əsgər cinayət məsuliyyətinə cəlb
olunmamışdır. Cinayət məsuliyyətinə yalnız konkret cinayət törətmiş və əməlləri istintaqla tam sübuta yetirilmiş
şəxslər cəlb olunaraq ədalət mühakiməsinə verilir.
Sonra iclasda cari məsələlərə baxılmışdır. Komissiyanın üzvü, vaxtsız vəfat etmiş professor Rövşən
Mustafayevin xatirəsinin əbədiləşdirilməsi ilə bağlı müzakirələr aparılmışdır. Dövlət Komissiyasının katibi
Şahin Sayılov bu məsələ ilə bağlı təklifləri diqqətə çatdırmışdır.
Komissiyanın üzvləri Rəbiyyət Aslanova, Bəkir Nəbiyev, Xələf Xələfov, İsmayıl Ömərov, Elmar
Qasımov, Novruzəli Aslanov Rövşən Mustafayevin ictimai-siyasi və elmi fəaliyyəti haqqında danışmış, onu əsl
vətənpərvər insan, yorulmaz elm fədaisi, görkəmli filosof və siyasətşünas alim kimi xarakterizə etmişlər.
Bildirilmişdir ki, beynəlxalq terrorizmin tərkib hissəsi olan erməni terrorizminin və etnik korporasiya xarakteri
almış erməniliyin sülhə və sabitliyə, insan hüquq və azadlıqlarının təminatına ciddi təhlükə olması barədə R.
Mustafayevin rəhbərliyi altında aparılan məqsədyönlü araşdırmalar, müxtəlif dillərdə çap olunmuş elmi əsərlər,
keçirilmiş elmi-praktik konfranslar mühüm əhəmiyyət daşıyır.
İclasda R. Mustafayevin adının əbədiləşdirilməsi məqsədilə müvafiq təkliflər irəli sürülməsi barədə qərar
qəbul olunmuşdur.
Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham
Əliyevin sərəncamına əsasən “Azərbaycan bayrağı” ordeni ilə (ölümündən sonra) təltif edilmiş Fərhad Rəhman
oğlu Atakişiyevə aid orden ölkə rəhbərinin tapşırığına əsasən Komissiyanın sədri Eldar Mahmudov tərəfindən
ailəsinə təqdim olunmuşdur. Eldar Mahmudov bildirmişdir ki, respublikamızın müstəqilliyi və ərazi bütövlüyü
uğrunda şəhid olmuş Fərhad Atakişiyevin qəhrəmanlığı dövlətimizin başçısı tərəfindən yüksək
qiymətləndirilmişdir. Xalqımız əmindir ki, işğal olunmuş torpaqlarımız Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanının
qətiyyətli və prinsipial siyasəti nəticəsində azad ediləcək və köçkünlər öz doğma ocaqlarına qayıdacaqlar.
Qəhrəmanın anası Dilarə Atakişiyeva göstərilən diqqət və qayğıya görə Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevə, komissiyanın sədrinə və üzvlərinə minnətdarlığını bildirmişdir.
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Sonda erməni əsirliyində olarkən qəhrəmanlıq göstərmiş Azərbaycan əsgərlərinə həsr edilmiş “Qarabağdır
Azərbaycan” filminin təqdimatı keçirilmişdir.
AzərTAc.

“Xalq qəzeti”.-2009.-1 oktyabr.-N 217.-S.4.
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Bakıda məcburi köçkün ailələri üçün tikilmiş yaşayış binaları kompleksi
istifadəyə verilmişdir
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir
Bakı, 17 noyabr (AzərTAc). Noyabrın 17-də Bakının Binəqədi rayonundakı 2 nömrəli evtikmə
kombinatının ərazisində 369 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa olunmuş doqquzmərtəbəli yaşayış binaları
kompleksi istifadəyə verilmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir. İnşaatçılar və bu
binalarda mənzil alan məcburi köçkünlər dövlətimizin başçısını hərarətlə qarşıladılar.
Prezident mənzillərlə tanış oldu.
Baş nazirin müavini, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov
dövlətimizin başçısına görülən işlər barədə məlumat verdi. Bildirildi ki, inşa olunmuş doqquzmərtəbəli 6 binada
paytaxtda şəraiti dözülməz olan ictimai yerlərdə, yarımçıq tikililərdə müvəqqəti məskunlaşan və köçürülməsi
zəruri olan məcburi köçkünlər yerləşdiriləcəkdir.
Kompleksin tikintisinə 2008-ci ildə başlanmışdır. Binaların yerləşdiyi ümumi ərazi 3 hektar, tikintinin
ümumi sahəsi isə 27 min 897 kvadratmetrdir. Ərazidə hər biri 63 mənzilli doqquzmərtəbəli beş, 54 mənzilli bir
yaşayış binası və 260 şagird yeri olan məktəb binası tikilmişdir. Mənzillərin 81-i bir, 180-i iki, 90-ı üç, 18-i isə
dördotaqlıdır.
Yaşayış binalarının ətrafında abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılmışdır. Burada qazanxana, nasosxana,
transformator yarımstansiyası tikilmiş, mənzillərə telefon, su və qaz xətləri çəkilmişdir.
Dövlətimizin başçısı mərasimdə çıxış etdi.

Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
çıxışı
(17 noyabr 2009-cu il)
Belə gözəl evlərin istifadəyə verilməsi münasibətilə mən sizi təbrik edirəm! Bu evlər gördüyünüz kimi,
ən yüksək standartlara cavab verir və siz bu evlərdə rahat yaşayacaqsınız. 369 ailə bu gözəl evlərə
köçürüləcəkdir. Siz uzun illər çox ağır şəraitdə yaşamısınız. İctimai binalarda, yataqxanalarda, yararsız yerlərdə
uzun illər ərzində əziyyət çəkmisiniz. Ancaq bu gün sizin həyatınızda yeni mərhələ başlayır, bu gözəl evlərdə
siz yaşayacaqsınız.
Ancaq bu da müvəqqəti bir yaşayış yeridir. Azərbaycan torpaqları işğalçılardan azad olunandan sonra
sizin doğma torpaqlarınızda biz belə gözəl evlər tikəcəyik, şəhərləri yenidən quracağıq. İşğalçılardan azad
olunacaq torpaqlarda bütün infrastruktur yenidən yaradılacaqdır. Ancaq hələ ki, bu gözəl evlərdən istifadə edin.
Bilirsiniz ki, Azərbaycan dövləti qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması üçün əlindən gələni edir. Mənə bu yaxınlarda verilən məlumata görə, bu məqsədlər üçün,
məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmaq üçün Azərbaycan dövləti 2 milyard dollar vəsait
xərcləmişdir. Bu vəsait hesabına 12 çadır şəhərciyi ləğv edilib, 81 min məcburi köçkün yeni evlərə köçürülüb,
123 məktəb tikilib, yollar, elektrik xətləri çəkilib, xəstəxanalar inşa edilibdir.
2004-cü ildə xüsusi Dövlət Proqramı qəbul edilmişdir. 2007-ci ildə proqrama əlavələr edilmişdir. Biz ən
ağır şəraitdə yaşayan soydaşlarımızın problemlərini həll etdik. Azərbaycanda artıq çadır şəhərcikləri yoxdur. Biz
indiki mərhələdə artıq ictimai yerlərdə, hərbi hissələrin ərazilərində, məktəblərdə, yataqxanalarda yaşayan
soydaşlarımızın həyatını yüngülləşdirəcəyik. Bu məqsədlə Azərbaycan dövlətinin kifayət qədər imkanları
vardır. Bizim iqtisadiyyatımız artır.
Bilirsiniz ki, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün ilk növbədə Azərbaycan Dövlət Neft
Fondunun vəsaitlərindən istifadə olunur. Bütün bu gözəl işlər fondun vəsaiti hesabına görülür. Fond əlbəttə ki,
Azərbaycanda neft strategiyasının icrası nəticəsində formalaşıb. Əgər bu olmasaydı, bu gün belə imkanlar da
olmazdı.
Bu gün iqtisadiyyat artdıqca bütün sosial məsələlər də öz həllini tapır. Eyni zamanda, ordu quruculuğu
işinə böyük dəstək verilir. Ordumuz güclənir. Biz danışıqlar aparırıq, ancaq bununla bərabər, hər an
torpaqlarımızı işğalçılardan hərbi yolla azad etməyə hazır olmalıyıq.
Azərbaycanın işi haqq işidir. Biz uzun illərdir ki, erməni işğalçıların etnik təmizləmə siyasətindən
əziyyət çəkirik. Bu, dözülməz bir vəziyyətdir, ən böyük ədalətsizlikdir, insan hüquqlarının kobudcasına
tapdalanmasıdır. Ancaq dünya birliyi buna biganə qalır. Düzdür, beynəlxalq təşkilatlar lazım olan qərarları,
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qətnamələri qəbul edib. Ancaq onlar icra olunmur. Belə olan halda, o qətnamələrin mənası da itir. Əfsuslar
olsun ki, dünyada beynəlxalq hüquq normaları pozulur, kobudcasına pozulur. Azərbaycanın torpaqlarının uzun
illər işğal altında qalması bunun nəticəsidir. Biz çalışırıq ki, məsələni sülh yolu ilə həll edək, çünki biz müharibə
istəmirik. Ancaq sülh yolu ilə də olmur. Neçə dəfə danışıqlar aparılıb. Hər il 7-8 dəfə. Müəyyən irəliləyiş vardır.
Ancaq biz məsələnin köklü şəkildə həllinə nail ola bilmirik. Çünki Ermənistan tərəfi bütün beynəlxalq
normalara tamamilə zidd mövqe nümayiş etdirir.
Beynəlxalq birlik də onlara öz təsir imkanlarını göstərmir. Halbuki bəzi başqa hallarda, buna oxşar
hallarda, dünyanın digər yerlərində bir ölkə o biri ölkənin torpaqlarını işğal etdiyi zaman məsələyə beynəlxalq
qüvvələr müdaxilə edir. Nəticədə həm siyasi müdaxilə, həm hərbi müdaxilə həll olunur. Amma bizdə belə
deyildir. Bunun müxtəlif səbəbləri vardır. Bu səbəbləri biz yaxşı bilirik. Əfsuslar olsun ki, erməni lobbisinin
fəaliyyəti nəticəsində dünya birliyi erməni işğalına o qədər də ciddi yanaşmır. Ona görə biz bu vəziyyəti çox
ciddi təhlil etməliyik və növbəti illər üçün fəaliyyət planımıza müəyyən düzəlişlər etməliyik.
Biz görürük ki, ancaq öz gücümüzə arxalana bilərik, ancaq Azərbaycan xalqının iradəsinə, gücünə arxalana
bilərik. Bu məqsədlə iqtisadiyyatımızı, ordumuzu gücləndiririk. Bu məqsədlə müasir tipli silahlar alınır.
Azərbaycanın uzun illər bundan sonrakı iqtisadi inkişafının təməli qoyulub. Bütün dünyada iqtisadiyyat çökür.
Ermənistanda iqtisadiyyat 20 faiz aşağı düşübdür. Bu il Azərbaycanda 8 faiz artım vardır. Yəni, biz bu səyləri
davam etdirəcəyik. Həm iqtisadi, həm siyasi, həm diplomatik, həm hərbi səylərimizi davam etdirəcəyik.
Mən şəxsən şübhə etmirəm ki, Azərbaycan torpaqları işğalçılardan azad olunacaqdır. Əsas məsələ hansı yolla,
ya sülh yolu ilə, ya hərbi yolla. Mən bu məsələ ilə bağlı öz fikirlərimi sizə bildirmək istəyirəm. Çünki siz bu
işğalçılıq siyasətindən, Ermənistanın azərbaycanlılara qarşı etnik təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən
insanlarsınız, sizin hüquqlarınız tapdalanıb. İndi dünyada insan hüquqları haqqında çoxlu söhbətlər gedir.
Amma ən kobudcasına pozulmuş insan hüquqları sizin hüquqlarınızdır. Siz doğma yurdunuzda, doğma
diyarınızda yaşaya bilmirsiniz. Nə üçün? Çünki ermənilər torpaqlarımızı zəbt ediblər. Əfsuslar olsun ki, 90-cı
illərin əvvəllərində Azərbaycanda gedən proseslər və daxili çəkişmələr ermənilərə belə imkanları yaratdı. Bizim
torpaqlarımız xarici dəstək hesabına işğal altındadır.
Bu gün Azərbaycan qüdrətli dövlətdir. Bu gün kim bizim torpaqlarımızı işğal edə bilər? Heç kim! Əgər
müharibə başlanan zaman Azərbaycanın rəhbərliyində ulu öndər Heydər Əliyev olsaydı, heç vaxt Azərbaycan
torpaqları işğal altına düşməzdi. Ancaq bu oldu, bu işğal baş verdi. Bunu aradan qaldırmağın ya sülh yolu
vardır, ya hərbi yolu. Başqa yol yoxdur. Ancaq biz daha bu prosesi uzada bilmərik.
On beş ildir ki, atəşkəs rejimi bağlanıb. On beş il ərzində, daha doğrusu, ondan da əvvəl, 1992-ci ildə
Minsk qrupu yaradılıb. Minsk qrupu fəaliyyət göstərir. Amma bu fəaliyyətin nəticəsi var? Yoxdur. Bu reallıqdır.
Bizə deyirlər ki, siz dözün, danışıqlar aparın, ermənilər ilə danışın. Biz danışıqlar aparırıq və müəyyən irəliləyiş
vardır. Onu da demək istəyirəm ki, artıq danışıqlar mövzusunda bütün torpaqlardan erməni qoşunlarının
çıxarılması nəzərdə tutulur, bütün 7 rayondan. Eyni zamanda, azərbaycanlıların Dağlıq Qarabağa qaytarılması
da artıq danışıqlar mövzusudur. Halbuki əvvəllər bu barədə heç söhbət də getmirdi. Yəni, bu bizə ümid verir. Bu
bizim danışıqlarda iştirakımıza elə bil ki, əlavə stimul verir. Biz hesab edirik ki, hələ ümidlər vardır. Amma
bununla bərabər görürük ki, Ermənistan tərəfi vaxtuzatma taktikasını seçib, vaxt uzadır. Gah ortalığa yeni
mövzular atılır, gah əvvəlcə razılaşdırılmış məsələyə yenidən baxmaq istəyirlər. Yəni bu nəyi göstərir? Biz indi
bilirik bu taktika nədən ibarətdir. Vaxt uzatmaqdan. Vaxtı uzatmaq onlara heç nə vermir. Çünki onların əsas
məqsədi torpaqlarımızda erməniləri məskunlaşdırmaqdır. Amma bunu etmək üçün onlarda canlı qüvvə yoxdur.
Ermənistanın əhalisi azalıb. Bu gün orada real yaşayan insanların sayı 1 milyon 700 mindir. Getdikcə onlar
təmas xəttini qoruya bilməyəcəklər. Çünki Azərbaycanın həm imkanları, gücü, həm də demoqrafik vəziyyət
artır. Bizim əhalimizin sayı artıq 9 milyondur, 5-6 ildən sonra 10 milyon olacaqdır. Bu gün bizim
iqtisadiyyatımız Ermənistan iqtisadiyyatından 7 dəfə böyükdür. Bir neçə ildən sonra bəlkə 13 dəfə, 15 dəfə
böyük olacaqdır. Ermənistan bütün regional layihələrdən təcrid olunub. Demək olar ki, bir istisna ilə bütün
qonşularla sərhədləri bağlıdır. Belə vəziyyətdə bu ölkənin yaşaması sual altındadır. O da həqiqətdir ki, öz
hesabına yaşaya bilmir. Əgər bəzi ölkələr və bəzi maliyyə qurumları onlara bu il maliyyə yardımı
göstərməsəydilər, tamamilə çökəcəkdi.
Ölkə xarici maliyyə dəstəyi hesabına uzun illər yaşaya bilməz, xüsusilə qonşularla ciddi problemi olan
ölkə. Ona görə, bax bu amillərə - bizim iqtisadi gücümüzə, siyasi fəallığımıza, diplomatik sahədə, ordu
quruculuğunda əldə edilmiş uğurlara və ümumiyyətlə perspektivə baxanda Ermənistan ilə Azərbaycan arasında
uçurum getdikcə genişlənəcəkdir. Bütün bu amilləri təhlil edərkən biz hələ ki, yenə də danışıqlar yolunu seçirik.
Biz öz təzyiqimizi davam etdirəcəyik. Həm siyasi, həm iqtisadi, həm bütün başqa formalarda təzyiqimizi davam
etdirəcəyik. Elə etməliyik ki, öz istəyimizə nail olaq. Bizim istəyimiz haqqın, ədalətin bərpasıdır. Bizim başqa
ölkənin torpağında gözümüz yoxdur. Halbuki, bugünkü Ermənistan əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılıbdır.
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İrəvan xanlığı, Zəngəzur mahalı bizim torpaqlarımızdır. Ancaq buna baxmayaraq, biz ölkələrin ərazi bütövlüyü
prinsipini müdafiə edirik. Mən əminəm ki, biz istədiyimizə nail olacağıq. Ancaq mən istəyirəm ki, bu, tez olsun.
Bunu etmək üçün çalışıram və çalışacağam. \
Sizi bu müvəqqəti yaşayış yerinə köçməyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edirəm və sizə
cansağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, biz hamımız bu gözəl bayramları işğaldan azad olunacaq torpaqlarda
qeyd edək.
“Xalq qəzeti”.-2009.- 18 noyabr .- № 258.- S.1.
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Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin Goranboy rayonuna səfəri
Məcburi köçkünlər üçün salınan yeni qəsəbənin açılışı
(20 noyabr 2009-cu il)
Goranboy, 20 noyabr (AzərTAc). Noyabrın 20-də Goranboy rayonunun Veyisli kəndi yaxınlığında
məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbənin açılış mərasimi olmuşdur.
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak etmişdir.
Dövlətimizin başçısı qəsəbədə məskunlaşan Natiq Bayramovun evində oldu.
PREZİDENT: Necə evdir? Yaxşıdır?
EV SAHİBLƏRİ: Çox sağ olun, çox razıyıq, minnətdarıq.
PREZİDENT: Üçotaqlıdır?
EV SAHİBLƏRİ: Bəli, üçotaqlıdır.
PREZİDENT: 1993-cü ilin aprel ayında Kəlbəcər işğal olunub. Elə o vaxtdan gəlmisiniz bura?
EV SAHİBLƏRİ: Bəli.
PREZİDENT: Amma indi burada gözəl qəsəbə salınıb. İndi bütün yerlərdə çadır şəhərcikləri yoxdur,
ləğv edilib. Biz növbəti mərhələdə bütün yararsız evlərdə yaşayan insanları köçürməliyik. Yataqxanalarda,
məktəblərdə yaşayanlar vardır. İctimai binalarda, hərbi hissələrin ərazilərində dözülməz şəraitdə yaşayırlar. Ona
görə biz çalışırıq və çalışacağıq ki, müvəqqəti də olsa siz normal şəraitdə yaşayasınız. Bu da müvəqqəti bir
yaşayış yeridir. İşğaldan azad olunandan sonra Kəlbəcərdə belə gözəl evlər tikəcəyik.
Bu ədalətsizlik davam edə bilməz. Bu beynəlxalq hüququn normalarının pozulması nə vaxta qədər davam edəcək? Biz indi xoş niyyət göstəririk. Biz danışıqlarda iştirak etməklə güzəşt edirik - 15 il ərzində və daha
da çox. 15 il sadəcə olaraq müharibə dayanıb. Bu yaxınlarda Bakıda məcburi köçkünlərlə görüşdə də demişəm
ki, 1992-ci ildə Minsk qrupu yaradılıb. O da müsbət bir hal idi ki, beynəlxalq birlik bu məsələ ilə əlaqədar
mövqeyini bildirdi, Minsk qrupu yaradıldı. Onun üçün ki, torpaqlarımız işğaldan azad edilsin. Bu məqsədlə
yaradıldı. Ona görə yaradılmadı ki, əzəli torpağımız olan Dağlıq Qarabağda ikinci erməni dövləti yaradılsın.
Ondan əvvəl və ondan sonrakı bütün qərarlarda Azərbaycanın mövqeyi, Azərbaycanın haqq işi öz təsdiqini tapmışdır. BMT Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə qəbul edib. Dünyada Təhlükəsizlik Şurasından üstün heç
bir başqa qurum yoxdur. Budur, əgər onun qərarları icra olunmursa, deməli, ya Təhlükəsizlik Şurasının təsiri
aşağı səviyyədədir, ya da ki, beynəlxalq hüquq normaları ümumiyyətlə işləmir. Belədirsə, onda hər kəs öz işini
bilsin. Əgər beynəlxalq hüquq işləmirsə, biz də işimizi bilək. Biz heç bir qanun pozuntusu etməmişik. Biz hər
şeyi qanun çərçivəsində, beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində etməyə çalışırıq. Ondan sonra ATƏT-in zirvə
görüşləri olmuşdur, qərarlar qəbul edilmişdir, icra olunmur. Biz nə etməliyik? Gözləməliyik? Nə vaxta qədər?
Niyə Azərbaycanın vətəndaşları öz doğma torpaqlarına qayıda bilməsinlər? Niyə kəlbəcərlilər Kəlbəcərə qayıda
bilməsinlər? Nədir ki, ermənilər bunu istəmir. Nə üçün? Onların nə ixtiyarı var? Ona görə bilirsiniz, bu
məsələlər artıq öz həllini çoxdan tapmalı idi, çoxdan. Sadəcə biz istəyirik ki, bunu danışıqlar yolu ilə, sülh yolu
ilə edək. Amma digər tərəfdən bu vəziyyətlə də barışmaq düzgün deyildir. Nə vaxta qədər barışmalıyıq? Ona
görə biz hələ çalışırıq ki, bu məsələni sülh yolu ilə həll edək.
Bu yaxınlarda yenə Ermənistan prezidenti ilə görüşüm olacaqdır. Bu görüşlər bəzən uğurlu olur. Bəzən
Ermənistan tərəfi vaxt uzatmaqla məşğul olur. Son görüşlər deyə bilərəm ki, heç bir nəticə vermədi. Çünki Ermənistan tərəfi tamamilə qeyri-konstruktiv mövqe nümayiş etdirirdi. Bunun səbəbi nədir? Ola bilər ki, TürkiyəErmənistan münasibətlərinin normallaşması prosesi onları bir qədər ruhlandırdı. Onlarda yanlış fikir oyatdı ki,
Türkiyə-Ermənistan sərhədi açılacaq, Qarabağ məsələsi isə kənara qoyulacaqdır. Ancaq gedən proseslər onu
göstərir ki, bu, baş verməyəcəkdir. Həm Azərbaycanın qətiyyətli mövqeyi, həm Türkiyə ictimaiyyətinin qətiyyətli mövqeyi, həm Türkiyə rəhbərlərinin verdikləri bəyanatlar və bizə verdikləri sözlər - bütün bunlar göstərir
ki, Türkiyə-Ermənistan münasibətləri Dağlıq Qarabağ məsələsi həll olunmadan həll edilə bilməz. Ona görə Ermənistan tərəfi bunu dərk etməlidir.
İndi bax Azərbaycanın hər tərəfində, demək olar ki, hər həftə çox vacib bir hadisə baş verir. Bax dünən
300 milyon avro dəyərində 525 meqavat gücündə yeni, müasir elektrik stansiyası açılıb. Dünən Yevlax-Ucar
avtomobil yolu istifadəyə verilib. O da böyük vəsait tələb edir. Bu həftənin əvvəlində Bakıda məcburi köçkünlər
üçün böyük vəsait tələb edən doqquzmərtəbəli 6 ev təhvil verilib. Bu gün burada bu qəsəbə açılır. Yəni hər
həftə, hər gün Azərbaycanda nə isə uğurlu bir hadisə və inkişaf baş verir.
Amma orada nə var? Heç nə. Yəni iqtisadiyyat, demək olar ki, iflic vəziyyətindədir. Ona görə, bax bu
iqtisadi, siyasi, diplomatik uğurlarımız, hərbi potensialın gücləndirilməsi, Azərbaycanda ümumiyyətlə, vətəndaş
birliyi, bütün bu amillər bizim mövqelərimizi gücləndirir. Düzdür, amma bizə nəticə lazımdır. Bizə lazımdır ki,
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onlar torpaqlarımızdan tezliklə öz xoşu ilə çıxsınlar. Onda sülh yaranar. Onda artıq heç kim deməyəcək ki,
Azərbaycan niyə öz hərbi potensialını gücləndirir? Bəzən biz bəzi beynəlxalq dairələrdən eşidirik ki,
Azərbaycan niyə silahlanır? Kimin nə işi var? Biz başqasının pulu ilə silahlanmırıq ki. Öz pulumuzla, öz imkanlarımız hesabına silahlanırıq. Bəs nə etməliyik? Bu məsələlər elədir ki, gərək biz ciddi fikirləşək və lazım olan
addımları lazım olan vaxtda ataq.
Biz elə etməliyik ki, bu məsələ birdəfəlik və hərtərəfli həll olunsun. Çünki indi mən 6 ildir bu danışıqlar
prosesində iştirak edirəm. Bu danışıqlar prosesində nədən başlamışıq və nəyə gəlmişik. İndi deyə bilərəm ki,
Ermənistan tərəfinin razı olduğu ilk variant ondan ibarətdir ki, onlar qoşunlarını ancaq 4 rayondan çıxaracaqlar.
O rayonlar ki, çayboyu, dəmir yolunun üstündə yerləşir. Ondan sonra qalan rayonlar da müəyyən olunmamış
vaxtadək qalacaq onların təsiri altında, onların sərəncamında. Danışıqlar prosesində birinci mərhələrdə 5 rayon ondan sonra 6-cı Kəlbəcər, sonra Laçın. Amma bu da hələ məsələnin tam həlli deyildir. Biz istəyirik ki,
Azərbaycan vətəndaşları Dağlıq Qarabağa, Şuşaya qayıtsınlar. Şuşa bizim tarixi şəhərimizdir. Əgər bu olmasa
məsələ birdəfəlik həll oluna bilməz. Bir də elə etməliyik ki, əldə ediləcək razılaşmalar elə olsun ki, daha bundan
sonra hansısa xoşagəlməz hadisənin başlanması üçün əsas olmasın. Əgər əldə olunacaq razılaşma bizi tam
şəkildə qane etməsə, nə vaxtsa bu məsələ istər-istəməz yenidən qalxa, yenidən təhlükə yarana bilər. Mən Ermənistan tərəfinə həmişə deyirəm ki, siz elə edin ki, bu sazişdən biz razı olaq. Çünki biz razı olmasaq, bu gün
də olmasa sabah, 10 ildən sonra bu məsələ yenə də qalxacaqdır.
Kim harada yaşayıb orada da yaşasın. Biz öz torpağımızda yaşamışıq, o cümlədən Dağlıq Qarabağın
ərazisində, Şuşada və başqa kəndlərdə. Biz oraya qayıtmalıyıq. Ermənilər, məsələn, Xankəndidə - baxmayaraq
ki, oraya ancaq 19-cu əsrdə köçüblər - 100 ildən çox yaşayıblar, orada da yaşasınlar. Biz demirik ki, yaşamasınlar. Demirik ki, biz sizi buradan qovaq, etnik təmizləmə siyasəti aparaq, siz çıxın gedin. Demirik. Halbuki dünyanın gözü qarşısında bizə qarşı etnik təmizləmə aparılmışdır. Kim harada yaşayıb orada da yaşamalıdır, ora
qayıtmalıdır və beləliklə, ondan sonra sülh yarana bilər. Başqa cür davamlı sülh ola bilməz. Ermənistan bu gün
qorxu içində yaşayır. Onların bu qorxu içində yaşaması ona gətirib çıxarır ki, ölkə öz müstəqilliyini təmin edə
bilmir. Çünki qorxur. Qorxanda kimdənsə nəsə yardım istəyəcək. Kim kimə müftə yardım verir? Heç kim.
Yardım
verir,
amma
əvəzində
nəsə
götürür.
O,
nəsə
çox
önəmlidir.
Düzdür, bizim torpaqlarımız işğal altındadır. Düzdür. Amma Azərbaycanın müstəqilliyi heç kimdə şübhə
doğurmur. Biz öz taleyimizin sahibləriyik. Baxmayaraq ki, torpağımızın bir hissəsi hələ ki işğaldadır. Bəzi ölkələr var ki, torpaqları işğal altında deyildir, amma onların taleyi başqalarının əlindədir.
Bir daha sizi təbrik edirəm ki, belə gözəl evə köçmüsünüz. Arzu edirəm ki, siz burada çox yaşamayasınız.
Çalışacağam ki, siz tezliklə öz doğma torpağınıza qayıdasınız.
NATİQ BAYRAMOV: Siz idmana çox böyük yer verirsiniz. Biz də idmançı ailəsiyik. Söz veririk ki,
bizim uşaq Azərbaycan bayrağını daha da yüksəklərə qaldıracaqdır.
PREZİDENT: Bizim idmançılarımız İrəvanda da Azərbaycan bayrağını qaldırdılar. Azərbaycanın dövlət himnini səsləndirdilər. O vaxt gənclərin orada iştirakı ilə bağlı müxtəlif fikirlər var idi. Bəziləri etiraz
edirdi, bəziləri elə fikirdə idi ki, lazım deyildir. Sonra mənə müraciət olundu. Mən dedim ki, getməlidirlər və
qələbə qazanmalıdırlar. Belə də oldu. Beş idmançı getdi, beşi də medalla qayıtdı. Biri isə Azərbaycana qızıl
medal gətirdi. Azərbaycanın dövlət himni İrəvanda səsləndi. Biz belə övladlar yetişdiririk.
XXX
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev yeni qəsəbə ilə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, yeni qəsəbədə Kəlbəcər rayonundan olan 596 məcburi
köçkün ailəsi yerləşdiriləcəkdir. Qəsəbə Prezident İlham Əliyevin 2004-cü ildə imzaladığı Sərəncamla təsdiq
edilən “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq salınmışdır. Qəsəbənin tikintisinə bu ilin iyununda Məcburi Köçkünlərin
Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi ilə başlanmışdır. Qısa müddətə tikilmiş qəsəbə üçün 120 hektar ərazi
ayrılmışdır. Evlərin ümumi sahəsi isə 30.800, yaşayış sahəsi isə 19.445 kvadratmetrdən çoxdur. Evlərin 89-u
bir, 275-i iki, 200-ü üç, 32-si isə dördotaqlıdır. Qəsəbədə bütün zəruri infrastruktur yaradılmışdır. Bura uşaq
bağçası, ambulatoriya, klub-icma mərkəzi, poçt binası və digər inzibati binalar daxildir. Qəsəbədə fərdi elektrik
stansiyası tikilmiş, bütün evlər təbii qazla təchiz olunmuşdur.
Dövlətimizin başçısı qəsəbədə Kəlbəcər incəsənət ustalarının və Kəlbəcər aşıqlarının çıxışlarına baxdı.
Prezident İlham Əliyev qəsəbənin baş planı ilə tanış oldu.
Dövlətimizin başçısı qəsəbədə inşa olunan 360 yerlik orta ümumtəhsil məktəbinin açılışında da iştirak
etdi. Burada şagirdlərin təhsili üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Məktəb zəruri avadanlıq və inventarla təchiz
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olunmuş, bütün siniflər əyani vasitələrlə təmin edilmişdir. Məktəbin idman zalında şagirdlərin fiziki sağlamlığı
üçün hər cür şərait yaradılmışdır. Kompyuter sinfində müasir kompyuterlər quraşdırılaraq internetə
qoşulmuşdur. Məktəbdə ölkəmizin azadlığı və ərazi bütövlüyü uğrunda qəhrəmanlıqla şəhid olan Kəlbəcər sakinlərinin xatirəsi əziz tutulur, yetişməkdə olan nəslə onların şücaətindən söhbət açılır.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV məktəblə tanışlıqdan sonra Kəlbəcər ictimaiyyətinin nümayəndələri ilə
görüşdə çıxış edərək dedi:
- Mən bu gün gəlmişəm bu gözəl gündə sizinlə bərabər olum. Gəldim ki, yeni salınmış bu gözəl
qəsəbənin istifadəyə verilməsi gününü bir yerdə qeyd edək. Bu, çox əlamətdar hadisədir. 596 ev, gözəl məktəb,
tibb məntəqəsi tikilib, yaşayış üçün bütün şərait vardır. Mən çox şadam ki, bu gün gözəl bir gündə sizin
həyatınızın yeni mərhələsini bərabər qeyd edirik. Ancaq mən bu gün artıq qeyd etdim ki, bu, müvəqqəti bir
yaşayış ərazisidir. Mən arzu edirəm və ümid edirəm ki, tezliklə siz öz doğma torpağınıza qayıdacaqsınız. Ancaq
bununla yanaşı, biz çalışırıq ki, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdıraq. Bu məqsədlə çox böyük
tədbirlər görülür, böyük işlər aparılır. Azərbaycan dövləti böyük vəsait xərcləyir ki, soydaşlarımız normal şəraitlə təmin olunsunlar. Bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilir, artıq bu, tarixdir. Biz indiki mərhələdə digər yerlərdə,
yararsız yerlərdə, ictimai binalarda, məktəblərdə, yataqxanalarda yaşayan soydaşlarımızın yaşayış səviyyəsini
yaxşılaşdırmalıyıq.
2004-cü ildə bildiyiniz kimi, məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı qəbul edilib və icra olunur. Proqram demək olar ki, tam şəkildə
həyata keçirildi və 2007-ci ildə biz Proqrama əlavələr etdik. Bax bugünkü bu gözəl qəsəbə bu əlavələr hesabına
yaradıldı. Bu, birinci qəsəbə deyildir. Artıq ölkəmizin müxtəlif yerlərində belə gözəl qəsəbələr tikilibdir.
Xüsusilə Ağdam və Füzuli rayonlarının işğaldan azad edilmiş ərazilərində böyük qəsəbələr tikilib. Ağdam və
Füzuli rayonlarının əhalisinin demək olar ki, 50 faizdən çoxu artıq o yerlərdə yerləşibdir. Düzdür, onların
kəndləri deyildir, amma öz rayonlarının ərazilərində yaşayırlar.
Bakıda böyük işlər görülür. Bu həftənin əvvəlində Bakıda doqquzmərtəbəli altı binanın açılışında iştirak
edirdik. Orada da 400-ə yaxın ailə yaxşı şəraitlə təmin edildi. Yəni, Azərbaycan dövləti bu istiqamətdə apardığı
işləri davam etdirəcək və ağır vəziyyətdə, pis vəziyyətdə yaşayan insanların yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün əlavə tədbirlər görüləcəkdir. Görülən bütün bu işlər Azərbaycan dövlətinin bir tərəfdən siyasətini,
digər tərəfdən imkanlarını göstərir. Siyasət ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda hər bir vətəndaş normal yaşasın.
Son beş il ərzində məcburi köçkünlər öz yaşayış səviyyəsini böyük dərəcədə yaxşılaşdırıblar.
Beş il bundan əvvəl köçkünlər arasında yoxsulluğun səviyyəsi 75 faiz idi, bu gün 25 faizdir. 25 faiz də
çoxdur. 2008-ci ilin yekunlarına görə ölkə üzrə yoxsulların sayı 13 faiz idi, qaçqınlar, köçkünlər arasında 25
faiz. Azərbaycanda ümumiyyətlə, yoxsul adam olmamalıdır. Bizim istəyimiz ondan ibarətdir ki, yoxsulluq tamamilə aradan qaldırılsın və Azərbaycan dövlətinin sosial siyasəti bu məqsədi güdür. Digər tərəfdən, bu işlərin
görülməsi bir daha göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin imkanları vardır. İmkanlar olmasaydı, biz bu gözəl
qəsəbələri tikə bilməzdik. Biz bunları öz hesabımıza - Azərbaycan dövlət büdcəsinin, Dövlət Neft Fondunun
hesabına edirik. Yəni Azərbaycan bu işləri öz hesabına görür. Bu, böyük vəsait tələb edir. Ancaq biz bunu edirik
və edəcəyik. Çünki insanların yaşayış səviyyəsi yaxşılaşdırılmalıdır. Müharibədən, işğaldan, etnik təmizləmə
siyasətindən əziyyət çəkən insanlar dövlət tərəfindən daim qayğı ilə əhatə olunmalıdırlar.
Növbəti illərdə bu proseslər davam edəcəkdir. Azərbaycanın uğurlu iqtisadi inkişafı, Heydər Əliyevin
neft strategiyası bizə bu imkanları yaratdı. Azərbaycan Dövlət Neft Fondu bu missiyanı öz üzərinə götürübdür.
Növbəti illərdə yeni qəsəbələrin salınması nəzərdə tutulubdur. Ancaq bu, məsələnin həlli demək deyildir.
Məsələnin həlli Azərbaycan torpaqlarının işğalçılardan azad edilməsidir. Bu məqsədə çatmaq üçün biz nə
lazımdırsa onu edirik. Həm danışıqlar prosesində gedən işlər, həm iqtisadi imkanlarımızın gücləndirilməsi, ordu
quruculuğunda aparılan işlər Azərbaycanı gücləndirir. Biz güclü olmasaq, Dağlıq Qarabağ məsələsini həll edə
bilmərik. Çünki beynəlxalq müdaxilələr heç bir nəticə vermir. Əslində, bu müdaxilələr ancaq siyasi xarakter
daşıyır. Bu həftənin əvvəlində mən qeyd etdim ki, bəzən başqa yerlərdə, başqa ölkələrdə işğalçı beynəlxalq
qüvvələr tərəfindən dərhal yerinə oturdulur. Biz bu hadisələri tarixdən görmüşük. Ancaq Azərbaycan torpaqları
işğal altına düşəndə beynəlxalq birlik bu qətiyyəti nümayiş etdirmədi. Ona görə, biz öz gücümüzə arxalanmalıyıq, güclü olmalıyıq ki, məsələni ədalətli, Azərbaycanın milli maraqlarına uyğun və beynəlxalq hüquq
normalarına uyğun şəkildə həll edək. Mən şübhə etmirəm ki, buna nail olacağıq. Biz bütün səylərimizi səfərbər
etmişik, həm siyasi müstəvidə, həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm iqtisadi sahədə. Biz ordu quruculuğu sahəsində böyük uğurlar əldə etmişik. Bu, yeni vəziyyətin yaradılmasına gətirib çıxarır. Artıq danışıqlar prosesində müsbət dəyişikliklər vardır. Ancaq Ermənistan tərəfi son addımı atmalıdır. O da ondan ibarətdir ki,
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qoşunlarını işğal edilmiş torpaqlardan öz xoşu ilə çıxarmalıdır. Belə olmasa, bölgədə vəziyyət gərginləşə bilər.
Biz 20 ilə yaxındır ki, belə vəziyyətdə yaşayırıq, bununla barışırıq. Ancaq barışa bilmərik. Çünki insanların sosial vəziyyəti çox ağırdır, qəsəbələrin tikilməsi ilə biz o vəziyyəti yüngülləşdiririk, yaxşılaşdırırıq. Ancaq siz
istəyirsiniz ki, doğma torpağınıza qayıdasınız, biz də bunu istəyirik. Siz Kəlbəcərdə yaşamalısınız, burada yox.
Bura müvəqqəti bir yaşayış yeridir. Ancaq Ermənistan tərəfi bütün beynəlxalq normaları pozaraq bu imkanları
vermir və danışıqlar nəticə vermir. Biz nə vaxta qədər bu vəziyyətlə barışmalıyıq.
Bir neçə gündən sonra Ermənistan prezidenti ilə mənim növbəti görüşüm olacaqdır. O görüşə biz öz
proqramımız ilə gedirik. O görüş danışıqlar prosesində həlledici rol oynamalıdır. Çünki bu il bir neçə dəfə
görüşlər oldu, onların heç bir nəticəsi olmadı. Əgər bu görüş nəticəsiz qalsa, onda danışıqlara ümidlərimiz tükənəcəkdir. Danışıqlara ümidimiz tükənsə, o zaman bizim başqa yolumuz qalmır. Biz buna da hazır olmalıyıq.
Son illər ərzində ordu quruculuğunda görülən işlərin təbii ki, məqsədi vardır. Biz milyardlarla vəsait xərcləyirik,
ordumuzu gücləndiririk, yeni silahlar alırıq, texnika alırıq, təmas xəttində öz mövqelərimizi gücləndiririk. Bunu
ona görə edirik ki, biz bu variantı heç vaxt istisna etməmişdik və etmirik də. Bizim tam hüququmuz var ki, öz
torpaqlarımızı hərbi yolla azad edək. Beynəlxalq hüquq normaları bu hüququmuzu tanıyır. Biz sadəcə istəyirik
ki, bu məsələ sülh yolu ilə həll olunsun, müharibə olmasın. Amma, əgər Ermənistan fikirləşir ki, biz bu
danışıqlarda daim iştirak edəcəyik, bu, yanlış bir fikirdir. Biz o vaxta qədər danışıqlarda olacağıq ki, ümidimiz
var, məsələ həll olunacaqdır. O vaxta qədər ki, hələ ümidimiz tükənməyib. Amma görsək ki, Ermənistan tərəfi
sadəcə olaraq vaxt uzadır və bu məsələni danışıqlar yolu ilə belə əbədiləşdirmək istəyir, o zaman danışıqlara son
qoyulacaqdır. Biz görürük ki, başqa yerlərdə 30-40 il heç bir nəticəsiz danışıqlar gedir. Yəni o vəziyyət burada
heç vaxt təkrarlanmayacaqdır. Birincisi, Azərbaycan ilə Ermənistan iqtisadi potensial baxımından çox fərqli
ölkələrdir. Əgər 10 il, 15 il bundan əvvəl bizim aramızda həm hərbi, həm iqtisadi sahədə demək olar ki, balans
var idisə, bu balans artıq çoxdan pozulubdur. Son illər ərzində Azərbaycan iqtisadiyyatı Ermənistan iqtisadiyyatı
ilə müqayisəolunmaz dərəcədə artıb. Ordu quruculuğu prosesi sürətlə gedir. Əlbəttə ki, bütün amillər - həm
beynəlxalq, həm siyasi, həm diplomatik amillər bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Beynəlxalq təşkilatların qərarları, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Nizamnaməsi bizə belə imkan verir ki, biz öz torpağımızı hərbi yolla
işğalçılardan azad edək – öz torpaqlarımızı. Biz başqa ölkələrin ərazi bütövlüyünə müdaxilə etmək istəmirik.
Hamı yaxşı bilir ki, indiki Ermənistan əzəli Azərbaycan torpaqlarında yaradılıbdır. İrəvan xanlığı, Zəngəzur
mahalı – bütün bunlar Azərbaycan torpaqlarıdır.
1918-ci ildə İrəvan Ermənistana bağışlandı. O tarixdən 100 il keçməmiş bizə qarşı yeni iddia qaldırılır.
Azərbaycan torpaqlarında bir erməni dövləti yaradıldı. İndi ikinci erməni dövlətini yaratmaq istəyirlər. Bu, heç
bir məntiqə sığmır, Azərbaycan xalqı, Azərbaycan dövləti heç vaxt buna razı ola bilməz. Heç vaxt Dağlıq
Qarabağ müstəqil olmayacaqdır. Bunu biz də deyirik və bunu beynəlxalq birlik də deyir. Bizim razılığımız olmadan Dağlıq Qarabağ heç vaxt müstəqil ola bilməz. Biz isə buna heç vaxt razılıq verməyəcəyik. Ona görə,
danışıqlarda Ermənistan ciddi addımlar atmalıdır. Onlar addımlar atmalıdır, biz yox. Biz nəyi güzəştə
gedəcəyik?! Nəyi zəbt etmişik ki, güzəştə gedək. Biz heç bir güzəştə getməyəcəyik. Bizim güzəştimiz məsələnin
sülh yolu ilə həll edilməsidir, vəssalam.
Onlar addımlar atmalıdırlar, işğal edilmiş torpaqlardan çıxmalıdırlar. Ondan sonra, həm ermənilər, həm
də azərbaycanlılar oraya qayıdandan sonra Dağlıq Qarabağa muxtariyyət verilə bilər. Əvvəllər də belə olub, dünyada belə praktika vardır. Müxtəlif ölkələrdə, Avropanın inkişaf etmiş ölkələrində muxtariyyətlər vardır. Biz o
təcrübəni burada da tətbiq etməliyik. Bununla da məsələ öz həllini tapar. İşğal edilmiş bütün rayonlar azad
olunmalıdır. Bizim soydaşlarımız oraya, ikinci mərhələdə Dağlıq Qarabağa, Şuşaya qayıtmalıdırlar. Ondan sonrakı mərhələdə Dağlıq Qarabağın statusu həll oluna bilər. Amma bu status necə olacaqdır, onu biz deyəcəyik.
Bizsiz heç kim onu müəyyən edə bilməz. Biz isə, qeyd etdiyim kimi, Dağlıq Qarabağa heç vaxt müstəqillik verilməsinə razı ola bilmərik. Bax, bizim prinsipial mövqeyimiz bundan ibarətdir. Mən bu danışıqlara bu mövqe ilə
gedirəm. Bu mövqeyi o vaxta qədər müdafiə edəcəyəm ki, görəcəyəm danışıqlar əhəmiyyətlidir. Əgər danışıqlar
sadəcə olaraq, bir imitasiyadır, əgər sadəcə olaraq, görüntü yaratmaq üçündürsə, – bizə belə danışıqlar lazım
deyildir. Ermənistana bəlkə də bu lazımdır ki, vaxt uzatsın. Göstərsin ki, bu ölkə danışıqlarda iştirak edir. İndi
deyirlər ki, gəlin əməkdaşlıq edək. Bəzi məsələdən xəbərsiz olan beynəlxalq dairələr də bizə deyirlər ki, Ermənistan ilə əməkdaşlıq edin. Niyə Azərbaycan əməkdaşlıq etmək istəmir?! Mən də deyirəm, gəlin biz sizin
torpağınızı zəbt edək, ondan sonra əməkdaşlıq edək. Necə əməkdaşlıq ola bilər? Bir ölkə o biri ölkənin torpağını
zəbt edib, insanları evsiz-eşiksiz qoyub, etnik təmizləmə siyasəti aparıb, ondan sonra da deyir ki, gəl əməkdaşlıq
edək. Bu, mümkün deyildir. Ona görə də biz imitasiya naminə danışıqları aparmayacağıq. Ola bilsin, bəzi
beynəlxalq dairələr hesab edir ki, bu məsələ hələ davam etsin, əsas müharibə olmasın.
Bəzilərinə heç maraqlı da deyil ki, bizim insanlarımız hansı vəziyyətdə yaşayır. Özü də bir il yox, iki il
yox, 20 ilə yaxın. Necə ola bilər, buna necə dözmək olar? Bəziləri hesab edir ki, qoy, elə dondurulmuş vəziy-
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yətdə qalsın, təki müharibə olmasın. Bu status-kvo bizi qane edə bilməz. Biz onsuz da, necə deyərlər, böyük
güzəşt etmişik ki, atəşkəsdən ötən 15 il ərzində sülh danışıqlarına sadiqik. Amma bu, nə vaxta qədər davam
edəcəkdir, nə vaxta qədər?! 15 il keçdi. Bir də 15 il gözləyək? Mümkün deyil. Ona görə bir də demək istəyirəm
ki, bu bizim mövqeyimizdir. Mən bunu sizin qarşınızda və Azərbaycan xalqının qarşısında deyirəm, məsələ ilə
məşğul olan bütün tərəflər də bunu bilsinlər ki, bizim səbrimiz artıq tükənmək üzrədir. Biz öz imkanlarımızdan,
öz hüquqi imkanlarımızdan istifadə edəcəyik. Əgər Ermənistan istəyirsə ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun,
tezliklə ciddi addımlar atılmalıdır və Azərbaycan torpaqları işğalçılardan azad olunmalıdır.
Əgər Ermənistanda fikirləşirlər ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi kənarda qalacaq və onlar başqa bölgədə başqa
məsələləri həll edəcəklər, bu, səhv bir fikirdir. Bu olmayacaqdır. Dağlıq Qarabağ məsələsi bölgənin bir nömrəli
məsələsidir. Bu məsələ həll olunmadan heç bir başqa məsələ həll oluna bilməz. Biz buna imkan verməyəcəyik.
Azərbaycanın imkanları isə həm bölgədə, həm dünyada artmaqdadır.
Mən istəyirəm bu fikirlərlə siz də tanış olasınız. Bu fikirlər yenilik deyildir. Mən müxtəlif dövrlərdə
Azərbaycanın bu məsələ ilə bağlı mövqeyini bildirmişəm. Bu gün sizin qarşısında deyirəm. Əmin ola bilərsiniz
ki, mən Azərbaycanın mövqeyini həmişə müdafiə edəcəyəm, Azərbaycanın haqq işini həmişə müdafiə
edəcəyəm və biz istədiyimizə nail olacağıq.
Sizi bir daha təbrik edirəm! Sağ olun.
XXX
Kəlbəcər rayonundan olan məcburi köçkün müəllimə Şəbnəm QULİYEVA dövlətimizin başçısına
qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərdiyi diqqət və qayğıya görə minnətdarlığını bildirərək dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident!
Biz kəlbəcərlilər üçün yeni salınmış qəsəbəyə gəldiyinizə görə öz dərin minnətdarlığımızı bildiririk. Biz
14 ildir fin qəsəbəsində yaşayırıq və çox acınacaqlı bir vəziyyətdə olmuşuq. Ancaq bu günün gələcəyini səbirlə
gözləyirdik. Bizdə ümid hissini ulu öndərimiz Heydər Əliyev və Siz yaratmısınız. Sizin Sərəncamınızla bütün
çadır düşərgələri ləğv olunaraq yerinə, müasir standartlara uyğun, tam infrastruktura malik qəsəbələr
salınmışdır. Bu isə Azərbaycanın yüksək inkişafının nəticəsidir. Ulu öndərimizin apardığı işləri, başladığı
siyasəti Siz uğurla davam etdirirsiniz.
Cənab Prezident! Siz xalqını, dövlətini sevən bir Prezidentsiniz. Xalqın sevincli və kədərli günündə daim
yanımızdasınız. Bu müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsində bizim yanımızda olduğunuza görə və sevincimizi bizimlə bölüşdüyünüzə görə Sizə bir daha minnətdarlığımızı bildiririk və özümüzü çox xoşbəxt hiss edirik.
Cənab Prezident! Dövlətimizin və xalqın mənafeyi naminə gecə-gündüz çətin işlər görürsünüz. Vaxt
tapıb görüşümüzə gəldiyinizə görə bir daha çox sağ olun deyirik.
Cənab Prezident! Bu gün Azərbaycan dövləti lider dövlətə çevrilmişdir. Dünya ölkələri diqqətini
Azərbaycana yönəldiblər. Azərbaycan bütün böyük dövlətlərlə rəqabət aparır. Hətta düşmənlərimiz, xain ermənilər bizə həsəd hissi keçirirlər.
Cənab Prezident! Bu gün ölkəmizin birinci xanımı Mehriban Əliyeva milli mənəvi sərvətlərimizin
qorunmasında çox fəal iş görür. Biz – bütün Azərbaycan qadınları Mehriban xanımla fəxr edirik və ona öz minnətdarlığımızı bildiririk.
Cənab Prezident! Bu müqəddəs Qurban bayramı ərəfəsində edilən dualar, tutulan niyyətlər hasil olur.
Bütün Azərbaycan xalqının duaları Sizə kömək olsun.
MƏCBURİ KÖÇKÜNLƏR: Amin!
Cənab Prezidentimiz, bizim də dualarımız odur ki, Siz siyasət meydanında daim qalibsiniz və qalib
olacaqsınız.
Cənab Prezident! Ulu öndərimiz 1996-cı ilin aprelində Kəlbəcər sakinləri ilə görüşdə demişdir:
“Kəlbəcər öz gözəl keçmişinə qayıdacaq və gələcəkdə ondan da gözəl olacaqdır”. Biz Sizin məqsədyönlü, uzaqgörən, qətiyyətli siyasətiniz nəticəsində torpaqlarımızı düşmən tapdağından sülh yolu ilə alacağıq və zəngin
təbii sərvətə malik olan Kəlbəcərimizə, Dədə Şəmşir yurdumuza mütləq qayıdacağıq və sizləri orada qalib
sərkərdə kimi qarşılayacağıq.
Cənab Prezidentimiz, bu yaxınlarda məcburi köçkünlər üçün yeni açılan yaşayış kompleksində Sizin
çıxışınız bizi bir daha ruhlandırdı. Biz öz doğma yurd-yuvamıza qayıdacağımıza əmin olduq və inamımız gündən-günə artır.
Cənab Prezidentimiz, Kəlbəcər camaatı hər zaman dövlətə sadiq olmuş və bu gün də Sizə sadiqdir. Biz
yalnız dövləti və Sizi tanıyırıq. Biz öz doğma torpaqlarımıza Sizin vasitənizlə qayıdacağıq.
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Cənab Prezidentimiz, Sizi bu müqəddəs Qurban bayramı münasibətilə ailə üzvlərinizi və eləcə də ilk
Qurban bayramını qeyd edəcək nəvələrinizi təbrik edirik. Onlara cansağlığı və böyüyüb Azərbaycanın fəxri
övladları olmağı arzulayırıq. Biz Sizi çox sevirik. Biz Sizi dəstəkləyirik, əziz Prezidentimiz İlham Əliyev.
XXX
Prezident İlham ƏLİYEV məcburi köçkünləri qarşıdan gələn Qurban bayramı münasibətilə təbrik
edərək dedi:
- Sizi qarşıdan gələn Qurban bayramı münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm, sizə cansağlığı, xoşbəxtlik
arzulayıram.
Sağ olun.
“Xalq qəzeti”.-2009.- 21 noyabr .- № 261.- S.2-3.
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“Azərbaycan: Məcburi köçkünlərin müdafiəsindəki boşluqların təhlili”
hesabatının təqdimatı olmuşdur
Martın 3-də Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının (BMTQAK) “Azərbaycan:
məcburi köçkünlərin müdafiəsindəki boşluqların təhlili“ hesabatının təqdimatı olmuşdur.
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov bildirmişdir ki, yekun hesabat Azərbaycan hökuməti tərəfindən nəzərdən keçirilmiş, düzəlişlər üçün
rəy və təkliflər bildirilmişdir. Ə.Həsənov 22 illik qaçqınlıq, 18 illik məcburi köçkünük dövründə Azərbaycanda
1 milyona yaxın insanın problemlərinin həlli istiqamətində dövlət tərəfindən görülən işləri nəzərə çatdırmışdır.
Bildirilmişdir ki, indiyədək dövlət bu məqsədlə təqribən 2,9 milyard dollar vəsait xərcləmişdir. Bunun 1
milyard 300 milyonu dövlət büdcəsindən, 770 milyonu Dövlət Neft Fondunun hesabından, 780 milyon dollar
isə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatlar, maliyyə qurumları tərəfindən sərf edilmişdir. Bütün
infrastrukturlara malik 64 qəsəbə salınmış, bu qəsəbələrdə 123 məktəb tikilmişdir. Görülən tədbirlər yüz min
məcburi köçkünün həyat şəraitini yaxşılaşdırmışdır. Qeyd olunmuşdur ki, hazırda Bakıda 216 min məcburi
köçkün ağır şəraitdə yaşayır və onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər görülür.
Əli Həsənov ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı görülən işlərdə beynəlxalq təşkilatların rolunu
yüksək qiymətləndirmişdir. Qeyd olunmuşdur ki, bir sıra təşkilatlar da hökumətin bu sahəyə dair proqramları
əsasında müəyyən işlər görürlər. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, bu sahədə problemlər hələ də mövcuddur.
BMTQAK-ın Azərbaycandakı nümayəndəsi Arun Sala-Nqarm bildirmişdir ki, Avropa Komissiyası
tərəfindən maliyyələşdirilən qurumun hesabatı iki il müddətində hazırlanmışdır. Aparılan təhlillərdən məqsəd
Azərbaycandakı məcburi köçkünlərin himayəsi zamanı mövcud boşluqları müəyyən etmək və onların aradan
qaldırılması istiqamətdə tədbirlər həyata keçirməkdir.
Sonra “Azərbaycan: məcburi köçkünlərin müdafiəsindəki boşluqların təhlili“ hesabatının təqdimatı
olmuşdur. Hesabatda təhsil, hüquqi təminat, səhiyyə, mülkiyyətin tərk edilməsi zamanı köçkünlərin üzləşdikləri
çətinliklərə aid boşluqlar öz əksini tapmışdır.
Baş nazirin müavini hesabatda yol verilən qüsurlara aydınlıq gətirmiş, sənədin yenidən hazırlanmasını
tövsiyə etmişdir. Əli Həsənov Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli ilə əlaqədar qəbul
edilmiş qətnamələrin icrası vəziyyətinin monitorinqinin aparılması təklifi ilə də çıxış etmişdir.
Qeyd edilmişdir ki, işçi qrup əldə edilən nəticələrin müzakirəsindən sonra görüləcək işlərə dəstək olacaq
təklifləri formalaşdıracaq və müvafiq qurumlara təqdim edəcəkdir.
AzərTAc
4 mart 2010-cu il
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Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemləri
Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir
Aprelin 9-da Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Əli Həsənov Yeni Azərbaycan Partiyasının mənzil-qərargahında kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələri üçün mətbuat konfransı keçirmişdir.
Əli Həsənov əvvəlcə Azərbaycan dövlətinin 2009-cu ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial
problemlərinin həlli sahəsində gördüyü işlər barədə məlumat vermişdir. Bildirmişdir ki, ötən il bu istiqamətdə
310 milyon manat sərf olunmuşdur. Bunun 193 milyon manatı büdcə, 90 milyon manatı Dövlət Neft Fondu, 27
milyon manatı isə beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaitlərinin payına düşür. Ölkə Prezidenti hesabat ilində
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı 2 Fərman, 2 Sərəncam imzalamış,
Nazirlər Kabineti isə 14 sərəncam və qərar qəbul etmişdir. Dövlət başçısının noyabrın 17-də Binəqədi
rayonundakı 2 nömrəli evtikmə kombinatının ərazisində 368 məcburi köçkün ailəsi üçün tikilmiş çoxmərtəbəli
binaların, noyabrın 20-də Goranboy rayonu ərazisindəki fin tipli qurma evlərdən ibarət qəsəbədə müvəqqəti
məskunlaşmış 596 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış qəsəbənin açılışı mərasimlərindəki iştirakı və dərin
məzmunlu çıxışları, məcburi köçkünlərlə birbaşa ünsiyyətdə olması doğma ocaqlarından didərgin düşmüş
soydaşlarımızın sevincinə səbəb olmuş, Azərbaycan dövlətinin qüdrətinə inamlarını daha da artırmışdır. Bu il
fevralın 27-də Prezident Qəbələ rayonunda yeni beşmərtəbəli binaların məcburi köçkünlərin istifadəsinə
verilməsi mərasimində də iştirak etmişdir.
Müvafiq Dövlət Proqramına uyğun olaraq məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində Xocalı rayonundan olan məcburi köçkünlər
üçün 2009-cu ildə Goranboy rayonu ərazisində salınan 500 ailəlik 4 qəsəbədən ibarət Yuxarı Ağcakənd
qəsəbəsində 120 ailəlik qəsəbənin, Göygöl rayonu ərazisində 26 məcburi köçkün ailəsi üçün məhəllənin tikintisi
başa çatdırılmış və məcburi köçkünlərin həmin qəsəbələrə köçürülməsi təmin edilmişdir. Eyni zamanda,
Sabunçu rayonunun Pirşağı qəsəbəsində Elmi-Tədqiqat Əkinçilik İnstitutunun yardımçı binalarında müvəqqəti
məskunlaşmış, əsasən Zəngilan rayonundan olan 31 məcburi köçkün ailəsinin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə Abşeron rayonunun Fatmayı qəsəbəsində salınan qəsəbənin tikintisi başa çatdırılmış
və məcburi köçkünlər qəsəbədəki evlərə köçürülmüşlər. Bunlarla yanaşı, Bakı şəhərində təcili köçürülməsinə
zərurət yaranmış obyektlərdən köçürülməsi nəzərdə tutulan 70 məcburi köçkün ailəsi üçün Ramana qəsəbəsində
beşmərtəbəli yaşayış binasının tikintisi başa çatdırılmışdır və bina bu günlərdə istifadəyə veriləcəkdir.
Biləsuvarda cəbrayıllılar üçün salınmış qəsəbələrdən birində rayon icra hakimiyyətinin inzibati binası tikilib
təhvil verilmişdir.
Beləliklə, təkcə 2009-cu ildə 7 min nəfərdən ibarət 1416 məcburi köçkün ailəsi yeni tikilmiş 87 min
kvadratmetrlik təzə mənzillərə köçürülmüşdür. Qəsəbə və komplekslərdə 4 məktəb binası tikilmiş, müvafiq
infrastruktur yaradılmışdır. Əlli binada təmir işləri aparılmışdır. Bunlarla bərabər, Mingəçevir şəhərində, İmişli,
Şəki, Ağcabədi, Yevlax və digər rayonlarda torpaq sahələri götürülmüş, yeni qəsəbələr salınması üçün layihə
işləri davam etdirilmişdir. Ötən il investisiya xərcləri hesabına Saatlı, Sabirabad, Ağcabədi, Şəmkir və Xaçmaz
rayonlarında mexseti türkləri üçün 49 fərdi mənzil tikilmişdir. Vaxtilə büdcə təşkilatlarında çalışmış və hazırda
özündən asılı olmayan səbəblərə görə işləməyən 14 min məcburi köçkünə orta aylıq əmək haqqının verilməsi,
qış mövsümündə ailələrin ağ neftlə təmin olunması davam etdirilmişdir. İl ərzində nazirlik, dövlət komitə, şirkət
və agentlikləri bayramlar zamanı məcburi köçkün ailələrinə 3 milyon manatlıq humanitar yardım göstərmişlər.
İki min nəfər işlə təmin edilmiş, Dünya Bankının krediti (1,3 milyon ABŞ dolları) hesabına 31 mikrolayihə icra
olunmuşdur. Bu layihələrdən 18 min məcburi köçkün faydalanmış, 2200 nəfərə 1,5 milyon dollar məbləğində
mikrokredit verilmişdir.
Bu müddət ərzində komitəyə 40 min müraciət olmuş, qurumda 10 min nəfər qəbul edilmişdir. Qaçqınların
və məcbur köçkünlərin müraciətlərinin 80 faizi həll olunmuş, digərləri ya əlaqədar dövlət orqanlarına
göndərilmiş, ya da müvafiq izahat işi aparılmışdır.
Cari ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün 310 milyon manat
xərclənməsi nəzərdə tutulmuşdur. Bunun 203 milyon manatı büdcə, 80 milyon manatı Dövlət Neft Fondu, 27
milyon manatı isə beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaitlərinin payına düşür. Yaxın günlərdə bəzi mühüm
dövlət obyektlərində məskunlaşmış məcburi köçkünlər Ramana qəsəbəsindəki beşmərtəbəli 70 mənzilli yaşayış
binasına, bir neçə aydan sonra Naftalan şəhərindəki “Qarabağ” sanatoriyasında məskunlaşmış məcburi
köçkünlər Goranboyda tikilən 3 beşmərtəbəli yaşayış binasına köçürüləcəklər. Bu günlərdə Yevlax rayonu
ərazisində “Aran” fin qəsəbəsində məskunlaşmış 612 və şəhərdə dözülməz şəraitdə yaşayan məcburi köçkün
ailələri üçün 10 beşmərtəbəli binanın tikintisinə başlanacaqdır. Bu binaların təxminən sentyabr ayında
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məskunlaşdırılması nəzərdə tutulur. Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən, bu il Ağdam rayonu ərazisində
yol kənarlarında məskunlaşmış və digər yerlərdə dözülməz şəraitdə yaşayan məcburi köçkün ailələri üçün
Ağdam ilə Bərdə arasında - Mamırlıda qəsəbə salınacaqdır. Artıq müvafiq torpaq sahəsi və vəsait ayrılmışdır.
Qəbələdə daha bir beşmərtəbəli binanın, Füzuli rayonunda Olimpiya İdman Kompleksinin tikintisi başa
çatdırılacaqdır. Daha bir qəsəbə üçün Masazır qəsəbəsi ərazisində torpaq sahəsi ayrılmışdır və sənədləşmə
aparılır. Burada salınacaq qəsəbədə paytaxtdakı yataqxanaların bir qismindəki məcburi köçkünlər
məskunlaşdırılacaqlar.
Ümumiyyətlə,
Bakıdakı
yataqxanalar
mərhələ-mərhələ
boşaldılacaqdır.
Baş nazirin müavini bəzi statistik məlumatları da sadalamışdır. Bildirmişdir ki, keçən il bir məcburi köçkünə
720 ABŞ dolları xərclənmişdir. Dünyadakı münaqişə zonaları ilə müqayisədə bu, ən yüksək rəqəmdir. 19932009-cu illər ərzində bu kateqoriyadan olan adamlara 2,9 milyard dollar vəsait sərf olunmuşdur. Həmin
məbləğin 1,3 milyard dolları dövlət büdcəsinin, 800 milyon dolları Dövlət Neft Fondunun, 800 miyon dolları isə
ölkədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaitidir. Neft Fondunun vəsaiti hesabına müxtəlif
ərazilərdə 1,1 milyon kvadratmetrlik 18 min 200 mənzili, 124 məktəbi və digər sosial infrastrukturu olan 64
yaşayış qəsəbəsi salınmış, bu qəsəbələrdə 100 min qaçqın və məcburi köçkün məskunlaşmışdır.
“Dövlətqaçqınkom”un sədri hesabat ilində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
torpaqlarımızın işğalı, insan itkiləri, münaqişənin iqtisadiyyatımıza vurduğu ziyan barədə həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində görülmüş işlərdən də danışmışdır. O, bu sahədə Heydər Əliyev
Fondunun, qurumun Rusiya nümayəndəliyinin misilsiz xidmətlərini xüsusi vurğulamış, nümayəndəliyin rəhbəri
Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə keçirilən “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq aksiyasının əhəmiyyətini yüksək
qiymətləndirmişdir.
Xatırladılmışdır ki, hazırda ölkədə 60 beynəlxalq, 40 milli humanitar təşkilat qaçqınların və məcburi
köçkünlərin problemlərinin həlli ilə məşğuldur. Keçən il onlar tərəfindən 370 layihə icra olunmuşdur.
Əli Həsənov jurnalistləri maraqlandıran suallara cavab vermişdir.
AzərTAc
10 aprel 2010-cu il

72

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Qaçqın və məcburi köçkünlər daim dövlət qayğısı əhatəsindədir
"Azərbaycanın indiki inkişafında bir nömrəli problem öz doğma torpaqlarımızı qaytarmaq və etnik
təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən insanların həyat səviyyəsini yaxşılaşdırmaqdır. Biz hər iki problemi
həll etməyə çalışırıq və bundan sonra da bunu edəcəyik. Bir daha demək istəyirəm ki, Azərbaycan dövləti
öz iqtisadi imkanlarını səfərbər edib qaçqın-köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həlli üçün lazım olan
bütün tədbirləri görəcəkdir"
İlham ƏLİYEV
Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafı onun hər bir vətəndaşının həyatında özünü göstərməkdə,
insanların maddi-rifah halının günü-gündən yaxşılaşmasına təkan verməkdədir. Əhalinin pul gəlirlərinin
çoxalması, əməkhaqqı və pensiyaların, büdcədən verilən müavinətlərin həcmində olan artımlar və bu qəbildən
olan digər amillər ölkədə sosial sferada vəziyyətin daim yaxşılaşmasını xarakterizə edən mühüm
parametrlərdəndir. Əldə edilən bu uğurlar Ermənistanın həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti üzündən öz doğma
yurd-yuvalarını tərk edərək qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məcbur olan insanların yaşayış
durumuna və sosial vəziyyətinə də təsirsiz ötüşməyib. MDB, eləcə də Avropa məkanında qaçqın və məcburi
köçkünlərin sayına görə ilk yerlərdə duran dövlətlərdən biri olmasına baxmayaraq, Azərbaycan bu
kateqoriyadan sayılan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından ən fəal siyasət yürüdən və
yüksək nəticələr əldə edən ölkələrdəndir.
Azərbaycan iqtisadiyyatına 60 milyard dollardan çox zərər vuran işğal
Ümumiyyətlə, qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması dövlətin
həyata keçirdiyi siyasətin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir və göstərilən sahədə lazımi nəticəyə nail
olunması üçün Azərbaycanın kifayət qədər böyük iqtisadi imkanları var. Məhz elə bu məqam da ölkəmizin
iqtisadi qüdrətini nümayiş etdirən əsas göstəricilərdən biri hesab oluna bilər. Çünki qaçqın və məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin daim yaxşılaşdırılması, onların dövlət hesabına müasir standartlara cavab verən
yaşayış evləri ilə təmin olunması, bütün kommunal xərclərinin yenə də dövlət tərəfindən ödənilməsi, məcburi
köçkün statusu daşıyan insanlara hər ay çörək pulu verilməsi, bu kimi digər məsələlər böyük vəsaitlər, yaranan
başqa problemlərin rasional həllini tələb edir. Yalnız iqtisadiyyatı güclü olan dövlət belə problem və məsələləri
uğurla həll etmək iqtidarındadır, Azərbaycan isə qeyd edilənlərə ən bariz nümunə ola biləcək ölkədir. Lakin
Ermənistan tərəfindən işğala məruz qalması və bunun nəticəsində yaşanan humanitar fəlakət, iqtisadiyyata
vurulan ağır zərbə fonunda qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması prosesi elə də asan
olmayıb yalnız onlara göstərilən yüksək qayğı, həmçinin bu sahədə dəqiq düşünülmüş siyasətin məntiqi nəticəsi
hesab olunmalıdır.
Məlumdur ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin başlanması ölkəmizin
iqtisadiyyatında müstəqillyin ilk illərində yaranan problemlərin daha da geniş miqyas almasına səbəb oldu.
Təkcə bir faktı qeyd etmək kifayətdir ki, Ermənistanın hərbi təcavüzü Azərbaycanın 17 min kvadratkilometr ən
məhsuldar torpaqlarının işğalına səbəb olmaqla yanaşı, 900 yaşayış məntəqəsinin, 130939 evin, 2389 sənaye və
kənd təsərrüfatı obyektinin, 1025 təhsil, 798 səhiyyə ocağının, 1510 mədəniyyət müəssisəsinin, 5198 kilometr
avtomobil yollarının, 348 körpünün, 7568 kilometr su və 76940 kilometr elektrik xətlərinin dağıdılmasına səbəb
oldu. Ermənilər ələ keçirdikləri ərazilərdə 12 muzeyi və 6 rəsm qalereyasını, tarixi əhəmiyyətli 9 sarayı qarət
edərək yandırdılar. Nadir tarixi əhəmiyyətli 40 min muzey sərvəti və eksponatı talan olundu, 44 məbəd və 18
məscid təhqir edildi. Dağıdılan və yandırılan 927 kitabxanada dörd milyon altı yüz min kitab və misilsiz
əlyazma nümunələri məhv edildi.
Düzdür, Dağlıq Qarabağ bölgəsində və ətraf rayonlarda Azərbaycanın milli mədəniyyət ocaqlarına erməni
təcavüzkarlarının vurduqları ziyanı dəqiq hesablamaq mümkün deyildir, çünki talan və məhv edilmiş sərvətlər
nəinki Azərbaycanın, həm də bütün dünya sivilizasiyasının misilsiz mədəniyyət nümunələridir. Əhaliyə
vurulmuş mənəvi - psixoloji zərbə ilə bərabər, ilkin və axıradək müəyyənləşdirilməmiş məlumata görə,
Azərbaycan iqtisadiyyatına 60 milyard ABŞ dollarından çox həcmdə ziyan dəyib. İşğalın davam etməsi isə bu
gün də Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün pozulması prosesinin davamı ilə yanaşı, hər keçən gün onun iqtisadi
sahədə zərərlərini artırır.
Qaçqın və məcburi köçkünlər problemini dünyaya çatdıran lider
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Bununla belə, doğma ocaqlarından didərgin salınmış bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkün
soydaşımızın üzləşdikləri problemlər dövlət tərəfindən uğurla həll edilir və bu kateqoriyadan olan insanlar
tezliklə öz ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlarına əminlik ifadə edirlər. O da danılmaz faktdır ki, qaçqın və
məcburi köçkünlər dövlətin onlara qayğısını məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə
gəlməsindən sonra hiss etməyə başlayıblar. "İşğal olunmuş bütün rayonlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın
vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir
nömrəli problemdir" - deyən ulu öndər daim bu insanlarla şəxsən görüşür, onların problemləri ilə yaxından
maraqlanır və belə problemlərin həlli istiqamətində müvafiq tapşırıqlar verirdi. Həmçinin Heydər Əliyev
Azərbaycanın üzləşdiyi bu humanitar fəlakət probleminin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması istiqamətində də
uğurlu nailiyyətlərə imza atdı. Bununla bağlı olaraq görülən işlər sayəsində 1993-2004-cü illərdə ayrı-ayrı
dövlətlər, maliyyə qurumları, beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatları tərəfindən qaçqın, məcburi köçkün və
aztəminatlı əhaliyə müxtəlif layihələr üzrə 640 milyon ABŞ dollarından çox həcmdə humanitar yardım
göstərildi. 1999-cu ildə ümummilli liderin BMT-nin "Ümumdünya Ərzaq Proqramı" təşkilatının baş qərargahına
müraciətinə əsasən həmin təşkilatın Azərbaycanda fəaliyyət müddəti müstəsna hal kimi 2005-ci ilin sonuna
qədər uzadıldı. Ulu öndərin xarici səfərlərində də bu məsələ daim ön planda yer alırdı və qaçqınların, məcburi
köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində konkret nəticələrə nail olunurdu. Məsələn, Heydər Əliyevin
1997-ci ildə İtaliyaya səfəri zamanı əldə olunmuş razılığa əsasən İtaliyanın "ENİ" şirkəti tərəfindən
"Azərbaycanda yurdlarından didərgin düşmüş şəxslər və məcburi köçkünlər" layihəsi çərçivəsində 2,2 milyon
ABŞ dolları həcmində ayrılmış qrant vəsaiti hesabına 1999-cu ilin noyabr ayında Azərbaycan hökuməti, "ACİP
Azərbaycan" Ortaq Şirkəti, İtaliyanın "ENİ" şirkəti və BMT QAK arasında imzalanmış üçtərəfli müqaviləyə
əsasən məcburi köçkünlər üçün Xanlar rayonunda 234 ailəlik 253 ev və sosial obyektlər, Beyləqan rayonunda
110 ailəlik 124 ev və sosial obyektlər inşa edildi. Ağcabədi rayonu ərazisində Laçın qış yataqlarında
(Taxtakörpü) 35 obada 5600 nəfər üçün su xətləri çəkildi. Lakin qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri
problemlərin həllində əsas missiya məhz Azərbaycan dövlətinin üzərinə düşürdü. O da qeyd edilməlidir ki, bu
problemlərin yarandığı ilk illərdən fərqli olaraq ölkəmizə yardım göstərən humanitar təşkilatlar sonradan
sözügedən sahədə fəaliyyətlərini azaltmağa başladılar. Əgər 1994-1995-ci illərdə beynəlxalq, yerli humanitar və
onların təsis etdiyi inkişaf təşkilatları tərəfindən həyata keçirilmiş layihələrə ildə 70-75 milyon ABŞ dolları
həcmində vəsait sərf olunurdusa, 2004-cü ildə bu vəsaitin miqdarı təxminən 34 milyon dollar təşkil edirdi.
2001-ci ildə bir sıra beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı əhaliyə ərzaq
yardımı göstərilməsi proqramı ümumiyyətlə dayandırıldı. Lakin Dövlət Neft Fondundan ayrılmış vəsaitlər də
nəzərə alınmaqla, hökumət bu sahə üzrə çəkilən xərclərin nəinki azalmasına imkan verdi, əksinə, onların
miqdarını daha da artırdı.
1998-ci ildə Heydər Əliyevin sərəncamına əsasən "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin
həlli üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq edildi. Növbəti ildə ölkə prezidentinin fərmanı ilə dünya təcrübəsində ilk
dəfə olaraq Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu təşkil olundu. Bu tədbirlər qaçqın və məcburi
köçkünlərin həm məşğulluq problemlərinin həllində, həm də həyat şəraitinin yüksəlməsində əhəmiyyətli rol
oynadı.
Məcburi köçkünlərə ünvanlanan tarixi əhəmiyyətli vəd
Ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev də qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin
həllinə daim diqqət yetirməkdədir. Təsadüfi deyil ki, hələ 2003-cü ildə, prezident seçkiləri ərəfəsində cənab
İlham Əliyevin seçicilərlə ilk görüşü məhz Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış
qəsəbələrdə keçirildi. Həmin ilin oktyabrında xalqın yekdil rəyi ilə Prezident seçilən cənab İlham Əliyev
andiçmə mərasimində çıxışı zamanı qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış durumuna da geniş şəkildə
toxunmuşdu: "Qaçqın-köçkünlərdən ötrü yeni qəsəbələr, şəhərciklər, evlər tikilir. On minlərlə qaçqın və köçkün
artıq çadır düşərgəsindən çıxarılaraq müasir evlərə köçürülüb və bu proses davam edəcəkdir. Biz gələcəkdə də
bu məsələyə çox böyük diqqət göstərəcəyik. Əminəm ki, yaxın gələcəkdə işğaldan əziyyət çəkən bütün qaçqın
və köçkünlər müasir şəraitlə təmin olunacaqlar".
2004-cü il iyunun 8-də Mingəçevir şəhərində 412 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış qəsəbənin
açılış mərasimində iştirak edən Prezident İlham Əliyevin həmin ilin 1 iyul tarixli 298 saylı sərəncamı ilə
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı" təsdiq edildi. Məhz bu proqram və orada nəzərdə tutulmuş geniş tədbirlər ölkəmizdəki qaçqın
və məcburi köçkünlərə dövlət qayğısının daha bir təzahürü idi. Ümumilikdə dövlət proqramında 22921 ailə -
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110 min məcburi köçkünün həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən 21354 ailənin yeni qəsəbələrə
köçürülməsi, 1567 ailənin isə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binaların təmiri, 30 min iş yerinin (onlardan
25 mini inşaat işlərində, 5 mini isə yeni təşkil olunacaq kiçik sexlərdə) yaradılması nəzərdə tutulurdu. Həmçinin
sözügedən proqram nəticəsində 2004-cü ildən başlayaraq qaçqın və məcburi köçkünlər üçün respublikamızın
müxtəlif bölgələrində yeni yaşayış qəsəbələrinin inşası prosesinə start verilib. Doğma torpaqlarından ayrı düşən
bu insanların məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün də dövlət tərəfindən mühüm tədbirlər həyata
keçirilməkdədir. 2007-ci ildə isə proqrama yeni əlavələr olunub və onun icra müddəti uzadılıb, daha çox
məcburi köçkün ailələrini əhatə etməyə başlayıb.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlı Prezident İlham Əliyevin tarixi əhəmiyyət
daşıyan fikirlərindən biri də onun Nazirlər Kabinetinin 2003-cü ilin noyabrın 17-də keçirilən iclasında səsləndi:
"Mən seçkilərə qədər olan çıxışlarımda dəfələrlə bu barədə öz fikirlərimi bildirmişdim. Bir daha bəyan edirəm
ki, Azərbaycanda görüləcək tədbirlərin nəticəsində heç bir çadır şəhərciyi qalmayacaq, bütün çadır şəhərcikləri
ləğv ediləcək və onların əvəzində yeni, müasir standartlara cavab verən evlər, qəsəbələr salınacaqdır".
Artıq 2007-ci ildə Prezident bu vədinə tam əməl etdi, görülən tədbirlər nəticəsində Azərbaycanda
Biləsuvar, Bərdə, Ağcabədi, Saatlı və Sabirabad rayonları ərazisində mövcud olmuş 12 çadır düşərgəsi ləğv
edildi. Ötən dövrdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə məşğul olan beynəlxalq, eləcə
də yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatlarının ölkəmizdə tam sərbəst, azad və şəffaf
fəaliyyətləri üçün bir sıra yeni addımlar atıldı. Məsələn, Milli Məclisin 2004-cü il 3 dekabr tarixli qərarına
əsasən "Sosial sığorta haqqında" Azərbaycan Respublikasının Qanununa müvafiq dəyişiklik edildi və
beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatları donor ölkə, təşkilat, özəl şirkətlər
tərəfindən maliyyələşdirilən humanitar proqramlar çərçivəsində ayrılan vəsait hesabına formalaşan əməkhaqqı
fonduna hesablanmış məcburi dövlət sosial sığorta haqqını ödəməkdən azad edildi.
Lakin yenə də qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllində əsas söz dövlətə məxsusdur. Yeri
gəlmişkən xatırladaq ki, BMT-nin "Ümumdünya Ərzaq Proqramı" beynəlxalq humanitar təşkilatı da donor
vəsaitinin çatışmazlığı ilə əlaqədar ölkəmizdə yardımın paylanılmasını dayandırıb. Lakin dövlət bu problemi də
öz üzərinə götürüb və ərzaq yardımından tutmuş digər məsələlərə qədər əsas problemləri öz iqtisadi gücü
hesabına həll edir. Bununla bağlı bir maraqlı faktı qeyd etmək lazımdır ki, Azərbaycan hökuməti son 16 ildə
qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 2 milyard dollardan çox vəsait xərcləyib. Həmin müddət ərzində isə
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən bu məqsədlə cəmi 760 milyon dollar xərclənib.
Xatırladaq ki, dövlətin işğal edilmiş ərazilərdən olan insanlarla bağlı siyasətinin icrasında əsas orqan kimi
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi çıxış edir. Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2005-ci il 1 fevral tarixli 187 nömrəli fərmanı ilə təsdiq edilmiş Əsasnaməyə uyğun olaraq
komitənin əsas vəzifələri qaçqınların, məcburi köçkünlərin və qaçqın statusu almaq niyyətində olan (sığınacaq
axtaran) şəxslərin müvəqqəti məskunlaşdırılması, repatriasiyası, sosial müdafiəsi, işğaldan azad olunmuş
ərazilərdə onların sosial, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması, yoxsulluğunun
azaldılması, qaçqınların və məcburi köçkünlərin məcburi tərk etdikləri yaşayış yerlərinə qayıtmalarına şərait
yaratmaq məqsədi ilə müvafiq dövlət orqanları, beynəlxalq və qeyri-hökumət təşkilatları ilə məqsədyönlü iş
aparılması, onlar üçün mənzil və sosial obyektlərin tikilməsi, təmir-tikinti işlərinin görülməsi, tikinti
obyektlərinin müvafiq layihə-smeta sənədləri ilə təminatı və s. problemlərin həlli sahəsində dövlət siyasətinin
formalaşmasında iştirak etmək və onun həyata keçirilməsini təmin etməkdən ibarətdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət daim artır
Araşdırmalar göstərir ki, 2001-2007-ci illərdə Dövlət Neft Fondundan qaçqınların və məcburi köçkünlərin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar yeni qəsəbələrin salınması məqsədi ilə ayrılmış 360,4
milyon manat vəsait hesabına 15713 ev, ümumi yaşayış sahəsi 838,5 min kvadratmetr olan 49 qəsəbə, 106
məktəb, 4 musiqi məktəbi, 1276 yerlik 34 uşaq bağçası, 4 xəstəxana, 37 feldşer-mama məntəqəsi, 29 klub-icma
mərkəzi, 30 rabitə evi, 31 hamam, 36 inzibati bina, 7 yanğın postu,103 su anbarı (50-2000 kubmetr), 11
yarımstansiya tikilib, 9883 hektar irriqasiya sistemi, 465 kilometr yol, 540 kilometr su xətti, 808,7 kilometr
elektrik hava xətti çəkilib, 128 artezian quyusu qazılıb, 402 müxtəlif transformator quraşdırılıb. O cümlədən,
Ermənistandan qaçqın düşmüş soydaşlarımızın məskunlaşdırılması üçün respublikanın müxtəlif şəhər və
rayonlarının ərazilərində 1330 ev tikilərək onların istifadəsinə verilib. Yeni qəsəbələrə köçürülmüş məcburi
köçkünlərə Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olmaları üçün müəyyən edilmiş
miqdarda əvəzsiz maliyyə yardımı verilib.
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Bu siyasət 2008-2009-cu illərdə də davam etdirilib. Məsələn, 2009-cu ilin 17 və 20 noyabr tarixlərində
Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 2 saylı evtikmə kombinatının ərazisində 368 məcburi köçkün ailəsi üçün tikilmiş
hündürmərtəbəli binaların, həmçinin Goranboy rayonunun ərazisindəki fin tipli qurma evlərdən ibarət qəsəbədə
müvəqqəti məskunlaşmış 596 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış qəsəbənin açılışı olub. Həmçinin ötən il
ərzində Xocalı rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün Goranboy rayonu ərazisində salınan 500 ailəlik 4
qəsəbədən ibarət olan Yuxarı Ağcakənd qəsəbəsində 120 ailəlik qəsəbənin, Göygöl rayonu ərazisində 26
məcburi köçkün ailəsi üçün məhəllənin tikintisi başa çatdırılıb və məcburi köçkünlərin həmin qəsəbələrə
köçürülməsi təmin edilib. Eyni zamanda, Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu, Pirşağı qəsəbəsində Elmi-Tədqiqat
Əkinçilik İnstitutunun yardımçı binalarında müvəqqəti məskunlaşmış, əsasən Zəngilan rayonundan olan 31
məcburi köçkün ailəsinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Abşeron rayonunun Fatmayı
qəsəbəsi ərazisində salınan qəsəbənin tikintisi başa çatıb və məcburi köçkünlər qəsəbədəki evlərə köçürülüb.
Bunlarla yanaşı, Bakı şəhərində təcili köçürülməsinə zərurət yaranmış obyektlərdən köçürülməsi nəzərdə tutulan
70 məcburi köçkün ailəsi üçün Abşeron rayonunun Ramana qəsəbəsində beşmərtəbəli yaşayış binasının tikintisi
başa çatdırılmaqdadır. Ümumilikdə 2009-cu ildə 5710 nəfərdən ibarət 1142 məcburi köçkün ailəsi yeni tikilmiş
evlərə köçürülüb.
Bununla yanaşı, ötən ilin sentyabrın 2-də Prezident İlham Əliyevin daha 700-ə yaxın məcburi köçkün
ailəsi üçün yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Qeyd edək ki, bu
məqsədlə Azərbaycan Respublikasının 2009-cu il dövlət büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə üç milyon
manat məbləğində vəsait də ayrılıb.
Cari il fevralın 27-də isə Prezident İlham Əliyev Qəbələ rayonunun Zarağan kəndində məcburi köçkünlər
üçün salınmış məhəllədə olub və burada sözügedən insanlar üçün salınan yeni binaların açılışında iştirak edib.
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı"na Prezident İlham Əliyevin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli sərəncamı ilə edilmiş əlavələrə uyğun
olaraq Zarağan bələdiyyəsi ərazisində məcburi köçkün ailələri üçün salınan məhəllənin tikintisinə 2008-ci ilin
oktyabrında başlanıb və inşaat işləri 2010-cu ilin fevralında yekunlaşdırılıb. Rayondakı "Qafqaz" turizm bazası
və "Lalə" sağlamlıq mərkəzində müvəqqəti məskunlaşan 155 məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə tutulan və 4
hektar sahəni əhatə edən məhəllədə beşmərtəbəli 2 yaşayış binası və 188 şagird yeri olan məktəb binası tikilib.
Beşmərtəbəli binalardan biri 80, digəri isə 75 mənzillidir. Buraya uzunluğu 2 kilometrdən çox olan qaz xətti
çəkilib, həmçinin 4 artezian quyusu qazılıb, 1,4 kilometr uzunluğunda su xətti istifadəyə verilib.
Araşdırmalar göstərir ki, "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı" çərçivəsində bu vaxta qədər ölkənin ayrı-ayrı şəhər və
rayonlarında qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 63 yeni qəsəbə salınıb, 100 min nəfərədək soydaşımız yeni
evlərə köçürülüb, 150-dən artıq təhsil, 50-yə yaxın səhiyyə, onlarla rabitə müəssisəsi və mədəniyyət ocağı tikilib
istifadəyə verilib, müvafiq infrastruktur yaradılıb. Hazırda məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli,
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər ardıcıl davam etdirilir.
O da xüsusi diqqətçəkən faktdır ki, məcburi köçkünlər üçün inşa olunan yeni qəsəbələrin açılışında adətən
cənab İlham Əliyev şəxsən iştirak edir, bu insanlar üçün yaradılan şəraitlə yerində tanış olur. Cari il ərzində
qeyd olunan istiqamət üzrə görülən işlərin miqyasının daha da genişləndiriləcəyi gözlənilir. Bununla əlaqədar
Prezident İlham Əliyev Nazirlər Kabinetinin 2009-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına həsr olunmuş
iclasında çıxışı zamanı bildirmişdir: "Bu il məcburi köçkünlərin vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün səylərimiz
davam etməlidir. Yeni qəsəbələr salınmalıdır və eyni zamanda, yataqxanalarda yaşayan köçkünləri biz oradan
köçürməliyik. Bakıda artıq belə gözəl təcrübə vardır. Keçən il bir neçə evin açılışını qeyd etdik. Bakıda
soydaşlarımız üçün hündürmərtəbəli evlər tikilir və bu proses davam etməlidir. Yataqxanaların siyahısı
çıxarılıbdır. Düzdür, orada məskunlaşan köçkünlərin sayı çoxdur. Bu, çox böyük maliyyə vəsaiti tələb
edəcəkdir. Ancaq biz bunu etməliyik. Elə etməliyik ki, bu il ərzində artıq yataqxanaların bir neçəsi köçürülsün".
Artıq Prezident İlham Əliyevin 17 fevral 2010-cu il tarixli sərəncamına əsasən, "Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğullunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na uyğun
olaraq 700-ə yaxın məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə tutulmuş yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi
məqsədi ilə Prezidentin Ehtiyat Fondundan Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsinə on dörd milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb.
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının fəaliyyətində yeni mərhələ
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Dövlətin daim yüksək qayğısını üzərində hiss edən qaçqın və məcburi köçkünlərin ən böyük istəyi əvvəlki
kimi torpaq həsrətlərinə son qoyulmasıdır. Qeyd olunan məsələ ilə bağlı artıq onların özləri də əməli
fəaliyyətlərini genişləndirməkdə, dövlətin bu istiqamətdə həyata keçirdiyi siyasətə dəstək olmağa
çalışmaqdadırlar. Bu mənada Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının hazırkı rolu və fəaliyyəti
xüsusilə qeyd edilməlidir.
Həyat səviyyələri yüksələn, məişət durumları yaxşılaşdırılan məcburi köçkünlər dövlət tərəfindən
yaradılan şəraitdən istifadə edərək Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllindən kənarda
qalmamaq və işğal altında olan əraziləri təmsil edən icma kimi təşkilatlanmaq istiqamətində xeyli iş görüblər.
Bununla bağlı Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icmasının rolu əhəmiyyətli dərəcədə artmaqdadır. 65
min nəfərdən çox insanı birləşdirən icma ötən il özünün ilk qurultayını keçirib, "Azərbaycan Respublikası
Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması" kimi keyfiyyətcə yeni, təşkilati baxımdan möhkəmlənmiş
ictimai birliyə çevrilib, özünün idarəetmə strukturlarını yaradıb.
Həmin vaxt Dağlıq Qarabağ icmasının qurultayında iştirak edən nümayəndələr tərəfindən Prezident İlham
Əliyevə müraciət ünvanlanıb və burada dövlət başçısı tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərilən qayğı
xüsusi qeyd olunub: "Siz qaçqın və məcburi köçkünlərin məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların
məşğulluğunun təmin olunması, təhsil, səhiyyə və digər ehtiyaclarının ödənilməsi kimi vacib məsələləri də daim
diqqət mərkəzində saxlamısınız. Sizin sərəncamınızla Dövlət Neft Fondundan ilk xərclər məhz bu məqsədlər
üçün ayrılmış, qısa müddət ərzində respublika ərazisindəki bütün çadır şəhərcikləri ləğv edilmiş, məcburi
köçkünlər yeni salınmış qəsəbələrə köçürülmüşlər. Hazırda məktəblərdə, yataqxanalarda, istismar müddəti başa
çatmış tikililərdə və digər yerlərdə müvəqqəti məskunlaşmış ailələrin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması,
onların məşğulluğunun təmin olunması istiqamətində də konkret işlər görülür".
Birliyin icmadaxili və beynəlxalq ictimaiyyət arasında genişmiqyaslı fəaliyyətinin daha səmərəli
qurulması üçün istifadəsində olan mənzil-qərargahın əsaslı təmiri və zəruri avadanlıqlarla təchiz edilməsi
məqsədilə Prezident İlham Əliyevin ötən il avqustun 31-də imzaladığı sərəncama əsasən 2009-cu ilin dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulmuş Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan "Azərbaycan
Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin azərbaycanlı icması" ictimai birliyinə iki milyon manat məbləğində
vəsait ayrılıb.
Bütün bunlara görədir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
siyasətin məntiqi nəticəsi olaraq tezliklə öz doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına, Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünün bərpa ediləcəyinə inamları daha da artıb. Onlar yaxşı bilir ki, dövlət başçısının uğurla
reallaşdırdığı siyasət nəticəsində Ermənistan diplomatik sferada tam məğlubiyyətə uğrayıb, işğal altında olan
ərazilərdən düşməni hər an geriyə atmağa qadir olan qüdrətli Azərbaycan ordusu yaradılıb. Azərbaycan
Prezidentinin ətrafında daha sıx birləşən qaçqın və məcburi köçkünlərin özləri də zəbt olunmuş torpaqlarının
azad edilməsi üçün Ali Baş Komandanın döyüş əmrini yerinə yetirməyə hazırdır.
Rasim BAYRAMOV.

“Azərbaycan”.-2010.-19 iyun.-N 130.-S.5.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
aparılan siyasət uğurla davam edir
Bu məsələ Azərbaycan hökumətinin daim diqqət mərkəzindədir
Ermənistanın ölkəmizə qarşı yönəlmiş işğalçılıq siyasətinin nəticəsində 1 milyon nəfərə qədər
soydaşımız öz doğma torpaqlarından məcburi köçkün vəziyyətinə düşüb. Dağlıq Qarabağ probleminin sülh yolu
ilə həlli istiqamətində danışıqlar aparılsa da, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe tutması səbəbindən məsələ
hələ də öz həllini tapa bilmir. Belə bir şəraitdə Azərbaycan dövlətinin başlıca vəzifələrindən biri də qaçqın və
məcburi köçkünlərin həyat şəraitini yaxşılaşdırmaqdan ibarətdir.
Məlum olduğu kimi, Ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin diqqəti və qayğısı nəticəsində ölkəmizdə
qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində əsaslı tədbirlər görüldü. Qısa zamanda
qaçqınlara müavinətlərin verilməsi məsələsi reallaşdı və digər tədbirlər həyata keçirildi. Məhz bu tədbirlər
ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi siyasətinin əsasını qoydu.
Əsası Ulu öndər tərəfindən qoyulan bu siyasət Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam
etdirilir. 2004-cü ildə qəbul edilən "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı" hökumətin bu kateqoriyadan olan insanlara diqqətinin bariz
nümunəsi sayılmalıdır. Məhz sözügedən dövlət proqramının yüksək səviyyədə tətbiqi məcburi köçkünlərimizin
problemlərinin həlli istiqamətində böyük bir yolun başlanğıcı oldu. Qeyd etmək lazımdır ki, məhz bu
proqramda 22921 ailə -110 min məcburi köçkünün həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən, 21354 ailənin
yeni qəsəbələrə köçürülməsi, 1567 ailənin isə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binaların təmiri, 30 min iş
yerinin yaradılması nəzərdə tutulurdu və ötən müddət ərzində demək olar ki, hamısı yerinə yetirilib.
Prezident İlham Əliyevin bu ilin fevralında imzaladığı "Məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında" Sərəncam da qaçqın və məcburi köçkünlərə ayrılan
diqqətin və dövlət qayğısının növbəti təzahürüdür. Sərəncamda qeyd olunub ki, ölkənin ayrı-ayrı şəhər və
rayonlarında qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün 61 yeni qəsəbə salınıb, 150-dən artıq təhsil, 50-yə yaxın
səhiyyə, 30-dan artıq rabitə müəssisələri, onlarla mədəniyyət ocağı tikilib istifadəyə verilib, müvafiq
infrastruktur yaradılıb. Hazırda məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər ardıcıl şəkildə davam etdirilir. Dövlət başçısı proqrama uyğun olaraq 700-ə
yaxın məcburi köçkün ailəsi üçün yeni çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi məqsədilə 2009-cu ilin dövlət
büdcəsində nəzərdə tutulan Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə 3 milyon manat məbləğində vəsaitin ayrılması barədə qərar qəbul
edib.
Prezident İlham Əliyevin məcburi köçkünlərin sosial-iqtisadi və məişət problemlərinin həlli ilə bağlı
imzaladığı müvafiq Fərman və sərəncamları əsasında isə hazırda Füzuli, Bərdə, Ağdam, Goranboy və Yevlax
rayonlarının ərazilərində müasir tipli yeni yaşayış binaları və digər sosial obyektlər inşa olunur.
Bərdə rayonunda alman tipli fin qəsəbəsində məskunlaşmış 195 məcburi köçkün ailəsinin mənzil
problemini həll etmək üçün 134 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Bundan başqa, ərazisinin böyük bir hissəsi hələ də
erməni işğalı altında olan Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində inşa olunan Olimpiya kompleksində aparılan
tikinti işləri davam etdirilir.
Ərazinin böyük bir hissəsinin işğal altında olan başqa bir rayonda, Ağdam rayonunda da tikinti-abadlıq
işləri davam etdirilir. Rayonun hazırkı inzibati mərkəzi olan Quzanlı qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün 70
hektar ərazidə tikilən yeni qəsəbədə 55-i birotaqlı, 322-si ikiotaqlı, 364-ü üçotaqlı, 48-i isə dördotaqlı olan 689
birmərtəbəli ev inşa olunub. Hər biri 6 sot ərazidə yerləşən bu evlər bütün kommunikasiya xətləri ilə təmin
edilib, lazımi avadanlıqla təchiz olunub. Əraziyə 20 kilometrlik içməli su, 34 kilometrlik qaz, 18 kilometrlik isə
elektrik xətti çəkilib, transformator qoyulub. Hazırda qəsəbənin ərazisində abadlıq işləri görülür, ümumi
uzunluğu 17 kilometr olan qəsəbədaxili yol çəkilir, 440 yerlik ikimərtəbəli məktəb binasında tamamlama işləri
aparılır. Burada da yağış sularının toplanması üçün drenaj sistemi qurulur. Qəsəbənin ərazisindəki 50 yerlik
uşaq bağçasında, sosial və inzibati binalarda, klubda işlər yekunlaşmaq üzrədir.
Məcburi köçkünlər üçün daha bir yaşayış məhəlləsi isə Goranboy rayonu ərazisində salınıb. Prezident
İlham Əliyevin 2008-ci il 6 mart tarixli Sərəncamına uyğun olaraq 688 məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə
tutulmuş bu məhəllədəki hündürmərtəbəli binalar yaxın vaxtlarda öz sakinlərini qəbul edəcək. Məhəllənin
sahəsi 20 hektardır. İlkin mərhələdə ümumi sahəsi 11 min 235 kvadratmetr olan 165 mənzil istifadəyə
veriləcək. Bu mənzillərdən 40-ı birotaqlı, 80-i ikiotaqlı, 40-ı üçotaqlı, 5-i isə dördotaqlıdır. Tikintisi başa
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çatmaq üzrə olan ikimərtəbəli 360 yerlik məktəb binasında son işlər görülür, sinif otaqları hazır vəziyyətə
gətirilir, 50 yerlik uşaq bağçasının dam örtüyü bərkidilir.
Yevlax şəhərində isə məcburi köçkünlər üçün 615 mənzilli 10 beşmərtəbəli yaşayış binasından ibarət
məhəllədə də işlər başa çatmaq üzrədir. Qəsəbədə inşa olunan 440 yerlik məktəb binasında, 50 yerlik uşaq
bağçası və klub-icma mərkəzində tamamlama işləri sürətlə görülür.
Göründüyü kimi, bu gün ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitlərinin daha da
yaxşılaşdırılması istiqamətində aparılan işlər yüksək sürətlə və keyfiyyətlə davam etdirilir.
Nardar Bayramlı
“Yeni Azərbaycan”.-2010.-6 noyabr.-N.208.-S.7.
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Məcburi köçkünlər keyfiyyətli kommunal xidmət növləri və
sosial infrastrukturla tam təmin olunublar
Bu sahədə müxtəlif layihələr və dövlət proqramları uğurla icra edilməkdədir
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması, mənzil-məişət problemlərinin həll
olunması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər son illər bu sahədə böyük uğurlara şərait yaratmaqla
Azərbaycan hökumətinin qarşısında duran prioritet vəzifələrdən birinə çevrilib. Qaçqın və məcburi köçkünlərin
məskunlaşdıqları ərazilərdə sosial infrastrukturun, kommunal xidmət sektorunun inkişaf etdirilməsi bunun ən
bariz nümunəsidir. Bu sahədə sistemli tədbirlər həyata keçirərək qaçqın və məcburi köçkünlərin enerji, su, işıq,
qaz və digər kommunal xidmətlərlə əhatə olunmaları üçün məqsədyönlü işlərin görülməsi də hökumətin qarşıda
duran vəzifələrə, həmçinin, taleyinə qaçqınlıq və məcburi köçkünlük yazılmış soydaşlarımıza nə qədər
həssaslıqla yanaşdığını sərgiləyir. Eyni zamanda, qaçqınların səhiyyə, təhsil xidmətləri ilə təmin edilməsi,
onların üzləşdikləri problemlərin həlli üçün ardıcıl tədbirlərin həyata keçirilməsi Prezident İlham Əliyevin bu
kateqoriyaya daxil olan insanlara xüsusi diqqət və qayğısını bir daha nümayiş etdirir. Cənab Prezident qaçqın və
məcburi köçkün soydaşlarımızın yaşadıqları ərazilərdəki infrastruktur təminatının ən yüksək səviyyəyə
çatdırılması, onların hər cür xidmət növləri ilə təchiz edilməsi üçün müvafiq qurumlara tapşırıqlar verib.
Dövlətimizin başçısının diqqət mərkəzində olan bu məsələnin həlli ilə bağlı davamlı tədbirlərin görülməsi və bu
istiqamətdə işlərin sürətləndirilməsi qaçqınların yaşayış şəraitinin və sosial infrastruktur təminatının
yaxşılaşdırılması ilə bağlı dövlətin sistemli şəkildə məqsədyönlü siyasət apardığının sübutudur. "Biz çalışırıq ki,
məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdıraq. Bu məqsədlə çox böyük tədbirlər görülür, böyük işlər
aparılır. Azərbaycan dövləti böyük vəsait xərcləyir ki, soydaşlarımız normal şəraitlə təmin olunsunlar. Bütün
çadır şəhərcikləri ləğv edilir, artıq bu, tarixdir. Biz indiki mərhələdə digər yerlərdə, yararsız yerlərdə, ictimai
binalarda, məktəblərdə, yataqxanalarda yaşayan soydaşlarımızın yaşayış səviyyəsini yaxşılaşdırmalıyıq. Biz
bunu edirik və edəcəyik. Çünki insanların yaşayış səviyyəsi yaxşılaşdırılmalıdır. Müharibədən, işğaldan, etnik
təmizləmə siyasətindən əziyyət çəkən insanlar dövlət tərəfindən daim qayğı ilə əhatə olunmalıdırlar" - deyən,
Prezident İlham Əliyev hər dəfə qaçqınlarla görüşəndə, onların istifadə-sinə verilən qəsəbələrin və yaşayış
binalarının açılışında iştirak edəndə qaç-qın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinin həmişə diqqət
mərkəzində saxlandığını vurğulayır.
Məcburi köçkünlərin kommunal xidmət növləri və sosial infrastrukturla etibarlı şəkildə və fasiləsiz
təmin olunma-ları üçün müxtəlif layihələr, dövlət proqramları icra olunmaqdadır. Eyni zamanda, 2004-2008-ci
illərə dair "Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"nın icrası nəticəsində qaçqın və məcburi
köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə ən müasir standartlara cavab verən infrastruktur yaradılıb.
Qeyd edək ki, 2009-2013-cü illəri əhatə edən "Regionların sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı"
çərçivəsində də göstərilən istiqamətlə bağlı mühüm işlər görülməkdədir. Dövlət Proqramına uyğun olaraq,
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədi ilə mühüm əhəmiyyət kəsb
edən tədbirlərin həyata keçirilməsi üçün hökumət bir sıra mənbələrdən maliyyə vəsaitləri ayırmaqdadır. Belə ki,
dövlət büdcəsi, Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri, məqsədli dövlət xərcləri qeyd olunan sahələrin inkişafına
yönəldilir. İldə bu məqsədlə ümumilikdə, 400 milyon manata yaxın vəsait ayrılır. Bu il dövlət büdcəsindən
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə yönəlmiş vəsaitlərin həcmi 2003-cü illə
müqayisədə 3,5 dəfə artıb. Məsələn, təkcə, 2008-ci ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial
problemlərinin həllinə 338,1 milyon manat vəsait sərf edilib. (163,1 milyon manat büdcə, 145 milyon manatı
Dövlət Neft Fondunun, 30 milyon manatı isə beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlarının vəsaiti). Bu məbləğ
isə 2003-cü illə müqayisədə (103,4 milyon manat, o cümlədən 53,4 milyon manat (AZN) büdcə, 20 milyon
manatı Dövlət Neft Fondunun, 30 milyon manatı isə beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlarının vəsaiti) 3,2
dəfə çoxdur.
"Azəriqaz", "Azərsu", "Azərenerji" və "Bakıelektrikşəbəkə", Meliorasiya və Su Təsərrüfatı Agentliyi və
digər qurumlar qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları ərazilərin kommunal xidmət səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması və yeni infrastrukturların yaradılması məqsədilə hər il müxtəlif tədbirlər həyata keçirirlər.
"Bakıelektrikşəbəkə" SC tərəfindən 3800 fərdi evlərdə və 570 kompakt yaşayış yerlərində elektrik sayğaclarının
quraşdırılması işi 100 faiz başa çatdırılıb. "Azərenerji" ASC tərəfindən isə cari ildə nəzərdə tutulan ümumi
44200 sayğacdan fərdi evlərdə 17800, 1180 kompakt məskunlaşma obyektlərində isə 680 sayğac quraşdırılıb.
Bundan başqa, müxtəlif rayonlar üzrə 118 məskunlaşma obyektlərinə 349 ədəd müxtəlif markalı güc
transformatorları, 2500 metr kabel, 80000 metr elektrik naqili quraşdırılaraq istifadəyə verilib. Füzuli rayonunun
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Bala Bəhmənli kəndinin yaxınlığında Su Elektrik Stansiyasının inşası davam etdirilir. "Azəriqaz" Səhmdar
Cəmiyyəti tərəfindən Bakı və respublikanın digər rayon və şəhərlərində fərdi və kompakt məskunlaşma
obyektlərində nəzərdə tutulan 47621 qaz sayğacları quraşdırılaraq sayğaclaşma işi tam başa çatdırılıb. Goranboy
rayonunun Aşağı Ağcakənd və ətraf yaşayış məntəqələrinə təbii qaz xəttinin çəkilişi tamamilə başa çatdırılıb.
Füzuli rayonunun Horadiz qəsəbəsinə və ətraf yaşayış məntəqələrinə və Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsinə
və ətraf yaşayış məntəqələrinə təbii qaz xəttinin çəkilişi yekunlaşıb.
Son 5 ildə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı ərazilərdə yol-nəqliyyat infrastrukturunun
yaxşılaşdırılması ilə bağlı da mühüm tədbirlər görülüb. Goranboy - Yuxarı Ağcakənd avtomobil yolunun əsaslı
təmiri, Xocavənd rayonunun "Qarasu" və "Nərgiztəpə" adlanan ərazilərini birləşdirəcək çınqıl yolun çəkilməsi,
Ağdam rayonunda kəndarası asfalt yolların döşənməsi başa çatdırılıb.
2004-2009-cu illər ərzində müxtəlif yaşayış sahələri üzrə ümumilikdə, 366 kilometr yol, 438 kilometr
su xətti, 583 kilometr elektrik hava xətti çəkilib, 141 ədəd artezian quyusu qazılıb, 48 su anbarı, 20 nasos
stansiyası inşa edilib. Bu qurumlarla yanaşı, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
tərəfindən 575 məskunlaşma obyektlərinə 322 ədəd müxtəlif markalı güc transformatorları, 371 ədəd su
nasosları, 15500 metr kabel, 337500 metr elektrik naqili paylanıb və quraşdırılaraq istismara verilib. Komitə
tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları 156 obyektdə 1682 min manat həcmində
cari, 67 obyektdə isə 1580 min manat həcmində əsaslı təmir işləri aparılıb.
Məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri kommunal xərclər üçün büdcədən ayrılan vəsaitlərin də həcmi
əvvəlki illərlə müqayisədə artıb. İki il əvvəl 70 milyon manatdan artıq vəsait onların istifadə etdikləri kommunal
xidmət növlərinə görə, xidmət təşkilatlarının hesabına ödənilib. 2009-cu ildə isə 81,1 milyon manat vəsaitin
xidmət təşkilatlarına ödənilməsi təmin edilib. Qeyd edək ki, bu sahədə şəffaflığı tam təmin etmək üçün
müəyyən edilmiş normativlər üzrə faktiki istehlaka görə mərkəzləşmiş qaydada, birbaşa xəzinədarlıq vasitəsilə
həyata keçirilir. "Köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramına uyğun olaraq ötən illər ərzində məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
sahəsində əhəmiyyətli dəyişikliklərə nail olunub. Onların yerləşdiyi ərazilərin yaxınlığında elektrik enerjisi, su
təchizatı, təhsil, mədəniyyət, səhiyyə və digər zəruri sosial-texniki infrastrukturların yeniləşməsi ilə bağlı
mühüm işlər görülüb. Proqram çərçivəsində məcburi köçkünlərin içməli və suvarma suyu ilə təminatının
yaxşılaşdırılması sahəsində layihələrin həyata keçirilməsi davam etdirilir. Ağdam rayonunda 80, Ağcabədi
rayonunda 10, həmin rayondakı Taxta Körpü ərazisində 15, Füzuli rayonunda 30, Xocavənd rayonunda 10,
Bərdə rayonunda 10, İsmayıllı rayonunda 5, Goranboy rayonunda 3 subartezian quyusunun qazılması başa
çatdırılıb. Eləcə də, Füzuli rayonunun Qarabağ və Babı kəndlərinə içməli su xətlərinin və Horadiz qəsəbəsinə
kanalizasiya xəttinin çəkilməsi yekunlaşıb. Həmçinin, Goranboy rayonunun Börü, Qaxtut və Veysli kəndlərinə
içməli su xətlərinin çəkilməsi təmin edilib. Biləsuvar rayonu ərazisində yeni salınmış qəsəbələrdə Əzizbəyov
kanalı üzərində elektrik nasos stansiyasının quraşdırılması da başa çatdırılaraq qaçqınların istifadəsinə verilib.
Biləsuvardakı yeni salınan qəsəbələrdə və Ağcabədi rayonundakı Taxta Körpü ərazisində müvəqqəti
məskunlaşmış məcburi köçkünlərin sabit elektrik enerjisi ilə təmin edilməsi məqsədi ilə Cəbrayıl və Laçın rayon
elektrik şəbəkəsi müəssisələrinin fəaliyyəti də bərpa olunub. Füzuli rayonunda modul tipli su elektrik
stansiyasının tikilməsi nəticəsində isə buradakı əhalinin enerji təminatı tam həll edilib.
Qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın səhiyyə və təhsil xidmətlərindən istifadə imkanlarının
yaxşılaşdırılması, onların səhiyyə müəssisələrində pulsuz müayinə, müalicə və dərman preparatları ilə təmin
olunması istiqamətlərində də addımlar atılır, həmçinin, sıx məskunlaşdığı yerlərdə sanitar-epidemioloji
vəziyyətin yaxşılaşdırılması üçün müvafiq tədbirlər həyata keçirilir.
Onu da qeyd edək ki, sözügedən kateqoriyadan olan insanlara təhsil və səhiyyə xidmətlərinin
yüksəldilməsi sahəsində mühüm irəliləyişlər əldə olunub. Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə edilən yardımların
ödənişində maliyyə şəffaflığının artırılması üçün onların istehlak etdiyi su, qaz və elektrik enerjisindən səmərəli
istifadəni təmin etmək məqsədilə bu insanların yığcam yaşadıqları yerlərdə sayğacların quraşdırılması bundan
sonrakı mərhələdə də davam etdiriləcək. Məcburi köçkünlər üzrə statistik məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi
istiqamətində onların həyat səviyyəsinin müntəzəm öyrənilməsi məqsədilə illik sorğular aparılacaq. Eyni
zamanda, qaçqın və məcburi köçkün əhaliyə dair rəsmi demoqrafik və sosial-iqtisadi göstəricilərin toplanılması
və monitorinqi prosesinin təkmilləşdirilməsi məqsədilə müvafiq təşkilatların potensialı gücləndiriləcək.
Onu da vurğulamaq yerinə düşər ki, qarşıdakı illərdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial infrastruktur
təminatının daha da yaxşılaşdırılması üçün davamlı tədbirlərin görülməsi intensiv xarakter alacaq. "Böyük
Qayıdış" Proqramı layihəsinin hazırlanması üçün işğal altında olan rayonların gələcək iqtisadi strukturunun
müəyyənləşdirilməsi ilə bağlı layihələrin hazırlanması nəzərdə tutulub. Bu sənədin əsas detalları qaçqınların iş
yerləri ilə təminatını yüksəltmək və onlar arasında yoxsulluğun azaldılmasından ibarətdir. Bu proqram
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çərçivəsində məcburi köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə qaytarılması, gəlir əldə etmək imkanlarının
artırılması, onların məşğulluğunun inkişaf etdirilməsi, təhsil və səhiyyə xidmətlərinə çıxış imkanlarının
yaxşılaşdırılması, qaçqınlara və məcburi köçkünlərə edilən yardımları ödənişinin maliyyə şəffaflığının
artırılması və digər tədbirlər nəzərdə tutulub.
Yerlərdə sahibkarlıq fəaliyyəti və fermer təsərrüfatları üçün kredit almaq imkanları genişləndiriləcək,
mikrokredit proqramlarının həyata keçirilməsi və biznes-məsləhət xidmətlərinin yaradılması ilə kiçik və orta
sahibkarlıq fəaliyyəti dəstəklənəcək, eləcə də, əmək bazarının tələblərinə müvafiq olaraq peşə və ixtisaslar üzrə
hazırlıq kursları təşkil ediləcək. Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan məcburi köçkünlərə xüsusi diqqət və qayğının
göstərilməsi, onlar üçün münbit şəraitin yaradılması da layihələr və proqramlar çərçivəsində görüləcək işlər
sırasındadır.
Bundan başqa, məcburi köçkün ailələrinə aylıq yemək xərci müavinətinin verilməsi və aylıq ərzaq
yardımının göstərilməsi davam etdirilir.
KƏBUTƏR
“Yeni Azərbaycan”.-2010.-1 dekabr.-N.223.-S.6.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərə yüksək dövlət qayğısı davam edir
Çadır düşərgələrinin ardınca fin qəsəbələrinin ləğvi istiqamətində addımlar atılır
Sosial-iqtisadi sahədə qazandığı nailiyyətlərlə, əsasını qoyduğu uğurlu inkişaf modeli ilə səciyyələnən
Azərbaycanda əhalinin həyat səviyyəsi davamlı olaraq yüksəlməkdədir. Bu, ölkənin ümumi tərəqqisində
əldə olunan uğurların, eyni zamanda, hər bir insanın həyatında da özünü göstərdiyini qabarıq şəkildə
nümayiş etdirir. Yaşanan inkişaf ölkəmizə qarşı hələ də davam etməkdə olan işğalçılıq siyasəti
nəticəsində öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlərin, qaçqınların həyatına da
təsirsiz ötüşmür. Bu qəbildən olan insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət
tərəfindən məqsədyönlü siyasət aparılır, konkret addımlar atılır.
Görülən işlərin nəticəsidir ki, əvvəllər dözülməz şəraitdə yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlər indi müasir
tələblərə cavab verən, infrastruktur səviyyəsi yüksək olan yeni müasir evlərə, qəsəbələrə köçürülür. Belə
qəsəbələrin açılışında Prezident İlham Əliyevin iştirakı isə qaçqın və məcburi köçkünlərə nə dərəcədə yüksək
səviyyədə qayğı göstərildiyinin daha bir bariz sübutudur. Yaradılan şəraitlə dövlət başçısının bilavasitə yerində
tanışlığı, məcburi köçkünlərin evində qonaq olması, onlarla birbaşa təması Azərbaycan Prezidentinin bu
insanlara xüsusi diqqətinin real göstəricisidir. Artıq başa çatmaqda olan 2010-cu ildə qaçqın və məcburi
köçkünlər üçün şəraiti yüksək səviyyədə olan yeni yaşayış qəsəbələrinin salınması, çoxmərtəbəli binaların
tikintisi prosesi uğurla davam edib. Cari il ərzində Bakının Ramanı qəsəbəsində 70 mənzildən ibarət
beşmərtəbəli bina, Qəbələdə 2, Goranboyda 3, Yevlaxda 10 beşmərtəbəli bina, Ağdamda 689 mənzildən ibarət
qəsəbə istifadəyə verilib. Ümumiyyətlə isə son 10 ildə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 67 qəsəbə salınıb.
Qəsəbələrdə 20 min mənzil, 126 məktəb, 40 bağça, 40 tibb məntəqəsi tikilib, 100 minlərlə kilometr su, elektrik,
qaz xətti, yollar çəkilib. Hazırda bu sahədə görülən işlər müvəffəqiyyətlə davam etdirilməkdədir.
Əlbəttə, öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanlar üçün salınan qəsəbələr, tikilən evlər qaçqın
və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət etsə də, onlar bu ünvanlarda müvəqqəti
məskunlaşdıqlarını, tezliklə ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlarını yaxşı bilirlər. Yurd nisgilinə son qoyulduqdan
sonra da bu insanlar hər zamankı kimi dövlətlərinin onların arxasında olacağına tam əmindirlər. İşğal altındakı
ərazilər azad olunduqdan sonra bu yerlərdə dövlətin yardımı ilə daha təmtəraqlı, yüksək şəraiti olan evlər inşa
olunacağını da yaxşı bilirlər. Cari ilin noyabrın 10-da Prezident İlham Əliyev Yevlaxda məcburi köçkünlər üçün
inşa edilmiş yaşayış binaları kompleksinin açılışında iştirakı zamanı bununla əlaqədar bildirmişdir: "Bu gün
Azərbaycan uğurla inkişaf edir, imkanımız var, belə gözəl evlər yaradırıq. Biz on minlərlə vətəndaşımızı yeni
evlərlə, mənzillərlə təmin etdik. Ümumiyyətlə, 90 minə yaxın köçkünü biz belə gözəl evlərə, mənzillərə
yerləşdirdik. Fərdi evlər, mənzillər tikilir, hər yerdə quruculuq, abadlıq işləri aparılır. Ancaq necə deyərlər, bu,
müvəqqəti ünvandır. Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra həmin ərazilərdə bundan da gözəl evlər
tikəcəyik".
Xatırladaq ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, bu insanların
məşğulluq səviyyəsinin yüksəldilməsi istiqamətində zəruri addımlar atılıb və atılmaqdadır. Bütün bunlar üçün
hələ 2004-cü il iyulun 1-də Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı" təsdiqlənib. 2007-ci ildə isə
həmin sərəncama əlavələr edilib və buna müvafiq olaraq qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial durumunun,
yaşayış şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə ardıcıl tədbirlər həyata keçirilib. Real şəraitdə isə
Azərbaycanın artan iqtisadi imkanları yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanların problemlərinin daha sürətli
həllinə imkan verir. Burada bir önəmli fakt xüsusi qeyd edilməlidir ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başlayandan
indiyədək qaçqın və məcburi köçkünlərə 3,4 milyard dollar vəsait xərclənib. Həmin vəsaitin 800 milyon
dollarını beynəlxalq təşkilatlar, qalan hissəsini isə Azərbaycan hökuməti ayırıb. Cari il üçün isə qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına 310 milyon manat vəsait ayrılıb. Vəsaitin 203
milyon manatı dövlət büdcəsindən, 80 milyon manatı Dövlət Neft Fondundan, qalan hissəsi isə humanitar
təşkilatların büdcələrindən maliyyələşdirilib. Ümumiyyətlə isə dövlət büdcəsindən, Neft Fondundan qaçqınların
və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı ayrılan vəsaitin həcmi son illərdə xeyli artıb, onların təyinatı
üzrə səmərəli istifadəsinə nəzarət gücləndirilib.
Onu da bildirək ki, qaçqın və məcburi köçkünlərə Azərbaycan hökumətinin ayırdığı vəsait nisbət etibarilə
dünyada ən yuxarı göstəricilər sırasında yer alır. Hesablamalar göstərir ki, Azərbaycan dövləti hazırda bir
məcburi köçkünə 860 dollar pul xərcləyir. Daha bir mühüm fakt isə qaçqın və məcburi köçkünlər arasında
yoxsulluq səviyyəsinin sürətlə azaldılmasıdır. Belə ki, əgər bu gün ölkə üzrə yoxsulluğun səviyyəsi 49 faizdən
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11 faizə salınıbsa, qaçqın və məcburi köçkünlər arasında bu rəqəm 75 faizdən 25 faizə düşüb. Hazırda
Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin bundan sonra daha da yaxşılaşdırılmasına
imkan verir. Elə ona görə də müxtəlif beynəlxalq humanitar təşkilatlar da bu sahədə ölkəmizdə çalışmaq
istədiklərini bəyan edirlər. Şübhəsiz ki, bu, ilk növbədə, Azərbaycanda beynəlxalq humanitar təşkilatların
fəaliyyətinə yaradılmış münbit şəraitdən irəli gəlir. Digər tərəfdən o da vacib faktordur ki, həmin təşkilatların
ayırdıqları vəsaitə Azərbaycan hökumətinin zəmanəti var. Elə bu da sözügedən təşkilatların ölkəmizdə fəaliyyət
göstərməsini daha da stimullaşdırır. Hazırda Azərbaycanda 70 beynəlxalq humanitar təşkilat fəaliyyət göstərir,
çoxlu sayda belə qurum isə ölkəmizdə dövlət qeydiyyatına düşmək üçün növbəyə dayanıb.
Azərbaycan dövləti isə qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
görülən işləri gələn il ərzində də davam etdirəcək. Bu kontekstdə Mingəçevir şəhərində, Ağcabədidə,
Goranboyda məcburi köçkünlərin mənzillərlə təmin edilməsi istiqamətində işlərin aparılması, həmçinin Bakı
şəhərindəki yataqxanalarda, eləcə də respublika ərazisində məktəblərdə və hərbi hissələrdə məskunlaşmış
məcburi köçkünlərin köçürülməsinə başlanması nəzərdə tutulur. İlk olaraq təhsil müəssisələrinin
yataqxanalarında məskunlaşanlar köçürüləcək. Öncə Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanası boşaldılacaq. Bu
ali məktəbin yataqxanasındakı məcburi köçkünlərin köçürülməsi ayrılmış maliyyə vəsaitinə uyğun olaraq,
mərhələli şəkildə həyata keçiriləcək. Həmin məcburi köçkünlər Masazır qəsəbəsində tikiləcək yeni yaşayış
məntəqəsinə köçürüləcək. Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, gələn ildən artıq Masazırda çoxmərtəbəli binaların
inşasına başlanacaq. Hazırda Bakı Dövlət Universitetinin yataqxanasında 7000-ə yaxın məcburi köçkün yaşayır.
Ümumilikdə Bakıda 47 min ailə - 216 min məcburi köçkün məskunlaşıb.
Gələn il Azərbaycandakı fin qəsəbələrinin böyük əksəriyyətinin ləğvi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə 2013cü ilə qədər ölkə ərazisindəki bütün fin qəsəbələrinin ləğvi gözlənilir. Üç belə qəsəbənin ləğvindən sonra
görüləcək işlər sayəsində daha 13 fin qəsəbəsində yaşayan məcburi köçkünlər müasir standartlara uyğun evlərlə
təmin ediləcək. Artıq İmişlidə fin qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış məntəqəsinin
salınması məqsədilə torpaq sahəsi ayrılıb və həmin sahə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin balansına daxil edilib. Eyni zamanda, Ağcabədi və Şəkidə də bu məqsədlə torpaq sahəsi ayrılıb,
orada layihələndirmə işləri başa çatdırılıb. Bu zaman diqqət yetirilən önəmli məqamlardan biri ondan ibarətdir
ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr onların məskunlaşdığı ərazidə salınır və sözügedən məqam müəyyən
parametrlər baxımından olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, məcburi köçkünlərin əksəriyyəti olduqları
rayonlarda öz işlərini qurublar. Ona görə də onları öz işlərindən kənarlaşdırmamaq üçün elə məskunlaşdıqları
rayonlarda yeni qəsəbələr tikilir. Bu da öz növbəsində məcburi köçkünlərin yeni yaşayış məskəninə
köçürüldükdən sonra işsizlik problemi ilə qarşılaşmamalarına gətirib çıxarır.
Beləliklə, çadır düşərgələrinin ardınca artıq ölkəmizdə fin qəsəbələrinin ləğvi sahəsində də uğurlu addımlar
atılır. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, cənab İlham Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də prezident seçkiləri ərəfəsində
ilk görüşünü Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirərkən
bildirmişdir ki, ölkədə bir dənə də olsun çadır düşərgəsi qalmayacaq. Bundan sonra qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlərin miqyasının daha da genişlənməsi
nəticəsində onlar üçün bütün sosial-texniki infrastruktura malik yeni müasir qəsəbələr salındı. 2007-ci ilin
dekabrında ölkədə sonuncu çadır düşərgəsi də ləğv olundu. İndi fin qəsəbələrinin də tamamilə ləğvi
istiqamətində əməli addımlar atılır.
Bütün bunlar ümummilli lider Heydər Əliyevin qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli
istiqamətində həyata keçirdiyi siyasətin onun layiqli davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməsinin bariz göstəricisidir. Eyni zamanda, dövlət başçısının həyata keçirdiyi siyasət hər bir Azərbaycan
vətəndaşında olduğu kimi, öz doğma torpaqlarından didərgin düşmüş insanlarda da tezliklə ata-baba yurdlarına
qayıdacaqlarına möhkəm bir əminlik yaradıb. Bu səbəbdən qaçqın və məcburi köçkünlər Prezident İlham
Əliyevin ətrafında daha sıx birləşir, onun yürütdüyü siyasəti tam dəstəkləyirlər.
Bir mühüm məqamı da qeyd etmək lazımdır ki, dövlətlə yanaşı, qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdiyi
problemlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması və onların həlli istiqamətində Heydər Əliyev Fondu
da misilsiz xidmətlər göstərməkdədir. Xüsusən də, məcburi köçkün uşaqların təhsil problemlərinin həlli
istiqamətində fond tərəfindən mühüm addımlar atılır. Yüksək qayğı ilə əhatə olunan məcburi köçkünlər tezliklə
öz doğma torpaqlarına qayıtdıqdan sonra da dövlətin, onun başçısının, ulu öndərin adını daşıyan fondun xüsusi
diqqət və köməyini hər zaman öz üzərlərində hiss edəcəklərinə əmindirlər.
“Azərbaycan”.-2010.-21 dekabr.-N 280.-S.1.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərə davamlı dövlət qayğısı prioritet vəzifələrdəndir
Milyondan artıq soydaşımız tezliklə öz əzəli yurdlarına qayıdacaqlarına əmindirlər
Gərgin iş rejiminə və dövlət idarəçiliyi sahəsində nəhəng fəaliyyət sferasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarına hərbi təcavüzü nəticəsində doğma yurdlarından didərgin düşmüş bir
milyonadək soydaşımızın qayğıları, sosial problemləri, münaqişənin siyasi yolla həlli məsələsi müasir
Azərbaycan dövlətinin qurucusu və xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin gündəlik qayğısına
çevrilmişdi. Ulu öndərimiz dünyanın müxtəlif dövlət başçıları ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə, beynəlxalq və
yerli qurumların tədbirlərində mütləq şəkildə məhz bu problemə toxunaraq onu ölkəmizin bir nömrəli problemi
adlandırırdı. Təsadüfi deyil ki, bu problem ümummilli lider Heydər Əliyev siyasi kursunun layiqli davamçısı,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin də daim diqqət mərkəzində olmuş, son 7 ildə
qarşıda duran prioritet məsələlərdən biri kimi bu istiqamətdə ardıcıl, məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Bu gün xatırlatmaq yerinə düşər ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı son 7 ildə
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 26 fərman və sərəncam imzalamış, I Dövlət Proqramı və ona Əlavələr
təsdiq edilmiş, bu sənədlərin icrası ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 87 qərar və sərəncamı verilmiş, Milli
Məclisdə 1 qanun qəbul olunmuş, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə
qaçqın və məcburi köçkün probleminə həsr olunan beynəlxalq konfrans və iki geniş müşavirə keçirilmişdir. O
cümlədən 2010-cu ilin on bir ayında Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 1 fərman, 2 sərəncam imzalamış,
Nazirlər Kabineti 8 qərar və sərəncam qəbul etmişdir.
Ulu öndərin siyasi kursunu ardıcıl davam etdirən Prezident İlham Əliyev son 7 ildə 17 dəfə, o cümlədən
2010-cu ildə 4 dəfə məcburi köçkünlərlə şəxsən görüşmüşdür. Hələ 2003-cü il oktyabrın 1-də prezident seçkiləri
ərəfəsində ilk görüşünü Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirən
cənab İlham Əliyev "ölkədə bir dənə də çadır düşərgəsi qalmayacaq", - deyə bəyan etmişdi. Ölkə başçısının bu
vədi vaxtından bir il əvvəl yerinə yetirilmiş və çox acınacaqlı şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərin çadır
həyatına son qoyulmuş, onlar müasir standartlara uyğun, tam infrastruktura malik yeni qəsəbələrə
köçürülmüşlər.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı"nın, 2007-ci il 31 oktyabr tarixli sərəncamla həmin Dövlət Proqramına edilmiş Əlavələrin
icrası, həmçinin 2007-ci il sentyabrın 4-də Prezidentin yanında qaçqınların və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli ilə bağlı keçirilmiş müşavirədə ölkə başçısı tərəfindən qarşıya qoyulmuş vəzifələrin, habelə
bu sahədə mövcud olan normativ hüquqi sənədlərin yerinə yetirilməsi 2010-cu ildə Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin fəaliyyətinin əsas istiqamətlərindən olmuşdur.
2010-cu ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin yüksək səviyyədə həllini statistik
rəqəmlər əyani təsdiqləyir. Başa vurmaqda olduğumuz ildə bu istiqamətdə 336,9 milyon manat vəsait sərf
edilmişdir (204,9 milyon manat büdcə, 105 milyon manatı Dövlət Neft Fondunun, 27 milyon manatı isə
beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlarının vəsaiti). Büdcədə nəzərdə tutulmuş vəsaitdən 186,0 milyon
manat cari ilin 11 ayı ərzində artıq təyinatı üzrə xərclənmişdir.
Ölkə başçısının yeni tikilən şəhərciklərə vaxtaşırı baş çəkməsi, yaradılan şəraitlə ciddi maraqlanması
məcburi köçkünlərin ürəyindən olmuşdur. Cənab İlham Əliyevin 2010-cu il fevralın 27-də Qəbələ rayonu
ərazisində 155 məcburi köçkün ailəsi üçün tikilmiş iki beşmərtəbəli binanın açılış mərasimində iştirakı əsl
bayram ovqatı yaratmışdı.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva 2010-cu il noyabrın 10da Yevlax şəhərində məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş yaşayış binaları kompleksinin açılış mərasimində də
iştirak etmişlər. Xatırladaq ki, "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na əsasən, yaradılmış kompleksin tikintisinə 2010-cu ilin
aprelində başlanmışdı. Binaların yerləşdiyi ümumi ərazi 10 hektardır. Beşmərtəbəli 10 binada bir, iki, üç və
dördotaqlı 615 mənzil vardır. Bu mənzillərdə şəraiti dözülməz olan ictimai obyektlərdə, yarımçıq tikililərdə
müvəqqəti məskunlaşan məcburi köçkünlər yerləşdirilmişdir. Mənzillərdə normal kommunal şərait yaradılmış,
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ərazidə klub-icma mərkəzi, inzibati bina inşa edilmişdir. Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun sifarişi
ilə yaradılan məhəllədə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülmüşdür. Burada 50 yerlik uşaq bağçası, 440
yerlik məktəb binası, qazanxana, nasosxana, transformator yarımstansiyası tikilmiş, mənzillərə telefon, su və
qaz xətləri çəkilmişdir. Məhəllədə dörd subartezian quyusu qazılmış, iki su anbarı tikilmiş, ümumi uzunluğu 2
kilometrdən çox olan asfalt-beton yol salınmışdır.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin və xanımı Mehriban Əliyevanın 2010-cu il noyabrın 11-də Füzuli
rayonuna səfər çərçivəsində Horadiz Olimpiya İdman Kompleksinin açılış mərasimində iştirakı ilin yaddaqalan
hadisələrindəndir. Tikintisinə 2009-cu ilin fevralında başlanmış kompleks 5 hektar sahəni əhatə edir. Burada 30
yerlik mehmanxana, basketbol meydançası, 500 yerlik əl oyunları zalı, tennis kortu, avtomobil dayanacağı
vardır. Olimpiya İdman Kompleksinə həmçinin soyunub-geyinmə otaqları, duşxana, sauna və masaj otaqları,
tibb məntəqəsi, bufet, inzibati otaqlar və yataq otaqları daxildir. Kompleksin ərazisində su anbarı, su çəni
qülləsi, elektrik yarımstansiyası da inşa olunmuşdur. Kompleksdə həmçinin 1860 tamaşaçı yeri olan futbol
meydançası gənclərin ixtiyarına verilmişdir.
2010-cu il noyabrın 11-də Prezident İlham Əliyev və xanımı Mehriban Əliyeva Ağdam rayonunda 689
məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni qəsəbənin açılış mərasimində iştirak etmişlər. Qəsəbədəki evlərin
ümumi sahəsi 37 min 187 kvadratmetrdir. Hər bir evin 6 sot torpaq sahəsi vardır. Qəsəbədə 1000 kilovatlıq
transformator quraşdırılmış, elektrik hava xətləri çəkilmişdir. Qəsəbəyə 20 kilometr içməli su xətti, 34 kilometrə
yaxın qaz xətti çəkilmiş, 4 qaztənzimləyici məntəqə quraşdırılmışdır. Burada müasir standartlara cavab verən
yol infrastrukturu, sahəsi 1,7 hektar olan park yaradılmışdır. Qəsəbənin ərazisində həmçinin 50 yerlik uşaq
bağçası, ayrıca inzibati bina və müxtəlif yığıncaqların keçirilməsi üçün 152 yerlik iclas zalı olan klub-icma
mərkəzi də inşa edilmişdir.
Oxucuların diqqətinə daha bir neçə önəmli faktı çatdırmaq istərdim. 2010-cu ildə Biləsuvar rayonu ərazisində Cəbrayıl Rayon İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının tikintisi başa çatdırılmışdır. Hazırda binanın
otaqlarının mebel və avadanlıqlarla təchizatına başlanmışdır. Bakı şəhərində təcili yerləşdirilməsinə zərurət
yaranmış 70 ailə üçün 2010-cu ildə Abşeron rayonunun Ramana qəsəbəsində beşmərtəbəli yaşayış binasının
tikintisi başa çatdırılmış və məcburi köçkünlərə təhvil verilmişdir. Həmçinin Naftalan şəhərinin sosial-iqtisadi
inkişafının sürətləndirilməsi ilə əlaqədar Goranboy rayonu ərazisində 164 məcburi köçkün ailəsi üçün 60 və 45
mənzilli 3 beşmərtəbəli yaşayış binasının tikintisi başa çatmış, hazırda Dövlət Qəbul Komissiyasının Aktı
rəsmiləşdirilir. Məktəb, uşaq bağçası və mühəndis kommunikasiyalarında işlər davam edir.
Son vaxtların ürəkaçan statistikası məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata
keçirilən tədbirləri bütün təfərrüatı ilə əhatə edir. İmişli rayonunun inzibati ərazisində 500 məcburi köçkün ailəsi
üçün qəsəbə salınması məqsədilə 100 hektar torpaq sahəsi ayrılmasını, Mingəçevir şəhərində (502 ailə üçün 8,0
ha) ayrılmış torpaq sahəsinə texniki şərtlərin alınmasını və layihə-smeta sənədlərinin hazırlanmasını, Şəki
şəhərində (423 ailə üçün 84,0 ha) ayrılmış torpaq sahəsində mühəndis-axtarış işlərinin başa çatmasını, Ağcabədi
rayonunda (rayondakı fin qəsəbələrində məskunlaşmış 994 və məktəb binalarında məskunlaşmış 114 məcburi
köçkün ailələri üçün cəmi - 1108 ailə): bundan Laçın rayonundan olan 552 ailə üçün yeni qəsəbənin salınması,
digər rayonlardan olan 556 ailə üçün çoxmərtəbəli evlərin tikintisi) ayrılmış torpaq sahəsinə texniki şərtlər
alınmasını, "Azərdövləttikintilayihə" DLİ ilə hər iki obyekt üzrə müqavilələr bağlanmasını yada salmaq yerinə
düşərdi.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə məxsus binalarda müvəqqəti məskunlaşmış
və köçürülməyə ehtiyacı olan 1410 ailə üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni mikrorayonun
layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun inzibati ərazisindəki 14 nömrəli qış
yatağından 22,0 hektar torpaq sahəsi ayrılmışdır. "Azərsu" ASC, "Azəriqaz" İB və "Azərenerji" ASC-dən texniki şərtlər alınmış və Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə inşaat pasportunun hazırlanması üçün müraciət edilmişdir.
Balakən rayonundakı məktəb binalarında müvəqqəti məskunlaşmış 43 məcburi köçkün ailəsi üçün
beşmərtəbəli evin tikintisi məqsədilə torpaq sahəsi ayrılmış, Ağdam rayonunun "Dördyol"adlanan ərazisində
yeraltı qazmalarda, qamış və çiy kərpic daxmalarda ağır şəraitdə yaşayan 932 məcburi köçkün ailəsinə həmin
rayonun Bənövşələr (30 hektar) və İmamqulubəyli (70 hektar) qəsəbələri ərazisində torpaq sahələri ayrılmışdır.
Qəbələ rayonunun Zarağan kəndində kimyəvi maddələr tullantısı olan ərazidə yerləşən keçmiş sovet ordusunun hospitalında müvəqqəti məskunlaşmış 40 ailənin köçürülməsi ilə əlaqədar kənd bələdiyyəsi tərəfindən
ayrılmış ərazidə 155 məcburi köçkün ailəsi üçün iki beşmərtəbəli binanın tikintisi nəzərdə tutulurdu. Bir
beşmərtəbəli, 40 mənzilli binanın inşası artıq başa çatdırılmışdır. Beyləqan rayonu ərazisində Xocavənd Rayon
İcra Hakimiyyətinin inzibati binasının tikintisi üçün torpaq sahəsi ayrılmış, layihə-smeta sənədlərinin tərtibatı
başa çatdırılmış, Dövlət Baş Ekspertiza İdarəsinə təqdim edilmişdir. Bakı Dövlət Universitetinin 7
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yataqxanasında məskunlaşmış 758 məcburi köçkün ailəsi tezliklə Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində tikiləcək çoxmərtəbəli yaşayış evlərinə köçürüləcək.
Azərbaycan dövləti qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaqla bərabər onların
işlə təmin olunmasına da xüsusi qayğı göstərir. 2010-cu ildə 1935 nəfər, o cümlədən məcburi köçkünlərin sıx
müvəqqəti məskunlaşdıqları ərazilərdə 735 nəfər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun struktur
bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində isə 1200 nəfər daimi işlə, 4458 nəfər isə mövsümi işlə təmin olunmuşdur. Bundan əlavə, 107 nəfərə işsiz statusu verilmiş, 125 nəfərə işsizlik müavinəti təyin edilmişdir. 320
nəfər əmək bazarının müasir tələbləri əsasında peşə hazırlığı kurslarına, 360 nəfər isə haqqı ödənilən ictimai
işlərə cəlb olunmuşdur.
Əvvəllər büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə çalışmış və işlə təmin olunmamış 14 min nəfərdən çox
məcburi köçkünə orta aylıq əməkhaqqının ödənilməsi davam etdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamının 2-ci bəndi üzrə
komitəyə 544 müraciət (393 müraciət qaçqın və məcburi köçkünlərdən, 151 müraciət isə vətəndaşlardan) daxil
olmuş, məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarılmalarına dair 105 məhkəmə prosesində
komitənin nümayəndəsi iştirak etmişdir.
Dövlət investisiya xərcləri hesabına Sabirabad, Saatlı və Ağcabədi rayonlarında məskunlaşmış məshəti türkləri üçün tikintisi yarımçıq qalmış 54 evdə inşaat işləri başa çatdırılmışdır. Məcburi köçkünlərin müvəqqəti
məskunlaşdıqları 41 obyektdə cari təmir işləri aparılmışdır.
Məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri kommunal xərclər üçün 2010-cu ildə təsdiqlənmiş 80,3 milyon manat
vəsaitdən cari ilin 11 ayı ərzində 69,0 milyon manatı müəyyən edilmiş normativlər üzrə birbaşa xəzinədarlıq
vasitəsilə xidmət təşkilatlarına ödənilmişdir.
2010-cu ildə "Bakıelektrikşəbəkə", "Sumqayıtelektrikşəbəkə" ASC tərəfindən fərdi evlərdə və yığcam
yaşayış yerlərində elektrik sayğaclarının quraşdırılması tam başa çatdırılmışdır. "Azəriqaz" İB üzrə Bakı
şəhərində və respublikanın digər rayon və şəhərlərində fərdi və yığcam məskunlaşma obyektlərində nəzərdə tutulan sayğacların quraşdırılması tam başa çatmışdır. Müxtəlif rayonlar üzrə məskunlaşma obyektlərinə 29
müxtəlif markalı güc transformatoru, 20 ədəd şkaf KTP, 35 ədəd su nasosu, 1750 metr kabel, 46400 metr elektrik naqili verilmişdir.
Dövlət büdcəsindən 2010-cu il üçün yemək xərci müavinətinin ödənilməsi məqsədilə təsdiqlənmiş 88,8 milyon manat vəsaitdən 66,4 milyon manatı məcburi köçkünlərə bankomatlar vasitəsilə verilmişdir. 80 min
məcburi köçkün ailəsinin hər birinə payız-qış mövsümündə (yanvar-fevral aylarında) 40 litr ağ neft
paylanmışdır. Nazirlik, komitə, şirkət, konsern və səhmdar cəmiyyətləri tərəfindən bayramlar ərəfəsində məcburi köçkünlərə 2,1 milyon manat həcmində müxtəlif yardımlar göstərilmişdir.
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında bağlanmış Kredit Sazişi üzrə 2010-cu il ərzində MKSİF
tərəfindən 101 müxtəlif növ icma mikrolayihəsi (mikrolayihələrin ümumi dəyəri 6,731 milyon ABŞ dolları
təşkil etmişdir) başa çatdırılmış və bu mikrolayihələrdən 53730 nəfər əhali, o cümlədən 37,8 min nəfər məcburi
köçkün faydalanmışdır. Daha 11 mikrolayihənin icrasına başlanmışdır. Hazırda 47 mikrolayihə (mikrolayihələrin ümumi dəyəri 6,494 milyon ABŞ dolları təşkil edir) üzrə satınalma prosedurları aparılır.
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökumətinin maliyyə vəsaiti hesabına Azərbaycanın müxtəlif rayon və
şəhərlərində 328 nəfər məcburi köçkünə ümumi məbləği 434 min manat təşkil edən mikrokredit verilmişdir. Bu
mikrokredit proqramlarından 2,4 min nəfər əhali faydalanmışdır ki, onların 80 faizi, yəni 1900 nəfəri məcburi
köçkündür.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya içtimaiyyətinin diqqətinə
müntəzəm çatdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi gündəlik fəaliyyətimizdə mühüm yer
tutur. 2010-cu il yanvarın 19-da "Euronews" telekanalının müxbirinə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tarixi kökləri, 1 milyonadək qaçqın və məcburi köçkünün üzləşdiyi çətinliklər, dövlət tərəfindən
sosial problemlərin həlli istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
2010-cu il yanvarın 20-21-də "Euronews" telekanalının müxbiri Füzuli, Ağdam, Beyləqan və Goranboy rayonlarının ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrlə tanış olmuş, məcburi köçkünlərlə
görüşüb söhbət etmiş, həmçinin Tərtər və Ağdam rayonlarının təmas xəttindəki hərbi hissələrə baş çəkərək vaxtilə ermənilər tərəfindən işğal olunmuş, sonradan azad edilmiş Şıxarx qəsəbəsində olmuş, dağıdılmış evləri, ermənilərin törətdikləri vəhşilikləri öz gözləri ilə görüb lentə almış, "Dağlıq Qarabağ: Azərbaycandakı qaçqınlar
düşərgəsində" adlı reportaj hazırlamışdır. Bu material "Euronews" telekanalında bir neçə gün yayımlanmışdır.
Ölkəmizdə səfərdə olan BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi cənab
Valter Kalin mayın 21-də məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları bölgələrə səfər etmiş, Füzuli rayonunda salınmış Zobucuq qəsəbələrinə havadan baxış keçirmiş, Beyləqan rayonu ərazisində "Xocavənd-500"
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qəsəbəsində sakinlərlə görüşmüş, Laçın rayonundan olan məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları
"Taxtakörpü" ərazisindəki Vağazin obasında yaşayanların həyat şəraiti ilə yaxından tanış olmuşdur.
BMT Baş katibinin müavini xanım Aşa Rouz Migiro Binəqədi rayonunda İdarəetmə və Texnologiya
Kollecinin 1 nömrəli yataqxanasında məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşmüş, 2 nömrəli Evtikmə Kombinatının ərazisində yeni salınmış yaşayış kompleksində olmuşdur. Fransa Senatının üzvü xanım Natali Quli də bu
yataqxanada yaşayanlarla görüşmüş, Xocavənd rayonunun sakinləri üçün Beyləqan rayonu ərazisində salınmış
yeni qəsəbəyə baş çəkmişdir. Almaniya KİV-nin təmsilçilərinin məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə yerində tanış
olmaq üçün iyunun 7-də Ağcabədi, Ağdam, Tərtər və Yevlax rayonlarına səfərləri təşkil edilmişdir.
Komitə üzrə 20 rayon (şəhər) icra hakimiyyətlərinə 522,3 min manat, qaçqın və məcburi köçkünlərdən daxil
olmuş müraciətlər əsasında isə 198 ailəyə 15,2 min manat, cəmi 337,5 min manat məbləğində humanitar yardım
ayrılmışdır. Qurban bayramı münasibətilə 18650 ailəyə İslam İnkişaf Bankının xətti ilə 186,5 ton ət payı verilmişdir.
Komitənin nəzdində olan aqrar sənaye və aqrar fermer təsərrüfatları tərəfindən 2010-cu ilin məhsulu üçün
əkilmiş 166 hektar sahədən 168 ton taxıl məhsulu yığılmışdır. 2010-cu ilin payız səpini və 2011-ci ilin məhsulu
üçün 136 hektar sahədə şum işləri aparılmış, həmçinin 717,8 min manatlıq sənaye məhsulu istehsal edilmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin ərizə və şikayətlərinə vaxtında baxılması, onların arzu və təkliflərinin nəzərə
alınması daim diqqət mərkəzindədir. Dövlət Komitəsinin Mərkəzi Aparatında 5353 nəfər vətəndaş qəbul olunmuş, qaçqın və məcburi köçkünlərdən, müxtəlif təşkilatlardan daxil olmuş 28137 yazılı və şifahi müraciətə
baxılmış, müraciətlərin 98 faizi icra olunmuş, 69 faizi müsbət həll edilmişdir.
Prezident İlham Əliyev çıxışlarında ölkəmizin ərazi bütövlüyü ilə bağlı dəfələrlə vurğulayıb: "Azərbaycanın
işğal olunmuş torpaqları işğalçı qüvvələrdən azad olunmalıdır. Azərbaycanın məcburi köçkünləri öz doğma
torpaqlarına qayıtmalıdırlar, o cümlədən Dağlıq Qarabağa qayıtmalıdırlar. Təbii ki, torpaqlarımız sülh yolu ilə
azad edilməsə, istənilən vasitə ilə azad ediləcəkdir".
Bu sözlər, həmçinin dövlət başçısının beynəlxalq tədbirlərdəki qətiyyətli bəyanatları öz ata-baba yurdlarından didərgin salınmış insanlarda sabaha ümidi artırır və məcburi köçkünlər inanırlar ki, problemin siyasi həlli
sahəsində ölkə Prezidenti, Ali Baş Komandan İlham Əliyevin siyasi səyləri, həyata keçirdiyi qlobal tədbirlər
müsbət nəticəsini verəcək və onlar tezliklə öz doğma ata-baba yurdlarına qayıdacaqlar.
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini,
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri
“Azərbaycan”.-2010.-23 dekabr.-N 282.-S.3
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Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu fəaliyyətini
uğurla davam etdirir
Qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın problemləri bizim üçün həmişə gündəlikdə bir nömrəli
problemdir.
İlham ƏLİYEV Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Son illər müstəqil Azərbaycan Respublikası sürətli inkişaf yoluna çıxmış, ölkəmiz regionda lider dövlətə
çevrilmişdir. Bu yaxınlarda Nazirlər Kabinetinin 2010-cu ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və 2011-ci
ildə qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclasında cənab Prezident İlham Əliyev demişdir: "Bu böhranlı illər
ərzində biz iqtisadi siyasətimizi inamla aparmışıq. Ölkə qarşısında duran vəzifələr icra edildi. Bütün sosial
proqramlar öz həllini tapdı". Söz yox ki, bütün bu nailiyyətlərin qazanılması uzun illər aparılan düşünülmüş
iqtisadi siyasətin, davamlı islahatların nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bu gün Azərbaycan müharibə şəraitində yaşayır, torpaqlarımızın 20 faizi erməni işğalçıları tərəfindən
zəbt olunmuş, bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün öz ata-baba yurdlarını tərk etməyə məhkum
olunmuşlar. Ancaq bu insanlar həmişə dövlətimizin gündəlik qayğısı ilə əhatə olunmuş, ildən-ilə onların sosial
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Ümummilli lider Heydər Əliyev bu insanlara xüsusi qayğı və məhəbbətlə yanaşırdı. Ulu öndər deyirdi:
"... İşğal olunmuş bütün regionlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan
vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir". Bu böyük tarixi
şəxsiyyətin siyasi kursunun ləyaqətli davamçısı Prezident İlham Əliyevin hakimiyyəti illərində isə məcburi
köçkünlərin sosial vəziyyəti ildən-ilə yaxşılaşdı və nəticə olaraq onu demək olar ki, bu gün ölkədə bir dənə də
olsun çadır şəhərciyi qalmamışdır. Bu mühüm dövlət əhəmiyyətli tədbirlərin reallaşmasında Məcburi
Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun (MKSİF) böyük xidmətləri olmuşdur.
MKSİF ümummilli lider Heydər Əliyevin 6 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılmışdır. Fondun
əsas məqsədi məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, onlar üçün iş yerlərinin
açılmasını təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsini, əsasən sosial infrastrukturun bərpasına yönəldilmiş
layihələrin yerinə yetirilməsi üçün vəsait ayrılmasını və bu vəsaitlərdən səmərəli və məqsədyönlü istifadəsini
təmin etməkdir.
MKSİF-in maliyyələşmə mənbələrinin sırasına dövlət büdcəsindən ayırmalar, Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Neft Fondu və Dövlət Neft Şirkəti, Dünya Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Yaponiya Sosial
İnkişaf Fondu və s. donorlar daxildir.
Dünya Bankı Fondun ilk illərdə əsas donoru olmuşdur. Hazırda bu bank fondun ən vacib donorlarından
biri olaraq qalır. Qeyd etmək lazımdır ki, məcburi köçkünlərin problemlərinin həll edilməsi üçün Fondun
müvafiq fəaliyyətini maliyyələşdirmək məqsədilə Dünya Bankı Azərbaycan hökuməti ilə ardıcıl olaraq üç
güzəştli kredit sazişi bağlamışdır.
Bu beynəlxalq təşkilatın 10 milyon ABŞ dolları həcmində ayırdığı birinci güzəştli kredit sazişi
çərçivəsində həyata keçirilən layihə 2001-ci ilin yanvar ayından başlanmış və 2005-ci ilin sentyabr ayında başa
çatmışdır. İcma mikrolayihələrindən 168 min nəfərdən artıq məcburi köçkün faydalanmışdır.
2008-ci ilin sonunda Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasında "Məcburi köçkünlərin iqtisadi
inkişafına yardım layihəsi"nin həyata keçirilməsi məqsədilə bağlanmış ikinci kredit sazişi başa çatmışdır (kredit
sazişinin icrasına 2005-ci ilin noyabr ayında başlanmışdır). Layihənin ümumi həcmi 12,6 milyon ABŞ dolları
təşkil edirdi.
15 may 2008-ci il tarixdə Bakı şəhərində Dünya Bankı və Azərbaycan Respublikasının Hökuməti
arasında "Məcburi köçkünlərin iqtisadi inkişafına yardım layihəsi üçün əlavə maliyyələşdirmə"ni həyata
keçirmək məqsədilə maliyyələşdirmə və layihə sazişləri imzalanmışdır.
Yeni layihə isə 2008-ci ilin sonunda başa çatmış kredit sazişi çərçivəsində həyata keçirilən "Məcburi
köçkünlərin iqtisadi inkişafına yardım layihəsi"nin davamıdır.
Onun əsas komponenti icma mikrolayihələridir. Bu komponent məcburi köçkün icmaları tərəfindən
təklif olunan müxtəlif növ infrastruktur mikrolayihələrinin maliyyələşdirilməsini təmin edəcəkdir. İcra müddəti
üç il nəzərdə tutulmuşdur.
Burada Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu vasitəsilə məcburi köçkünlərin sıx müvəqqəti
məskunlaşma yerlərində mövcud olan sosial problemlərinin həlli, infrastrukturun yaxşılaşdırılması ilə bağlı
müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
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Azərbaycan hökuməti iştirak payı kimi yeni layihənin həyata keçirilməsi üçün 8,69 milyon ABŞ dolları
həcmində vəsait ayrılmasını nəzərdə tutur.
Yeni kredit sazişi çərçivəsində bu günə kimi hələlik 136 icma mikrolayihəsi həyata keçirilmişdir.
Hazırda daha 26 mikrolayihə üzrə müqavilə bağlanmış, 27 mikrolayihə üzrə isə satınalma prosedurları aparılır.
Daha 54 icma mikrolayihəsi qiymətləndirmə mərhələsindədir. 58 icma mikrolayihəsi üzrə MKSİF-un İcraiyyə
Komitəsi qeydiyyata alınması üçün sənədlər hazırlamışdır.
2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq edilmişdir. Bu dövlət proqramı ilə
məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yeni qəsəbələrin layihələndirilməsi və tikintisi Məcburi Köçkünlərin
Sosial İnkişaf Fonduna həvalə edilmişdir. Dövlət Proqramına əsasən fond tərəfindən 2005-2007-ci illərdə
Ağdam, Ağcabədi, Biləsuvar, Füzuli və Sabirabad rayonlarının ərazilərində 26 qəsəbə salınmış və bu
qəsəbələrdə 8 mindən artıq ev tikilmişdir. 2007-ci ilin sonunda ölkəmizdə son çadır düşərgələri tamamilə ləğv
olundu və beləliklə, Dövlət Proqramı ilə nəzərdə tutulmuş məqsədlər həyata keçirildi.
Məlumdur ki, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan yüz minlərlə məcburi köçkün
vardır. Bununla əlaqədar olaraq məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli sərəncamı ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin
yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na əlavələr təsdiq
edilmişdir. Dövlət Proqramına edilmiş əlavələr üzrə əsasən sifarişçi funksiyaları Nazirlər Kabinetinin sərəncamı
ilə MKSİF-ə həvalə edilmişdir.
2008-ci ildə MKSİF Xocavənd rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün Beyləqan rayonunun
ərazisində 500 ailəlik bir, Xocalı rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün isə Goranboy rayonunun ərazisində
500 ailəlik 4 yeni yaşayış qəsəbəsinin tikintisinə başlamışdır. Artıq bu qəsəbələrin tikintisi başa çatmış və
burada məcburi köçkünlər yerləşdirilmişdir. Goranboy rayonunun Yuxarı Ağcakənd kəndinin ərazisində tikilən
120 ailəlik yeni qəsəbənin tikintisi 2009-cu ildə başa çatmışdır. Bütün yeni salınan qəsəbələrdə zəruri sosialtexniki infrastrukturlar nəzərdə tutulmuşdur.
2008-ci ilin sonunda MKSİF məcburi köçkünlər üçün Qəbələ rayonunda 155 mənzillik 2 ədəd 5
mərtəbəli, Bakı şəhərində 369 mənzillik 6 ədəd 9 mərtəbəli yaşayış binalarının, Göygöl rayonunda isə həyətyanı
sahələri olan 26 ədəd fərdi evin tikintisinə başlamışdır və artıq bu işlər başa çatmışdır.
2009-cu ilin yayında Goranboy rayonunda fin tipli evlərdən ibarət düşərgədə müvəqqəti məskunlaşmış
596 məcburi köçkün ailəsi üçün həmin rayonunun ərazisində yeni qəsəbə salınmışdır.
Hər iki açılış mərasimində Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev iştirak etmiş və
görülən işlərə yüksək qiymət vermişdir.
Dövlət Proqramına əlavələrdə 15 fin tipli qəsəbədə müvəqqəti məskunlaşmış 6227 məcburi köçkün
ailələri və respublika üzrə məktəb binalarındakı 2768 köçkün ailələri üçün yeni qəsəbələrin salınması və ya
hündürmərtəbəli yaşayış binalarının, fərdi evlərin tikintisi nəzərdə tutulurdu.
Artıq Yevlax rayonu ərazisində 612 məcburi köçkün ailəsi üçün çoxmərtəbəli binalardan ibarət
məhəllənin inşası başa çatmış, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin iştirakı ilə 10 noyabr 2010-cu ildə
məhəllənin açılışı olmuşdur.
Eyni zamanda, Mingəçevir şəhərində (502 ailə üçün 8,0 ha) ayrılmış sahəyə texniki şərtlər alınmış və
"Azərdövlətlayihə" ilə müqavilə bağlanmışdır. Artıq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması başa çatmış və
Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinə sənədlərin təqdim edilməsi üçün müvafiq razılaşdırmaların alınması ilə bağlı
müraciət edilmişdir.
Şəki şəhərində (423 ailə üçün 84,0 ha) ayrılmış sahəyə müvafiq texniki şərtlər təşkilatlardan alınmışdır.
Bunun üçün də layihə-smeta sənədlərinin hazırlaması üçün "Azərmemarlayihə" ilə müqavilə bağlanmışdır.
Obyektdə mühəndis-axtarış işləri başa çatıb, hazırda qəsəbənin baş planı, evlərin (1,2,3,4 otaqlı) layihələri və
smetaları hazırlanmış, sosial və infrastruktur kommunikasiyalarının layihələri üzərində iş davam edir.
Dövlət Proqramına uyğun olaraq Ağcabədi rayonu üzrə (rayondakı fin qəsəbələrində məskunlaşmış 994
və məktəb binalarında məskunlaşmış 114 məcburi köçkün ailəsi üçün) torpaq sənədləri və texniki şərtlər
alınmışdır. "Azərdövləttikintilayihə" ilə hər iki obyekt üzrə müqavilələr bağlanmış və hazırda layihə-smeta
sənədlərinin hazırlanması davam edir.
2010-cu ilin may-iyun aylarında respublikanın bəzi rayonlarında təbii fəlakət nəticəsində dəymiş zərərin
qısa bir zamanda aradan qaldırılması məqsədi ilə Laçın rayonundan olan 552 ailə üçün yeni qəsəbənin salınması
üzrə layihə işləri intensivləşdirilmişdir. Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinə layihə-smeta sənədləri təqdim edilmiş,
evlər üzrə müsbət rəy alınmış və evlərin tikintisi ilə bağlı müqavilələr bağlanmışdır. Digər obyektlər üzrə layihə
sənədlərin ekspertizası davam edir.
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Ağdam rayonu üzrə (rayondakı fin qəsəbəsində məskunlaşmış 689 məcburi köçkün ailələri üçün)
Quzanlı qəsəbəsinin yaxınlığında yeni qəsəbənin inşası başa çatmış, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti 11
noyabr 2010-cu il tarixində bu yeni qəsəbənin açılışında iştirak etmişdir.
Dövlət Proqramına əlavələrdə Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə məxsus
binalarda müvəqqəti məskunlaşmış və köçürülməyə ehtiyacı olan 1410 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri
sosial-texniki infrastrukturu olan yeni mikrorayonun salınması da nəzərdə tutulur. Bu qəsəbənin salınması üçün
Bakı şəhəri Qaradağ rayonunun inzibati ərazisindəki 14 nömrəli qış yatağından 22,0 hektar (örüş) torpaq sahəsi
(Müşviqabad qəsəbəsinin yaxınlığında) ayrılmışdır. "Azərsu" ASC, "Azəriqaz" İB və "Azərenerji" ASC-dən
texniki şərtlər alınmış, Bakı İcra Hakimiyyəti tərəfindən "İnşaat Pasport"-u hazırlanmış və layihə təşkilatı ilə
müqavilənin bağlanması üçün hazırlıq işləri aparılır.
Ağdam rayonunun "Dördyol" adlanan ərazisində yeraltı qazmalarda, qamış və çiy kərpiç daxmalarda
ağır şəraitdə yaşayan 932 məcburi köçkün ailəsi üçün Bənövşələr (30 hektar) və İmamqulubəyli (70 hektar)
qəsəbələri ərazisində torpaq sahələri ayrılmışdır. Hazırda texniki şərtləri alınmış və "İnşaat Pasportu"
hazırlanmışdır.
Qəbələ rayonunun Zarağan kəndində kimyəvi maddələr tullantısı olan ərazidə yerləşən keçmiş sovet
ordusunun hospitalında müvəqqəti məskunlaşmış 40 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi ilə əlaqədar öncə
Zarağan bələdiyyəsi tərəfindən ayrılmış və bu ərazidə tikilmiş 155 məcburi köçkün ailəsi üçün 2 ədəd 5
mərtəbəli binanın məhəlləsində 1 ədəd 5 mərtəbəli 40 mənzilli binanın tikintisi başa çatıb. Hazırda binanın
istismara qəbulu ilə əlaqədar sənədlərin rəsmiləşdirilməsi davam edir.
Naftalan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə əlaqədar Goranboy rayonu ərazisində
164 məcburi köçkün ailəsi üçün 3 ədəd (2 ədəd 60 mənzilli və 1 ədəd 45 mənzilli) 5 mərtəbəli binaların, 360
şagird yerlik məktəbin tikintisi başa çatmışdır və hazırda Dövlət Qəbul Komissiyasının Aktı rəsmiləşdirilir.
Uşaq bağçasında və mühəndis kommunikasiyalarında işlər davam edir. Goranboy şəhəri ərazisində inşa edilən
məhəllədə əlavə binanın (musiqi məktəbi, inzibatı bina) və razılaşdırılmış baş planda düzəlişlərin edilməsi
məqsədi ilə müvafiq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün hazırlıq işləri aparılır.
Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırması məqsədi ilə Bakı Dövlət Universitetinin
tələbə şəhərciyinin 7 yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış 758 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi üçün
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 6 may 2010-cu il tarixli sərəncamı ilə çoxmərtəbəli binalardan
ibarət məhəllənin layihələndirilməsi və tikintisi üzrə sifarişçi funksiyaları Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fonduna həvalə edilmişdir. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 1 noyabr 2010-cu il tarixli sərəncamı
ilə Abşeron rayonunun Masazır bələdiyyəsinin ərazisində yeni məhəllənin salınması üçün 12 ha torpaq sahəsi
ayrılmışdır. Yeni məhəllənin müvafiq mühəndis kommunikasiyalarla təmin edilməsi üçün MKSİF tərəfindən
aidiyyəti təşkilatlara müraciətlər edilmiş və texniki şərtlər alınmışdır. "İnşaat Pasportu"nun hazırlanması ilə
əlaqədar Abşeron rayon İH-ə müraciət edilmişdir. Layihə işlərinə başlanması üçün hazırlıq işləri aparılır.
Biz yaxşı bilirik ki, inşa etdiyimiz bu qəsəbələr, ayrı-ayrı binalar məcburi köçkünlərimizin müvəqqəti
ünvanıdır. Cənab Prezidentimiz demişdir: "Belə gözəl evləri biz yaradırıq. On minlərlə vətəndaşımızı biz yeni
evlərlə, mənzillərlə təmin etdik. Ümumiyyətlə, biz 90 minə yaxın köçkünü belə gözəl evlərə, mənzillərə
yerləşdirdik. Hər yerdə fərdi evlər, mənzillər tikilir, quruculuq-abadlıq işləri aparılır. Ancaq bu, necə deyərlər,
müvəqqəti bir ünvandır".
Cənab Prezident bu gün də məcburi köçkünlərin daha yaxşı şəraitdə yaşamasına xüsusi qayğı göstərir.
Biz də çalışırıq ki, bu insanlar rahat evlərdə yaşasınlar, hər cür şəraitləri olsun.
Ayaz ORUCOV,
Milli Məclisin deputatı,
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun direktoru
“Xalq qəzeti”.-2011.-3 fevral.-№20.-S. 5.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərə yüksək dövlət qayğısının daha bir real nümunəsi
Prezident İlham Əliyevin məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair
əlavə tədbirlər haqqında sərəncamını təkcə bu qəbildən olan insanlar yox, bütün ölkə ictimaiyyəti yüksək
dəyərləndirir
Azərbaycanın sürətli sosial-iqtisadi inkişafının əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri yaşanan
tərəqqinin hər bir vətəndaşın həyatında öz əksini tapması, insanların rifah halının günü-gündən
yaxşılaşmasıdr. Əhalinin maddi gəlirlərinin davamlı şəkildə çoxalması, əməkhaqqı və pensiyaların, eləcə
də büdcədən maliyyələşən insanlara ödənilən vəsaitlərin Prezident İlham Əliyevin müvafiq
sərəncamlarına əsasən vaxtaşırı artırılması və bu qəbildən olan digər tədbirlər ölkədə sosial sferada
vəziyyətin daha da yaxşılaşmasını xarakterizə edən mühüm parametrlərdəndir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin böyük himayədarı
Əldə edilən bu uğurlar Ermənistanın həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti üzündən öz doğma yurd-yuvalarını
tərk edərək qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məcbur olan insanların yaşayış durumuna və sosial
vəziyyətinə də təsirsiz ötüşmür. MDB, eləcə də Avropa məkanında qaçqın və məcburi köçkünlərin sayına görə
Azərbaycan ilk yerlərdə gələn dövlətlərdən biri olmasına baxmayaraq, bu kateqoriyadan olan insanların həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından ən fəal siyasət yürüdən və yüksək nəticələr əldə edən ölkələrdən
hesab olunur. Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin daha da yaxşılaşdırılması dövlətin həyata
keçirdiyi siyasətin əsas prioritetlərindən birini təşkil edir və göstərilən istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə
olunduğu beynəlxalq miqyasda da açıq etiraf edilir.
O da həqiqətdir ki, işğal faktı nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünə çevrilən insanların üzləşdiyi sosial və
digər problemlərin həlli istiqamətində atılan ilk addımlar bilavasitə ümummilli lider Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır. Məhz ulu öndərin xalqın tələbi ilə hakimiyyətə qayıtmasından sonra doğma yurdlarından didərgin
salınmış bir milyon nəfərədək soydaşımız dövlət qayğısı ilə əhatə olundu, onların üzləşdiyi sosial problemlər
tədricən öz həllini tapmağa başladı. Bu insanların səsi dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Ulu öndər müxtəlif
ölkələrin dövlət başcıları, rəsmi şəxsləri ilə keçirilən çoxsaylı görüşlərində, beynəlxalq və yerli qurumlarda
etdiyi çıxışlarında mütləq qaçqın və məcburi köçkünlər məsələsinə toxunurdu, bunu ölkədə bir nömrəli problem
adlandırırdı.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ulu öndərin layiqli davamçısı Prezident İlham
Əliyevin də daim xüsusi diqqət mərkəzindədir. Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, hələ 2003-cü il oktyabrın 1-də
prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni
qəsəbələrdə keçirən cənab İlham Əliyev "ölkədə bir dənə də çadır düşərgəsi qalmayacaq", - deyə bəyan etmişdi.
Ölkə başçısının bu vədi vaxtından bir il əvvəl yerinə yetirildi və çox acınacaqlı şəraitdə yaşayan məcburi
köçkünlərin çadır həyatına son qoyuldu, onlar müasir standartlara uyğun, tam infrastruktura malik yeni
qəsəbələrə köçürüldülər. Belə qəsəbələrin açılışında Prezident İlham Əliyevin iştirakı isə qaçqın və məcburi
köçkünlərə nə dərəcədə yüksək səviyyədə qayğı göstərildiyinin daha bir real sübutudur. Yaradılan şəraitlə
dövlət başçısının bilavasitə yerində tanışlığı, məcburi köçkünlərin evində qonaq olması, onlarla birbaşa təması
həm də Azərbaycan Prezidentinin bu insanlara xüsusi diqqətinin real göstəricisidir.
Çadır şəhərciklərinin ardınca fin qəsəbələri də ləğv olunur
Daha bir sevindirici hal ondan ibarətdir ki, çadır şəhərciklərinin ardınca qaçqın və məcburi köçkünlərin
məskunlaşdığı fin qəsəbələrinin ləğvi istiqamətində də mühüm addımlar atılır və cari ildən etibarən bu
istiqamətdə görülən işlərin miqyasının daha da genişləndirilməsi nəzərdə tutulur. Ümumilikdə isə 2013-cü ilə
qədər ölkə ərazisindəki bütün fin qəsəbələrinin ləğvi gözlənilir. Artıq üç belə qəsəbənin ləğvindən sonra
görüləcək işlər sayəsində daha 13 fin qəsəbəsində yaşayan məcburi köçkünlər müasir standartalara uyğun
evlərlə təmin ediləcəklər. Artıq İmişlidə fin qəsəbəsində məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış
məntəqəsinin salınması məqsədilə torpaq sahəsi ayrılıb və həmin sahə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin balansına daxil edilib. Eyni zamanda, bu məqsədlə Ağcabədi və Şəkidə də torpaq
sahəsi ayrılıb, orada layihələndirmə işləri başa çatıb. Diqqət yetirilən önəmli məqamlardan biri də ondan
ibarətdir ki, məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələr onların məskunlaşdığı ərazidə salınır və bu, müəyyən
parametrlər baxımından olduqca böyük əhəmiyyətə malikdir. Belə ki, məcburi köçkünlərin əksəriyyəti
məskunlaşdıqları rayonlarda öz işlərini qurublar. Onları öz işlərindən kənarlaşdırmamaq üçün elə
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məskunlaşdıqları rayonlarda yeni qəsəbələr tikilir. Bu da, öz növbəsində, məcburi köçkünlərin yeni yaşayış
məskəninə köçürüldükdən sonra işsizlik problemi ilə qarşılaşmamalarına gətirib çıxarır. Beləliklə, çadır
şəhərciklərinin ardınca artıq fin qəsəbələrinin ləğvi sahəsində də uğurlu addımlar atılır.
Onu da xatırlatmaq yerinə düşər ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı son 7 ildə
Prezident İlham Əliyev 27 fərman və sərəncam imzalayıb, bir dövlət proqramı və ona əlavələr təsdiqləyib, bu
sənədlərin icrası ilə əlaqədar Nazirlər Kabinetinin 88 qərar və sərəncamı verilib, Milli Məclisdə qanun qəbul
olunub.
Dövlət başçısının iştirakı ilə qaçqın və məcburi köçkün probleminə həsr olunan beynəlxalq konfrans və iki
geniş müşavirə keçirilib.
Bununla yanaşı, Prezident İlham Əliyev son 7 ildə 17 dəfə, o cümlədən 2010-cu ildə 4 dəfə məcburi
köçkünlərlə şəxsən görüşüb. Hazırda qaçqın və məcburi köçkünlərə Azərbaycan hökumətinin ayırdığı vəsait
nisbət etibarilə dünyada ən yuxarı göstəricilər sırasında yer alır. Hesablamalar göstərir ki, Azərbaycan dövləti
hazırda bir məcburi köçkünə 860 dollar pul xərcləyir. Daha bir mühüm fakt isə qaçqın və məcburi köçkünlər
arasında yoxsulluq səviyyəsinin sürətlə azalmasıdır. Dövlətimizin sözügedən qəbildən olan insanlara yüksək
diqqət və qayğısı bu gün beynəlxalq miqyasda da geniş təqdir olunur və hətta ölkəmizin adı bu fonda nümunəvi
bir dövlət kimi qeyd edilir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
rəhbəri Arun Sala-Nqarmo bununla bağlı bildirir: "Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan hökuməti məcburi
köçkünlərə çox böyük diqqət göstərir və bu mənada bir çox ölkələr üçün nümunə ola bilər. Bu faktı hələ 2007-ci
ildə Azərbaycanda səfərdə olmuş BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsi Valter
Kalin hazırladığı hesabatda da qeyd etmişdi. Əminəm ki, bu hal 2011-ci ilin martında Azərbaycana dair dərc
olunacaq yeni hesabatda da öz əksini tapacaq".
Yurd həsrətinə son qoyulacaq gün uzaqda deyil
Əlbəttə, öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanlar üçün salınan qəsəbələr, tikilən evlər qaçqın
və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət etsə də, onlar bu ünvanlarda müvəqqəti
məskunlaşdıqlarını, tezliklə ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlarını yaxşı bilirlər. Yurd nisgilinə son qoyulduqdan
sonra da bu insanlar hər zamankı kimi dövlətlərinin onların arxasında olacağına tam əmindirlər. İşğal altındakı
ərazilər azad olunduqdan sonra bu yerlərdə dövlətin yardımı ilə daha təmtəraqlı, yüksək şəraiti olan evlər inşa
olunacağını da yaxşı bilirlər. Cari il fevralın 10-da Goranboy rayonuna səfəri çərçivəsində 688 məcburi köçkün
ailəsi üçün nəzərdə tutulan və birinci mərhələdə 165 ailənin məskunlaşacağı yeni yaşayış məhəlləsinin
istifadəyə verilməsi münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirakı zamanı Prezident İlham Əliyev bununla bağlı
bildirmişdir: "Bizim torpaqlarımız azad olunandan sonra biz həmin torpaqlarda bundan da gözəl binalar
tikəcəyik. Bütün şəhərləri bərpa edəcəyik və öz vətəndaşlarımızı doğma torpaqlara qaytaracağıq. O gün gələcək,
mən buna inanıram, şübhə etmirəm. Əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir".
Azərbaycanın iqtisadi qüdrəti məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin bundan sonra tam yaxşılaşdırılmasına
imkan verir. Müxtəlif beynəlxalq humanitar təşkilatlar da bu sahədə ölkəmizdə çalışmaq istədiklərini bəyan
edirlər. Şübhəsiz ki, bu, ilk növbədə, Azərbaycanda beynəlxalq humanitar təşkilatların fəaliyyətinə yaradılmış
münbit şəraitdən irəli gəlir. Digər tərəfdən o da vacib faktordur ki, həmin təşkilatların ayırdıqları vəsaitə
Azərbaycan hökumətinin zəmanəti var və ayrılan vəsaitlər hədəfə çatdırılır. Elə bu da sözügedən təşkilatların
ölkəmizdə fəaliyyət göstərməsini daha da stimullaşdırır. Hazırda Azərbaycanda 70 beynəlxalq humanitar
təşkilat fəaliyyət göstərir, çoxlu sayda belə qurum isə ölkəmizdə dövlət qeydiyyatına düşmək üçün növbəyə
dayanıb.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
paralel olaraq onların məşğulluq məsələləri istiqamətində də komplesk addımlar atılır. Bu kontekstdə Prezident
İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiqlədiyi "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı" xüsusi qeyd olunmalıdır. 2007ci ildə həmin sərəncama əlavələr edilib və buna müvafiq olaraq qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial
durumunun, yaşayış şəraitinin daha da yaxşılaşdırılması məqsədilə xeyli sayda tədbirlər həyata keçirilib.
Ümumiyyətlə, görülən tədbirlər nəticəsində son 10 ildə ölkənin ayrı-ayrı şəhər və rayonlarında qaçqın və
məcburi köçkün ailələri üçün 67 yeni qəsəbə salınıb. Qəsəbələrdə 20 min mənzil, 100 minlərlə kilometr su,
elektrik, qaz xətti, yollar çəkilib. 100 min nəfərdən çox soydaşımız yeni evlərə köçürülüb, 130 təhsil, 50-yə
yaxın səhiyyə, onlarca rabitə və mədəniyyət ocaqları tikilib istifadəyə verilib, müvafiq infrastruktur yaradılıb.
Hazırda məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli, mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində işlər ardıcıl olaraq davam etdirilir.
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Eyni zamanda, yararlı olmayan ictimai binalarda, yataqxanalarda və digər müvəqqəti məskunlaşma
yerlərində ağır şəraitdə yaşayan və ciddi sosial çətinliklərlə üzləşən məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli
istiqamətində işlər görülür. Bu mənada, cari il fevralın 21-də Prezident İlham Əliyevin imzaladığı "Məcburi
köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında" sərəncam təkcə
məcburi köçkünlər yox, bütün ölkə ictimaiyyəti tərəfindən böyük razılıqla qarşılandı.
Daha minlərlə məcburi köçkün yeni, müasir mənzillərlə təmin olunacaq
Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
sahəsində aparılan genişmiqyaslı işlərin davam etdirilməsini nəzərdə tutan sərəncama əsasən, "Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na
yeni əlavələr təsdiq olunur. Həmin əlavələrin icrası 2011-2015-ci illərdə məcburi köçkünlərin mənzil-məişət
şəraitini, sosial vəziyyətlərini əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşdıracaq.
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı"na edilən yeni əlavələr, ilk növbədə, yataqxanalarda yaşayan 800 nəfərdən ibarət 210 məcburi
köçkün ailəsini yeni və rahat mənzillərə qovuşduracaq. Bu məqsədlə 2011-2012-ci illərdə Abşeron rayonunun
Masazır qəsəbəsində ayrılmış torpaq sahəsində Bakı Dövlət Universitetinin 7 yataqxanasından 2-sində
müvəqqəti məskunlaşmış 800 nəfərdən ibarət 210 məcburi köçkün ailəsi üçün çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
tikilməsi və həmin ailələrin bu binalara köçürülməsi təmin olunacaq. Bundan başqa, Təhsil Nazirliyinin
tabeliyində olan ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin inzibati binalarında və yataqxanalarda müvəqqəti
məskunlaşmış 3901 nəfərdən ibarət 867 məcburi köçkün ailəsi üçün Bakı şəhəri və ya Abşeron rayonu
ərazisində 2012-2015-ci illərdə çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi həyata keçiriləcək. Ümumiyyətlə,
respublika ərazisində yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri üçün Bakı şəhəri,
Abşeron rayonu və respublikanın digər ərazilərində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının və fərdi evlərin tikilməsi
prosesi 2012-2015-ci illərdə diqqət yetirilən əsas məsələlərdən biri olacaq. Beləliklə, sözügedən yataqxana və
inzibati binalardan təyinatı üzrə istifadə etmək mümkün olacaq. Cari və gələn ili əhatə edən müddətdə Naftalan
şəhərindəki 4 sanatoriyada ("Goran", "Şirvan", "Azərbaycan", "Mil") müvəqqəti məskunlaşmış 2620 nəfərdən
ibarət 524 məcburi köçkün ailəsi üçün Goranboy rayonu ərazisində ayrılmış torpaq sahəsində çoxmərtəbəli
yaşayış binalarının tikilməsi və həmin ailələrin bu binalara köçürülməsi həyata keçiriləcək.
Məlumdur ki, 1990-cı illərin əvvəllərində doğma yurd-yuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qalmış
insanlar ilk illərdə müxtəlif sosial obyektlərlə yanaşı, hətta inşası başa çatdırılmayan binalarda da
məskunlaşmağa məcbur olublar. Bakı şəhəri, Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayonda yerləşən Təcili Tibbi Yardım
stansiyasının tikintisi yarımçıq qalmış binaları da bu qəbildəndir. Lakin Prezident İlham Əliyevin yeni
sərəncamından sonra daha məcburi köçkünlər sözügedən yarımçıq binalarda, ağır şəraitdə yaşamağa məcbur
olmayacaqlar. 2011-2013-ci illər ərzində tikintisi yarımçıq qalmış həmin binalarda müvəqqəti məskunlaşmış
3092 nəfərdən ibarət 736 məcburi köçkün ailəsi üçün Bakı şəhəri və ya Abşeron rayonu ərazisində çoxmərtəbəli
yaşayış binalarının tikilməsi və həmin ailələrin bu binalara köçürülməsi reallaşacaq. Bu, məcburi köçkün
ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə yanaşı, 9-cu mikrorayonda yerləşən Təcili Tibbi Yardım
stansiyasının tikintisi yarımçıq qalmış binalarında inşaat prosesinin tamamlanmasına və onların təyinatı üzrə
istifadəsinə də imkan verəcək.
İnsanların mənzil hüququ bərpa ediləcək
Dövlətimizin başçısının yeni sərəncamının daha bir önəmli xüsusiyyəti mənzil hüququ pozulan yüzlərlə
insanın buqüqunun təmin edilməsi ilə bağlıdır. Faktdır ki, bəzi məcburi köçkün ailələri öz doğma yurdyuvalarını tərk etdikdən sonra elə məcburiyyət qarşısında başqa insanlara məxsus mənzillərdə məskunlaşdılar.
Bu da həmin insanların mənzil hüquqlarının pozulması ilə nəticələndi. Lakin indi bu məsələnin həllində praktik
addımlar atılır. "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na edilən yeni əlavələrə müvafiq olaraq 2012-2014-cü illər ərzində Bakı və
Sumqayıt şəhərlərində başqa vətəndaşlara məxsus olan mənzillərdə və evlərdə müvəqqəti məskunlaşmış 5445
nəfərdən ibarət 1210 məcburi köçkün ailəsi üçün Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində
çoxmərtəbəli yaşayış binaları tikiləcək və həmin ailələrin bu binalara köçürülməsi təmin olunacaq. Bu da 1210
insanın mənzil hüququnun təmin olunması deməkdir.
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2011-2014-cü illərdə Ağcabədi rayonunun Taxta Körpü ərazisində yeraltı qazma və daxmalarda xüsusilə ağır
şəraitdə yaşayan 6300 nəfərdən ibarət 1500 məcburi köçkün ailəsinin müvəqqəti yerləşdirilməsi üçün ayrılmış
torpaq sahələrində yaşayış evlərinin tikilməsi və ya qəsəbələrin salınması, eyni zamanda, Gəncə şəhərinin
Kəpəz rayonunda, Hacıkənd qəsəbəsində müvəqqəti məskunlaşmış 2595 nəfərdən ibarət 519 məcburi köçkün
ailəsi (Xocalı rayonundan olan 1665 nəfərdən ibarət 333 ailə, Kəlbəcər rayonundan olan 930 nəfərdən ibarət 186
ailə) üçün Göygöl və Goranboy rayonları ərazilərində qəsəbələrin salınması və həmin ailələrin bu qəsəbələrə
köçürülməsi reallaşacaq.
Bütün bunlar təbii olaraq daha on minlərlə məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraitini daha da
yaxşılaşdıracaq, onların sosial vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə imkan verəcək. Bu həm də
Azərbaycan Prezidentinin qaçqın və məcburi köçkünlərə yüksək diqqət və qayğısının növbəti bariz təzahürüdür.
Prezident İlham Əliyevin siyasətini hər zaman dəstəkləyən və onun ətrafında sıx birləşən qaçqın və məcburi
köçkünlər yurd həsrətinə son qoyulacaq günün uzaqda olmadığına qəti əmindirlər. Çünki dövlətin, onun
rəhbərinin bu istiqamətdə atdığı addımları, həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin uğurlu nəticələrini aydın
görürlər.
Artıq məlumdur ki, Azərbaycan hökuməti beynəlxalq maliyyə qurumları, BMT agentlikləri, beynəlxalq
humanitar təşkilatları ilə birlikdə "Böyük Repatriasiya (Böyük Qayıdış)" Proqramının layihəsinin hazırlanması
istiqamətində müəyyən işlər görülüb. Bu isə doğma torpaqlarından didərgin düşmüş insanlar üçün yurd
nisgilinin tezliklə sona çatacağını bir daha təsdiqləyir.
Rasim BAYRAMOV.
“Azərbaycan”.-2011.-13 mart.-N 57.-S.2.
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Məcburi köçkünlərə adambaşına xərclənən vəsait təxminən 6 dəfə artırılıb
Dünya Bankı: ”Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkunlərlə əlaqədar həyata keçirilən
layihələrin dünyada analoqu yoxdur”
“Ölkədə qaçqın və məcburi köçkün problemləri prioritet məsələ olaraq qalır”. Bu sözləri Qaçqın və
Məcburi Köçkünlərlə İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov dünən Yeni Azərbaycan Partiyasının
mərkəzi qərargahında keçirdiyi mətbuat konfransında dedi.
Komitə sədri bildirib ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarından çıxarılmasından 20 il
keçir. “Ulu öndər Heydər Əliyev bu problemə xüsusi diqqət və qayğı göstərirdi. Ölkənin bütün imkanları bu
problemin həllinə yönəldilirdi. Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində mühüm addımlar atılıb. Bu
siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. Təəssüf ki, problemin nizamlanması
prosesi uzanır. Beynəlxalq qurumların, bəzi dövlətlərin bu problemə biganə yanaşması da münaqişənin həllinə
öz mənfi təsirini göstərir”.
Prezident İlham Əliyevin 2003-cü ildən bu yana qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı üç dövlət
proqramına imza atdığını deyən Ə. Həsənov 2004-cü ildə qəbul olunmuş sonuncu dövlət proqramının tam icra
olunduğunu bildirib: “2007-ci il dövlət proqramı da demək olar ki, 80 faizi yerinə yetirilib. Ehtiyac
duyulduğundan bu ilin fevral ayının 21-də yenidən həmin proqrama əlavələr edilib. Proqramların hər biri üçün
500 milyon civarında vəsait nəzərdə tutulub. 2011-ci ildə qəbul olunmuş dövlət proqramına əlavələrdə 8 bənd
var. Burada Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində ayrılmış torpaq sahəsində Bakı Dövlət Universitetinin 7
yataqxanasından 2 yataqxanada müvəqqəti məskunlaşmış 800 nəfərdən ibarət 210 məcburi köçkün ailəsi üçün
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi , Naftalan şəhərindəki 4 sanatoriyada müvəqqəti məskunlaşmış 2620
nəfərdən ibarət 524 məcburi köçkün ailəsi üçün Goranboy rayonu ərazisində ayrılmış torpaq sahəsində
çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi, Bakı və Sumqayıt şəhərlərində başqa vətəndaşlara məxsus olan
mənzillərdə və evlərdə müvəqqəti məskunlaşmış 5445 nəfərdən ibarət 1210 məcburi köçkün ailəsi üçün Bakı,
Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu ərazisində çoxmərtəbəli yaşayış binalarının tikilməsi və həmin ailələrin
bu binalara köçürülməsi və həmçinin digər rayonlarda qəsəbələrin tikilməsi nəzərdə tutulur”.
Qaçqın və məcburi köçkünlərə 3,7 milyard manat vəsait sərf olunub
O, məlumat verib ki, artıq bu prosesə başlanıb. 20 ailə artıq yeni mənzillərə köçürülüb, həmin mənzillər
sahiblərinə təhvil verilib.
Qeyd edilib ki, ümumiyyətlə 1993-2011-ci illərdə ölkədə olan bir milyondan artıq qaçqın və məcburi
köçkünlərə 3,7 milyard manat vəsait sərf olunub. Bura həm büdcə, həm Dövlət Neft Fondunun, həm də
beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaiti daxil olduğu bildirilib: “Belə ki, 3,7 milyard manatın 2,1 milyard
manatı büdcə, 860 milyon manatı Dövlət Neft Fondunun, 740 milyon manatı isə beynəlxalq humanitar
təşkilatların vəsaitidir. Bu vəsaitlər hesabına ölkənin ayrı-ayrı şəhər və rayonlarında qaçqın və məcburi köçkün
ailələri üçün 67 yeni qəsəbə salınmış, 100 min nəfərdən çox soydaşımız yeni evlərə köçürülüb. Həmin qəsəbələr
bütün sosial infrastruktura malikdir. Həmin qəsəbələrdə 126 məktəb, 4 musiqi məktəbi, 40 uşaq bağçası, 45 tibb
obyektləri tikilib istifadəyə verilib. 600 km asfalt yol, 700 km su xətti, 1100 km isə alçaq və yüksək gərginlikli
elektrik xətləri çəkilib”.
Bildirilib ki, Dünya Bankından götürülmüş kreditlərin 70-80 faizi mikroinfrastuktur layihələrinə
yönəldilib: “Demək olar ki, bütün məcburi köçkün və qaçqınlar bu layihələrdən bəhrələnirlər. Həmin kreditlərin
bir qismi isə mikrokredit layihələridir. İnsanlar az həcmdə kreditlər götürərək, kiçik ticarətlə məşğul olmaqla
özləri üçün müəyyən iş yerləri yaradıblar”.
“Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərlə
əlaqədar həyata keçirilən layihələrin dünyada analoqu yoxdur”
Komitə sədri qeyd edib ki, bir müddət əvvəl Dünya Bankının əsas saytında qurumun Azərbaycan
hökuməti, Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlərlə İş Üzrə Dövlət Komitəsi, həmçinin Məcburi Köçkünlərin Sosial
İnkişaf Fondu ilə əməkdaşlığı barədə çox geniş məlumat əksini tapıb. Saytda qeyd edilir ki, Azərbaycanda
qaçqın və məcburi köçkunlərlə əlaqədar həyata keçirdiyi layihələrin dünyada analoqu yoxdur. Əməkdaşlıq çox
yüksək səviyyədə həyata keçirilir.
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Ə. Həsənov bildirib ki, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli məqsədilə 2011ci ildə dövlət büdcəsindən təxminən 190 milyon manat vəsait ayrılıb: “110 milyon manat isə Dövlət Neft
Fondundan ayrılıb. Təxminən 20 milyon manat isə beynəlxalq maliyyə qurumları ayıracaq. 190 milyon manat
büdcə vəsaitinin 90 milyon manatı nəğd şəklində hər bir məcburi köçkünə ayda 15 manat verilməklə ödənilir.
Yəni 90 milyon manat birbaşa plastik kartlar vasitəsilə əldə edilir. Komitənin əməkdaşlarının əmək haqlarından
başqa qalan bütün vəsait mərkəzləşdirilmiş qaydada istismar təşkilatlarına xəzinədarlıq vasitəsilə ödənilir. Ötən
il bir məcburi köçkünə ölkədə 684 manat xərclənib. Bura həm yemək, həm də kommunal xərclər daxildir. 2003cü ildə bu rəqəm 121 manat olub. Bəzilərinə bu fərq adi görünə bilər. Amma dünyanın konflikt zonalarında ən
yüksək rəqəmdir”.
2011-ci ildə komitə qarşında duran vəzifələr də diqqətə çatdırılıb. Bu il Ağcabədi rayonu ərazisində 552
evdən ibarət qəsəbə istifadəyə veriləcək: “Bu qəsəbə laçınlı köçkünlər üçün tikilir. Goranboy rayonunda 9-5
mərtəbəli bina tikilir. Bura vaxtilə Naftalan santoriyasında yerləşdirilən bütün qaçqınlar köçürüləcək.
Mingəçevir şəhərində 10 ədəd 9 mərtəbəli 502 evdən ibarət qəsəbə salınacaq. Ramanı qəsəbəsində bir ədəd 5
mərtəbəli 80 mənzildən ibarət bina tikilir”.
O da qeyd edilibki, Bakı şəhərində 54 min qaçqın və məcburi köçkün ailəsi, yəni 217 min əhali yaşayır.
Onlar paytaxtda 1037 obyektdə məskunlaşıblar. Bunun 262-si yataqxanadır. Bu yataqxanalarda 15 min ailə, 48
min nəfər məcburi köçkün yerləşir. Yataqxanaların qısa müddətdə boşaldılması təbii ki, mümkün deyil. 20 min
ailə 364 ictimai binada, 4300 ailə 75 pansionatda, 720 ailə 46 məktəbdə, 1400 ailə 136 uşaq bağcasında yaşayır.
Ə. Həsənov eyni zamanda Sumqayıt şəhərində üç istiqamətdə görüləcək işlər barədə ətraflı məlumat
verib.
Komitə sədrinin sözlərinə görə, gələn həftə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Quterres
ölkəmizə səfər edəcək. Mayın 18-də Ağdam rayonuna səfər edəcək. Bu səfəri xüsusi qeyd etməsinin səbəbini
açıqlayan Komitə sədri bildirdi ki, Qutteres Ali Komissar seçiləndən sonra ilk səfərini Azərbaycana etmişdir.
Son dörd ildə dünyanın hansı ölkəsində hansı tədbirdə olursa-olsun Azərbaycanı nümunə göstərir. Azərbaycan
dövlətinin qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət və qayğısı, eyni zamanda beynəlxalq maliyyə qurumları ilə
əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirilir. A.Qutteres bir çox ölkələri Azərbaycandan nümunə götürməyə çağırır.
Qaçqınkom Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər nazirliklərinə müraciət edəcək
Ə. Həsənov bir neçə gün əvvəl yerli mətbuatda Firudin Cəlilov və Eldar Namazovun “Qaçqınkom”un
yeni binaya köçürülməsi zamanı Ermənistandan olan qaçqınların şəxsi mülkiyyət sənədlərinin yandırıldığı
barədə fikirlərinə də münasibətini açıqladı. Komitə sədri bu məlumatları qəti surətdə təkzib edərək belə
insanların bu cür yalan və böhtan yaymağına çox təəccübləndiyini vurğuladı: “Onların hər ikisi ziyalı və yüksək
vəzifədə işləmiş adamlardır. Xüsusilə Firudin Cəlilovdan indiyədək qeyri-obyektiv fikir eşitməmişəm. Eldar
Namazov isə yüksək post tutub, çox məlumatlı şəxsdir. Əvvəlcə mən bu məlumatlara reaksiya vermədim, amma
sonra gördüm ki, eyni məlumatları başqa mətbuat orqanları da yayıb, əslən Qərbi Azərbaycandan olanlar,
özlərini qəhrəman kimi göstərmək istəyənlər isə buna reaksiya verməyə başlayıblar”.
Ə. Həsənov dedi ki, qaçqınların şəxsi mülkiyyət sənədlərinin guya “Qaçqınkom”da saxlanması barədə
məlumatlar ümumiyyətlə doğru deyil: “Məndən əvvəlki dövrdə heç bir qaçqın şəxsi mülkiyyət sənədini
komitəyə verməyib. Ermənistandan olan bir qaçqın tapsınlar ki, şəxsi mülkiyyət sənədini komitəyə təhvil verib.
Şəxsi mülkiyyət sənədi hamının evində qiymətli sənəd kimi saxlanır. Elə mən də evimin mülkiyyət sənədini
evimdə saxlayıram”.
Onun sözlərinə görə, Dövlət Komitəsinin arxivi o, sədr təyin olunandan sonra yaradılıb və indi bütün
sənədlər bu arxivdə saxlanır. Ə. Həsənov qurumun arxivinin açıq olduğunu və istənilən şəxsə bu sənədlərlə tanış
olmaq imkanı verildiyini bildirib: “Jurnalistlər Eldar Namazovu da dəvət edib, elə burdan gedib, arxivlə tanış
olsunlar”.
Komitə sədrinin dediyinə görə, bu arxivdə təkcə komitəyə daxil olan yox, vaxtilə Qaçqınlar Cəmiyyəti
tərəfindən toplanmış sənədlər də saxlanır: “Vaxtilə həmin təşkilatın rəhbəri o sənədləri mənə gətirdi, biz bu
sənədlərin hamısından istifadə etməklə 2 kitab buraxdıq, sənədlər özü də indi arxivdə saxlanılır”.
Ə. Həsənov Ermənistan qaçqınlarının Ermənistanı məhkəməyə verilməsi prosesinə komitə tərəfindən
ciddi dəstək göstərildiyini də bildirib. Onun sözlərinə görə, heç bir əsas olmadan belə məlumatların yayılması
Ermənistandan olan qaçqınların dövlətə qarşı qaldırmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Komitə sədri belə
məlumatların nə məqsədlə araşdırıldığını aydınlaşdırmaq üçün Milli Təhlükəsizlik və Daxili İşlər nazirliklərinə
müraciət edəcək. O, bu bəyanatla çıxış edəndən sonra mətbuat konfransındaca, tədbirdə iştirak edən Nazirlər
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Kabinetinin Qaçqınlarla iş şöbəsinin müdiri Qurban Sadıqova bununla bağlı məktub hazırlamaq barədə tapşırıq
verdi.
FUAD
“Paritet”.-2011.-14-16 may.-№52.-S.4.
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Məcburi köçkünlərin sosial problemləri uğurla həll olunur
Dinamik sosial-iqtisadi inkişaf yolunda qazandığı nailiyyətləri davamlı olaraq genişləndirən
Azərbaycan qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində də böyük uğurların
müəllifi kimi çıxış edir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində doğma yerlərini
tərk etmək məcburiyyətində qalan bu insanların dövlət tərəfindən həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlərin konkret nəticəsi olaraq həyat səviyyəsinin yüksəldilməsi, xüsusən də mənzil-məişət
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərin miqyası son illər daha da genişlənmişdir.
Azərbaycanın iqtisadi cəhətdən getdikcə qüdrətli dövlətə çevrilməsi, əhalinin maddi rifah halının
mütəmadi qaydada yüksəlməsi qaçqın və məcburi köçkünlərin də yaşayış şəraitinin yaxşılaşması ilə
müşayiət olunmuş, onların sosial problemlərinin kompleks həlli üçün geniş imkanlar yaratmışdır. Tarixə
çevrilən 2010-cu ildə də bu sahədə böyük işlər görülmüşdür.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamı
ilə təsdiq edilmiş "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nın və sonradan həmin Dövlət Proqramına 31 oktyabr 2007-ci il, 21 fevral
2011-ci il tarixli sərəncamlarla təsdiq olunmuş əlavələrin icrası ötən dövr ərzində uğurla davam etdirilmişdir.
Fəaliyyətini dövlət başçısının qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı imzaladığı müvafiq fərman və
sərəncamlardan, xüsusilə sözügedən Dövlət Proqramından irəli gələn vəzifələr əsasında quran Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi bu müddətdə üzərinə düşən missiyanı layiqincə yerinə
yetirməyə çalışmışdır.
Ötən il ərzində məcburi köçkün həyatı yaşamağa vadar edilmiş soydaşlarımızın məşğulluq və digər sosial
problemlərinin həllində, yaşayış səviyyəsinin yüksəldilməsində, mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasında
genişmiqyaslı tədbirlərin icrası uğurla davam etdirilmişdir. Müxtəlif ərazilərdə yeni-yeni qəsəbələr salınmış,
gözəl evlər, hündürmərtəbəli yaşayış binaları tikilib istifadəyə verilmişdir. Həmişəki kimi qaçqın və məcburi
köçkünlərin problemlərinin həlli ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin ən çox diqqət yetirdiyi və qayğı
göstərdiyi sahə olmuşdur. Dövlət başçısının mütəmadi olaraq müxtəlif bölgələrdə məcburi köçkünlərlə
görüşməsi, yeni salınmış qəsəbələrin açılış mərasimlərində iştirakı və dərin məzmunlu çıxışları, məcburi
köçkünlərlə birbaşa ünsiyyətdə olması, onların problemləri ilə yerində maraqlanması deyilənləri özlüyündə bir
daha təsdiqləyir.
Həyata keçirilən tədbirlərin nəticəsi kimi 2010-cu il fevralın 27-də Qəbələ rayonu ərazisində 155 məcburi
köçkün ailəsi üçün tikilmiş beşmərtəbəli yaşayış binalarından ibarət məhəllənin, 2010-cu il noyabrın 10-da
Yevlax şəhərində 615 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilmiş yaşayış binaları kompleksinin, 2010-cu il
noyabrın 11-də Füzuli rayonunda Horadiz İdman Kompleksinin, Tibb Mərkəzinin, Ağdam rayonunda 689
məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış, bütün sosial-texniki infrastruktura malik qəsəbənin və Ağdam Rayon
Mərkəzi Xəstəxanasının açılış mərasimləri olmuşdur. İl ərzində həmçinin Goranboy rayonu ərazisində 164
məcburi köçkün ailəsi üçün 3, Qəbələ rayonunda isə 40 məcburi köçkün ailəsi üçün 1 beşmərtəbəli yaşayış
binası istifadəyə verilmişdir.
Bütövlükdə, 2010-cu ildə 1566 ailə, yəni 7047 məcburi köçkün üçün 93,79 min kvadratmetr sahəsi olan 3
yeni qəsəbə salınmış, 1240 şagird yerlik 3 məktəb, 3 uşaq bağçası, 2 klub-icma mərkəzi, 2 inzibati bina
istifadəyə verilmiş, 23 kilometr yol, 27 kilometr su xətti, 66 kilometr elektrik hava xətti, 44 kilometr qaz xətti, 3
kilometr istilik xətti, 4 kilometr kanalizasiya xətti çəkilmiş, 11 artezian quyusu qazılmış, müxtəlif həcmə malik
8 su anbarı, 4 nasos stansiyası, 17 komplekt transformator yarımstansiyası inşa edilmiş, 7 ədəd
yüksəkgərginlikli transformator quraşdırılmışdır. Məcburi köçkün ailələrinin həmin çoxmərtəbəli binalardakı
mənzillərə və qəsəbələrdəki evlərə köçürülməsi təmin edilmişdir.
Məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları 44 obyektdə cari təmir işləri aparılmış, Sabirabad, Saatlı,
Şəmkir və Ağcabədi rayonlarında məskunlaşmış Axısxa türkləri üçün tikintisi yarımçıq qalmış 54 evin inşası
başa çatdırılmışdır. Dövlət Proqramının və ona əlavələrin icrası ilə əlaqədar şəhər və rayonlarda fin tipli qurma
evlərdən ibarət qəsəbələrdə, eləcə də respublikanın ayrı-ayrı şəhər və rayonlarındakı məktəb binalarında
müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinə zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni qəsəbələrin,
binaların, evlərin layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı aşağıdakı işlər görülmüşdür:
- İmişli rayonunun ərazisində 500 məcburi köçkün ailəsi üçün qəsəbə salınması məqsədi ilə 100 hektar
torpaq sahəsi ayrılmışdır;
- Göygöl rayonunun ərazisində 500 məcburi köçkün ailəsi üçün qəsəbə salınması məqsədi ilə 20 hektar
torpaq sahəsi ayrılmışdır;
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- Mingəçevir şəhərində 502 məcburi köçkün ailəsi üçün ayrılmış 8 ha torpaq sahəsinə texniki şərtlər alınmış
və layihə işlərinin aparılması üçün layihəçi təşkilatla müqavilə bağlanmışdır. Layihə-smeta sənədlərinin
hazırlanması başa çatmışdır;
- Şəki şəhərində 423 məcburi köçkün ailəsi üçün ayrılmış 84 ha torpaq sahəsinə texniki şərtlər alınmış,
layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün müqavilə bağlanmışdır. Obyektdə mühəndis-axtarış işləri başa
çatmış, hazırda qəsəbənin baş planı, evlərin layihələri və smetaları hazırlanmışdır;
- Ağcabədi rayonunda 1108 ailə üçün ayrılmış torpaq sahəsinə texniki şərtlər alınmışdır;
- Balakən rayonundakı məktəb binalarında müvəqqəti məskunlaşmış 43 məcburi köçkün ailəsinə
beşmərtəbəli evin tikintisi məqsədi ilə torpaq sahəsi ayrılmış, texniki şərtlərin alınması üçün müvafiq
müraciətlər edilmişdir;
- Ağdam rayonunun "Dördyol" adlanan ərazisində yeraltı qazmalarda, qamış və çiy kərpic daxmalarda ağır
şəraitdə yaşayan 932 məcburi köçkün ailəsi üçün həmin rayonun Bənövşələr (30 hektar) və İmamqulubəyli (70
hektar) qəsəbələri ərazisində torpaq sahələri ayrılmış, texniki şərtlər alınmış və inşaat pasportu hazırlanmışdır;
- Bakı Dövlət Universitetinin 7 yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış 758 məcburi köçkün ailəsinin
çoxmərtəbəli yaşayış binaları tikilməklə köçürülməsi üçün Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində 12
hektar torpaq sahəsi ayrılmış, texniki şərtlər alınmışdır, inşaat pasportunun hazırlanması və layihə ilə bağlı
hazırlıq işləri görülür;
- Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə məxsus binalarda müvəqqəti məskunlaşmış və köçürülməyə ehtiyacı
olan 1410 məcburi köçkün ailəsi üçün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni məhəllənin
layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı Qaradağ rayonu ərazisində 22 hektar torpaq sahəsi ayrılmış, texniki
şərtlər alınmış və inşaat pasportu hazırlanmışdır.
Doğma yurdlarına qayıdana qədər məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi
ilə 2010-cu ildə ümumilikdə 123,35 milyon manat həcmində vəsait (Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Ehtiyat Fondundan 14 milyon manat, Dövlət Neft Fondundan 105 milyon manat, investisiya vəsaiti 4,35 milyon
manat) ayrılmışdır ki, bu da 2003-cü illə müqayisədə 6,1 dəfə çoxdur.
Dövlət Proqramına əlavələrə uyğun olaraq 2010-cu ildə:
- Meliorasiya və Su Təsərrüfatı ASC tərəfindən il ərzində Ağdam rayonunda 6, Ağcabədi rayonunda 5,
Füzuli rayonunda 3, Xocavənd rayonunda 2, Bərdə rayonunda 2 ədəd subartezian quyusu qazılmış və beləliklə,
nəzərdə tutulmuş 105 ədəd suvarma quyusu son 3 ildə qazılaraq məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilmişdir;
- "Azərsu" Səhmdar Cəmiyyəti tərəfindən Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsində bir ədəd artezian quyusu
qazılmış, 500 kubmetr həcmə malik bir ədəd su anbarı inşa edilmiş, həmçinin həmin rayonda 1000 metr,
Ağcabədi rayonu ərazisindəki Taxtakörpü qəsəbəsində 1700 metr uzunluğunda su xətləri çəkilmişdir;
- Füzuli rayonunda nəzərdə tutulmuş 1500 evdən 158-i bərpa edilərək istifadəyə verilmiş, modul tipli su
elektrik stansiyasının inşası davam etdirilmişdir;
- Xocavənd rayonu Tuğ kənd orta məktəbinin 125 illik yubileyinə həsr olunmuş tədbir keçirilmiş, 220 şagird
yerlik yeni məktəb binası tikilib istifadəyə verilmişdir;
- Füzuli rayonunun Babı kəndinə içməli su xətti çəkilmişdir;
- Nəqliyyat Nazirliyi tərəfindən Ağdam rayonunda 2 km kəndarası yola asfalt döşənmişdir;
- Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi tərəfindən Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd və
ətraf yaşayış məntəqələrinə təbii qaz xəttinin çəkilişinə başlanılmış və 2011-ci ilin 2-ci yarısında
yekunlaşdırılması nəzərdə tutulmuşdur. Həmçinin Füzuli və Ağdam rayonlarının kəndlərinə də təbii qaz xəttinin
çəkilməsi davam etdirilmişdir.
Məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri kommunal xərclər üçün 2010-cu ildə təsdiqlənmiş 80,3 milyon manat
vəsaitdən 77,1 milyon manatı müəyyən edilmiş normativlər üzrə faktiki istehlaka görə mərkəzləşmiş qaydada,
birbaşa xəzinədarlıq vasitəsilə xidmət təşkilatlarına ödənilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamı ilə məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün aylıq
müavinətin həcmi 15 manat müəyyən edilmiş, dövlət büdcəsindən bu məqsədlə təsdiqlənmiş 92,1 milyon manat
vəsaitdən 90,9 milyon manatı məcburi köçkünlərə bankomatlar vasitəsilə verilmişdir. Soba yanacağının
alınması üçün təsdiqlənmiş 7,5 milyon manat vəsaitdən 7,1 milyon manat hesabına 80 min məcburi köçkün
ailəsinin hər biri payız-qış mövsümündə ayda 40 litr ağ neftlə təmin olunmuşdur. Əvvəllər büdcədən
maliyyələşdirilən müəssisələrdə çalışmış və işlə təmin olunmamış 14 min nəfərədək məcburi köçkünə orta aylıq
əməkhaqqının ödənilməsi davam etdirilmişdir. Şəhər və rayonlara təhkim edilmiş nazirlik, komitə, şirkət və
digər mərkəzi təşkilatlar tərəfindən il ərzində bayramlar ərəfəsində məcburi köçkünlərə 3,3 milyon manatdan
çox həcmdə müxtəlif çeşiddə yardımlar göstərilmişdir. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
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Komitəsi tərəfindən 24 şəhər və rayon icra hakimiyyətinə 772,9 min manat, daxil olmuş müraciətlər əsasında isə
198 məcburi köçkün ailəsinə 18,8 min manat, cəmi 791,7 min manat məbləğində humanitar yardım verilmişdir.
"Azərenerji" ASC tərəfindən nəzərdə tutulmuş 83730 elektrik sayğacından 2010-cu il ərzində fərdi evlərdə
45360, yığcam məskunlaşma obyektlərində isə 23300, ümumilikdə 68660 ədəd (82 faiz) sayğac
quraşdırılmışdır. "Bakıelektrikşəbəkə" ASC tərəfindən isə məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları
fərdi və yığcam yaşayış yerlərində elektrik sayğaclarının quraşdırılması tam başa çatdırılmışdır. Respublikanın
bütün ərazilərində nəzərdə tutulmuş yığcam məskunlaşma obyektlərinin elektrik təchizatının sərbəstləşdirilməsi,
"Bakıelektrikşəbəkə" ASC üzrə 570 obyekt, "Azərenerji" ASC üzrə isə 1055 obyekt olmaqla, tamamilə başa
çatdırılmışdır.
Dövlət Neft Şirkətinin "Azəriqaz" İstehsalat Birliyi tərəfindən fərdi evlərdə və yığcam məskunlaşma
yerlərində nəzərdə tutulan 47194 sayğacın quraşdırılması tam təmin edilmişdir. Məcburi köçkünlərin müvəqqəti
məskunlaşdıqları yaşayış məntəqələri və qəsəbələr sürətlə qazlaşdırılır. Yeni yaşayış binaları istismara
verilərkən sayğaclaşdırılır. Hazırda respublika üzrə məcburi köçkün ailələrinin təxminən yarısı təbii qazla təchiz
olunur.
Son illərdə məcburi köçkünlər üçün tikilmiş çoxmərtəbəli yaşayış binalarında mənzillərin qızdırılması üçün
müasir istilik sistemi quraşdırılır. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
müxtəlif rayonlar üzrə 74 məskunlaşma obyektinə 35 ədəd müxtəlif markalı güc transformatoru, 48 ədəd su
nasosu, 2200 metr güc kabeli, 67900 metr elektrik naqili verilmiş və quraşdırılmışdır.
2010-cu ildə məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 339,1 milyon manat vəsait sərf edilmişdir (14
milyon manat Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondunun, 193,1 milyon manat büdcə, 105
milyon manat Dövlət Neft Fondunun, 27 milyon manat isə beynəlxalq humanitar və bu sahədə inkişaf
təşkilatlarının vəsaiti). Bu da 2003-cü illə müqayisədə (109 milyon manat) 3,1 dəfə çoxdur. Ümumiyyətlə,
2001-2010-cu illər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan (17 milyon manat),
Dövlət Neft Fondundan (717,9 milyon manat) və digər mənbələrdən (32,03 milyon manat) ayrılan 766,93
milyon manat vəsait hesabına:
- 20 min ailə - 100 min nəfərdən çox qaçqın və məcburi köçkün üçün 1110,6 min kvadratmetr sahəsi olan 67
qəsəbə və fərdi evlər inşa edilmiş;
- 126 məktəb, 4 musiqi məktəbi, 40 uşaq bağçası, 45 tibb müəssisəsi, 33 rabitə evi tikilmiş, 564 kilometr yol,
672 kilometr su, 1073 kilometr elektrik, 149 kilometr qaz, 37,1 kilometr kanalizasiya, 4,3 kilometr istilik xətləri
çəkilmiş, 559 müxtəlif gücə malik elektrik transformatoru quraşdırılmışdır.
Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması və yoxsulluğun azaldılması üzrə tədbirlər davam etdirilmiş,
2360 nəfər, o cümlədən məcburi köçkünlərin sıx müvəqqəti məskunlaşdıqları ərazilərdə 735 nəfər, Əmək və
Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun struktur bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət nəticəsində isə 1625 nəfər
məcburi köçkün daimi, 4458 nəfər müvəqqəti işlə təmin olunmuş, 104 nəfərə işsiz statusu verilmiş, 123 nəfərə
işsizlik müavinəti təyin edilmiş, 363 nəfər əmək bazarının müasir tələbləri əsasında peşə hazırlığı kurslarına,
312 nəfər isə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmuşdur.
İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına məcburi köçkünlərin sıx
müvəqqəti məskunlaşma yerlərində müvəkkil kredit təşkilatları vasitəsilə 33 sahibkarlıq subyektinin investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə 1 milyon 222 min manat, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi tərəfindən isə 32
məcburi köçkünə 417 min manat məbləğində güzəştli kredit vəsaiti ayrılmışdır. İsveçrə Hökuməti tərəfindən
maliyyələşdirilən, BMT-nin Kənd Təsərrüfatı və Ərzaq Təşkilatı (FAO) tərəfindən həyata keçirilən və 20092012-ci illəri əhatə edən "Ağdam rayonunun yeni salınmış qəsəbələrində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkünlər üçün kəndin inkişafı və ərzaq təchizatı üzrə imkanların artırılması" layihəsinin (ümumi dəyəri 1,75
milyon ABŞ dolları) ikinci fazasının icrası davam etdirilir.
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında bağlanılmış kredit sazişi ("Məcburi Köçkünlərin İqtisadi
İnkişafına Yardım Layihəsi") üzrə 2010-cu ildə Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fondu tərəfindən 97 icma mikrolayihəsi (ümumi dəyəri 5,5 milyon manat) başa çatdırılmış, bu layihələrdən
56120 nəfər, o cümlədən 47140 nəfər (84 faiz) məcburi köçkün faydalanmışdır. Dünya Bankının və Azərbaycan
Hökumətinin maliyyə vəsaiti hesabına Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu vasitəsilə müxtəlif rayon və
şəhərlərdə 2383 nəfərə, o cümlədən 1906 nəfər məcburi köçkünə 2,8 milyon manat mikrokredit verilmişdir.
Bundan 9,5 min nəfər faydalanmışdır ki, onların da 80 faizi, yəni 7,6 min nəfəri məcburi köçkündür.
Məcburi köçkünlər üçün salınmış 25 yeni qəsəbədə Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında 2007-ci
ilin oktyabr ayında imzalanmış, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən həyata keçirilən
"Azərbaycan: Məcburi Köçkün Gənclərin Dəstəklənməsi Layihəsi" çərçivəsində Yaponiya Sosial İnkişaf Fondu
xətti ilə ayrılan 2 milyon ABŞ dolları məbləğində qrant vəsaiti hesabına tender əsasında seçilmiş 4 vasitəçi
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qeyri-hökumət təşkilatı vasitəsilə məcburi köçkün gənclər üçün müxtəlif idman-sağlamlıq, mədəniyyət,
kompüter mərkəzlərinin yaradılmasına başlanılmışdır.
Ağdam və Füzuli rayonları ərazisində yeni salınmış qəsəbələrdə "Caspian İnvest" MMC tərəfindən 1600
məcburi köçkünə 1,1 milyon manat, Bakı, Goranboy, Beyləqan şəhər və rayonları ərazisində sıx müvəqqəti
məskunlaşma yerlərində "Kömək Kredit" MMC-nin xətti ilə 1150 məcburi köçkünə 1,5 milyon manat,
"Avrasiya Kredit" MMC vasitəsilə isə Füzuli və Tərtər rayonları ərazisində 2060 məcburi köçkünə 1,1 milyon
manat məbləğində mikrokreditlər verilmişdir. Biləsuvar rayonu ərazisində salınmış yeni qəsəbələrdə 2010-cu il
ərzində "Aqroinvest" Kredit İttifaqı tərəfindən 1500 məcburi köçkünə 1,65 milyon manat kredit verilmişdir.
Fəaliyyətləri Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası vasitəsilə vahid mərkəzdən, şəffaf
şəkildə əlaqələndirilən 59 beynəlxalq, 43 yerli humanitar və bu sahədə inkişaf təşkilatlarının özləri tərəfindən
2010-cu ildə məcburi köçkünlərin və aztəminatlı əhalinin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı təxminən 27
milyon manat həcmində müxtəlif humanitar və inkişaf layihələri həyata keçirilmişdir. Görülən tədbirlər
nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 7 ildə 3 dəfə -74 faizdən 25 faizədək azalmışdır.
2010-cu ildə bir nəfər məcburi köçkünə xərclənən vəsaitin həcmi təxminən 684 manat (855 ABŞ dolları)
təşkil etmişdir ki, bu da dünyanın digər münaqişə zonaları ilə müqayisədə ən yüksək göstərici olmaqla, 2003-cü
illə müqayisədə (121 manat) 5,6 dəfə çoxdur.
Bütün bunlar Azərbaycan Respublikası Prezidentinin və dövlətin məcburi köçkünlərə qayğısının həqiqətən
də yüksək səviyyədə olduğunun və Azərbaycanın bu səpkidə nümunəvi bir dövlət kimi çıxış etdiyinin əyani
təsdiqidir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırılması
məqsədi ilə müntəzəm olaraq müvafiq tədbirlər həyata keçirilir. Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsi tərəfindən hazırlanan kitablar, qısametrajlı filmlər səfirliklər vasitəsilə dünya ölkələrinə yayılır.
Bu məqsədlə il ərzində xarici ölkələrin, beynəlxalq maliyyə qurumlarının, humanitar və bu sahədəki inkişaf
təşkilatlarının nümayəndələri ilə 160-dan çox görüş keçirilmiş, xarici ölkələrin Azərbaycandakı diplomatik
nümayəndəliklərinin, ölkədə rəsmi səfərdə olan nüfuzlu beynəlxalq qurumların nümayəndə heyətlərinin məcburi
köçkünlərin sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərinə səfərləri təşkil edilmişdir.
2010-cu il yanvarın 19-da "Euronews" telekanalının ölkəmizdə səfərdə olan müxbirinə ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri, ölkədə yaranmış qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemləri, dövlət tərəfindən həyata keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilmiş, yanvarın 20-21-də
Füzuli, Ağdam, Beyləqan və Goranboy rayonları ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə
və təmas xəttində məcburi köçkünlərlə görüşləri təşkil edilmiş, nəticədə onun hazırladığı "Dağlıq Qarabağ:
Azərbaycandakı qaçqınlar düşərgəsində" adlı reportajı "Euronews" telekanalında yayımlanmışdır. Ölkəmizdə
səfərdə olan BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi cənab Valter Kalin
ötən ilin mayın 21-də məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları bölgələrə səfər etmiş, Füzuli rayonunda
salınmış qəsəbələrə baxış keçirmiş, Beyləqan rayonunda salınmış yeni qəsəbədə və Ağcabədi rayonunun
Taxtakörpü ərazisində yeraltı qazmalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin həyat şəraiti ilə
yaxından tanış olmuşdur.
BMT Baş katibinin müavini xanım Aşa Rouz Migiro Binəqədi rayonunda İdarəetmə və Texnologiya
Kollecinin 1 nömrəli yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşmüş, 2 saylı Evtikmə
Kombinatının ərazisində yeni salınmış yaşayış məhəlləsində olmuşdur. Fransa Senatının üzvü xanım Natali Quli
Binəqədi rayonunda İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin 1 nömrəli yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış
məcburi köçkünlərlə görüşmüş, Xocavənd rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün Beyləqan rayonu
ərazisində salınmış yeni qəsəbəyə səfər etmişdir. Almaniyanın kütləvi informasiya vasitələrinin təmsilçiləri
Ağcabədi, Ağdam, Tərtər və Yevlax rayonlarına səfər edərək, məcburi köçkünlərin vəziyyəti ilə tanış olmuşlar.
Oktyabrın 19-da Ukraynanın "1+1" telekanalı müxbirinin Füzuli rayonu ərazisində yeni salınmış qəsəbələrdə
məcburi köçkünlər üçün yaradılmış şəraitlə tanış olmaq məqsədi ilə həmin rayona səfəri təşkil edilmişdir.
Ulu öndər Heydər Əliyevin milli dövlətçilik ideyalarını yeni nəsillərə aşılayan, onun amallarını rəhbər
tutaraq fəaliyyət göstərən, ümumbəşəri mədəniyyətə, sülhə öz töhfələrini verən Heydər Əliyev Fondu da qaçqın
və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri çoxsaylı problemlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və onların
həllinə daim diqqətlə yanaşır. Fondun prezidenti, YUNESKO-nun və İSESKO-nun xoşməramlı səfiri, Milli
Məclisin deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə Fondda yaradılmış "Azərbaycan" internet
portalında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı, erməni vəhşilikləri barədə
geniş, dolğun məlumatlar yerləşdirilmişdir. Hər il Xocalı soyqırımı ərəfəsində Heydər Əliyev Fondu tərəfindən
dünyanın müxtəlif ölkələrində soyqırımı qurbanlarının fotoşəkilləri yayımlanır, beynəlxalq mətbuatda soyqırımı
haqqında yazılar dərc etdirilir, "Xocalı uşaqların gözü ilə" rəsm müsabiqəsinin iştirakçılarının əsərlərindən
ibarət sərgilər keçirilir, uşaq evlərində və internat məktəblərində təlim-tərbiyə alan, şəhid, qaçqın və məcburi
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köçkün ailələrindən olan, yetim və valideyn himayəsindən məhrum, təhsildə xüsusilə fərqlənən uşaqlar üçün
mütəmadi olaraq Yeni il şənlikləri təşkil olunur, hər il sentyabr ayında qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən
olan birinci sinif şagirdlərinə məktəbli ləvazimatından ibarət hədiyyələr təqdim olunur, müvəqqəti məskunlaşma
obyektlərində mütəmadi olaraq məcburi köçkünlərlə görüşlər keçirilir, Fondun maliyyə dəstəyi ilə yeni məktəb
binaları tikilib istifadəyə verilir.
Ermənistanın törətdiyi Xocalı soyqırımının müntəzəm olaraq dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasında Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyeva da yaxından iştirak edir. Onun təşəbbüsü ilə 2008-ci il
mayın 8-də Şuşanın işğalının ildönümündə irəli sürülmüş "Xocalıya ədalət" kampaniyası hazırda 30-dan artıq
ölkədə yüzlərlə könüllünün iştirakı ilə uğurla davam etdirilir. Bununla yanaşı, "Xocalıya ədalət" kampaniyası
çərçivəsində rus yazıçısı və tarixçisi Yuri Pompeyevin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
haqqında dəqiq tarixi faktları əks etdirən "Qarabağ gündəliyi" kitabı nəşr olunmuş, tanınmış amerikalı rep ifaçısı
xanım Toni Bləkmənin yazdığı mahnı üçün çəkilmiş klipin təqdimat mərasimi keçirilmişdir.
2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsinə qaçqın, məcburi köçkün və "qaçqın" statusu almaq niyyətində olan sığınacaq axtaran
şəxslər tərəfindən daxil olmuş 39642 yazılı və şifahi müraciətə baxılmış, 7557 nəfər qəbul edilmiş,
müraciətlərin 80 faizi müsbət həll edilmişdir.
Cari il ərzində də məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər
daha geniş miqyas alaraq davam etdirilməkdədir. Məlumat üçün bildirim ki, Ağcabədi rayonu ərazisində fin
tipli qəsəbədə müvəqqəti məskunlaşmış 2484 nəfərdən ibarət 552 ailəlik yeni qəsəbənin tikintisinə 2010-cu ilin
dekabrında başlanılmış, hazırda tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. Qəsəbədə həmçinin 360 şagird yerlik məktəb
binası, 50 yerlik uşaq bağçası, inzibati bina (anbar ilə birlikdə), 2 çıxışlı yanğınsöndürmə deposu, klub-icma
mərkəzi və ambulatoriya da tikilir. Tikintinin başa çatdırılması 2011-ci ilin iyul ayına planlaşdırılır.
Naftalan şəhəri ərazisindəki sanatoriya binalarında müvəqqəti məskunlaşmış (2358 nəfərdən ibarət 524
ailəlik) məcburi köçkünlərin yerləşdirilməsi üçün Goranboy rayonu ərazisində 9 ədəd 5 mərtəbəli, Bakı şəhəri,
Nərimanov rayonu ərazisində "Səttarxan adına maşınqayırma zavodu" TASC-yə məxsus tikinitisi yarımçıq
qalmış binada müvəqqəti məskunlaşmış 80 məcburi köçkün ailəsinin köçürülməsi məqsədilə Sabunçu rayonu,
Ramana qəsəbəsi ərazisində texniki infrastrukturu ilə birlikdə 80 mənzilli 5 mərtəbəli yaşayış binalarının
tikintisinə cari ilin aprel ayında başlanılmışdır. İl ərzində həmin binaların tikintisinin başa çatdırılması
planlaşdırılır.
Mingəçevir şəhəri ərazisində fin tipli qəsəbədə və məktəb binalarında müvəqqəti məskunlaşmış 2006
nəfərdən ibarət 502 ailənin müvəqqəti məskunlaşdırılması məqsədilə 10 ədəd 9 mərtəbəli yaşayış binalarının və
həmçinin 360 şagird yerlik məktəb binasının, 50 yerlik uşaq bağçasının, inzibati bina və klub-icma mərkəzinin
də tikilməsi nəzərdə tutulur. Məhəllənin tikintisi 2011-ci ilin iyun ayında başlanılacaqdır. Abşeron rayonu,
Masazır qəsəbəsi ərazisində Bakı Dövlət Universitetinin 7 yataqxanasından 2 yataqxanada müvəqqəti
məskunlaşmış 800 nəfərdən ibarət 210 məcburi köçkün ailəsinin müvəqqəti məskunlaşdırılması məqsədilə 4
ədəd 5 mərtəbəli 55 mənzilli yaşayış binalarının (bütün sosial-texniki infrastruktur obyektləri ilə birlikdə)
tikinitsi üçün tender elan edilmiş, layihə təşkilatı müəyyən olmuşdur. Məhəllənin tikintisinin başlanması 2011-ci
ilin IV rübündə nəzərdə tutulmuşdur.
Görülən tədbirlərə baxmayaraq, məcburi köçkünlərin müəyyən hissəsi hələ də yaşayış üçün yararlı olmayan
ictimai binalarda, yataqxanalarda, sağlamlıq düşərgələrində və digər müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ağır
şəraitdə yaşayır və ciddi sosial problemlərlə üzləşir. Bu sahədə mövcud problemlərin əksəriyyəti Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı"nda və Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 31 oktyabr, həmçinin 2011-ci il 21 fevral
tarixli sərəncamları ilə həmin dövlət proqramına edilmiş əlavələrdə öz əksini tapmışdır və onların icrasının
təmin edilməsi ilə bağlı konkret tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdiriləcəkdir.
Əli HƏSƏNOV,
Baş nazirin müavini,
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri
“Azərbaycan”.-2011.-22 may.-N 110.-S.3.
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Qaçqınlar və məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq səviyyəsi
74 faizdən 18 faizədək azalıb
"Ölkəmizdə vətəndaşsızlıq hallarının aradan qaldırılması, sığınacaq axtaran şəxslərin problemlərinin
həlli və miqrasiya prosesləri barədə qanun və normativ aktlar qəbul edilib və onların icrası üçün zəruri tədbirlər
həyata keçirilir. Ermənistandan silah gücünə qovulmuş 250 min nəfər azərbaycanlı qaçqına Azərbaycan
vətəndaşlığı verilib". "Azadinform" xəbər verir ki, bu fikirləri Cenevrədə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığı (BMT QAK) tərəfindən təşkil edilən BMT-yə üzv dövlətlərin nazirlər səviyyəsində
hökumətlərarası tədbirindəki çıxışı zamanı baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov deyib. Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün görülən tədbirlərdən danışan Ə. Həsənov bildirib ki, ölkədə mövcud olan 12 çadır
düşərgəsi 2007-ci ildə ləğv edilib, Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsait hesabına yeni salınan 70 müasir
qəsəbəyə 21 min 600 ailə, 107 min nəfərdən çox qaçqın və məcburi köçkün köçürülüb. Qaçqınlar və məcburi
köçkünlər arasında yoxsulluq səviyyəsi 74 faizdən 18 faizədək azalıb. Bütün bunlara baxmayaraq, bu gün 400
min məcburi köçkün hələ də müvəqqəti məskunlaşma yerlərində ağır şəraitdə yaşayır. Buna görə də donor
ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə fəaliyyətinə ehtiyac duyulur.
Baş nazirin müavini Azərbaycan hökumətinin üzərinə götürdüyü öhdəlikləri bəyan edib, respublikamızın
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı ilə əlaqələrin inkişaf etdirilməsinə sadiq olduğunu bildirib və bir sıra
təkliflər irəli sürüb.
Baş nazirin müavini deyib ki, Azərbaycan dövləti Ermənistan- Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin beynəlxalq hüquq prinsiplərinin əsasında nizamlanması üçün əlindən gələni edir: "Təəssüf ki,
Ermənistan, əksinə, xalqlarımız arasında inam yaratmaq əvəzinə ədavəti qızışdırmağa, bölgədə nifrət hissinin
kök salmasına səy göstərir. Azərbaycanın işğal altında olan 20 faiz ərazisində infrastruktur tamamilə dağıdılıb
və 1949-cu il Cenevrə Konvensiyasının tələblərinə zidd olaraq milliyyətcə erməni olan mülki əhali kənardan
gətirilərək bu ərazilərə yerləşdirilir".
“Palitra”.-2011.-9 dekabr.-№130.-S.3.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri dövlətin nəzarətindədir
Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri və onların mənzil-məişət qayğılarının həlli dövlətimizin əsas
fəaliyyət istiqamətlərindən hesab olunur. Əhalinin sosial qayğıya ən çox ehtiyacı olan təbəqəsini təşkil edən
qaçqın və məcburi köçkünlərin normal yaşayışı, həyat şəraitinin təmin edilməsi hökumətin sosial siyasətinin
prioritet istiqamətini təşkil edir. Məlum olduğu kimi, uzun illərdir ki, bu sahədə dövlət səviyyəsində müxtəlif
layihələr həyata keçirilir, qaçqınların sosial problemlərinin həllinə böyük miqdarda vəsaitlər ayrılır.
Məcburi köçkünlərin hərtərəfli müdafiəsi istiqamətində dövlətin gördüyü işləri sistemli və ardıcıl həyata
keçirmək məqsədilə, Prezident İlham Əliyevin 1 iyul 2004-cü il tarixli Sərəncamı ilə “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə” Dövlət Proqramı
təsdiqlənib.
Sözügedən proqramın uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində, məcburi köçkün ailələrinin əksər problemləri
öz həllini tapıb. Onu da xüsusi olaraq vurğulamaq yerinə düşər ki, dövlətin həyata keçirdiyi tədbirlər, ilk
növbədə, yurd-yuvalarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın başlıca problemi olan mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına yönəlib. Dövlət başçısının məcburi köçkün ailələri ilə keçirdiyi görüşlərin birində
vurğuladığı kimi, hazırda ölkədə bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunub: “Dövlət Proqramı qəbul edilib və ilk
mərhələdə ən ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın problemləri həll olunub. Artıq Azərbaycanda bir dənə də
olsun çadır şəhərciyi yoxdur. İndiki mərhələdə digər yerlərdə yararsız binalarda yaşayan soydaşlarımızın
problemləri həll olunmalıdır. Bakıda, digər rayon mərkəzlərində məcburi köçkünlər üçün çoxmərtəbəli evlər
tikilir”.
Bir sözlə, Azərbaycan hökuməti həm büdcə vəsaitləri və Dövlət Neft Fondundan ayrılan subsidiyalar,
həm də digər maliyyə mənbələri hesabına qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial həyat şəraitinin yüksəldilməsi
ilə bağlı mühüm layihə və proqramları gerçəkləşdirməkdədir. Belə ki, indiyədək, ümumilikdə, məcburi
köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlərə 2,9 milyard dollardan artıq
vəsait xərclənib. Həmin vəsaitin 2,1 milyard dollarını Azərbaycan hökuməti, 800 milyon dollarını isə
beynəlxalq humanitar qurumlar ödəyib. Bu vəsaitlər hesabına qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılması, məişət qayğılarının həll olunması, çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsi və onların hər cür
infrastruktura malik yeni salınmış qəsəbələrdəki mənzillərlə təmin edilməsi həyata keçirilib. Bu tədbirlərin
davamlı və geniş xarakter alması isə dövlətin bu insanlara olan yüksək diqqət və qayğısının bariz nümunəsi
hesab oluna bilər.
Bu, bir həqiqətdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması siyasətinin əsası
Ümummilli Lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub. Təsadüfi deyil ki, Ulu Öndərin Sərəncamı ilə Dövlət Neft
Fondundan ayrılmış vəsait hesabına ümumi sahəsi 392 min kv.metr olan 6410 fərdi yaşayış evi ilə yanaşı, 3150
yerlik 18 məktəb, 16 tibb məntəqəsi, 18 uşaq bağçası, 13 hamam, 75 çarpayılıq xəstəxana, 195 km uzunluğunda
qəsəbələrdaxili və xarici yollar, 188 km uzunluğunda xarici və daxili içməli su xətləri, 350 km elektrik hava
xətləri, 133 km irriqasiya su kəməri, 10 klub-icma mərkəzi, 11 rabitə evi və digər həyat üçün vacib olan sosial
obyektlər tikilib istifadəyə verilib. Nəticədə Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5 çadır düşərgəsi ləğv edilib və 1329
qaçqın və 5081 məcburi köçkün ailəsinin (32 min nəfər) mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb.
Əsası Ulu Öndər tərəfindən qoyulan bu siyasət hazırda Prezident İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam
etdirilməkdədir. Hələ 2003-cü ildə Azərbaycanın dövlət başçısı seçilərkən cənab İlham Əliyev qaçqın və
məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsinin prioritet sahə kimi diqqətə alınacağını bildirmişdi.
2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində cənab İlham Əliyev onu da bəyan etmişdi ki, növbəti beş ildə
Azərbaycanda bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayacaq. Artıq bu məsələ də tam şəkildə öz həllini tapıb.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət nəticəsində
hazırda ölkəmizdə bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayıb.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
ilə bağlı 2004-cü ildə qəbul olunmuş Dövlət Proqramı ötən dövr ərzində böyük uğurla icra edilib. Dövlət
Proqramı çərçivəsində isə, ümumilikdə, 22921 ailə-110 min məcburi köçkünün həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması, o cümlədən, 21354 ailənin yeni qəsəbələrə köçürülməsi, 1567 ailənin isə müvəqqəti
məskunlaşdıqları ictimai binaların təmiri, 30 min iş yerinin (onlardan 25 mini inşaat işlərində, 5 mini isə yeni
təşkil olunacaq kiçik sexlərdə) yaradılması prosesi həyata keçirilib. Dövlət Proqramına uyğun olaraq Dövlət
Neft Fondundan ayrılan vəsait hesabına Ağdam rayonunda 12, Ağcabədi rayonunda 1 qəsəbənin tikintisi başa
çatdırılıb, məcburi köçkünlərin həmin qəsəbələrə köçürülməsi və 4 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi təmin
olunub. Hazırda qaçqınların sosial infrastruktur təminatının yaxşılaşdırılması və onların ən müasir kommunal
xidmət növləri ilə təchiz olunmuş yaşayış mənzilləri ilə təmin edilmələri sosial siyasətin başlıca hədəflərindən
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birini təşkil edir. Bu məqsədlə Prezident İlham Əliyev tərəfindən imzalanan sərəncamlara əsasən, məcburi
köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı davamlı tədbirlər həyata keçirilir.
Məsələn, “Qaçqınlar və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”na uyğun olaraq 700-ə yaxın məcburi köçkün ailəsi üçün yeni çoxmərtəbəli yaşayış
binalarının tikilməsi nəzərdə tutulur. Bunun üçün Prezidentin Ehtiyat Fondundan Qaçqın və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə 14 milyon manat məbləğində vəsait ayrılıb. Məcburi köçkünlərin
sosial vəziyyəti ilə bağlı nəzərdə tutulmuş tədbirlərin həyata keçirilməsinə 2 milyard dollara yaxın vəsait
xərclənib. Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi ilə bağlı qəbul olunmuş 2007-2011-ci illərə
dair Dövlət Proqramı çərçivəsində nəzərdə tutulan tədbirlərin davam etdirilməsi üçün 500 milyon manatdan çox
vəsaitin sərf olunması planlaşdırılır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə
bərabər, onların hər cür infrastrukturla təmin edilməsi hökumətin bu insanlara olan yüksək diqqət və qayğısının
bariz təzahürü kimi qiymətləndirilə bilər.
RƏFİQƏ KAMALQIZI
“Səs”.-2012.-7 yanvar.-№2.-S.3.
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Prezident İlham Əliyevin uğurlu xarici siyasəti nəticəsində artıq dünya ictimaiyyəti
Azərbaycan həqiqətlərini qəbul edir
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli HƏSƏNOVDUR
- Əli müəllim, martın 5-dən 7-dək Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
təşəbbüsü və Belçika Federal Parlamentinin Nümayəndələr Palatasının təşkilatçılığı ilə Brüsseldə "İşğal
edilmiş ərazilər, unudulmuş ərazilər (Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi - hüquqi və
humanitar aspektlər)" mövzusunda aparılan müzakirələrdə Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan nümayəndə
heyəti də iştirak etmişdir. Müzakirələr, ümumiyyətlə isə, səfər necə keçdi? Bu barədə oxucularımıza
məlumat verərdiniz.
- Əvvəla qeyd edim ki, Milli Məclisin Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası dostluq qrupu Belçika
parlamentarilərini mütəmadi olaraq Azərbaycana səfərlərə dəvət edir. Bu təşəbbüslə son altı ayda digər Avropa
ölkələrinin parlament deputat qrupları da Bakıda səfərdə olublar. Belçika parlamentində "İşğal edilmiş ərazilər,
unudulmuş ərazilər (Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi - hüquqi və humanitar aspektlər)"
mövzusunda müzakirələrin təşkil olunmasında Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri
deputat Elxan Süleymanovun fəaliyyətini xüsusi qeyd etmək istərdim. Avropalı parlamentarilərin səfər
çərçivəsində Azərbaycanın son illərdə əldə etdiyi sosial-iqtisadi nailiyyətlərlə yaxından tanış olmaq imkanı
yaranır. Bununla yanaşı, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində torpaqlarımızın 20
faizinin işğal olunması, soydaşlarımızın öz doğma yurdlarından didərgin düşmələri barədə qonaqlar daha geniş
məlumatlandırılır. Ötən müddətdə Bakıda səfərdə olan avropalı parlamentarilərlə şəxsən mən özüm də bir sıra
görüşlər keçirmişəm.
Belçika Krallığının millət vəkili, Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri
Filip Blanşarın dəvətinə əsasən, mənim rəhbərliyim altında martın 5-dən 7-dək Azərbaycan nümayəndə heyəti
Brüsseldə səfərdə olmuşdur. Bu çox vacib bir səfər idi. Məlumdur ki, Belçika parlamenti uydurma erməni
soyqırımını qəbul edib. Digər bir tərəfdən də bəllidir ki, Belçikada güclü erməni lobbisi var. Bu baxımdan
Belçika parlamentində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və onun fəsadları ilə bağlı
dinləmələrin keçirilməsi zəruri idi. Belçikanın qanunverici orqanında ölkəmiz haqqında, eləcə də münaqişənin
başvermə səbəbləri və nəticələri barədə adıçəkilən ölkənin parlamentarilərinə məlumat vermək vacib idi.
Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Filip Blanşar səfərin səmərəli
keçməsi üçün böyük səylər göstərmiş, ciddi hazırlıq işləri həyata keçirmişdi.
Səfər çərçivəsində Belçika Krallığı Senatının prezidenti xanım Sabin de Betün ilə görüşdük. Sabin de Betün
ölkələrimiz arasında ikitərəfli əlaqələrin yüksək səviyyədə inkişaf etdiyini bildirdi, 2007-ci ildə Belçikanın
Cənubi Qafqaz ölkələri içərisində məhz Azərbaycanda səfirliyini açmasının bu ölkəyə verilən önəmə bariz
nümunə olduğunu vurğuladı. O əlavə etdi ki, Belçika parlamentində nəzərdə tutulan dinləmələr də belçikalı
parlamentarilərin Azərbaycan ilə əlaqələrə, həmçinin onun yaşadığı problemlərə necə önəm verdiyini göstərir.
Söhbət əsnasında Avropada demokratiyanın mərkəzi, söz və fikir azadlığının beşiyi olan bir şəhərdə səfərdə
olmağımızdan məmnunluq duyduğumuzu, ölkələrimiz arasında həm qarşılıqlı, həm də beynəlxalq təşkilatlar
çərçivəsində müsbət əməkdaşlığın mövcudluğunu bildirdim. Qeyd etdim ki, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev üç strateji hədəfi - neftdən asılılığı minimuma endirməyi, ölkədə yoxsulluğa son qoymağı və
Azərbaycanın inkişaf etmiş ölkələr sırasına daxil olmasını müəyyən etmişdir. Bu məqsədlərə nail olmaq üçün
ölkədə sosial-iqtisadi islahatlar həyata keçirilir, regionların inkişafı, yeni iş yerlərinin açılması üçün dövlət
proqramları icra olunur. Azərbaycanın siyasi, iqtisadi və mədəni sahələrdə böyük uğurlar qazandığını qeyd
etdim və ölkənin daha güclü inkişafı yolunda ən böyük problem olan - Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsini diqqətə çatdırdım. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi üçün görülmüş tədbirlər və
onların ehtiyaclarını əks etdirən kitabça, həmin münaqişə və məcburi köçkünlərin sosial və mənzil-məişət
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində görülmüş işlərə dair hazırlanmış "Vətən həsrəti: sönməyən ümidlər"
sənədli filmini, Xocalı soyqırımına həsr olunmuş "Xocalı: XX əsrin soyqırımı" kitabını Belçika Senatının
prezidentinə hədiyyə etdik. Xanım Sabin de Betün Azərbaycana rəsmi səfərə dəvət olundu.
Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun sədri Filip Blanşar qeyd etdi ki, rəhbərlik etdiyi
qrupla Azərbaycana etdiyi səfərlər zamanı ölkədə dini tolerantlığın, müxtəlif xalqların nümayəndələrinin dinc
birgəyaşayışının şahidi olmuşdur. Azərbaycanın böyük qaçqın və məcburi köçkün problemini yaşadığını
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bildirən F.Blanşar bu münaqişədən nəinki Dağlıq Qarabağ regionunda yaşayan, eləcə də Ermənistandakı
əhalinin də ciddi əziyyət çəkdiyini, ermənilərin özlərini bu münaqişənin girovuna çevirdiyini dedi. O,
beynəlxalq təşkilatlar səviyyəsində münaqişənin həlli üçün ciddi uğurlar əldə olunmadığını nəzərə alaraq,
Belçika deputatlarının bu məsələni öz parlamentlərində müzakirəyə çıxarmaq və əldə olunmuş qərarlar
sayəsində münaqişənin dinc yolla həllinə töhfə vermək niyyətində olduqlarını diqqətə çatdırdı.
Belçika parlamentində dinləmələrdən öncə bəzi deputatlarla fikir mübadiləsi apardıq. Məlumat üçün bildirim
ki, Belçika parlamentində 71 millət vəkili təmsil olunur. Onlardan təxminən 30-a yaxın parlamentari ilə
vaxtaşırı Azərbaycanda görüşmüşdük və bu millət vəkilləri bizi yaxından tanıyırdılar. Ancaq onlarda belə bir
narahatlıq var idi ki, ola bilər deputatların heç də hamısı dinləmələrdə iştirak etməsin. İclas başlayanda isə
tamamilə fərqli mənzərənin şahidi olduq. Bütün zal dolmuşdu, hətta ayaq üstə dayananlar da var idi. Hesab
edirəm ki, bu mənzərə Prezident İlham Əliyevin son 9 ildə uğurla davam etdirdiyi xarici siyasət nəticəsində
dünya dövlətlərinin Azərbaycana olan marağının gündən-günə artmasını göstərən növbəti fakt idi. Artıq
inkarolunmaz həqiqətdir ki, ölkə başçısının Azərbaycanın qüdrətli dövlət, xalqımızın isə bacarıqlı millət kimi
dünyaya tanıdılması istiqamətində apardığı işlər öz nəticələrini verməkdədir.
Tədbiri Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri Filip Blanşar açdı,
iştirakçıları müzakirələrdə fəal olmağa çağırdı. Sonra "Euronyus" kanalının 2011-ci ildə "Dağlıq Qarabağ:
qaçqınları ziyarət" adlı videoreportajı nümayiş etdirildi.
Daha sonra mən "Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin hüquqi və humanitar tərəfləri"
mövzusunda çıxış etdim. Bildirdim ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi Ermənistanın
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından yaranaraq Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan ərazilərinin
20 faizinin işğal edilməsi, bir milyondan artıq vətəndaşımızın öz daimi yaşayış yerlərindən qovularaq qaçqın və
məcburi köçkün vəziyyətinə düşməsi ilə nəticələnmişdir. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində on minlərlə insan, o
cümlədən mülki şəxslər, qadınlar, uşaqlar və qocalar həlak olmuşdur. Münaqişə Azərbaycan iqtisadiyyatına 60
milyard ABŞ dolları həcmində ziyan vurmuşdur. Milyonlarla insanın faciəsinə səbəb olmuş münaqişə kökündə
erməni millətçilərinin Azərbaycana qarşı əsassız ərazi iddialarının dayandığı tarixi bir prosesin müasir
mərhələsidir. Belə ki, mühüm əhəmiyyətə malik Cənubi Qafqaz regionunda maraqları olan güc mərkəzlərinin
geosiyasi oyunları üçün onlara ayrılan rolu "məharətlə oynayan" erməni millətçilərinin qonşu xalqların
torpaqları hesabına "böyük Ermənistan" yaratmaq xülyası bölgədə bu gün də davam edən faciələrin əsasını
qoymuşdur.
Əsrlər boyu erməni xalqının gənc nəsli milli müstəsnalıq, Azərbaycan və türk xalqlarına qarşı düşmənçilik
ruhunda tərbiyə edilmişdir. Erməni "alim"lərinin səyləri ilə bölgənin tarixi saxtalaşdırılmış, ermənilərin tarixi
şişirdilərək qədimləşdirilmiş, azərbaycanlılara və türklərə qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası
aparılmışdır. Cənubi Qafqazda və Şərqi Anadoluda baş verən hadisələr təhrif edilmiş, dünya ictimaiyyətinin
nəzərində "əzabkeş və məzlum" erməni xalqı obrazı yaradılmışdır.
XIX əsrin əvvəllərindən başlayaraq Qafqazı işğal edən çar Rusiyasının sistemli siyasəti nəticəsində müasir
İran və Türkiyə ərazisindən ermənilərin kütləvi şəkildə Azərbaycana, o cümlədən Dağlıq Qarabağ ərazisinə
köçürülməsi həyata keçirilmişdir.
Parlamentarilərin diqqətinə çatdırdım ki, rus çarının xüsusi himayəsi altında ermənilər az zaman içərisində
yerli azərbaycanlıları silah və zor gücünə sıxışdırmağa başlamış, nəticədə yerli əhalinin bir hissəsi İran və
Türkiyə ərazisinə, bir hissəsi isə Azərbaycanın mərkəzi ərazilərinə köçməyə məcbur olmuşdur ki, bunun da
nəticəsində XX əsrin əvvəllərində bu ərazilərdəki demoqrafik vəziyyət xeyli dəyişmişdir. Bu siyasət bölgənin
Sovet Rusiyası tərəfindən işğal edilməsindən sonra da davam etdirilmişdir. Belə ki, müxtəlif illərdə sovet
hakimiyyəti orqanlarının qərarları ilə Azərbaycan SSR-in əraziləri hesabına Ermənistan ərazisi genişləndirilmiş,
Ermənistanda tarixən məskunlaşmış azərbaycanlı əhalinin müxtəlif bəhanələrlə kütləvi şəkildə köçürülməsi
davam etdirilmişdir. Bu xüsusda baş vermiş ən mühüm hadisələrdən biri isə 1923-cü ildə ermənilərin
mənafeyinə uyğun olaraq Azərbaycan SSR-in tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti yaradılması
olmuşdur. Muxtar vilayətdə erməni mənşəli əhalinin üstünlük təşkil etməsinə xüsusi əhəmiyyət verilərək onun
inzibati sərhədləri tərtib edilmişdir. Sovet hakimiyyət orqanları Qarabağ ərazisində yaşayan ermənilərə
muxtariyyət statusu versə də, Ermənistan SSR-in ərazisində öz tarixi torpaqlarında yaşayan azərbaycanlılara
eyni yanaşma tətbiq edilməmiş, əksinə, onlar öz yaşayış yerlərindən deportasiya edilmişlər. ErmənistanAzərbaycan münaqişəsinin müasir mərhələsi isə SSRİ-nin süqutu kontekstində 80-ci illərin sonlarından
başlamışdır.
Tarixə bir daha ekskurs edərək qeyd etdim ki, 1988-ci il fevralın 20-də Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayəti
Sovetinin erməni deputatları vilayətin Azərbaycanın tərkibindən çıxarılıb Ermənistan SSR-in tərkibinə daxil
olması ilə bağlı Azərbaycan, Ermənistan, eləcə də SSRİ-nin Xalq Deputatları Sovetinə müraciət etdilər.
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Azərbaycan SSR-in, eləcə də SSRİ-nin o vaxt qüvvədə olan konstitusiyalarına zidd olan bu müraciət SSRİ Ali
Soveti tərəfindən rədd edilsə də, erməni millətçiləri bölgəni Azərbaycandan qoparmaq niyyətlərindən əl
çəkməyərək Ermənistan və Dağlıq Qarabağda yaşayan azərbaycanlı dinc əhaliyə qarşı zorakılıq, terror aktları
təşkil etməklə onları öz yaşayış yerlərindən qovmağa və bununla da Ermənistanla Dağlıq Qarabağın
birləşdirilməsi üçün zəmin hazırlamağa başladılar. 1991-ci ildə SSRİ-nin dağılması artıq mütəşəkkil ordu
formasında fəaliyyət göstərən erməni hərbi birləşmələrinin Dağlıq Qarabağ ərazisində genişmiqyaslı hərbi
əməliyyatlara başlamasına təkan verdi. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Azərbaycanın Dağlıq
Qarabağ ərazisindəki Ermənistan silahlı dəstələri indiki Ermənistan prezidenti Serj Sarkisyanın, Ermənistanın
keçmiş rəhbəri Robert Koçaryanın və digər erməni liderlərinin rəhbərliyi və keçmiş SSRİ-nin Xankəndidə
yerləşən, o dövrün müasir döyüş silahları ilə silahlanan 366-cı motoatıcı alayının köməyi ilə Xocalı şəhərində
azərbaycanlılara və Axısxa türklərinə qarşı soyqırımı cinayətini həyata keçirdilər. Dəhşətli cinayət əməli
nəticəsində 613 nəfər dinc sakin, o cümlədən 63 uşaq, 106 qadın, 70 qoca yalnız azərbaycanlı olduğuna görə
xüsusi amansızlıqla, işgəncələrlə öldürüldü, 487 nəfər şikəst edildi, 1275 sakin girov götürülərək amansız
işgəncələrə məruz qaldı. Girov götürülənlərdən 150 nəfərin, o cümlədən 68 qadının və 26 uşağın taleyi
bugünədək məlum deyildir.
Bütövlükdə 1991-1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Dağlıq Qarabağın və ona bitişik 7
rayonun ərazisi işğal edilib. 700 minədək azərbaycanlı öz vətənində məcburi köçkünə çevrilib, 20 min nəfər
şəhid, 50 min nəfər əlil olub, 200 min nəfər müxtəlif bədən xəsarəti alıb, 4 853 nəfər isə itkin və girov düşüb.
Diqqətə çatdırdım ki, münaqişə bir milyona yaxın azərbaycanlının qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə
düşməsi ilə nəticələnən böyük humanitar fəlakətə səbəb olmuşdur. Öz doğma yurdlarından didərgin düşmüş
qaçqın və məcburi köçkünlər ağır və dözülməz şəraitdə yaşamağa məcbur olmuşlar. Beləliklə, yenicə
müstəqillik əldə etmiş Azərbaycan Respublikası ağır iqtisadi böhran və bir milyona yaxın qaçqın və məcburi
köçkün problemi ilə üz-üzə qalmışdır. Əlavə etdim ki, Azərbaycan hökuməti əhalinin bu həssas təbəqəsinin
ehtiyaclarını ödəmək üçün həm hüquqi, həm də sosial-iqtisadi sahədə böyük işlər görmüş və görməkdə davam
edir.
Azərbaycan Respublikası 1992-ci ilin dekabrında BMT-nin 1951-ci il "Qaçqınların statusu haqqında"
Konvensiyasına və onun 1967-ci il Protokoluna qoşulmuş, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemləri ilə
əlaqədar beynəlxalq normalara tam uyğun hüquqi baza yaradılmışdır.
Ölkədə aparılan uğurlu iqtisadi islahatlar, neft strategiyası zaman-zaman bu sahəyə ayrılan vəsaitin həcmini
artırmağa imkan yaratdı. Dövlət Neft Fondunun ilkin vəsaiti də 2001-ci ildə məhz qaçqın və məcburi
köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldilmiş, bu istiqamətdə ardıcıl və məqsədyönlü
tədbirlər həyata keçirilməyə başlanmışdır.
Ölkədə mövcud olmuş 12 çadır düşərgəsindən sonuncu 2007-ci ilin dekabrında ləğv edildi, həmçinin ötən
dövrdə 6 fin tipli qəsəbədə yaşayan məcburi köçkünlər də yeni qəsəbələrə köçürüldülər. Ümumiyyətlə, ötən
dövrdə 22 min ailə, 110 min nəfərdən çox daimi məskunlaşmamış qaçqın və məcburi köçkün üçün bütün sosialtexniki infrastruktura malik 70 qəsəbə salınmışdır. Hazırda bu istiqamətdə işlər intensiv şəkildə davam etdirilir.
Qeyd etdim ki, 2011-ci ildə həmin məsələ ilə bağlı 500 milyon ABŞ dolları həcmində vəsait xərclənmiş, bir
nəfər məcburi köçkünə düşən vəsaitin həcmi təxminən 894 ABŞ dolları təşkil etmişdir ki, bu da dünyanın digər
münaqişə zonaları ilə müqayisədə ən yüksək göstəricidir.
Azərbaycan hökuməti bu gün məcburi köçkünlərin bilavasitə zəruri ehtiyaclarını təmin etmək üçün əlindən
gələni edir. Müvəqqəti olaraq hazırda yaşadıqları yerlərdə işləmələri və təminatları üçün tədbirlər görür.
Lakin bütün bu tədbirlər məcburi köçkünlərin hüquqlarının təmini baxımından kifayət deyildir. Beynəlxalq
hüquqdan irəli gələrək, hər bir qaçqın və məcburi köçkünün öz daimi yaşayış yerinə qayıtmaq, öz
mülkiyyətindən dinc şəkildə istifadə etmək hüququ vardır ki, bütün bu hüquqlar Dağlıq Qarabağ və ətraf
əraziləri işğal altında saxlayan Ermənistan tərəfindən kütləvi şəkildə pozulmuşdur.
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurası tərəfindən münaqişənin tezliklə, sülh yolu ilə həlli, işğal olunmuş
ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması haqqında 4 qətnamə
qəbul edilmişdir. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ATƏT, Avropa Şurası, NATO PA, İslam Konfransı
Təşkilatı, Avropa Parlamenti və digər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qərar və
qətnamələrdə pislənilmiş, işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərindən silahlı qüvvələrin geri çəkilməsi, öz doğma
yaşayış yerlərindən didərgin salınmış qaçqın və məcburi köçkünlərin geri qayıtma hüququnun bərpası tələb
edilmişdir.
Lakin beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə məhəl qoymayan Ermənistan işğal edilmiş Azərbaycan
ərazilərində qanunsuz fəaliyyətini davam etdirməkdədir. Təəssüflər olsun ki, Ermənistan və Azərbaycan
qoşunlarının təmas xəttində atəşkəs müntəzəm olaraq pozulur ki, bundan da ən çox ziyan çəkən tərəf məhz
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Azərbaycandır. Belə ki, Ermənistandan fərqli olaraq, təmas xəttinin Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin
nəzarətində olan hissəsində dinc əhali məskunlaşmışdır. Atəşkəsin müntəzəm şəkildə pozulması nəticəsində
dinc əhali arasında itkilər, yaralanmalar baş verir. Ermənistanın təhrikedici addımları nəticəsində təmas xəttinə
bitişik ərazidə məskunlaşan əhalinin təsərrüfat fəaliyyətinə ciddi maneələr yaranır.
Ermənistan işğalı davam etdirmək, qanunsuz güc tətbiqi nəticəsində yaranmış qəbuledilməz vəziyyəti
möhkəmləndirmək məqsədilə işğal edilmiş Azərbaycan ərazilərinin demoqrafik, sosial, inzibati strukturunu
dəyişdirir. Beynəlxalq humanitar hüququn tələblərinə zidd olaraq Ermənistan, eləcə də başqa ölkələrdə, o
cümlədən bir sıra Yaxın Şərq ölkələrindən olan milliyyətcə erməni mülki əhali bu ərazilərə yerləşdirilir.
Tərkibində BMT QAK-ın nümayəndələrinin də iştirak etdiyi ATƏT-in Minsk qrupu həmsədrlərinin Səhra
Qiymətləndirmə Missiyası 2010-cu ilin oktyabrında işğal altında olan Dağlıq Qarabağa və ətraf 7 rayona səfər
zamanı bu cür halların bir daha şahidi olmuş, status-kvonun qəbuledilməz olduğunu bəyan etmişdir.
Eyni zamanda, nəzarətimizdə olmayan ərazidə narkotik vasitələr əkilib-becərilir, transmilli cinayətkarlığın
digər təhlükəli növləri baş verir, həmin zona böyük həcmdə əfqan narkotiklərinin MDB və Avropa ölkələrinə
əlverişli tranzit marşrutuna çevrilir. Buna görə də BMT-nin Narkotiklər və Cinayətkarlıq üzrə İdarəsinə işğalda
olan ərazilərdə monitorinq aparılması barədə müraciət etmişik.
Parlamentarilərə onu da bildirdim ki, bu cür hallar təkcə Azərbaycan üçün deyil, eyni zamanda region və
bütövlükdə beynəlxalq aləm üçün çox təhlükəlidir. Ona görə də münaqişənin həlli ilə uzun müddət məşğul olan
beynəlxalq qurumlar, dünyanın aparıcı dövlətləri beynəlxalq hüququn fundamental əsaslarını pozanların işğalçı
siyasətinə son qoymalı, ikili standartlardan və ədalətsizlikdən əl çəkməli, prinsipial mövqe nümayiş etdirməli,
beynəlxalq hüquqa əsaslanan addımlar atmalı, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməklə regionda sülhün,
ədalətin bərpa olunmasına nail olmalıdırlar. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq
hüququn norma və prinsipləri və bu sahədə qəbul edilmiş sənəd və qərarlar əsasında Azərbaycan
Respublikasının ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli üzrə danışıqlar davam etdirilir. Lakin ATƏT-in Minsk
qrupunun himayəsi altında 20 ildən artıqdır davam edən danışıqlar Ermənistanın destruktiv mövqeyi səbəbindən
heç bir nəticə verməmişdir.
Azərbaycan dövlətinin ən yüksək səviyyədə dəfələrlə bəyan edilmiş mövqeyini bir daha diqqətə çatdırdım.
Azərbaycan beynəlxalq hüququn müvafiq norma və prinsiplərindən irəli gələrək hesab edir ki, münaqişənin
davamlı həlli yalnız Dağlıq Qarabağın erməni və azərbaycanlı icmalarının Azərbaycan tərkibində beynəlxalq
praktikadan irəli gələn və hər iki icma üçün bərabər hüquq və azadlıqların təmin edilməsinə və onların dinc
şəkildə birgəyaşayışına zəmanət verən özünüidarə formasında ola bilər. Qeyd etdim ki, Azərbaycan
Prezidentinin bəyan etdiyi kimi, biz bu sahədə dünyada, xüsusilə Avropada mövcud olan ən qabaqcıl təcrübəni
tətbiq etməyə hazırıq. Buna baxmayaraq, Ermənistan tərəfi hər vasitə ilə bölgənin azərbaycanlı əhalisinin öz
doğma yaşayış yerlərinə qayıtmasına mane olur və Dağlıq Qarabağın azərbaycanlı və erməni icmaları arasında
dialoqun qurulmasına dair Azərbaycanın dəfələrlə irəli sürdüyü təkliflərin həyata keçirilməsinə imkan vermir.
Bu məqsədlə beynəlxalq hüququn norma və prinsiplərinə, münaqişə üzrə qəbul edilmiş qərarlara zidd olaraq
Azərbaycan ərazilərini işğal altında saxlamaqla bundan danışıqlarda təzyiq vasitəsi kimi istifadə etməyə cəhd
edir. Bu, Ermənistan tərəfindən BMT Nizamnaməsinə və Helsinki Yekun Aktının tələblərinə zidd olaraq
Azərbaycan Respublikasına qarşı qanunsuz güc tətbiqinin davam etməsi deməkdir.
Sonda bir daha bildirdim ki, 20 il ərzində davam edən danışıqların nəticə verməməsinə baxmayaraq, biz
ümid edirik ki, dünya birliyinin daha qətiyyətli və ardıcıl mövqedən çıxış etməsi nəticəsində yaxın gələcəkdə bu
münaqişə öz həllini tapacaq, Azərbaycanın beynəlxalq birlik tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək,
regionda davamlı sülh, təhlükəsizlik və əməkdaşlıq mühiti bərqərar olacaq.
- Əli müəllim, bəs müzakirələr necə keçdi?
- Müzakirələr olduqca səmərəli və maraqlı keçdi. Öncə Avropa İntellektual və Təhlükəsizlik Strategiyası
Mərkəzinin direktoru Klod Monike, "Sərhədsiz vəkillər" təşkilatının təsisiçisi və rəhbəri Pyer Leqro da çıxış
edərək məsələyə münasibət bildirdilər. Klod Monike bildirdi ki, ötən əsrin 90-cı illərində alovlanan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsində terror elementləri kifayət qədərdir. Həmin elementlərdən yalnız
birini nümunə göstərən K.Monike qeyd etdi ki, Fransada terrorçu kimi axtarışda olan Monte Melkonyan
müharibədə erməni silahlılarının əsas simalarından olmuş, bu gün Ermənistanda milli qəhrəman kimi
sevilməkdədir. O, üzünü Belçika parlamentarilərinə tutaraq soruşdu: "1988-1991-ci illərdə hələ SSRİ mövcud
olduğuna görə münaqişəni bu dövlətin daxili işi hesab edən Avropa ölkələri həmin dövrdə hərəkətsiz qaldıqları
halda nəyə görə 1991-ci ildən sonra bu istiqamətdə tutarlı addımlar atmamışlar? BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası
tərəfindən münaqişə ilə bağlı ən sonuncusu 2008-ci ildə olmaqla beş qətnamənin qəbul edilməsi Ermənistanın
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konstruktiv addımlar atmağa sövq edilməsi üçün yetərli deyilmi? Nəyə görə Avropanın qonşuluğunda yerləşən
bu münaqişənin həlli yollarının axtarılmasında 27 üzv dövləti özündə birləşdirən Avropa İttifaqı deyil, yalnız bir
Avropa dövləti iştirak edir? Avropa təsisatları Tibet, Fələstin, Somali və s. haqqında mütəmadi şəkildə
müzakirələr aparıb sənədlər qəbul etdiyi halda öz qonşu regionunda yerləşən Azərbaycanın probleminə niyə
diqqətini yönəltmir?"
K.Monike münaqişənin həlli ilə bağlı Avropanın fəaliyyətinin gücləndirilməsinin və Belçika parlamentində
aparılan dinləmənin məntiqi ardıcıllıqla digər Avropa ölkələrinə də keçməsinin vacibliyini vurğuladı.
"Sərhədsiz vəkillər" təşkilatının rəhbəri Pyer Leqro isə çıxışında münaqişənin nizamlanmasına beynəlxalq
qeyri-hökumət təşkilatlarının verə biləcəyi töhfədən bəhs edərək beynəlxalq hüququn münaqişəyə tətbiq olunan
prinsipləri barədə danışdı. Ümummilli lider Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanda dünyəvi və hüquqi
dövlətin qurulduğunu, onun davamçısı Prezident İlham Əliyev tərəfindən həmin dayaqlar üzərində ölkənin
uğurla inkişaf etdiyini diqqətə çatdıran natiq Azərbaycanın Avropaya inteqrasiya kursu seçdiyini, öz hüquqi və
qanunvericilik bazasını Avropa standartlarına uyğunlaşdırdığını bildirdi. Avropaya bu qədər yaxınlaşan bir
ölkənin yaşadığı problemlərə avropalıların biganə qalmamalı olduğunu söyləyən P.Leqro parlament
təmsilçilərini belə bir sual ətrafında düşünməyə çağırdı: "BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinə
riayət etməyən, Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü pozan, onun 20 faiz ərazisini işğal edərək bir milyondan artıq
dinc əhalini qaçqın və məcburi köçkünə çevirən Ermənistandan nəyə görə münaqişə ilə bağlı status-kvonu
dəyişmək üçün hərəkətə keçməsi xahiş olunmalıdır?! Axı Ermənistanın Azərbaycana qarşı törətdiklərini yalnız
cinayət kimi xarakterizə etmək olar!"
ATƏT-in Minsk qrupunun uzun müddətdən bəri münaqişənin həlli sahəsində fəaliyyətinin optimist olmağa
əsas vermədiyini qeyd edən natiq Azərbaycana "Sərhədsiz vəkillər" təşkilatının əməkdaşlarından ibarət missiya
göndərilməsini, münaqişə ilə bağlı faktların toplanmasını və Avropa ictimaiyyətini məlumatlandırmaq üçün
müvafiq işin aparılmasını təklif etdi. O qeyd etdi ki, parlamentarilər dondurulmuş münaqişələrin unudulmuş
münaqişələrə çevrilməməsi üçün konkret addımlar atmalı, Avropada haqq-ədalətin gec də olsa öz yerini
tapmasına çalışmalıdırlar.
Milli Məclisin deputatı Elxan Süleymanovun rəhbərliyi ilə Azərbaycan-Belçika parlamentlərarası dostluq
qrupunun üzvləri Qüdrət Həsənquliyev, Fərəc Quliyev, Fazil Mustafa, Zahid Oruc, Azər Kərimli, Ceyhun
Osmanlı, eləcə də beynəlxalq hüquq üzrə doktor Fuad Süleymanov və tarix elmləri doktoru Məhərrəm
Zülfüqarlı debatlarda iştirak edərək Azərbaycanın mövqeyini diqqətə çatdırdılar. Milli Məclisin deputatları
Qüdrət Həsənquliyev və Fərəc Quliyevin çıxışları parlamentarilərdə maraq doğurdu. Müzakirələrdə həmçinin
Azərbaycanın Belçikadakı səfiri Emin Eyyubov, Nazirlər Kabineti Aparatının Qaçqınların, məcburi köçkünlərin
və miqrasiya problemləri üzrə şöbəsinin müdiri Qurban Sadıqov, iqtisadi inkişaf nazirinin müavini Sevinc
Həsənova, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun direktoru Ayaz Orucov, NATO yanında daimi
nümayəndə Xəzər İbrahim də iştirak etmişlər. Belçikalı deputatlardan Alan Desteks, Dalmani və Dükarm
mövzu ilə əlaqədar fikirlərini bildirərək suallar verdilər. Çıxışlardan sonra mən parlamentarilər və ekspertləri
maraqlandıran sualları cavablandırdım.
İclas zalında belçikalı parlamentarilərə "Vətən həsrəti... Sönməyən ümidlər" sənədli filmi, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində ata-baba torpaqlarından qovulan qaçqınlar, məcburi
köçkünlər, həmçinin "qaçqın" statusu almaq niyyətində olan (3-cü ölkələrdən olan sığınacaq axtaran) şəxslər,
onların sosial təminatının yaxşılaşdırılması sahəsində görülən tədbirlər və mövcud problemlər haqqında
məlumat kitabçası, "Xocalı: XX əsrin soyqırımı" kitabı və digər materiallar təqdim edildi.
Dinləmələrin sonunda Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası dostluq qrupunun katibi David Gerdt elan etdi
ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı qrup tərəfindən hazırlanmış qətnamə layihəsi
gələn həftə Nümayəndələr Palatasına təqdim olunacaqdır.
- Səfər çərçivəsində "Röyters" agentliyinin və İtaliyanın "İl Sole 24 Ore" qəzetinin müxbirlərinə geniş
müsahibə vermisiniz. Müsahibələrdə əsas diqqət nəyə yönəlmişdi? Adıçəkilən KİV təmsilçilərini
Azərbaycanla bağlı əsasən hansı məsələlər maraqlandırırdı?
- Müsahibələrdə əsas diqqəti Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Azərbaycanın 20 faiz
ərazisinin Ermənistan tərəfindən işğalı, ölkədəki qaçqın və məcburi köçkün məsələlərinə yönəltmişdim. Əvvəla
qeyd etdim ki, Azərbaycan 20 il bundan əvvəl dövlət müstəqilliyini bərpa etməsinə baxmayaraq, ötən qısa
müddət ərzində ölkə yerləşdiyi regionda lider dövlətə çevrilmiş, sürətli iqtisadi inkişaf tempi və ümumi daxili
məhsulun artım səviyyəsinə görə dünyada layiqli yerini tutmuşdur. Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü uğurlu
daxili və xarici siyasət nəticəsində Azərbaycan regionda lider mövqeyə yüksəlmiş, regional və beynəlxalq
layihələrdə aparıcı rol oynamağa başlamışdır. Ötən il Azərbaycanın BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyri-daimi
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üzv seçilməsini təşkilatın 155 üzv ölkəsinin dəstəkləməsi, MDB ölkələrindən yalnız respublikamızın "Böyük
20"-lərin Meksikada keçirilmiş toplantısına dəvət olunması bunun əyani təsdiqidir. KİV təmsilçilərinin
diqqətinə çatdırdım ki, bütün bu uğurlara rəğmən Azərbaycanın ən ağır problemi hələ də həll olunmamış
qalmaqdadır. Ermənistanın Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzü nəticəsində ölkəmizin ərazisinin 20 faizi işğal
edilmiş, bir milyon Azərbaycan vətəndaşı daimi yaşayış yerlərindən qovularaq qaçqın və məcburi köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Hərbi əməliyyatlar nəticəsində on minlərlə insan, o cümlədən mülki şəxslər, qadınlar,
uşaqlar və qocalar həlak olmuşdur. Münaqişə zamanı XX əsrin ən ağır cinayəti - Xocalı şəhərində dinc əhaliyə
qarşı soyqırımı törədilmişdir. Ümumilikdə bu münaqişə Azərbaycan iqtisadiyyatına təxminən 60 milyard ABŞ
dolları dəyərində ziyan vurmuşdur.
Azərbaycanın işğal olunmuş əraziləri ilə bağlı BMT Təhlükəsizlik Şurasının və Baş Məclisinin qəbul etdiyi
qətnamələrə, Avropa Şurası Parlament Assambleyası və digər beynəlxalq təşkilatların verdiyi qərarlara
Ermənistan etinasız münasibət göstərir, işğal olunmuş əraziləri boşaltmır. Bundan başqa, Cenevrə
Konvensiyasının müddəalarını kobudcasına pozan Ermənistan Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərində erməni
əhalisini məskunlaşdırmaq siyasəti yürüdür.
Azərbaycanda bir milyon qaçqın və məcburi köçkün probleminə diqqəti yönəltdim və bildirdim ki, 20 ildən
bəri öz torpaqlarından didərgin düşmüş insanların ən sadə hüquqlarının - öz dədə-baba yurdlarına qayıtmasının
təmin olunması son dərəcə vacibdir. Qeyd etdim ki, demokratiyanın beşiyi sayılan Avropada yerli təsisatlar
qaçqınların hüquqlarının bərpa olunmasında ədalətli və prinsipial mövqe nümayiş etdirməli, işğalçı Ermənistana
beynəlxalq təzyiq göstərilməli, beynəlxalq hüquqa əsaslanan addımlar atmalı və Azərbaycanın ərazi
bütövlüyünü təmin etməklə regionda sülhün, ədalətin bərpasına nail olmağa çalışmalıdır.
- Azərbaycan həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılması istiqamətində
aparılan işlər öz
nəticələrini verməkdədir. Azərbaycan torpaqlarının Ermənistan tərəfindən işğal edilməsi faktına
yanaşmada dünya dövlətlərinin mövqelərində əvvəlki dövrlərlə müqayisədə nə kimi dəyişikliklər
müşahidə edilir?
- Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin son 9 ildə apardığı uğurlu xarici siyasət kursu öz nəticələrini
göstərməkdədir. Azərbaycanın dünyaya tanıdılması istiqamətində atılan addımlar öz səmərəli töhfələrini verir.
Ölkə başçısının nüfuzlu beynəlxalq qurumlara, dövlətlərə səfərləri, eləcə də Azərbaycanda təşkil olunan
beynəlxalq tədbirlər ölkəmizi dünyada tanıdır. Azərbaycan bu gün beynəlxalq tədbirlərin keçirildiyi məkana
çevrilib. Azərbaycanın qüdrəti artdıqca işğalçı Ermənistan zəifləməyə başlayır. Ancaq yaddan çıxarmaq lazım
deyil ki, dünyada erməni lobbisi, diasporu hələ də güclüdür. Ermənistanın ölkəmizə qarşı apardığı ideoloji
müharibənin qarşısında Azərbaycanı dünyaya tanıtmaq istiqamətində hər kəs də öz imkanlarından istifadə
etməlidir. Azərbaycan reallığını dünya ölkələri bilsinlər və davamlı inkişafımız barədə məlumatlı olsunlar.
Nüfuzlu beynəlxalq qurumlar, ölkələr Ermənistanın işğalçı dövlət oldğunu qəbul etsələr də, konkret addımlar
atılmır. Ola bilər ki, Azərbaycanın probleminin olması kimlərəsə sərf edir. Bu mənim şəxsi qənaətimdir. Ancaq
biz bütün imkanlardan istifadə edib təcavüzkar dövlətin əsl mahiyyətini dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqda
davam etməliyik.
Hesab edirəm ki, Azərbaycan parlamentində fəaliyyət göstərən dostluq qruplarının köməyilə ölkə
həqiqətlərini dünyaya çatdırmaq üçün daha geniş fəaliyyət göstərilməlidir. Bu baxımdan Milli Məclisin deputatı
Elxan Süleymanovun işi nümunədir.
- Bir tərəfdə günü-gündən güclənən Azərbaycan, digər tərəfdə isə zəifləyən, yoxsullaşan Ermənistan
reallığı göz önündədir. Amma buna baxmayaraq, Ermənistan hələ də sülh danışıqlarında qeyrikonstruktiv mövqe nümayiş etdirir. Sizcə, status-kvonun başqa vasitələrlə dəyişdirilməsi vaxtı deyilmi?
- Azərbaycan Prezidenti dəfələrlə bəyan edib ki, status-kvo mütləq dəyişdirilməlidir! Status-kvonun
saxlanılması ölkəmizin maraqlarına uyğun deyil! Təbii ki, Ermənistan tərəfi cidd-cəhdlə status-kvonun
saxlanılmasını istəyir. Səbəbi isə çox aydındır. Belə ki, Ermənistan tərəfi Azərbaycanın işğal edilmiş
torpaqlarına qanunsuz olarq erməni əhalisini köçürür, nəzarətsiz qalan ərazilərdə narkotik vasitələrin
becərilməsini həyata keçirir, bütün varidatımız darmadağın edilir. Meşələrimiz qırılır, atom elektrik
stansiyasının radioaktiv tullantıları bizim torpaqlarda basdırılır. Bu əraziləri beynəlxalq narkotik tranzitinə
çeviriblər. Narkotik vasitələr bu nəzarətsiz ərazidən Avropaya daşınır. Ən təhlükəlisi isə odur ki, burada erməni
terror qrupları hazırlanır. Ona görə də Ermənistan tərəfi konstruktiv mövqeyə gəlmir, status-kvonun
saxlanmasına tərəfdardır.
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Ölkə başçısı bildirib ki, Azərbaycan tərəfi münaqişənin dinc vasitələrlə həllinə tərəfdardır. Ancaq danışıqlar
nəticə verməzsə, Azərbaycan tərəfi digər vasitələrlə torpaqlarını işğaldan azad etmək hüququnu da özündə
saxlayır.
- Azərbaycan hökuməti qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin, məşğulluğunun təmin
edilməsi istiqamətində ardıcıl və sistemli tədbirlər həyata keçirir. Bu işlərin davamı kimi yaxın
perspektivdə nə kimi tədbirlər nəzərdə tutulur?
- Azərbaycan Prezidenti ötən il dekabrın 24-də Ağcabədidə laçınlı məcburi köçkünlərlə görüşərkən bəyan
etdi ki, 2012-ci ildə məcburi köçkünlər üçün tikiləcək obyektlərin həcmi iki dəfə artacaq. 2012-ci ildə ötən ilin
müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2-2,2 dəfə əlavə vəsait ayrılıb. Bu il biz 9 rayonda tikinti işləri həyata keçirəcəyik
və 12 minə yaxın məcburi köçkün yeni inşa olunacaq mənzillərə köçürüləcəklər. Tikinti işləri Mingəçevirdə,
Şəkidə, Abşeronda həyata keçirilir. Qəbələdə iki beşmərtəbə və 150 mənzildən ibarət bina tikiləcək. Bərdədə
195 mənzilli fərdi evlər tikiləcək, yeni qəsəbə salınacaq. İmişlidə 350 evdən ibarət qəsəbənin inşa edilməsi
nəzərdə tutulub. Eyni zamanda, Füzulidə də tikinti işləri aparılacaq. Məqsəd Bakı şəhərində mövcud olan
yataqxanalarda yaşayan məcburi köçkünlərin köçürülməsidir. Bu məqsədlə Abşeron rayonunun Qobu ərazisində
çox böyük şəhərcik salınacaq. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemi, demək olar ki, yoxdur. Bu
kateqoriyadan olan vətəndaşlarımız dövlətin təminatındadır. Yeganə problem torpaqlarımızın işğaldan tezliklə
azad olunmasıdır. Mən əminəm ki, ölkə Prezidenti tərəfindən uğurla aparılan xarici siyasət öz uğurlu nəticələrini
verəcək və soydaşlarımız tezliklə öz doğma yurdlarına qayıdacaqlar.
Elnur HACIALIYEV.
“Azərbaycan”.-2012.-16 mart.-N 61.-S.5-6.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin böyük himayədarı
Azərbaycan xalqı xoşbəxtdir ki, bu kiçik məmləkətin adını bütün dünyaya tanıtmış bir övladı ümummilli lideri var. Bu, Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük, dahi şəxsiyyət, Yeni Azərbaycan
Partiyasının yaradıcısı Heydər Əlirza oğlu Əliyevdir.
Xalqımızın əbədiyaşar lideri Heydər Əliyev əsl ümumxalq məhəbbəti, sevgisi qazanmış tək-tək
siyasətçilərdən, dövlət xadimlərindəndir. O, Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə ölkənin həyatında,
xalqın taleyində əfsanəvi, əzəmətli rol oynamışdır. Məhz bunun nəticəsidir ki, bu gün respublikamızın
hər bir guşəsində onun möhtəşəm quruculuq siyasətinin silinməz izləri açıq-aydın görünür.
Danılmaz həqiqətdir ki, müstəqillik hər bir xalqın həyatında ən dəyərli nemətdir. Bu dəyərli neməti əldə
etmək nə qədər çətindirsə, onu qorumaq, möhkəmləndirmək bir o qədər ağır və mürəkkəb prosesdir.
Milli özünüdərkin ən yüksək siyasi ifadəsi olan müstəqil dövlət ideyası Azərbaycanın ən yeni tarixində
məhz Heydər Əliyevin adı və şəxsiyyəti ilə bağlıdır. Ümummilli lider yaxşı bilirdi ki, güclü dövlət olmayan
yerdə müstəqillikdən danışmağa dəyməz. "Azərbaycan dövlət müstəqilliyi yolunda fədakarcasına çalışmaq
mənim həyatımın mənasıdır" - deyirdi ulu öndər.
1993-cü ildə ümummilli lider Heydər Əliyevin xalqımızın təkidli tələbi ilə hakimiyyətə qayıdışı
xalqımızı o ağır, təlatümlü günlərdən, dövlətimizi isə məhv olmaq təhlükəsindən xilas etdi.
XX əsrin sonlarında Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərpa edilib zənginləşdirilməsi,
Azərbaycanın müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz xarakter alması, ölkəmizin dinamik
iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə artması Heydər Əliyevin uzaqgörən və
zəngin siyasi fəaliyyəti sayəsində mümkün oldu.
Böyük xilaskar 1993-2003-cü illərdə ölkəni yenidən qurdu, faktiki olaraq güclü dövlət yaratdı,
uzaqgörənliyi, qətiyyəti və əzmkarlığı ilə Azərbaycanın yeni tarixində müstəqilliyimizin əbədi olmasına verdiyi
töhfələrə görə xalqımızın ümummilli liderinə çevrildi.
Bütün mənalı həyatını Azərbaycanın tərəqqisinə, əhalinin güzəranının, rifah halının yaxşılaşdırılmasına
həsr edən ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük arzularından biri də zəbt olunmuş torpaqlarımızın erməni
işğalçılarından azad edilməsi, bir milyon nəfərədək soydaşımızın öz doğma ata-baba yurdlarına ləyaqətlə
qaytarılması idi. O, bunun üçün var qüvvəsi ilə çalışırdı.
Məhz Heydər Əliyevin mükəmməl diplomatiyası sayəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin əsl mahiyyəti çox qısa zaman ərzində dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı, münaqişənin siyasi həlli,
işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə qaçqın və məcburi
köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı beynəlxalq hüquq normalarına uyğun qətnamələri qəbul
edildi.
ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon və 1999-cu il İstanbul sammitlərində münaqişənin
dinc və siyasi yollarla həlli istiqamətində sənədlər təsdiq edildi. ABŞ Konqresinin müstəqil Azərbaycana yardım
göstərilməsini qadağan edən ədalətsiz 907-ci düzəlişin icrası dayandırıldı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarına təcavüzü nəticəsində doğma ocaqlarından
didərgin salınmış soydaşlarımızın bütün problemləri Azərbaycan dövlətinin, ümummilli lider Heydər Əliyevin
gündəlik qayğısına çevrilmişdi.
Ulu öndər Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə 1993-2003-cü illər ərzində bu problemin həm siyasi yolla
həlli, həm də qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı genişmiqyaslı işlərdən bəzilərini xüsusi
qeyd etmək yerinə düşərdi:
- Ulu öndər Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT rəhbərliyi, Minsk
qrupunun təmsilçiləri ilə 200-dən artıq, 80 ölkənin dövlət başcıları ilə 500-dən çox görüşlər keçirmişdi;
- bu problemi ölkədə bir nömrəli problem adlandırmışdı;
- 1994-cü ilin may ayında atəşkəsə nail olunmaqla ölkədə sabitliyin bərqəqar edilməsinə, Azərbaycanın
iqtisadi cəhətdən möhkəmlənməsinə, müdafiə qabiliyyətinə malik güclü ordunun formalaşmasına imkan
yaradıldı;
- qaçqın və məcburi köçkünlərlə əlaqədar beynəlxalq normalara uyğun tam hüquqi baza yaradıldı;
- 1998-ci ildə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə" Dövlət Proqramı təsdiq
edildi;
- əraziləri işğal olunmuş rayonların ictimaiyyət nümayəndələri, qaçqın və məcburi köçkünlərlə 20-dən
çox görüş keçirdi;
- 1998-ci ildə Biləsuvardakı çadır düşərgələrinə səfər etdi;
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- 1999-cu ildə Biləsuvardakı çadır düşərgələrində müvəqqəti məskunlaşmış 4 gənc məcburi köçkünün
toy mərasimində iştirak etdi;
- 2002-ci ildə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində qaçqınlar üçün salınmış yeni
qəsəbənin açılış mərasimində iştirak etdi;
- Əsası Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan yeni neft strategiyası öz bəhrəsini verməyə başlayan andan,
iqtisadi imkanlar yarandıqca dövlət tərəfindən, digər sahələrdə olduğu kimi, qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial müdafiəsi ilə də bağlı geniş tədbirlərin həyata keçirilməsinə başlanıldı.
Ölkəmizdə mövcud olan və məcburi köçkünlərin olduqca ağır vəziyyətdə yaşadıqları çadır düşərgələrinin ləğvi ideyası da xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevə məxsusdur.
Təsadüfi deyildir ki, məhz Heydər Əliyev tərəfindən ölkədə yaradılmış Dövlət Neft Fondunda toplanan
ilk vəsait də məhz onun müvafiq fərman və sərəncamları ilə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə, çadır düşərgələrinin ləğvinə yönəldildi. Onun 3 fərmanı ilə Dövlət Neft Fondundan ilk ayrılmış 74
milyon ABŞ dolları məhz daimi məskunlaşmamış qaçqınların, həmçinin çadır düşərgələrində müvəqqəti
məskunlaşmış məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına sərf edildi.
Çox qısa müddətdə 400 min kvadratmetr mənzil sahəsi olan 6410 fərdi yaşayış evi, 3150 yerlik 18
məktəb, 18 uşaq bağçası, 16 tibb məntəqəsi tikildi, 195 km. uzunluğunda asfalt yol, 188 km. su xətti, 350 km.
elektrikötürmə xətti, 133 km. irriqasiya su kəməri və s. sosial obyektlər istifadəyə verildi. Biləsuvar rayonu
ərazisindəki 5 çadır düşərgəsi ləğv edildi.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə yönəldilən vəsaitin həcmi 1993-2003-cü
illər arasında 90 dəfə, yemək xərcləri üçün müavinət 60 dəfə, kommunal xidmət xərcləri 120 dəfə artırıldı.
Dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil
haqqının, həmçinin kommunal və digər xidmətlərin ödənişindən azad edildilər.
Bütün bunlar bir daha sübut edir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemi daim ümummilli liderimiz
Heydər Əliyevin gündəlik diqqət mərkəzində olmuşdur.
Olduqca təqdirəlayiq haldır ki, ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun layiqli davamçısı,
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə də bu istiqamətdə ardıcıl və
məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi uğurla davam etdirilir. Zaman, vaxt etibarilə 8 il o qədər də böyük
bir müddət deyil. Lakin ötən bu 8 il ərzində Azərbaycan dövlətinin keçdiyi tarixi yola, görülən işlərə qısa nəzər
salsaq, bü dövrün nə qədər əlamətdar siyasi, iqtisadi hadisələrlə zəngin olduğunu, genişmiqyaslı, mühüm
nailiyyətlər əldə edildiyini, dövlət quruculuğunun möhkəmləndirilməsində, xalqın rifah halının yaxşılaşdırılmasında qətiyyətli, sistemli, ardıcıl addımlar atıldığını açıq-aşkar görərik.
Ölkəmizin iqtisadi həyatının bütün sahələrini əhatə edən göstəricilər bunu deməyə əsas verir ki, son 8 il
Azərbaycanın dinamik, strateji inkişafının ən uğurlu dövrüdür. Bu dövr müstəqillik tarixi baxımından gənc dövlətimizin iqtisadi qüdrətinin artırılması, idarəetmə qabiliyyətinin daha da möhkəmləndirilməsi, məqsədli sosial
proqramların planlı şəkildə həyata keçirilməsi dövrüdür.
2003-cü ildə "Əsl siyasət konkret, real iş görməkdən ibarətdir" - deyən Prezident İlham Əliyev davamlı
sabitlik, iqtisadi inkişaf, tərəqqi və milli dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olması yoluna sadiq qaldı.
Dünyada tətbiq edilən iqtisadi modellər çoxdur. Amma müxtəlif ölkələrdə inkişafın özünəməxsus
xüsusiyyətləri var. Azərbaycan dövləti heç bir dövlətdən asılı olmadan öz müstəqil inkişaf yolunu
müəyyənləşdirdi və bunda Azərbaycan modelini yaratdı. Bunun nəticəsində 8 il ərzində Azərbaycan iqtisadi
sahədə keçid dövrünü uğurla başa vurdu, başqa ölkələrin neçə on illər ərzində keçdiyi yolu çox qısa müddətdə
inamla addımladı. Buna görə də bu gün Azərbaycanın təcrübəsindən dünyanın bir çox ölkəsi bəhrələnmək,
öyrənmək istəyir.
2011-ci ildə gənc, müstəqil ölkəmizin 155 ölkənin səsini qazanaraq BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasına
qeyri-daimi üzv seçilməsi, mədəniyyət sahəsində Avropa ölkələrini üstələyərək "Eurovision" mahnı
müsabiqəsində birinci yer tutması Azərbaycanın dünyada getdikcə artan imicindən, qazanılan möhtəşəm
qələbələrindən xəbər verir.
Buna görə də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə tənzimlənməsi üzrə
məşğul olan, Ermənistana himayədarlıq edən dövlətlər, xüsusən Ermənistan özü bundan ciddi nəticə çıxarmalıdırlar.
Qazanılan nailiyyətlər onu göstərir ki, cənab Prezident xalq qarşısında verdiyi vədləri, ulu öndərin xalqa
müraciətindəki tövsiyələri layiqincə və sədaqətlə yerinə yetirir. Azərbaycanın hərtərəfli inkişafı təmin edilir,
Avropaya və dünya dövlətlərinə inteqrasiya uğurla həyata keçirilir.
Bu, ilk növbədə xalqımızın ümummilli lideri, Azərbaycanın memarı, müasir dövlətimizin və Yeni
Azərbaycan Partiyasının qurucusu Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan siyasi xəttin Azərbaycan Respu-
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blikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən olduqca məharətlə, bacarıqla davam etdirilməsi, düşünülmüş, təmkinli, eyni zamanda olduqca çevik, qətiyyətli iqtisadi siyasətin uğurla həyata keçirilməsi nəticəsində
mümkün olmuşdur.
Son 8 ildə biz həmçinin Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
istiqamətində də ulu öndər Heydər Əliyevin gördüyü və başa çatmayan işlərin yüksək diplomatik yolla davam
etdirilməsinin şahidi olduq.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev müxtəlif mötəbər tədbirlərdə öz çıxışlarında
problemin əsl mahiyyətini, Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqeyi, bu ölkənin separatçı rejiminin iç
üzünü daim açıb göstərir, ona himayədarlıq edən beynəlxalq qurumların, dövlətlərin, ATƏT-in Minsk qrupunun ikili standartlı yanaşmalarını həmişə konkret faktlarla tənqid edir.
Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı
ardıcıl, məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır, uğurla davam etdirilir.
Cənab İlham Əliyevin seçkilər ərəfəsində Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün yeni salınmış
qəsəbələrin açılış mərasimində iştirakı, 2004-cü il fevralın 17-də beynəlxalq humanitar təşkilatların 10 illik
fəaliyyətinə həsr olunmuş konfransda iştirakı, 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Qaçqınların
və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı", 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 2475 nömrəli və "Məcburi köçkün ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında" 2011-ci il 21 fevral tarixli 1346 nömrəli sərəncamları ilə
həmin Dövlət Proqramına edilmiş Əlavələr və s. buna bariz nümunədir.
Cənab İlham Əliyev 2003-2012-ci illərdə 27 dəfə məcburi köçkünlərlə bağlı keçirilən müxtəlif tədbirlərdə, o cümlədən 19 dəfə məcburi köçkünlərlə görüşlərdə iştirak etmiş, həmçinin yeni yaşayış qəsəbələrinin:
- 2004-cü il 8 iyun tarixdə Yoxsulluğun Azaldılması üzrə Yaponiya Fondu hesabına maliyyələşdirilən
"Mingəçevir şəhərində məskunlaşmış məcburi köçkünlərə yardım" layihəsi çərçivəsində 412 ailə üçün salınmış
qəsəbənin,
- 2006-cı il 1 mart tarixdə Ağdam rayonu ərazisində salınmış "Bənövşələr" qəsəbəsinin,
- 2007-ci il 4 may tarixdə Bakı şəhəri, Xəzər rayonu ərazisindəki "Zuğulba" sanatoriyasında müvəqqəti
məskunlaşmış 450 məcburi köçkün ailəsi üçün Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində salınmış qəsəbənin,
- 2008-ci il yanvarın 17-də Ağdam rayon Quzanlı Olimpiya İdman Kompleksinin,
- 2008-ci il aprelin 18-də Füzuli rayonunun "Zobucuq" adlanan ərazisində salınmış 2104 ailəlik 5
qəsəbənin və Biləsuvar rayonu ərazisində 1858 ailəlik 5 qəsəbənin,
- 2008-ci il oktyabrın 4-də Xocavənd rayonundan olan 500 məcburi köçkün ailəsi üçün Beyləqan rayonu ərazisində salınmış qəsəbənin,
- 2009-cu il 17 noyabr tarixdə Binəqədi rayonu ərazisində 369 məcburi köçkün ailəsi üçün 5 ədəd hər
biri 63 mənzildən və 1 ədəd hər biri 54 mənzildən ibarət doqquzmərtəbəli yaşayış binalarının və 260 şagird yerlik orta məktəb binasının,
- 2009-cu il 20 noyabr tarixdə Goranboy rayonundakı fin tipli qurma evlərdən ibarət qəsəbədə
müvəqqəti məskunlaşmış 596 məcburi köçkün ailəsi üçün həmin rayonun inzibati ərazisində salınmış
qəsəbənin,
- 2010-cu il fevralın 27-də Qəbələ rayonunun Zarağan Bələdiyyəsi ərazisində 155 məcburi köçkün ailəsi
üçün salınmış məhəllənin,
- 2010-cu il noyabrın 10-da Yevlax şəhəri ərazisində 615 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilmiş
yaşayış binaları kompleksinin,
- 2010-cu il noyabrın 11-də Füzuli rayonunun Horadiz şəhərində İdman Kompleksinin, Tibb Mərkəzinin, həmçinin Ağdam rayonu ərazisində 689 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış qəsəbəsinin,
- 2011-ci il fevralın 10-da Goranboy rayonunda 165 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış 3 ədəd
beşmərtəbəli yaşayış binalarından ibarət məhəllənin,
- 2011-ci il dekabrın 24-də Ağcabədi rayonunun "Taxta Körpü" ərazisində Laçın rayonundan olan 552
məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış qəsəbənin,
- 2012-ci il yanvarın 21-də Naftalan şəhərinin sosial-iqtisadi inkişafının sürətləndirilməsi ilə əlaqədar
"Azərbaycan", "Goran", "Şirvan" və "Mil" sanatoriyalarında müvəqqəti məskunlaşmış 525 məcburi köçkün
ailəsi üçün Goranboy rayonu ərazisində tikilmiş 9 ədəd 5 mərtəbəli yaşayış binası və musiqi məktəbindən ibarət
məhəllənin açılış mərasimində iştirak və çıxış etmişdir.
24 dekabr 2011-ci il Ağcabədi rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış laçınlı məcburi köçkünlərin yaddaşından heç vaxt silinməyəcək. Həmin gün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin və
Azərbaycanın birinci xanımı, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı
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səfiri, Milli Məclisin deputatı Mehriban Əliyevanın Taxta-körpü qəsəbəsinə gəlməsi, bu ərazidə yaşayan
laçınlılarla səmimi görüşü, onlar üçün salınmış 552 evlik qəsəbənin açılışında iştirak etməsi, sözün əsl mənasında, məcburi köçkünlər üçün tarixi bir gün, Dünya Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü və Yeni il bayramı
ərəfəsində dəyərli töhfə oldu.
Həmin görüşdə cənab Prezidentin çıxışında qeyd etdiyi "Mən adətən ad günlərimi qeyd etmirəm. Ancaq
bu il qərara aldım ki, ad günümü öz ailəmlə və yaxınlarımla bir yerdə keçirim. Bu gün mən öz ailəmlə
birlikdəyəm, mənim ailəm və yaxınlarım sizsiniz" ifadəsi nəinki məcburi köçkünlər, bütün ölkə ictimaiyyəti
tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Bu, dövlət başçısının ölkənin bir nömrəli probleminə, qaçqın və məcburi
köçkünlərə diqqət və qayğısının bariz nümunəsi olmaqla yanaşı, həm də bütün dünyaya ciddi bir mesaj idi. Ölkə
rəhbəri bununla bütün dünyaya bir daha bəyan etdi ki, qaçqın və məcburi köçkün problemi ölkə üçün, şəxsən
onun üçün bir nömrəli problemdir və münaqişənin həllində heç bir güzəştə yol verilməyəcəkdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nda, 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 2475 nömrəli və "Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına dair əlavə tədbirlər haqqında" 2011-ci il 21 fevral tarixli 1346 nömrəli sərəncamları ilə
həmin Dövlət Proqramına təsdiq edilmiş Əlavələrdə nəzərdə tutulan tədbirlər vaxtlı-vaxtında və yüksək
keyfiyyətlə icra edilir.
2004-2011-ci illərdə isə bu məqsədlə ölkə Prezidenti tərəfindən 45 fərman və sərəncam imzalanmış,
Nazirlər Kabineti 141 qərar və sərəncam, Milli Məclis isə 9 qanun qəbul etmişdir.
Ölkədə mövcud olan çadır düşərgələrinin ləğvi prosesi 2007-ci ildə, vaxtından bir il əvvəl yerinə
yetirilmiş, həmçinin fin tipli qurma evlərdən ibarət 6 qəsəbənin ləvği artıq başa çatdırılmışdır.
8 il ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan (17 milyon manat), Dövlət Neft
Fondundan (799,4 milyon manat) və digər mənbələrdən (47 milyon manat) ayrılan 863,4 milyon manat vəsait
hesabına 15 min ailə 68 min nəfərdən çox məcburi köçkün üçün 830 min kvadratmetr sahəsi olan 45 qəsəbə və
fərdi evlər inşa edilmiş, 109 məktəb, 5 musiqi məktəbi, 24 uşaq bağçası, 22 tibb müəssisəsi, 22 rabitə evi tikilmiş, 425,74 kilometr yol, 536,75 kilometr su, 835,0 kilometr hava elektrik, 162,96 kilometr qaz, 41,4 kilometr kanalizasiya, 6,143 kilometr istilik xətləri çəkilmiş, 456 müxtəlif gücə malik olan elektrik transformatoru
quraşdırılmışdır.
Ümumiyyətlə, 2001-2011-ci illər ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Ehtiyat Fondundan
(17 milyon manat), Dövlət Neft Fondundan (858 milyon manat) və digər mənbələrdən (47 milyon manat)
ayrılan 922 milyon manat vəsait hesabına:
21600 ailə 110 min nəfərdən çox daimi məskunlaşmamış qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 1218 min
kvadratmetr sahəsi olan 70 qəsəbə və çoxmərtəbəli evlərdən ibarət məhəllə və fərdi evlər inşa edilmiş, 128
məktəb, 5 musiqi məktəbi, 42 uşaq bağçası, 46 tibb müəssisəsi, 33 rabitə evi tikilmiş, 582,5 kilometr yol, 702,5
kilometr su, 1130 kilometr hava elektrik, 185,6 kilometr qaz, 38,4 kilometr kanalizasiya, 6,3 kilometr istilik
xətləri çəkilmiş, 589 müxtəlif gücə malik elektrik transformatoru quraşdırılmışdır.
Dövlət Proqramının və ona Əlavələrin icrası ilə əlaqədar fin tipli qurma evlərdən ibarət qəsəbələrdə,
məktəb binalarında, hərbi hissələrə məxsus binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün bütün
zəruri sosial-texniki infrastruktura malik yeni qəsəbələrin, həmçinin çoxmərtəbəli yaşayış binalarının
layihələndirilməsi və tikintisi ilə bağlı müvafiq işlər həyata keçirilir.
2011-ci ildə məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 399 milyon manat (235 milyon manatı
büdcə, 140 milyon manatı Dövlət Neft Fondunun, 24 milyon manatı isə beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlarının vəsaiti) vəsait sərf edilmişdir ki, bu da 2003-cü illə müqayisədə 3,7 dəfə çoxdur.
Bu məqsədlə ötən 8 ildə 2,215 milyard manat həcmində vəsait, o cümlədən, 1,220 milyard manat dövlət
büdcəsindən, 799,4 milyon manat Dövlət Neft Fondundan, 195 milyon manat isə beynəlxalq humanitar təşkilatlar tərəfindən xərclənmişdir.
Ümumilikdə, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 1993-2011-ci illərdə 4,68 milyard ABŞ dolları həcmində vəsait xərclənmişdir. O cümlədən:
- 2,7 milyard ABŞ dolları dövlət büdcəsindən,
- 1,08 milyard ABŞ dolları Dövlət Neft Fondundan,
- 900 milyon ABŞ dolları beynəlxalq humanitar və bu sahədəki inkişaf təşkilatları tərəfindən.
2012-ci ildə məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına Dövlət Neft Fondundan
ayrılan vəsaitin həcminin əvvəlki illə müqayisədə 3 dəfə artırılması Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin bu sahəyə diqqət və qayğısının əyani təzahürüdür.
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Dövlət Proqramının və ona Əlavələrin icrasına uyğun olaraq, 2004-2011-ci illər ərzində isə 82,5 min
nəfər məcburi köçkün müvafiq işlə təmin edilmiş, 3200 nəfərə işsiz statusu verilmiş, 1946 nəfər peşə hazırlığı
kurslarına, 1577 nəfər isə haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikası İqtisadi İnkişaf Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə son
8 ildə 660 məcburi köçkün sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 9,6 milyon
manat, o cümlədən 2011-ci ildə 162 məcburi köçkün sahibkara 5,9 milyon manat məbləğində güzəştli kredit
verilmişdir.
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında bağlanılmış kredit sazişi üzrə 2004-2011-ci illərdə
74,6 faizi, yaxud 215,2 min nəfəri məcburi köçkün olan 288,5 min nəfərin faydalandığı və dəyəri 34,5 milyon
ABŞ dolları təşkil edən 478 icma mikrolayihəsi icra edilmişdir.
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökumətinin maliyyə vəsaiti hesabına Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fondu vasitəsilə son 8 ildə 9,6 min nəfər məcburi köçkünə 4,56 milyon manat məbləğində mikrokredit verilmişdir ki, bu proqramlardan 44,5 min nəfər məcburi köçkün faydalanmışdır.
2011-ci ildə bir nəfər məcburi köçkünə xərclənən vəsaitin həcmi təxminən 715 manat (894 ABŞ dolları)
təşkil etmişdir ki, bu da dünyanın digər münaqişə zonaları ilə müqayisədə ən yüksək göstərici olmaqla, 2003-cü
illə müqayisədə 5,9 dəfə çoxdur.
Həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlər nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 8
ildə 74 faizdən 18 faizədək azalmışdır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin
diqqətinə müntəzəm çatdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi də davam etdirilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən Heydər Əliyev Fondu da qaçqın və
məcburi köçkünlərin üzləşdikləri çoxsaylı problemlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və onların həllinə
daim diqqətlə yanaşır. Fondun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılmış "Azərbaycan" internet portalı olduqca böyük
əhəmiyyətə malikdir. Həmin portalda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı soyqırımı,
Ermənistanın hərbi təcavüzünün nəticələri barədə də geniş, dolğun məlumat toplanmışdır.
Bununla yanaşı, Fondun xətti ilə hər il Xocalı soyqırımı ərəfəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində
soyqırımı qurbanlarının fotoşəkilləri sərgilənir, beynəlxalq mətbuatda soyqırımı haqqında yazılar dərc etdirilir,
hər il mütəmadi olaraq keçirilən Yeni il şənliklərinə qaçqın və məcburi köçkün uşaqları dəvət edilir.
Fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə "Xocalıya ədalət" beynəlxalq məlumattəşviqat kampaniyası ilə bağlı silsilə tədbirlər təşkil olunur, hal-hazırda 30-dan artıq ölkədə bu iş uğurla davam
etdirilir.
Heydər Əliyev xalqımızın qürur mənbəyi, qazandığımız bütün nailiyyətlərin səbəbkarı, uğurlu
gələcəyimizin təməlini qoyan millət atasıdır. Müstəqil Azərbaycan və onun əldə etdiyi uğurlar ümummilli lider
Heydər Əliyevin fəaliyyətinin şah əsərləridir.
Ulu öndər qeyd edirdi: "Yaratdığım hər bir şey mənim üçün əzizdir. Zavod da, fabrik də, elektrik
stansiyaları da, yol da, körpü də, ev də, bina da, saray da - hər bir şey. Amma mənim üçün hər şeydən əziz
mənim xalqımdır, mənim Vətənimdir, mənim torpağımdır".
Bu müqəddəs amala bütün həyatı boyu sadiq qalan Heydər Əliyev elə böyük vətənpərvər, müdrik dövlət
xadimi idi ki, xalqının və dövlətinin müqəddəratını yalnız qısa dövr üçün düşünmürdü. Bütün parametrlərə görə
haqlı olaraq dünyanın ən böyük azərbaycanlısı adını daşımağa layiq olan Heydər Əliyev Azərbaycanın
nailiyyətlərinin, zəfərlərinin sonrakı onilliklərdə də davam etməsi, müəllifi olduğu milli inkişaf strategiyasının
bəhrələrinin gələcək nəsillər üçün daha əlamətdar olması naminə fədakarlıqla çalışmışdır.
Cənab İlham Əliyevin son 8 ildə gördüyü bütün işlərin təməlində ulu öndərin 2003-cü il oktyabrın 1-də
xalqa müraciətində əks olunan tövsiyələrin icrası durur.
Məhz ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun məharətlə davam etdirilməsinin nəticəsidir ki,
Azərbaycan daha inamla, uğurla inkişaf edir, beynəlxalq səviyyədə də öz mövqeyini ildən-ilə möhkəmləndirir,
ən ağrılı problemin, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin nizama salınması istiqamətində
mühüm addımlar atılır.
İnanırıq ki, Azərbaycan ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə bundan sonra daha böyük
nailiyyətlər qazanacaq və inkişaf etmiş ölkələr sırasında öz layiqli yerini möhkəmlədəcəkdir.
Zəmanəmizin ən görkəmli siyasi xadimi Heydər Əliyev öz əməlləri ilə, xalqa əvəzsiz xidmətləri ilə tariximizdə əbədiyaşarlıq qazandı. Ölkəmizin sabit və dayanıqlı inkişafının təməlində ulu öndərin ideyaları durur.
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Əminliklə deyə bilərik ki, dövlətimizin inkişafı üçün onun hazırladığı strateji istiqamətlər hələ uzun illər
müstəqilliyimizin daha da möhkəmləndirilməsi və gücləndirilməsi, iqtisadi qüdrətin artırılması, xalqımızın layiq
olduğu xoşbəxt həyata qovuşması işinə xidmət edəcəkdir.
Bütün bunlar onu göstərir ki, əbədiyaşar liderimiz Heydər Əliyevin siyasəti yaşayır və bundan sonra da
daim yaşayacaqdır.
Azərbaycan dövlətçiliyi, azərbaycançılıq fəlsəfəsi yaşadıqca ümummilli lider Heydər Əliyev də əsrlər
boyu, min illər keçsə belə, Azərbaycan xalqının qəlbində əbədi yaşayacaqdır.
Əli HƏSƏNOV,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini,
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
YAP Siyasi Şurasının üzvü
“Azərbaycan”.-2012.-27 aprel.-N 91.-S.2.
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Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin böyük himayədarı və dayağı idi
Ümummilli lider Heydər Əliyevin anadan olmasının 89-cu ildönümü ilə əlaqədar olaraq
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin və "Azərbaycan" qəzetinin birgə
təşkilatçılığı ilə "Heydər Əliyev və müasir Azərbaycan: qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin
həlli daim dövlətin diqqət mərkəzindədir" mövzusunda "dəyirmi masa" keçirildi. Tədbirdə həmçinin
ideya müəllifi Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyev olan və
"Azərbaycan" qəzetinin redaksiyası tərəfindən hazırlanan "Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı
salnaməsi" ikicildliyi müzakirə olundu.
Milli Məclisin deputatlarının, Azərbaycanın işğal altında olan rayonlarının icra hakimiyyəti başçılarının,
qaçqın və məcburi köçkünlərin nümayəndələrinin iştirak etdiyi tədbirdə əvvəlcə ulu öndər Heydər Əliyevin
qaçqın və məcburi köçkünlərə qayğısından bəhs edən filmə baxıldı.
Tədbir iştirakçılarını salamlayan Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli HƏSƏNOV bildirdi ki, bu gün yüksəliş və
dinamik inkişaf dövrünü yaşayan Azərbaycanda əldə edilən uğurların təməli 1993-cü ildə ümummilli lider
Heydər Əliyevin xalqımızın təkidli tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı ilə qoyulub:
- Xalqımız o dövrdə təlatümlü günlərdən, dövlətimiz isə məhv olmaq təhlükəsindən məhz Heydər
Əliyevin sayəsində xilas ola bildi. Azərbaycanı fəlakətlərdən qurtaran, ictimai-siyasi sabitliyi bərqərar edən ulu
öndər siyasi, iqtisadi, sosial islahatların təməlini qoydu, onları məharətlə həyata keçirməyə başladı. Əgər Heydər
Əliyev 1970-ci illərdə Azərbaycanı SSRİ miqyasında öncül respublikalardan birinə çevirməyə nail olmuşdursa,
XX əsrin sonu, XXI əsrin əvvəlində ölkəmizi bütün dünyada tanıtdırdı. Onun gördüyü genişmiqyaslı, nəhəng
işlərlə böyük nailiyyətlərin etibarlı təməli qoyuldu.
Bu da faktdır ki, müstəqilliyin bərpasının ilk illərindən Azərbaycan erməni separatizmi ilə üz-üzə gəldi.
Öz havadarlarına arxalanan Ermənistan etnik təmizləmə, Azərbaycana qarşı hərbi təcavüz kimi məkrli planlarını
həyata keçirməyə başladı. Nəticədə bir milyon nəfərə yaxın soydaşımız ata-baba torpağından didərgin salındı,
ərazilərimizin 20 faizi işğal olundu. Ona görə ilk günlərdən gənc dövlətimizin qarşısında duran ən başlıca
vəzifələrdən biri də məhz qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli olmuşdur. Lakin qaçqın və
məcburi köçkünlərə sistemli, məqsədyönlü dövlət qayğısı məhz ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən
həyata keçirilməyə başlandı. Bütün mənalı həyatını ölkəmizin tərəqqisinə, insanların rifahının
yaxşılaşdırılmasına həsr edən Heydər Əliyevin bu problemi ölkənin bir nömrəli problemi adlandırması da
təsadüfi deyildi. Onun ən böyük arzusu 1988-1993-cü illərdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü
nəticəsində işğal olunmuş torpaqlarımızın azad edilməsi idi. O bunun üçün var qüvvəsi ilə çalışırdı.
Ölkədə iqtisadi problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, ulu öndər yaranan hər bir cüzi iqtisadi imkanı,
ilk növbədə, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə yönəltmiş, Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi yolla həlli üçün bütün imkanları səfərbər etmişdi. Məhz onun uğurlu xarici
siyasəti sayəsində beynəlxalq ictimaiyyətdə bu problemə olan münasibət Azərbaycan həqiqətlərinə uyğun
olaraq dəyişdiyindən münaqişənin əsl mahiyyəti düzgün dərk edilməyə başlandı və tədricən Azərbaycan
problemlə əlaqədar öz mövqeyini möhkəmlətdi. Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar Ermənistan prezidenti ilə 25, ATƏT rəhbərliyi, Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə 200dən və 80 ölkənin dövlət başçıları ilə 500-dən çox görüş keçirmiş, 12 dəfə qaçqın və məcburi köçkünlərlə
görüşmüşdü.
Ölkəmizdə mövcud olan və məcburi köçkünlərin olduqca ağır vəziyyətdə yaşadıqları çadır düşərgələrinin
ləğvi ideyası Heydər Əliyevə məxsus idi. Ulu öndər tərəfindən yaradılmış Dövlət Neft Fondunda toplanan ilk
vəsait də məhz onun müvafiq fərman və sərəncamları ilə qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına, çadır düşərgələrinin ləğvinə yönəldilmişdi. Dövlət Neft Fondundan ilkin olaraq
ayrılmış 72 milyon manat vəsait hesabına çox qısa bir müddətdə Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5 çadır
düşərgəsi 2003-cü ilin iyun ayında ləğv edildi. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə
yönəldilən vəsaitin həcmi 1993-2003-cü illər arasında 90 dəfə, yemək xərcləri üçün müavinət 60 dəfə,
kommunal xidmət xərcləri 120 dəfə artırıldı.
Bu məsələ ilə bağlı ötən 8 ilin statistikası göstərir ki, Prezident İlham Əliyev ulu öndərin yolunu layiqincə
davam etdirir. Cənab İlham Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü
Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirərkən bir dənə də olsun
çadır düşərgəsinin qalmayacağını bəyan etmişdi. Azərbaycanda mövcud olmuş 12 çadır düşərgəsinin 2001-ci
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ildən başlayan ləğvi prosesi 2007-ci ilin sonunda başa çatdırılıb və beləliklə, cənab İlham Əliyevin vədi
vaxtından bir il tez yerinə yetirilib.
Prezident İlham Əliyev dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycanın əsas problemi Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən torpaqlarımızın işğalı, bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkünün olmasıdır. Bu səbəbdən məcburi
köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı ardıcıl,
məqsədyönlü tədbirlərin həyata keçirilməsi daim diqqət mərkəzində saxlanılır. Dövlət başçısının 2004-cü il 1
iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nda və həmin proqrama edilmiş
Əlavələrdə nəzərdə tutulan tədbirlər vaxtlı-vaxtında icra edilir. 2012-ci ildə məcburi köçkünlərin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsaitin həcminin əvvəlki illə müqayisədə 3 dəfə
artırılması, məcburi köçkünlər üçün salınan yeni qəsəbə və məhəllələrin açılış mərasimlərində cənab Prezidentin
şəxsən iştirakı onun bu sahəyə diqqət və qayğısının əyani ifadəsidir.
Bütövlükdə son 7 il ərzində Azərbaycan Prezidentinin Ehtiyat Fondundan, Dövlət Neft Fondundan və
digər mənbələrdən ayrılan vəsait hesabına 71 qəsəbə və çoxmərtəbəli binalardan ibarət məhəllə və fərdi evlər
inşa edilib.
Bu gün bizim üçün ən vacib məsələlərdən biri də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tarixi kökləri haqqında əsl həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaqdır. Bu baxımdan, Azərbaycan Prezidenti
Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin ideya rəhbərliyi ilə "Azərbaycan" qəzetinin
redaksiyası tərəfindən hazırlanan və bugünkü "dəyirmi masa"da müzakirəsini keçirdiyimiz "Azərbaycanlıların
soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi" adlı ikicildlik ermənilərin XIX əsrdən başlayaraq ən yeni tariximizə qədər
xalqımıza qarşı həyata keçirdikləri işğalçılıq siyasəti, soyqırımı cinayətləri ilə bağlı dolğun təəssürat yaradan
müfəssəl vasitədir.
Tarixi şərait səbəbindən ötən iki əsr ərzində baş vermiş hadisələrə, ermənilərin öz havadarlarına
arxalanaraq xalqımızın başına gətirdikləri faciələrə obyektiv qiymət verilməyib. Yalnız Azərbaycan dövlət
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra ermənilərin işğalçılıq və soyqırımı cinayətlərini araşdırmaq, əsl həqiqətləri
dünyaya yaymaq mümkün olmuşdur. Xüsusilə qeyd etməliyik ki, 1998-ci il martın 26-da Heydər Əliyevin
imzaladığı "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" fərman erməni cinayətlərinə verilən hüquqi-siyasi qiymət
olmaqla yanaşı, soydaşlarımızın məruz qaldıqları müsibətlərin araşdırılması və dünyda tanıdılması baxımından
mühüm ideoloji konsepsiyadır. Azərbaycan torpaqlarında ermənilərin törətdiyi vandalizm aktları ümummilli
lider Heydər Əliyevin əbədiyaşar xatirəsinə ithaf edilmiş "Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi"
kitabında bu konsepsiyaya söykənərək faktların dili ilə diqqətə çatdırılır. Belə bir kitabın ərsəyə gətirilməsi
erməni vəhşiliyini və xalqımızın üzləşdiyi ədalətsizlikləri dünyada tanıtmaq istiqamətində aparılan təbliğat işinə
mühüm dəstəkdir.
Qarşıdan Şuşanın ermənilər tərəfindən işğalının 20-ci ildönümü gəlir. Şuşasız Qarabağ, Qarabağsız isə
Azərbaycan yoxdur! Azərbaycan özünün bütün imkanlarından istifadə edərək gec-tez işğal altında olan
ərazilərini azad edəcək. Quldur Ermənistan hakimiyyəti də bilməli və dərk etməlidir ki, Azərbaycan torpaqlarını
işğal altında saxlamaq onlara baha başa gələcək!
Daha sonra çıxış edən "Azərbaycan" qəzetinin baş redaktoru, Milli Məclisin deputatı Bəxtiyar SADIQOV
dedi ki, zaman keçdikcə biz ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunun əvəzedilməzliyinin daim şahidi
oluruq. Azərbaycan xalqının rifahı naminə həyata keçirilən məqsədyönlü tədbirlərin nəticələri göz qabağındadır:
- Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi kurs möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
fəaliyyəti sayəsində bu gün artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasının sədrliyi formasında öz təsdiqini tapır.
Azərbaycanın ümumi daxili məhsulun istehsalı istiqamətində dünyada öncül mövqeyini qoruması, qısa
müddətdə iqtisadi-siyasi modernləşmə prosesinin uğurlu nəticələr verməsi, respublikamızın Cənubi Qafqazın ən
güclü dövlətinə çevrilməsi və digər belə nailiyyətlər bu siyasətin təntənəsidir. Azərbaycanın ictimai-siyasi,
iqtisadi-sosial həyatının elə bir sahəsi yoxdur ki, orada ulu öndər Heydər Əliyevin təməl prinsiplərinin,
siyasətinin izi olmasın. Bu siyasət eyni zamanda qaçqın və məcburi köçkünlərin həyatı, onların problemlərinin
həlli ilə də bağlı olub.
Dahi lider xalqın arzu və tələbi ilə yenidən dövlət rəhbərliyinə qayıdanda artıq Azərbaycan ərazilərinin
böyük bir qismi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Azərbaycanda 1 milyona qədər qaçqın
və məcburi köçkün ordusu yaranmışdı. Ancaq o zamana qədərki ölkə rəhbərliyi, o cümlədən AXC-Müsavat
cütlüyü bu qəbildən olan insanların problemləri ilə məşğul olmaq istəmirdilər. Hətta Kəlbəcər, Ağdam işğal
olunarkən ev-eşiyindən didərgin düşmüş insanların Bakıya gəlişi qadağan edilmişdi! Ancaq ulu öndər Heydər
Əliyev hakimiyyətə dönüşündən sonra bu məsələni fəaliyyətində əsas prioritet elan etdi, problemin kompleks
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şəkildə həllinə nail olmaq üçün bütün istiqamətlər üzrə səmərəli işə başladı və bu proses mərhələ-mərhələ indi
də həyata keçirilir.
Bu prosesdə birinci mərhələ Azərbaycanın informasiya blokadasından çıxarılması oldu. Nəzərə alaq ki,
90-cı illərin əvvəllərində postsovet məkanında, ümumiyyətlə isə dünya miqyasında Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı tam yanlış informasiyalar verilirdi. Təcavüzə məruz qalan Azərbaycan "xalqların hüquqlarını
tapdalayan ölkə", işğalçı Ermənistan isə "sülhə çalışan dövlət" kimi tanıdılırdı. Ermənilərin və onların
havadarlarının birbaşa rəhbərliyi altında Azərbaycana qarşı aparılan informasiya savaşı qarşısında ölkəmiz
təklənmişdi. Eyni zamanda, düşmənlərimiz vəziyyətdən istifadə edərək uzun illər boyu bu prosesə hazırlaşmış,
təşkilatlanmış, saxta sənədlər əldə etmiş, arxivlərdən özləri üçün yalançı "əsaslar" düzəltmiş və beləliklə də
dünya ictimaiyyətini ermənilərin guya soyqırımına məruz qalması barədə yalana inandırmışlar. Ancaq bu
prosesin qarşısını almaq, dünya ictimaiyyətini əsl həqiqətlərdən agah etmək üçün ümummilli liderimiz
əvəzolnmaz işlər gördü. O, böyük bir diplomat və jurnalist ordusunun görə biləcəyi işin öhdəsindən təkbaşına
gəldi. Xarici dövlətlərə səfər edərkən əlində çubuq xəritədə Azərbaycan və Dağlıq Qarabağın mövqeyini, harada
yerləşdiyini, necə işğal odunduğunu insanlara izah edirdi. Azərbaycan Avropa Şurasına qəbul olunduqdan sonra
bu proses beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində davam etməyə başladı. Ulu öndər Heydər Əliyev işğalı törədənlə
təcavüzə məruz qalanın əslində kim olduğunu dünyaya bəyan etdi. Xocalı hadisələrinə hüquqi-siyasi qiymət
verildi, 26 mart 1998-ci ildə "Azərbaycanlıların soyqırımı haqqında" möhtəşəm fərman verildi ki, bu sənəd həm
də tarximizin ağ ləkələrdən təmizlənərək yenidən yazılmasına əsas yaratdı.
İkinci mərhələ isə təxminən 2001-ci ildən başlayır. Həmin ildə Azərbaycan Avropa Şurasına üzv qəbul
olundu və beynəlxalq təşkilatlarda ölkəmizin haqq işinin müdafiəsi sahəsində aparılan siyasətin daha effektiv
təməli, prinsipi müəyyənləşdirildi. O dövrdə Milli Məclisin Avropa Şurası Parlament Assambleyasındakı
nümayəndə heyətinə cənab İlham Əliyev rəhbərlik edirdi. Həmin mərhələdə həyata keçirilən tədbirlərin məntiqi
davamı kimi bu gün artıq ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı, BMT, İƏT və digər beynəlxalq təşkilatlar
Ermənistanı işlağçı dövlət kimi tanıyırlar.
Dahi liderimizin apardığı məqsədyönlü siyasətin növbəti hissəsi isə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial
rifahının yaxşılaşdırlması ilə bağlı oldu. Unutmayaq ki, atəşkəs rejimi həm də qaçqın və məcburi köçkünlərin
rifahının yaxşılaşdırılmasına xidmət etdi. O dövrdə insanlar çadırlarda, palçıq daxmalarda, vaqonlarda
yaşayırdılar. Ulu öndər Heydər Əliyev beynəlxalq qurumları bu problemin həllinə cəlb etməklə yanaşı, ən əsası
Azərbaycanın bütün imkanlarını səfərbər etdi. Bu sahədə qanunçuluq bazası yaradıldı və məlum kateqoriyalı
insanların normal yaşayışı üçün ardıcıl işlər həyata keçirildi. Bu gün artıq qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 70dən çox qəsəbə-şəhərcik salınıb. Bu məsələ ilə bağlı imzalanan Dövlət Proqramının uğurla həyata keçirilməsi
nəticəsində tezliklə kommunal şəraiti olmayan yerlərdə bir nəfər də olsun qaçqın və məcburi köçkün ailəsi
yaşamayacaq. Bu, dahi lider Heydər Əliyev siyasətinin təntənəsidir və möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
məqsədyönlü fəaliyyətinin məntiqi nəticəsidir.
Növbəti mərhələ isə ordu quruculuğu ilə bağlı oldu. Bu gün Azərbaycanda artıq güclü modern ordu
yaradılıb. Bəzi qüvvələr bundan narahatdır ki, Azərbaycan müharibəyə hazırlaşır. Fəqət, Azərbaycanın məqsədi
savaş yox, işğal altındakı əraziləri azad etməkdir. Hansısa beynəlxalq qurumlar Azərbaycanın silahlanmasından,
hərbi qüdrətinin artmasından narahatdırlarsa, zəhmət çəkib ikili standartdan əl çəksinlər və bu problemin siyasi
yolla həllinə nail olsunlar! Bu zaman müharibəyə ehtiyac qalmayacaq! Amma ulu öndər Heydər Əliyev və
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyev də bunu dəfələrlə bəyan edib ki, Azərbaycan bir qarış torpağını belə heç
kimə güzəştə getməyəcək! Əgər sülh yolu ilə danışıqlar alınmasa, Azərbaycan beynəlxalq hüququn verdiyi üstünlüklərdən istifadə edərək torpaqlarını işğaldan azad edəcək!
Bu günlərdə "Azərbaycan" qəzeti ulu öndər Heydər Əliyevin əbədiyaşar xatirəsinə həsr olunmuş 12-ci
kitabını nəşr etdirib. Azərbaycan Respublikası Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin ideya müəllifi olduğu "Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi" ikicildliyi həm də ulu
öndərin 89-cu ildönümünə töhfədir. Kitab tarixi yaddaşımızın bərpasına xidmət edir.
Xocalı soyqırımının 20-ci ildönümü zamanı möhtərəm Prezidentimiz ümumxalq yürüşünə qatıldı və
xalqın önündə irəliləyərək dünyaya mesaj verdi ki, Xocalıda soyqırımı baş verib. Artıq dünya yeni mərhələyə
qədəm qoyduğumuz haqq işi uğrunda mübarizəmizi təsdiq etməkdədir. Pakistan, Meksika, Kolumbiya parlamentləri Xocalı soyqırımı haqqında qərar qəbul edib. BMT Təhlükəsizlik Şurasına Azərbaycan sədirlik edir və
bu, yeni mərhələdir. Yəni, ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi siyasi yolu Prezidentimiz yeni
mərhələyə yüksəltməklə dünya birliyinin diqqətini Azərbaycanda baş vermiş soyqırımı aktlarına yönəldə bilib.
Bu proseslərə ideoloji dəstək funksiyasını həyata keçirən "Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi" ikicildliyi siyasətçilərə, diplomatlara və gənclərimizə faktlarla kömək edə biləcək kitabdır. Kitabın
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qayəsi həm də ondan ibarətdir ki, bu sahə ilə məşğul olan insanları, xüsusən də gənclərimizi tarixilik baxımından məlumatlandıraq, ideoloji sahədə silahlandıraq! Kitabda azərbaycanlıların iki əsr boyu üzləşdikləri faciələri,
cinayətləri təsdiq edən tarixi sənədlər toplanıb. Ulu öndər Heydər Əliyevin 20 Yanvar 1990-cı il hadisələri ilə
bağlı Moskvada Azərbaycan nümayəndəliyindəki məlum bəyanatından başlamış beynəlxalq qurumların
sənədləri və qətnamələri, Prezident İlham Əliyevin nitq və çıxışlarından parçalar, arxiv materialları, ermənilərin
cinayətkar mahiyyətini açan ayrı-ayrı dünya siyasətçilərinin, yazıçılarının fikrləri, erməni terrorunu sübut edən
fotoşəkillər, fotofaktlar kitaba daxil edilib.
Çıxışımı möhtərəm Prezidentimiz İlham Əliyevin 24 dekabr 2011-ci ildə Ağcabədi rayonunda söylədiyi
müdrik fikirlə tamamlamaq istəyirəm: "Adətən öz ad günümü qeyd etmirəm. Ancaq bu il belə qərara gəldim ki,
öz ailəmlə bunu qeyd edim və bu gün mən öz ailəmlə birlikdəyəm. Mənim ailəm sizsiniz. Eyni zamanda, mən
çox şadam ki, bu gün ad günümü hamımız üçün müqəddəs olan Qarabağ torpağında qeyd edriəm".
Bəli, Qarabağ torpağı müqəddəs torpaqdır və bu, dövlət başçısı tərəfindən daim belə hesab edilib!
Azərbaycan Prezidenti qaçqın və məcburi köçkünləri öz ailə üzvləri sayır! Qaçqın və məcburi köçkünlər də
Heydər Əliyev siyasi kursuna alternativ görmürlər və Prezident İlham Əliyevə birmənalı dəstək verirlər! Bu
qarşılıqlı inam və etimad nəticəsində tam əminik ki, işğalla bağlı yaranmış bütün problemlər həll olunacaq və
biz də torpağımıza qovuşacağıq!
Qubadlı Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı Malik İSAQOV dedi ki, nadir istedad bəxş edilən insanların
üzərinə həm də böyük məsuliyyət, tarixi missiya düşür. Bunların reallaşdığı zaman müdrikliyə yol açılır, pozitiv
milli və bəşəri hədəflərə çatılması məharət və ustalıqla həyata keçirilir:
- Belə keyfiyyətlər siyasi liderlərdə olduqda isə ictimai və siyasi proseslərin, tarixi hadisələrin qanunauyğun inkişafı təmin edilir. Müasir dünyanın fenomen istedad sahibi kimi tanıdığı xalqımızın böyük oğlu Heydər Əliyev belə keyfiyyətlərə malik siyasi liderlərdən olmuş, xalqının, millətinin ümummilli lideri zirvəsinə
yüksəlmişdir.
Tarixin gedişinin rəvan, hamar vaxtında xalqı, ölkəni idarə etmək siyasi liderlər üçün adi bir iş, çox da
çətin olmayan bir prosesdir. Lakin tarixin təlatümü çağlayanda bunun öhdəsindən adi, naşı, təsadüfi siyasətçilər
gələ bilmir. Xalqın tələbi ilə müstəqil Azərbaycan Respublikasına rəhbərliyi qəbul edən ulu öndərin o ağır
günlərdəki, illərdəki fəaliyyətinin xronikasını nəzərdən keçirən hər kəs onun sarsılmaz siyasi iradəsinə,
idarəçilik məharətinə, müdrik qərarlar qəbul etmək səriştəsinə heyran qalmaya bilmir.
Heydər Əliyev dühası qısa müddətdə Ermənistanın Azərbaycana qarşı işğalçılıq müharibəsinin dayandırılmasına, atəşkəsə nail olunmasına, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinin
beynəlxalq hüquq müstəvisinə keçirilməsinə nail oldu. Azərbaycandan torpaq iddiası ilə bu münaqişəni yaradan
erməni ideoloqlarının, erməni lobbisinin və Ermənistan siyasətçilərinin dünyada yaratdıqları yalnış təsəvvürlərin
aradan qaldırılması istiqamətində ideoloji və diplomatik fəaliyyət gücləndirildi.
Məhz ulu öndərin təşəbbüsüylə 31 Mart - Azərbaycanlıların Soyqırımı Günü, Xocalı soyqırımı ilə
əlaqədar dövlət sənədləri qəbul edildi. Bu sənədlər ermənilərin azərbaycanlılara qarşı ardıcıl məqsədyönlü
törətdiyi vəhşilikləri tarixi faktlarla ortaya qoymağa imkan verdi. Ermənilərin yalan, saxtakarlıq üzərində
qurulan təbliğatına qarşı sistemli ideoloji fəaliyyətə əsas yarandı.
Azərbaycan Prezidenti Administrasiyasının rəhbəri, akademik Ramiz Mehdiyevin ideya rəhbərliyi ilə
"Azərbaycan" qəzeti tərəfindən ərsəyə gətirilən "Azərbaycanlıların soyqırımı: tarixin qanlı salnaməsi" ikicildliyi
də bu sahədə ulu öndərin müəyyən etdiyi tarixi faktlara söykənən ideoloji fəaliyyətin nəticəsi və məhsuludur.
Müstəqil Azərbaycan dövlətinin memarı olan ulu öndər ölkə üçün elə təməl prinsipləri müəyyənləşdirdi,
elə strateji xətt hazırladı ki, bunlar Azərbaycanın sürətli inkişafına zəmin yaratdı. Bu strategiya bu gün də, sabah
da, uzaq gələcəkdə də dönməz, daimi və əbədi müstəqilliyimizin qarantıdır.
O çətin, keşməkeşli illərin prizmasından baxdıqda düşünmək belə çətin idi ki, dövlət müstəqilliyi real
təhlükə qarşısında olan bir ölkə az keçməyəcək ki, dünyanın ən nüfuzlu qurumunda - Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Təhlükəsizlik Şurasında sədrlik etmək səlahiyyəti qazanacaqdır.
Heydər Əliyev siyasi irsinin layiqli davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin milli inkişaf strategiyasını yeni tarixi şəraitə uyğun yaradıcılıqla həyata keçirməsi ölkəmizi çiçəklənən bir
diyara çevirmişdir.
Yurd-yuvalarından didərgin düşmüş qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
üçün nəhəng proqramlar həyata keçirilmiş, qısa müddətdə 100 minlərlə qaçqın və məcburi köçkünün məskunlaşdığı çadır şəhərcikləri ləğv edilmiş, onlar yeni salınmış abad qəsəbə və şəhərciklərdə yerləşdirilmişdir. Ulu
öndər tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərə verilən imtiyazlar - yemək xərci müavinəti, kommunal
güzəştlər, ali məktəblərin ödənişli fakültələrinə güzəştli qəbul və digər imtiyazlar Prezident İlham Əliyevin dövründə də davam etməkdədir.
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Tədbirdə iştirak edən BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
rəhbəri Dad SİQURDSON çıxışında bildirdi ki, BMT QAK Azərbaycandakı fəaliyyətinin artıq 20 illiyini qeyd
edir:
- Bu illər ərzində qurumumuz Azərbaycanda olan məcburi köçkünlər və qaçqınlarla bağlı proqramlara 65
milyon ABŞ dollarından artıq vəsait xərcləmişdir. Azərbaycanın müstəqilliyinin ilk illərində maliyyə və humanitar tələbatın, eləcə də çətinliklərin ölçüsü hökumətin əlində olan imkan və resurslardan dəfələrlə çox
olduğu bir vaxtda BMT QAK meydana atıldı və çətin vəziyyətdə qalmış məcburi köçkünlərin təcili himayə
ehtiyaclarını qarşılamaq üçün qeyri-ərzaq yardımlarını yerlərə çatdırdı.
Vəziyyət tədricən sabitləşdikcə ehtiyaclar dəyişdi və biz uzunmüddətli sığınacaq təminatına və daha uzunmüddətli özünütəminetmə layihələrinin həyata keçirilməsinə cəlb olunduq. İqtisadi inkişaf və neft gəlirlərinin
artması ilə paralel Azərbaycan hökuməti bütün məcburi köçkünlərin və qaçqınların mənzil və yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün sərmayələri və sosial müavinətləri sistematik olaraq ildən-ilə artırdı.
2007-ci ildə sonuncu çadır düşərgələri ləğv olundu və indiyədək 110 mindən artıq məcburi köçkün
yüksək keyfiyyətlə inşa edilmiş mənzillərə köçürülmüşdür. Yeni layihələr də davam etməkdədir və təqdirəlayiq
haldır ki, bunlara hərtərəfli yanaşma sayəsində yaşayış evləri ilə yanaşı, təhsil, səhiyyə xidmətləri, mədəni
fəaliyyət, həmçinin maddi baxımdan təminat ehtiyacları üçün binaların tikintisi də daxildir.
Bu baxımdan, Azərbaycan hökumətinin məcburi köçkünlərin problemlərinin həllində nümayiş etdirdiyi
möhkəm qətiyyət başqa ölkələr üçün mükəmməl nümunə kimi istifadə oluna bilər.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə bir-birini əvəz etmiş üç Ali Komissarının Azərbaycana səfər etməsi faktı
səmərəli əməkdaşlığın göstəricisidir. Azərbaycan artıq BMT QAK-ın idarəedici orqanının tamhüquqlu üzvünə
çevrilmişdir və iyun ayının sonunda Cenevrədə ilk komitə iclasında iştirak edəcəkdir.
Mən Azərbaycana ötən ilin iyulunda gəldim və fəaliyyətimin ilk prioritetlərindən biri məcburi köçkün
qəsəbələrinə səfər etmək və müxtəlif rayonlardakı vəziyyətlə yaxından tanış olmaq olmuşdur. Yanvar və aprel
aylarında məcburi köçkünlərin yaşadığı qəsəbələrdə oldum. Məcburi köçkünlərin üzləşdikləri ağır çətinlikləri öz
gözlərimlə gördüm. Bir daha əmin oldum ki, hələ hər birimiz üçün görüləsi çox iş var.
Yeni yüksək keyfiyyətli mənzillərə və fərdi evlərə köçürülmüş, minnətdarlıq və xoşbəxtlik hissi yaşayan
məcburi köçkünlərlə də görüşdüm. Meyvə ağacları əkilib, arı pətəkləri qurulub, bağları və eyvanları güllər,
çiçəklər bəzəyir. Bütün icmalarda olarkən hərarətlə qarşılanma, qonaqpərvərlik və insanların bölüşdükləri həyat
hekayələri məndə dərin izlər buraxdı. Bütün məcburi köçkünlər tərəfindən iki vacib məsələ dönə-dönə təkrarlanırdı: birincisi, onların öz doğma yurdlarına tezliklə qayıtmaq üçün bəslədikləri sarsılmaz arzu və ümidi; ikincisi, hökumət tərəfindən göstərilən yardım və qayğıya görə səmimi təşəkkür və minnətdarlıq!
İstərdim ki, Azərbaycanda BMT QAK-ın himayəsində olan, qorunma və yardıma ehtiyacı olan didərgin
insanların başqa bir qrupu haqqında bir neçə söz deyim. 18 il əvvəl Azərbaycan üçüncü ölkələrdən olan 12 min
insanı sığınacaq və himayə ilə təmin etmişdir. Bu gün bu qaçqınların sayı 1800 nəfərdir. 10 mindən artıq insan
üçün problemlərinin həlli yolu artıq tapılmışdır. Yerdə qalan nisbətən az sayda ailələr isə qanunvericilikdə və
təcrübədə cüzi dəyişiklik edilərsə, özünütəminetmə qabiliyyətinə malik ola bilər və Azərbaycan cəmiyyətinə,
iqtisadiyyatına qiymətli töhfə verə bilər.
İnanırıq ki, məcburi köçkünlərin öz yurdlarına qayıtdığı gün tezliklə gələcək və bu insanlar öz doğma
yurdlarına qayıdarkən, həyatlarını yenidən qurarkən biz birlikdə onların yanında olacaq, onlara dəstək
göstərəcəyik. Eyni zamanda, həmin vaxtadək BMT QAK himayə funksiyasını və Azərbaycan hökumətinə
dəstəyini və didərgin insanlara yardımını davam etdirəcəkdir.
Tədbirdə Laçın rayonundan olan məcburi köçkün Əmirxan ZEYNALOV da çıxış etdi. Bildirdi ki,
xalqımzın ümummilli lideri Heydər Əliyevin irəli sürdüyü ideyalar, siyasi kurs haqq yoludur və bu gün o siyasi
kursu möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev uğurla davam etdirir:
- Ümummilli lider Heydər Əliyevin adı bəşər tarixində müstəsna xidmətlər göstərmiş, sayılıb-seçilən, ən
məşhur və nüfuzlu şəxsiyyətlərlə bir sırada çəkilir. Azərbaycanın xalqımıza şərəf və başucalığı gətirən müasir
tarixinin zəfər salnaməsinin yaradılmasında böyük rəhbərimizin ölçüyəgəlməz xidmətləri danılmaz həqiqətdir.
O, nəsillərin yaddaşında dövlət müstəqilliyimizin, milli-mənəvi dəyərlərə, xalqa, dövlətçiliyə sadiqliyin,
azərbaycançılıq məfkurəsinin rəmzi, ölkəmizi tənəzzül və vətəndaş müharibəsi təhlükəsindən azad edən böyük
xilaskar, Azərbaycanı beynəlxalq aləmdə ali nüfuz məqamına yetirən dahi şəxsiyyət olaraq əbədiyyət qazanıb.
Heydər Əliyev daim qaçqın və məcburi köçkünlərin qayğısına qalır, onların hər bir probleminin həllinə nail
olmağa çalışırdı.
Bu gün Azərbaycan iqtisadiyyatı sürətlə inkşaf edir, neft kapitalı insan kapitalına çevrilir. Prezidentimiz
bütün qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət və qayğı göstərir, yeraltı daxmalarda olan insanlar indi yeni tikilmiş
müasir yaşayış komplekslərində məskunlaşıblar. Bütün bunlar Azərbaycan hakimiyyətinin apardığı uğurlu dax-

124

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

ili və xarici siyasətinin məntiqi nəticəsidir. Ona görə də Azərbaycan xalqı daim möhtərəm prezidentimiz İlham
Əliyevlə birgədir və Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində Prezidentin apardığı sülh
danışıqlarını dəstəkləyir. Eləcə də torpaqlarımızın silah yolu ilə işğaldan azad olunması uğrunda savaşa başlamaq üçün hər an Ali Baş Komandanın əmrini gözləyir!
Tədbirə yekun vuran Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli HƏSƏNOV qeyd etdi ki, bu gün Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyevin həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində ölkəmizin beynəlxalq diplomatik uğurları gündəngünə artır. Ölkəmizin artıq BMT Təhlükəsizlik Şurasına sədrlik etməsi bunun təsdiqidir. Azərbaycanın inkişafının və artan nüfuzunun fonunda isə işğalçı Ermənistanın beynəlxalq mövqeləri zəifləməkdədir. Dünya parlamentləri artıq ermənilərin azərbaycanlılara qarşı törətdikləri soyqırımını pisləyən və tanıyan qərarlar qəbul
etməkdədir. Bütün bu uğurların hər biri bizi böyük qələbəyə yaxınlaşdırır. Əminik ki, Azərbaycan Prezidentinin
həyata keçirdiyi uğurlu siyasət nəticəsində biz ulu öndər Heydər Əliyevin anadan olması ilə əlaqədar növbəti
tədbirlərimizi artıq Qarabağda, Şuşada keçirəcəyik.
“Azərbaycan”.-2012.-5 may.-N 98.-S.5.
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Qaçqınlara dövlət qayğısı daim artmaqdadır
Qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın problemləri bizim üçün həmişə gündəlikdə bir nömrəli
problemdir.
İlham ƏLİYEV
Son illər müstəqil Azərbaycan Respublikası sürətli inkişaf yoluna çıxaraq regionda lider dövlətə çevrilib.
Ölkə qarşısında duran bütün vəzifələr, o cümlədən sosial proqramlar müvəffəqiyyətlə icra edilməkdədir. Söz
yox ki, bütün bu nailiyyətlərin qazanılması uzun illər aparılan düşünülmüş iqtisadi siyasətin, davamlı
islahatların nəticəsində mümkün olmuşdur.
Bununla belə, Azərbaycan hələ də müharibə şəraitində yaşayır, bir milyondan çox qaçqın və məcburi
köçkün öz ata-baba yurdlarına qayıda bilməyib. Onlardan 250 mini 1988-1992-ci illərdə Ermənistandan
qovulmuş azərbaycanlılar, 50 mini 1992-ci ildə Özbəkistandan Fərqanə hadisələri zamanı çıxarılmış Axıska
türkləri, eləcə də Əfqanıstan, Fələstin, İraq və digər münaqişə baş verən regionlardan ölkəmizə pənah gətirən
insanlar, 600 minə qədəri isə Azərbaycanın işğal olunmuş rayonlarından zorla çıxarılmış məcburi köçkünlərdir.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizə hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizi - Dağlıq Qarabağ,
eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal altında qalmaqdadır. BMT Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə
münaqişənin sülh yolu ilə həlli, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma
yurdlarına qaytarılması haqqında 822, 853, 874, 884 nömrəli qətnamələr qəbul etsə də, Ermənistan indiyə kimi
bu qətnamələrin heç birinə əməl etməyib.
Azərbaycan dövləti bütün çətinliklərə baxmayaraq, məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində konkret tədbirlər həyata keçirməkdədir. Bu məqsədlə son 20 ildə 4,8 milyard dollar vəsait sərf
olunub. Bunun 2,6 milyard dolları büdcə vəsaiti, 1 milyard dolları Dövlət Neft Fondunun vəsaiti, 900 milyon
dolları isə beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaitidir. İlk vaxtlar beynəlxalq təşkilatların yardımı öz təsirini
göstərdisə, bu gün Azərbaycan hökuməti artıq öz vəsati hesabına qaçqın və məcburi köçkünlərin bütün sosial
problemlərini tam həll etmək gücündədir.
Bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunaraq əvəzində müasir tələblərə cavab verən, hər cür ihfrastruktura malik 71
qəsəbə tikilib istifadəyə verilib. Keçən il bütün kommunal xərcləri (qaz, su, işıq və s.), eləcə də qaçqın-köçkün
ömrü yaşayan tələbələrin təhsil haqları ödənilməklə dövlət tərəfindən hər bir məcburi köçkünə xeyli vəsait
xərclənib.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət göstərən
Azərbaycan hökuməti bu sahədə beynəlxalq və yerli qurumlarla yaxından əməkdaşlıq edir. Qaçqın və məcburi
köçkünlərin yaşayış yerləri, sosial problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər onların öz doğma yurdyuvalarına qayıdacaqları günə kimi, eləcə də ondan sonra da davam edəcəkdir.
Bu mənada ümummilli lider Heydər Əliyevin qaçqınlara olan xüsusi qayğısını hamı yaxşı xatırlayır. "...İşğal
olunmuş bütün regionlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan
vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir", - deyən ulu öndər öz
yurd-yuvalarından didərgin düşən soydaşlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə, onların yaşayış
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına həmişə xüsusi diqqət yetirirdi.
O dövrdə ölkədə iqtisadi problemlərin mövcudluğuna baxmayaraq, yaranan hər bir cüzi iqtisadi imkanı ulu
öndər, ilk növbədə, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial qayğılarının həllinə yönəldərək problemin siyasi yolla
həlli üçün bütün imkanları səfərbər edirdi. Məhz uğurlu xarici siyasəti sayəsində beynəlxalq ictimaiyyətdə bu
problemə olan münasibət Azərbaycan həqiqətlərinə uyğun olaraq dəyişdiyindən, problemin əsl mahiyyəti
düzgün dərk edilməyə başlandı. Azərbaycan tədricən öz mövqeyini möhkəmlətdi. Ulu öndər dünya
ictimaiyyətinə bir daha sübut etdi ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemi Azərbaycan dövlətinin və
xalqının bir nömrəli problemidir.
Məhz bu diqqət və qayğının nəticəsi olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsi, yaşayış şəraiti
getdikcə yaxşılaşdırıldı. Çadır şəhərcikləri tədricən ləğv edilərək hər cür infrastruktura malik yeni qəsəbələr
salınmağa başlandı. Azərbaycan Prezidentinin 17 sentyabr 1998-ci il tarixli sərəncamına əsasən, "Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə uzunmüddətli Dövlət Proqramı" təsdiq edildi. Ümumiyyətlə,
1993-2003-cü illərdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə əlaqədar beynəlxalq normalara
uyğun tam hüquqi baza yaradıldı. Ölkə Prezidenti tərəfindən fərmanlar və sərəncamlar imzalandı. Qaçqınların
və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin operativ həlli və görüləcək işlərin vahid mərkəzdən idarə
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olunması məqsədilə Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin strukturunda Baş nazirin müavini,
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsi təsis edildi.
Ulu öndərin siyasi kursunu uğurla davam etdirən İlham Əliyev Prezident seçildikdən sonra da məcburi
köçkünlərin sosial vəziyyəti ildən-ilə daha da yaxşılaşdı. İndi ölkədə çadır şəhərciyi yoxdur.
Hələ ümummilli lider Heydər Əliyevin 6 dekabr 1999-cu il tarixli fərmanı ilə yaradılan MKSİF-in əsas
məqsədi məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, onlar üçün iş yerlərinin açılmasını
təmin edən tədbirlərin həyata keçirilməsi, əsasən sosial infrastrukturun bərpasına yönəldilmiş layihələrin yerinə
yetirilməsi üçün vəsait ayrılması və bu vəsaitlərdən səmərəli və məqsədyönlü istifadə etmək idi. Onun
maliyyələşmə mənbələrinin sırasına dövlət büdcəsindən ayırmalar, Azərbaycan Respublikasının Dövlət Neft
Fondu və Dövlət Neft Şirkəti, Dünya Bankı, İslam İnkişaf Bankı, Yaponiya Sosial İnkişaf Fondu və s. donorlar
daxildir.
Azərbaycan Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq edildikdən sonra məcburi
köçkünlər üçün nəzərdə tutulmuş yeni qəsəbələrin layihələndirilməsinə və tikintisinə start verildi. Dövlət
Proqramına əsasən, 2005-2007-ci illərdə Ağdam, Ağcabədi, Biləsuvar, Füzuli və Sabirabad rayonlarının
ərazilərində 26 qəsəbə salındı və bu qəsəbələrdə 8 mindən artıq ev tikilib istifadəyə verildi. 2007-ci ilin sonunda
ölkəmizdə son çadır düşərgələri tamamilə ləğv olundu və beləliklə, Dövlət Proqramı ilə nəzərdə tutulmuş
tədbirlər həyata keçirildi.
Ancaq hələ də mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan yüz minlərlə məcburi köçkün var.
Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il 31
oktyabr tarixli sərəncamı ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na əlavələr edilmişdir.
Dövlət Proqramına uyğun olaraq 2008-ci ildə Xocavənd rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün Beyləqan
rayonunun ərazisində 500 ailəlik bir, Xocalı rayonundan olan məcburi köçkünlər üçün Goranboy rayonunun
ərazisində 500 ailəlik 4 yeni yaşayış qəsəbəsi salınmışdır. Goranboy rayonunun "Gülüstan" adlanan hissəsində,
Yuxarı Ağcakənd kəndinin ərazisində tikilən 120 ailəlik yeni qəsəbənin tikintisi isə 2009-cu ildə başa çatmışdır.
Bütün yeni salınan qəsəbələr zəruri sosial-texniki infrastrukturlarla təmin olunub. 2009-cu ilin sonunda məcburi
köçkünlər üçün Qəbələ rayonunda 155 mənzillik 2 ədəd 5 mərtəbəli, Bakı şəhərində 369 mənzillik 6 ədəd 9
mərtəbəli yaşayış binalarının, Göygöl rayonunda isə həyətyanı sahələri olan 26 fərdi evin tikintisinə başlanılmış
və artıq bu işlər başa çatmışdır. 2009-cu ilin yayında Goranboy rayonunda fin tipli evlərdən ibarət düşərgədə
müvəqqəti məskunlaşmış 596 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbə salınmışdır.
Dövlət Proqramına əlavələrdə 15 fin tipli qəsəbədə müvəqqəti məskunlaşmış 6227 məcburi köçkün ailəsi və
respublika üzrə məktəb binalarındakı 2768 köçkün ailələri üçün yeni qəsəbələrin salınması və ya çoxmərtəbəli
yaşayış binalarının, fərdi evlərin tikintisi nəzərdə tutulurdu. Yevlax rayonu ərazisində 612 məcburi köçkün ailəsi
üçün çoxmərtəbəli binalardan ibarət məhəllənin inşası 10 noyabr 2010-cu ildə başa çatmış, Azərbaycan
Respublikası Prezidenti açılış mərasimində iştirak etmişdir.
Hazırda Bakı, Naftalan, Bərdə, Mingəçevir və Şəki şəhərlərində, Abşeron, Qəbələ, Ağdam və Ağcabədi
rayonlarında da bu istiqamətdə işlər görülməkdədir .
Ağdam rayonundakı fin qəsəbəsində məskunlaşan 689 məcburi köçkün ailəsi üçün Quzanlı qəsəbəsinin
yaxınlığında inşa olunan qəsəbənin açılışında da Azərbaycan Prezidenti iştirak etmişdir.
Bir vaxtlar Ağdam rayonunun "Dördyol" adlanan ərazisində yeraltı qazmalarda, qamış və çiy kərpiç
daxmalarda ağır şəraitdə yaşayan 932 məcburi köçkün ailəsi üçün Bənövşələr (30 hektar) və İmamqulubəyli (70
hektar) qəsəbələri ərazisində torpaq sahələrinin ayrılması da onlar tərəfindən razılıqla qarşılanmışdır.
Ancaq hamı yaxşı bilir ki, bütün bu qəsəbələr, binalar məcburi köçkünlərimizin müvəqqəti ünvanıdır. Ölkə
Prezidentinin sözləri ilə desək: "On minlərlə vətəndaşımızı biz yeni evlərlə, mənzillərlə təmin etdik... Hər yerdə
fərdi evlər, mənzillər tikilir, quruculuq-abadlıq işləri aparılır. Ancaq bu, necə deyərlər, müvəqqəti bir ünvandır".
Bəxtiyar QARACA
“Azərbaycan”.-2012.-20 iyun.-N 134.-S.3
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Dünyanın heç bir yerində qaçqın və məcburi köçkünlərə
Azərbaycandakı kimi qayğı göstərilmir
Azərbaycan bu kateqoriyadan olan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından ən
fəal siyasət yürüdən ölkə hesab olunur
Ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və onların ən
müasir kommunal xidmət növləri ilə təchiz olunmuş yaşayış mənzilləri ilə təmin edilmələri sosial siyasətin
başlıca hədəflərindən birini təşkil edir. Öz inkişaf tempinə görə, regionun lider dövləti olan
Azərbaycanda əhalinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar atılmaqdadır.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində danışıqların davam
etdirilməsi ilə yanaşı, qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşması, onların sosial şəraitinin
yaxşılaşması, səhiyyə, təhsil, infrastruktur təminatları ilə əhatə olunmaları, mənzil-məişət problemlərinin
həll edilməsi üçün davamlı tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan bu siyasət bu gün Prezident İlham Əliyev tərəfindən
davam etdirilməkdədir. 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində cənab İlham Əliyev bəyan etmişdi ki, növbəti
beş ildə Azərbaycanda bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayacaq. Artıq bu məsələ də tam şəkildə öz həllini
tapıb. Belə ki Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən siyasət nəticəsində hazırda ölkəmizdə bir
dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayıb.
Prezident İlham Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yüksəldilməsini prioritet kimi
önə çəkmişdir. Bu istiqamətdə aparılan fəaliyyət, həyata keçirlən dövlət proqramları təsdiqləyir ki, ötən müddət
ərzində verilən vədə tam əməl olunub.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
ilə bağlı 2004-cü ildə qəbul olunmuş dövlət proqramı ötən dövr ərzində böyük uğurla icra edilib. Azərbaycanın
sürətli sosial-iqtisadi inkişafının əsas xarakterik xüsusiyyətlərindən biri yaşanan tərəqqinin hər bir vətəndaşın
həyatında öz əksini tapması, insanların rifah halının günü-gündən yaxşılaşmasıdır. Əhalinin maddi gəlirlərinin
davamlı şəkildə çoxalması, əməkhaqqı və pensiyaların, eləcə də büdcədən maliyyələşən işçilərə ödənilən
vəsaitlərin Prezident İlham Əliyevin müvafiq sərəncamlarına əsasən vaxtaşırı artırılması və bu qəbildən olan
digər tədbirlər ölkədə sosial sferada vəziyyətin daha da yaxşılaşmasını xarakterizə edən mühüm
parametrlərdəndir. Əldə edilən bu uğurlar Ermənistanın həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti üzündən öz doğma
yurd-yuvalarını tərk edərək qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamağa məcbur olan insanların yaşayış
durumuna və sosial vəziyyətinə də təsirsiz ötüşmür. MDB, eləcə də Avropa məkanında qaçqın və məcburi
köçkünlərin sayına görə Azərbaycan ilk yerlərdə gələn dövlətlərdən biri olmasına baxmayaraq bu kateqoriyadan
olan insanların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından ən fəal siyasət yürüdən və yüksək nəticələr əldə
edən ölkələrdən hesab olunur.
Əhalinin sosial qayğıya ən çox ehtiyacı olan təbəqəsini təşkil edən qaçqın və məcburi köçkünlərin normal
yaşayışı, həyat şəraitinin təmin edilməsi hökumətin sosial siyasətinin prioritet istiqamətini təşkil edir və
göstərilən sahədə lazımi nəticəyə nail olunması üçün Azərbaycanın kifayət qədər böyük iqtisadi imkanları var.
Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən
2012-ci ilin 6 ayı ərzində görülmüş işlərlə bağlı hesabata nəzər saldıqda isə dövlətin qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial rifahının, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində apardığı məqsədyönlü siyasətin
nəticələri hiss edilir.
Sənəddə bildirilir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2012-ci il yanvarın 21də Goranboy rayonunda 525 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış 9 ədəd beşmərtəbəli yaşayış binalarından
ibarət məhəllənin açılış mərasimlərində iştirak etmişdir. Məcburi köçkün ailələrinin həmin çoxmərtəbəli
binalarda mənzillərə köçürülməsi təmin olunmuşdur.
Mingəçevir şəhərində ayrılmış 8 ha torpaq sahəsində 502 ailəlik 10 ədəd 9 mərtəbəli yaşayış binasının,
zəruri sosial-texniki infrastruktur obyektlərinin tikintisi artıq başa çatmaq üzrədir.
Şəki şəhərində ayrılmış 84 ha torpaq sahəsində 423 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin tikintisinə cari
ilin yanvar ayından başlanılmış, hazırda yaşayış evlərinin, sosial-texniki infrastruktur obyektlərin tikintisi başa
çatmaq üzrədir.
Ağcabədi şəhərində 556 ailəlik 10 ədəd beşmərtəbəli yaşayış binasından ibarət məhəllənin, 360 şagird
yerlik məktəb binasının, 50 yerlik uşaq bağçasının, inzibati binanın, klub icma mərkəzinin, müvafiq sosialtexniki infrastruktur obyektlərinin tikintisi və məcburi köçkün ailələrinin həmin binalara köçürülməsi başa
çatdırılmışdır.
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Bərdə rayonunda ayrılmış 134 ha torpaq sahəsində 195 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbədə hazırda
yaşayış evlərinin, sosial-texniki infrastruktur obyektlərin tikintisi başa çatmaq üzrədir. Bundan əlavə, rayonun
ərazisində 866 ailəlik yeni hündürmərtəbəli yaşayış məhəlləsinin tikintisi məqsədi ilə 14 ha torpaq sahəsi
ayrılmış, texniki şərtlər alınmış, tender proseduru keçirilmiş və layihə təşkilatı ilə müqavilə bağlanılmışdır.
İmişli rayonunda ayrılmış 100 ha torpaq sahəsində 550 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin salınması
məqsədi ilə texniki şərtlər alınmış, layihə təşkilatı ilə müqavilə bağlanılmış, layihə-smeta sənədlərinə Fövqəladə
Hallar Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsi tərəfindən rəy verilmişdir. Hazırda fərdi yaşayış evlərinin (1ci mərhələdə 325 ev), sosial və infrastruktur obyektlərin tikintisi davam etdirilir.
Balakən rayonunda ayrılmış 0,7 ha torpaq sahəsində 43 ailəlik 1 ədəd beşmərtəbəli yaşayış binasının
tikintisi məqsədi ilə texniki şərtlər alınmış, layihə işlərinin başlanması üçün müvafiq qaydada icazə alınaraq
layihə-smeta sənədləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinə təqdim edilmişdir.
İsmayıllı rayonunda ayrılmış 9 hektar torpaq sahəsində 45 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin
salınması məqsədi ilə texniki şərtlər alınmış, layihə işlərinin başlanması üçün müvafiq qaydada icazə alınaraq
layihə təşkilatı ilə müqavilə bağlanılmış, layihə-smeta sənədləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət
Ekspertiza Baş İdarəsinə təqdim edilmişdir.
Hacıqabul rayonunda ayrılmış 30 hektar torpaq sahəsində 101 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin
salınması məqsədi ilə texniki şərtlərin alınması üçün müraciətlər edilmiş, layihə təşkilatı ilə müqavilə
bağlanılmışdır. Hazırda qəsəbənin layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması davam etdirilir.
Saatlı rayonunda 13 hektar torpaq sahəsində 230 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin salınması məqsədi
ilə texniki şərtlər alınmış, layihə işlərinin başlanması üçün müvafiq qaydada icazə alınmış, layihə təşkilatı ilə
müqavilə bağlanılmış, layihə-smeta sənədləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinə
təqdim edilmişdir.
Eyni zamanda, Füzuli rayonunda ayrılmış 700 hektar torpaq sahəsində 612 məcburi köçkün ailəsi üçün
yeni qəsəbənin salınması məqsədi ilə texniki şərtlərin alınması üçün müraciətlər edilmiş, layihə işlərinin
başlanması üçün müvafiq təşkilatla müqavilə bağlanılmışdır.
Sabirabad rayonunda ayrılmış 30 hektar torpaq sahəsində 440 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin
salınması məqsədi ilə texniki şərtlər alınması üçün müraciətlər edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinin hərbi hissələrinə məxsus binalarda müvəqqəti
məskunlaşmış 1410 məcburi köçkün ailəsi üçün Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsinin
yaxınlığında ayrılmış 22 ha torpaq sahəsində zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış məhəlləsinin
tikintisi intensiv şəkildə davam etdirilir. Bakı Dövlət Universitetinin 7 yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış
758 məcburi köçkün ailəsinin də həmin məhəlləyə köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Abşeron rayonunun Masazır kəndinin ərazisində ayrılmış 12 hektar torpaq sahəsində hündürmərtəbəli
binaların, sosial-texniki infrastruktur obyektlərin tikintisi intensiv şəkildə davam etdirilir.
Ağdam rayonunun “Dördyol” adlanan ərazisində yeraltı qazmalarda, qamış və çiy kərpiç daxmalarda ağır
şəraitdə yaşayan 932 ailəyə fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin salınması üçün həmin rayonun Bənövşələr (30 ha)
və İmamqulubəyli (70 ha) qəsəbələri ərazisində torpaq sahələri ayrılmış, texniki şərtlər alınmış və “İnşaat
pasportu” hazırlanmışdır. İmamqulubəyli qəsəbəsi ərazisində 632 ailəlik fərdi evlərdən ibarət yeni qəsəbənin
salınması məqsədi ilə layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün müvafiq təşkilat ilə müqavilə bağlanmış,
hazırda mühəndis-axtarış işləri davam etdirilir.
Göygöl rayonunda ayrılmış 60 hektar torpaq sahəsində 500 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbənin
salınması məqsədi ilə texniki şərtlər alınmış və layihə təşkilatı ilə müqavilə bağlanılmışdır.
Beyləqan rayonu ərazisində 320 ailəlik fərdi evlərdən ibarət qəsəbənin yerləşdirilməsi məqsədi ilə 385
hektar torpaq sahəsi ayrılmış (o cümlədən, 320 ha suvarılan sahə nəzərə alınmaqla), texniki şərtlər alınmış,
tender proseduru keçirilmiş, layihə təşkilatı ilə müqavilə bağlanmış, qəsəbənin baş planının hazırlanması başa
çatdırılmışdır. Layihə-smeta sənədləri Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Ekspertiza Baş İdarəsinə təqdim
edilmişdir. Eyni zamanda, həmin rayonun ərazisində ayrılmış 30 hektar torpaq sahəsində 146 ailəlik yeni
qəsəbənin salınması məqsədi ilə texniki şərtlər alınması üçün müraciətlər edilmişdir.
Gəncə şəhəri ərazisində 1500 ailəlik məhəllənin tikintisi ilə əlaqədar 25 hektar torpaq sahəsi ayrılmış,
texniki şərtlər alınmış, məhəllənin baş planı hazırlanmış və layihə təşkilatı ilə müqavilə bağlanılmışdır. Hazırda
layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması davam etdirilir.
Qazax rayonu ərazisində ayrılmış 5 hektar torpaq sahəsində 300 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış
məhəlləsinin tikintisi məqsədi ilə texniki şərtlər alınması üçün müraciətlər edilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 15 fevral tarixli 29s nömrəli sərəncamı ilə
Qəbələ rayonunda turizmin inkişaf etdirilməsi istiqamətində aparılan quruculuq işləri ilə əlaqədar köçürülmə
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zərurəti yaranmış obyektlərdə müvəqqəti məskunlaşmış 155 məcburi köçkün ailəsini yeni yaşayış sahəsi ilə
təmin etmək məqsədi ilə Qəbələ rayonunun Zarağan bələdiyyəsi tərəfindən Azərbaycan Respublikasının
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə ayrılmış 4 hektar torpaq sahəsində əvvəllər
inşa edilmiş 195 ailəlik məhəllənin ərazisində 155 mənzilli yeni yaşayış binalarının layihələndirilməsi və
tikintisi ilə bağlı işlərin həyata keçirilməsi üçün sifarişçi təşkilat Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu
təyin olunmuşdur. Layihə işlərinin həyata keçirilməsi üçün layihə təşkilatı ilə müqavilə bağlanılmış və hazırda
binaların tikintisinə başlanılmışdır.
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 6 fevral tarixli 24s nömrəli sərəncamına əsasən
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun ofis binasının genişləndirilməsi məqsədi ilə texniki şərtlər
alınması üçün müvafiq müraciətlər edilmişdir.
Nazirlər Kabinetinin 2012-ci il 6 fevral tarixli 24s nömrəli sərəncamına uyğun olaraq, Dövlət Neft
Akademiyasının 2 saylı yataqxanasında müvəqqəti məskunlaşmış 18 məcburi köçkün ailəsinin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə Abşeron rayonunun Ramana qəsəbəsində 450 məcburi köçkün ailəsi
üçün salınmış qəsəbədəki boş torpaq sahəsində beşmərtəbəli yaşayış binasının layihələndirilməsi və tikintisi
üzrə texniki şərtlər alınmış və layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması üçün layihə təşkilatı ilə müqavilə
bağlanılmışdır.
2015 nəfər məcburi köçkün dövlət ehtiyacları ilə əlaqədar Abşeron rayonunun ərazisində dövlət
qeydiyyatına alınmış və yaşayış üçün hər cür zəruri şərtlərə cavab verən mənzillərə köçürülmüşdür.
Dövlət proqramının məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması və yoxsulluğunun azaldılması üzrə II
bölməsinə uyğun olaraq, qaçqın və məcburi köçkünlər üçün yeni iş yerlərinin açılması diqqət mərkəzindədir.
Hesabat dövründə 948 nəfər, o cümlədən məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları sıx ərazilərdə
204 nəfər, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun struktur bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət
nəticəsində 744 nəfər daimi işlə, 1026 nəfər isə mövsümi işlə təmin olunmuşdur. 312 nəfərə işsiz statusu
verilmiş, 386 nəfərə işsizlik müavinəti təyin edilmişdir. 183 nəfər əmək bazarının müasir tələbləri əsasında peşə
hazırlığı kurslarına, 66 nəfər isə ictimai işlərə cəlb olunmuşdur.
“Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi Layihəsi” çərçivəsində
dəyəri 1,2 milyon ABŞ dolları məbləğində olan müxtəlif növ 16 icma mikrolayihəsinin icrasına başlanmışdır.
Bu icma mikrolayihələrinin icrası nəticəsində 8,2 min nəfər faydalanacaqdır. 30 icma mikrolayihəsi dəqiq
qiymətləndirilmiş və layihə-tender sənədləri hazırlanmışdır. Daha 31 icma mikrolayihəsi isə qiymətləndirmə
mərhələsindədir.
Müxtəlif rayon və şəhərlərdə 115 nəfərə (o cümlədən 93 nəfər məcburi köçkünə) ümumi məbləği 187 min
manat təşkil edən mikrokreditlər verilmişdir. Bu mikrokreditlərin verilməsi nəticəsində 381 nəfər
faydalanmışdır. Faydalananların 82 faizi, yaxud 312 nəfəri məcburi köçkündür.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun vəsaiti hesabına 123 qaçqın və məcburi köçkün sahibkara 9,8
milyon manatdan çox məbləğdə güzəştli kredit verilmişdir. Həmin kreditlər hesabına 300-dən çox yeni iş yeri
yaradılmışdır;
Əvvəllər büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə çalışmış və işlə təmin olunmamış 11 min nəfərdən
çox məcburi köçkünə orta aylıq əməkhaqqının ödənilməsi davam etdirilmişdir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamının 2-ci bəndi üzrə
Dövlətqaçqınkoma 344 müraciət (254 müraciət qaçqın və məcburi köçkünlərdən, 90 müraciət isə yerli
sakinlərdən) daxil olmuş, məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarılmalarına dair 101 məhkəmə
prosesində Dövlətqaçqınkomun nümayəndəsi iştirak etmişdir.
“Azərenerji” ASC tərəfindən ümumilikdə 96642 mənzildə elektrik sayğacının quraşdırılması nəzərdə
tutulmuşdur. Hazırda fərdi evlərdə 57786, yığcam məskunlaşma obyektlərində 31126 mənzildə, ümumilikdə
88912 ədəd (92 faiz) elektrik sayğacı quraşdırılmışdır. Bunlardan 26855 ədədi (31 faiz) smart-kart tipli
sayğacdır.
“Bakıelektrikşəbəkə” ASC tərəfindən fərdi və yığcam yaşayış yerlərində elektrik sayğaclarının
quraşdırılması tam başa çatdırılmışdır. Respublikanın bütün ərazilərində, o cümlədən Bakı şəhərində
(“Bakıelektrikşəbəkə” ASC və “Azərenerji” ASC üzrə) məcburi köçkünlərin yığcam məskunlaşma
obyektlərinin elektrik təchizatının, digər elektrik istifadəçilərindən asılı olmayaraq, sərbəstləşdirilməsi 100 faiz
başa çatdırılmışdır. Hazırda məcburi köçkünlər elektrik enerjisi ilə fasiləsiz təchiz olunur və enerji təchizatında
məhdudiyyətlərə yol verilmir.
Respublikanın bütün şəhər və rayonlarında (o cümlədən Bakı şəhərində) fərdi və yığcam məskunlaşma
obyektlərində nəzərdə tutulmuş qaz sayğaclarının quraşdırılması tam başa çatdırılmışdır. Məcburi köçkünlərin
məskunlaşdıqları yaşayış məntəqələri və qəsəbələri qazla təchiz edilir. Yeni binalar istismara verilərkən
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sayğaclaşdırılır. Hazırda respublika üzrə məcburi köçkün ailələrinin yarısından çoxu (341082 nəfər) təbii qazla
təchiz olunur.
Son zamanlar məcburi köçkünlər üçün tikilmiş hündürmərtəbəli binaların mənzilləri müasir istilik sistemi
ilə təchiz edilir.
2012-ci ilin 6 ayı ərzində məcburi köçkünlərin kommunal xidmətlərlə bağlı yaranmış problemlərinin həll
edilməsi üçün Dövlətqaçqınkom tərəfindən respublikanın müxtəlif şəhər və rayonlarının 43 məskunlaşma
obyektinə 24 ədəd müxtəlif markalı güc transformatoru, 13 ədəd transformatorun KTP şkafı, 22 ədəd artezian və
digər su nasosu, 2010 metr müxtəlif markalı güc kabeli, 51200 metr elektrik naqili və başqa yardımçı avadanlıq
və materiallar verilmişdir.
Məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları 25 obyektdə cari təmir işləri aparılmışdır.
Nazirlik, komitə, şirkət, konsern və səhmdar cəmiyyətlər tərəfindən bayramlar ərəfəsində məcburi
köçkünlərə 3,2 milyon manat həcmində müxtəlif yardımlar göstərilmişdir.
Dövlətqaçqınkom üzrə 11 rayon (şəhər) icra hakimiyyətinə 221,8 min manat, qaçqın və məcburi
köçkünlərdən daxil olmuş müraciətlər əsasında isə 83 ailəyə 7,4 min manat, cəmi 229,2 min manat məbləğində
humanitar yardım verilmişdir.
Komitə tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə müntəzəm çatdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlər həyata keçirilmiş və bu, hazırda da
davam etdirilir.
2012-ci ildə Belçika-Azərbaycan parlamentlərarası işçi qrupunun nümayəndə heyətinin üzvləri və
Finlandiya parlamentinin üzvləri, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Avropa Şurası üzv dövlətləri
tərəfindən öhdəliklərin yerinə yetirilməsi üzrə komitəsinin (Monitorinq Komitəsi) Azərbaycan üzrə
həmməruzəçiləri, Fransa Senatının üzvü xanım Natali Qulenin rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti, ölkəmizdə
səfərdə olan Türkiyənin bir sıra kütləvi informasiya vasitələrinin nümayəndələri və “France 24″ telekanalının
əməkdaşları, Almaniyadan olan jurnalist Briqit Vetsel, Cənubi Koreyanın tanınmış dövlət televiziya kanalı olan
KBS şirkətindən olan müxbirlər, Belçika Parlamentinin üzvü Alain Destexhenin rəhbərliyi ilə Avropa
Parlamentinin üzvləri, ABŞ Konqres üzvlərinin bir qrup köməkçiləri, İrlandiyanın aparıcı mətbuat orqanı olan
“İrish Times” qəzetinin müxbiri Daniel Edward, Finlandiyanın siyasi gənclər təşkilatlarının nümayəndə heyəti,
Belçika Parlamentinin üzvləri Denis Dükarm və David Qerts, ABŞ-ın Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq
üzrə Komissiyasının siyasi məsələlər üzrə müşaviri xanım Vinsom Pakerin, Avropa Parlamentinin və Almaniya
Bundestaqının üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti komitədə olmuş, onlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi, ölkəmizdə olan qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri barədə məlumat verilmiş və
paytaxt Bakı, eləcə də digər rayonlarda məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşmüşlər.
Həmçinin 2012-ci il martın 5-7-də Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Belçika-Azərbaycan
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun təşəbbüsü və Belçika Federal Parlamentinin Nümayəndələr
Palatasının təşkilatçılığı ilə Brüsseldə “İşğal edilmiş ərazilər, unudulmuş ərazilər (Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi – hüquqi və humanitar aspektlər)” mövzusunda aparılan dinləmələrdə iştirak etmiş,
Belçika Senatının sədri ilə görüşmüş, “Reuters” agentliyinin və İtaliyanın “II Sole 24 Ore” qəzetinin
müxbirlərinə geniş müsahibə vermişdir.
Keçirilmiş görüşlər zamanı qonaqlara xüsusi hazırlanmış 15 dəqiqəlik “Vətən həsrəti… Sönməyən
ümidlər” sənədli filmi, ulu öndər Heydər Əliyevin və Prezident İlham Əliyevin fəaliyyəti dövründə qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi, onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun
azaldılması və məşğulluqlarının artırılması ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlərə həsr olunmuş məlumat
kitabçaları və digər materiallar təqdim olunmuşdur.
Komitənin nəzdində olan Sənaye, AS və AFT-da 565 min manatlıq sənaye malları istehsal edilmişdir.
13579 şəxsə məcburi köçkün statusu və bu barədə müvafiq vəsiqə verilmişdir. Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin Mərkəzi Aparatında 4685 nəfər vətəndaş qəbul olunmuş, qaçqın,
məcburi köçkünlərdən və müxtəlif təşkilatlardan daxil olmuş 24808 yazılı və şifahi müraciətə baxılmış,
müraciətlərin 98,1 faizi icra olunmuş, 70,7 faizi müsbət həll edilmişdir. Baş nazirin müavini, Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədrinin qəbulunda 421 nəfər qaçqın və məcburi köçkün, o
cümlədən 141 nəfər fərdi qaydada, 280 nəfər isə kollektiv formada (2 kollektiv) olmuşdur.
Bütün bunlar göstərir ki, bu gün Azərbaycanda olan inkişaf səviyyəsinə əsasən, ölkənin qaçqın və
məcburi köçkün təbəqəsi Ermənistanın paytaxtındakı əhalidən sosial və iqtisadi cəhətdən dəfələrlə artıq
səviyyədə yaşayır. Bu da bizə onu deməyə əsas verir ki, Azərbaycanın sosial problemlərlə üzləşən təbəqəsi
Ermənistan elitasından yaxşı yaşayırsa, deməli, bütün bunlar aparılmış məqsədyönlü siyasətin bariz
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nümunəsidir. Dünyanın heç bir yerində Azərbaycandakı kimi qaçqın və məcburi köçkünlərə qayğı göstərilmir.
Heç bir ölkənin qaçqın və məcburi köçkün təbəqəsi Azərbaycanda olduğu kimi rahat yaşamır. Bütün görülən və
görüləcək işlər təbii olaraq daha on minlərlə məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraitini daha da yaxşılaşdıracaq,
onların sosial vəziyyətinin əhəmiyyətli dərəcədə yüksəlməsinə imkan verəcək. Bu həm də Azərbaycan
Prezidentinin qaçqın və məcburi köçkünlərə yüksək diqqət və qayğısının bariz təzahürüdür. Prezident İlham
Əliyevin siyasətini hər zaman dəstəkləyən və onun ətrafında sıx birləşən qaçqın və məcburi köçkünlər yurd
həsrətinə son qoyulacaq günün uzaqda olmadığına qəti əmindirlər. Çünki dövlətin, onun rəhbərinin bu
istiqamətdə atdığı addımları, həyata keçirilən məqsədyönlü siyasətin uğurlu nəticələrini aydın görürlər.
Rəşad Baxşəliyev
“Azərbaycan”.-2012.-17 avqust.-N 183.-S.2.
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Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərilən qayğı
BMT-də yüksək dəyərləndirilib
Dövlətimizin bu sahədə atdığı addımları oxşar problemlər yaşayan ölkələrə nümunə göstərmək olar
Azərbaycan BMT-nin daha bir nüfuzlu təşkilatında təmsil olunur. Baş Məclisin 19 dekabr 2011-ci il
tarixli qətnaməsinə əsasən, BMT-nin İqtisadi və Sosial Şurasında 2012-ci il aprelin 26-da səsvermə keçirilmiş
və böyük səs çoxluğu ilə Azərbaycan BMT-nin Qaçqınlar və Məcburi Köçkünlər üzrə Ali Komissarlığının
İcraiyyə Komitəsinə üzv seçilmişdir. Ali Komissarlığın İcraiyyə Komitəsi bir qurum olaraq BMT-nin İqtisadi və
Sosial Şurası tərəfindən 1958-ci ildə təsis edilmiş və 1 yanvar 1959-cu ildən fəaliyyətə başlamışdır.
Bu quruma qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllində maraq və qətiyyət göstərən
dövlətlər seçilir. Azərbaycan uzun illərdir qaçqın və məcburi köçkün problemi yaşayan ölkələrdən biridir.
Müstəqilliyini yenicə qazanmış dövlətimiz həm təcavüzə məruz qaldı, torpaqları işğal olundu, həm də 1
milyondan çox soydaşımız yurd-yuvasından qaçqın-didərgin vəziyyətinə düşdü. Həmin vaxtlar dünya
ictimaiyyətindən, xüsusən də BMT QAK-dan təmənnasız yardımlar gəlsə də, əsas ağırlıq Azərbaycanın öz
üzərinə düşmüşdü. Əhali ölkənin bütün rayonlarına səpələnmişdi, yerləşmə, çadırla, gündəlik ərzaqla təmin
olunma məsələləri kimi çətin problemlər var idi. Digər tərəfdən, siyasi gərginlik, təcavüzkar dövlətin işğal etdiyi
əraziləri genişləndirməsi vəziyyəti daha da ağırlaşdırırdı. Lakin 1993-cü ildə hakimiyyətə xalqın tələbi ilə
müdrik rəhbər Heydər Əliyev gəldi və bundan sonra problemlər bir-bir çözüldü. O zamandan 20 ildən çox vaxt
keçir. İndi azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlər hər şəraiti olan mənzillərlə təmin olunub, ölkədə bir dənə
də olsun çadır şəhərciyi qalmayıb, onlar üçün infrastruktur yaradılıb.
Oktyabrın 1-də Cenevrədə keçirilən BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin
63-cü sessiyasında çıxış edən ali komissar Antonio Quterreş Azərbaycanın bu sahədə gördüyü işləri yüksək
qiymətləndirmiş, dövlətimizi bu taleyi yaşayan başqa ölkələrə nümunə çəkmişdir: "Dünyada elə ölkələr var ki,
qaçqın və məcburi köçkünlərə yardım etmir, yalnız onların acınacaqlı vəziyyətini dünyaya nümayiş etdirməklə
siyasi məqsədlərinə nail olmağa çalışırlar. Bundan fərqli olaraq Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün nümunəvi tədbirlər həyata keçirir. BMT QAK bunu alqışlayır və münaqişə
həll olunduqdan sonra könüllü qayıdışın mümkün olduğunu ifadə edir". 2006-cı və 2011-ci illərdə
Azərbaycanda olarkən Prezident İlham Əliyevlə görüşünü məmnunluqla xatırlayan ali komissar ölkəmizdə
olduğu müddətdə həm də çadır şəhərciklərində, qaçqın və məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdıqları yerlərdə
onlarla keçirdiyi görüşlərdən danışdı: "Azərbaycan hökumətinin bu sahədə təqdirəlayiq nailiyyətləri göz
önündədir. Bu dövlətin qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların hüquqlarının
təmin edilməsi sahəsində atdığı addımları oxşar problemlər yaşayan ölkələrə nümunə göstərmək olar. Mən
Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin necə dəyişdiyini öz gözlərimlə gördüm".
Toplantıda azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlərin öz torpaqlarına qayıtmasının zəruriliyi BMT
Təhlükəsizlik Şurasının 4 qətnaməsində, bir sıra beynəlxalq təşkilatların sənədlərində qeyd olunduğu göstərildi.
Vurğulandı ki, beynəlxalq birliyin bu tələbinin yerinə yetirilməsi onların hüquqlarının hərtərəfli təminatı üçün
də olduqca vacibdir. Məlumdur ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası, ATƏT, Avropa Şurası, digər nüfuzlu beynəlxalq
qurumlar təcavüzkar Ermənistanın işğal etdiyi Azərbaycan torpaqlarını azad etməsi barədə qərar və qətnamələr
qəbul etmişlər. Rəsmi Bakı münaqişənin beynəlxalq hüquq normaları çərçivəsində həllinin tərəfdarıdır və bu
siyasətini dəyişməz olaraq saxlayır. Lakin terroru dəstəkləyən dövlət olan Ermənistan işğalçılıq siyasətindən əl
çəkmir, BMT Təhlükəsizlik Şurasının 1993-cü ildə münaqişənin sülh yolu ilə həlli, ərazilərin işğaldan azad
edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı 4 qətnaməsinə, həmçinin digər
beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə bağlı qərarlarına məhəl qoymur.
63-cü sessiyanın toplantısında Azərbaycan nümayəndə heyətinin başçısı, Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov bildirmişdi ki, dövlətimiz hər zaman ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsini, həmçinin bu münaqişənin ən ağır fəsadları olan qaçqın, məcburi
köçkün problemini ən nüfuzlu beynəlxalq qurumlar qarşısında qaldırır, dünyanı bu ədalətsizliyə son qoymağa
çağırır. BMT QAK rəhbərliyinin Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərə həmişə diqqətlə yanaşdığını
vurğulayan komitə sədri Əli Həsənov İtaliyanın ENİ şirkəti tərəfindən qrant şəklində ayrılmış 2,2 milyon ABŞ
dolları məbləğində vəsait hesabına BMT QAK-ın köməyi ilə məcburi köçkünlər üçün Göygöl və Beyləqan
rayonlarında ilk sığınacaqların, sosial obyektlərin inşa edildiyini və Ağcabədi rayonu ərazisində Laçın qış
yataqlarında 13 kilometr uzunluğunda su xəttinin çəkildiyini bildirmiş və ölkəmizin müstəqillik illərinin
əvvəllərində iqtisadi cəhətdən zəif olduğu dövrdə həyata keçirilən bu vacib humanitar aksiyaların yaddan
çıxmayacağını vurğulamışdır.
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BMT Baş Assambleyasının 67-ci sessiyasında Türkiyəni təmsil edən xarici işlər naziri Əhməd Davudoğlu
da kəskin çıxış edərək Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll edilməli
olduğunu vurğulayıb: "Hər dəfə Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həlli
yolunun tapılmasına ehtiyac olduğu barədə danışırıq. Lakin son 20 il ərzində bu istiqamətdə hər hansı bir
konkret addım atılmayıb".
Avqustun 31-də Avropa Parlamentinin nümayəndələri Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə
Dövlət Komitəsində olarkən bu görüşlərin və müzakirə olunan məsələlərin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
həqiqətlərin, ümumilikdə Azərbaycan reallıqlarının dünyaya çatdırılmasına müsbət təsir göstərəcəyinə əmin
olduqlarını bildirmişdilər. Komitə sədri Əli Həsənov müstəqillik illərinin əvvəllərində Azərbaycanın qarşılaşdığı
problemlərdən, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yaratdığı problemlər, tarixi kökləri,
nəticələri, qaçqın və məcburi köçkünlərin bugünkü vəziyyəti, onların sosial problemlərinin həlli istiqamətində
görülən işlərdən danışmışdı.
Görüşün sonunda Quterreşə ingilis dilində xüsusi hazırlanmış "Vətən həsrəti... sönməyən ümidlər"
sənədli filmi, ulu öndər Heydər Əliyevin və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyəti
dövründə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi, onların mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması,
yoxsulluğun azaldılması və məşğulluğunun artırılması ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlərə həsr olunmuş
məlumat kitabçaları təqdim olunmuşdur. Azərbaycan hökuməti hesab edir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində indiyədək beynəlxalq qurumlarla apardığı səmərəli əməkdaşlıq öz
bəhrəsini vermişdir. Xalqımız inanır ki, BMT, ATƏT, Avropa Şurası, Avropa İttifaqı və başqa beynəlxalq
nüfuzlu qurumlar Azərbaycanın haqq işi uğrunda apardığı mübarizədə ona dəstək olacaq, yurd-yuvasından
didərgin salınmış insanların öz yerlərinə qaytarılmasında əlindən gələni edəcək, bu sahədə antihumanist
addımlara yol verilməyəcək, insanların öz vətənlərində yaşamaq haqqı bərpa olunacaqdır.
Rəsmiyyə Rzalı
“Azərbaycan”.-2012.- 23 oktyabr.- № 238.-S.2.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
diqqət mərkəzindədir
Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət proqramları sosial problemlərin aradan qaldırılmasına xidmət
edən kompleks tədbirlərin işlənib hazırlanması və uğurla həyata keçirilməsi ilə paralellik təşkil edir.
Dərindən düşünülmüş sosial siyasət nəticəsində əhalinin rifahının yüksəldilməsinə, xüsusən aztəminatlı
vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edən çoxsaylı tədbirlər ardıcıllıqla
reallaşdırılır.
Bu ilin doqquz ayında da sosial proqramların icrası sahəsində mühüm tədbirlərin həyata keçirilməsi və
əhalinin sosial müdafiəsinin yüksək səviyyədə təşkili diqqət mərkəzində saxlanılıb. Bu baxımdan Azərbaycanda
2012-ci ilin reallıqları həm də ondan ibarətdir ki, davamlı inkişaf dövlətin sosial siyasətinin də yüksək
səviyyədə həyata keçirilməsini təmin edib. Əhalinin sosial rifahının yüksəldilməsinə, xüsusən aztəminatlı
vətəndaşların sosial müdafiəsinin gücləndirilməsinə xidmət edən mühüm uğurlar qazanılıb.
Təbii ki, sosial siyasətin dinamik həyata keçirilməsini şərtləndirən amillərdən birini büdcədə
sosialyönümlülüyün saxlanılmasıdır. Xatırladaq ki, bu il dövlət büdcəsində sosialyönümlü xərclərin çəkisi 2011ci illə müqayisədə çoxdur. Konkret ifadə etsək, sosialyönümlü xərclər üçün dövlət büdcəsində 4 milyard 713
milyon manat vəsait nəzərdə tutulmuşdu. Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasi kursa müvafiq olaraq
bu vəsaitin ölkə əhalisinin sosial rifahının yaxşılaşdırılması və digər sosial məqsədlər üçün istifadəsi bütövlükdə
dövlətin sosial siyasətinin uğurla reallaşmasını təmin edib.
Sosial siyasətin başlıca istiqamətlərindən biri vətəndaşların sosial təminatıdır. Aztəminatlı əhaliyə verilən
ünvanlı sosial yardımlardan tutmuş əlillərin, müharibə veteranlarının, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılmasına qədər bütün sosial təminat tədbirləri mövcud sosial çətinliklərin aradan
qaldırılmasına xidmət etməklə yanaşı, Azərbaycanda həyata keçirilən dövlət siyasətinin sosial mahiyyət
daşıdığını təsdiq edib. Xüsusilə diqqəti çəkən məqamlardan biri müharibə əlilləri və şəhid ailələrinin, qaçqın və
məcburi köçkünlərin yeni mənzillə təmin olunmaları üçün mənzil tikintisinin getdikcə sürətlənməsidir. Artıq 5
minə yaxın mənzil tikilərək istifadəyə verilib. Cari ilin sonunadək ölkənin müxtəlif bölgələrində ümumilikdə
411 mənzil əlil və şəhid ailələrinə təqdim olunacaq. Yaxın aylarda ayrı-ayrı bölgələrdə 510 mənzildən ibarət
binaların inşasına başlanacaq. Bu ondan xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda
döyüşlərdə fiziki sağlamlıqlarını itirərək əlil olmuş vətəndaşların və şəhid ailələrinin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması daim ölkə rəhbərinin diqqətindədir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar məsələlər də diqqət
mərkəzindədir. Son bir neçə ildə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün müasir tipli, hər cür şəraiti olan 71 yeni
qəsəbə salınıb, 120 minə yaxın məcburi köçkün həmin qəsəbələrdə məskunlaşıb. Əvvəllər çadırlarda, yük
vaqonlarında, yataqxanalarda dözülməz şəraitdə məskunlaşan məcburi köçkünlər yeni qəsəbələrdə,
çoxmərtəbəli binalarda geniş mənzillərlə təmin olunublar. Ən əsası Azərbaycanda mövcud olmuş 12 çadır
düşərgəsinin 2001-ci ildən başlayan ləğvi prosesi 2007-ci ilin sonunda başa çatdırılıb.
Son olaraq oktyabrın 18-də Bərdə rayonunun ərazisindəki Fin tipli qəsəbədə müvəqqəti məskunlaşmış 195
məcburi köçkün ailəsi üçün rayonun Xam torpaq adlanan ərazisində salınmış yeni qəsəbənin açılışı olub. Yeni
qəsəbə Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş "Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"na
Azərbaycan Prezidentinin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş əlavənin müvafiq bəndinə
əsasən tikilib. Burada məskunlaşacaq ailələrdən 129-u Laçın, 46-sı Ağdam, 20-si Kəlbəcər rayonlarındandır.
195 evdən 15-i bir, 98-i iki, 72-si üç, 10-u isə dördotaqlıdır. Qəsəbənin ərazisində 198 yerlik məktəb, 25 yerlik
uşaq bağçası, klub-icma mərkəzi, inzibati bina, feldşer-mama məntəqəsi və poçt binası da inşa olunub.
Xatırladaq ki, yeni qəsəbənin istifadəyə verilməsi çərçivəsində əhalinin sosial təminatının digər göstəricisi
kimi Laçın, Kəlbəcər və Ağdam rayonlarından məcburi köçkün olan 16 nəfər müharibə əlilinə "NAZ Lifan"
markalı yeni minik avtomobilləri də təqdim olunub. Onlardan 13 nəfəri hazırda 97-100 yaşlarında olan Böyük
Vətən müharibəsi əlilləri, 3 nəfəri isə Qarabağ əlilləridir.
Cari ilin sonunadək daha 5 yeni qəsəbə istifadəyə veriləcək. Bu qəsəbələrdə 20 min məcburi köçkün
məskunlaşacaq. Məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin tikintisi növbəti illərdə də davam etdiriləcək.
Torpaqlarımız işğaldan azad olunduqdan sonra isə "məskunlaşdırma prosesi" "qayıdış proqramı" ilə əvəz
olunacaq.
Azərbaycanın dinamik sosial-iqtisadi inkişafı ölkə əhalisinin hər bir üzvü kimi qaçqın və məcburi
köçkünlərin həyatında da real şəkildə öz əksini tapır. Ölkəmizin qüdrəti, ona rəhbərlik edən liderin qətiyyəti və
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həyata keçirdiyi siyasət isə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapacağını əminliklə söyləməyə əsas verir. Elə məcburi köçkünlər də tezliklə
ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlarına əmindirlər. Doğma yurdlarına qovuşduqdan sonra da bu insanlar dövlətin,
onun başçısının dəstəyini hər zaman öz üzərlərində hiss edəcəklərini yaxşı bilirlər.
Rəşad CƏFƏRLİ.
“Azərbaycan”.-2012.-2 noyabr.-N 244.-S.8.

136

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Məcburi köçkünlərin başqalarına məxsus mənzillərdən köçürülməsi mövcud qanunvericiliyə
və beynəlxalq standartlara uyğun həyata keçirilməlidir
BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsinin də dediyi kimi, real
alternativlər təklif olunmadan bu cür hallar yolverilməzdir
Ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlük probleminin yarandığı ilk dövrdə postsovet məkanında belə ağır
problemlə üzləşən Azərbaycan bu gün əhalisinin sayına görə dünyada ən çox qaçqın və məcburi köçkünü olan
ölkədir! Bu yaxınlarda respublikamızda keçirilən İkinci Bakı Beynəlxalq Humanitar Forumunda da dövlətimizin
başçısı bir daha bəyan etmişdir ki, hazırda dünyada adambaşına düşən qaçqınların ən yüksək sayı məhz
Azərbaycandadır. Bir milyondan artıq qaçqın və məcburi köçkün soydaşımızın bu gün də öz doğma torpaqlarına
qayıda bilmədiklərini önə çəkən Prezident İlham Əliyev belə ağır problemlə üzləşməsinə baxmayaraq,
ölkəmizin müstəqillik dövründə bu sahədə də böyük uğurlara imza atdığını, qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli istiqamətində bundan sonra da müvafiq tədbirlərin həyata keçiriləcəyini vurğulamışdır.
Qeyd edək ki, bu gün Azərbaycanda ötən müddət ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərin istər sosial
müdafiəsini, statusunu, istərsə də bütün hüquqlarını müdafiə edən və beynəlxalq hüququn norma və
prinsiplərinə uyğun olan kifayət qədər qanunvericilik bazası yaradılıb. Belə ki, indiyədək imzalanmış çoxsaylı
fərman və sərəncamlar, qəbul edilmiş qanunlar, problemin kompleks həllini əhatə edən dövlət proqramları və
əlavələr, bunlara uyğun olaraq həyata keçirilən tədbirlər və digər genişmiqyaslı işlər deyilənləri təsdiq etməklə
yanaşı, nüfuzlu beynəlxalq qurumların da böyük marağına səbəb olmuş, görülən bu işlər həmin qurumların
ölkəmizdə səfərdə olmuş rəhbərləri tərəfindən də başqa ölkələr üçün nümunə kimi dəyərləndirilmiş, dünyanın
da bu faktı etiraf etməsinin vacibliyi önə çəkilmişdir.
Məcburi köçkünlüyün özünü haqlı olaraq insan hüquqlarının pozulması kimi dəyərləndirən BMT Baş
katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi Valter Kalin ölkəmizə səfəri zamanı görülən
işlərlə tanışlıqdan sonra Azərbaycan hökumətinin məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün
davamlı və əhatəli tədbirlər gördüyünü xüsusi vurğulayaraq demişdir: "Mən bu sahədə Azərbaycan hökumətinin
fəaliyyətini yüksək qiymətləndirirəm. Çünki Azərbaycandakı məcburi köçkünlər digər ölkələrdəki qaçqın və
məcburi köçkünlərlə müqayisədə ən yüksək səviyyədə bütün sosial-iqtisadi layihələrlə əhatə olunublar".
BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı Antonio Quterreş isə istər ötən il ölkəmizə ikinci səfərinin yekunlarına
həsr olunmuş mətbuat konfransında, istərsə də bu günlərdə BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının
İcraiyyə Komitəsinin Cenevrədə keçirilmiş və həmin komitənin tamhüquqlu üzvü kimi Azərbaycanın
nümayəndə heyətinin də ilk dəfə iştirak etdiyi 63-cü sessiyasında ölkəmizdə bu sahədə görülən işləri yüksək
dəyərləndirərək fikirlərini belə ümumiləşdirmişdir: "Azərbaycan hökumətinin qaçqın və məcburi köçkünlərin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması və onların hüquqlarının təmin edilməsi sahəsində atdığı addımlar oxşar
problemlə üzləşən ölkələr üçün bir nümunədir".
Lakin bütün bunlar o demək deyil ki, artıq Azərbaycanda bu problem həll olunub. Ölkəmizdə hələ də
müxtəlif məskunlaşma obyektlərində ağır şəraitdə yaşayan yüz minlərlə soydaşımız var və təbii ki, qaçqın və
məcburi köçkünlərin bütün problemlərinin həlli, onların həyat şəraitinin tam yaxşılaşdırılması bilavasitə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllindən asılıdır.
Bu baxımdan qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının bərpa olunması, onların doğma ocaqlarına
qaytarılması istiqamətində hələ çox iş görülməlidir ki, Azərbaycan dövləti də bu baxımdan fəaliyyətini
beynəlxalq hüquq normalarına uyğun qurmaqla problemin həllini gündəlik diqqət mərkəzində saxlayır və bütün
bunların nəticəsidir ki, bu gün ölkədəki qaçqın və məcburi köçkünlər dövlətin tam himayəsi ilə təmin
olunmuşlar.
Yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, onların mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
indiyədək həyata keçirilən genişmiqyaslı tədbirlərə baxmayaraq, hələ də çoxsaylı məcburi köçkün digər şəxslərə
məxsus mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşıb ki, onların da münaqişə həll olunanadək mənzil-məişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlər həyata keçirilir. Lakin bütün bunlara baxmayaraq, son vaxtlar xüsusilə
başqalarına məxsus mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin həmin mənzillərdən
köçürülməsinə dair məhkəmələrə, həmçinin İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinə müraciətlər
edilməkdədir və indiyədək 32 məcburi köçkün ailəsi məhkəmələrin müvafiq qərarları ilə başqalarına məxsus
mənzillərdən çıxarılaraq yeni yaşayış sahələri ilə təmin olunub. Bəs bu sahədə indi vəziyyət necədir, qaçqın və
məcburi köçkünlərin bütün problemləri, xüsusən onların hüquqlarının qorunması ilə birbaşa məşğul olan
Dövlətqaçqınkom tərəfindən nə kimi tədbirlər həyata keçirilmişdir?
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Dövlətqaçqınkomun baş məsləhətçisi - hüquqşünası Vüqar QARAYEVlə söhbətimiz də bu və buna
bənzər digər məsələlərə aydınlıq gətirmək məqsədi daşıyır.
- Vüqar müəllim, bəllidir ki, son vaxtlar başqalarına məxsus mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış
məcburi köçkünlərin mənzillərdən köçürülməsinə dair məhkəmə proseslərinin sayı artmaqdadır. Təbii
ki, Azərbaycan ərazisinin 20 faizinin işğal olunması nəticəsində evlərindən didərgin düşmüş məcburi
köçkünlərin yaşayış problemlərinin başqa mülkiyyətçilərin hesabına həll edilməsi də təqdirəlayiq hal
deyil. Amma onlar məcburiyyət qarşısında qalıb bu mənzillərdə məskunlaşıblar. Belə olan halda hazırda
məcburi köçkünlərin bu baxımdan hüquqlarının qorunması və onların yeni yaşayış sahəsi ilə təmin
olunanadək bu cür mənzillərdən çıxarılmasının qarşısının alınması istiqamətində nə kimi işlər görülür?
- Əvvəlcə qeyd edim ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin hüquqlarının və qanuni maraqlarının müdafiəsinə,
pozulmuş hüquq və vəzifələrinin bərpasına qanunvericiliklə müəyyən olunmuş qaydada yardım etmək
Dövlətqaçqınkomun əsas fəaliyyət sahələrindən biridir. Komitə yarandığı dövrdən, xüsusilə son illərdən
başlayaraq bu sahədə tərəfimizdən qanunvericiliyə uyğun olaraq zəruri tədbirlər və hüquqi hərəkətlər həyata
keçirilmiş, fəaliyyətimiz zamanı qanunvericiliyin tələbləri rəhbər tutulmuşdur.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamının 2-ci
bəndinə əsasən aidiyyəti dövlət orqanlarına tapşırılmışdır ki, məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıdana
və yaxud müvəqqəti yaşamaq məqsədilə tikilmiş yeni qəsəbələrə və evlərə köçürülənədək mülkiyyət
formasından asılı olmayaraq 1992-1998-ci illərdə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binalardan, mənzillərdən,
torpaq sahələrindən və digər obyektlərdən çıxarılması hallarına yol verməsinlər. Ölkə başçısının qeyd olunan
tapşırığının icrası ilə bağlı son beş ildə başqa şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan mənzillərdə və digər yaşayış
sahələrində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunması məqsədilə həmin şəxslər
tərəfindən komitəyə daxil olmuş 2962 müraciətə baxılmış və kömək göstərilməsi məqsədilə aidiyyəti orqanlara
göndərilmişdir.
Komitənin və məcburi köçkünlərin hüquq və mənafeyinin təmin edilməsi ilə bağlı komitənin nümayəndələri
müxtəlif məhkəmələrdə bu məqsədlə aparılmış 759 prosesdə iştirak etmişlər ki, həmin proseslərdən 546-sı
başqa şəxslərə məxsus mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə bağlı
olmuşdur. Keçirilmiş məhkəmə proseslərində nümayəndəmiz tərəfindən məcburi köçkünlərin hüquqlarının
qorunması məqsədilə bu sahədə mövcud olan qanunvericiliyin tələbləri məhkəmələrin diqqətinə çatdırılmış və
mövcud qanunvericiliyə əsasən məcburi köçkünlərin başqa yaşayış sahəsi verilmədən çıxarılmasının
yolverilməz olduğu qeyd edilib və əksər hallarda bu məsələdə məhkəmə orqanları ilə ümumi razılığa gəlinib.
Eyni zamanda İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsinin "Akimova Azərbaycana qarşı" işi üzrə 27
sentyabr 2007-ci il tarixli qərarına qədər məhkəmələr tərəfindən ölkə Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298
nömrəli sərəncamının 2-ci bəndi rəhbər tutularaq məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları yerlərdən
çıxarılmasına möhlət verilməsi barədə qərarlar qəbul edilmişdir. Avropa Məhkəməsinin bu qərarından sonra
qəbul edilmiş məhkəmə qətnamələrinin, demək olar ki, 90 faizində onların çıxarılması qərara alınmışdır.
- Belədirsə, onda gəlin məsələyə başqa prizmadan yanaşaq: əgər evləri məcburi köçkünlər tərəfindən
zəbt olunmuş bütün mülkiyyətçilər Avropa Məhkəməsinə müraciət etsələr, onda nə baş verər və
problemdən çıxış yolu nədir?
- Mən bir məsələni diqqətə çatdırım ki, müharibə şəraitində yaşayan ölkəmiz üçün bu, ümumi problemdir.
Məcburi köçkünlər də bu ölkənin vətəndaşıdır, mənzilləri müvəqqəti olsa da zəbt edilənlər də. Və ən başlıcası,
burada hər iki tərəfin mülkiyyət hüququ pozulub. Ermənistanın hərbi təcavüzü məcburi köçkünləri şəxsi
mülkiyyətindən məhrum edib, insanlar illərlə qurub-yaratdıqları ev-eşiklərindən didərgin salınıb, mənzilləri
onlar tərəfindən, belə deyək, qeyri-qanuni zəbt olunan vətəndaşlar da illərlə səbirsizliklə gözlədikləri
mənzillərində yaşamaq hüququndan məhrum olublar və təbii ki, onların hər birinin mənzillə təmin olunmaq, öz
mənzillərində rahat yaşamaq hüququ var. Bunlar etiraf olunmalıdır və yuxarıda da qeyd etdiyim kimi, müharibə
şəraitində yaşayan bir ölkədə belə problemin qısa zaman kəsiyində həlli qeyri-mümkündür. Ancaq burada
təəssüf doğuran hal odur ki, vaxtilə məcburi köçkün soydaşlarımıza ürək yanğısı ilə yanaşan, onların dərdinə
şərik olan vətəndaşlarımız indi onlardan Avropa Məhkəməsinə müraciət edirlər. Avropa Məhkəməsi isə oxşar
hallarda adətən Azərbaycandakı reallığın, məcburi köçkünlərin düşdükləri ağır vəziyyətin mahiyyətinə
varmadan əsas mülkiyyətçinin tərəfindən çıxış edir və zəbt olunmuş mənzilin sahibinə qaytarılması ilə bağlı
qərar çıxarır. Halbuki məcburi köçkünün köçürülməsi üçün yaşayış yeri olmalıdır, onun üçün şərait
yaradılmalıdır, sonra köçürülmə həyata keçirilməlidir. Artıq bu işlərə başlanılmışdır. Belə ki, məcburi köçkünlər
tərəfindən zəbt olunmuş evlərlə bağlı məsələ dövlət proqramına cənab Prezidentin 21 fevral 2011-ci il tarixli
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sərəncamı ilə təsdiq olunmuş Əlavələrdə də nəzərdə tutulub və qeyd edək ki, bu cür mənzillərin sayı çoxdur.
Ona görə də şəxsi mənzillərdə məskunlaşanlar da mərhələli şəkildə köçürüləcəklər.
Bütün bunları nəzərə alan Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinə başqalarına məxsus mənzillərdə
məskunlaşan məcburi köçkünlərlə bağlı məsələlərə baxmamaq üçün müraciət edib. Baş nazirin müavini Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov bununla bağlı mətbuata açıqlamasında da bildirmişdir ki, Azərbaycan
Avropa Məhkəməsi tərəfindən indiyədək bununla bağlı qəbul olunan qərarların hamısını icra edib. Hökumət özü
problemi yoluna qoymaqda maraqlıdır və artıq bu prosesi həyata keçirir. Hesab edirik ki, İnsan Hüquqları üzrə
Avropa Məhkəməsi ayrı-ayrı şəxslərə məxsus mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin həmin
yaşayış sahəsindən köçürülməsi barədə işlərə baxarkən mənzillərin sahiblərinin mülkiyyət hüququ ilə məcburi
köçkünlərin yaşayış yerinə malik olmaq hüququ arasındakı tarazlığın qorunması məsələsinə də xüsusi diqqət
yetirməlidir. Yəni bir tərəfin hüququnu bərpa edirsə, digər tərəfi də nəzərə almalıdır.
BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi cənab Valter Kalinin 19-24 may
2010-cu ildə Azərbaycan Respublikasına səfərinə dair hazırlanmış hesabatında da qeyd edildiyi kimi, "İnsan
Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi tərəfindən ayrı-ayrı şəxslərə məxsus mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış
məcburi köçkünlərin həmin yaşayış sahəsindən köçürülmələri barədə qəbul edilmiş qərarların icrası olaraq
məcburi köçkün ailələrinin mənzillərdən çıxarılmaları beynəlxalq insan haqları hüququna əsasən qadağan
edilmir. Məcburi köçkünlərin könüllü olaraq mənzili tərk etməkdən imtina etdiyi və mülkiyyət sahiblərinin
mülkiyyəti yenidən əldə etməkdə təkid etdiyi bir sıra hallarda çıxarılma qaçılmaz ola bilər. Bununla belə,
çıxarılma beynəlxalq standartlara tam uyğun şəkildə həyata keçirilməli, xüsusilə çıxarılan şəxslərə yaşayış yeri,
yaşayış vasitələri, səhiyyə və təhsil kimi əsas xidmətlərə çıxış təmin edən real alternativlər təklif edilmədən
həyata keçirilməməlidir".
- Ümumiyyətlə götürdükdə, bu sahədəki problemlərin həlli ilə bağlı məhkəmələrdə qaldırılmış
iddiaların, qəbul edilmiş qətnamələrin icra vəziyyəti nə yerdədir və bunlarla bağlı Dövlətqaçqınkom
tərəfindən nə kimi tədbirlər həyata keçirilmişdir?
- İlk növbədə onu diqqətə çatdırım ki, başqa şəxslərin mülkiyyətində olan mənzillərdə müvəqqəti
məskunlaşmış məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə bağlı 447 məhkəmə qətnaməsindən 153-ü son beş ildə qəbul
edilmişdir. Eyni zamanda, məhkəmələr tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan qeyriyaşayış və torpaq sahələrində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə bağlı 50-dən artıq
qətnamə qəbul edilmişdir.
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, digər şəxslərin xüsusi mülkiyyətində olan yaşayış və qeyri-yaşayış sahələrində
müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər məskunlaşdığı zaman həmin yaşayış və qeyri-yaşayış sahələri
müxtəlif dövlət təşkilatlarının balansında olmuş, lakin sonradan müxtəlif vasitələrlə həmin əmlakları
özəlləşdirənlər mülkiyyət hüququ əldə etmiş və çıxarılma ilə bağlı məhkəmələrdə iddialar qaldırmışlar.
Başqalarına məxsus mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin böyük əksəriyyəti
Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yaşadıqları üçün çıxarılma ilə bağlı qətnamələrin 441-i Bakı və Sumqayıt şəhər
məhkəmələri tərəfindən qəbul edilmişdir. Məhkəmələr tərəfindən çıxarılma ilə bağlı qətnamələrin qəbul
edilməsinə baxmayaraq, Ədliyyə Nazirliyi ilə ümumi razılığa əsasən həmin qətnamələrin 99 faizinin icrası
dayandırılmışdır.
İnsan Hüquqları üzrə Avropa Məhkəməsi tərəfindən başqa şəxslərə məxsus mənzillərdə müvəqqəti
məskunlaşmış məcburi köçkünlərin çıxarılması ilə bağlı qəbul edilmiş məhkəmə qərarlarının icrası ilə əlaqədar,
yuxarıda da qeyd etdiyimiz kimi, hökumət tərəfindən 32 məcburi köçkün ailəsi mənzillərdən çıxarılaraq öz
daimi yaşayış yerlərinə qayıdanadək dövlət mülkiyyətinə alınmış və yaşayış üçün bütün zəruri tələblərə cavab
verən mənzillərə köçürülmüşlər. Hazırda məhkəmənin qərar çıxardığı və icraatda olan 33 işlə əlaqədar tədbirlər
davam etdirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2011-ci il 21 fevral tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş Əlavələrin
1.4-cü bəndi ilə yuxarıda qeyd edilən problemin hüquqi və sosial həlli təmin edilmiş, 2012-2014-cü illərdə Bakı
və Sumqayıt şəhərlərində başqa vətəndaşlara məxsus olan mənzillərdə müvəqqəti məskunlaşmış 1200 məcburi
köçkün ailəsi üçün yaşayış evlərinin tikilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
- Vüqar müəllim, son vaxtlar bəzi KİV-lərdə məcburi köçkünlər üçün tikilmiş yeni mənzillərin onların
mülkiyyətinə verilməsi ilə bağlı söhbətlər də yer almaqdadır. Hətta bəzi "ekspert və hüquq
müdafiəçiləri" fərqinə belə varmadan həmin mənzillərin onların mülkiyyətinə verilməsinin "vacibliyini"
də dilə gətirirlər. Halbuki onlar unudurlar ki, məcburi köçkün kimi müxtəlif məskunlaşma obyektlərində
müvəqqəti qeydiyyatda olan soydaşlarımız yeni mənzillərə köçürülərkən həmin mənzillər xüsusi təyinatlı
mənzil fondu olduğundan onların mülkiyyətinə verilə bilməz...

139

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

- Qeyd edim ki, bu məsələ həqiqətən də tez-tez gündəmə gətirilir və mən bu barədə müəyyən vaxtlarda
mətbuata da açıqlama vermişəm. Bir daha bildirirəm ki, məcburi köçkünlərə verilən yeni mənzillər onlar üçün
müvəqqəti məskunlaşma obyektləridir. Cənab Prezidentin özü də yeni qəsəbələrin açılışlarında, məcburi
köçkünlər qarşısındakı çıxışlar zamanı dəfələrlə bəyan edib ki, bunlar müvəqqəti məskunlaşmaq üçün onların
istifadəsinə verilir. Bundan əlavə, ölkə başçısının sərəncamı ilə təsdiq olunmuş dövlət proqramında da göstərilir
ki, bunlar məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşmaları üçün verilən yaşayış sahələridir. Buradan da belə
bir nəticə hasil olur ki, əgər həmin mənzillər məcburi köçkünlərin daimi mülkiyyətinə verilsə və onlar burada
daimi qeydiyyata götürülsə, o zaman gərək onların üzərindən status da götürülə. Halbuki "Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxs) statusu haqqında" Azərbaycan Respublikası Qanununun
14-cü maddəsində də göstərilmişdir ki, məcburi köçkün əvvəl adətən yaşadığı yerə qayıtdıqda və ya həmin
regionda müəyyənləşdirilmiş ölçüdə başqa yaşayış yeri ilə əvəzsiz qaydada təmin edildikdə, bu mümkün
olmadıqda isə dövlətin xüsusi qərarı ilə müəyyənləşdirilmiş səviyyədə yaşayış yeri ilə təmin edildikdə məcburi
köçkün statusunu itirir. Buna görə də bu evlər və salınan qəsəbələr müvəqqəti yaşayış sahələri hesab olunur və
Prezidentin sərəncamı ilə bu yaşayış sahələri də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin işləri üzrə Dövlət
Komitəsinin balansına verilir. Elə bu məqsədlə də komitənin nəzdində Mənzil İstismar Departamenti
yaradılmışdır.
Təbii ki, bu məsələ mürəkkəb və hüquqi cəhətdən əsaslandırılması çətin olan problemdir. Ancaq bütün
bunlara baxmayaraq, məcburi köçkünlər doğma ocaqlarına qayıdanadək onlara verilən mənzil və torpaq sahələri
onların xüsusi mülkiyyəti sayıla bilməz. Ötən il Mənzil Məcəlləsinə uyğun olaraq mənzil fondları yaradıldı.
Məcburi köçkünlərin yaşayış sahəsi də Xüsusi təyinatlı mənzil fonduna aiddir. Mənzil Məcəlləsində göstərilir
ki, Xüsusi təyinatlı mənzil fondu heç vaxt özəlləşdirilə bilməz. Ona görə də bu gün məcəlləyə uyğun olaraq
məcburi köçkünlərin yaşadığı sahələr Xüsusi təyinatlı mənzil fonduna daxildir. Hətta bununla bağlı Nazirlər
Kabinetinin 2010-cu il 29 aprel tarixli 80 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilən Xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrinin
kirayə müqaviləsi də mövcuddur. Həmin qərara əsasən, Xüsusi təyinatlı yaşayış sahələrində yaşayış qaydaları
da müəyyən olunur. Həmin qanuna əsasən mənzil verilən şəxs 3 və 6 ay ərzində ona verilən mənzildə
yaşamırsa, onun əlindən alınır.
Sonda bir daha qeyd edim ki, indiki şəraitdə məcburi köçkünlərin dövlət tərəfindən yerləşdirilmiş
mənzillərdə mülkiyyət hüququnun olmasından söhbət gedə bilməz. Mənzillər dövlətin mülkiyyətindədir və
onlar hər hansı vətəndaşın adına özəlləşdirilə bilməz!
Elnur HACALIYEV.
“Azərbaycan”.-2012.-23 noyabr.-N 261.-S.5.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti daha da yaxşılaşdırılır
Nazirlər Kabinetində müşavirə keçirildi
Dünən Nazirlər Kabinetində baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun sədrliyi ilə Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı “Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”nda və həmin Dövlət Proqramına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2007-ci il 31 oktyabr tarixli
2475 nömrəli və 2011-ci il 21 fevral tarixli 1346 nömrəli sərəncamları ilə təsdiq edilmiş əlavələrdə nəzərdə
tutulan tədbirlərin icrası ilə əlaqədar 2012-ci ildə görülmüş işlər və 2013-cü ildə nəzərdə tutulmuş tədbirlərə
həsr olunmuş müşavirə keçirilibdir.
Əli Həsənov müşavirədə çıxış edərək Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında
ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların, xarici və daxili siyasətin uğurlu nəticələri, eləcə də, qaçqın və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər barədə ətraflı məlumat verdi.
Əli Həsənov: “Cari ildə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 8 qəsəbə, 4 min mənzilin tikintisi
nəzərdə tutulub, 20 min məcburi köçkün mənzillə təmin olunacaq”
Əli Həsənov Prezident İlham Əliyevin Sərəncamları ilə təsdiq edilmiş qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramlarının
icrasının uğurla davam etdirildiyini vurğuladı: “Ötən il Goranboy rayonu ərazisində 525 məcburi köçkün ailəsi
üçün salınmış 9 ədəd beşmərtəbəli yaşayış binası Şəki şəhəri ərazisində 423 məcburi köçkün ailəsi üçün
salınmış qəsəbə, Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsinin ərazisində 1440 məcburi köçkün ailəsi üçün
salınmış yeni məhəllə istifadəyə verilmişdir. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev bu yaşayış evlərinin açılışında
şəxsən iştirak etmişdir. Bundan başqa, Ağcabədi şəhərində bütün zəruri sosial-texniki infrastruktur obyektlərinə
malik 560 ailəlik 10 ədəd beşmərtəbəli yaşayış binası, Bərdə rayonu ərazisindəki fin tipli qəsəbədə müvəqqəti
məskunlaşmış 195, İmişli rayonunun ərazisindəki fin tipli qəsəbələrdə müvəqqəti məskunlaşmış 550 məcburi
köçkün ailəsindən birinci mərhələdə 325 ailə üçün yeni qəsəbələr salınaraq məcburi köçkünlərin istifadəsinə
verilmişdir. Mingəçevir şəhəri ərazisindəki fin tipli qəsəbədə və məktəb binalarında müvəqqəti məskunlaşmış
502 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış məhəlləsi və Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində 760
məcburi köçün ailəsi üçün yeni qəsəbə salınmışdır”.
Baş nazirin müavini onu da vurğuladı ki, 2012-ci ildə, həmçinin, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ayrılmış
vəsait hesabına 871 məcburi köçkün ailəsi dövlət ehtiyacları ilə əlaqədar dövlət mülkiyyətinə alınmış və yaşayış
üçün hər cür zəruri şərtlərə cavab verən mənzillərə köçürülübdür: “Bununla yanaşı, dövlət büdcəsində nəzərdə
tutulan investisiya xərcləri vəsaiti hesabına Axısxa türklərinə məxsus tikintisi yarımçıq qalmış 28 evin tikintisi
başa çatdırılmış, Göygöl rayonu ərazisində isə Laçın rayonundan olan 7 məcburi köçkün ailəsi üçün fərdi
yaşayış evi tikilmişdir. Beləliklə, 2012-ci il ərzində 22765 nəfərdən ibarət 4553 məcburi köçkün ailəsi (onlardan
3682 ailə 18410 nəfər Dövlət Proqramı və Əlavələrin icrasına uyğun olaraq, 871 ailə 4355 nəfər məcburi
köçkün isə dövlət ehtiyacları ilə əlaqədar Abşeron rayonunun ərazisində dövlət mülkiyyətinə alınmış və yaşayış
üçün zəruri şərtlərə cavab verən mənzillərə) köçürülmüşdür”.
2001-2012-ci illər ərzində 25 min 221 ailəyə 1 milyon 474 min kvadratmetr sahəsi olan 77 qəsəbə
və çoxmərtəbəli evlərdən ibarət məhəllə və fərdi evlər inşa edilibdir
Müşavirədə Əli Həsənov onu da söylədi ki, ümumiyyətlə, 2001-2012-ci illər ərzində 25 min 221 ailə və
ya 126 min 1-5 nəfər daimi məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 1 milyon 474 min kvadratmetr
sahəsi olan 77 qəsəbə və çoxmərtəbəli evlərdən ibarət məhəllə və fərdi evlər inşa edilmiş, 134 məktəb, 5 musiqi
məktəbi, 48 uşaq bağçası, 51 tibb müəssisəsi, 43 klub-icma mərkəzi, 37 rabitə evi, 2 Olimpiya İdman
Kompleksi tikilmiş, yol, su, qaz, elektrik, kanalizasiya, istilik xətləri çəkilmiş, müxtəlif gücə malik 671 elektrik
transformatoru quraşdırılıbdır: “Həmçinin, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ayrılmış vəsait hesabına 1348 ailə 6740
nəfər məcburi köçkün dövlət ehtiyacları ilə əlaqədar dövlət mülkiyyətinə alınmış mənzillərə köçürülmüşdür.
Dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan investisiya xərcləri vəsaiti hesabına Axısxa türklərinə məxsus tikintisi
yarımçıq qalmış 352 evin inşası başa çatdırılmış və bu layihə cari ildə də davam etdiriləcəkdir. Ümumiyyətlə,
indiyədək 31 min ailənin və ya 140 min nəfərin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır”.
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Baş nazirin müavini bildirdi ki, bu məqsədlər üçün 2012-ci il ərzində Dövlət Neft Fondundan 300
milyon manat vəsait ayrılmışdır ki, bu da 2011-ci il ilə müqayisədə 160 milyon və ya 2,2 dəfə, 2003-cü ilə
nisbətən isə 15 dəfə çoxdur: “İl ərzində, həmçinin, Dövlət Proqramının və ona Əlavələrin icrası ilə əlaqədar
Gəncə şəhəri ərazisində 1500, Qazax rayonunda 300, Bərdə rayonunda 866 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni
yaşayış məhəlləsinin, İsmayıllı rayonunda 45, Hacıqabul rayonunda 101, Saatlı rayonunda 230, Füzuli
rayonunda 612, Sabirabad rayonunda 440, Ağdam rayonunda 932, Beyləqan rayonunda 466, Göygöl rayonunda
600 ailəlik qəsəbələrin, Bakı şəhərinin yataqxanalarında və digər obyektlərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkün ailələrinin köçürülməsi məqsədi ilə Abşeron rayonunda Qobu şəhərinin salınması, Qəbələ rayonunda
155, Balakən rayonunda 43, Abşeron rayonunun Ramana qəsəbəsində 80 mənzilli yaşayış binalarının tikilməsi
ilə bağlı layihələndirmə, layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması və s. üzrə müvafiq tədbirlər həyata
keçirilmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemləri uğurla həyata keçirilir
Əli Həsənov qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin uğurla həyata keçirildiyini və 20042012-ci illər ərzində sosial problemlərin həllinə 2,8 milyard manat həcmində vəsait, o cümlədən, 1,481 milyard
manat dövlət büdcəsindən, 1,099 milyard manat Dövlət Neft Fondundan, 219 milyon manat isə beynəlxalq
humanitar təşkilatlar tərəfindən xərcləndiyini bildirmişdir: “Qaçqın və məcburi köçkünlərin məşğulluq problemi
də diqqət mərkəzində saxlanılmış, məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 2006-cı ildə 75 faiz olduğu
halda 2012-ci ilin sonuna bu rəqəm 15 faizə enmişdir. Hazırda fəaliyyətləri Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə
Respublika Komissiyası tərəfindən əlaqələndirilən 49 beynəlxalq, 43 yerli humanitar təşkilatın xətti ilə müxtəlif
layihələr həyata keçirilir. Həmin təşkilatların tam sərbəst, azad və şəffaf fəaliyyətləri üçün nümunəvi şərait
yaradılmışdır”.
Əli Həsənov xüsusi olaraq, vurğuladı ki, Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi məqsədyönlü
siyasətin təqdirəlayiq nəticəsi olaraq, Azərbaycan 2012-ci il aprelin 26-da daha bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilata
- BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinə tamhüquqlu üzv seçilmişdir.
2013-cü ildə 3941 min ailə üçün ümumi sahəsi 260 min kvadratmetr olan binalar
tikiləcək
Cari ildə qarşıda duran vəzifələrdən danışan Əli Həsənov bildirdi ki, 2013-cü ildə 3941 min ailə üçün
ümumi sahəsi 260 min kvadratmetr olan, bütün zəruri sosial-texniki infrastruktur obyektləri ilə birlikdə 8 qəsəbə
və məhəllə, o cümlədən, Gəncə şəhərində 1500 məcburi köçkün ailəsi üçün 5 mərtəbəli 25, Bərdə rayonunda
866 məcburi köçkün ailəsinə beşmərtəbəli 15 binadan ibarət yeni yaşayış məhəllələri, Abşeron rayonunun
Masazır qəsəbəsində 758, İmişli rayonunda 225, Qaradağ rayonunun “Ümid” qəsəbəsinə yaxın ərazidə 200,
İsmayıllı rayonunda 45 ailəlik qəsəbələrin, Qəbələ rayonunda 155, Balakən rayonunda 43 ailə üçün 5 mərtəbəli
yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə tutulmuşdur: “Bununla yanaşı, 2013-cü ilin dövlət büdcəsində nəzərdə
tutulan investisiya xərcləri vəsaiti hesabına Axısxa türkləri üçün Saatlı rayonunda 97, Oğuz rayonunda 32,
Beyləqan rayonunda 13, Göygöl rayonunda 7 evin tikintisi planlaşdırılmışdır”.
Baş nazirin müavini, həmçinin, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata
keçirilən daxili və xarici siyasətin uğurlu nəticələrini də diqqətə çatdırdı.
Sonra Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun texniki nəzarət üzrə əlaqələndiricisi Vəfa Əlizadə
məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 2013-cü ildə yeni qəsəbə və
məhəllələrin salınması ilə bağlı torpaqayırma və layihələndirmə işlərinin vəziyyəti barədə ətraflı məlumat verdi.
Sonda Əli Həsənov görüləcək işlərin keyfiyyətinin artırılması, tikintinin sürətləndirilməsi ilə bağlı
əlaqədar tikinti şirkətlərinin rəhbərlərinə konkret tapşırıqlar verdi.
RƏFİQƏ KAMALQIZI
“Səs”.-2013.-12 yanvar.-№5.-S.4.

142

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Avropa Şurasının insan haqları komissarına
Azərbaycan qaçqınlarının vəziyyəti ilə əlaqədar sərt suallar verilmişdir
Strasburq, 26 aprel (AzərTAc). Avropa Şurası Parlament Assambleyasının (AŞPA) sessiyalarında
ənənəvi olaraq dinlənilən məruzələrdən biri də İnsan Haqları üzrə Avropa Şurası komissarının hesabatıdır. Yaz
sessiyasının dördüncü iş günündə, aprelin 25-də insan haqları komissarı Nils Muiznieksin görülmüş işlər barədə
müfəssəl məruzəsi dinlənildikdən sonra ona deputatların sualları ünvanlanmışdır. Azərbaycan nümayəndə
heyətinin üzvü Rafael Hüseynovun verdiyi sual Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində qaçqın və
məcburi köçkünə çevrilmiş 1 milyon insanın taleyi ilə əlaqədar olmuşdur. Əslində deputat Rafael Hüseynovun
sualı sualdan daha çox on illərlə bu problemin həllində ciddi irəliləyiş əldə edilməməsi ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatlara, o cümlədən Avropa Şurasının insan haqları komissarına yönələn bir ittiham idi. Azərbaycanın 2001ci ildə, Avropa Şurasına daxil olduğu andan daim bu məsələni qaldırdığını xatırladan Rafael Hüseynov Avropa
Şurası insan haqları komissarından soruşmuşdur: “12 il əvvəl mən sizin sələfinizə Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzü nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmiş insanların sualını çatdırmışdım. Qədim Romada
qulların övladlarının da dünyaya qul olaraq hüquqsuz gəldiyini yada salan o dərdli insanlar soruşmuşdular ki,
doğrudanmı bizim övladlarımız da özümüz kimi qaçqın olmaq faciəsi ilə böyüyəcəklər? 12 il keçmişdir,
Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü məsələsi həll edilməmişdir, həmin qaçqınların uşaqları böyüyərək ailə
qurmuş, onların da balaları dünyaya qaçqın statusu ilə gəlmişdir. Sanki qaçqınlıq, köçkünlük nəsil-nəsil ötürülən
irsi bir keyfiyyətə çevrilmişdir. Yalnız Azərbaycanda 1 milyona yaxın insan vəziyyətlərində dəyişiklik olmadan
elə əvvəlki qaçqın, məcburi köçkün kimi qalmaqda davam edirlərsə, bəs onda sizin fəaliyyətinizin nəticəsi
nədən ibarətdir?”
Avropa Şurası insan haqları komissarı Nils Muiznieks azərbaycanlı deputatın sualına cavab olaraq
bildirilmişdir ki, Avropa Şurası mütəmadi olaraq bu problemlə maraqlanır, öz səlahiyyətləri çərçivəsində onun
həllinə müsbət təsirini göstərməyə çalışır. Əgər ötən illərlə müqayisədə qaçqın və məcburi köçkünlərin
vəziyyətində müəyyən irəliləyişlər varsa, nəzərə alınmalıdır ki, burada bizim səylər də müəyyən rol oynamışdır.
Amma təbii ki, əsas məsələ problemin köklü şəkildə həllindən ibarətdir və biz hamımız onu arzulayırıq”.
Deputat Qənirə Paşayeva isə komissara sualında bildirmişdir: “Cənab komissar! Ermənistanın Azərbaycan
torpaqlanı işğal etməsi nəticəsində yüz minlərlə azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkün 20 ildir ki, öz evlərinə
dönə bilmir, öz yaxınlarının məzarlarını belə ziyarət edə bilmir. Hər il yüzlərlə insan öz evinə dönmək həsrəti ilə
dünyadan köçür. Sizcə bundan daha dəhşətli insan haqları pozuntusu, bundan daha ağır faciə ola bilərmi?
Azərbaycanlı qaçqın və məcburi köçkünlər insan haqları komissarı kimi Ermənistan tərəfindən pozulan
hüquqlarının müdafiəsi, öz evlərinə dönə bilmələri istiqamətində sizdən çox şey gözləyirlər. Onlara bir komissar
kimi nə demək istərdiniz? Onların pozulan hüquqlarının bərpası istiqamətində bir komissar kimi hansı addımları
atmağı planlaşdırırsınız? Sizcə bu insanların pozulmuş hüquqlarının müdafiəsi istiqamətində Avropa Şurası
daha sərt və təsirli mexanizmləri işə salmalı deyilmi? Mənimlə razısınızmı ki, Avropa Şurası bu istiqamətdə
daha fəal rol oynamalı və daha təsirli mexanizmlərə əl atmalıdır?”
Komissar Nils Muiznieks sualların cavabında demişdir: “Hesab edirəm ki, dondurulmuş adlandırılan
münaqişələr nəticəsində öz ölkələri daxilində məcburi köçkün düşən insanların vəziyyəti daha acınacaqlıdır və
onların hüquqları daha az qorunur. Belə vəziyyət Avropa Şurasına üzv ölkələr arasında yalnız Cənubi Qafqaz
bölgəsində deyil, misal üçün, Balkan ölkələrində də müşahidə olunur. Mən, belə desək, bu « unudulmuş nəslin »
hüquqlarına dair ayrıca məqalə də həsr etmişəm və bu məsələni diqqət və həyəcanla izləyirəm. Hər zaman
qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşamış bu nəsil normal həyat yaşamı, normal təhsil görməmişdir. Təbii ki,
biz belə insanları unutmamalıyıq. Biz onların problemlərinin həll olunması üçün birgə işləməliyik. Onu deyə
bilərəm ki, bu yaxınlarda Cənubi Qafqaz bölgəsinə səfər edəcəyəm. Mayın sonlarına yaxın Azərbaycana səfər
edəcəyəm, daha sonra isə Ermənistanın Avropa Şurası Nazirlər Komitəsinə sədrliyi çərçivəsində bu ölkəyə də
səfərim olacaqdır. Hər iki ölkədə görüşəcəyim hakimiyyət və qeyri-hökumət strukturları ilə bu haqda
müzakirələr aparacağımıza ümid edirəm. Bundan başqa, öz ölkələri daxilində məcburi köçkün düşmüş
insanlarla da görüşməyi çox istərdim. Hesab edirəm ki, biz bu insanlara bütün lazımi siyasi və mənəvi
yardımlarımızı göstərməliyik”.
Əsgər Əliyev
AzərTAc-ın xüsusi müxbiri
Strasburq
26 aprel 2013-cü il
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Əli HƏSƏNOV: Azərbaycanın, həmişə vurğulandığı kimi, 1 milyon deyil,
1 milyon 200 min qaçqın və məcburi köçkünü vardır
Azərbaycanın, həmişə vurğulandığı kimi, 1 milyon deyil, 1 milyon 200 min qaçqın və məcburi
köçkünü vardır. AzərTAc xəbər verir ki, bu sözləri Baş nazirin müavini, Qaçqın və Məcburi Köçkünlərlə
İş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənov iyunun 20-də jurnalistlərə müsahibəsində demişdir.
Baş nazirin müavini bir qayda olaraq qeyd edilən 1 milyon qaçqın və köçkünün sayının 1992-1993-cü illərə
aid olduğunu və keçən 20 il ərzində ölkə əhalisinin təbii artımı ilə əlaqədar qaçqın və məcburi köçkünlərin də
sayının artdığını diqqətə çatdırmışdır. O demişdir: "Bir ilə 10 min artmaqla bu rəqəm 1 milyon 200 minə
çatmışdır. Doqquz milyondan çox əhalinin 1 milyon 200 mini qaçqın və məcburi köçkündür. Yəni, dünyada hər
135 nəfərdən biri qaçqın olduğu halda, Azərbaycanda hər səkkiz nəfərdən biri qaçqındır. Bizim çox ağır
problemimiz vardır".
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyanın digər bölgələrindəki konfliktlərdən
fərqləndiyini qeyd edən Əli Həsənov ölkəmizin üzləşdiyi problemə oxşar yalnız iki-üç münaqişənin mövcud
olduğunu bildirmişdir. Digərləri müxtəlif ölkələrin daxilində yaranmış münaqişələrdir. Ölkəmizin üzləşdiyi
problem isə bir dövlətin digərinə - Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü nəticəsində yaranmışdır. Azərbaycan
vətəndaşları öz doğma torpaqlarında qaçqın və məcburi köçkünə çevrilmişlər.
Baş nazirin müavini Azərbaycanın bu gün qaçqın və məcburi köçkünlərinin problemlərini tam həll etmək
iqtidarında olduğunu bildirmişdir. Qeyd etmişdir ki, bununla belə, bəzi beynəlxalq humanitar təşkilatlar bizimlə
əməkdaşlıqlarını davam etdirirlər. Əsas odur ki, bütün sosial problemləri Azərbaycan Prezidenti özü həll
etmişdir. Təkcə münaqişənin həll olunması qalmışdır.
Komitə sədri qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyəti ilə bağlı statistik göstəriciləri də açıqlamışdır. O
demişdir: "Əgər 2003-cü ildə köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 75 faiz idisə, bu gün bu rəqəm 15 faizdir.
Azərbaycanda təkcə keçən il hər bir qaçqın və məcburi köçkünə 1300 dollar vəsait sərf olunmuşdur. Bu,
dünyanın bütün münaqişə zonalarında müşahidə olunan ən yüksək rəqəmdir. Bu, bir nəfər üçün sərf olunan
rəqəmdir. Elə ümumi xərclər var ki, bu göstəriciyə daxil deyildir. Bütövlükdə ötən il qaçqın və məcburi
köçkünlərə 300 milyon manat vəsait sərf olunmuşdur. Bu il isə 600 milyon manat vəsaitin sərf olunması
gözlənilir. Son 20 ildə qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə 5,4 milyard ABŞ dolları
məbləğində vəsait xərclənmişdir".
“Azərbaycan”.-2013.-21 iyun.-N 133.-S.3.
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Dünyanın qaçqınlıq bəlası
Bəxtiyar QARACA
Yaxın tariximizin acılı günlərindən birini yaşamaqdayıq - Ağdamın işğalının, yad əllərə düşməyinin
növbəti ildönümüdür. Artıq neçənci dəfədir ki, Ağdamı Ağdamsız xatırlayırıq, bu gözəl şəhəri özündən
uzaqda yada salırıq. Doğma ocaqlarından didərgin salınmış bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkün
soydaşımız arasında Ağdamdan olan minlərlə insan var.
Hər 4 saniyədə bir insan qaçqına və ya məcburi köçkünə çevrilir
Demək olar ki, dünya yaranandan qaçqını, köçkünü də var. Sadəcə, onların sayı bəzən az, bəzən həddindən
artıq çox olub! BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının yeni hesabatında zorla didərgin salınmış insanların
sayının son 18 ildə ən yüksək həddə olduğu bildirilir. Didərginliyin əsas faktoru kimi hazırda Suriya böhranı
özünü göstərir. Bu səbəbdən qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı 1994-cü ildən indiyədək olan dövrdə ən
yüksək həddə çatıb. BMT QAK-ın illik hesabatında göstərilir ki, 2011-ci ilin sonlarında 42,5 milyon insan
didərginlik vəziyyətində idisə, 2012-ci ilin sonlarında bu rəqəm artaraq 45,2 milyonu adlayıb.
Əvvəllər olduğu kimi, bu problemin əsasını müharibələr və onun vurduğu yaralar təşkil edir. Hazırda
qaçqınların 55 faizi beş əsas ölkədən - Əfqanıstan, Somali, Suriya, İraq və Sudandandır. BMT-nin Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarı Antonio Quteres vəziyyəti şərh edərkən belə deyib: "Bunlar, doğrudan da, həyəcan doğurucu
rəqəmlərdir. Bunlar fərdlərin geniş miqyasda zərər gördüyünü əks etdirir, münaqişələrin qarşısının alınmasında
və onlar üçün davamlı həll yollarının tapılmasında beynəlxalq ictimaiyyətin çətinliklərini əks etdirir".
Bütün bu faktlar Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin və BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının birgə təşkilatçılığı ilə Bakıda keçirilən
Ümumdünya Qaçqınlar Gününə həsr olunan tədbirdə səsləndirilib.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycan nümayəndəliyinin rəhbəri Daq Siqurdson statistik
rəqəmlərə əsaslanaraq bildirib ki, 18 yaşdan aşağı uşaqlar dünyadakı bütün qaçqınların 46 faizini təşkil edir.
Ötən il ərzində valideynlərindən ayrı düşmüş uşaqların sayı rekord həddə - 21 min 300 nəfərə çatıb. BMT Baş
Məclisinin hər il 20 iyun tarixini Ümumdünya Qaçqınlar Günü kimi qeyd etməsi məhz bu problemi beynəlxalq
ictimaiyyətin diqqətinə çatdırmaqdır.
Azərbaycanda səkkiz nəfərdən biri qaçqındır
Baş nazirin müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov bir qayda olaraq Azərbaycanda 1 milyon qaçqın
və köçkünün sayının 1992-1993-cü illərə aid olduğunu və keçən 20 il ərzində ölkə əhalisinin təbii artımı ilə
əlaqədar qaçqın və məcburi köçkünlərin də sayının artdığını diqqətə çatdırıb: "Bir ilə 10 min artmaqla bu rəqəm
1 milyon 200 minə çatıb. Doqquz milyondan çox əhalinin 1 milyon 200 mini qaçqın və məcburi köçkündür.
Yəni, dünyada hər 135 nəfərdən biri qaçqın olduğu halda, Azərbaycanda hər səkkiz nəfərdən biri qaçqındır.
Bizim çox ağır problemimiz vardır".
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dünyanın digər bölgələrindəki konfliktlərdən
fərqləndiyini qeyd edən Əli Həsənov ölkəmizin üzləşdiyi problemə oxşar yalnız iki-üç münaqişənin mövcud
olduğunu bildirib. Ölkəmizin üzləşdiyi problem bir dövlətin digərinə - Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü
nəticəsində yaranıb və Azərbaycan vətəndaşları öz doğma torpaqlarında qaçqına, məcburi köçkünə çevriliblər.
Prezident İlham Əliyevin diqqət və qayğısı sayəsində qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemləri həll
olunur, onlar üçün müasir evlər tikilib, qəsəbələr salınıb. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nəticəsində ölkəmizə dəyən ziyan təxmini hesablamalara görə, 300 milyard dollardan çoxdur və Baş nazirin
müavininin dediyi kimi, "bu ziyanı erməni xalqı ödəməli olacaq".
Uzun illərdir ermənilərin vurduğu bu ziyanın bədəlini hələlik Azərbaycan dövləti ödəyir. Yüz minlərlə
insanın bütün qayğıları, problemləri məhz onun üzərindədir. Bu problemin həlli ilə ilk dəfə geniş miqyasda
xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev məşğul olmağa başladı və o, dəfələrlə bu problemi "Azərbaycanın
bir nömrəli problemi" adlandıraraq qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərini daim diqqət mərkəzində
saxlayırdı. Onun Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT rəhbərliyi, Minsk
qrupunun təmsilçiləriylə 200-dən, 80 ölkənin dövlət başçıları ilə isə 500-dən artıq görüşləri olub. Məhz ulu
öndərin səyləri nəticəsində BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələri qəbul edildi, eyni zamanda, ATƏT-in
1994-cü ildə Budapeşt, 1996-cı ildə Lissabon, 1999-cu ildə İstanbul sammitlərində münaqişənin dinc və siyasi
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yollarla həlli istiqamətində tədbirlər müəyyənləşdirildi, 1998-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
sərəncamına əsasən, "Qaçqınların və Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq
edildi. 1999-cu ildə isə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu təşkil edildi.
Bir faktı da qeyd etməyə dəyər: Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 15 yanvar tarixli
sərəncamı ilə Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası yaradılıb. Həmin Komissiyanın sədri
Baş nazirin müavini Əli Həsənovdur. Ölkədəki beynəlxalq, yerli humanitar və onların təsis etdikləri inkişaf
təşkilatlarının fəaliyyəti həmin komissiya tərəfindən əlaqələndirilir. Komissiya həmin təşkilatların dövlət
qeydiyyatına alınması, viza, vergi və s. məsələlərin, bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkünlərin, o
cümlədən aztəminatlı əhalinin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, sosial problemlərinin həlli üçün
təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsi məqsədilə müvafiq dövlət orqanları, beynəlxalq, yerli humanitar və
onların təsis etdikləri inkişaf təşkilatları ilə birlikdə təhlillər və müzakirələr aparılmasını, prioritetlərin
müəyyənləşdirilməsini, onların həlli ilə bağlı təxirəsalınmaz tədbirlərin həyata keçirilməsini təmin edir.
Ulu öndərin siyasətini uğurla davam etdirən İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 saylı sərəncamı ilə
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğullunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı" təsdiq edildi. Məhz bu proqram və orada nəzərdə tutulan geniş tədbirlər ölkəmizdəki qaçqın və
məcburi köçkünlərə daimi dövlət qayğısının əyani təsdiqidir. Ümumilikdə Dövlət Proqramında 22921 ailə - 110
min məcburi köçkünün həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, o cümlədən 21354 ailənin yeni qəsəbələrə
köçürülməsi, 1567 ailənin isə müvəqqəti məskunlaşdıqları ictimai binaların təmiri, 30 min iş yerinin (onlardan
25 mini inşaat işlərində, 5 mini isə yeni təşkil olunacaq kiçik sexlərdə) yaradılması nəzərdə tutulurdu. Hələ o
vaxt - 2004-cü ilin sentyabrında məcburi köçkünlərlə görüşündə dövlət başçısı deyirdi: "Ölkədə mövcud olan
çadır düşərgələri tezliklə ləğv olunacaq və məcburi köçkünlər yeni qəsəbələrə köçürüləcəkdir".
Elə həmin il Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsait hesabına Ağdam rayonunda 12 və Ağcabədi rayonunda 1
qəsəbənin tikintisi başa çatdırıldı, məcburi köçkünlər həmin qəsəbələrə köçürüldü və beləliklə, 4 çadır düşərgəsi
tamamilə ləğv edildi. Ağdam və Ağcabədi rayonlarında salınan bu qəsəbələrdə ümumi sahəsi 190632 kv.metr
olan 3860 yaşayış evi ilə yanaşı, 15 məktəb binası, 5 uşaq bağçası, 1 xəstəxana, 9 tibb məntəqəsi, 8 klub-icma
mərkəzi, 7 poçt və rabitə şöbəsi, 11 hamam, 10 inzibati bina, 1 yanğın postu tikildi, 113,8 km yol, 139,2 km su
xətti, 43,2 km qapalı irriqasiya sistemi, 211,9 km elektrik hava xətti çəkildi, 124 artezian quyusu qazıldı. Burada
inşaat işlərinə respublikanın 30-dan artıq şəhər və rayonundan təxminən 20 min nəfər cəlb olundu.
2006-cı il martın 1-də təməli qoyulan Ağdam rayonunun Quzanlı qəsəbəsindəki Olimpiya İdman
Kompleksinin 2008-ci il yanvarın 17-də keçirilən açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
iştirakı dövlətin qaçqın və məcburi köçkün probleminə ayırdığı diqqətin bariz nümunəsidir.
Eyni zamanda, Naxçıvan Muxtar Respublikasında 100 ev, Saatlı rayonunda Yunanıstanın Bakı-TbilisiCeyhan boru kəmərinin Azərbaycan sektorunun tikintisini həyata keçirən "Contractors İnternational Company"
(CCİC) şirkətinin vəsaiti hesabına salınan 100 ailəlik qəsəbə istifadəyə verildi. Görülən tədbirlər nəticəsində
Azərbaycanda mövcud olmuş 12 çadır düşərgəsindən 2003-cü ildə Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5-i, 2006-cı
ildə isə Bərdə və Ağcabədi rayonlarındakı 4-ü ləğv edildi.
İllər və rəqəmlər - 2001-2009
1993-2009-cu illərdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı dövlət büdcəsindən
ayrılan vəsaiti nəzərdən keçirsək, böyük bir inkişafın şahidi olarıq: əgər 1993-2003-cü illərdə bu vəsait 240,1
milyon manat idisə, artıq 2004-2009-cu illərdə bir neçə dəfə artaraq 729,2 milyon manata, cəmi 969,3 milyon
manata çatdı.
Ümumiyyətlə, 2001-2009-cu illərdə Dövlət Neft Fondundan (612,9 milyon manat) və digər mənbələrdən
(33,2 milyon manat) ayrılan 646,1 milyon manat vəsait hesabına 18190 ailə - 81,8 min nəfər daimi
məskunlaşmamış qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 10168 min kv.metr sahəsi olan 63 qəsəbə və fərdi evlər,
həmçinin 123 məktəb, 4 musiqi məktəbi, 37 uşaq bağçası, 45 tibb müəssisəsi, 33 rabitə evi tikilib, 542 km yol,
645 km su xətti, 1007 km hava elektrik xətti, 81,5 km qaz, 33,1 km kanalizasiya, 1,27 km istilik xətləri çəkilib,
11 min hektarda irriqasiya işləri aparılıb, 537 müxtəlif gücə malik elektrik transformatoru quraşdırılıb. O
cümlədən Ermənistandan qaçqın düşmüş soydaşlarımızın məskunlaşdırılması üçün respublikanın müxtəlif şəhər
və rayonlarının ərazilərində 1330 ev tikilərək istifadəyə verilib. Yeni qəsəbələrə köçürülən məcburi köçkünlərə
Nazirlər Kabinetinin qərarı ilə kənd təsərrüfatı işləri ilə məşğul olmaları üçün müəyyən edilmiş miqdarda
əvəzsiz maliyyə yardımı verilir.
2001-2003-cü illərdə Dövlət Neft Fondundan ayrılan bu vəsait 58,5 milyon manat idisə, 2004-2009-cu
illərdə 554,4 milyon manata çatıb. 2004-2009-cu illərdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə bağlı ayrılan
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vəsaitlər də xeyli yüksəlib: məcburi köçkünlərə dövlət büdcəsindən ayrılan saxlanılma xərcləri 729,2 milyon,
digər mənbələr 41,7 milyon, Dövlət Neft Şirkəti 18,8 milyon, dövlət büdcəsindən ayrılan investisiya xərcləri
13,347 milyon, cəmi: 1.357,447 milyon manata qalxıb. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi ilə
bağlı dövlət tərəfindən ayrılan vəsaitin həcmi ilbəil artırılır. Təkcə 2009-cu ildə bu məqsədlə 309,9 milyon
manat vəsait ayrılıb.
Bu illər ərzində Bakı şəhəri, Sabunçu rayonu ərazisindəki "Qərənfil" sanatoriyasında müvəqqəti
məskunlaşmış 39 məcburi köçkün ailəsi üçün 2006-cı ilin oktyabrında Abşeron rayonunun Mehdiabad
qəsəbəsində fərdi evlər tikilərək istifadəyə verilib.
Xəzər rayonu ərazisindəki "Zuğulba" sanatoriyasında müvəqqəti məskunlaşmış 450 məcburi köçkün ailəsi
üçün Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində salınan yeni qəsəbənin 2007-ci il 4 mayda açılışı oldu və
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev həmin tədbirdə iştirak etdi.
Həmçinin Yeni Dövlət Proqramına uyğun olaraq, Xocalı rayonundan olan 500 ailə üçün Goranboy,
Xocavənd rayonundan olan 500 ailə üçün isə Beyləqan rayonları ərazisində yeni qəsəbələr inşa edilib.
2009-cu ildə 1747 nəfər qaçqın və məcburi köçkün işlə təmin edilib, 467 nəfər peşə hazırlığı kurslarına və
253 nəfər haqqı ödənilən ictimai işlərə cəlb edilib.
2009-cu ildə respublikanın ayrı-ayrı şəhər və rayonları üzrə 90 müvəqqəti məskunlaşma obyektində 39 ədəd
müxtəlif markalı güc transformatoru, 66 ədəd artezian və digər su nasosu quraşdırılıb, həmçinin 2925 metr
müxtəlif markalı güc kabeli, 67000 metr elektrik naqili verilib.
İllər və rəqəmlər - 2001-2012
Ümumiyyətlə, 2001-2012-ci illər ərzində Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən ayrılmış vəsait
hesabına 2 milyon kvadratmetr sahəsi olan 31 min mənzildən ibarət bütün sosial-texniki infrastruktura malik 77
müasir qəsəbə salınmışdır.
Həmin yeni yaşayış məntəqələrində 134 məktəb, 5 musiqi məktəbi, 48 uşaq bağçası, 51 tibb məntəqəsi, 43
mədəniyyət mərkəzi, 2 Olimpiya İdman kompleksi, 37 rabitə evi tikilib, 628,0 kilometr yol, 781 kilometr su,
1333 kilometr hava elektrik, 288 kilometr qaz, 13 kilometr istilik xətləri çəkilib, 671 ədəd müxtəlif gücə malik
elektrik transformatoru quraşdırılıb.
Həmçinin Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ayrılan vəsait hesabına 1348 ailə - 6740 nəfər məcburi köçkün dövlət
ehtiyacları ilə əlaqədar Abşeron rayonunun ərazisində yeni mənzillərə köçürülüb.
Beləliklə, indiyədək 31 min ailə - 140 min nəfərədək qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırılıb.
Bu da 2013-cü il
Görülən işlər əvvəlki templə davam etməkdədir. 2013-cü ildə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 8 qəsəbə, 4
min mənzilin tikintisi nəzərdə tutulub. Bu il 20 min məcburi köçkün mənzillə təmin olunacaq. Bunu Baş nazirin
müavini Əli Həsənov Azərbaycan Prezidentinin imzaladığı "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqamı" çərçivəsində 2013-cü ildə
nəzərdə tutulan tədbirlərin müzakirəsinə həsr olunan müşavirədə bildirib. Bu il görüləcək işlər üçün dövlət
büdcəsindən 300 milyon manat vəsait ayrılıb. Artıq Gəncədə 1500 mənzildən ibarət 25 beşmərtəbəli binadan
ibarət şəhərcik, Bərdədə əvvəllər çadır şəhərciyi salınan yerdə 866 mənzildən ibarət 15 beşmərtəbəli bina tikilir.
Həmçinin Abşeron, İmişli, Qaradağ, İsmayıllı, Balakən və Qəbələdə belə binalar tikiləcək. 5 il ərzində 10
mindən çox qaçqın ailəsi üçün yeni qəsəbələr inşa olunacaq.
Bir faktı da qeyd etməliyik: əgər 2003-cü ildə hər bir qaçqına və məcburi köçkünə xərclənən vəsait 121
manat təşkil edirdisə, son illər bu rəqəm dəfələrlə artıb. Bununla yanaşı, məcburi köçkünlərin iş yerləri ilə təmin
olunması, onların məskunlaşdığı ərazilərdə yeni müəssisələrin yaradılması, istehsal imkanlarının artırılması ilə
bağlı mühüm nailiyyətlər əldə olunub. Azərbaycan hökumətinin ayırdığı kreditlər hesabına qaçqınların fəaliyyət
göstərdiyi yaşayış bölgələrində xeyli iş yerlərinin yaradılması mümkün olub. Eləcə də Dünya Bankının
yönəltdiyi mikrokreditlər qaçqınların kənd təsərrüfatı, emal, xidmət, ticarət və digər iqtisadi sahələr üzrə
fəaliyyətini xeyli artırıb.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyəti ilə bağlı statistik göstəricilər də maraqlıdır: əgər 2003-cü
ildə köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 75 faiz idisə, indi bu rəqəm 15 faizdir. Azərbaycanda təkcə keçən il hər
bir qaçqın və məcburi köçkünə 1300 dollar vəsait sərf olunubdur. Bu, dünyanın bütün münaqişə zonalarında
müşahidə olunan ən yüksək rəqəmdir. Bütövlükdə ötən il qaçqın və məcburi köçkünlərə 300 milyon manat
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vəsait sərf olunub. Bu il isə 600 milyon manat vəsaitin sərf olunması gözlənilir. Son 20 ildə qaçqın və məcburi
köçkünlərin problemlərinin həllinə 5,4 milyard ABŞ dolları məbləğində vəsait xərclənibdir. Azərbaycan
hökuməti məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin, mənzil-məişət qayğılarının həlli və yaşayış imkanlarının
yaxşılaşdırılması üçün həyata keçirdiyi davamlı tədbirləri qarşıdakı illərdə daha da gücləndirəcək. Dövlət büdcə
gəlirləri və Dövlət Neft Fondunun vəsaitləri ilə yanaşı, digər maliyyə mənbələri hesabına qaçqınların həyat
şəraitinin yüksəldilməsinə xidmət edən davamlı layihələr həyata keçirəcək. Eyni zamanda, hökumət məcburi
köçkünlərin iş yerləri ilə təmin olunması, iqtisadi inkişafa öz töhfələrini verməsi üçün lazım olan bütün
tədbirləri görəcək. Baş nazirin müavini Əli Həsənov dəfələrlə dövlətin Azərbaycanın qaçqın və məcburi
köçkünlərinin problemlərini tam həll etmək iqtidarında olduğunu bildirib. Bununla belə, bəzi beynəlxalq
humanitar təşkilatlar bizimlə əməkdaşlıqlarını davam etdirirlər: "Əsas odur ki, bütün sosial problemləri
Azərbaycan Prezidenti özü həll etmişdir. Təkcə münaqişənin həll olunması qalmışdır".
“Azərbaycan”.-2013.-2 avqust.-N 168.-S.4.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri:
Azərbaycan problemi öz gücünə həll edir
1988-ci ildə ölkəmizə olan hərbi təcavüz nəticəsində Dağlıq Qarabağ, eləcə də ona bitişik olan 7 rayonun
ərazisi Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal olundu. Minlərlə soydaşımız daimi yaşayış yerlərindən
məhrum olaraq köçkün düşdü və ölkə ərazisinin 62 şəhər və rayonunda, 1600-dən çox sıx məskunlaşma
obyektində müvəqqəti məskunlaşmaq məcburiyyətində qaldılar.
Eyni zamanda sərhədyanı yaşayış məntəqələrindən 100 min nəfərdən çox soydaşımız təhlükəsizlik
baxımından öz daimi yaşayış yerini tərk etmək məcburiyyətində qaldı. Məhz bunun nəticəsində Azərbaycan
iqtisadiyyatına mənəvi-psixoloji zərbə ilə bərabər təqribən 60 milyard ABŞ dollarından çox həcmdə ziyan
dəyib.
Bütün bunlara baxmayaraq, Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra bütün gücünü səfərbər edərək
iqtisadi cəhətdən yenə də gücləndi. Doğrudur, ayrı-ayrılıqda heç kimin bütün problemlərini həll etmək mümkün
deyil. Ancaq ən azından bunun üçün göstərilən səylər yetərlidir ki, gələcəyə ümidlə baxasan. Dövlətimizin,
hökumətimizin qayğısı nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlərə mümkün maksimum köməkliklər edilməsi
üçün bu sahədə fəaliyyət göstərən beynəlxalq, eyni zamanda yerli qeyri-hökumət təşkilatları ilə sıx əlaqələr
yaradılaraq bir çox işlər görülür.
Qaçqınların və Məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun sözlərinə görə,
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllində yüksək göstəricilərə nail olunub. Belə ki, onun
dediyinə görə, son 9 ildə bu sahə üzrə bir Dövlət Proqramı və ona iki əlavə qəbul edilib, ümumilikdə 47 fərman
və sərəncam imzalanıb, Nazirlər Kabineti 158 qərar və sərəncam, Milli Məclis isə 9 qanun qəbul edib. O
cümlədən 2012-ci ildə 2 fərman və sərəncam imzalanıb, Nazirlər Kabineti 17 qərar və sərəncam qəbul edib.
Ümumiyyətlə götürdükdə isə son 20 ildə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 4.3
milyard manat vəsait sərf olunub. Hansı ki, ondan 2 milyard manat dövlət büdcəsinin, 1.5 milyard manat Dövlət
Neft Fondunun, 0.8 milyard manat isə ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların vəsaitidir. Ə.
Həsənov qeyd edib ki, 2012-ci ildə bu məqsədlə ayrılmış 603 milyon manat vəsaitdən 273 milyon manatı büdcə,
300 milyon manatı Dövlət Neft Fondunun və 30 milyon manatı isə beynəlxalq təşkilatların vəsaitidir. Onun
sözlərinə görə, bu göstərici 2003-cü il ilə müqayisədə 5,5 dəfə çoxdur.
Yeri gəlmişkən, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlı görülən işlər Ə. Həsənovun
keçirdiyi görüşlərdə də əsas müzakirə mövzusu olur. Məsələn, "Qaçqınkom"un sədri Almaniya Federativ
Respublikasının Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Haydrun Tempellə görüşündə Ermənistanın
hərbi təcavüzünün nəticələri, qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti və onların sosial, mənzil-məişət
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması sahəsində görülən işlər və digər məsələlər barədə ətraflı söhbət açıb. Eyni
zamanda Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, onun yaranma tarixi və səbəbləri, Azərbaycan
dövlətinin münaqişənin həlli istiqamətində yürütdüyü siyasət, Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqe tutması
nəticəsində problemin hələ də həllini tapmaması, ATƏT-in Minsk qrupunun, eləcə də bəzi nüfuzlu beynəlxalq
təşkilatların problemin həllinə loyal münasibət bəsləmələri və digər məsələlər barədə fikir mübadiləsi aparılıb.
Ə. Həsənov bildirib ki, Azərbaycan dövləti hazırda bu təbəqədən olan vətəndaşlarının bütün problemlərinin
həllini öz üzərinə götürüb və bu işin öhdəsindən lazımınca gəlir. Ancaq bunlara baxmayaraq, ölkədə beynəlxalq
humanitar və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyətlərini davam etdirməsinə də zərurət var.
Komitə sədrinin Avropa İttifaqının (Aİ) Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Filip Lefortun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşdə isə Ə. Həsənov vurğulayıb ki, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti bir sıra
nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilib qərar və qətnamələrdə dəfələrlə pislənilib: "Həmçinin işğal
altındakı ərazilərimizdən erməni silahlı qüvvələrinin çıxarılması, öz doğma yurdlarından didərgin salınmış
qaçqın və məcburi köçkünlərin geri qayıtma hüququnun bərpası tələb edilib. Təəssüf ki, Ermənistan beynəlxalq
ictimaiyyətin tələblərinə məhəl qoymur. Bütün bu tələblər sadəcə kağız üzərində qalır. Azərbaycan hökuməti
məcburi köçkünlərin Qarabağa "Böyük qayıdış" proqramını hazırlayıb. Ölkədə fəaliyyət göstərən səfirliklər,
beynəlxalq təşkilatlar və dövlət qurumlarının nümayəndələri də bu proqramın hazırlanmasına cəlb olunublar.
Prezident İlham Əliyev artıq ölkəmizin 2020-ci ilədək strateji istiqamətlərini müəyyənləşdirib. "Azərbaycan
2020: gələcəyə baxış" İnkişaf Konsepsiyasında yoxsulluğun aradan qaldırılması, iqtisadiyyatımızın neftdən
asılılığının minimuma endirilməsi, Azərbaycanda insan hüquqlarının qorunmasının beynəlxalq standartlara
çatdırılması, korrupsiyaya qarşı mübarizənin maksimum gücləndirilməsi və digər məsələlər nəzərdə tutulur".
Azərbaycanda əhalinin hər 10 nəfərdən birinin qaçqın və məcburi köçkün olduğuna diqqət çəkən Ə.
Həsənovun bildirdiyinə görə, bu münaqişə təkcə Azərbaycan deyil, bütün region üçün ciddi problemdir.
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Qeyd edək ki, ötən illər ərzində Goranboy rayonu ərazisində 525 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış 9 ədəd
beşmərtəbəli yaşayış binası Şəki şəhəri ərazisində 423 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış qəsəbə, Qaradağ
rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsinin ərazisində 1440 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni məhəllə
istifadəyə verilib. Eyni zamanda Ağcabədi şəhərində bütün zəruri sosial-texniki infrastruktur obyektlərinə malik
560 ailəlik 10 ədəd beşmərtəbəli yaşayış binası, Bərdə rayonu ərazisindəki fin tipli qəsəbədə müvəqqəti
məskunlaşmış 195, İmişli rayonunun ərazisindəki fin tipli qəsəbələrdə müvəqqəti məskunlaşmış 550 məcburi
köçkün ailəsindən birinci mərhələdə 325 ailə üçün yeni qəsəbələr salınaraq məcburi köçkünlərin istifadəsinə
verilib. Mingəçevir şəhəri ərazisindəki fin tipli qəsəbədə və məktəb binalarında müvəqqəti məskunlaşmış 502
məcburi köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış məhəlləsi və Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində 760
məcburi köçün ailəsi üçün yeni qəsəbə salınıb. Bundan başqa, Maliyyə Nazirliyi tərəfindən ayrılmış vəsait
hesabına 871 məcburi köçkün ailəsi dövlət ehtiyacları ilə əlaqədar dövlət mülkiyyətinə alınmış və yaşayış üçün
hər cür zəruri şərtlərə cavab verən mənzillərə köçürülüb. Dövlət büdcəsində nəzərdə tutulan investisiya xərcləri
vəsaiti hesabına Axısxa türklərinə məxsus tikintisi yarımçıq qalmış 28 evin tikintisi başa çatdırılıb, Göygöl
rayonu ərazisində isə Laçın rayonundan olan 7 məcburi köçkün ailəsi üçün fərdi yaşayış evi tikilib. Beləliklə,
2012-ci il ərzində 22765 nəfərdən ibarət 4553 məcburi köçkün ailəsi (onlardan 3682 ailə 18410 nəfər Dövlət
Proqramı və Əlavələrin icrasına uyğun olaraq, 871 ailə 4355 nəfər məcburi köçkün isə dövlət ehtiyacları ilə
əlaqədar Abşeron rayonunun ərazisində dövlət mülkiyyətinə alınmış və yaşayış üçün zəruri şərtlərə cavab verən
mənzillərə) köçürülüb.
Xatırladaq ki, ötən illər ərzində 25 min 221 ailəyə 1 milyon 474 min kvadratmetr sahəsi olan 77 qəsəbə və
çoxmərtəbəli evlərdən ibarət məhəllə və fərdi evlər inşa edilib.
Milli Məclisin deputatı İmamverdi İsmayılovun fikrincə, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərini
Azərbaycan dövləti öz gücünə həll edir: "Təəssüf ki, Ermənistanın işğalçılıq siyasəti hələ də davam edir, ona
görə də qaçqın və məcburi köçkünlər öz doğma yurdlarına qayıda bilmirlər. Buna baxmayaraq, Azərbaycan
dövləti öz vətəndaşlarına sahib çıxaraq onların qayğıları, problemləri ilə yaxından məşğul olur".
Onun sözlərinə görə, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli dövlətin, ölkə prezidenti
İlham Əliyevin daim diqqət mərkəzindədir və prioritet məsələlərdən biri kimi bu istiqamətdə ardıcıl,
məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirilir: "Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev 2003-cü ilin
oktyabr ayında prezident seçkiləri ərəfəsində görüşlərindən birini Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi
köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirdi və orada bütün çadır şəhərciklərinin ləğv olunacağını bəyan
etdi. Bu fikir tezliklə həyatda öz təsdiqini tapdı. Bu insanların sosial rifahı, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə
bağlı sistematik, davamlı işlər görülür. Bildiyiniz kimi, bir neçə ildir ki, çadır şəhərcikləri ləğv edilib və orada
məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşaması üçün yeni qəsəbələr salınıb. Qeyd edim ki, möhtərəm
prezidentimizin rəhbərliyi ilə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial rifahının yüksəldilməsi istiqamətində
əhəmiyyətli qərarlar, dövlət proqramları qəbul edilib. Ümumiyyətlə, məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində dövlət başçısı tərəfindən xeyli sayda Fərman və Sərəncam imzalanıb. Bu
sənədlərin icrası məcburi köçkünlərin sosial rifahının yüksəlməsində mühüm rol oynayır. Yəni dövlətimiz hər
zaman bu məsələyə xüsusi diqqət yetirir".
Doğrudan da görülən işlər göz qabağındadır, ancaq bununla belə görüləcək işlər də çoxdur.
Rəşid Rəşad
“Ekspress”.-2014.-10 yanvar.-№ 3.-S.9.
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Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünlərinə dövlət qayğısının təşkilini xarici müşahidəçilər də
yüksək qiymətləndirirlər
İsaq ƏMƏNULLAYEV.
2013-cü ildə respublikanın ərazisində, o cümlədən Bakı şəhərində qaçqın və məcburi köçkün
ailələrinin məskunlaşdırılması istiqamətində kompleks tədbirlər həyata keçirilmişdir.
Belə ki, elektrik enerjisi ilə təchizat, yanacaq, rabitə, kommunal və s. xidmətlərin yaxşılaşdırılmasına xüsusi
diqqət yetirilmişdir. Dövlət Neft Şirkətinin “Azəriqaz” İstehsalat Birliyi üzrə respublikanın şəhər və
rayonlarında (o cümlədən Bakı şəhərində) fərdi və yığcam məskunlaşma obyektlərində qaz sayğaclarının
quraşdırılması işi tam başa çatdırılmışdır. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yaşayış məntəqələri, qəsəbələr
qazla təchiz edilir və yeni tikilmiş binalar istismara verilərkən sayğaclaşdırılır. Hazırda respublika üzrə 380552
məcburi köçkün təbii qazla təchiz olunmuşdur.
Yaxşı hal kimi qeyd edək ki, son zamanlar məcburi köçkünlər üçün tikilmiş hündürmərtəbəli binalarda
mənzillərin qızdırılması üçün ən müasir istilik sistemi quraşdırılmış, mənzillər etibarlı şəkildə istiliklə təchiz
edilmişdir.
Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi də yaxşılığa doğru gedir. Belə ki, son 10 ildə yoxsulluq 75
faizdən 15 faizədək azalmışdır. 2013-cü ildə hər bir nəfər məcburi köçkünə müavinət və kommunal xidmətlərə
görə 1100 manat vəsait sərf olunmuşdur. Bu da dünyada mövcud olan digər münaqişə zonalarındakı vəziyyətlə
müqayisədə ən yüksək göstəricidir.
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya ictimaiyyətinin diqqətinə
müntəzəm çatdırılması ilə bağlı müvafiq tədbirlərin həyata keçirilməsi davam etdirilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, UNESCO-nun və İSESCO-nun xoşməramlı səfiri, Milli Məclisin
deputatı Mehriban xanım Əliyevanın bu sahədəki xidmətləri xüsusi qeyd edilməlidir. Belə ki, Mehriban xanımın
təşəbbüsü və səyi ilə yaradılmış “Azərbaycan” internet portalında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi, Xocalı soyqırımı, Ermənistanın hərbi təcavüzünün nəticələri barədə də geniş məlumat toplanmışdır.
Bununla bərabər, fondun xətti ilə hər il Xocalı soyqırımı ərəfəsində dünyanın müxtəlif ölkələrində tədbirlər
keçirilir, beynəlxalq mətbuatda soyqırımı haqqında yazılar dərc etdirilir. Hər il keçirilən Yeni il şənliklərinə
qaçqın və məcburi köçkün uşaqları dəvət edilir, onlara xüsusi qaygı göstərilir.
Eləcə də fondun vitse-prezidenti Leyla xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə 80-dən artıq ölkədə “Xocalıya ədalət”
beynəlxalq məlumat-təşviqat kampaniyası ilə bağlı silsilə tədbirlər təşkil olunur. Artıq 7 dövlətin parlamenti və
ABŞ-ın 14 ştatı Xocalı faciəsini soyqırımı kimi rəsmi qaydada qəbul etmişdir. Bu, böyük uğurdur, artıq dünya
ictimaiyyəti həqiqəti öyrənir.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən “Ermənistanda aparılan etnik
təmizləmə və Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın 20 faiz ərazisinin işğalı nəticəsində
yaranmış bir milyonadək qaçqın və məcburi köçkünlər haqqında məlumat (1988-2011-ci illər)” və “Qaçqın və
məcburi köçkünlərə Prezident qayğısı (2003-2013-cü illər)” kitabları da nəfis tərtibatla Azərbaycan və ingilis
dillərində çap edilmişdir. Həmin kitablar müvafiq dövlət orqanlarına, eləcə də beynəlxalq və yerli humanitar
təşkilatlara paylanılmışdır. Eyni zamanda, onu da qeyd edək ki, həmin kitabların, kitabça və CD şəklində digər
məlumatların BMT-nin müxtəlif dillərində hazırlanaraq Azərbaycanın xarici ölkələrdəki səfirliklərində və
həmin ölkələrdə keçirilən görüşlərdə yayılması təmin olunmuşdur.
Onu da qeyd edək ki, il ərzində xarici ölkələrin, beynəlxalq maliyyə qurumlarının, humanitar və bu sahədəki
inkişaf təşkilatlarının nümayəndələri ilə 195 görüş keçirilmişdir.
O cümlədən, fevralın 4-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Müdafiə Proqramı üzrə koordinatorları
Quenael Fontana və Fransua Blansi komitədə olmuş və ölkəmizdə olan qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı
görülmüş işlər haqqında fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Fevralın 20-də isə ABŞ-ın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Riçard Morninqstar Qaçqınkomda
qəbul edilmiş və ona Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Qonaq həmçinin Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin 2 nömrəli yataqxanasında və Qaradağ rayonunun
Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşmüş, onların həyat şəraiti
ilə tanış olmuşdur.

151

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Fevralın 24-də Çexiya Parlamenti Deputatlar Palatasının üzvü Katerina Koneçna Qaçqınkomda olmuş,
qonağa Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, məcburi köçkünlərin problemləri və Azərbaycan
hökuməti tərəfindən bu kateqoriyadan olan insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması sahəsində həyata
keçirilən tədbirlər barədə ətraflı məlumat verilmişdir.
Elə həmin ayın 26-da Azərbaycanda səfərdə olan Türkiyənin “TRT”, “FOX TV”, “Kanaltürk” televiziya
kanallarının, “Bu gün”, “Todays zaman”, “Samanyoluxəbər”, “Zaman” qəzetlərinin və “Media PR” agentliyinin
əməkdaşları ilə keçirilən görüşdə onlar Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, Xocalı
soyqırımı və s. barədə ətraflı məlumatlandırılmışdır.
Martın 14-də ABŞ Dövlət Departamentinin Əhali, Qaçqınlar və Miqrasiya İdarəsinin Avropa, Mərkəzi Asiya
və Amerika üzrə direktoru Nənsi Ayris ilə keçirilmiş görüşdə qonağı maraqlandıran suallar ətraflı
cavablandırılmışdır. Kanada Parlamentinin İcmalar Palatası sədrinin müavini Barri Devolinin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Qaçqınkomda olarkən qonaqlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər barədə məlumat
verilmişdir.
Ötən il mayın əvvəlində ölkəmizdə səfərdə olan Avropa Parlamentinin Avropa Mühafizəkarlar və
İslahatçılar Siyasi Qrupunun sədri Martin Kallananın başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Qaradağ rayonunun
Müşfiqabad qəsəbəsində və Binəqədi rayonu ərazisində məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdıqları
yerlərə baş çəkmiş və onların həyat şəraiti ilə yaxından tanış olmuşdur.
Həmin ay Norveç Qaçqınlar Şurasının Daxili Köçürülmə üzrə Monitorinq Mərkəzinin Yaxın Şərq, Avropa,
Qafqaz və Asiya İdarəsinin rəhbəri Frank Smit və həmin qurumun Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə tədqiqatçısı
Nadine Valik Qaradağ, Binəqədi, Biləsuvar və Beyləqan rayonları ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkünlərlə görüşmüş, qonaqlar Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində ölkəmizdə
olan qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri və Azərbaycan dövlətinin bu sahədə gördüyü tədbirlər barədə
ətraflı məlumatlandırılmışlar.
Mayın 17-də Avropa Parlamentinin slovakiyalı üzvləri Boris Zala, Katarina Nevedalova və AvropaAzərbaycan Cəmiyyətinin Belçikadakı nümayəndəliyinin rəhbəri Roman Huna, mayın 30-da NATO baş
katibinin qadın, sülh və təhlükəsizlik üzrə xüsusi nümayəndəsi Mari Skor Qaçqınkomda olmuşlar. Onlara
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı geniş məlumat verilmişdir.
İyunun 10-da Gürcüstanın məcburi köçkünlər və qaçqınlar üzrə naziri David Daraxvelidzenin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Azərbaycanda olmuş və bir sıra dövlət orqanlarında qəbul edilmiş, həmçinin Qaradağ və
Binəqədi rayonları ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşləri təşkil edilmişdir.
Həmin ərəfədə “Şərq Tərəfdaşlığı” gənclər şəbəkəsi - regional platforma modeli layihəsinin iştirakçısı olan
əcnəbi gənclər də Qaçqınkomda olmuş və onlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında
geniş məlumat verilmişdir. Onlar vəziyyətlə tanışlıqdan sonra Ermənistanın işğalçılıq siyasətini qətiyyətlə
pisləmişlər.
Keçən il iyunun 20-də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi BMT-nin Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı Nümayəndəliyi ilə birgə Ümumdünya Qaçqınlar Gününə həsr
olunmuş genişmiqyaslı tədbir keçirmişdir. Elə həmin ay Azərbycanda səfərdə olan İtaliyanın “Giovani nel
Mondo” Gənclər Təşkilatının nümayəndələri Qaçqınkomda qəbul edilmiş və onlara Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə ətraflı məlumat verilmişdir. Qonaqlar həmçinin Qaradağ rayonunun
Müşfiqabad qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni məhəlləyə baş çəkmiş, onların şəraiti ilə əyani
tanış olmuşlar.
İyul ayında Avropa Parlamenti üzvlərindən ibarət nümayəndə heyəti və Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz
üzrə xüsusi nümayəndəsi Filip Lefortun, avqustun 6-da İran İslam Respublikasının Qızıl Aypara Cəmiyyətinin
prezidentinin səhiyyə, müalicə və reabilitasiya üzrə müavini Əfsin Əlixaninin rəhbərlik etdiyi nümayəndə
heyətləri Qaçqınkomda olmuş, onlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində görülən işlər barədə geniş məlumat verilmişdir.
2013-cü ilin avqust ayında İsveçrə Konfederasiyasının ölkəmizdəki səfiri Paskal Obişer ilə görüş
keçirilmişdir. Görüşdə qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər, o cümlədən Dövlətqaçqınkomunun gördüyü işlər
barədə fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Sentyabr ayında isə ABŞ Dövlət Departamentinin qaçqın məsələləri üzrə regional əlaqələndiricisi C.Fişel
Qaçqınkomda olmuş, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində məcburi köçkün
vəziyyətinə düşmüş vətəndaşlarımızın sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülmüş işlərlə
maraqlanmışdır.
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Oktyabrda Azərbaycanda səfərdə olan Fransa Senatının deputatı xanım Natali Qulenin rəhbərlik etdiyi
nümayəndə heyəti ilə Bakı şəhərində yaşayan və yeni salınmış məhəllədə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi
köçkünlərin görüşləri təşkil edilmişdir. Bir neçə gün sonra isə Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi
nümayəndəsi Filip Lefortun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti Dövlətqaçqınkomunda olmuşdur. Qonaqlar
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi, yaratdığı problemlər və bu problemlərin həlli
istiqamətində görülən işlər barədə məlumatlandırılmışlar.
Keçən il noyabrın əvvəlində Braziliya-Azərbaycan dostluq qrupunun sədri, Deputatlar Palatasının müvəkkili
Klaudio Kajadonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə komitədə görüş keçirilmiş və Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə dair məsələlər müzakirə olunmuşdur. Noyabrın 28-də Türkiyənin Qazi
Universitetinin nümayəndə heyəti ilə Sabunçu rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış Xocalı rayonundan
olan məcburi köçkünlərin görüşü də təsirli olmuşdur.
Ötən ilin dekabrında ölkəmizdə səfərdə olan BMT-nin xüsusi məruzəçisi xanım Rəşidə Manjun Sumqayıt
şəhərində ağır şəraitdə yaşayan və Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində yeni salınmış məhəllədə
məskunlaşmış məcburi köçkünlərlə görüşmüş və məcburi köçkün qadınlarla ətraflı fikir mübadiləsi aparmış,
onların rəy, təklif və qayğıları ilə maraqlanmışdır. Həmin vaxtlarda İspaniyanın, eləcə də Avropanın ən nüfuzlu
informasiya agentliklərindən olan “EFE” agentliyinin redaktoru, tanınmış jurnalist Karmen Klara Rodriges
Alonso da Dövlətqaçqınkomunda qəbul edilmiş və o, Qaradağ, Sabunçu rayonları ərazisində məskunlaşmış
məcburi köçkünlərlə görüşmüşdur. Qonaqa Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində bir
milyondan çox soydaşımızın vəziyyəti və Azərbaycan dövlətinin bu sahədə gördüyü tədbirlər barədə ətraflı
məlumat verilmişdir.
Azərbaycanda səfərdə olan bütün qonaqlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, barədə
ətraflı məlumatlar verilməklə yanaşı, həm də qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması,
yoxsulluğun azaldılması və məşğulluğunun artırılması ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər barədə müxtəlif
dillərdə hazırlanmış videomateriallar, məlumat kitabları və s. təqdim olunmuşdur. Həmçinin keçirilmiş görüşlər
və tədbirlər mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində işıqlandırılmışdır.
Bütün bunlarla yanaşı, belə görüşlərdə bu sahədə mövcud olan digər problemlərin həllinə də ciddi fikir
verilir. Belə ki, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamının 2-ci
bəndi üzrə Azərbaycan Respublikasının Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə
daxil olmuş müraciətlər əsasında məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları yerlərdən çıxarılmalarına dair 270
məhkəmə prosesində komitənin nümayəndəsi iştirak etmiş və məsələlərin obyektiv və ədalətli həllinə nail
olmuşdur.
Beləliklə, 2013-cü ildə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinə və Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinə qaçqın və məcburi köçkünlər tərəfindən daxil olmuş 60 mindən artıq
yazılı və şifahi müraciətə baxılmış, 13 min nəfər vətəndaş qəbul edilmiş və müraciətlərin 80 faizindən çoxu
müsbət həll edilmişdir.
Həyata keçirilən tədbirlərə baxmayaraq, məcburi köçkünlərin xeyli hissəsi hələ də yaşayış üçün yararlı
olmayan ictimai binalarda, yataqxanalarda, sağlamlıq düşərgələrində və digər müvəqqəti məskunlaşma
yerlərində ağır şəraitdə yaşayır və bir sıra sosial problemlərlə üzləşir. Dövlətqaçkomun rəhbərliyi onlarla tez-tez
görüşür, ehtiyac və qayğılarını öyrənir, imkan daxilində qayğı göstərməyə çalışır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”nda, həmin Dövlət Proqramına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları
ilə təsdiq edilmiş əlavələrdə nəzərdə tutulan məsələlər, ölkə başçısı tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələr və
verilmiş tapşırıqlar həyata keçirilir.
“Xalq qəzeti”.-2014.-25 may.-N 109.-S.3.
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Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraiti yaxşılaşdırılır: Son 5 ildə bu məqsədlə 1,11 milyard manat
xərclənib
Vasif Cəfərov
Ölkəmizdə 2006-cı ildən başlayaraq məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı ayrılan vəsaitin
50 faizə qədəri, 2012-ci ildən etibarən isə 50 faizdən çoxu mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
yönəldilib. 2014-cü ildə də mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması siyasəti davam etdiriləcək və ən azı 20
min məcburi köçkün mənzillə təmin ediləcək.
Hökumətin bu sahədə fəaliyyətini gücləndirməsi başadüşüləndir. Çünki son onillikdə məcburi köçkünlərin
digər sosial məsələlərinin həlli istiqamətində önəmli işlər görülüb və hazırda əsas ağır məsələ yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılmasıdır. Hələ də məcburi köçkünlərin bir hissəsi təhsil, səhiyyə və digər dövlət qurumlarının
xidməti binalarında yerləşib, şəxsi mənzillərdə məskunlaşıb, həmçinin yaşadıqları mənzillərin mövcud vəziyyəti
acınacaqlıdır. Sadalanan məsələlərin kompleks həlli məqsədilə hökumət məcburi köçkünlərin yeni yaşayış
sahələrində yerləşdirilməsini məqbul sayır.
Qeyd edək ki, məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə 1993-2013-cü
illərdə 1,6 milyard manat vəsait sərf edilib.
Bu vəsait həmin müddətdə məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün ayrılan vəsaitin 35 faizini
təşkil edir. 1993-2013-cü illərdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 4,5 milyard manat
həcmində vəsait sərf olunub. Ondan 2,1 milyard manat dövlət büdcəsinin, 1,5 milyard manat Dövlət Neft
Fondunun və 0,9 milyard manat isə beynəlxalq maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq
təşkilatların vəsaitidir.
Statistik rəqəmlərə diqqət yetirdikdə görürük ki, məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitini
yaxşılaşdırılmasında dönüş 2003-cü ildən sonra mümkün olub. İndiyə qədər tikilən mənzillərin 80 faizdən çoxu
məhz 2003-cü ildən sonraya təsadüf edir.
1993-2003-cü illər ərzində mənzil tikintisinə 38,5 milyon manat ayrılıb. Tikinti üçün ayrılan vəsaitin
azlığını başa düşmək olar. Çünki 1993-2003-cü illər ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin
həllinə dövlət büdcəsindən az vəsait ayrılırdı. Ümumilikdə bu məqsədlər üçün büdcədən 240,1 milyon manat
xərclənib. Sosial məsələlər üçün ayrılan vəsaitin həcmi 1993-cü ildə 800 min manat, 1994-cü ildə 4 milyon
manat, 1995-ci ildə 7,6 milyon manat, 1996-cı ildə 10,1 milyon manat, 1997-ci ildə 10,3 milyon manat, 1998-ci
ildə 12,2 milyon manat, 1999-cu ildə 22,1 milyon manat, 2000-ci ildə 29,6 milyon manat, 2001-ci ildə 38,1
milyon manat, 2002-ci ildə 51,7 milyon manat, 2003-cü ildə 53,6 milyon manat idi. Həmin illərdə daha çox
vəsait beynəlxalq humanitar təşkilatların xətti ilə ayrılırdı və ondan mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
üçün istifadə imkanları məhdud idi.
2001-ci ildə Dövlət Neft Fondunun yaradılması və bura ilk vəsaitlərin daxil olması hökuməti qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin həllinə, o cümlədən mənzil-məişət problemlərinin həllinə daha çox
vəsait ayırmağa imkan verdi. Bu dövrdə prezident 3 fərman imzaladı. Həmin fərmanlar əsasında Dövlət Neft
Fondundan 74 milyon ABŞ dolları və ya 58,5 milyon manat həcmində vəsait ayrıldı. Bu vəsaitin 38,5 milyon
manatı tikinti işlərinə sərf edildi. Həmin vəsaitin hesabına 400 min kvadrat metr mənzil sahəsi olan 6411 fərdi
yaşayış evi, 3150 yerlik 18 məktəb, 18 uşaq bağçası, 16 tibb məntəqəsi tikildi, 195 km uzunluğunda asfalt yol,
188 km su xətti, 350 km elektrikötürmə xətti, 133 km irriqasiya su kəməri və s. sosial obyektlər istifadəyə
verildi.
2001-2003-cü illərdə 18 şəhər və rayonda 25 qəsəbə salındı. Nəticədə 1330 qaçqın və 5081 məcburi
köçkün ailəsinin (32 min nəfər) mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı və respublikamızda mövcud olan 12 çadır
düşərgəsindən Biləsuvar rayonundakı 5-i 2003-cü ildə ləğv edildi.
Ümumən 1993-2003-cü illəri əhatə edən dövr ərzində 7500 ailə (30 min nəfər) mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırıldı. Bu 1993-2013-cü ildə görülən işlərin 18,7 faizi deməkdir.
Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasında dönüş 2003-cü ildən sonraya təsadüf
edir. 2004-cü ildə Azərbaycan Prezidenti "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nı təsdiqlədi. Həmin Dövlət Proqramına
Azərbaycan Prezidenti 2007-ci il və 2011-ci illərdə əlavələri də təsdiq olundu. Qəbul edilən proqram
sənədlərindən sonra məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılmasında dönüş baş verdi.
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Son 10 il ərzində 2,2 milyon kvadrat metr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik 77 müasir
qəsəbə salındı, 37 min ailə və ya 166 min nəfərdən çox məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırıldı.
Bu da ümumiyyətlə indiyədək yeni salınmış qəsəbələrə köçürülənlərin 92 faizini təşkil edir.
Ümumiyyətlə, 2001-2013-cü illər ərzində Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən ayrılan 1.585,4
milyon manat vəsait hesabına 2,5 milyon kvadrat metr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik 82
müasir qəsəbə salındı.
Yeni salınan yaşayış məntəqələrində 139 məktəb, 6 musiqi, 1 incəsənət məktəbi, 1 Mədəniyyət Sarayı, 45
mədəniyyət mərkəzi, 51 uşaq bağçası, 55 tibb məntəqəsi, 2 Olimpiya İdman kompleksi tikilmiş, 648 kilometr
yol, 815 kilometr su, 1412 kilometr hava elektrik, 333 kilometr qaz xətti çəkilmiş, 715 ədəd müxtəlif gücə malik
elektrik transformatoru quraşdırıldı.
Beləliklə, indiyədək 40 min ailə və ya 180 min nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırıldı.
2003-cü ildən sonra köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində dönüş yaradılmasının
əsas səbəbi bu məqsədlə daha çox vəsaitin ayrılmasının mümkün olmasıdır. Müqayisə üçün bildirək ki, yalnız
2013-cü il ərzində qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın sosial problemlərinin həlli məqsədilə 637 milyon
manat vəsait ayrılıb. Ötən il ərzində ayrılan vəsait 1993-2003-cü illərdə dövlət büdcəsindən ayrılan vəsaitdən
cəmindən 2,65 dəfə çoxdur.
2004-2013-cü illəri də iki dövrdə ayırmaq olar. İlk dövr 2004-2008, ikinci dövr 2009-2013-cü illərdir.
İlk 5 ildə məcburi köçkünlər üçün yeni qəsəbələrin salınması məqsədilə 486 milyon manat həcmində vəsait
(Dövlət Neft Fondundan 466 milyon manat, qrant, güzəştli kredit vəsaiti 17,5 milyon manat və investisiya
vəsaiti 2,7 milyon manat) sərf edilib.
Bu illərdə 10401 ailə 47 min nəfər məcburi köçkün üçün 36 qəsəbə salındı. 534 min kvadrat metr yaşayış
sahəsinə malik həmin qəsəbələrdə həmçinin 34 məktəb, 4 musiqi məktəbi, 18 uşaq bağçası, 26 tibb müəssisəsi,
21rabitə evi, 22 klub - icma mərkəzi, 29 inzibati bina, 5 yanğın postu tikilib istifadəyə verildi, 366 kilometr yol,
438 kilometr su xətti, 583 kilometr elektrik hava xətti çəkildi, 141 ədəd artezian quyusu qazıldı, müxtəlif həcmə
malik 48 su anbarı, 20 nasos stansiyası inşa edildi, 349 transformator quraşdırıldı, 2650 hektar sahədə minadan
təmizləmə işləri aparıldı.
Azərbaycanda mövcud olmuş 12 çadır düşərgəsinin daha qalan 7-i 2007-ci ilin sonunadək ləğv edildi. Eyni
zamanda ölkədə olan, istismar müddəti başa çatan 16 fin tipli qəsəbədən 12-nin ləğvi təmin olundu.
Birinci dövrün sonuncu ili olan 2008-ci ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin
həllinə 338,1 milyon manat vəsait sərf edildi (163,1 milyon manat büdcə, 145 milyon manatı Dövlət Neft
Fondunun, 30 milyon manatı isə beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlarının vəsaiti). Bu da 2003-cü ildə
(103,4 milyon manat, o cümlədən 53,4 milyon manat büdcə, 20 milyon manatı Dövlət Neft Fondunun, 30
milyon manatı isə beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlarının vəsaiti) qeyd olunan məqsədlər üçün istifadə
olunan vəsaitdən 3,2 dəfə çoxdur.
2008-ci ildə 1000 ailə 4500 nəfər məcburi köçkün üçün 5 yeni qəsəbə inşa edildi. Ümumi sahəsi 52 min
kvadrat metr olan yaşayış evləri ilə yanaşı 5 məktəb, 2 uşaq bağçası, 2 tibb müəssisəsi, 2 rabitə evi, 2 klub icma mərkəzi, 5 inzibati bina, 2 yanğın postu tikilib istifadəyə verildi, 59 kilometr yol, 70 kilometr su xətti, 110
kilometr hava elektrik xətti çəkildi, 6 ədəd artezian quyusu qazılmış müxtəlif həcmə malik 10 su anbarı inşa
edildi, 33 transformator quraşdırıldı.
İkinci 5 illikdə daha iri həcmli işlər görülüb. 2009-2013-cü illərdə məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına 1,113 milyard manat xərclənib. Bu vəsait 1993-2013-cü illərdə eyni məqsəd üçün istifadə
edilən vəsaitin (1,6 milyard manatın) 69,6 faizini təşkil edir.
2009-cu ildə 101,5 milyon manat, 2010-cu ildə 123,3 milyon manat, 2011-ci ildə 168,5 milyon manat,
2012-ci ildə 352 milyon manat, 2013-cü ildə 368 milyon manat köçkünlərin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına sərf olunub.
Yalnız 2013-cü il ərzində 292 min kvadrat metr sahəsi olan 6 yeni yaşayış kompleksi salınıb, 2736 şagird
yerlik 5 məktəb inşa edilib, həmçinin incəsənət məktəbi ilə birlikdə 500 yerlik Mədəniyyət Sarayı, 4 uşaq
bağçası, 5 tibb məntəqəsi, 4 klub - icma mərkəzi, 4 inzibati bina tikilib istifadəyə verilib, 30,7 kilometr yol, 54
kilometr su xətti, 117 kilometr elektrik xətti, 42 kilometr qaz xətti, 8 kilometr istilik xətti, 25 kilometr
kanalizasiya xətti çəkilib, müxtəlif həcmə malik 18 su anbarı, 9 nasos stansiyası, 18 komplekt transformator
yarımstansiyası inşa edilib, 22 ədəd yüksəkgərginlikli transformator quraşdırılıb.
Bu məqsədlə il ərzində Dövlət Neft Fondundan 300 milyon manat, büdcədən və investisiya xərclərindən
isə 68 milyon manat olmaqla 368 milyon manat vəsait ayrılıb ki, bu da 2003-cü ilə nisbətən 18 dəfə çoxdur.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi
prioritet istiqamətlərdəndir
Torpaqlarımızın ermənilər tərəfindən işğalı nəticəsində 1 milyondan artıq insan qaçqın və məcburi köçkün
həyatı yaşayır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi prioritet istiqamətlərdəndir.
Ölkədə qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlər, bu
kateqoriyadan olan soydaşlarımızın hər zaman dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə olunduğunu göstərir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən siyasətin
nəticəsidir ki, 1993-cü ildən başlayaraq ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən bu istiqamətdə 81 fərman və
sərəncam imzalanıb. Həmçinin Nazirlər Kabinetinin 307 qərarı var, Milli Məclis tərəfindən 24 qanun qəbul
edilib. Həmçinin ötən dövr ərzində bu istiqamətdə Prezident İlham Əliyev tərəfindən 49 fərman və sərəncam
imzalanıb. Eləcə də iki dövlət proqramı və onlara edilən əlavələr təsdiq edilib.
Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq
səviyyəsi 15 faizədək azalıb
Ölkə başçısının yürütdüyü siyasətin təməl prinsiplərindən olan qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tədbirlərin nəticəsidir ki, bu gün ölkədə bir dənə də olsun çadır şəhərciyi
qalmayıb, bu insanların hamısı müasir tipli qəsəbələrə köçürülüb. Onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması
üçün dövlət proqramları qəbul edilib, sosial müavinətlərin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb.
Respublikanın bir çox yerlərində salınan bu qəsəbələr bir reallığı da ortaya qoyur ki, Azərbaycan dövləti hər
zaman öz vətəndaşlarının qayğısına qalır, onların problemlərinin həlli həyata keçirilən siyasətin mühüm
istiqamətini təşkil edir. Prezident İlham Əliyev öz çıxışı zamanı bu istiqamətdə tədbirlərin davam edəcəyini
bildirib: “Biz elə etməliyik ki, bu gün uşaq bağçalarında, məktəblərdə, hərbi hissələrin ərazilərində yaşayanlar
üçün daha yaxşı şərait yaradaq. 2014-cü ildə də bu siyasət davam etdirilir”.
Bu istiqamətdə həyata keçirilən tədbirlərdən biri kimi cari ilin 1 may tarixinə 50 minə yaxın ailə üzvünü
əhatə edən 12 229 qaçqın və məcburi köçkün ailəsinə ünvanlı yardım ödənilir. Bununla yanaşı, qaçqın və
məcburi köçkünlərdən 35 702 nəfərinə sosial müavinət, 3698 nəfərinə təqaüd, 1476 nəfərinə birdəfəlik müavinət
ödənilir. Aparılan kompleks işlərin nəticəsi kimi, Azərbaycanda məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq
səviyyəsi 15 faizədək azalıb”.
Dövlət başçısının diqqət və qayğısı nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün 82 müasir qəsəbə və
məhəllə salınıb, 180 min nəfərin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Lakin hələ də çətin şəraitdə yaşayan
məcburi köçkünlər var və onların da mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində işlər davam
etdirilir, bu problem mərhələli şəkildə həll olunur. Qeyd edək ki, bu istiqamətdə görülən tədbirlərdən biri kimi
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 760 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni salınmış məhəllə istifadəyə
verilib. Bundan başqa Bakının Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində 1440 məcburi köçkün ailəsi üçün
yeni salınmış məhəllə istifadəyə verilib. Bu məqsədlə Bakı Dövlət Universitetinin (BDU) tələbə
yataqxanalarında yerləşən məcburi köçkünlər köçürülüb. Məhəllə, Müşfiqabad qəsəbəsi ərazisində Prezident
İlham Əliyevin 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na Prezidentin 2007-ci il tarixli
sərəncamı ilə təsdiq edilən əlavələrin müvafiq bəndlərinə əsasən, inşa olunub. Burada yaşayan məcburi köçkün
ailələrindən 320-si Ağdam, 570-i Cəbrayıl, 290-ı Füzuli, 100-ü Zəngilan, 160-ı isə işğal olunmuş digər
rayonlardandır. Məhəllənin ərazisi 22 hektardır. Buradakı 1440 mənzildən 211-i birotaqlı, 659-u ikiotaqlı, 429-u
üçotaqlı, 141-i isə dördotaqlıdır. Məhəllədə 140 yerlik uşaq bağçası da inşa olunub. Zəruri avadanlıqla təchiz
olunan bağçada balacaların təlim-tərbiyəsi üçün bütün tələblər nəzərə alınıb. Ərazidə klub-icma mərkəzi,
inzibati bina, təcili yardım stansiyası, poçt şöbəsi və iki çıxışlı yanğınsöndürmə deposu da tikilib.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun sözlərinə görə,
qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması prosesi növbəti illərdə də davam etdiriləcək.
Belə layihələrdən biri kimi Qobuda məcburi köçkünlər üçün tikiləcək yeni böyük yaşayış massivində 10
mikrorayon olacaq. Hər bir mikrorayon 9000 nəfər əhali üçün nəzərdə tutulub. Yaşayış massivində ümumilikdə
204 ədəd yaşayış binası tikiləcək. Ərazidə 1200 yerlik 10 məktəb, 10 uşaq bağçası, uşaq-gənclər, səhiyyə,
ictimai iaşə, mədəniyyət müəssisələri, bədən tərbiyəsi və idman qurğuları tikiləcək. Ə. Həsənov qeyd edib ki,
tikiləcək yeni yaşayış massivi ən son standartlara cavab verəcək, istilik, elektrik, su təminatı ilə tam təchiz
olunacaq. Yaxın 2-4 il ərzində Qobuda tikiləcək yaşayış massivinə 90 min məcburi köçkün köçürüləcək.
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Komitə sədri onu da bildirib ki, yaxın 2-4 il ərzində Bakı, Sumqayıt və Abşeron yarımadasında müvəqqəti
məskunlaşan bütün məcburi köçkünlər Abşeron rayonunda, Qobu bələdiyyəsinin ərazisində inşa ediləcək yeni
böyük yaşayış massivinə köçürüləcək. Onun sözlərinə görə, hazırda Bakı, Sumqayıt və Abşeron yarımadası
ərazisində ümumilikdə 300 mindən çox məcburi köçkün yaşayır. Yeni yaşayış massivi 90 000 məcburi köçkün
üçün nəzərdə tutulub. Bu, ümumilikdə 20 434 ailə deməkdir. Komitə sədrinin sözlərinə görə, qaçqın və məcburi
köçkünlərin 53%-i, yəni 500 minə qədəri qadındır. Son 20 ildə təkcə 150 min qız uşağı məcburi köçkün kimi
dünyaya göz açıb.
Yeni tikilən
qəsəbələrdə Gənclər evi inşa edilməlidir
Qaçqın və Məcburi Köçkün Gənclər Təşkilatının sədri Vüqar Qədirov isə bildirdi ki, Azərbaycan
torpaqlarının Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində yaranan 1 milyondan artıq qaçqın və
məcburi köçkünlərin problemi əsas prioritet istiqamətlərindən biri kimi qalmaqdadır: “Prezident İlham Əliyevin
qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində imzaladığı fərman və sərəncamlar, həyata
keçirilən layihələr, qaçqınların və məcburi köçkünlərin məskunlaşması və məşğulluğunun artırılması üzrə dövlət
proqramının icrası məqsədilə salınan yeni, müasir yaşayış kompleksləri və s. onu deməyə əsas verir ki, bu
sahədə işlər uğurla davam etdirilməkdədir. Məcburi köçkünlərin, istifadə etdiyi kommunal xərclərin dövlət
tərəfindən ödənilməsi, onlara aylıq müavinətlərin verilməsi, məcburi köçkün tələbələrin dövlət ali və orta ixtisas
təhsil müəssisələrində təhsil haqqından azad olmaları və. s bu təbəqənin insanlarına diqqət və qayğının bariz
nümunəsidir”. V. Qədirovun sözlərinə görə, istər qaçqın və məcburi köçkünlərin, istərsə də əhalinin sosial
cəhətdən qayğıya ehtiyacı olan digər təbəqələrin problemlərinin həlli istiqamətində müxtəlif dövlət proqramları
həyata keçirilir: “Amma sirr deyil ki, bu sahədə həllini gözləyən problemlər hələ də qalmaqdadır. 1-ci məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların sosial problemlərinin aradan qaldırılması istiqamətində
işlər başa çatmayıb, bu işlər dövlətin prioriteti olaraq qalmaqdadır. Şəhid ailələrinə, müharibə və digər
kateqoriyadan olan əlillərə, valideyn himayəsindən məhrum olan uşaqlara, kimsəsizlərə, qocalara və s. dövlət
tərəfindən göstərilən qayğı prioritet olaraq qalır və hər il yeni proqramlar və layihələr həyata keçirilir.
Bu istiqamətdə müxtəlif sahəvi QHT-lərlə istər Milli Məclis, istərsə də müxtəlif dövlət və hökumət
orqanlarının qarşısında təkliflərlə çıxış edirik. Belə ki, gənc ailələrin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması(ipoteka kreditlərinin sadələşdirilməsi və s.) yeni iş yerlərinin açılması, yeni tikilən qəsəbələrdə
Gənclər evlərinin inşası, və. s əsas prioritetlərdəndir”.
O da vurğulandı ki, bu gün onlar istər, dövlətqaçqınkoma, istər Gənclər və İdman Nazirliyinə yeni təkliflər
hazırlayır. Bu təkliflər arasında gənclərin asudə vaxtlarının səmərəli təşkili, istedadlı və yaradıcı gənclərə
məskunlaşdıqları ərazilərdə tikilən qəsəbələrdə şərait yaradılması və idman zallarının tikilməsi və s. var.
Mövcud problemlərə gəldikdə isə bildirildi ki, məcburi köçkünlərin səhiyyə problemlərinin həlli istiqamətində
qarşıya çıxan problemlər, bir sıra xəstəxanalarda məcburi köçkünlərə edilən güzəştlərə əməl edilməməsi, şəhid
ailələrinə, valideyn himayəsindən məhrum olan tələbələrə bəzi təhsil müəssisələrində göstərilən ögey münasibət
və s. kimi amillər aradan qaldırılmalıdır.
Beləliklə, bu gün qaçqın və məcburi köçkünlərin, əhalinin sosial cəhətdən qayğıya ehtiyacı olan
təbəqələrinin problemlərinin həlli ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər davam etdirilir. Ölkə başçısı da bildirib ki,
gün gələcək biz ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik və ondan sonra dağıdılmış şəhərləri yenidən quracağıq,
bərpa edəcəyik: “Azərbaycanlılar öz doğma torpaqlarında yaşayacaqlar, yaşamalıdırlar. Bununla bərabər, biz
soydaşlarımız üçün müvəqqəti olaraq belə gözəl binalar tikirik. Ancaq bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Bu
yerlərdə hələ ki, siz yaşamalısınız və müvəqqəti də olsa şərait yaxşı olmalıdır”.
Nigar Abdullayeva
“Palitra”.-2014.-8 iyul.-№ 119.-S.10.
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Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli dövlətin daim
diqqət mərkəzindədir
Müsahibimiz Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Yeni Azərbaycan Partiyası sədrinin müavini Əli HƏSƏNOVdur
- Əli müəllim, müstəqilliyin ilk illərində ölkəmiz çox böyük qaçqın və məcburi köçkün problemi ilə
üzləşdi. Həmin dövrdə yenicə müstəqillik əldə etmiş dövlətimizin iqtisadi cəhətdən zəif olmasına
baxmayaraq, bu kateqoriyadan olan soydaşlarımızın problemlərinin həlli dövlətin daimi diqqət
mərkəzində olmuşdur. İstərdik ki, bu haqda fikirlərinizi bizimlə bölüşəsiniz.
- Ümumiyyətlə, XX əsrdə Azərbaycan xalqı bir neçə dəfə qaçqınlıq və məcburi köçkünlüklə üzləşmişdir.
Azərbaycanın geostrateji mövqeyi, zəngin təbii sərvətləri regionda maraqları olan qüvvələri azərbaycanlıların öz
tarixi torpaqlarından zorla köçürülməsinə sövq etmiş, ermənilərin daha çox torpaq əldə etmək cəhdləri isə bir
əsrdə 4 dəfə azərbaycanlıların öz doğma yurdlarından didərgin salınması ilə nəticələnmişdir.
Ermənistanın 1988-1992-ci illərdə planlı şəkildə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində tarixən
bu ərazidə yaşamış 250 min azərbaycanlı öz doğma yurdlarından zorla qovularaq Azərbaycana pənah gətirdi,
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi - Dağlıq Qarabağın, eləcə də ona
bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal olundu, 700 min nəfərədək azərbaycanlı öz doğma yurdunda məcburi
köçkünə çevrildi.
Beləliklə, hazırda Azərbaycanda son 20 ildəki təbii artımla 1 milyon 200 min nəfərə yaxın qaçqın, məcburi
köçkün və "qaçqın" statusu almaq niyyətində olan (sığınacaq axtaran) şəxs vardır.
Doğma ocaqlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın bütün qayğıları, problemləri Azərbaycan dövlətinin
gündəlik qayğısına çevrilmişdi.
Gərgin iş rejiminə və dövlət idarəçiliyi sahəsində nəhəng fəaliyyət sferasına baxmayaraq, Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarına hərbi təcavüzü nəticəsində doğma yurdlarından didərgin düşmüş bir
milyonadək soydaşımızın qayğıları, sosial problemləri, münaqişənin siyasi cəhətdən həlli məsələsi müasir
Azərbaycan dövlətinin qurucusu və xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin gündəlik qayğısına
çevrilmişdi.
Ümummilli lider Heydər Əliyev dünyanın müxtəlif dövlət başçıları ilə keçirdiyi çoxsaylı görüşlərdə,
beynəlxalq və yerli qurumların tədbirlərində mütləq şəkildə məhz bu problemə toxunaraq onu ölkəmizin bir
nömrəli problemi adlandırırdı və onun ən böyük arzusu zəbt olunmuş torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsi
idi. O, bunun üçün var qüvvəsi ilə çalışırdı.
Məhz Heydər Əliyevin diplomatiyası sayəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin əsl
mahiyyəti, Azərbaycanın haqq səsi dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı, Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ifşa edildi.
1993-cü ildə BMT Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin siyasi həlli, işğal olunmuş ərazilərin azad edilməsi,
qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı beynəlxalq hüquq normalarına uyğun 4
qətnaməsi qəbul edildi. 1994-cü ildə atəşkəsə nail olundu. ATƏT-in 1994-cü il Budapeşt, 1996-cı il Lissabon və
1999-cu il İstanbul sammitlərində münaqişənin dinc və siyasi yollarla həlli istiqamətində tədbirlər görüldü, ABŞ
Konqresinin müstəqil Azərbaycana birbaşa yardım göstərilməsini qadağan edən Azadlığa Dəstək Aktına
ədalətsiz 907-ci düzəlişin icrası dayandırıldı.
* 1998-ci il iyunun 27-də xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyevin sədrliyi ilə ümumrespublika
müşavirəsi keçirildi;
* 2000-ci il mayın 18-də ümummilli lider Heydər Əliyevin iştirakı ilə "İnkişaf Problemləri və Strateji
İstiqamətlər" mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi;
* 1998-ci ildə Biləsuvar rayonu ərazisindəki çadır düşərgələrinə səfər etdi;
* 1999-cu ildə Biləsuvar rayonu ərazisindəki çadır düşərgələrində müvəqqəti məskunlaşmış 4 məcburi
köçkünün toy mərasimində iştirak etdi;
* 2002-ci il 13 sentyabir tarixdə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində Ermənistan
Respublikasından olan qaçqınlar və Xocalıdan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbənin açılış
mərasimində iştirak etdi.
Xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
əlaqədar Ermənistan Prezidenti ilə 25, ATƏT rəhbərliyi, Minsk qrupunun təmsilçiləri ilə 200-dən və 80 ölkənin
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dövlət başçıları ilə 500-dən çox, həmçinin əraziləri işğal olunmuş rayonların ictimaiyyət nümayəndələri, qaçqın
və məcburi köçkünlərlə 20-dən çox görüş keçirmişdir.
1998-ci ildə "Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığı haqqında", 1999-cu ildə "Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında", "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər
tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" qanunlar qəbul edilmişdir.
Dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlərin təhsil
haqqının, həmçinin kommunal və digər xidmətlərin ödənişindən azad edildilər. Qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial problemlərinin həllinə yönəldilən vəsaitin həcmi 1993-2003-cü illər arasında 90 dəfə, yemək xərcləri
üçün müavinət 60 dəfə, kommunal xidmət xərcləri 120 dəfə artırıldı. Şübhəsiz, ümummilli liderin neft
strategiyası olmasaydı, bütün bunlar mümkünsüz olardı.
"İşğal olunmuş bütün rayonlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan
vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir" deyən xalqımızın
ümummilli lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan uğurlu neft strategiyası öz bəhrəsini verməyə başlayan
andan əldə edilən ilk vəsait məhz qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
yönəldildi, çadır düşərgələrinin ləğvinə başlanıldı.
Dövlət Neft Fondundan ayrılmış vəsait hesabına 18 şəhər və rayonda bütün zəruri sosial-texniki
infrastruktura malik 32 qəsəbə, 400 min kvadratmetr mənzil sahəsi olan 6411 fərdi yaşayış evi, 3174 yerlik 18
məktəb, 6 musiqi məktəbi, 576 yerlik 18 uşaq bağçası, 2 xəstəxana, 10 klub, 11 rabitə evi, 14 inzibati bina, 16
tibb məntəqəsi tikildi, 197 km uzunluğunda asfalt yol, 170 km su xətti, 350 km hava elektrik xətti, 22 artezian
quyusu, 133 km irriqasiya sistemi, 73 su anbarı və s. sosial obyektlər istifadəyə verildi.
Nəticədə 1330 qaçqın və 5081 məcburi köçkün ailəsinin (32 min nəfər) mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı və
2003-cü ildə respublikamızda mövcud olan 12 çadır düşərgəsindən Biləsuvar rayonundakı 5-i ləğv edildi.
Bütün bunlar bir daha əyani şəkildə sübut edir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemi daim ümummilli
lider Heydər Əliyevin gündəlik diqqət mərkəzində olmuşdur.
Ulu öndərin öz yurdlarından didərgin salınmış soydaşlarımıza diqqət, qayğı, himayədarlıq siyasəti onun
siyasi varisi, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir.
Cənab Prezident 2003-2014-cü illərdə qaçqın və məcburi köçkünlərlə bağlı keçirilən müxtəlif tədbirlərdə 33
dəfə, o cümlədən yeni salınmış yaşayış qəsəbələrinin və məhəllələrinin böyük əksəriyyətinin açılışında şəxsən
iştirak etmiş, həmçinin problemə həsr olunmuş bir beynəlxalq konfrans və iki geniş müşavirə keçirilmiş, bir
dövlət proqramı və ona 2 əlavə təsdiq edilmişdir.
Yeni salınmış qəsəbələrin açılışlarında cənab Prezidentin və Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban
Əliyevanın şəxsən iştirak etməsi və məcburi köçkünlərlə səmimi söhbətləri soydaşlarımızın həyatında
unudulmaz, xoş xatirələrə çevrilmişdir.
Cənab İlham Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü Biləsuvar rayonu
ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirərkən ölkədə bir dənə də olsun çadır
düşərgəsinin qalmayacağını bəyan etmişdi.
2006-cı ildə Bərdə (3 çadır düşərgəsi) və Ağcabədi (1 çadır düşərgəsi) rayonlarındakı 4 çadır düşərgəsinin,
2007-ci ilin dekabrında isə Saatlı və Sabirabad rayonları ərazisindəki 3 çadır düşərgəsinin ləğvi də təmin
edilərək, ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin tapşırığı vaxtından bir il əvvəl yerinə yetirilmişdir.
Eyni zamanda, ölkədə olan, istismar müddəti başa çatmış 16 fin tipli qəsəbədən 12-si ləğv edilmiş, orada
müvəqqəti məskunlaşmış 4400 məcburi köçkün ailəsi yeni salınmış qəsəbələrə köçürülmüşlər. Qalan 4 fin
tipli qəsəbədə, ayrı-ayrı şəhər və rayonlardakı məktəb binalarında müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər
üçün həmin qəsəbələrin yerləşdiyi ərazilərin yaxınlığında elektrik enerjisi, su təchizatı, təhsil, mədəniyyət,
səhiyyə və digər zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan qəsəbələrin salınması və ya çoxmərtəbəli binaların
tikilməsi məqsədilə torpaq sahələri ayrılmış və müvafiq layihə-smeta sənədlərinin hazırlanması işləri həyata
keçirilir.
Ötən dövr ərzində Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 sentyabr tarixli 895 saylı Sərəncamı
ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı", 2004-cü il 1 iyul tarixli
298 saylı Sərəncamı ilə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və
məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı" təsdiq edilmiş, 2007-ci il 31 oktyabr tarixli 2475 saylı, 2011ci il 21 fevral tarixli 1346 saylı sərəncamlarla isə 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 saylı sərəncamla təsdiq edilmiş
dövlət proqramına əlavələr edilmişdir.
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Ötən müddətdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı beynəlxalq
normalara uyğun tam hüquqi baza yaradılmış, ölkə Prezidenti tərəfindən 95 fərman və sərəncam imzalanmış,
Nazirlər Kabineti 357 qərar və sərəncam, Milli Məclis isə 33 qanun qəbul etmişdir.
Dövlət proqramları və əlavələr qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsində, onların mənzil-məişət
şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynamışdır və onlar uğurla icra edilir.
Ümumiyyətlə, 2001-2013-cü illər ərzində Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən ayrılmış vəsait
hesabına 2,5 milyon kvadratmetr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik 82 müasir qəsəbə
salınmış, 40 min ailənin (180 min nəfər qaçqın və məcburi köçkünün) mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır.
Yeni salınmış yaşayış məntəqələrində 139 məktəb, 6 musiqi məktəbi, 51 uşaq bağçası, 55 tibb məntəqəsi, 45
mədəniyyət mərkəzi, 2 olimpiya idman kompleksi tikilmiş, 648 kilometr yol, 815 kilometr su, 1412 kilometr
hava elektrik, 333 kilometr qaz xətti çəkilmiş, 715 ədəd müxtəlif gücə malik elektrik transformatoru
quraşdırılmışdır.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün ümumilikdə indiyədək 5,5 milyard dollar
vəsait sərf edilmişdir. Həmin vəsaitin 2,5 milyard dolları büdcə vəsaiti, 1,9 milyardı Dövlət Neft Fondunun,
1,1 milyardı isə beynəlxalq maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların
vəsaitidir.
Müxtəlif maliyyə mənbələrindən ayrılmış vəsait hesabına məcburi köçkünlərin müvəqqəti məskunlaşdığı
220 yataqxana təmir edilmiş, nəticədə bundan 68 min nəfər məcburi köçkün faydalanmışdır.
Məcburi köçkünlərə aylıq yemək xərci üçün verilən müavinətin məbləği 3,6 dəfə, kommunal xidmətlərə görə
vəsaitin miqdarı 4,5 dəfə, Dövlətqaçqınkomun illik büdcəsi isə 5,5 dəfə artmışdır.
Əmək qabiliyyətli 380 min məcburi köçkündən 161 min nəfəri daimi işlə təmin edilmiş, 200 min nəfəri isə
mövsümi işlərə cəlb edilmişdir.
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə son 10 ildə 1841 məcburi köçkün sahibkarlıq subyektinin
investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 37,2 milyon manat, həmçinin yeni texnologiyalara əsaslanan 3
investisiya layihəsinə 9,3 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir.
Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasında bağlanılmış kredit sazişi ("Məcburi Köçkünlərin İqtisadi
İnkişafına Yardım Layihəsi") üzrə Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu
tərəfindən 10,8 min nəfər məcburi köçkünə 7,7 milyon manat məbləğində mikrokredit verilmiş və bu
proqramlardan 46 min məcburi köçkün faydalanmışdır.
Həmin Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən son 10 ildə 310 min nəfərin faydalandığı
(bunun da 83%-i məcburi köçkündür) və dəyəri 30 milyon manat təşkil edən 520 müxtəlif növ mikrolayihə icra
edilmişdir.
2013-cü ildə bir nəfər məcburi köçkünə xərclənən vəsaitin həcmi təxminən 1100 manat təşkil etmişdir ki, bu
da dünyanın digər münaqişə zonaları ilə müqayisədə ən yüksək göstəricidir.
Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 10 ildə 75 faizdən 15 faizədək azalmışdır.
Vaxtilə büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə, təşkilatlarda çalışmış, özlərindən asılı olmayan səbəblərə
görə iş yerlərindən məhrum olmuş və işlə təmin olunmayan 11 min nəfərədək məcburi köçkünə orta aylıq
əməkhaqqının ödənilməsi davam etdirilir.
Respublikanın şəhər və rayonlarına təhkim edilmiş 78 nazirlik, komitə, şirkət, konsern, səhmdar cəmiyyəti
və digər mərkəzi təşkilatlar tərəfindən bayramlar ərəfəsində məcburi köçkünlərə müxtəlif yardımlar göstərilir.
- İlkin vaxtlarda qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllində beynəlxalq təşkilatların
rolu yüksək olmuşdur. Bəs hazırda bu sahədə vəziyyət necədir?
- Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində öz yurdlarından didərgin düşmüş bir
milyon nəfərədək qaçqın və məcburi köçkünün sosial problemlərinin həllində ayrı-ayrı donor ölkə və
beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlarının rolu böyük olmuşdur.
Biz həmişə böyük minnətdarlıqla qeyd edirik ki, münaqişənin ilk illərində - dövlətimizin iqtisadi
vəziyyətinin ağır olduğu dövrdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllində donor ölkələrin,
beynəlxalq təşkilatların köməyi əvəzsiz olmuşdur. Bu yardımlar olmasaydı, ölkəmiz həmin illərdə humanitar
fəlakətlə üzləşə bilərdi.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 2004-cü ilin fevral ayında keçirilmiş,
beynəlxalq humanitar təşkilatların fəaliyyətinin 10 illiyinə həsr edilmiş beynəlxalq konfransda qeyd etdiyi kimi,
imkanların məhdud olduğu dövrdə, xüsusən müstəqilliyin bərpasından sonrakı ilk illərdə göstərilən fövqəladə
humanitar yardımın çox böyük əhəmiyyəti olmuş, yaranmış humanitar fəlakətdən çıxmaqda respublikada
fəaliyyət göstərən beynəlxalq, yerli humanitar və inkişaf təşkilatları əvəzsiz rol oynamışdır.
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Müsbət haldır ki, donor ölkələrin, beynəlxalq təşkilatların bu sahədə fəaliyyəti bu gün də davam etdirilir.
Hazırda fəaliyyətləri Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası tərəfindən əlaqələndirilən 49
beynəlxalq, 43 yerli humanitar və bu sahədəki inkişaf təşkilatlarının xətti ilə qaçqın, məcburi köçkün və
aztəminatlı əhalinin sosial problemlərinin həlli ilə əlaqədar müxtəlif layihələr həyata keçirilir.
Eyni zamanda, dünyanın heç bir yerində həmin təşkilatlar Azərbaycandakı qədər uzun müddət fəaliyyət
göstərmir. Bunun isə bir səbəbi var ki, o da həmin təşkilatların tam sərbəst, azad və şəffaf fəaliyyətləri üçün
nümunəvi şəraitin yaradılmasıdır. Bu, beynəlxalq maliyyə qurumları, donorlar, humanitar təşkilatların rəhbərləri
tərəfindən səsləndirilən rəydir.
Bununla yanaşı, 32 dövlət orqanı, 14 beynəlxalq təşkilatdan alınan müvafiq təkliflər əsasında beynəlxalq
maliyyə qurumları, BMT agentlikləri, xüsusən BMT QAK-la və digər beynəlxalq humanitar təşkilatlarla
birlikdə "Böyük Repatriasiya (Böyük Qayıdış)" proqramının layihəsinin hazırlanması istiqamətində aparılan
işlər davam etdirilir. Bu həm işğal olunmuş ərazilərə dəymiş ziyanın dəqiq hesablanmasına, həm ərazilər
işğaldan azad ediləndən dərhal sonra bərpa və yenidənqurma işlərinə başlamağa imkan verəcək, həm də
beynəlxalq maliyyə qurumlarında və təşkilatlarda tərtib olunmuş proqramın düzgünlüyünə inam yaradacaqdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin həyata keçirdiyi məqsədyönlü siyasətin təqdirəlayiq nəticəsi olaraq,
Azərbaycan 2012-ci il 26 aprel tarixində daha bir nüfuzlu beynəlxalq təşkilata - BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinə tamhüquqlu üzv seçilmişdir.
Azərbaycan hökumətinin ölkədə olan qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması
üzrə həyata keçirdiyi tədbirlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Belə ki,
BMT-nin qaçqınlar üzrə ali komissarı Antonio Quterreş, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının rəhbəri
Ceyms Morris, BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi Valter Kalin
ölkəmizə son səfərləri zamanı qeyd etmişlər: "Azərbaycan Prezidentinin ölkədəki bütün qaçqın və məcburi
köçkünlər üçün, o cümlədən beynəlxalq humanitar təşkilatlar üçün gördüyü işlər dünyanın oxşar problemlə
qarşılaşan əksər ölkələri üçün nümunədir. Azərbaycan hökuməti ilə əməkdaşlığımız çox yüksək səviyyədədir".
Yeri gəlmişkən qeyd edək ki, BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə
xüsusi məruzəçisi Çaloka Beyani Azərbaycan hökumətinin dəvəti ilə mayın 18-dən 24-dək ölkəmizdə məcburi
köçkünlərin insan hüquqları ilə bağlı vəziyyətinin qiymətləndirilməsi, bu sahədə əldə olunmuş tərəqqinin
nəzərdən keçirilməsi, eyni zamanda qarşılıqlı fikir mübadiləsi şəraitində müvafiq tövsiyələrin verilməsi və digər
maraq doğuran məsələlərin müzakirəsi məqsədilə Azərbaycanda səfərdə olmuşdur.
BMT-nin xüsusi məruzəçisi səfər proqramına uyğun olaraq bir sıra əhəmiyyətli görüşlər keçirmiş, ağır
şəraitdə və yeni salınmış qəsəbə və məhəllələrdə məcburi köçkünlərin həyat şəraiti ilə yaxından tanış olmuşdur.
Məcburi köçkünlərin bütün sahələrdə dövlət tərəfindən dəstəklənməsini olduqca müsbət hal və yaxşı nümunə
kimi dəyərləndirən Çaloka Beyani sürətli tərəqqi dinamikasına malik Azərbaycanın qaçqın və məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində uğurlu siyasət aparan və müsbət nəticələr əldə edən
bir dövlət olduğunu, ölkəmizə səfəri zamanı bunun bir daha şahidi olduğunu bildirmişdir.
Eyni zamanda, BMT-nin xüsusi məruzəçisi Çaloka Beyaninin ölkəmizə səfərinin nəticələri ilə bağlı
Cenevrədə verdiyi bəyanatında məcburi köçkünlərin problemlərinin köklü şəkildə həllinə nail olmaq üçün
Azərbaycanda sülhün bərqərar və məcburi köçkünlərin hüquqlarının tam bərpa edilməsi, xüsusilə onların öz
torpaqlarına təhlükəsiz şəkildə və ləyaqətləri qorunmaqla könüllü olaraq dönmələrinin təmin olunması üçün
sülh sazişinin əldə edilməsi təkidlə vurğulanır və beynəlxalq ictimaiyyət bu məsələyə dəstək verməyə çağırılır.
Həmçinin Çaloka Beyani bəyanatında bildirir ki, Azərbaycanda artıq 20 ildən çoxdur davam edən bu
uzadılmış məcburi köçkünlük durumunun aradan qaldırılması üçün sülh sazişinə təcili olaraq nail olunması
vacibdir. Sülh və məcburi köçkünlərin problemlərinin köklü həllinə inkişaf hüquqlarının təminatına yönəlmiş
yanaşma birlikdə addımlamalıdır və onlardan biri olmadan digərinə nail olmaq mümkün deyil. Bu baxımdan da
Azərbaycandan məcburi köçkünlərin problemlərinin köklü həllinə inkişaf hüquqları yönümlü yanaşma təcili
olaraq sülhə nail olunmasını tələb edir.
Xüsusi məruzəçi Azərbaycan dövlət orqanlarının həm şəhər, həm də kənd yerlərində ümumilikdə bütün
əhalinin və xüsusilə məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əldə etdikləri ciddi
nailiyyətləri alqışladı. O, 2010-cu ildə özündən əvvəlki müstəqil ekspertin sonuncu səfərindən sonra baş vermiş
dəyişiklikləri qeyd etdi və məcburi köçkünlərin hüquqlarına hörmət edilməsi istiqamətində yeni səylərə və
üzərinə götürdüyü öhdəliyə görə hökumətin işini müsbət qiymətləndirdi.
Məlumat üçün qeyd edim ki, xüsusi məruzəçi özünün yekun hesabatını 2015-ci ilin iyun ayında İnsan
Hüquqları Şurasına təqdim edəcəkdir.
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- Hazırda paytaxtda və digər bölgələrdə məcburi köçkunlərin yeni mənzillərlə təmin olunması prosesi
davam edir. Bu baxımdan ötən ildə böyük tikinti işləri aparılmışdır və yaxın gələcəkdə nə kimi
yeniliklərin şahidi olacağıq?
- Bildiyiniz kimi, ölkəmizdə hələ də müxtəlif məskunlaşma obyektlərində ağır şəraitdə yaşayan yüz minlərlə
soydaşımız var və təbii ki, ölkəmizdə olan qaçqın və məcburi köçkünlərin bütün problemlərinin həlli, onların
həyat şəraitinin tam yaxşılaşdırılması bilavasitə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normaları əsasında həllindən asılıdır. Bu baxımdan qaçqın və məcburi köçkünlərin
hüquqlarının bərpa olunması, onların doğma ocaqlarına qaytarılması istiqamətində hələ çox iş görülməlidir ki,
Azərbaycan dövləti də bu baxımdan fəaliyyətini beynəlxalq hüquq normalarına uyğun qurmaqla problemin
həllini gündəlik diqqət mərkəzində saxlayır və bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün ölkədəki qaçqın və məcburi
köçkünlər dövlətin tam himayəsi ilə təmin olunmuşlar.
Ötən il ərzində 292 min kvadratmetr sahəsi olan 6 yeni yaşayış kompleksi salınmış, 2736 şagird yerlik 5
məktəb inşa edilmiş, həmçinin incəsənət məktəbi ilə birlikdə 500 yerlik Mədəniyyət sarayı, 4 uşaq bağçası, 5
tibb məntəqəsi, 4 klub - icma mərkəzi, 4 inzibati bina tikilib istifadəyə verilmiş, 30,7 kilometr yol, 54,0
kilometr su xətti, 117,0 kilometr elektrik xətti, 42,0 kilometr qaz xətti, 8,0 kilometr istilik xətti, 25,0 kilometr
kanalizasiya xətti çəkilmiş, müxtəlif həcmə malik 18 su anbarı, 9 nasos stansiyası, 18 komplekt transformator
yarımstansiyası inşa edilmiş, 22 ədəd yüksəkgərginlikli transformator quraşdırılmışdır.
Beləliklə, 2013-cü ildə 5.741 ailə və ya 28.700 nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırılmışdır ki, bu da 2012-ci ilə nisbətən 1.188 ailə və ya 5.935 nəfər çoxdur.
2014-cü ildə də məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə 10 şəhər və rayonda bütün zəruri
sosial-texniki infrastruktur obyektləri ilə birlikdə 7 qəsəbə və məhəllənin salınması, təxminən 4,5 mindən çox
ailənin və ya 25 min məcburi köçkünün yeni mənzillərə köçürülməsi nəzərdə tutulmuşdur.
Belə ki, Bakı şəhəri, Qaradağ rayonu "Ümid" qəsəbəsində 500 ailəlik məhəllə üzrə 1-ci mərhələdə 200 ailə
üçün yaşayış binalarının, Hacıqabul rayonunda 101, Saatlı rayonunda 230 (birinci mərhələdə 89), Ağdam
rayonunda 632, Bərdə rayonunda 1700 (birinci mərhələdə 588), Mingəçevir şəhərində 1500 (birinci mərhələdə
594), Göygöl rayonunda 600 və Beyləqan rayonunda 320 məcburi köçkün ailəsinin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılması üçün qəsəbələrin tikintisinə başlanılmışdır.
Sabunçu rayonunda 800, Pirallahı rayonunda 330, Füzuli rayonunda 400, Sabirabad rayonunda 440, Qazax
rayonunda 300, Beyləqan rayonunda 146 ailəlik yaşayış komplekslərinin salınması məqsədilə layihə-smeta
sənədlərinin hazırlanması üzrə işlər davam etdirilir.
Bakı şəhərindəki yataqxanalarda və digər obyektlərdə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin
köçürülməsi məqsədilə Abşeron rayonunun Qobu bələdiyyəsinin ərazisindən ayrılmış 500 hektar torpaq
sahəsində məcburi köçkünlər üçün yaşayış massivinin salınması ilə bağlı texniki şərtlər alınmış, kompleksin baş
planı ilə birlikdə müfəssəl planının hazırlanmasına dair layihə tapşırıqları, layihə-axtarış işləri üçün smeta
sənədləri hazırlanmış və birinci mərhələnin layihə işləri ilə bağlı müqavilə bağlanmışdır.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli 298 nömrəli Sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
"Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı"nda, həmin dövlət proqramına Azərbaycan Respublikası Prezidentinin müvafiq sərəncamları
ilə təsdiq edilmiş əlavələrdə nəzərdə tutulan məsələlər, ölkə başçısı tərəfindən qarşıya qoyulan vəzifələr və
verilmiş tapşırıqlar bundan sonra da vaxtlı-vaxtında və uğurla həyata keçiriləcəkdir.
Rəşad CƏFƏRLİ.
“Azərbaycan”.-2014.-23 iyul.-N 156.-S.5.
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Məcburi köçkünlərin problemləri dünya ictimaiyyətinə çatdırılır
Vasif Cəfərov
Azərbaycanda olan qaçqın və məcburi köçkünlərin 96 faizindən çoxu Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsi nəticəsində öz torpaqlarından didərgin düşən insanlardır. Bu insanların əsas problemi öz
yaşayış məskənlərinə qayıda bilməməsidir. Buna görə də dövlət strukturları, ictimai təşkilatlar tərəfindən
mütəmadi qaydada Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması üçün görüşlər keçirilir, tədbirlər görülür.
2014-cü ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə çatdırılması məqsədi ilə xarici ölkələrin, beynəlxalq maliyyə qurumlarının, humanitar
və bu sahədəki inkişaf təşkilatlarının 200-dən çox nümayəndəsi ilə görüş keçirilib. Bu tədbirlərdən bir neçəsini
xatırlatmaq olar.
BMT-nin İnsan Hüquqları Şurasının məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə xüsusi məruzəçisi Çaloka
Beyani 2014-cü ilin mayın 18-dən 24-dək Azərbaycanda səfərdə olub. O, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlər Komitəsində və bir sıra dövlət orqanlarında görüşlər keçirib, həmçinin məcburi köçkünlərin
məskunlaşdıqları ərazilərə baş çəkib və səfərin sonunda keçirdiyi mətbuat konfransında məcburi köçkünlərin
bütün sahələrdə dövlət tərəfindən dəstəklənməsini olduqca müsbət hal və digər münaqişə ölkələri üçün yaxşı
nümunə kimi dəyərləndirib. Beyani Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində uğurlu siyasət aparan və müsbət nəticələr əldə edən bir ölkə olduğunu, səfər
zamanı bunun bir daha şahidi olduğunu bildirib.
2014-cü il 29 sentyabr - 3 oktyabr tarixlərində Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti Cenevrə şəhərində BMTnin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin 65-ci sessiyasında iştirak edib. Tədbir zamanı
həmçinin BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Quterreş və Somalinin xarici işlər naziri Hon Buri
Hamza ilə görüşlər keçirilib.
2014-cü il 23-27 noyabr tarixlərində isə Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə
Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyəti İran İslam Respublikasının
kooperasiya, əmək və sosial rifah naziri Əli Rəbiinin dəvəti əsasında ölkələrimiz arasında humanitar sahədəki
əməkdaşlığın daha da inkişaf etdirilməsi məqsədi ilə İran İslam Respublikasında səfərdə olub.
Səfər çərçivəsində bu ölkənin birinci vitse-prezidenti İshaq Cahangiri, İran ilə Azərbaycan arasında iqtisadi,
ticarət və humanitar sahələrdə əməkdaşlıq üzrə Dövlət Komissiyasının həmsədri, rabitə və informasiya
texnologiyaları naziri Mahmud Vaizi, kooperasiya, əmək və sosial rifah naziri Əli Rəbii, İmam Xomeyni İmdad
Komitəsinin sədri Hüseyn Ənvari, Qızıl Aypara cəmiyyətinin baş direktoru Mirəhməd Musəvi və "Bərəkətel"
Fondunun rəhbərliyi ilə görüşlər keçirilib.
Keçirilən bütün görüşlərdə qonaqlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri,
nəticələri, yaratdığı problemlər, qaçqın və məcburi köçkünlərin bugünkü vəziyyəti, onların sosial problemlərinin
həlli istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilib və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra mövzularla bağlı
fikir mübadiləsi aparılıb, onlara Komitə tərəfindən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, qaçqın
və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, yoxsulluğun azaldılması və məşğulluğunun
artırılması ilə bağlı həyata keçirilmiş tədbirlər barədə müxtəlif dillərdə hazırlanmış video materiallar, məlumat
kitabları və s. təqdim olunub, həmçinin keçirilən görüşlər mütəmadi olaraq kütləvi informasiya vasitələrində
işıqlandırılıb.
Ötən il Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi tərəfindən müəllifləri yazıçıpublisist, əməkdar jurnalist Vasif Səmədov və siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru Rövşən Vəlizadənin olduğu
"Leyla Əliyeva: "Xocalıya ədalət!" (Beynəlxalq erməni terroruna qarşı yeni strateji model)" adlı üç cildlik
kitabları Azərbaycan dilində çap edilib və müvafiq dövlət orqanlarına, beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatlara
paylanılıb. Eyni zamanda həmin kitabların ingilis, rus və ərəb dillərinə tərcümə olunaraq çap edilməsi üçün
müvafiq tədbirlər görülür.
Oxşar tədbirlər 2015-ci ildə də davam etdirilir.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri, Beynəlxalq Humanitar Yardım
üzrə Respublika Komissiyasının sədri Ə. Həsənov fevralın 25-də Avropa İttifaqının insan hüquqları üzrə xüsusi
nümayəndəsi Stavros Lambrinidisin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüşüb.
Baş nazirin müavini Ə. Həsənov nümayəndə heyətinə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi,
problemin tarixi və ölkəmizdəki qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti haqqında məlumat verib.
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Görüşdə Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycana hərbi təcavüzü nəticəsində torpaqlarımızın 20 faizinin
- Dağlıq Qarabağ və ona bitişik 7 inzibati rayonun işğal olunduğunu, bir milyondan artıq soydaşımızın qaçqın
və məcburi köçkünə çevrildiyini, milli-mədəni sərvətlərimizin talan edildiyini, bütün infrastrukturun
dağıdıldığını diqqətə çatdırıb.
Ə. Həsənov vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunan ərazilərinin azad edilməsi,
qaçqınların və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı dörd qətnamə qəbul edib.
Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ATƏT, AŞPA, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və digər
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qərar və qətnamələrdə də pislənilib. Təəssüf ki, bu qərar və
qətnamələr hələ də kağız üzərində qalır. Beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə məhəl qoymayan Ermənistan işğal
edilən Azərbaycan ərazilərində qanunsuz fəaliyyətini davam etdirməkdədir. ATƏT-in Minsk qrupunun
vasitəçiliyi ilə 20 ildən artıqdır davam edən danışıqlar prosesi hələ də heç bir nəticə verməyib.
Komitə sədri qeyd edib ki, təcavüzkar Ermənistan ötən 20 ildə torpaqlarımızı işğal altında saxlamaqla heç
nəyə nail olmayıb. Bu dövrdə Ermənistanın iqtisadiyyatı daha da ağır vəziyyətə düşüb. Ötən 20 ildə erməni
xalqı münaqişədən heç nə qazanmayıb, əksinə çox şey itirib.
Görüşdə diqqətə çatdırılıb ki, Azərbaycan Hökuməti qaçqın və məcburi köçkünlərin ehtiyaclarını ödəmək
üçün həm hüquqi, həm də sosial-iqtisadi sahədə böyük işlər görür. Azərbaycan Respublikası Dövlət Neft
Fondundan ayrılan vəsait hesabına 89 müasir qəsəbə salınıb. 240 min qaçqın və məcburi köçkün yeni qəsəbələrə
köçürülüb və bu proses davam edir. Eyni zamanda, Azərbaycan hökuməti məcburi köçkünlərin Qarabağa
"Böyük qayıdış" proqramını hazırlayıb. Ölkədə fəaliyyət göstərən səfirliklər, beynəlxalq təşkilatlar və dövlət
qurumlarının nümayəndələri də bu proqramın hazırlanmasına cəlb olunublar.
Doğmalarının məzarlarını ziyarət etmək məqsədilə Kəlbəcərə gedərkən Ermənistan silahlı qüvvələri
tərəfindən girov götürülən və Dağlıq Qarabağdakı separatçı rejim tərəfindən qondarma ittihamlarla
"məhkəmə"yə çəkilən Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyev barədə danışan Ə. Həsənov Ermənistanın
girovlarımıza qarşı davranışlarının dünyanın gözü qarşısında baş verdiyindən, hər zaman işğalçı Ermənistanın
maraqlarını müdafiə edən beynəlxalq qurumların Azərbaycan tərəfinin müraciətlərinə obyektiv cavab
vermədiklərindən təəssüfləndiyini bildirib.
Avropa İttifaqının insan hüquqları üzrə xüsusi nümayəndəsi Stavros Lambrinidisin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyəti Binəqədi rayonu ərazisindəki Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin yataqxanasında və
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınan məhəllədə məskunlaşan
məcburi köçkünlərlə görüşüb, onların həyat şəraiti ilə tanış olub.
Azərbaycan Baş nazirin müavini, Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyasının sədri Ə.
Həsənov fevralın 13-də Türkiyə Cümhuriyyətinin Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri İsmayıl Alper
Coşkunu qəbul edib.
Görüşdə ölkəmizdəki qaçqın və məcburi köçkünlərin ümumi vəziyyəti və gələcək əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişafı ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılıb.
Fevralın 6-da ölkəmizdə səfərdə olan İsveçin Xarici İşlər Nazirliyinin əməkdaşları Therese Hyden, Tobias
Lorentzson, Sofia Ekfeldt Nyman, Beynəlxalq İnkişaf Əməkdaşlıq Agentliyinin Avropa İdarəsinin başçısı Mirca
Peterson və İsveçin Azərbaycandakı müvəqqəti İşlər vəkili Tomas Danestad Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi sədrinin müavinləri Gəray Fərhadov və Fuad Hüseynovun müşayiəti ilə
ölkəmizdəki məcburi köçkünlərin real vəziyyəti ilə yerində tanış olmaq məqsədilə Binəqədi rayonu ərazisindəki
Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin 1 nömrəli yataqxanasında və Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsi
ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış məhəllədə məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb, onların
həyat şəraiti ilə yerində tanış olub.
Əvvəlcə Binəqədi rayonu ərazisindəki Bakı İdarəetmə və Texnologiya Kollecinin 1 nömrəli yataqxanasında
olan qonaqlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bu münaqişə nəticəsində ölkəmizin
üzləşdiyi 1 milyon 200 mindən çox qaçqın və məcburi köçkün problemi, bu problemin həlli istiqamətində
Azərbaycan dövlətinin həyata keçirdiyi geniş tədbirlər barədə məlumat verilib.
“Ekspress”.-2015.-17 mart.-№ 49.-S.9.
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Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu
Vasif Cəfərov
Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasını, onlar üçün iş yerlərinin açılmasını təmin
edən tədbirlərin həyata keçirilməsini, əsasən sosial infrastrukturun bərpasına yönəldilən mikrolayihələrin yerinə
yetirilməsi üçün vəsait ayırmaq və bu vəsaitlərdən səmərəli, məqsədyönlü istifadəsini təmin etmək məqsədilə
ölkəmizdə 2000-ci ildən Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu (MKSİF) fəaliyyət göstərir. MKSİF Dünya
Bankı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində təsis edilib və hazırda da Fondun idarə olunmasında Dünya Bankının
tövsiyələri nəzərə alınır.
Qanunvericiliyə əsasən, MKSİF Nazirlər Kabinetinin yanında fəaliyyət göstərir və öz fəaliyyətində
Azərbaycan qanunlarını, Azərbaycan Prezidentinin fərman və sərəncamlarını, Nazirlər Kabinetinin qərar və
sərəncamlarını, həmçinin Əməliyyat üzrə Rəhbərliyi əsas tutur. Burada Əməliyyat üzrə Rəhbərlik dedikdə
Fondun fəaliyyət prinsiplərini müəyyən edən sənəd nəzərdə tutulur. Bu sənəd Dünya Bankı ilə Azərbaycan
hökuməti arasında əldə edilən razılığa və məsləhətləşmələrə əsasən, Dünya Bankı və Fondun Müşahidə Şurası
tərəfindən birgə işlənib hazırlanır.
Hökumətin MKSİF-i təsis etməkdə əsas məqsədi məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün lazım
olan vəsaiti dövlət büdcəsi ilə bərabər, həm də kənar mənbələr hesabına cəlb etməkdir. Xüsusən də məcburi
köçkünlərin mənzillə təminatı, sahibkarlıq fəaliyyətinin dəstəyi üçün vəsaitin cəlb ediləsində digər mənbələrin
istifadəyə imkan yaratmaq üçün MKSİF-nin imkanlarından istifadə edilir.
MKSİF Dünya Bankı ilə bərabər Dövlət Neft Fondu, Dövlət Neft Şirkəti və digər yerli və xarici donorlarla
işləyir.
Məcburi köçkünlərin sosial, mənzil-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun təmin edilməsi
tədbirləri ilə bağlı işlərin sifarişçisi kimi MKSİF çıxış edir. Ölkəmizdə məcburi köçkünlərlə bağlı 2000-ci ildən
bəri icra edilən əksər tikinti işlərinin sifarişçi MKSİF-dir. MKSİF sifarişlə bərabər eyni zamanda layihələrin
icrasına cari nəzarəti həyata keçirir, müvafiq tenderlərin keçirilməsini və digər müvafiq prosedurların
aparılmasını təmin edir, yerlərdə açılan ofisləri vasitəsilə işlərin icrasını təşkil edir və əlaqələndirir.
Beləliklə, məcburi köçkünlərlə bağlı 2000-ci ildən bəri genişlənən tədbirlərin icrasında Nazirlər Kabinetinin
yanında fəaliyyət göstərən MKSİF-nin böyük xidmətləri var. Fond indiyədək görülən əksər işlərin birbaşa
icraçısı rolunda çıxış edib, həmçinin nəzərdə tutulan layihələrin maliyyələşdirilməsini təmin edib.
MKSİF-in nizamnaməsində qeyd edilir ki, fond məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq,
onlar üçün iş yerləri yaratmaq məqsədilə sorğular keçirir, tədqiqat aparır və konkret təkliflər hazırlayır. Bu
məqsədlə mikrolayihələrin hazırlanmasında və həyata keçirilməsində mütəxəssislərə, qeyri-hökumət
təşkilatlarına yardımçı olur, təqdim edilən mikrolayihələrin təkmilləşdirilməsini, qiymətləndirilməsini və qəbul
edilməsini təşkil edir.
Fondun maliyyə vəsaitləri Azərbaycan dövlətinin ayırdığı maliyyə vəsaitləri, hüquqi və fiziki şəxslərin
könüllülük əsasında verdiyi ianələr, beynəlxalq və yerli qeyri-hökumət təşkilatlarının ayırdığı vəsaitlər, qrantlar,
qanunla qadağan olunmayan digər mənbələrdən alınan vəsaitlər ola bilər.
2001-ci ildən bəri ötən dövrün təhlili göstərir ki, fond əsasən Azərbaycan dövlətinin, Dövlət Neft Fondunun,
ARDNŞ-in, İslam İnkişaf Bankının, Yaponiya Sosial İnkişaf Fondunun vəsaitlərindən istifadə etməklə böyük
miqyaslı işlər həyata keçirib.
2004-cü ilin iyulunda qəbul olunan və indiyədək 2 əlavəsi olan "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nda nəzərdə tutulan tədbirlərin
həyata keçirilməsini məhz MKSİF təmin edib. Bu proqramla məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan yeni
qəsəbələrin layihələndirilməsi və tikintisi MKSİF-ə həvalə edilib. Dövlət Proqramına əsasən fond tərəfindən
2005-2007-ci illərdə Ağdam, Ağcabədi, Biləsuvar, Füzuli və Sabirabad rayonlarının ərazilərində 26 qəsəbə
salındı və bu qəsəbələrdə 8 mindən artıq ev tikildi. 2007-ci ilin sonunda ölkəmizdə son çadır düşərgələri
tamamilə ləğv olundu və beləliklə, Dövlət Proqramı ilə nəzərdə tutulan məqsədlər həyata keçirildi.
Dövlət Proqramına edilən 2 əlavə ilə sonrakı illərdə də oxşar tədbirlər həyata keçirildi. 2008-ci ildə 1000 ailə
(4500 nəfər məcburi köçkün) üçün 5 yeni qəsəbə inşa edildi. Ümumi sahəsi 52 min kvadrat metr olan yaşayış
evləri ilə yanaşı 5 məktəb, 2 uşaq bağçası, 2 tibb müəssisəsi, 2 rabitə evi, 2 klub - icma mərkəzi, 5 inzibati bina,
2 yanğın postu tikilib istifadəyə verildi, 59 kilometr yol, 70 kilometr su xətti, 110 kilometr hava elektrik xətti
çəkildi, 6 ədəd artezian quyusu qazılmış müxtəlif həcmə malik 10 su anbarı inşa olundu, 33 transformator
quraşdırıldı.
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2008-ci ildə bu məqsədlə 146,8 milyon manat həcmində vəsait (Dövlət Neft Fondundan 145 milyon manat)
ayrıldı.
2009-cu ildə 5710 nəfərdən ibarət 1142 məcburi köçkün ailəsi yeni tikilən evlərə köçürüldü.
2010-cu ildə məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına Dövlət Neft Fondundan 105 milyon
manat vəsait sərf edildi. Həmin vəsait hesabına
2010-cu ildə 7047 nəfərdən ibarət 1566 məcburi köçkün ailəsi yeni tikilən qəsəbələrdə və çoxmərtəbəli
binalarda olan mənzillərə köçürülməklə mənzil-məişət şəraitləri yaxşılaşdırıldı.
2011-ci ildə 2123 ailədən ibarət 10615 nəfər məcburi köçkün mənzil-məişət şəraitində müsbətə doğru ciddi
dəyişiklik edildi. Onlardan 1637 ailədən ibarət 8427 nəfərinin mənzil şəraitini yaxşılaşdırılması Dövlət
Proqramı və Əlavələr çərçivəsində, 486 ailədən ibarət 2188 nəfərin isə şəraitinin yaxşılaşdırlması dövlət
ehtiyacları ilə əlaqədar ayrılan vəsait hesabına mümkün olub.
2012-ci ildə artıq 4553 ailə və ya 22765 nəfər məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırıldı. Bu
2011-ci ilə nisbətən 2430 ailə və ya 12150 nəfər çoxdur.
İl ərzində 296 min kvadrat metr sahəsi olan 6 yeni yaşayış kompleksi salındı, 22765 nəfərdən ibarət 4553
məcburi köçkün ailəsi yeni evlərə köçürüldü, 3300 şagird yerlik 6 məktəb inşa edildi.
Son 20 ildə həcminə görə ən böyük 1300 şagird yerlik məktəb də 2012-ci ildə məcburi köçkünlər üçün
Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində tikildi.
2013-cü ildə isə 5741 ailə və ya 28700 nəfər məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırıldı. Bu
2012-ci ilə nisbətən 1188 ailə və ya 5935 nəfər çoxdur.
İl ərzində 292 min kvadrat metr sahəsi olan 6 yeni yaşayış kompleksi salındı, 2736 şagird yerlik 5 məktəb
inşa edildi, həmçinin incəsənət məktəbi ilə birlikdə 500 yerlik Mədəniyyət Sarayı, 4 uşaq bağçası, 5 tibb
məntəqəsi, 4 klub - icma mərkəzi, 4 inzibati bina tikilib istifadəyə verildi.
Bu məqsədlə 2013-cü il ərzində Dövlət Neft Fondundan 300 milyon manat, büdcədən və investisiya
xərclərindən isə 68 milyon manat olmaqla 368 milyon manat vəsait ayrıldı.
2014-cü ildəsə daha 370 milyon manat vəsaitdən istifadə etməklə təxminən 20 min məcburi köçkünün
mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı. Beləliklə, 2001-2014-cü illər ərzində Dövlət Neft Fondundan və digər
mənbələrdən ayrılan 1,9 milyard manat vəsait hesabına, 85 müasir qəsəbə salındı.
Görülən işlərin böyük əksəriyyəti məhz Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən icra
İndiyədək fond tərəfindən görülən işlərin böyüklüyünü 1993-2014-cü illərdə qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial problemlərinin həllinə ayrılan vəsaitin istifadə dövrü də təsdiqləyir. 1993-2014-cü illərdə məcburi
köçkünlərin sosial məsələlərinin həlli üçün 5 milyard manat həcmində vəsait sərf olunub. Ondan 2,35 milyard
manat dövlət büdcəsinin, 1,75 milyard manat Dövlət Neft Fondunun və 900 milyon manat isə ölkəmizdə
fəaliyyət göstərən beynəlxalq təşkilatların vəsaitidir.
MKSİF tikinti işləri ilə bərabər müxtəlif mənbələrdən cəlb etdiyi vəsaitlər hesabına məcburi köçkünləri
güzəştli kreditlərlə də təmin edir.
Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasında bağlanılmış kredit sazişi ("Məcburi Köçkünlərin İqtisadi
İnkişafına Yardım Layihəsi") üzrə MKSİF tərəfindən 2012-ci ildə dəyəri 2,45 milyon ABŞ dolları (1,92 milyon
AZN) məbləğində olan müxtəlif növ 40 icma mikrolayihəsi icra edib. Bu icma mikrolayihələrinin icrası
nəticəsində 20,54 min nəfər faydalanıb. Həmçinin 717 nəfərə, o cümlədən 588 nəfər məcburi köçkünə ümumi
məbləği 2 milyon manat təşkil edən mikrokredit verilib.
2013-cü ildə "Məcburi Köçkünlərin İqtisadi İnkişafına Yardım Layihəsi" çərçivəsində 16 şəhər və rayonunda
dəyəri 2,58 milyon manat olan müxtəlif növ 31 icma mikrolayihəsi icra edilib. Bu icma mikrolayihələrinin icrası
nəticəsində 16 min nəfər faydalanıb.
2013-cü ildə Fond tərəfindən 688 nəfərə ümumi məbləği 1,38 milyon manat təşkil edən mikrokredit də
verilib.
2014-cü ildəsə "Məcburi Köçkünlərin Yaşayış Şəraiti və Gəlir İmkanlarının Dəstəklənməsi" Layihəsi üzrə
Fondu tərəfindən 50 min nəfərin faydalandığı, dəyəri 4,2 milyon manat olan 73 icma mikrolayihəsi icra edili,
məcburi köçkünlərin sıx məskunlaşdığı 46 obyektdə əsaslı təmir işləri başa çatdırılıb.
Ümumilikdə həmin saziş üzrə son 10 ildə 360 min nəfərin faydalandığı (bunun da 83%-i məcburi
köçkündür) və dəyəri 34,2 milyon manat təşkil edən 593 müxtəlif növ mikrolayihə icra edilib.
“Ekspress”.-2015.-25-27 aprel.-№ 72.-S.9.
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Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni təyin edilmiş rəhbəri
ilə gələcək əməkdaşlıq əlaqələri müzakirə edilmişdir
Baş nazirin müavini, Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyasının sədri cənab Əli
Həsənov fevralın 18-də Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin yeni təyin
edilmiş rəhbəri Xanım Elena Silvia Marisa Ajmone Sessera və sabiq rəhbəri xanım Deniz Duranı qəbul
etmişdir.
Görüşdə xanım Elena Ajmone Sesseranı bu təyinatı münasibətilə təbrik edən Əli Həsənov ona
Azərbaycandakı fəaliyyətində uğurlar arzulamaqla yanaşı, bu təyinatın Azərbaycanla Beynəlxalq Qızıl Xaç
Komitəsi arasındakı əlaqələrin inkişafında mühüm önəm daşıyacağına əminliyini ifadə etmişdir.
Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Azərbaycandakı nümayəndəliyinin mandatına uyğun fəaliyyəti ilə bağlı cari
və perspektiv məsələlərin müzakirə olunduğu görüşdə həmçinin BQXK ilə Azərbaycan hökuməti, eləcə də digər
tərəfdaşlar arasındakı qarşılıqlı əməkdaşlıq əlaqələrindən də danışılmış, bu qurumun həyata keçirdiyi layihələri,
onların icra mexanizmi və digər məsələlərlə bağlı fikir mübadiləsi aparılmışdır.
Görüşdə Baş nazirin müavini Əli Həsənov bildirib ki, Azərbaycan dünyanın diqqət mərkəzindədir. Son 12
ildə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan sürətlə inkişaf edib və dünyanın nüfuzlu ölkələrindən
birinə çevrilib. Azərbaycan iqtisadiyyatı dünyada ən sürətlə inkişaf edən iqtisadiyyatlardan biridir. Ümumi
daxili məhsulun artım templərinə görə son beş ildə ölkəmiz dünyada öncül mövqedədir. Müxtəlif xalqların və
millətlərin mehriban şəraitdə yaşadığı Azərbaycandakı mövcud tolerantlıq dünyaya nümunə göstərilir.
Ölkəmizin müstəqil siyasət yürütdüyünü deyən Baş nazirin müavini bildirib ki, bu gün Azərbaycanı qlobal
layihələri reallaşdıran, bəşəri problemlərin həllinə yönəlmiş mühüm təbdirlərə ev sahibliyi edən bir ölkə kimi
tanıyır və qəbul edirlər. Buna misal olaraq, “Eurovision” mahnı müsabiqəsini, ilk dəfə Bakıda keçirilən birinci
Avropa Oyunlarını, beynəlxalq forumları və bu qəbildən olan digər çoxsaylı tədbirləri göstərmək olar.
Əli Həsənov qonaqlara Azərbaycan reallıqları, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, problemin
tarixi, ölkəmizdəki qaçqın və məcburi köçkünlərin vəziyyəti haqqında da geniş məlumat verib.Ölkəmizin
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi kimi ciddi bir
problemlə üzləşdiyini, münaqişənin həlli istiqamətində indiyədək heç bir irəliləyişə nail olunmadığını diqqətə
çatdıran Əli Həsənov dünya birliyinin, güclü dövlətlərin işğalçı Ermənistana təsir və təzyiq imkanlarından
istifadə etməməsindən, haqqın, ədalətin bərpasına göz yummasından təəssüfləndiyini, bütün bunlardan isə 1
milyon 200 min soydaşımızın əziyyət çəkdiyini bildirib.
Baş nazirin müavini vurğulayıb ki, BMT Təhlükəsizlik Şurası Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərinin
azad edilməsi, qaçqınların və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı dörd qətnamə qəbul
edib. Ermənistanın təcavüzkar siyasəti ATƏT, AŞPA, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı, Qoşulmama Hərəkatı və
digər beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən qəbul edilmiş qərar və qətnamələrdə də pislənilib. Təəssüf ki, bu qərar və
qətnamələr hələ də kağız üzərində qalır. Beynəlxalq ictimaiyyətin tələblərinə məhəl qoymayan Ermənistan işğal
olunmuş Azərbaycan ərazilərində qanunsuz fəaliyyətini davam etdirir. Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin dinc vasitələrlə nizama salınması üçün yaradılmış ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri bu
məsələ ilə məşğul olurlar, ancaq onların fəaliyyətinin heç bir nəticəsi yoxdur. Bunun başlıca səbəbi
Ermənistanın qeyri-konstruktiv mövqeyi və münaqişəni dondurulmuş vəziyyətdə saxlamaq cəhdləridir.
Əli Həsənov həmçinin diqqətə çatdırmışdır ki, bu vəziyyət bütövlükdə region üçün çox təhlükəlidir. Ona görə
də münaqişənin həlli ilə uzun müddət məşğul olan beynəlxalq qurumlar, ATƏT-in Minsk qrupunda təmsil
olunan dünyanın aparıcı dövlətləri Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü təmin etməli, regionda sülhün, ədalətin
bərpa olunmasına nail olmalıdırlar.
Qəbulda Ermənistan silahlı birləşmələri tərəfindən işğal edilmiş Kəlbəcər rayonunda öz doğma
yurdularını və ata-analarının məzarını ziyarət edərkən ermənilər tərəfindən girov götürülmüş, sonra isə separatçı
Dağlıq Qarabağ rejiminin «məhkəməsinin qərarı ilə» barələrində «hökm» çıxarılmış azərbaycanlı mülki şəxslər
Dilqəm Əsgərov və Şahbaz Quliyevlə və onların bu günkü durumları ilə bağlı fikir mübadiləsi aparılmış, işğalçı
ölkənin bu barədə tutduğu mövqe Ermənistan tərəfindən beynəlxalq hüquq normalarına saymazlıq, onları kobud
şəkildə pozmaq və ciddi özbaşınalıq kimi dəyərləndirilmişdir. Əli Həsənov eyni zamanda Dilqəm Əsgərov və
Şahbaz Quliyevin öz yaxınları ilə telefon və skype vasitəsi ilə canlı əlaqənin yaradılmasını bir daha qonaqların
diqqətinə çatdırmış, bu məsələnin Cenevrədə təşkilatın prezidenti Peter Maurer ilə müzakirə etdiyini və bunun
tezliklə həyata keçirilməsini tələb etmişdir.
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Görüşdə Baş nazirin müavini Əli Həsənov qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial, mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində Prezident İlham Əliyev və beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən görülmüş
işlərdən də danışmışdır. O həmçinin diqqətə çatdırmışdır ki, bu günlərdə Londonda “Suriyaya və regiona
dəstək” konfransında cənab Prezident bildirmişdir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllində
bizim ölkənin çox böyük təcrübəsi var və biz bu təcrübəni digər ölkələrlə paylaşa bilərik. “Münhen
Təhlükəsizlik Konfransında” Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyev Ermənistan nümayəndəsinə layiqli
cavab verməklə bir daha erməni diasporunun iç üzünü açıb Avropaya göstərdi.
BMT-nin Qaçqınlar üzrə sabiq Ali Komissarı Antonio Quterreş də Azərbaycan hökumətinin qaçqın və
məcburi köçkünlərlə bağlı gördüyü işləri bütün dünya üçün nümunə göstərmişdir.
Baş nazirin müavini münaqişə nəticəsində doğma torpaqlarından didərgin düşmüş məcburi köçkünlər
üçün Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsi tərəfindən həyata keçirilmiş humanitar proqramları da yüksək
qiymətləndirmiş və Azərbaycan Hökuməti tərəfindən təşkilatın azad və şəffaf fəaliyyət göstərməsi üçün hər cür
şərait yaradıldığını diqqətə çatdırmışdır.
Ətraflı məlumata görə minnətdarlığını bildirən qonaq Azərbaycan hökumətinin qaçqın və məcburi
köçkünlərlə bağlı gördüyü işləri yüksək qiymətləndirmiş, ölkəmizdə baş verən inkişaf və tərəqqinin göz
qabağında olduğunu diqqətə çatdırmışdır. O həmçinin ölkəmizdəki fəaliyyətlərinə verdiyi dəstəyə görə
Azərbaycan hökumətinə minnətdarlığını bildirməklə yanaşı bunun BQXK-nın dünyanın müxtəlif ölkələrindəki
humanitar fəaliyyətinin dəstəklənməsi üçün də mühüm önəm daşıdığını qeyd etmişdir.
AZƏRTAC
19 fevral 2016-cı il
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Məcburi köçkünlər üçün daha yeni bir yaşayış kompleksi Qazaxda istifadəyə verildi
Aprelin 2-5-də Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin həyata keçirdiyi əməliyyat nəticəsində qoşunların təmas
xəttində yerləşən işğalçı Ermənistan ordusunun mövqelərinə sarsıdıcı zərbələr endirilməsi nəticəsində düşmən
həm canlı qüvvə, həm də texnika baxımından ağır itkilərə məruz qaldı və qorxu içərisində geri çəkilməyə
məcbur oldu. Azərbaycan ordusu cəbhədə mühüm hərbi-strateji yüksəklikləri ələ keçirdi və orada möhkəmləndi.
Bununla da Azərbaycan ordusu qısa müddətdə qarşısına qoyulan strateji missiyanı uğurla yerinə yetirdi.
Ordumuzun strateji yüksəklikləri ələ keçirməsi sərhədyanı zonada, təmas xəttinin yaxınlığında yerləşən
yaşayış məntəqələrimizi ermənilərin daimi təxribatından qurtardı, dinc əhalinin təhlükəsiz şəkildə yaşamasını
təmin etdi. Bu yüksəkliklərin alınması qoşunların təmas xəttində reallığı dəyişdirdi. İndi Azərbaycan hərbçiləri
böyük əraziyə nəzarəti həyata keçirməklə yüksəkliklərin digər tərəfində erməni hərbçilərini təhdid altında
saxlaya bilir. Həmin ərazilərdə yaşayan ermənilər kəndləri boşaldır və digər yerlərə köçürlər. Mövcud reallıq
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri haqqında cəmiyyətimizdə olan rəyi daha da möhkəmləndirib, ona olan inamı
artırıb.
Bütün bunların nəticəsidir ki, bu gün ölkədə, o cümlədən cəbhə bölgəsində yerləşən Qazax rayonunda da
sözün həqiqi mənasında, yüksək əhval-ruhiyyə, xoş ovqat yaşanır. Müəyyən itkilərimizə, şəhidlər verməyimizə
baxmayaraq, düşmənə vurulan sarsıdıcı zərbə hər evdə, hər ailədə əsl bayram təəssüratı yaradıb. Bəli, bu
savaşda biz haqlıyıq. Uğrunda döyüşlər gedən, qanlar tökülən, qurbanlar verilən Qarabağın əzəli Azərbaycan
torpağı olduğunu Prezident İlham Əliyev müdrik siyasəti, uğurlu diplomatiyası sayəsində artıq bütün dünyaya
qəbul etdirib.
Bu gün hamıya bəllidir ki, atəşkəs rejimi dövründə Ermənistan silahlı qüvvələri təmas xəttində yerləşən
digər bölgələrimizdə olduğu kimi, cəbhə xəttində yerləşən Qazaxda da hər gün atəşkəsi pozub, əsgərlərimizin,
mülki əhalinin ölümünə səbəb olub. Bu rayon da son günlər intensiv döyüşlərin qaynar nöqtələrindəndir.
Düşmənin təmas xətti boyunca yerləşən Qazax rayonunun yaşayış məntəqələrində təbii gərginlik olsa da, həyat
öz axarı ilə davam edir.
Ali Baş Komandanın hünərinə, Azərbaycan əsgərinin şücaətinə güvənən rayon sakinlərinin dövlətimizin
başçısına, ordumuzun qüdrətinə olan inamları daha da artıb. Dövlət başçısının müdrikliyinə qəlbən inanan, Milli
Ordumuzun şücaətinə arxalanan qazaxlılar da indi böyük sevinc içərisindədirlər. Bu sevincdən isə kəndləri işğal
altında olan, buna görə də artıq neçə illərdir ki, məcburi köçkün kimi rayon ərazisindəki müxtəlif obyektlərdə
müvəqqəti məskunlaşan soydaşlarımıza daha çox pay düşür. Belə ki, onlar bu günlər həm də rayon ərazisindəki
məcburi köçkünlər üçün salınmış 304 ailəlik müasir tipli qəsəbədən aldıqları və artıq köç edərək
məskunlaşdıqları mənzillərin sevincini yaşayırlar.
Məlumdur ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin diqqət və qayğısı ilə hər il minlərlə
məcburi köçkün ailəsinin mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılır. Torpaqlarımızın işğaldan azad edilməsinin,
məcburi köçkünlərin doğma ocaqlarına qaytarılmasının, buna qədər isə onların mənzil-məişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılmasının ölkəmizin qarşısında duran prioritet məsələ olduğunu daim diqqətə çatdıran dövlətimizin
başçısı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini müntəzəm diqqət mərkəzində saxlayır və bu
məqsədlə qarşıya konkret vəzifələr qoyur. Bu vəzifələrin yüksək səviyyədə həlli istiqamətində Prezident İlham
Əliyevin müəyyən etdiyi strategiya, həmçinin dövlətimizin başçısının qaçqınlara və məcburi köçkünlərə diqqət
və qayğısından irəli gələn tapşırıqlar vaxtından əvvəl və keyfiyyətlə yerinə yetirilməkdədir. Elə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2004-cü il 1 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na 2011-ci
il 21 fevral tarixli Sərəncamla edilmiş “Əlavələr”in 1.7-ci bəndinin icrası ilə əlaqədar olaraq sərhəd bölgəsi olan
Qazax rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşan məcburi köçkün ailələri üçün rayonun Qazaxbəyli kəndinin
səfalı guşəsində geniş bir ərazini əhatə edən bütün zəruri sosial-texniki infrastruktur obyektləri ilə birlikdə
salınmış və artıq öz sakinlərini qəbul edən şəhərcik də yuxarıda deyilənlərin bariz nümunəsidir.
Layihəyə uyğun olaraq, ərazidə 10 dördmərtəbəli, 304 mənzilli bina tikilib. Binalarda 52 birotaqlı, 156
ikiotaqlı, 88 üçotaqlı, 8 dördotaqlı mənzillər var. Ərazidə bundan əlavə 220 şagird yerlik məktəb binası, 50
yerlik uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, ATS binası və klub-icma mərkəzi üçün də binalar tikilib. Yaşayış
kompleksi qaz, su, müasir istilik sistemi və elektrik ilə tam təchiz olunub, hərtərəfli abadlıq və 3,6 hektarı əhatə
edən ərazidə yaşıllaşdırma işləri aparılıb. Yaşayış binasının tikintisinə 2015-ci ilin aprelində başlanılıb və
dekabrında tam başa çatdırılıb.
Qazax rayonu ərazisindəki yataqxana və məktəblərdə, inzibati binalarda və uşaq bağçalarında
məskunlaşan soydaşlarımızın köçürülməsi nəzərdə tutulub. Bu yaşayış məhəlləsində ayrı-ayrılıqda istər yaşayış
binalarının, istərsə də burada inşa olunan məktəb binasının, uşaq bağçasının, həmçinin tibb məntəqəsi, ATS
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binası, klub-icma mərkəzi və digər sosial obyektlərin, istərsə də xarici və daxili elektrik xətləri, su, kanalizasiya
xətləri, qızdırıcı sistem və digər texniki infrastrukturların inşası yüksək keyfiyyətlə həyata keçirilib, 3 kilometr
uzunluğunda müasir yol-küçə infrastrukturu yaradılıb. Məktəbdə şagirdlərin ən yüksək səviyyədə təhsil almaları
üçün müasir tələblər səviyyəsində şərait yaradılıb, təhsil ocağının sinif otaqları və idman zalı, həmçinin uşaq
bağçası bütün zəruri inventar və avadanlıqlarla təchiz olunub, yaşayış kompleksində 9 sanitariya-təmizləmə
meydançası təşkil edilib.
Hazırda Dövlətqaçqınkomun Repatriasiya Departamenti tərəfindən müvafiq qaydalara uyğun olaraq
buraya köçürülməsi nəzərdə tutulan məcburi köçkün ailələrinin yeni qəsəbədəki mənzillərə köçürülməsi davam
etdirilməkdədir. İşlərin planlı şəkildə və operativ qaydada həyata keçirilməsinin nəticəsidir ki, artıq köçürülmə
başa çatmaq üzrədir.
Yeni məhəlləyə köçürülən məcburi köçkünlər yaradılan bu şəraitə görə Prezident İlham Əliyevə dərin
minnətdarlıqlarını bildirirlər. Onlar Azərbaycan Prezidentinə arxalandıqlarını, dövlətimizin başçısının müdrik,
qətiyyətli siyasəti nəticəsində tezliklə işğal altındakı bütün torpaqlarımızın azad ediləcəyinə inandıqlarını
söyləyirlər.
Doğma kəndləri Əskipara işğal olunduqdan sonra neçə illərdir uşaq bağçasında məskunlaşan və yeni
məhəllədəki üçotaqlı mənzilə köçən Sona Babayeva, hərbi şəhərcikdəki yataqxanadan yaraşıqlı və geniş
üçotaqlı mənzilə köçən Yuxarı Əskiparadan məcburi köçkün Novruz Hüseynov və digərləri söhbət zamanı
bütün həmyerlilərinin fikirlərini ifadə edərək bu gün sevinclərinin həddi-hüdudu olmadığını deyiblər. Neçə
illərdir bu cür şəraitlərinin olması, onları məcburi köçkün vəziyyətinə salan düşmənin layiqli cavabının
verilməsi arzusu ilə yaşadıqlarını qeyd ediblər. Onlar bildiriblər ki, artıq arzuları çin olub. Vurğulayıblar ki, bu
arzularına onları daim qaçqın və məcburi köçkünlərin himayədarı olan Prezident, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş
Komandanı İlham Əliyevin müdrik siyasəti və qətiyyətli addımları, Azərbaycan Ordusunun zəfəri çatdırıb.
Onlar deyiblər: “Düşmənə vurulan ağır zərbə bizi o qədər sevindirir ki, indiyədək çəkdiyimiz əzab-əziyyət də
yadımızdan çıxıb. Bütün Azərbaycan xalqı kimi, biz məcburi köçkünlər çox istəyirik ki, ordumuzun zəfərləri
davamlı olsun, düşmən işğal altındakı torpaqlardan tamamilə qovulsun. Bu amal uğrunda hər bir kəs əsgərlərlə
eyni sırada döyüşməyə, düşməndən layiqli qisas almaq üçün səngərə atılmağa hazırdır. Prezident, Silahlı
Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyevin yeritdiyi siyasət, qətiyyətli və prinsipial mövqe ürəyimizcədir.
Ona görə də biz dövlət başçısına inanırıq. İnanırıq ki, doğma Qarabağımız, işğal altında olan bütün
torpaqlarımız onun yeritdiyi müdrik siyasət nəticəsində tezliklə işğaldan azad olunacaq. Buna qədər isə biz
məcburi köçkünlərə bu cür qayğı və diqqət göstərdiyinə, bizə bu cür rahat həyat bəxş etdiyinə görə bütün
məcburi köçkünlər adından minnətdarlığımızı bildiririk”.
Bütün bu deyilənlər, Azərbaycan dövlətinin öz qaçqın və məcburi köçkünləri üçün həyata keçirdiyi və
ölkə ictimaiyyəti, həmçinin beynəlxalq aləm tərəfindən yüksək qiymətləndirilən, dünyada oxşar problemi
yaşayan ölkələr üçün nümunə kimi dəyərləndirilən bu tədbirlər özlüyündə bir daha təsdiq edir ki, bu təbəqədən
olan soydaşlarımızın problemlərinin həlli daim Azərbaycan dövlətinin və şəxsən dövlətimizin başçısı İlham
Əliyevin gündəlik diqqət mərkəzindədir.
Ordumuzun qüdrəti, Ali Baş Komandanın qətiyyəti, xalqımızın ordumuza və rəhbərinə sonsuz inam və
sevgisi onu deməyə əsas verir ki, tezliklə Azərbaycan torpaqları işğaldan azad olunacaq, bütün məcburi köçkün
soydaşlarımız doğma ocaqlarına qaytarılacaq. Prezident İlham Əliyevin də dediyi kimi, o torpaqlarda bu
soydaşlarımız üçün daha yaxşı şərait yaradılacaq. Elə buna görədir ki, həmişə dövlət siyasətinin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşının dayandığını önə çəkən dövlətimizin başçısı doğma ev-eşiyindən didərgin salınmış
soydaşlarımız üçün gözəl binalar tikildiyini, on minlərlə məcburi köçkünün gözəl şəraitlə təmin olunduğunu
daim diqqətə çatdıraraq bu sahədə işlərin bundan sonra da uğurla davam etdiriləcəyini bildirib.
AZƏRTAC
2016, 9 aprel
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Məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsini yüksəltmək dövlət siyasətinin prioritetidir
Əliqismət BƏDƏLOV
Bizim qarşımızda duran ən vacib, ən önəmli məsələ Azərbaycan torpaqlarının işğalçı qüvvələrdən
təmizlənməsi, soydaşlarımızın, qaçqın – köçkün bacı-qardaşlarımızın öz doğma torpaqlarına qayıtmasıdır.
Bizim qarşımızda duran bundan başqa, bundan daha önəmli vəzifə yoxdur. Çünki bütün başqa məsələlər öz
həllini tapır və tapacaqdır.
İlham ƏLİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
Azərbaycanda aparılan strategiyanın, sosial-iqtisadi inkişafın əsas xüsusiyyətlərindən biri də
insanların həyat səviyyəsinin yüksəldilməsidir. Ermənistanın hərbi təcavüzü nəticəsində doğma
torpaqlarından didərgin düşən soydaşlarımızın həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, bu sahədə zəruri
tədbirlərin reallaşdırılması dövlət siyasətinin prioritetini təşkil edir. Prezident İlham Əliyevin müvafiq fərman
və sərəncamlarına uyğun olaraq bu qəbildən olan insanların qarşılaşdıqları problemlərin aradan
qaldırılması daim diqqət mərkəzində saxlanılır.
2003-cü ildə ölkədə keçirilən prezident seçkiləri ərəfəsində “Bir dənə də olsun çadır düşərgəsi
qalmayacaq”, – deyən prezidentliyə namizəd İlham Əliyev dövlət başçısı seçildikdən sonra bu sahəyə xüsusi
diqqət yetirərək, verdiyi vədə bir neçə il ərzində əməl etmişdir. 2007-ci ilin dekabrında ölkədəki sonuncu çadır
şəhərciyi tarixə qovuşmuşdur. Bu illər ərzində məcburi köçkünlər üçün hər cür şəraiti olan yeni qəsəbələr
salınmış, doğma yurdlarından didərgin düşənlərin məşğulluğunun artırılması istiqamətində bütün imkanlardan
istifadə olunmuşdur. Ölkə rəhbəri prezident seçkiləri ərəfəsində verdiyi vədi xatırladaraq demişdir: “Sonuncu
çadır şəhərciyi 2007-ci ildə ləğv edildi. Bu, mənim 2003-cü ildə seçkiqabağı vədlərimdən biri idi ki, 5 il ərzində
çadır şəhərcikləri ləğv ediləcək. Biz buna dörd il ərzində nail olduq”.
Son illərdə məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsi sahəsində hüquqi bazanın təkmilləşdirilməsi məqsədi ilə
Prezident tərəfindən xeyli fərman və sərəncam imzalanmış, müxtəlif qanunlar təsdiqlənmiş və dövlət
proqramları qəbul olunmuşdur. Ata-baba ocaqlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata keçirilən tədbirlər bu gün də davam etdirilir. Füzuli rayonunda olan
sonuncu fin tipli qəsəbədə müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbənin bu
günlərdə istifadəyə verilməsi də məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində həyata
keçirilən tədbirlərin davamıdır. 417 hektar sahəni əhatə edən yeni qəsəbədə 400 ev, məktəb, uşaq bağçası,
inzibati bina, tibb məntəqəsi, klub-icma mərkəzi, poçt binası tikilib. Bütün zəruri sosial-texniki infrastruktur
obyektləri ilə birlikdə salınan qəsəbədə 400 evin ümumi yaşayış sahəsi 21 min 511 kvadratmetrdir. Qəsəbədə
hər cür avadanlıqla təchiz olunmuş 120 yerlik ikimərtəbəli uşaq bağçası və 320 şagird yerlik məktəb binası da
tikilib.
Ümumiyyətlə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində doğma yurdlarından
didərgin salınaraq qaçqın və məcburi köçkünə çevrilən soydaşlarımızın yeni evlər və mənzillərlə təmin
olunması istiqamətində son illər əhəmiyyətli tədbirlər həyata keçirilmişdir. 2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır
düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan proses nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək 2,9
milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 95 müasir qəsəbə və çoxmərtəbəli binalardan ibarət, hər cür
infrastruktura malik yaşayış kompleksi salınmışdır. Bu vaxtadək 50 min ailə və ya 250 min qaçqın və məcburi
köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına 2,3 milyard manat vəsait sərf olunmuşdur. Bu kateqoriyadan olan insanların sosial
problemlərinin həlli üçün son 23 ildə 6,1 milyard manat vəsait xərclənib. Son 13 ildə məcburi köçkünlərə aylıq
yemək xərci üçün verilən müavinətin məbləği 4 dəfə, kommunal xidmətlərə görə vəsaitin məbləği isə 4,5 dəfə
artırılmışdır.
Ermənistanın hərbi təcavüzü və insanlığa xas olmayan hərəkətləri nəticəsində doğma ata-baba
torpaqlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın məşğulluğunun artırılması da prioritet vəzifə kimi qarşıya
qoyulmuşdur. Son 13 ildə 2 min nəfərdən çox məcburi köçkünün sahibkarlıq subyektinin investisiya
layihələrinin maliyyələşdirilməsinə Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 40 milyon manat güzəştli
kredit verilib. Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi bu müddət ərzində 75 faizdən 12 faizə düşüb.
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Bu gün dünyanın bütün münaqişə zonalarında hər qaçqına 1 ildə sərf olunan ən yüksək vəsait
Azərbaycandadır. Bütün bunlara görədir ki, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı 2012-ci ildə Azərbaycanı
özünün İcraiyyə Komitəsinə üzv seçmişdir. İndi beynəlxalq təşkilatlar dinamik sosial-iqtisadi inkişaf yolunda
davamlı nailiyyətlərin müəllifi olan respublikamızın qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli
istiqamətində gördüyü irimiqyaslı işləri dünyanın oxşar problemlə qarşılaşan əksər ölkələri üçün nümunə hesab
edirlər.
2004-cü ildə qəbul edilmiş müvafiq dövlət proqramının və 2007-ci ildə bu proqrama edilmiş əlavələrin
icrasının bu gün də uğurla davam etdirilməsi isti ocaqlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın qarşılaşdıqları
çətinliklərin aradan qaldırılmasında böyük rol oynayır. Hazırda Bakı da daxil olmaqla, Tərtər, Beyləqan, Şirvan,
Sumqayıt, Kürdəmir və Ucarda qəsəbə, məhəllə və yaşayış komplekslərinin layihə-smeta sənədləri hazırlanır.
Bundan əlavə, Gəncə, Goranboy, Bərdə və Ağcabədidə yeni layihələndirmə işləri üçün müvafiq torpaq sahələri
ayrılıb.
Ermənistanın ölkəmizə hərbi təcavüzü Azərbaycanı dünyanın ən çox qaçqın və köçkün yaşayan
ölkələrindən birinə çevirib. Bu fakt beynəlxalq birlik tərəfindən də öz təsdiqini tapıb. XX əsrin sonlarında
Ermənistanın Azərbaycana elan olunmamış müharibəsi nəticəsində öz yurdlarından didərgin düşən
soydaşlarımızın problemlərinin həllini dövlətimiz hər zaman əsas vəzifə hesab edib. Bu problemlərin həllinin
əsası ulu öndər Heydər Əliyevin həyata keçirdiyi irimiqyaslı tədbirlərlə qoyulmuşdur. Ermənistan silahlı
qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarının 20 faizini işğal altında saxlaması, bir milyondan artıq soydaşımızın
qaçqın-köçkün vəziyyətinə düşməsi ulu öndərə rahatlıq vermirdi. Heydər Əliyev bu problemə təkcə dövlət
rəhbəri kimi yox, həm də bir insan kimi həssaslıqla yanaşmışdır. Tez-tez çadır düşərgələrinə gedən, hətta
prezidentliyə namizəd kimi seçicilərlə ilk görüşünü məcburi köçkünlərlə keçirən, onlarla bir süfrədə duz-çörək
kəsən, övladlarının toylarında qol qaldırıb birgə rəqs edən ulu öndər doğma yurdlarından didərgin salınmış
insanlara ürək-dirək, toxtaqlıq, təsəlli vermiş, onları çətin günün ömrünün çox uzun olmayacağına
inandırmışdır. Ulu öndər demişdir ki, işğal olunmuş bütün rayonlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın
vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir
nömrəli problemdir.
Ulu öndərin həyata keçirdiyi islahatlar və əsasını qoyduğu neft strategiyası reallaşandan sonra iqtisadi
imkanlar getdikcə artmış və bu da qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin daha da
möhkəmləndirilməsində böyük rol oynamışdır. Heydər Əliyevin 1998-ci ildə qəbul etdiyi “Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə” Dövlət Proqramına əsasən, qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial müdafiəsi ilə bağlı geniş tədbirlərə start verildi, bu qəbildən olan soydaşlarımızın həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına başlanıldı və onlar üçün yeni qəsəbələr salındı. Ümumiyyətlə, 1993-2003-cü illərdə qaçqın
və məcburi köçkünlərə dövlətin diqqət və qayğısı, çadır düşərgələrinin ləğvi istiqamətində həyata keçirilən
tədbirlər və münaqişənin sülh yolu ilə həlli istiqamətində atılan addımlar bu gün əldə olunan uğurlar üçün
zəngin resurslar yaratdı.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi kursunu yaradıcı şəkildə davam etdirən Prezident İlham
Əliyevin ölkəyə rəhbərliyi dövründə Azərbaycanın dinamik sosial-iqtisadi inkişafı digər sahələr kimi, qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün də böyük imkanlar yaratdı. Onların mənzil-məişət
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması istiqamətində görülən işlərin miqyası getdikcə artdı.
Hər dəfə qaçqın və məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin açılışında respublikamızın rəhbərinin
şəxsən iştirakı bütün dünyaya ciddi bir mesaj olur: Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkün problemi ölkə üçün
bir nömrəli problemdir. Prezident İlham Əliyevin “Azərbaycan dövləti heç vaxt milli maraqlara uyğun olmayan
addımları atmaz. Biz öz doğma torpağımızı müdafiə edəcəyik və ərazi bütövlüyümüzü bərpa edəcəyik... Siz öz
doğma torpaqlarınıza mütləq qayıdacaqsınız!” – sözləri ata-baba yurdlarından didərgin salınmış soydaşlarımızın
isti ocaqlarına qayıdacaqlarına olan inamı daha da artırıb.
Azərbaycanın Ordusunun getdikcə qüdrətlənməsi, bu ilin aprelində düşmənə ağır zərbə vurması və 20
ildən artıq müddətdə işğal altında saxlanılan ərazilərimizin xeyli hissəsinin 4 gün ərzində azad edilməsi, üstəlik
strateji əhəmiyyət kəsb edən bir sıra yüksəkliklərin ələ keçirilməsi hər birimizin sabaha olan inamını daha da
artırıb. Artıq ordumuzun gücü hamıya bəllidir. Məhz bu ordunun və düzgün müəyyənləşdirilmiş siyasi xəttin
nəticəsində torpaqlarımız düşməndən azad ediləcək, isti ocaqlarından didərgin salınmış soydaşlarımız öz
yurdlarına qayıdacaqlar. Dövlətimizin başçısı da ən yüksək tribunalardan dəfələrlə bəyan edib ki,
“...Azərbaycanın artıq güclü ordusu vardır. Bütün Silahlı Qüvvələr bu gün istənilən vəzifəni – ölkəmizin bütün
maraqlarını müdafiə etmək üçün hazırdırlar, buna qadirdirlər. Dağlıq Qarabağda və işğal edilmiş torpaqlarda
Azərbaycanın suverenliyini bərpa etməyə hazırdırlar. Sadəcə olaraq, biz istəyirik ki, bunu qan tökülmədən, sülh,

173

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

danışıqlar yolu ilə edək və hər an, hər gün biz qələbəyə yaxınlaşırıq. Hər gün Ermənistan daha da böyük
tənəzzülə uğrayır, Azərbaycan daha da güclənir. Biz hər gün qələbə gününü yaxınlaşdırırıq”.
Prezident qətiyyətlə bildirib ki, ordumuz öz sözünü deyəcək və Azərbaycan ərazi bütövlüyünü bərpa
edəcək: “Tezliklə Dağlıq Qarabağda, digər işğal edilmiş torpaqlarda, Xankəndidə, Şuşada Azərbaycan bayrağı
dalğalanacaqdır”.
Bütün bunlar qaçqın və məcburi köçkünlərdə doğma yurda “Böyük qayıdış”ın tezliklə gerçəyə
çevriləcəyinə inam yaradıb.
Xalq qəzeti.-2016.-23 noyabr.-№259.-S.4.
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Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlər dövlət qayğısı ilə tam əhatə olunublar
Son 21 ildə onların problemlərinin həlli üçün 6,2 milyard manat vəsait xərclənmişdir
Mirbağır YAQUBZADƏ
Azərbaycanın davamlı inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətlərindən biri də əhalinin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasına yönəlmiş uğurlu sosial siyasətin reallaşdırılmasıdır. Təsadüfi deyil ki,
“Bizim siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır” kəlamını dəfələrlə bəyan edən ölkə
Prezidenti İlham Əliyevin ötən illər ərzində əhalinin həyat səviyyəsinin davamlı şəkildə yaxşılaşdırılması,
minimum əməkhaqqı və pensiyaların, eləcə də büdcədən maliyyələşən təşkilatlarda çalışan şəxslərin aylıq
vəzifə maaşlarının vaxtaşırı artırılması ilə bağlı imzaladığı çoxsaylı sərəncamlar da məhz respublikamızda
həyata keçirilən uğurlu sosial siyasətin bariz nümunəsidir.
Məlum olduğu kimi, ötən əsrin sonlarından etibarən Ermənistanın Azərbaycana qarşı həyata keçirdiyi
ədalətsiz müharibənin, işğalçılıq siyasətinin acı nəticəsi olaraq 1 milyondan artıq soydaşımız dədə-baba
yurdlarından, ev-eşiklərindən didərgin düşərək öz ölkəsində qaçqına və məcburi köçkünə çevrilmişdir. Bu da
müstəqilliyini yenicə əldə etmiş gənc Azərbaycan dövləti üçün əlavə çətinliklərə, sosial-iqtisadi sahədə
gərginliyə səbəb olmuşdur. Bütün bunlara baxmayaraq, qaçqın və məcburi köçkünlərin böyük himayədarı kimi
çıxış edən ümummilli liderimiz Heydər Əliyev işğal altında olan torpaqlarımızın azad edilməsini, qaçqın və
məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını formalaşma mərhələsi keçən Azərbaycan dövlətinin
diplomatiyasının və sosial siyasətinin başlıca istiqamətlərindən biri kimi müəyyənləşdirmişdir.
Əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan iqtisadi siyasətin, neft strategiyasının ilkin uğurlu
nəticələri, ölkə həyatının bütün sahələrində olduğu kimi, qaçqın və məcburi köçkünlərin də sosial müdafiəsi ilə
bağlı geniş tədbirlərin həyata keçirilməsinə imkan yaratmışdı. Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarına hərbi
təcavüzü nəticəsində doğma yurdlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın qayğıları, sosial problemləri,
münaqişənin siyasi cəhətdən həlli məsələsi müasir Azərbaycan dövlətinin qurucusu və xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyevin gündəlik qayğısına çevrilmişdi. Təsadüfi deyil ki, ulu öndər Heydər Əliyev dünyanın
müxtəlif dövlət başçıları ilə keçirdiyi bütün görüşlərdə, beynəlxalq və yerli qurumların tədbirlərində bu
məsələyə toxunaraq onu ölkəmizin bir nömrəli problemi adlandırmışdı.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların məskunlaşma səviyyəsinin
yaxşılaşdırılması məqsədilə ümummilli lider Heydər Əliyevin sədrliyi ilə 1998-ci il iyunun 27-də
ümumrespublika müşavirəsi keçirildi. “İşğal olunmuş bütün rayonlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın
vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir
nömrəli problemdir” deyən ulu öndər elə həmin il Biləsuvar rayonu ərazisindəki çadır düşərgələrinə səfər etdi.
Bununla da, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin, onların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə
dövlət tərəfindən əməli işlərə, çadır düşərgələrinin ləğvinə başlanıldı. 2002-ci il sentyabr ayının 13-də ulu
öndərin iştirakı ilə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində Ermənistan Respublikasından olan
qaçqınlar və Xocalıdan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbə istifadəyə verildi. Bütövlükdə isə
qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını daimi diqqət mərkəzində saxlayan
ümummilli lider Heydər Əliyev beynəlxalq səviyyədə keçirilən çoxsaylı tədbirlərdə iştirak etməklə yanaşı,
əraziləri işğal olunmuş rayonların ictimaiyyət nümayəndələri, qaçqın və məcburi köçkünlərlə 20-dən çox görüş
keçirmişdir.
1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları haqqında”, 1999-cu ildə “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında”, “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər
tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” qanunlara imza atan Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə dövlət
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil haqqının, eləcə
də kommunal və digər xidmətlərin ödənişindən azad edildilər. Bütövlükdə isə qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial problemlərinin həllinə yönəldilən vəsaitin həcmi 1993-2003-cü illər arasında 90 dəfə, yemək xərcləri
üçün müavinət 60 dəfə, kommunal xidmət xərcləri 120 dəfə artırıldı. Ümummilli lideri Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulan uğurlu neft strategiyası çərçivəsində əldə edilən ilk vəsait məhz qaçqın və məcburi
köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldildi. Dövlət Neft Fondundan ayrılmış vəsait
hesabına ölkənin 18 şəhər və rayonda bütün zəruri sosial-texniki infrastruktura malik 32 qəsəbə, 400 min
kvadratmetr mənzil sahəsi olan 6411 fərdi yaşayış evi, 3174 yerlik 18 məktəb, 6 musiqi məktəbi, 576 yerlik 18

175

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

uşaq bağçası, 2 xəstəxana, 10 klub, 11 rabitə evi, 14 inzibati bina, 16 tibb məntəqəsi tikildi, 197 kilometr
uzunluğunda asfalt yol, 170 kilometr su xətti, 350 kilometr hava elektrik xətti, 22 artezian quyusu, 133 kilometr
irriqasiya sistemi, 73 su anbarı və s. sosial obyektlər istifadəyə verildi. 2003-cü ildə 1330 qaçqın və 5081
məcburi köçkün ailəsinin mənzil şəraiti yaxşılaşdırıldı və respublikamızda mövcud olan 12 çadır düşərgəsindən
5-i ləğv edildi.
Heydər Əliyevin düzgün, məntiqi təfəkkürə əsaslanan siyasətini müasir dövrün tələblərinə uyğun
yaradıcılıqla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həllini ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirmişdir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, cənab İlham Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də
prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni
qəsəbələrdə keçirmiş və ölkədə bir dənə də olsun, çadır düşərgəsinin qalmayacağını bəyan etmişdi.
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin acı nəticəsi olaraq yurd-yuvalarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın sosial
problemlərinin həllini diqqət mərkəzində saxlayan dövlət başçısı İlham Əliyev 2004–2016-cı illərdə qaçqın və
məcburi köçkünlərlə bağlı keçirilən müxtəlif tədbirlərdə 31 dəfə, o cümlədən yeni salınmış yaşayış qəsəbələri və
məhəllələrinin böyük əksəriyyətinin açılışında şəxsən iştirak etmiş, həmçinin problemə həsr olunmuş bir
beynəlxalq konfrans və iki geniş müşavirə keçirilmiş, bir dövlət proqramı və ona 2 əlavə təsdiq edilmişdir.
2006-cı ildə Bərdə və Ağcabədi rayonlarındakı 4 çadır düşərgəsi, 2007-ci ilin dekabrında isə Saatlı və Sabirabad
rayonları ərazisindəki 3 çadır düşərgəsi ləğv edilmişdir. Bundan əlavə, ölkə üzrə istismara yararsız 16 fin tipli
qəsəbə ləğv edilmiş, orada müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri yeni salınmış qəsəbələrə
köçürülmüşlər. Bütövlükdə isə ötən müddətdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə
bağlı beynəlxalq normalara uyğun tam hüquqi baza yaradılmış, ölkə Prezidenti tərəfindən 96 fərman və
sərəncam imzalanmış, Nazirlər Kabineti 368 qərar və sərəncam, Milli Məclis isə 34 qanun qəbul etmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsində, onların mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasında
mühüm rol oynayan dövlət proqramları və əlavələr, eləcə də digər sənədlər hazırda da uğurla icra edilir.
2001-2016-cı illər ərzində Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən ayrılmış vəsait hesabına 3,2
milyon kvadratmetr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik 95 müasir qəsəbə salınmış, 50 min ailə
və ya 250 min nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Yeni salınmış
yaşayış məntəqələrində 150 məktəb, 6 musiqi məktəbi, 59 uşaq bağçası, 58 tibb məntəqəsi, 50 mədəniyyət
mərkəzi, 2 olimpiya-idman kompleksi tikilmiş, 718 kilometr yol, 960 kilometr su, 1605 kilometr hava elektrik,
442 kilometr qaz xətti çəkilmiş, 830 ədəd müxtəlif gücə malik elektrik transformatoru quraşdırılmışdır.
Bununla yanaşı, müxtəlif maliyyə mənbələrindən ayrılmış vəsait hesabına məcburi köçkünlərin müvəqqəti
məskunlaşdığı 240 yataqxana təmir edilmişdir.
Bütövlükdə isə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün ötən 21 ildə 6,2 milyard
manat vəsait sərf edilmişdir. Həmin vəsaitin 2,8 milyard manat büdcə vəsaiti, 2 milyardı Dövlət Neft
Fondunun, 1,4 milyardı isə beynəlxalq maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq
humanitar təşkilatların vəsaitidir. Ötən müddətdə məcburi köçkünlərə aylıq yemək xərci üçün verilən
müavinətin məbləği 4 dəfə, kommunal xidmətlərə görə vəsaitin miqdarı 4,5 dəfə, “Dövlətqaçqınkom”un illik
büdcəsi isə 5,5 dəfə artmışdır. Əməkqabiliyyətli 380 min məcburi köçkündən 161 min nəfəri daimi işlə təmin
edilmiş, 200 min nəfəri isə mövsümi işlərə cəlb edilmişdir. Ötən illər ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondunun xətti ilə 2 min nəfərdən çox məcburi köçkün sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin
maliyyələşdirilməsinə 44 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilmişdir. Yeri gəlmişkən, 2016-cı ildə bir
nəfər məcburi köçkünə xərclənən vəsaitin həcmi təxminən 750 manat təşkil etmişdir ki, bu da dünyanın digər
münaqişə zonaları ilə müqayisədə ən yüksək göstəricidir. Həyata keçirilmiş bu kimi tədbirlər nəticəsində son 13
ildə məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 75 faizdən 12 faizədək azalmışdır.
Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində öz yurdlarından didərgin düşmüş bir
milyon nəfərədək qaçqın və məcburi köçkünün sosial problemlərinin həllində ayrı-ayrı donor ölkə və
beynəlxalq humanitar və inkişaf təşkilatlar da yaxından iştirak ediblər. Belə ki, hazırda fəaliyyətləri
Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə Respublika Komissiyası tərəfindən əlaqələndirilən 42 beynəlxalq, 45 yerli
humanitar və bu sahədəki inkişaf təşkilatlarının xətti ilə qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı əhalinin sosial
problemlərinin həlli ilə əlaqədar müxtəlif layihələr həyata keçirilir.
Azərbaycan hökumətinin ölkədə olan qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitlərinin yaxşılaşdırılması
üzrə həyata keçirdiyi tədbirlər nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Belə ki,
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarı Antonio Quterreş, BMT-nin Ümumdünya Ərzaq Proqramının rəhbəri
Ceyms Morris, BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin insan hüquqları üzrə nümayəndəsi Valter Kalin
ölkəmizə son səfərləri zamanı dövlətimizin başçısının ölkədəki bütün qaçqın və məcburi köçkünlər üçün, o
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cümlədən beynəlxalq humanitar təşkilatlar üçün gördüyü işləri dünyanın oxşar problemlə qarşılaşan əksər
ölkələri üçün nümunə kimi dəyərləndirərək Azərbaycan hökuməti ilə bu sahədə əməkdaşlığın çox yüksək
səviyyədə olduğunu bəyan ediblər.
Dünyada davam edən qlobal maliyyə böhranı şəraitində də ölkəmizdə uğurlu sosial siyasət həyata
keçirilir. Bu siyasətin prioritet istiqamətlərindən biri də məcburi kökün ailələrinin yaşayış şəraitinin
yaxşılaşdırılması istiqamətində tədbirlərin davam etdirilməsindən ibarətdir. Təsadüfi deyil ki, Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında
ölkədə həyata keçirilən uğurlu sosial siyasətdən bəhs edərək demişdir: “ Keçən il məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli üçün yeni addımlar atılmışdır, yeni qəsəbələr salınmışdır. Bu il də bu proses davam edəcək,
yəni, bu məsələ daim diqqət mərkəzindədir. Əlimizdən gələni edirik və edəcəyik ki, məcburi köçkünlərin
vəziyyətini daha da yaxşılaşdıraq”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid
aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında 23 yanvar 2017-ci il tarixli fərman imzalaması da qaçqın və
məcburi köçkünlərlə bağlı yürütdüyü siyasətin bariz ifadəsidir. Hər şeydən əvvəl qeyd etmək lazımdır ki, ölkə
Prezidentinin dövlət büdcəsindən məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi üçün
ayrılan vəsaitin ünvanlılığının təmin edilməsi və çatdırılma mexanizminin sadələşdirilməsi ilə bağlı imzaladığı
fərman həmin kateqoriyadan olan ailələrin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından olduqca
əhəmiyyətlidir.
Fərmana əsasən, dövlət büdcəsindən məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial
müdafiəsi üçün ayrılan vəsaitin ünvanlılığının təmin edilməsi və çatdırılma mexanizminin sadələşdirilməsi
məqsədilə imzalanan fərmana əsasən, məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci
müavinəti, habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə 2017-ci il yanvarın
1-dən hər bir məcburi köçkün və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün 36 manat məbləğində vahid aylıq
müavinəti müəyyən edilib. Sənəddə, həmçinin bildirilir ki, Dövlət Neft Şirkəti, “Azərişıq” və “Azərsu” açıq
səhmdar cəmiyyətləri isə məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı yerlərdə sayğacların quraşdırılmasını qısa
müddətdə təmin etməlidir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin bütün təbəqələrin sosial rifah halının yaxşılaşdırılmasına xüsusi
diqqət ayırdığını bildirən Milli Məclisin deputatı, Respublika Ağsaqqallar Şurasının sədri Fəttah Heydərov
bildirib ki, dövlət büdcəsindən məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi üçün
ayrılan vəsaitin ünvanlılığının təmin edilməsi və çatdırılma mexanizminin sadələşdirilməsi ilə bağlı fərman da
bu qayğının bariz nümunələrindən biridir. O qeyd edib ki, Ermənistan silahlı qüvvələrinin ölkəmizə qarşı
törətdiyi hadisələr nəticəsində məcburi köçkün vəziyyətinə düşən vətəndaşlarımızı Azərbaycan Prezidentinin
qayğıları yaşadır və gələcəyə ümidləndirir. Bu qayğının davamlı olacağını bildirən deputat əlavə edib ki,
dünyada qlobal böhranlara son qoyulduqdan, haqq-ədalət öz yerini tutduqdan, məcburi köçkünlər öz yurdyuvalarına qayıtdıqdan sonra onlara qayğı daha da çoxalacaq, dövlət başçısının işğal olunan ərazilərimizin geri
qaytarılmasından sonra nəzərdə tutduğu çoxsaylı planları da tezliklə yerinə yetiriləcək.
Milli Məclisin digər deputatı Elman Nəsirov da öz növbəsində bildirib ki, bu fərman məcburi köçkünlər
və onlara bərabər tutulan şəxslərin həyat tərzini daha da yaxşılaşdıracaq. Onun dediyinə görə, əvvəllər bu qrupa
aid olan şəxslər məcburi köçkünlərə ayrılan kommunal xidmətlər üçün nəzərdə tutulan limitləri təsdiqlətmək,
məcburi köçkün və onlara bərabər şəxs olduğunu sübut etmək üçün aidiyyəti qurumlara arayışlar təqdim
edəndən sonra həmin limitlərdən istifadə edə bilirdilər. Amma bu fərmandan sonra həmin arayışlara ehtiyac
qalmayacaq. Artıq həmin məbləğ hər kəsin plastik kartına yüklənəcək. Əvvəllər həmin şəxslərə plastik kart
vasitəsilə yalnız yemək pulu ödənilirdisə, indi kommunal xidmətlərin pulu da həmin karta köçürüləcək.
Azərbaycan dövlətinin məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslərlə bağlı yürütdüyü siyasətin hətta
BMT səviyyəsində qəbul olunduğunu diqqətə çatdıran E.Nəsirov, həmçinin bildirib ki, bu siyasət digər
dövlətlərə də nümunə göstərilir.
Göründüyü kimi, qaçqın və məcburi köçkünlər Azərbaycan dövlətinin hərtərəfli qayğısı ilə tam əhatə
olunublar. Heç bir şübhə yoxdur ki, Prezident İlham Əliyevin səyi nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa
ediləcək, işğaldan azad olunacaq ərazilərdə həyat əvvəlki məcrasına qayıdacaq və soydaşlarımız öz ata-baba
yurdlarına dönərək yenidən doğma torpaqlarında yaşayacaqlar.
Xalq qəzeti.-2017.-25 yanvar.-№16.-S.2.
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Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin, əhalinin sosial cəhətdən qayğıya ehtiyacı olan
təbəqələrinin problemlərinin həlli daim dövlətin diqqət mərkəzindədir
Nadir Azəri
Məlum olduğu kimi, Azərbaycanda rasional iqtisadi inkişaf ölkə vətəndaşlarının mənafeyinə yönələn
güclü sosial siyasətlə tamamlanır. Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsi əsasında müəyyənləşdirilən strateji
kursa uyğun olaraq ölkəmizdə ardıcıl surətdə insanların rifah halının yüksəlməsinə, həyat şəraitinin
yaxşılaşmasına, maddi təminatlarının möhkəmlənməsinə yönələn layihələr həyata keçirilir. Davamlı sosial
siyasət sayəsində Azərbaycan insan inkişafı indeksini MDB dövlətləri üzrə ən yüksək səviyyəyə çatdırıb, BMTnin İnkişaf Proqramının hesabatında “yüksək insan inkişafı” ölkələri qrupunda yer alıb.
Ölkədə əhalinin bütün həssas təbəqələrinin sosial ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədilə geniş
proqramlar həyata keçirilir
Azərbaycanda reallaşdırılan sosial siyasətin əsas xarakterik cəhətlərindən biri də odur ki, respublikamızda
əhalinin bütün sosial təbəqələri dövlət qayğısından bəhrələnmək imkanına malikdirlər. Yəni, ölkəmizdə
məqsədyönlü sosial siyasətin tərkib hissəsi olaraq sosial öhdəliklərin yüksək səviyyədə yerinə yetirilməsi təmin
edilir, həmçinin xüsusi qayğıya ehtiyacı olan insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində
ardıcıl proqramlar reallaşdırılır. Məsələn hazırda respublikamızda 500 minə yaxın insan, başqa sözlə desək,
təxminən 114 min ailə ünvanlı sosial yardım alır. Əlilliyi olan şəxslərin tibbi-sosial reabilitasiyası da diqqət
mərkəzində saxlanılır. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki bərpa-müalicə
müəssisələrində hər il orta hesabla 8 min nəfərə yaxın əlilliyi olan şəxs və sağlamlıq imkanları məhdud uşağa
bərpa-müalicə xidməti göstərilir. Bu qəbildən olan insanların xaricdə ixtisaslaşmış bərpa müalicəsinin təşkili
işləri də yüksələn xətlə davam etdirilir.
Respublikamızda şəhid ailələrinin, müharibə əlillərinin və əhalinin qayğıya ehtiyacı olan digər
təbəqələrinin mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində görülən işlərin miqyası da kifayət qədər
genişdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyindən verilən məlumatda bildirilir ki, hazırda dövlət
başçısının 20 iyun 2014-cü il tarixli Sərəncamının icrası istiqamətində, yəni 2014-cü il yanvarın 1-dək yerli icra
hakimiyyəti orqanlarında yaşayış sahəsinə ehtiyacı olan qismində uçota alınmış müharibə əlilləri və şəhid
ailələrinin 2014-2018-ci illər ərzində mərhələlərlə mənzil və fərdi evlə təmin edilməsi məqsədilə intensiv iş
aparılır. Layihəyə uyğun olaraq, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin sifarişi ilə müharibə əlilləri və
şəhid ailələri üçün ölkənin 52 rayonunda 375 fərdi yaşayış evinin tikintisinə başlanılıb və qısa müddətdə onlarca
ev yüksək səviyyədə inşa olunaraq sakinlərin istifadəsinə verilib.
Azərbaycanın genişməzmunlu sosial siyasətində ölkə əhalisinin ən həssas hissəsi olan qaçqınların və
məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə göstərilən dövlət dəstəyi xüsusilə diqqətəlayiqdir.
Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə diqqət və qayğının əsası Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən qoyulub
Azərbaycanda həyatın sərt sınağı ilə üzləşərək qaçqınlıq və məcburi köçkünlük taleyi yaşayan
soydaşlarımızın da sosial müdafiələrinin gücləndirilməsi üçün dövlət tərəfindən davamlı olaraq addımlar atılır.
Ölkəmizdə qaçqınlara və məcburi köçkünlərə qayğı siyasətinin əsasını xalqımızın Ümummilli lideri Heydər
Əliyev qoyub. Ulu öndər 1993-cü ilin yayında xalqın təkidli tələbi ilə yenidən Azərbaycanın siyasi rəhbərliyinə
gəldiyi elə ilk vaxtlardan qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın problemlərini diqqət mərkəzində
saxlamağa başladı və ölkəmizin üzləşdiyi humanitar fəlakətin beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətinə çatdırılması
istiqamətində əməli tədbirlər gördü. Ümummilli liderin səyləri ilə həyata keçirilən tədbirlər sayəsində 19932003-cü illərdə ayrı-ayrı dövlətlər, beynəlxalq maliyyə qurumları, humanitar təşkilatlar tərəfindən qaçqın,
məcburi köçkün və aztəminatlı əhaliyə müxtəlif layihələr üzrə təxminən 640 milyon ABŞ dolları həcmində
humanitar yardım göstərildi. 1999-cu ildə Ümummilli lider Heydər Əliyevin BMT-nin Ümumdünya Ərzaq
Proqramının baş qərargahına müraciətinə əsasən həmin təşkilatın Azərbaycanda fəaliyyət müddəti müstəsna hal
kimi 2005-ci ilin sonuna qədər uzadıldı. 1998-ci ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin müvafiq Sərəncamına əsasən,
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə Dövlət Proqramı” təsdiq edildi. Növbəti ildə
ölkə Prezidentinin Fərmanı ilə dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu
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təşkil olundu. Görülən tədbirlər bu kateqoriyadan olan insanların həyat şəraitlərinin yüksəlməsində əhəmiyyətli
rol oynadı.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılması son 13 ildə ölkəmizdə
həyata keçirilən sosial siyasətin əsasını təşkil edib
Qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın sosial vəziyyətlərinin, o cümlədən də mənzil-məişət
şəraitlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində Ümummilli lider Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu siyasət
Prezident İlham Əliyev tərəfindən ardıcıllıqla davam etdirilir. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində illər
boyu qurub-yaratdıqları ev-eşiklərindən məhrum qalan soydaşlarımızın mənzil-məişət şəraitlərinin
yaxşılaşdırılması ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasətin əsasını təşkil edir.
Son 13 ildə Prezident İlham Əliyev tərəfindən təsdiqlənən müvafiq Dövlət proqramları çərçivəsində
qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına və digər sosial
ehtiyaclarının ödənilməsinə 6,2 milyard manatdan çox vəsait sərf olunub. Dövlət Neft Fondunun vəsaiti
hesabına müasir standartlara cavab verən 3,2 milyon kvadratmetr sahəsi olan 95 yaşayış kompleksi salınıb, 50
min ailə və ya 250 min nəfərdən çox qaçqın və məcburi köçkün yeni mənzillərlə təmin olunub.
Qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün salınan qəsəbələrdə müasir sosial infrastrukturun yaradılması da
təqdirəlayiq haldır. Qeyd edək ki, qaçqınlıq və məcburi köçkünlük taleyi yaşayan soydaşlarımız üçün salınan
yeni yaşayış məntəqələrində bütün texniki infrastrukturla yanaşı, 150 məktəb, 58 mədəniyyət mərkəzi, 59 uşaq
bağçası, 58 tibb məntəqəsi, 2 Olimpiya İdman Kompleksi tikilib.
Dövlət başçısı İlham Əliyev hələ 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində Biləsuvar rayonunun
ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınan yeni qəsəbənin gələcək sakinləri ilə görüşündə belə bir vədlə çıxış
etmişdi: “Ölkədə bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayacaq”.
Prezidentin bu vədi vaxtından əvvəl yüksək səviyyədə yerinə yetirilib. Belə ki, dövlət başçısının gündəlik
diqqət və qayğısı sayəsində 2007-ci ilin dekabrında Biləsuvar, Bərdə, Ağcabədi, Saatlı, Sabirabad, İmişli
rayonlarındakı 12 çadır şəhərciyinin ləğv edilməsi və çadırlarda müvəqqəti sığınacaq tapan soydaşlarımızın hər
cür kommunal rahatlıqlara malik mənzillərlə təmin edilməsi tam başa çatdırılıb. Sonuncu çadır şəhərciyinin ləğv
edilməsi ilə 4179 məcburi köçkün ailəsinin mənzil-məişət problemi həllini tapıb. Çadır şəhərciklərinin sakinləri
əsasən Füzuli, Biləsuvar, Sabirabad, Ağcabədi rayonlarının ərazisində salınan və elektrik enerjisi, su təchizatı,
təhsil, səhiyyə və digər zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni qəsəbələrə köçürülüb.
2017-ci ildə Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlərin köçürülməsi prosesinə start veriləcək
Deyilənlərdən də göründüyü kimi, Azərbaycanın genişməzmunlu sosial siyasətinə uyğun olaraq qaçqın və
məcburi köçkünlərin bu və ya digər ehtiyaclarının ödənilməsinə maksimum diqqət göstərilməsi davamlı
xarakter daşıyır. 2016-cı ilin proqramına uyğun olaraq, Füzuli rayonunda 400 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni
qəsəbə salınıb. Ölkəmizdə bütün çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsindən sonra növbə fin evlərində və digər
uyğunlaşdırılmış tikililərdə müvəqqəti sığınacaq tapan qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına çatıb və hazırda bu istiqamətdə intensiv iş aparılır. Bundan başqa, Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin xətti ilə yeni yaşayış binalarının tikintisi nəzərdə tutulur. Bu il
həmçinin Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan köçkünlərin köçürülməsi prosesinə start veriləcək. Prezident
İlham Əliyev “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət
Proqramı”nın icrasının üçüncü ilinin yekunlarına həsr olunan konfransdakı nitqində bununla bağlı tapşırıq
verildiyini nəzərə çatdırıb: “Eyni zamanda, tapşırıq verilmişdir ki, Bakıda yataqxanalarda məskunlaşan
köçkünlərin köçürülməsi prosesi də bu il başlasın. Artıq müvafiq göstərişlər verilib, layihələr hazırlanır və əlavə
vəsait ayrılacaq ki, biz bu il və bundan sonrakı illərdə bu yataqxanalarda yaşayan vətəndaşlarımızın mənzil
şəraitini yaxşılaşdıraq”.
Qaçqın və məcburi köçkünlərə dövlət qayğısının növbəti təzahürü
Qeyd etdiyimiz kimi, Azərbaycanda qaçqınlara və məcburi köçkünlərə dövlət qayğısı davamlı xarakter
daşıyır. Cari ilin əvvəlindən bu istiqamətdə yeni təşəbbüslər irəli sürülüb.
Prezident İlham Əliyev 2017-ci il yanvarın 23-də məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər
üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında Fərman imzalayıb. Fərmana uyğun olaraq Nazirlər
Kabineti “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, habelə kommunal
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və digər xidmətlər üzrə dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə vahid aylıq müavinətin ödənilməsi Qaydası”nın
təsdiq edilməsi haqqında müvafiq qərar qəbul edib.
Prezident İlham Əliyevin 14 fevral 2017-ci il tarixində imzaladığı “Məcburi köçkünlər və onlara bərabər
tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli 1206 nömrəli Fərmanında dəyişikliklər edilməsi barədə Fərmanı isə
müvafiq kateqoriyadan olan soydaşlarımıza dövlət qayğısının növbəti təzahürüdür. Bəhs olunan Fərmana
əsasən, məcburi köçkünlərin kompakt şəkildə müvəqqəti məskunlaşdığı ərazilərdə qazlaşdırma və sayğaclama
mümkün olmadığı halda, kommunal xidmətlərə görə ödənişlər 01 yanvar 2017-ci il tarixinədək olan
mərkəzləşdirilmiş qayda ilə müəyyən olunmuş limitlər əsasında həyata keçiriləcək. Bu norma məcburi
köçkünlər yeni yaşayış sahələrinə köçürülənə qədər qüvvədə qalacaq.
Yeni Azərbaycan.-2017.-7 mart-№ 42.-S.7.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemi diqqət mərkəzində
100-dək müasir qəsəbə, 150 məktəb, 60 tibb mərkəzi və uşaq bağçası...
Rufik İsmayilov
SSRİ-nin süqutundan sonra Ermənistanın 1988-1992-ci illərdə planlı şəkildə həyata keçirdiyi etnik
təmizləmə siyasəti nəticəsində tarixən həmin ərazidə yaşamış 250 min nəfər azərbaycanlı deportasiyaya
məruz qalıb. Onlar son nəfərədək öz doğma yurdlarından zorla qovulub və Azərbaycana pənah
gətiriblər. Eyni zamanda, 1990-cı ildə Orta Asiyadan didərgin salınmış 50 min nəfərədək Axısxa türkü də
Azərbaycanda sığınacaq tapıb.
Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən 1988-ci ildən başlayaraq Azərbaycanın ayrılmaz tərkib hissəsi
olan Dağlıq Qarabağın azərbaycanlılar yaşayan 126 yaşayış məntəqəsindən onların zorla çıxarılması planı da
insanları öz evlərini, el-obasını zorla tərk etmək məcburiyyətində qoyub. 1988-ci ildən başlayaraq, Ermənistan
silahlı qüvvələrinin hərbi təcavüzü nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının 20 faizi - Dağlıq Qarabağın, eləcə də
ona bitişik olan 7 rayonun ərazisi işğal olunub. Dağlıq Qarabağdan, ətraf rayonlardan, həmçinin Ermənistanla və
ya Dağlıq Qarabağla həmsərhəd olan yaşayış məntəqələrindən 700 min nəfərədək azərbaycanlı öz daimi yaşayış
yerlərindən məhrum olaraq, məcburi köçkün düşüblər. Onlar Azərbaycanın 62 şəhər və rayonunda, 1600 - dən
çox sıx məskunlaşma obyektində müvəqqəti məskunlaşıblar. Beləliklə, 1991-ci ildə müstəqilliyini ikinci dəfə
bərpa edən Azərbaycan ağır iqtisadi, ictimai-siyasi çətinliklərlə yanaşı, humanitar böhranla, qaçqın və məcburi
köçkünlərin problemləri ilə də üz-üzə qalıb. Müstəqilliyin ilk illərində ölkədəki acınacaqlı vəziyyət bütün bu
problemlərin həllini qeyri-mümkün edib, üstəlik, cəbhədəki məğlubiyyətlərlə bərabər, daxildəki vətəndaş
müharibəsi müstəqilliyin yenidən itirilməsi təhlükəsini yaradıb.
"Hamımız üçün bir nömrəli problem”
Məhz belə bir ağır dönəmdə siyasi hakimiyyətə gətirilən ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanı
yox olmaq təhlükəsindən qurtarıb. Atəşkəsin əldə edilməsindən sonra ölkədə bir çox islahatlara start verilib,
iqtisadiyyatın inkişaf etdirilməsi istiqamətində tədbirlər həyata keçirib. "İşğal olunmuş bütün rayonlardan
didərgin düşmüş, indi qaçqın və köçkün vəziyyətində yaşayan vətəndaşların problemləri hamımız üçün bir
nömrəli problemdir” deyən, ulu öndər Heydər Əliyev ilk növbədə çadır şəhərciklərində, vaqonlarda
məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm addımlar
atıb. Dövlət Neft Fondundan ayrılmış vəsait hesabına 18 şəhər və rayonda bütün zəruri sosial-texniki
infrastruktura malik 32 qəsəbə, 400 min kvadrat metr mənzil sahəsi olan 6411 fərdi yaşayış evi, 3174 yerlik 18
məktəb, 6 musiqi məktəbi, 576 yerlik 18 uşaq bağçası, 2 xəstəxana, 10 klub, 11 rabitə evi, 14 inzibati bina, 16
tibb məntəqəsi tikilib, 197 km uzunluğunda asfalt yol, 170 km su xətti, 350 km hava elektrik xətti, 22 artezian
quyusu, 133 km irriqasiya sistemi, 73 su anbarı və sair sosial obyektlər istifadəyə verilib. Nəticədə 1330 qaçqın
və 5081 məcburi köçkün ailəsinin, ümumilikdə 32 min nəfərin mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb. Beləliklə də
ölkəmizdə mövcud olan 12 çadır düşərgəsindən Biləsuvar rayonundakı 5-i 2003-cü ildə ləğv edilib.
50 min ailə evlə təmin olunub
Ulu öndərin öz yurdlarından didərgin salınmış soydaşlarımıza diqqət, qayğı, himayədarlıq siyasəti onun
siyasi varisi, Prezident İlham Əliyev tərəfindən də uğurla davam etdirilib. Öz doğma torpaqlarından didərgin
düşmüş soydaşlarımızın yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması, işlə, təhsillə, tibbi və digər xidmətlə təmin edilməsi
üçün 2004-cü ildə Dövlət Proqramı qəbul olunub, 2007 və 2011-ci illərdə bu proqrama əlavələr təsdiqlənib.
Dövlət Proqramına uyğun olaraq, qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın sosial, təhsil, məşğulluq, yaşayış
və tibbi təminatına uyğun olan bütün lazımi tədbirlər mərhələlərlə həyata keçirilib. Ümumiyyətlə, bu
istiqamətdə tədbirlərin icrası üçün 6 milyard manatdan çox vəsait ayrılıb. Nəticədə, Azərbaycandakı son çadır
şəhərciyi də 2007-ci ildə ləğv olunub. Çadır şəhərciklərində ağır şəraitdə yaşayan insanlar qaçqın və məcburi
köçkün ailələri üçün inşa olunmuş 100-dək müasir yaşayış qəsəbəsinə köçürülüblər. Beləliklə də ümumilikdə 50
min ailə, 250 mindən çox insanın yaşayış şəraiti yaxşılaşdırılıb, onlar yeni mənzillə təmin olunublar. Eyni
zamanda, salınan müasir qəsəbələrdə 150 məktəb, 60 tibb mərkəzi və uşaq bağçası inşa olunub. Son 13 ildə 400
mindən çox qaçqın və məcburi köçkün işlə təmin olunub. Bütün bu işlər, ölkəmizdə qaçqınlara və məcburi
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köçkünlərə göstərilən qayğı dünyanın bir sıra aparıcı beynəlxalq təşkilatları, o cümlədən BMT-nin Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarlığı tərəfindən də yüksək qiymətləndirilib. Hətta bir çox hallarda Azərbaycan bu sahədə
nümunəvi dövlət adlandırılıb.
Münaqişədən əziyyət çəkən insanların taleyinə həssaslıq
Sevindirici haldır ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli birinci vitse-prezident, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyeva üçün də mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Bu, onun öz fəaliyyətində
sosial sahəyə daha çox diqqət ayırması ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın milli maraqlarına, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinə, bu problemdən əziyyət çəkən insanların taleyinə həssaslıqla yanaşmasının göstəricisidir.
Mehriban xanım Əliyeva birinci vitse-prezident kimi bundan sonrakı işlərini sosial məsələlərin, əhalinin
aztəminatlı hissəsinin problemlərinin həlli üzərində qurmaq niyyətində olduğunu özü də bəyan edib. O,
mərhəmətsizlik və laqeydliyin qorxulu anlayışlar olduğunu diqqətə çatdıraraq, istər ictimai xadim, istərsə də
dövlət məmuru üçün humanizmi qorumağın vacib olduğunu vurğulayıb. Bunun ardınca Mehriban xanım
Əliyeva cari il martın 9-da Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın,
məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr olunmuş müşavirə keçirib. Doğma torpaqlarından didərgin
düşmüş soydaşlarımızın üzləşdiyi ağır problemlərin həllinin artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan dövlətinin
diqqət mərkəzində olduğunu xatırladan Birinci vitse-prezident görülən işlərlə bərabər, hələ də ağır vəziyyətdə,
qəzalı və yararsız binalarda kifayət qədər çox məcburi köçkün ailəsinin yaşadığını vurğulayıb. Bildirib ki, Bakı
və Sumqayıt şəhərlərində yararsız, qəzalı binalarda yaşayan bütün köçkün ailələri tezliklə yeni mənzillərə
köçürülməlidir. O, qeyd edib ki, qarşıda duran əsas məqsəd qəzalı binalarda yaşayan bütün köçkünləri bu il və
gələn il ərzində yeni mənzillərlə təmin etməkdir.
4 min ailənin yeni mənzillərə köçürülməsi
Mehriban xanımın sədrliyi ilə keçirilən müşavirədən sonra Bakı və Sumqayıt şəhərlərində qəzalı
binalarda məskunlaşan qaçqın və məcburi köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi üçün müvafiq tədbirlər
görülüb. Birinci mərhələdə ən qəzalı binalarda yaşayan 4 min ailənin köçürülməsi üçün tədbirlər planı
hazırlanıb. Həmin plana uyğun olaraq Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 3 bina, Sabunçu rayonunun
Ramana qəsəbəsində 1 binanın inşa olunmasına başlanılıb. Sumqayıt şəhərində isə qaçqın və məcburi köçkün
ailələri üçün 5 binanın tikintisi başlayıb və digər 5 binanın inşası üçün də yer ayrılıb. Yaxın zamanda bu ərazidə
də təyinatı üzrə tikinti işlərinə başlanılacaq. Bununla yanaşı, həm Bakı şəhərində, həm də Sumqayıtda tikintisi
başa çatmış hazır binalardan da qarşıya qoyulan məqsəd üçün dövlət tərəfindən mənzillər alınmaqdadır. Bu
günlərdə isə Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün
salınacaq yeni müasir yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimində iştirak edib. Layihəyə görə, Qaradağ
rayonundakı 6 hektardan çox ərazidə yeni yaşayış kompleksi yaradılacaq, ümumilikdə, 1026 ailə üçün 9
mərtəbəli 11 bina inşa olunacaq. Qəsəbənin bütün lazımi infrastrukturu olacaq, o cümlədən 220 nəfərlik uşaq
bağçası, 624 şagird yerlik orta məktəb binası tikiləcək. Plana əsasən bütün işlər bir il ərzində başa
çatdırılmalıdır.
Nəcib işə özəl sektorun töhfəsi
Xüsusilə qeyd olunmalıdır ki, öz fəaliyyətini dövlət idarəçiliyində daha sistemli şəkildə, uğurla həyata
keçirən birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva Azərbaycanın özəl sektorunun da qaçqın və məcburi
köçkünlərin problemlərinin həllinə töhfə verməsinə nail olub. Onun yüksək təşkilatçılıq qabiliyyəti sayəsində bu
nəcib işə "Kristal Abşeron”, "Azercell Telekom”, "Kontakt Home” mağazalar şəbəkəsi, "Sədərək” ticarət
mərkəzi, "Retro Holdinq”, "Askorp”, "Azinşaat N”, "Dərhal” MTK, "Xəzər” MTK, "Araz-2011 A”, "Vesta
Konstrakşn”, "Paşa İnşaat” kimi şirkətlər də qoşulublar. Bununla da biznes strukturları, sahibkarlar ölkəmiz
üçün çox vacib olan bir məsələyə, soydaşlarımızın yaşayış şəraitinin yaxşılaşmasına biganə yanaşmadıqlarını,
dəstək verməyə hər zaman hazır olduqlarını nümayiş etdiriblər. Bu, bir növ xalqımıza məxsus xeyriyyəçilik
ənənələrinin yaşamasının, vətənpərvərliyin nümunəsi kimi də qəbul oluna bilər.
Azərbaycan xalqı işğal faktı ilə barışmayacaq
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Bütün bu faktlar bir daha əyani şəkildə sübut edir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin problemi ümummilli
lider Heydər Əliyevin, Prezident İlham Əliyevin, eləcə də birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
daim diqqət mərkəzində olub və bu gün də qeyd edilən sahədə mühüm işlər görülməkdədir. Təbii ki, bu, heç bir
halda Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən əl çəkməsi, Dağlıq Qarabağın itirilməsi, status-kvonun qəbul
edilməsi kimi başa düşülə bilməz. Çünki, Prezident İlham Əliyev, həmçinin birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyeva xalqımızın işğal faktı ilə barışmayacağını, Dağlıq Qarabağ probleminin yalnız Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü çərçivəsində həllinin mümkünlüyünü, sülh danışıqları nəticə verməyəcəyi təqdirdə, ərazi
bütövlüyünün hərbi yolla bərpa olunacağını dəfələrlə bəyan ediblər. Lakin münaqişə həllini tapana qədər bir
milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün – azərbaycanlının həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların
mənzillə təmin olunması, sosial problemlərinin həlli dövlətin, ölkə rəhbərliyinin qarşısında dayanan prioritet
məsələlərdən biri olub və bundan sonra da belə olacaq.
Kaspi.-2017.-7 iyun.-№ 100.-S.7.
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İlham Əliyev 1170 ailəyə sevinc bəxş etdi
Qaçqın və məcburi köçkünlərə qayğı dövlət siyasətinin əsas prioritetlərindəndir
Elçin Cəfərov
Bu gün dünyada yaşanan münaqişələr səbəbindən yaranan qaçqın və məcburi köçkünlər problemi qlobal
miqyasda ən aktual mövzulardan birinə çevrilib. Çünki son araşdırmalar elə dünya miqyasında bu qəbildən olan
insanların sayında kifayət qədər ciddi artımlar olduğunu aydın şəkildə nümayiş etdirir. Yaranmış vəziyyətin nə
dərəcədə narahatedici olduğunu isə Azərbaycan kifayət qədər yaxşı bilir və onun həllinin vacibliyini də hər
zaman ön planda tutur. Çünki ölkəmiz uzun illərdir ki, belə problemlə üzləşib və bunun hansı çətinliklər
yaratdığını da yaxşı bilir.
Mənzil-məişət problemləri həll edilir
Düzdür, Azərbaycan artıq qaçqın və məcburi köçkünlərin probleminin həllində ortaya uğurlu bir nümunə
də qoya bilib. Ötən dövr ərzində iqtisadi imkanları artan Azərbaycan dövləti öz doğma torpaqlarını tərk etməyə
məcbur edilmiş insanların üzləşdikləri problemlərin həlli üçün bütün zəruri tədbirlər görüb və görməkdədir.
Doğma yurdlarından qovulmuş soydaşlarımızın sosial həyat tərzinin yaxşılaşdırılması, faydalı əməklə məşğul
olmaları üçün qəbul edilmiş proqramlar əsasında genişmiqyaslı işlər görülüb. Onların mənzil-məişət
problemlərinin yaxşılaşdırılması istiqamətində möhtəşəm layihələr həyata keçirilib.
Bunun daha bir təsdiqi qismində Tərtər rayonunda 1170 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış
kompleksini göstərmək olar. Burada yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev görülən işləri yüksək
qiymətləndirib və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində bundan sonra da lazımi addımlar
atılacağını bildirib: “Bu, Azərbaycan dövlətinin siyasətini göstərir. Onu göstərir ki, məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli bizim üçün əsas məsələdir. Təsadüfi deyil ki, Dövlət Neft Fondunun ilk vəsaiti ulu öndər
Heydər Əliyevin göstərişi ilə məhz köçkünlərin problemlərinin həllinə istiqamətləndirilmişdir. Bu siyasət bu
gün də davam etdirilir, hər il kifayət qədər böyük vəsait nəzərdə tutulur və bu il də belədir, gələn il də belə
olacaq. Hələ də çətin vəziyyətdə yaşayan köçkünlər var, onların problemləri də öz həllini tapacaq. Gələn il ən
azı 4 min ailə yeni evlərlə təmin ediləcək və beləliklə, tədricən biz bu problemi həll edəcəyik. Bu şəhərcikdə
yaşayacaq köçkünlər bu günə qədər çox ağır vəziyyətdə yaşayırdılar. Kimsə kirayədə, kimsə yararsız binalarda,
uşaq bağçalarında yaşayırdı. İndi onların həyatında yeni dövr başlayır və bu, doğrudan da çox əlamətdar
hadisədir. Onu da qeyd etməliyəm ki, bu şəhərcik qısa müddət ərzində tikilib istifadəyə verilir. Tikintinin
başlanmasından heç bir il keçməyib. Bu, onu göstərir ki, bu məsələləri qısa müddət ərzində həll etmək üçün
bizim kifayət qədər böyük imkanlarımız var”.
97-ci müasir qəsəbə
Məlumat üçün qeyd edək ki, Tərtər rayonunda 1170 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış kompleksi
Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”na dövlət
başçısının 2011-ci il 21 fevral tarixli sərəncamı ilə edilmiş əlavələrə uyğun olaraq salınıb. Bu yaşayış
kompleksində olan 1170 mənzilin ümumi sahəsi 88 min kvadratmetrdir. Mənzillərdən 120-si bir, 504-ü iki, 472si üç, 80-i isə dördotaqlıdır. Mənzillərə Tərtər rayonu ərazisində müvəqqəti məskunlaşmış Kəlbəcər, Ağdam,
Laçın, Cəbrayıl və Şuşa rayonlarından olan məcburi köçkünlər köçürüləcək. 50 hektarlıq torpaq sahəsində inşa
edilən yeni yaşayış kompleksində zəruri infrastruktur obyektləri - məktəb, uşaq bağçası, musiqi məktəbi,
inzibati bina, klub-icma mərkəzi, həkim məntəqəsi, ATS binası inşa olunub. Musiqi məktəbində siniflərin
hamısı musiqi alətləri ilə təchiz olunub. 280 yerlik uşaq bağçasında da balacaların təlim-tərbiyəsi üçün bütün
imkanlar yaradılıb. Müxtəlif qrupların fəaliyyət göstərəcəyi bağçada balacaların ilkin biliklərə yiyələnmələri
üçün bütün tələblər görülüb. Yaşayış kompleksindəki məktəblə tanış olan dövlət başçısına məlumat verildi ki,
bu təhsil ocağı 1200 şagird yerlikdir.
Bu yaşayış kompleksi ölkə üzrə məcburi köçkünlər üçün salınan sayca 97-ci şəhərcikdir. Kompleks
salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təchizatı və suvarma sisteminin, rabitə və televiziya şəbəkəsinin qurulmasına
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xüsusi diqqət göstərilib, yol, küçə və kanalizasiya şəbəkəsi yaradılıb. Ümumiyyətlə, indiyə qədər salınan yeni
yaşayış komplekslərində 152 məktəb, 58 mədəniyyət, 59 səhiyyə müəssisəsi, 60 uşaq bağçası, 2 Olimpiya
İdman Kompleksi tikilib, kilometrlərlə yol, su, elektrik və qaz xətləri çəkilib.
6 milyard manatdan çox vəsait sərf olunub
Onu da qeyd edək ki, məcburi köçkünlərin mənzil probleminin həlli ilə bağlı indiyədək 3,2 milyon
kvadratmetr yaşayış sahəsi olan müasir qəsəbələr və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri
salınıb. İndiyədək 50 mindən çox ailənin və ya 250 mindən çox qaçqın və məcburi köçkünün mənzil şəraiti
yaxşılaşdırılıb. Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılmasına 2,3 milyard manat vəsait
sərf olunub. Bu kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli üçün 6,6 milyard manat vəsait
xərclənib.
Prezident İlham Əliyevin 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilmiş “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın və
sonradan həmin proqrama edilmiş əlavələrin icrası bu qəbildən olan insanların mənzil problemlərinin həllində
mühüm rol oynayıb.
2003-2017-ci illərdə qeyd olunan istiqamətdə görülən işlərin statistikasına nəzər salsaq, bunların əyani
şahidi olarıq. Belə ki, həmin dövr ərzində ölkə Prezidenti tərəfindən sözügedən məsələ üzrə 55 fərman və
sərəncam imzalanıb
Görülən işlər nəticəsində 2007-ci ildə 12 çadır düşərgəsinin və dəmir yolu üzərindəki yük vaqonlarından
ibarət qəsəbələrin ləğvi, 2016-cı ildə 16 fin tipli qəsəbənin ləğvi başa çatdırılıb və orada müvəqqəti
məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin yeni salınmış qəsəbələrə köçürülməsi təmin edilib.
Sahibkarlığın inkişafı məqsədilə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən 24 min məcburi
köçkünə 14,8 milyon manat məbləğində mikrokredit, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən isə 2 min
məcburi köçkün sahibkara 40 milyon manat güzəştli kredit verilib. Bu mikrokreditlərin əksəriyyəti kənd
təsərrüfatı layihələrinə yönəldilib. Ötən dövrdə 200 min məcburi köçkün büdcə təşkilatlarında və digər
sahələrdə daimi işlə təmin edilib. Bununla da məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 14 ildə 75
faizdən 12 faizədək azalıb.
Qarşıdakı dövr ərzində görülən işlər nəticəsində məcburi köçkünlərlə bağlı digər məsələlərin də sürətlə öz
həllini tapacağı şübhə doğurmur. Çünki Prezident İlham Əliyevin yürütdüyü siyasətin təməl prinsiplərindən biri
məhz qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması, onların müxtəlif problemlərinin
həllinə hərtərəfli dövlət qayğısının təmin olunmasıdır.
Sosial problemlərin həlli Birinci vitse-prezidentin daim diqqət mərkəzindədir
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına xüsusi diqqət göstərir. Belə ki, bu ilin mayında Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün
ailəsi üçün inşa edilən “Ümid Yaşayış Kompleksi”nin təməli qoyulub. Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad,
o cümlədən Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbələrində 470 mənzil məcburi köçkünlərə təqdim edilib.
Bu fonda tam qətiyyətlə demək olar ki, Azərbaycan dövlətinin qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzilməişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına, onların sosial müdafiələrinin gücləndirilməsinə, məşğulluqlarının təmin
edilməsinə xüsusi diqqəti fonunda sözügedən qəbildən olan insanların çətinliklərinə birdəfəlik son qoyulacaq.
Eyni zamanda həyata keçirilən siyasət bu insanların tezliklə doğma yurd-yuvalarına qayıtmasını da
şərtləndirəcək.

Azərbaycan.-2017.-3 dekabr.-№267.-S.1,7.
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Dünyanın heç bir yerində məcburi köçkünlərə Azərbaycandakı qədər diqqət və qayğı
göstərilmir
Əliqismət Bədəlov
Ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan və Prezident İlham Əliyevin uğurla davam etdirdiyi
dövlət siyasəti qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsini xeyli yüksəltmişdir. Ölkənin həssas
təbəqələrindən olan, doğma yurdlarından didərgin salınmış soydaşlarımıza diqqət və qayğı, onların
qarşılaşdıqları problemlərin aradan qaldırılması dövlət siyasətində prioritet təşkil edir. Bu qəbildən olan
insanlar üçün hər cür infrastruktura malik mənzillər tikilmiş, qəsəbələr salınmış, yeni iş yerləri yaradılmış və
onların sosial müdafiəsinin daha da gücləndirilməsi istiqamətində müvafiq dövlət proqramları qəbul
olunmuşdur.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü Biləsuvarda məskunlaşmış
məcburi köçkünlərlə keçirməsi təsadüfi deyildi. 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində də cənab İlham
Əliyev ilk görüşünü məcburi köçkünlərlə keçirdi. Bu görüşlər respublikamızda qaçqın və məcburi köçkünlərə
olan diqqət və qayğının bariz nümunəsi idi. O vaxt prezidentliyə namizəd İlham Əliyev vəd etmişdi ki, əgər o,
prezident seçilərsə, ölkədə heç bir çadır şəhərciyi qalmayacaq. Prezident seçkilərindən sonra xalqımız verilən
vədin layiqincə yerinə yetirilməsinin şahidi oldu.
Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı
ardıcıl və məqsədyönlü tədbirlər həyata keçirən Prezident İlham Əliyev tərəfindən 2003–2017-ci illərdə 55
fərman və sərəncam verilib. Ümumilikdə, 2001–2016-cı illərdə 95 qəsəbə salınmış, 151 məktəb, 58 mədəniyyət
müəssisəsi, 59 səhiyyə ocağı və digər infrastruktur obyektləri tikilmişdir. Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq
həddi 75 faizdən 12 faizə enmişdir.
Bu xeyirxah missiya Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən də uğurla
davam etdirilir. Mehriban xanımın Birinci vitse-prezident seçildikdən sonra ilk görüşünü məcburi köçkünlərlə
keçirməsi də bu qəbildən olan insanlara diqqət və qayğıdan irəli gəlir. Məlum olduğu kimi, bu il martın 9-da
xanım Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında müvəqqəti
məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr olunmuş müşavirə keçirilmişdir. İlk
müşavirənin məcburi köçkünlərin sosial problemlərinə həsr edilməsi ata-baba torpaqlarından didərgin salınmış
soydaşlarımızda doğma ocaqlarına qayıdacaqlarına böyük inam yaratmışdır. Birinci xanımın digər sahələrdə
dünyəvi uğurlara nail olması Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ problemindən əziyyət çəkən insanlara da
öz layiqli töhfəsini verəcəyinə əminlik yaratdı.
Həm xalqımıza, həm də beynəlxalq ictimaiyyətə də yaxşı məlumdur ki, Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev
Fonduna rəhbərlik etdiyi illərdə və deputatlıq fəaliyyəti dövründə ölkə həyatının elə bir sahəsi olmayıb ki,
burada olan problemli məsələlər onun diqqətindən kənarda qalsın. Bütün imkan və bacarığını insanların rifahı
naminə humanitar proqramların reallaşmasına, Azərbaycanın dünyada sivil ölkə kimi tanınmasına yönəldən
Birinci vitse-prezident köməyə ehtiyacı olan insanlara hər an yardım etməyə hazır olub. Növbəti qarşıya
qoyulan prioritet vəzifə isə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, həyat
səviyyəsinin yüksəldilməsidir.
Bu il martın 9-da Mehriban xanım Əliyevanın sədrliyi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında
müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr olunmuş müşavirədə qarşıya
qoyulan vəzifələr artıq öz bəhrəsini verir. Bir daha xatırladaq ki, həmin müşavirədə Birinci vitse-prezident
qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin aradan qaldırılmasının prioritet vəzifə kimi daim dövlətin diqqət
mərkəzində olduğunu bildirmişdi: “Doğma torpaqlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın üzləşdiyi ağır
problemlərin həlli artıq 20 ildən çoxdur ki, Azərbaycan dövlətinin diqqət mərkəzindədir. Cənab İlham Əliyevin
Prezident kimi imzaladığı ilk sərəncamlarından biri 2004-cü ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış
şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması üzrə Dövlət Proqramı ilə bağlı olmuşdur. 2007-ci və
2011-ci illərdə həmin proqrama əlavələr təsdiqlənmişdir. Dövlət proqramına uyğun olaraq, qaçqın və məcburi
köçkün soydaşlarımızın sosial, təhsil, məşğulluq, yaşayış və tibbi təminatına uyğun olan lazımi tədbirlər
mərhələlərlə həyata keçirilir”.
Xanım Mehriban Əliyeva bölgələrdə məcburi köçkünlər üçün 100-ə yaxın müasir yaşayış kompleksi
salındığını, 250 min köçkünün yeni mənzillə təmin olunduğunu, həmin qəsəbələrdə 150 məktəb, 60 tibb
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mərkəzi və uşaq bağçası inşa olunduğunu, habelə soydaşlarımızın işlə təmin olunması istiqamətində də lazımi
addımlar atıldığını bildirmişdi. Qeyd olunmuşdu ki, son 13 ildə 400 min qaçqın və məcburi köçkün işlə təmin
olunub.
Birinci vitse-prezident görülən işlərlə yanaşı, hələ də ağır vəziyyətdə, qəzalı və yararsız binalarda kifayət
qədər məcburi köçkün ailəsi yaşadığını diqqətə çatdırmış və onlar üçün yeni qəsəbələrin salınmasının
zəruriliyini qeyd etmiş, bu sahədə işlərin sürətləndirilməsi üçün əlavə və təxirəsalınmaz addımların atılmasının
vacib olduğunu diqqətə çatdırmışdır. Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yararsız, qəzalı binalarda yaşayan bütün
köçkün ailələrinin tezliklə yeni mənzillərə köçürülməsi prioritet vəzifə kimi qarşıya qoyulmuşdu. Həmin
müşavirədə Mehriban xanım Bakı və Sumqayıt şəhərlərində tikilmiş yeni binalarda köçkün ailələrini
yerləşdirmək üçün mənzillər alınması təşəbbüsünü də irəli sürmüşdür. Qeyd etmişdir ki, qarşımızda duran
məqsəd qəzalı binalarda yaşayan bütün köçkünləri bu il və gələn il ərzində yeni mənzillərlə təmin etməkdir.
Onu da qeyd edək ki, artıq bu təşəbbüsə qoşulan bir sıra tikinti şirkətləri məcburi köçkünlər üçün mənzil
ayırmışdır.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Bakının Ramana qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri üçün inşa
edilən yeni bina ilə tanış olarkən bildirmişdir ki, bu bina “Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda məskunlaşmış
məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərlə təmin olunması” layihəsi çərçivəsində inşa edilib.
Ramana qəsəbəsindəki binada yaradılan şəraitdən məmnunluğunu ifadə edən Mehriban xanım Əliyevaya
məlumat verildi ki, buraya Xətai rayonunda və Sarıqaya yaşayış massivində qəzalı vəziyyətdə olan binalarda
məskunlaşmış 50 məcburi köçkün ailəsi köçürüləcək. Buna qədər isə məcburi köçkünlərin mənzil-məişət
şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində əhəmiyyətli işlər görülmüşdü.
Bu ilin may ayında Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsinin yaxınlığında yeni yaşayış kompleksinin
təməli qoyulmuş və hazırda orada tikinti işləri davam edir. Bütün lazımi infrastrukturla təmin olunacaq yaşayış
kompleksi ilə yanaşı, uşaq bağçası və məktəb tikilir. Növbəti il isə 1026 yeni, tam təmirli mənzil qaçqın və
məcburi köçkün ailələrinin istifadəsinə veriləcək. Bu ilin iyun ayında Xəzər rayonunun Şüvəlan qəsəbəsində
çox pis vəziyyətdə olan pansionatda və Xətai rayonunda yarımçıq tikilmiş binada yaşayan 214 ailə Mehdiabad
və Masazır qəsəbələrində yeni tikilmiş, tam təmirli evlərə köçürülüb. Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində
yeni inşa olunmuş binalardakı tam təmirli mənzillərə 210 ailə, Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində inşa
edilmiş binadakı tam təmirli mənzillərə 50 ailə və Xətai rayonunda inşa edilmiş binadakı mənzillərə 465 ailə
köçürülmüşdür. Bu, ümumilikdə 725 ailənin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması deməkdir.
Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün salınan şəhərcik də Birinci vitseprezidentin bu qəbildən olan soydaşlarımıza göstərdiyi xeyirxah missiyanın daha bir nümunəsidir. Bu binalar da
“Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərlə təmin olunması”
layihəsi çərçivəsində tikilmişdir. Müasir səviyyədə təmir edilən mənzillərin hamısı zəruri avadanlıqla, həmçinin
qaz, su və elektrik enerjisi ilə təmin olunub. Binaların həyətində geniş abadlıq-quruculuq işləri aparılmış,
yaşıllıq zolaqları salınmışdır.
Mənzillərin paylanılması ilə əlaqədar təşkil olunan mərasimdə çıxış edən Birinci vitse-prezident uzun
sürən Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ən ağır problemi olduğunu
bildirmiş və demişdir ki, qonşu ölkənin işğalçılıq siyasəti nəticəsində yüz minlərlə soydaşımız doğma
torpaqlarını, yurd-yuvalarını tərk edərək qaçqın və köçkün həyatı sürməyə məcburdur.
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini hələ də davam etdirməsinin dövlətimizin başçısı İlham Əliyev
tərəfindən həm beynəlxalq təşkilatlarda, həm ikitərəfli görüşlərdə daim gündəmə gətirildiyini vurğulayan
Birinci xanım demişdir ki, Prezident İlham Əliyev BMT-nin Baş Assambleyasının 72-ci sessiyasında çıxış
edərək, dünya ictimaiyyətinin diqqətini yenidən bu məsələyə yönəltmişdir. O, ölkəmizin ərazilərinin hələ də
işğal altında olmasını və Azərbaycanda bir milyon insanın qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşadığını
vurğulamışdır.
Azərbaycan tərəfi uzun illərdir ki, müxtəlif tribunalardan öz haqq sözünü dünya birliyinin diqqətinə
çatdırır. Təəssüf ki, dünyada mövcud olan, xüsusilə ölkəmizə qarşı tətbiq olunan ikili standartlar münaqişənin
ədalətli, beynəlxalq birlik tərəfindən qəbul olunmuş dövlətlərin ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllinə mane olur.
Özlərini insan hüquq və azadlıqlarının müdafiəçisi kimi təqdim edən bir sıra beynəlxalq təşkilatların
Ermənistanın işğalçılıq siyasətini görməzliyə vurması, erməni silahlı qüvvələrinin sərhədyanı ərazilərdə
Azərbaycan kəndlərini ağır artilleriyalardan atəşə tutmalarına, günahsız insanları, hətta azyaşlı uşaqları qətlə
yetirmələrinə qarşı ciddi tədbir görməmələri ikili standartların hələ də mövcudluğundan xəbər verir.
Mehriban xanım dünyada insan hüquqlarını qoruyan bəzi təşkilatların fəaliyyət göstərdiyini də diqqətə
çatdıraraq belə qurumların işğalçı Ermənistana qarşı ciddi sanksiya tətbiq etməmələrini kəskin tənqid etmişdir:
“Niyə Azərbaycanın bir milyon qaçqın və məcburi köçkününün ən əsas hüququ – öz doğma torpağında, öz
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evində yaşamaq hüququ pozulub? Niyə bu təşkilatlar bu insanların hüquqlarının bərpası üçün heç bir səy
göstərmirlər? Niyə dünya mediasının səhifələrində, saytlarında bu barədə məqalələr dərc etdirmirlər? Niyə
dünya ictimaiyyətinə dolğun və doğru informasiya çatdırmırlar? Niyə işğalçı ölkəyə qarşı lazımi təzyiqlər
göstərilmir? Bütün bu sualların cavablarını biz bilirik və hamı bilməlidir ki, əsas səbəb Azərbaycanın gücü,
Azərbaycanın möhkəmlənməsi, Azərbaycanın müstəqilliyi və Azərbaycanın müstəqil siyasətidir”.
Birinci vitse-prezident yeni mənzillərə köçən ailələrə işıqlı və xoşbəxt həyat arzulamışdır: “Ən böyük
arzum, - əminəm ki, bu, hər bir azərbaycanlının ən böyük arzusudur, - doğma torpaqlarımızda, işğaldan azad
olunmuş torpaqlarımızda Azərbaycan dövləti tərəfindən tikilmiş yeni mənzillərdə, yeni evlərdə sizin
uşaqlarınızın, nəvələrinizin, nəticələrinizin toy mərasimində birgə iştirak edək”.
Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində yeni layihələrin,
habelə əhəmiyyətli tədbirlərin həyata keçirilməsi istiqamətində qarşıda duran vəzifələr gələn il daha geniş
dairəni əhatə edəcək. Bunu 2018-ci ilin dövlət büdcəsindən bu istiqamətə ayrılan vəsaitin artırılması da
təsdiqləyir. Bütün bunlar Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərilən dövlət qayğısına görə dünyada
nümunə olduğundan xəbər verir.
Xalq qəzeti.-2017.-2 dekabr.-№266.-S.10.
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Baş nazirin müavini: Ağdərənin yeni azad olunmuş ərazisində salınmış şəhərcik
ikinci qayıdışdır
Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli
Həsənov APA-ya müsahibə verib. AZƏRTAC müsahibəni təqdim edir.
-Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli sahəsində görülən işlər barədə
danışmağınızı istərdik...
-Hələ ulu öndər Heydər Əliyev hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra ilk növbədə, qaçqın və məcburi köçkün
problemi ilə məşğul olmağa başladı. Çox təəssüflər olsun ki, əvvəlki hakimiyyətin dövründə çoxlu problem
yaranmışdı, qaçqın və məcburi köçkünlər xaotik şəkildə, kim harada gəldi, yerləşmişdi. Prosesi idarə edən,
onları istiqamətləndirən olmamışdı. Çünki sistem pozulmuşdu, idarəçilik yox idi. İnsanların durumu pis,
dolanışıq çətin idi. Onsuz da SSRİ parçalanandan sonra iqtisadiyyatımız sıfır vəziyyətinə düşmüşdü, hökumətdə
o insanları təmin etmək üçün heç bir vəsait yox idi. Heydər Əliyev, ilk növbədə, beynəlxalq humanitar
təşkilatların Azərbaycana gəlməsini təmin etdi. Əgər bu addım atılmasaydı, ölkədə humanitar böhran, fəlakət
baş verəcəkdi və bunun qarşısı da alınmaz olacaqdı. Ulu öndərin uzaqgörənliyinin bəhrəsini o zaman gördük.
Beynəlxalq təşkilatlar Azərbaycana dəvət edildi, ölkəyə 80-ə qədər humanitar təşkilat gəldi. Bir il ərzində
beynəlxalq humanitar təşkilatlar 70-80 milyon dollarlıq proqram həyata keçirməyə və bizim 1 milyon qaçqın və
məcburi köçkünümüzə yardım etməyə başladı.
İlk növbədə, BMT, ABŞ, Avropa, Türkiyə və İranın humanitar təşkilatları Azərbaycana gəldi. Biz bunu
yaddan çıxarmamalıyıq. O zaman bizim vəsaitimiz yox idi. Təsəvvür edin ki, o dövrdə beynəlxalq humanitar
təşkilatlar bir il ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərə 80 milyon dollar sərf edirdi, Azərbaycan hökuməti isə
çətinliklə 500 min dollar ayıra bilirdi. Ulu öndərin ən böyük töhfəsi humanitar böhranın, fəlakətin qarşısının
alınması oldu. Bununla Heydər Əliyev həm də dövlətin dağılmasının qarşısını aldı. Zarafat deyil, 1 milyon insan
ortada qidasız, vəsaitsiz qalmışdı. Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin sistemli həlli
üçün mexanizm qurmağa başladı. Bu gün Prezident İlham Əliyev o mexanizmi təkmilləşdirərək dünyaya
göstərdi ki, bu sahədə Azərbaycan modeli var. Bu gün dünya miqyasında qaçqın və məcburi köçkünlərin idarə
olunma sistemi, mexanizmi Azərbaycan brendidir. Hökumətin son hesabatı zamanı Azərbaycan Prezidenti
çıxışında bunu qeyd etdi. Bu, həqiqətdir. Baxın, 1 milyon qaçqın və məcburi köçkün gələn zaman Azərbaycanın
7 milyon əhalisi vardı, hər 7 nəfərdən biri qaçqın idi. İndi təbii artım hesabına qaçqın və məcburi köçkünlərin
sayı 1 milyon 200 min nəfərə çatıb, ölkənin əhalisi isə 10 milyon nəfərdir. 25 illik qaçqın və məcburi köçkünlük
tarixi var, mən 20 ildir ki, bu sahədə çalışıram, Prezidentin bu sahədə tapşırıqlarını yerinə yetirirəm. Bu 25 ildə
bir dəfə də olsun Azərbaycanda qaçqınların kütləvi problemi ortaya çıxmayıb, kütləvi narazılıq olmayıb.
Demirəm ki, heç bir problem olmayıb, olub, amma o problem ulu öndər Heydər Əliyevin qurduğu mexanizm və
Prezident İlham Əliyevin bu mexanizmi Azərbaycan brendinə çevirməsinin hesabına yoluna qoyulub.
Problemlər həm danışıqla, həm də görülən işlər hesabına yoluna qoyulub.
-Ötən dövr ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə hansı həcmdə vəsait sərf
edilib?
-Ötən dövrdə qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 6,6 milyard manat sərf edilib.
Bu vəsaitin 3,1 milyard manatı dövlət büdcəsindən Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinə, 2,1 milyard manat Dövlət Neft Fondundan məcburi köçkün qəsəbələrinin tikintisinə ayrılıb, 1,4
milyard manat isə beynəlxalq humanitar təşkilatların qoyduğu vəsaitdir. Bu günə qədər 97 müasir qəsəbə tikilib.
Bu yaxınlarda da Tərtərdə böyük şəhərcik açıldı. Bu 97 qəsəbəyə 53 min ailə, 265 min nəfər köçürülüb. Həmin
qəsəbələrə ilkin dövrdə köçürülənlərin 10 min nəfəri qaçqın olub, qalanların hamısı məcburi köçkündür. O
şəhərciklərdə 53 min mənzil, 157 məktəb, 60 mədəniyyət obyekti, 59 tibb müəssisəsi, 61 uşaq bağçası, 2
Olimpiya Kompleksi tikilib. Görülən bu işlərin və ayrılan vəsaitin 95 faizi son 14 ilin payına düşür. Bu işlər
Prezident İlham Əliyevin 14 illik fəaliyyəti dövründə həyata keçirilib. Beləliklə, qaçqın və məcburi köçkünlərin
idarə edilməsi ilə bağlı Azərbaycan brendi yaradılıb. Görürsünüz ki, Avropada nə baş verir. 500 milyonluq
Avropa 1 milyon miqrantın əlində əsir-yesir qalıb. Qoca, qadın, uşaq demirlər, səhərdən axşama qədər o tərəf,
bu tərəfə qovurlar. Bəs ərazi və əhali baxımından kiçik olan Azərbaycan dövləti təkbaşına bu problemin
öhdəsindən necə gəlib? Ulu öndərin qurduğu mexanizm və Prezident İlham Əliyevin o mexanizmi
təkmilləşdirərək Azərbaycan brendinə çevirməsinin hesabına bu problemin öhdəsindən gəlinib. Ona görə də
təsadüfi deyil ki, BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığı Azərbaycanı qurumun İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçdi.
BMT Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin illik iclaslarında səsvermə hüququ ilə iştirak
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edirik. BMT-nin hazırkı baş katibi Antonio Quterreş Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlıqda ali komissar kimi 10 il
işlədi. O, Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 150-160 ölkənin nümayəndəsinin iştirak etdiyi hər illik
sessiyasında çıxışında deyirdi ki, Azərbaycan dövlətinin, Prezidentinin öz qaçqın və köçkünləri üçün gördüyü
işlər dünya üçün bir nümunədir. Yəni bunu biz demirik.
Bu gün Azərbaycana gələnlər heyran qalırlar, bunu da biz demirik. Bütün görülən bu işlər elə-belə başa
gəlməyib. Çox böyük zəhmət, əziyyət, bilik və bacarıq, çox geniş miqyaslı akademik proqnozlaşdırma hesabına
bu işlər həyata keçirilib. Təbii ki, bu işə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva da qoşuldu. Mehriban
Əliyeva birinci xanım olaraq dünyanın birinci xanımları arasında ən yüksək səviyyəyə qalxdı. Mehriban
Əliyeva xanım kimi Azərbaycan xanımlarını dünyaya tanıtdı. Əgər Azərbaycan Prezidenti Azərbaycan
dövlətini, xalqını tanıdıb, dünyaya inteqrasiyasını təmin etdisə, Mehriban Əliyeva Azərbaycan xanımlarını
dünyaya tanıtdı. Düzdür, əvvəllər də Azərbaycanı dünyaya tanıdanlar olub, amma bu miqyasda olmayıb.
Əvvəla, Mehriban Əliyeva böyük ziyalı ailəsində dünyaya göz açıb, böyüyüb, ziyalılığı oradan götürüb, ancaq
çox böyük siyasi məharəti, bacarığı həm də Heydər Əliyevin ailəsindən alıb. Mehriban Əliyeva bu gün tək
qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə deyil, mədəniyyət, təhsil, tibb, idman, incəsənət
sahələri ilə də məşğuldur. Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident təyin olunması Azərbaycan xalqı və
bütün dünya tərəfindən çox yüksək dəyərləndirildi, yüksək səviyyədə qəbul olundu, bu təyinatın çox yerində və
düzgün olduğu vurğulandı. Mehriban Əliyeva birinci müşavirəsini qəzalı binalarda yaşayan məcburi
köçkünlərin köçürülməsinə həsr edildi. Həmin müşavirədə tapşırıq verildi ki, 1 il ərzində 4 min məcburi köçkün
ailəsi qəzalı binalardan köçürülməlidir. Bu prosesdən 5-6 ay keçib, artıq 900 ailəni qəzalı binalardan
köçürmüşük. İnşallah, gələn ilin avqustuna qədər Mehriban Əliyevanın tapşırığı birmənalı təmin olunacaq, 4
min ailənin köçürülməsi başa çatacaq. Təbii ki, bu işlər Prezidentin rəhbərliyi altında həyata keçirilir. Çünki
Prezident də bu istiqamətdə öz tapşırıqlarını verir.
Prezident İlham Əliyev 97 qəsəbənin 33-nün açılışında şəxsən iştirak edib. Bu yaxınlarda Tərtərdə 1170
ailəlik böyük bir şəhərcik istifadəyə verildi. Burada da maraqlı bir məqam var.
-Söhbət hansı məqamdan gedir?
-Son 200 ildə Azərbaycan torpaqları ermənilər tərəfindən tədricən işğala məruz qalıb. Göyçə, Zəngəzur,
1988-1993-cü illərdə Qarabağ da daxil olmaqla, torpaqlarımızın 20 faizi işğal olunub. 200 il ərzində ermənilər
tərəfindən işğal olunmuş torpaqların 1 kvadratmetri belə geri qaytarılmamışdı. Maraqlı bir məqamı ilk dəfə sizə
açıqlayıram. 200 ildə zəbt olunan torpaqların bir qismi ilk dəfə 1993-cü ilin dekabrında Horadiz əməliyyatında
ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən geri qaytarıldı. Fizuli rayonunun işğal altındakı bir çox kəndləri, minlərlə
hektar torpaq, o cümlədən Cəbrayıl rayonunun Cocuq Mərcanlı kəndi işğaldan azad edildi. İlk dəfə
Azərbaycanın işğal altındakı torpaqlarının geri qaytarılması prosesi başladı. Bu prosesi Heydər Əliyev başlatdı,
2016-cı ilin aprel döyüşlərində Prezident İlham Əliyev bunu davam etdirdi, Lələtəpə, Talış yüksəklikləri azad
edildi. Talış yüksəkliyi hesabına 10 min hektarlarla torpaq azad olundu. Lələtəpə yüksəkliyinin azad edilməsi ilə
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpasına şərait yarandı. Kəndin bərpası üçün təcili sərəncamlar verildi, 50 ev və
məktəb tikintisi, o cümlədən Şuşa məscidinin bənzərinin inşasına başlandı. İki ay müddətində Prezidentin
tapşırığı ilə kənd bərpa edildi. Digər tərəfdən, bundan əvvəl dövlət başçısının tapşırığı ilə Azərbaycandakı bütün
xarici ölkə səfirlərinin və akkreditasiya olunmuş KİV nümayəndələrinin kəndə səfəri təşkil edildi. Bir gündə
bütün dünyaya göstərildi ki, ermənilər 4 ay işğal altında saxladıqları Cocuq Mərcanlı kəndini hansı vəziyyətə
qoyublar.
Tərtərdə 1170 ailəlik şəhərcik salınması məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Əslində, yeni şəhərcik
Ağdərənin işğaldan azad olunmuş torpağında salınıb. Vaxtilə ermənilər Ağdərənin bir neçə kəndinin adını
dəyişmişdilər, o kəndlərin tarixi adları bərpa edildi. Prezidentin tapşırığı ilə Ağdərənin həmin ərazisində bu
şəhərcik tikildi. Bu, ikinci bərpa obyektidir, ikinci qayıdışdır, bunu ilk dəfə açıqlayıram. Biz deyirdik ki, Böyük
Qayıdışın başlanğıcı Cocuq Mərcanlıdır. Bu qayıdış davam edir. Ağdərənin azad edilmiş torpaqlarında yeni
şəhərcik tikildi. Ermənilər hər gün o şəhərciyə baxır və gözləri dağlanır.
Ermənilər həmişə deyirlər ki, 5-6 əsrdir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayırlar, bunu bütün dünyaya yayırlar.
Biz də ermənilərin yalan danışdıqlarını bildiririk. Keçən il Prezidentin tapşırığı ilə məşhur abidənin yeri tapıldı.
Adını Marquşəvan qoyduqları Şıxarx kəndində abidənin yeri aşkarlandı. Hansı ki, Türkmənçay müqaviləsi
əsasında İranın Marağa kəndindən ermənilər 1828-ci ildə həmin kəndə köçürülüblər. 1978-ci ildə həmin
ermənilər Marağadan köçürülmələrinin 150 illiyini qeyd ediblər, Şıxarxda “Marağa-150” abidəsini ucaldıblar.
1988-ci ildə ermənilər o abidəni dağıdıblar. Ancaq dağıdılan abidənin bir hissəsi orada qalmışdı. Keçən il
təsadüfən bu, aşkarlandı və Prezidentə məruzə olundu. Prezident tapşırıq verdi ki, bu istiqamətdə ciddi iş
görülsün, ora abadlaşdırılsın və ölkəyə gələn bütün xarici təşkilatlara göstərilsin. Prezidentin tapşırığı ilə mən
Sankt-Peterburqa bir qrup göndərdim, keçmiş SSRİ-nin arxivi oradadır. Arxivdə fars dilində 200 səhifədən
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yuxarı Türkmənçay müqaviləsi tapıldı. Həmin müqaviləni Azərbaycan, rus və ingilis dilinə tərcümə etdik. Eyni
zamanda, çarın ermənilərin Marağadan Şıxarxa köçürülməsi ilə bağlı sərəncamlarını tapdıq. Çar bununla bağlı
5-6 sərəncam verib. Çarın Qriboyedova tapşırıqlarını, Qriboyedovun çara məruzələrini tapdıq. Çarın tapşırığı ilə
o vaxt Maşko adlı rus rəssamı göndərilib, Marağadan Şıxarxa qədər köç prosesini təsvir edən portretləri çəkib.
Həmin portretlərin surətini çıxardıq. Prezident bütün bunların hamısını Şıxarxda qurmağı tapşırdı. O abidənin
ətrafını abadlaşdırdıq, stendlər qurduq və xarici ölkələrin səfirləri, Azərbaycanda akkreditasiya olunmuş xarici
KİV, yerli medianın oraya səfəri təşkil olundu. Bütün diplomatlar bir daha canlı olaraq erməni yalanının şahidi
oldular. Dedik ki, buyurun, ermənilər deyirlər ki, 5-6 əsrdir, bu torpaqlarda yaşayırlar, ancaq bu abidəni ermənilər Qarabağa köçürülmələri ilə bağlı özləri ucaldıblar. Hətta Sankt-Peterburqda arxivdə çox məşhur bir erməni tarixçinin də yazısını tapdıq. Həmin erməni tarixçi 1930-cu ildə yazır ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan
torpağıdır, ermənilərin Dağlıq Qarabağ ərazisinə heç bir aidiyyəti yoxdur. Həmin yazının da arxiv materialı kimi
surətini çıxarmışdıq. Səfirlərə bu da nümayiş etdirildi.
Ermənilər təlaş içərisindədirlər. 25 ildir, yalan danışırlar, bu abidə ilə bir daha sübut olundu ki, onlar genetik xəstədirlər. Yalan danışmaq, başqasının torpağına göz dikmək ermənilərin genetik xəstəliyidir. Ulu
öndərin dövründən başlayaraq, daha sonra isə Prezident İlham Əliyev tərəfindən işğal altındakı torpaqlar azad
edilməkdədir. Heç bir şübhə yoxdur ki, Şuşaya, Xankəndinə getməyə az qalıb. Ermənistan dağılır, bu ölkədə
insan qalmayıb, qalanlar da silah gücünə saxlanılır. Suriyadan erməniləri gətirib Dağlıq Qarabağa yerləşdirirlər,
onlar da orada qalmayacaq, qaçıb gedəcəklər. Sarkisyan rejiminin öz xalqına verdiyi bunlardır. Biz tam əminik
ki, çox qısa zamanda o torpaqlar tədricən azad olunacaq, öncəki vəziyyətlərindən 10 dəfə, 20 dəfə gözəl rayon
mərkəzləri, şəhərlər, şəhərciklər salınacaq. Azad edilmiş iki yerdə Prezidentin Sərəncamı ilə 100 ev də tikilib,
artıq yaxın günlərdə həmin evlərə köçürülmə başlanacaq. Artıq Cocuq Mərcanlıda 150 ev var. Çox maraqlıdır
ki, yerli əhali ilə bərabər, başqa rayonların sakinləri də Cocuq Mərcanlıya köçmək üçün Prezidentə müraciət
edirlər. Azərbaycan vətəndaşının öz torpağına, doğulduğu yerə, Vətəninə münasibəti budur. Ancaq beynəlxalq
təşkilatlar bizə deyirdi ki, məcburi köçkünlər geri qayıdacaqlarmı?! Buyursunlar, görsünlər. Bu, Azərbaycan
vətəndaşının torpağına, dövlətinə münasibəti, o da ermənilər. İnşallah, o torpaqlar azad olunacaq, o insanlar da
ləyaqətlə o torpaqlara qayıdacaqlar. Ulu öndər Heydər Əliyev və Prezident İlham Əliyevin son 25 ildə
gördükləri işlərin çox az, 1 faizini danışdım. Onların gördükləri işlər barədə günlərdə danışmaq mümkündür.
-Qarşıdan Yeni il gəlir. Arzularınızı bilmək istərdik...
-Ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevin və Birinci vitse-prezident xanım Mehriban Əliyevanın gündəlik
fəaliyyəti nəticəsində 2017-ci il də çox uğurla başa vurulur. Baxmayaraq dünyada kritik bir maliyyə böhranı var,
bizdə bu problem arxada qalıb. Əvvəlki illər kimi hətta bu il həm iqtisadi inkişafımız, həm də kənd təsərrüfatı
sahəsi, siyasi məsələlərin həlli, eyni zamanda, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
istiqamətində görülən işlər kifayət qədərdir.
Fürsətdən istifadə edib qarşıdan gələn bayramlar - həm Yeni il, həm də Dünya Azərbaycanlılarının
Həmrəyliyi Günü münasibətilə ölkə Prezidenti cənab İlham Əliyevi, ölkənin Birinci vitse-prezidenti xanım
Mehriban Əliyevanı bütün bu gördükləri işlərə, xalq, millət və dövlət üçün çəkdikləri əziyyətə, Azərbaycan
xalqının rifahı üçün çalışdıqlarına, qısa müddət ərzində bütün dünyaya tanıtdıqlarına görə, Azərbaycanın dünyaya inteqrasiyasını tam təmin etdiklərinə görə səmimi qəlbdən bir milyondan çox qaçqın və məcburi köçkün
adından təbrik edirəm, onlara möhkəm cansağlığı arzu edirəm, gələcək işlərində böyük uğurlar diləyirəm. Eyni
zamanda, məcburi köçkün və qaçqınlarımızı da bu bayramlar münasibətilə təbrik edirəm, onlara cansağlığı arzulayıram. Onlar əmin olsunlar ki, ölkəni qısa müddətdə bu vəziyyətə çatdıra bilən ölkə Prezidenti və Birinci
vitse-prezident digər işğal altında olan torpaqlarımızı azad edəcəklər, o yerlərdə bu qəsəbələrdən də gözəl tikilmiş bir gözəllik yaradacaqlar və siz hörmətli qaçqın və məcburi köçkünlər, ləyaqətlə öz doğma yurdlarınıza
qayıdacaqsınız.
Xalq qəzeti.-2017.-26 dekabr.-№286.-S.11.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ötən il də dövlətimizin başçısının ən çox
diqqət yetirdiyi prioritet sahələrdən olub
Dövlətqaçqınkomda keçən ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş kollegiya
iclasında bu barədə ətraflı danışılıb
Yanvarın 31-də Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini, Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Əli Həsənovun sədrliyi ilə Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsində ötən ilin yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş geniş tərkibdə kollegiya iclası keçirilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, kollegiya iclasında çıxış edən komitə sədri Əli Həsənov gündəliyə daxil
edilmiş məsələlərin müzakirəsi zamanı əsas diqqəti Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin
sədrliyi ilə keçirilən Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasındakı və yanvarın 29-da “Azərbaycan Respublikası regionlarının 2014-2018-ci
illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının dördüncü ilinin yekunlarına həsr olunan
konfransdakı geniş və proqram xarakterli nitqlərində səsləndirdiyi müddəalara və qarşıya qoyduğu vəzifələrə
yönəldib. Bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə aparılan uğurlu sosial-iqtisadi islahatlar və
məqsədyönlü siyasət nəticəsində ötən il ölkəmizin iqtisadi potensialı daha da güclənib, davamlı inkişaf
dinamikası təmin olunub. “Biz gündəlik yerli və xarici KİV-dən dünyada baş verən acınacaqlı prosesləri, kütləvi
insan tələfatları ilə nəticələnən qırğınları, müharibələri izləyirik. Hazırda bütün dünyada iqtisadi və maliyyə
böhranı tüğyan edir. Bütün bu proseslərin fonunda Azərbaycan 2017-ci ili uğurla başa vurdu. Ən əsası
dövlətimizin başçısının da qeyd etdiyi kimi, Azərbaycanda ictimai sabitlik təmin edilib. Sabitlik olmayan yerdə
heç bir iqtisadi inkişafdan söhbət gedə bilməz. Bu sabitliyin əsas səbəbi də Azərbaycan xalqı və hakimiyyətinin
birliyidir”, - deyə Əli Həsənov bildirib.
Baş nazirin müavini Azərbaycan Prezidentinin son iclaslardakı çıxışında səsləndirdiyi əsas müddəalara
istinad etməklə ötən il ölkədə iqtisadi inkişafın təmin olunduğunu, sosial məsələlərin həllini tapdığını diqqətə
çatdırıb, həmçinin dövlətimizin başçısının rəhbərliyi altında ölkəmizin bütün sahələr üzrə qazandığı
nailiyyətlərdən, diplomatik uğurlardan, respublikamızın dünya birliyində reytinqinin yüksəlməsinə səbəb olan
amillərdən ətraflı söhbət açıb. Dövlətimizin başçısının siyasətinin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşının
dayandığını deyən Əli Həsənov bildirib ki, dünyada hökm sürən qlobal böhran və neftin qiymətinin aşağı
düşməsi ilə əlaqədar müəyyən iqtisadi çətinliklər yaranmasına baxmayaraq, müxtəlif istiqamətlər, o cümlədən
sosial proqramlar üzrə nəzərdə tutulmuş bütün layihələr uğurla icra edilib. Son 14 ildə Azərbaycanda 30 elektrik
stansiyası istifadəyə verilib. Ölkə üzrə qaz təminatı 93 faizə çatdırılıb. 2004-cü ildə ölkə üzrə fasiləsiz içməli su
ilə təminat 26 faiz idi. Hazırda bu, 67 faizə çatıb, Bakı şəhərində 81, bölgələrdə isə 43 faizdir. Bu müddət
ərzində 12 min 300 kilometr yol çəkilib. İqtisadiyyatımız 3,2 dəfə artıb. Bu müddətdə qeyri-neft sektoru 2,8
dəfə artıb. Azərbaycan Prezidenti hər zaman qeyri-neft sektorunun inkişafına xüsusi diqqət ayırıb. Məhz buna
görədir ki, dünyada neftin qiymətinin aşağı düşdüyü, iqtisadi, maliyyə böhranının yaşandığı vaxtlarda
Azərbaycan iqtisadiyyatı inkişaf meyilliliyini saxladı.
Prezident İlham Əliyevin ölkəmizdə sahibkarlığın inkişafına xüsusi diqqət ayırdığını qeyd edən Baş
nazirin müavini bildirib ki, məhz bunun sayəsində bu gün sahibkarlar Azərbaycan iqtisadiyyatının inkişafına
töhfələrini verirlər.
Dövlətimizin başçısı İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə yaradılan “ASAN xidmət”in bütün dünyada
Azərbaycan brendi kimi tanındığını qeyd edən Əli Həsənov deyib: “Bu cür model dünyada ilk dəfə
Azərbaycanda yaradılıb. Bu gün dünyanın müxtəlif ölkələrindən gəlib Azərbaycanın bu təcrübəsini öyrənirlər.
Müxtəlif ölkələrdə artıq Azərbaycanın bu modeli tətbiq olunur”.
Azərbaycanın əldə etdiyi bütün bu uğurların təməlində ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən 1994cü ildə hazırlanan neft strategiyasının dayandığını qeyd edən komitə sədri bildirib ki, əgər Ulu Öndər tərəfindən
uzaqgörənliklə hazırlanan neft strategiyası olmasaydı, bəlkə də bu gün qazanılan nailiyyətlərə tam çatmaq
mümkün olmazdı. Azərbaycanda daxili çəkişmələrin getdiyi, sabitliyin olmadığı bir vaxtda dünyanın tanınmış
neft şirkətləri ilə birgə “Əsrin müqaviləsi”nin imzalanması tarixi hadisədir. Ölkəmizin belə ağır günlərində bu
cür böyük şirkətlərin Azərbaycana sərmayə qoymasının tək səbəbi isə onların Ulu Öndərə olan inamı idi.
Kollegiya iclasında Baş nazirin müavini bu günlərdə Davosda keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin iştirakına və Forum çərçivəsində “Strateji baxış: Avrasiya” panelindəki
müzakirələrdə çıxışına toxunaraq bildirib ki, dövlətimizin başçısı həm ölkəmiz, həm də region və dünya üçün
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müstəsna əhəmiyyətə malik olan çox mühüm məsələlərlə bağlı konkret fikirlər səsləndirdi və Azərbaycanın
iqtisadi inkişafı, beynəlxalq nüfuzu, ölkəmizdə həyata keçirilən siyasi, iqtisadi islahatların əhəmiyyəti barədə
hərtərəfli məlumat verdi.
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın milli maraqlarını hər zaman uca tutduğunu Davosda da bir daha
bəyan etdiyini bildirən Ə.Həsənov deyib ki, Azərbaycan reallıqlarının Dünya İqtisadi Forumu kimi mötəbər bir
tribunadan səsləndirilməsi müstəsna əhəmiyyətə malik olmaqla, həmçinin ölkəmizin siyasi iradəsini nümayiş
etdirdi. Dövlətimizin başçısının səsləndirdiyi fikirlər Azərbaycanla bağlı qərəzli məlumat yayanlara tutarlı cavab
oldu. Azərbaycanın müstəqil siyasət yürüdən dövlət olduğunu vurğulayan Prezident İlham Əliyev bu siyasətin
milli maraqlarımıza söykəndiyini, ölkəmiz üçün çətinlik doğura biləcək heç bir riskli məcraya qoşulmadığımızı
bəyan etdi. Azərbaycan Prezidentinin hər il bu mötəbər tədbirdə iştirakı ölkəmizin dünya miqyasında böyük
nüfuza malik olduğunun göstəricisidir.
Ötən il Azərbaycan iqtisadiyyatının rəqabətlilik qabiliyyətinə görə Dünya İqtisadi Forumu tərəfindən 35ci yerə layiq görüldüyünü, bu yaxınlarda isə Forumun ənənəvi inklüziv inkişaf indeksində inkişaf edən ölkələr
arasında ölkəmizin üçüncü yerə layiq görüldüyünü məhz bu nüfuzla və aparılan uğurlu siyasətlə əlaqələndirən
Baş nazirin müavini diqqətə çatdırıb ki, bu gün Azərbaycan öz iqtisadi tərəqqisi ilə inkişafın milli modelini
formalaşdırıb və bütün bunlar həm də Azərbaycanın beynəlxalq mövqeyinin möhkəmlənməsinə, ikitərəfli və
çoxtərəfli əlaqələrinin genişlənməsinə xidmət edəcək. Forum çərçivəsində ifadə olunan fikirlər ölkəmizin
beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsinin qarşıdakı dövrdə də davam edəcəyini deməyə əsas verir.
Dövlətimizin başçısının ölkəmizdəki qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərini, onların həlli yollarını
daim önə çəkməsini bu təbəqədən olan soydaşlarımıza hərtərəfli dövlət qayğısının təzahürü kimi dəyərləndirən
Əli Həsənov deyib: “Prezident budəfəki çıxışlarında da məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində görülən işlərdən, bu sahədə nəzərdə tutulan tədbirlərdən danışaraq problemin həlli yollarını da
müəyyənləşdirib. Bildirib ki, bu təbəqədən olan soydaşlarımızın problemləri daim diqqət mərkəzindədir,
köçkünlərlə bağlı məsələlər öz həllini tapır”. Prezidentin də vurğuladığı kimi, bu baxımdan 2017-ci ilin də
əlamətdar il olduğunu və keçən il 2300 ailənin - 12 mindən çox məcburi köçkünün yeni evlərlə, mənzillərlə
təmin olunduğunu diqqətə çatdıran Baş nazirin müavini bildirib ki, dövlətimizin başçısının bu problemi yenə də
diqqət mərkəzində saxlayaraq önə çəkməsi, bu təbəqədən olan soydaşlarımızın problemlərinin həlli
istiqamətində görülən işlərə və qarşıda duran vəzifələrə xüsusi önəm verməsi özlüyündə bir daha qaçqın və
məcburi köçkün probleminin Azərbaycan dövləti üçün və şəxsən Prezident İlham Əliyev üçün nə qədər həssas
xarakter daşıdığını sübut edir. Prezidentin bu istiqamətdə cari ildə görüləcək işlərlə bağlı səsləndirdiyi fikirlərə
istinad edən Ə.Həsənov deyib ki, qarşıya ciddi vəzifələr qoyulub. Belə ki, bu il də yeni köçkün şəhərcikləri,
qəsəbələri salınacaq və bu il yeni mənzillərlə təmin ediləcək köçkünlərin sayı keçən illə müqayisədə təxminən
iki dəfə artacaq, ən azı 20 min məcburi köçkün yeni evlərə, mənzillərə köçürüləcək.
Ümumilikdə götürdükdə, ötən ilin Azərbaycan üçün çox böyük tarixi əhəmiyyət kəsb edən hadisələrlə
yadda qaldığını, eləcə də bu dövr ərzində ölkəmizin ən həssas təbəqəsi olan qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi istiqamətində mühüm əhəmiyyət kəsb edən fərman və sərəncamlar
imzalandığını deyən Ə.Həsənov xüsusilə Prezidentin Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş Cocuq Mərcanlı
kəndinin bərpasına və perspektiv inkişafına yönələn müvafiq sərəncamlarını, dövlət başçısının kəndin
bərpasından sonra burada görülən işlərlə tanış olmaq məqsədilə bu əraziyə səfərini, bu səfərdən sonra kəndin
bərpasının davam etdirilməsi ilə bağlı imzaladığı növbəti Sərəncamın olduqca böyük əhəmiyyət kəsb etdiyini
vurğulayıb.
Baş nazirin müavini bildirib ki, artıq kənddə ikinci mərhələdə aparılan bərpa işləri də Prezidentin tapşırığı
və nəzarəti altında qısa müddət ərzində, yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb. Ən başlıcası isə dövlətimizin
başçısının uğurlu ideoloji siyasətinin nəticəsidir ki, artıq bütün dünya Cocuq Mərcanlı kəndi, vaxtilə onun işğala
məruz qalaraq vəhşicəsinə dağıdılması, bu gün isə işğaldan azad olunaraq bərpa edilməsi, bu yerlərin
Azərbaycan torpağı olması barədə tam məlumatlıdır. Yəni, bu gün bütün dünya Cocuq Mərcanlını tanıyır.
Bu cür tədbirlərin dünyanın nüfuzlu beynəlxalq qurumları tərəfindən də yüksək dəyərləndirildiyini
vurğulayan Əli Həsənov deyib: “Təkcə ötən il Cocuq Mərcanlıdan sonra vaxtilə işğal altında olan Şıxarx
qəsəbəsində bütün sosial-texniki infrastrukturu ilə birlikdə 1170 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilmiş və
açılışında Prezident İlham Əliyevin də iştirak etdiyi müasir şəhərcik də deyilənləri təsdiqləyir. Ötən il bu
qəsəbənin açılışını məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli işində çox önəmli, həmçinin tarixi hadisə kimi
dəyərləndirən dövlətimizin başçısının da vurğuladığı kimi, vaxtilə işğal altında olan Şıxarx qəsəbəsində 1170
ailə üçün tikilmiş şəhərciyin açılışı bir tərəfdən onu göstərir ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət
mərkəzindədir. Digər tərəfdən isə onu göstərir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan yeni həyat
qurur, yeni ictimai binalar, yaşayış binaları, qəsəbələr salınır və minlərlə köçkün bu torpaqlara qayıdır”.
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Bir nömrəli problemimiz olan Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsindən danışan Əli
Həsənov bildirib ki, uzun illərdir davam edən münaqişənin həlli bizim üçün prioritet məsələdir. Bu məsələnin
tezliklə beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri əsasında, Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
edilməsi bizim üçün əsas vəzifədir. Prezident İlham Əliyevin də dəfələrlə vurğuladığı kimi, Azərbaycan öz
torpaqlarının işğalı ilə heç vaxt barışmayacaq. Ancaq Ermənistan hələlik konstruktiv mövqe nümayiş etdirmir
və münaqişəni dondurulmuş vəziyyətdə saxlamağa çalışır. Azərbaycan isə buna yol verməyəcək. Cocuq
Mərcanlının yenidən qurulması, işğaldan azad edilmiş Şıxarx qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün bu cür
şəhərciyin salınması onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti işğaldan azad ediləcək bütün ərazilərdə qısa müddət
ərzində bu cür təmir-bərpa işləri aparacaq, şəhərləri, kəndləri yenidən quracaq, indi dağıdılmış vəziyyətdə olan
şəhər və kəndlərimizə də tezliklə bu cür həyat qayıdacaq.
Əli Həsənov bildirib ki, ölkəmizdə akkreditə olunmuş xarici kütləvi informasiya vasitələrinin
nümayəndələrinin, diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin ötən il Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq, Cocuq Mərcanlıya və Tərtər rayonuna səfərləri təşkil edilib.
Ermənilərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə köçürülməsini sübut edən tarixi mənbələrdən biri olan,
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını ifşa edən, 1978-ci ildə ermənilərin özləri tərəfindən ucaldılmış, 1988-ci ildə
dağıdılmış, hazırda qalıqları Tərtər rayonunun Şıxarx kəndinin ərazisində olan “Marağa–150” abidəsinin
Azərbaycan Prezidentinin tapşırığına əsasən bərpa edildiyini diqqətə çatdıran komitə sədri deyib ki, bu tarixi
abidənin ərazisi abadlaşdırılıb, arxiv sənədləri, fotoşəkillər əsasında Azərbaycan, rus, ingilis və fars dillərində
stendlər quraşdırılıb.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti xanım Mehriban Əliyevanın məcburi köçkünlərə
qayğısından bəhs edən komitə sədri deyib ki, Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə
təyin olunmuş Mehriban Əliyeva bu ali vəzifədə ilk müşavirəsini ötən il martın 9-da məhz Bakı və Sumqayıt
şəhərlərindəki qəzalı vəziyyətdə olan yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün
ailələrinin köçürülməsinə həsr etdi və çox ciddi tapşırıqlar verdi. Bundan sonra Mehriban xanım Əliyevanın
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə “Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin yeni
mənzillərlə təmin olunması layihəsi”nin icrası çərçivəsində daha ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımız üçün
yeni binaların tikintisinə start verildi. Onların müxtəlif ərazilərdə yeni mənzillərlə təmin olunması və bu işlərin
bu gün də uğurla davam etdirilməsi ölkə əhalisinin ən həssas təbəqəsi olan qaçqın və məcburi köçkünlərə olan
dövlət qayğısının daha bir əyani sübutudur. Təkcə onu qeyd edək ki, Birinci vitse-prezident Mehriban xanım
Əliyevanın rəhbərliyi ilə 2017-ci ildə 900 məcburi köçkün ailəsi qəzalı binalardan yeni mənzillərə köçürülüb.
Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək ümumilikdə 3,2 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 97
müasir qəsəbə və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salındığını, 53 min ailənin və ya 265 min
nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırıldığını deyən Ə.Həsənov bildirib ki,
qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidentinin də
fəaliyyətinin prioritetidir. Bakı və Sumqayıt şəhərlərindəki digər qəzalı binalarda yaşayan köçkünlərin
problemlərinin də Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaxın vaxtlarda öz həllini tapacağına əminliyini
bildirən Ə.Həsənov bir daha diqqətə çatdırıb ki, dövlətimizin başçısının da, ölkənin Birinci vitse-prezidentinin
də vurğuladıqları kimi, ilk növbədə, ən ağır vəziyyətdə yaşayan dörd min köçkün ailəsi yeni evlərə köçürüləcək.
Bu proses mərhələli yollarla həll edilir, həm yeni binalar tikilir, eyni zamanda, vaxtilə tikilmiş mövcud
binalarda mənzillər alınaraq məcburi köçkünlər orada yerləşdirilir.
Kollegiya iclasında Baş nazirin müavini qeyd edib ki, əraziləri işğal olunmuş rayon icra hakimiyyətləri
görülmüş işlər haqqında hesabat verərkən bilməlidirlər ki, bütün bunlar Azərbaycan Prezidentinin fərman və
sərəncamları əsasında və onun gündəlik diqqət və qayğısı ilə həyata keçirilir. Bu, onların hesabatlarında mütləq
əksini tapmalıdır.
İclasda Əli Həsənov Baş nazirin müavini, YAP sədrinin müavini səlahiyyətləri çərçivəsində işğal altında
olan rayon icra hakimiyyəti başçılarına məcburi köçkünlərlə mülayim davranmaq, onların problemlərinə diqqət
və qayğı ilə yanaşmaq, onlara lazımi xidmətləri göstərmək, səlahiyyətləri çərçivəsində məcburi köçkünlərin
problemlərinin həllinə nail olmaq göstərişlərini də verib.
Kollegiya iclasının gündəliyinə daxil edilmiş məsələlərin müzakirəsi zamanı, həmçinin bildirilib ki, bu
təbəqədən olan soydaşlarımızın sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması, məşğulluqlarının təmin edilməsi məqsədilə uzunmüddətli, kompleks vəzifələr
müəyyənləşdirilib və ötən müddət ərzində Dövlətqaçqınkomun kollektivi tərəfindən qarşıya qoyulmuş
vəzifələrin icrası istiqamətində mühüm işlər görülüb və bu gün də görülməkdədir. Ölkə həyatının bütün
sahələrinin dinamik inkişafı, qazanılan nailiyyətlər, ən başlıcası isə dövlət başçısının bu sahəyə müntəzəm qayğı
və diqqəti əldə olunan uğurların əsasını təşkil edir.
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Kollegiya iclasında vurğulanıb ki, Azərbaycan Prezidentinin ölkəmizin əsas problemi elan etdiyi və
gündəlik diqqət mərkəzində saxladığı qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlı mühüm
tapşırıq və göstərişlərinin, bu sahə ilə bağlı dövlət başçısının müvafiq sərəncamları ilə təsdiqlənən Dövlət
Proqramı və ona edilmiş əlavələrdə, digər normativ-hüquqi sənədlərdə nəzərdə tutulmuş bütün tədbirlərin
həyata keçirilməsinin ardıcıl və tam şəkildə təmin edilməsi üçün Dövlətqaçqınkomun kollektivi bundan sonra da
əzmlə çalışacaq, bu təbəqədən olan soydaşlarımızın müxtəlif problemlərinin həlli ilə bağlı qarşıya qoyulmuş
vəzifələri vaxtında və keyfiyyətlə yerinə yetirəcək.
Cari və həlli vacib məsələlərin geniş müzakirə edildiyi kollegiya iclasına yekun vuran Baş nazirin
müavini, Dövlətqaçqınkomun sədri Əli Həsənov Prezident tərəfindən imzalanmış müvafiq fərman, sərəncam və
Dövlət Proqramında, ona edilmiş əlavələrdə, eləcə də ölkə başçısının Nazirlər Kabinetinin son iclasındakı
nitqində qarşıya qoyulmuş vəzifələrin birmənalı şəkildə, vaxtında və keyfiyyətlə icrasının vacibliyini
vurğulayıb. O, Dövlətqaçqınkomun bütün sahələrdəki fəaliyyətinin daha səmərəli təşkili ilə bağlı yeni və əsas
istiqamətləri önə çəkməklə hazırda kollektivin qarşısında daha ciddi vəzifələr qoyulduğunu diqqətə çatdırıb,
komitənin struktur bölmələrinə konkret tapşırıq və göstərişlərini verib. Əli Həsənov deyib: “Komitədə
mərkəzləşmiş vahid kompüter uçotu sisteminin mövcud olmasına baxmayaraq, aktual məsələlərdə, məsələn,
müavinət alan məcburi köçkünlərin qəsəbələrdə, müxtəlif nazirlik və fondların verdiyi, həmçinin kompensasiya
vasitəsilə verilən mənzillərin paylanışında mənzil alan məcburi köçkünlərin, miqrasiya olunan məcburi
köçkünlərin vahid kompüter uçotu sisteminin yaranmasına yenidən baxılmalı, işğal altında olan rayon icra
hakimiyyətlərində və komitədə kompüter uçot sektoru və şöbələri gücləndirilməli, daha peşəkar kadrlarla
komplektləşdirilməlidir”.
Əli Həsənov onu da diqqətə çatdırıb ki, məcburi köçkünlərlə əlaqədar icra orqanlarının vəzifə və
səlahiyyətləri mövcud qanunvericilik aktları və qaydalarına əsasən dəqiq müəyyənləşdirilib, onların qəbul
olunmasından uzun müddət keçdiyi, ötən dövr ərzində yeni situasiyalar yarandığı üçün daxili miqrasiya və
koordinasiyaya nəzarətinin gücləndirilməsi, bu sahədə səlahiyyətlərin yenidən dəqiqləşdirilməsi məqsədilə
Nazirlər Kabineti tərəfindən qəbul olunmuş qaydalara yenidən baxılması məqsədəuyğun olardı.
İclasda, həmçinin 2018-ci il prezident seçkiləri ilə əlaqədar kollektivin qarşısında duran təşkilati vəzifələr
də müzakirə olunub. YAP sədrinin müavini Əli Həsənov bununla bağlı müvafiq tapşırıqlarını verib.
Kollegiya iclasında hər gün komitənin inzibati binasında məcburi köçkünlərin problemləri ilə məşğul
olduqları üçün əraziləri işğal olunmuş rayon icra hakimiyyətlərinin başçılarının müavinləri də iştirak ediblər.
İki sahil.-2018.-1 fevral.-№ 20.-S.4,9.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindədir
Əli Həsənov,
Azərbaycan Respublikası Baş nazirinin müavini,
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri,
YAP sədrinin müavini
Dövlət qurmaq, müstəqil yaşamaq bəşər tarixində heç də bütün xalqlara nəsib olmur. Milli
quruculuğun lideri kimi xalqın böyük əzm və etimadına layiq olmaq siyasətçinin, dövlət xadiminin
fədakar əməyini, böyük dühasını tələb edir. Tarixdə adı dövlətçiliyin simvoluna çevrilən və onunla qoşa
çəkilən çox az siyasi liderə rast gəlmək olar. Tanrının və taleyin hökmü ilə müstəqil dövlətimizin ən
müasir tarixi də məhz belə liderin adı ilə bağlıdır və dövlətçilik salnaməsinə şanlı səhifələr məhz onun
siyasi xətti ilə, rəhbərliyi ilə yazılıb. XX əsr tarixində, dünya siyasətində etiraf edilən fenomen şəxsiyyət
Heydər Əliyevin yaratdığı milli dövlətçilik tarixin bizə bəxş etdiyi milli sərvətdir.
İstər Azərbaycan tarixində, istərsə də xalqın yaddaşında Heydər Əliyev müstəqil və suveren dövlətin
simvolu, xarizmatik siyasət dahisi, cəsur insan və ən böyük vətəndaş kimi qalmışdır və qalacaq. O,
Azərbaycanın ən yeni tarixində bütöv bir epoxanı özündə təcəssüm etdirən, müstəqil dövlətin siyasi, iqtisadi,
hüquqi, sosial-mədəni, elmi əsaslarını yaradan, onların ardıcıl inkişafını təmin edən siyasi kursun və milli
inkişaf strategiyasının müəllifidir. Bu gün biz azərbaycanlıların ölkəmiz haqda danışanda fəxr edə biləcəyi,
qürurla öyünəcəyi çox uğurları var. Onların istisna olmadan hamısı Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır. Müstəqil
Azərbaycanda elə bir sahə yoxdur ki, onun inkişafında Heydər Əliyevin zəhməti olmasın.
XX əsrin sonu Azərbaycan xalqının həyatında taleyüklü bir dövrdür. Tarixin bu dövründə baş verən
hadisələr dahi tarixi şəxsiyyəti-Heydər Əliyevi siyasi səhnəyə gətirmişdir. Dünya siyasi tarixində baş verən
hadisələrin mürəkkəbliyi, bir quruluşa malik dövlətlərin məhvi, digərlərinin yaranması baxımından XX əsrin
sonları heç bir dövrlə müqayisə edilə bilməz. Azərbaycan mövcud olduğu coğrafiya, zəngin təbiəti, Şərq və
Qərb arasında ortaq-sintez sivilizasiya missiyası ilə tarix boyu diqqət mərkəzində olmuşdur və belə bir dövlətin
lideri olmaq daha da çətindir. Azərbaycan xalqının dövlətçilik tarixində mürəkkəb mərhələlər çox olmuşdur.
Tarix boyu bütün çətinliklərə rəğmən, heç bir qüvvə xalqımızın dövlətçilik arzularını, ənənələrini məhv edə
bilməmiş, hər dəfə tarixi şəraitə müvafiq olaraq milli, müstəqil respublika yaratmaq yönündə səylər yenidən baş
qaldırmışdır. Məhz Heydər Əliyevin xidmətləri sayəsində Azərbaycanda dövlət müstəqilliyinin əsasları
gücləndirildi. 90-cı illərin çətin anlarında ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycanı böyük bəlalardan,
dağılmaqdan xilas etdi. O, Azərbaycanın müstəqilliyinin reallaşmasında və möhkəmlənməsində, beynəlxalq
nüfuzunun artmasında, iqtisadiyyatın dirçəlməsində əsas aparıcı tarixi şəxsiyyət idi. Bəli, XX əsrin
Azərbaycana, xalqımıza, dünyaya bəxş etdiyi ən böyük vətəndaş, dahi şəxsiyyət, müdrik siyasi xadim,
xalqımızın əbədi lideri Heydər Əliyevdir. XX əsrin sonlarında Azərbaycanda dövlətçilik ənənələrinin bərpa
edilib zənginləşdirilməsi, Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin möhkəmləndirilməsi, onun əbədi, dönməz
xarakter alması, ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişaf yolu ilə inamla irəliləməsi, beynəlxalq nüfuzunun sürətlə
artması, strateji müttəfiqlərin qazanılması Heydər Əliyevin uzaqgörən və zəngin siyasi fəaliyyəti sayəsində
mümkün oldu.
Azərbaycanın ən yeni tarixində müstəqil dövlət ideyası məhz Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır.
Ümummilli lider Azərbaycanın güclü dövlətə çevrilməsində iqtisadiyyatın əhəmiyyətini hər zaman yüksək
qiymətləndirirdi. Ulu öndər Heydər Əliyevin 1993-cü ildə - tarixin ən çətin mərhələsində xalqımızın təkidli
tələbi ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışı nəticəsində xalqımız o ağır, təlatümlü günlərdən, dövlətimiz isə məhv
olmaq təhlükəsindən xilas oldu. Böyük xilaskar 1993-2003-cü illərdə ölkəni yenidən qurdu, faktiki olaraq güclü
dövlət yaratdı, uzaqgörənliyi, qətiyyəti və əzmkarlığı ilə Azərbaycanın yeni tarixində müstəqilliyimizin əbədi
olmasını və ölkəmizi siyasi-iqtisadi böhrandan, tənəzzül və xaosdan qurtularaq dünyanın sürətlə inkişaf edən
dövlətləri sırasına yüksəlməsini təmin etdi. Azərbaycanın müasir tarixinin və həyatının 35 ili ulu öndər Heydər
Əliyevin çoxşaxəli və genişmiqyaslı fəaliyyəti ilə bağlı olub. Həmin illər ərzində isə Azərbaycan, sözün həqiqi
mənasında, daim inkişaf yolu ilə irəliləyib. Ulu öndərin xalqımız qarşısında ən böyük xidməti Azərbaycanda
demokratik, müstəqil, dünyəvi və hüquqi dövlət qurmasıdır. Bu dövlət xalqımızın həm iqtisadi, həm siyasi, həm
də mənəvi sərvətidir. Bu sərvəti qorumaq, inkişaf etdirmək müasir müstəqil Azərbaycanın milli ideologiyasının
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və siyasətinin ana xəttini təşkil edir. Azərbaycan bu xətt üzrə inamla irəliləyir, beynəlxalq arenada mövqelərini
gündən-günə möhkəmləndirir.
Tarixə qısa nəzər salsaq, görərik ki, son 200 ildə ermənilər Azərbaycan torpaqlarının ələ keçirilməsi
planını öz havadarlarının - erməni lobbisinin köməyi ilə mərhələ-mərhələ həyata keçirmişlər. Bu məkrli siyasət
nəticəsində XX əsrdə xalqımızın başına müsibətlər, dəhşətli faciələr gətirilib. 1905-ci, 1918-1920-ci, 19481950-ci və 1988-ci illərdə azərbaycanlıların öz ata-baba yurdlarından zorla köçürülməsi, deportasiya, etnik
təmizləmə və soyqırımılara məruz qalması məhz bu yüzillikdə törədilmiş müsibətlərdir. Danılmaz faktdır ki,
hələ 1969-1982-ci illərdə ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etdiyi dövrdə Moskvada və
xaricdəki erməni lobbisinin Dağlıq Qarabağa olan iddialarının qarşısını almağa müvəffəq olmuşdu. Ermənilər
çox cidd-cəhd etsələr də, öz çirkin istəklərinə nail ola bilmirdilər. Buna görə də onlar birinci növbədə Heydər
Əliyevin keçmiş Sovetlər İttifaqının rəhbərliyindən, Siyasi Bürodan uzaqlaşdırılmasını qarşılarına məqsəd
qoymuşdular. Təəssüflər olsun ki, Heydər Əliyev böyük siyasətdən Mixail Qorbaçovun əli ilə
uzaqlaşdırıldıqdan 25 gün sonra Dağlıq Qarabağ böhranı yenidən qızışdırıldı və ermənilər havadarlarının
köməyi ilə öz çirkin planlarını həyata keçirə bildilər.
Heydər Əliyevin böyük siyasətdən getməsi, Azərbaycanda olmaması xalqımıza çox baha başa gəldi.
Həmin dövrdə nələrin baş verdiyinə nəzər salaq: 1988-ci il Sumqayıt hadisələri, 20 Yanvar, əsrin ən dəhşətli
cinayəti olan Xocalı faciəsi, Ermənistanın 1988-1992-ci illərdə planlı şəkildə həyata keçirdiyi etnik təmizləmə
siyasəti nəticəsində tarixən bu ərazidə yaşamış 250 min azərbaycanlının öz doğma yurdlarından zorla qovularaq
Azərbaycana pənah gətirməsi, Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən Azərbaycan torpaqlarının 20 faizinin Dağlıq Qarabağın və ona bitişik olan 7 rayonun işğal olunması, 700 min nəfərədək azərbaycanlının öz doğma
yurdunda məcburi köçkünə çevrilməsi, Azərbaycanda bir milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün olması və
s.
Heydər Əliyev xalqın iradəsi və çağırışı ilə 1993-cü ildə yenidən siyasi hakimiyyətə gəlməsəydi, onda
xalqımız daha böyük fəlakətlərlə, müsibətlərlə üzləşə bilərdi. Heydər Əliyev bütün məhrumiyyətlərə sinə
gərərək vətəndaş müharibəsinə son qoydu, ölkənin siyasi inkişafı və iqtisadi yüksəlişi üçün etibarlı baza yaratdı.
Bütün mənalı həyatını Azərbaycanın tərəqqisinə, əhalinin güzəranının, rifah halının yaxşılaşdırılmasına həsr
edən ümummilli lider Heydər Əliyevin ən böyük arzularından biri də Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin ədalətli həlli, zəbt olunmuş torpaqlarımızın erməni işğalından azad edilməsi, bir milyondan artıq
soydaşımızın doğma yurdlarına ləyaqətlə qaytarılması idi. Ona görə də ümummilli liderimiz ən mötəbər
tribunalardan daim birmənalı şəkildə bəyan edirdi ki, bu problem yalnız BMT-nin nizamnaməsi çərçivəsində,
beynəlxalq hüquq normaları əsasında öz həllini tapmalıdır. O, bunun üçün daim var qüvvəsi ilə çalışırdı.
Məhz ulu öndərin gərgin səyləri və uğurlu diplomatiyası sayəsində Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin əsl mahiyyəti dünya ictimaiyyətinə çatdırıldı. Münaqişənin siyasi həlli, işğal olunmuş
ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurdlarına qaytarılması ilə bağlı BMT
Təhlükəsizlik Şurası 4 qətnamə, həmçinin ATƏT, Avropa Şurası, Qoşulmama Hərəkatı oxşar qərar və
qətnamələr qəbul edib. Eyni zamanda ATƏT-in 1994-cü ildə Budapeşt, 1996-cı ildə Lissabon, 1999-cu ildə
İstanbul sammitlərində münaqişənin dinc və siyasi yollarla həlli istiqamətində tədbirlər müəyyənləşdirilib,
həmçinin ABŞ konqresinin müstəqil Azərbaycana yardım göstərilməsini qadağan edən ədalətsiz 907-ci
düzəlişinin icrası dayandırılıb.
- 1994-cü ildə atəşkəs əldə olundu;
-bu problem ölkədə bir nömrəli problem adlandırıldı;
- qaçqın və məcburi köçkünlərlə əlaqədar beynəlxalq normalara uyğun tam hüquqi baza yaradıldı, ölkə
Prezidenti tərəfindən onların sosial müdafiəsi ilə bağlı 43 fərman və sərəncam imzalandı, Milli Məclis 23 qanun,
Nazirlər Kabineti isə 192 qərar və sərəncam qəbul etdi;
- 1998-ci il iyun ayının 27-də Heydər Əliyevin sədrliyi ilə problemlə bağlı ümumrespublika müşavirəsi
keçirildi;
- Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1998-ci il 17 sentyabr tarixli 895 nömrəli sərəncamı ilə
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə” uzunmüddətli dövlət proqramı təsdiq edildi;
- 18 may 2000-ci ildə Heydər Əliyevin bilavasitə iştirakı ilə “İnkişaf Problemləri və Strateji İstiqamətlər”
mövzusunda beynəlxalq konfrans keçirildi;
- 2002-ci ildə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün
salınmış yeni qəsəbənin açılış mərasimində iştirak etdi;
- məcburi köçkünlərə yemək xərci üçün verilən aylıq müavinətin həcmi 50 dəfə artırıldı;
- məcburi köçkünlərə kommunal və digər xidmətlərdən pulsuz istifadə imtiyazı verildi;
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- qazla təmin olunmayan kənd rayonlarında müvəqqəti məskunlaşmış 90 min məcburi köçkün ailəsi qış
aylarında ağ neftlə təmin olundular;
- dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil
haqqını ödəməkdən azad edildilər.
Təsadüfi deyil ki, ümummilli liderin göstərişi ilə Dövlət Neft Fondundan ilk vəsait məhz əhalinin ən
həssas təbəqəsi olan, çox ağır şəraitdə yaşayan qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına yönəldildi, problemin vahid mərkəzdən, sistemli şəkildə idarə olunması mexanizmi işlənib
həyata keçirilməyə başlandı. Nəticədə bu sahədə ciddi dönüş yaradıldı, şəffaflıq təmin edildi. Belə ki, 20012002-ci illərdə ilk dəfə Dövlət Neft Fondundan ayrılmış vəsait hesabına çox qısa bir müddətdə 400 min
kvadratmetr mənzil sahəsi olan 6411 fərdi yaşayış evi, 3150 yerlik 18 məktəb, 18 uşaq bağçası, 16 tibb
məntəqəsi tikilmiş, 195 km uzunluğunda asfalt yol, 188 km su xətti, 350 km elektrikötürmə xətti, 133 km
irriqasiya su kəməri və digər sosial obyektlər istifadəyə verildi. Nəticədə Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5 çadır
düşərgəsi ləğv edildi, 1329 qaçqın və 5081 məcburi köçkün ailəsinin 32 min nəfərinin mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırıldı. 35 min nəfərdən çox qaçqın, məcburi köçkün və yerli əhali həmin qəsəbələrin tikintisində işlə
təmin olundu. Qəsəbələrə köçürülmüş hər bir ailəyə həyətyanı və əkin sahələri ayrıldı, onlara kənd təsərrüfatı
işləri ilə məşğul olmaları üçün əvəzsiz maliyyə yardımı verildi. Yeni salınmış qəsəbələrdə 6000-dən çox iş
yerləri yaradıldı.
Bu gün dünyada qaçqın və məcburi köçkün probleminin dövlət tərəfindən idarə olunmasından söz
düşəndə, ilk növbədə Azərbaycan nümunə göstərilir. Bir sıra nüfuzlu beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri, xüsusən
BMT-nin Qaçqınlar üzrə sabiq Ali Komissarı, hazırda BMT-nin baş katibi olan Antonio Quterreş ölkəmizə
səfərləri və BMT QAK-ın İcraiyyə Komitəsinin sessiyalarındakı çıxışları zamanı Azərbaycanın bu sahədə
gördüyü işlərin və dövlətimizin təcrübəsinin dünyanın bir çox ölkələri üçün nümunə olduğunu dəfələrlə
vurğulayıb.
Problemin idarə olunması üzrə Azərbaycan modelinin əsas üstün cəhətləri aşağıdakılardır:
- bu problemin xalqımızın ümummilli lideri Heydər Əliyev və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən ölkənin bir nömrəli prioritet problem olmasının bəyan edilməsi;
- qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin daim diqqət mərkəzində saxlanılması, bu məsələlər
haqqında ictimaiyyətin müntəzəm məlumatlandırılması;
- problemin vahid mərkəzdən idarə olunması, bu məqsədlə beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun milli hüquqi
bazanın yaradılması;
- qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin davamlı həlli, mənzil-məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması;
- onların malik olduqları bilik, bacarıq və təcrübələrdən səmərəli istifadə olunması, həmçinin ictimaisiyasi həyatda fəal mövqe tutması, iqtisadi inkişafa töhfə vermələri üçün normal şəraitin yaradılması;
- qaçqın və məcburi köçkünlərin ölkə daxilində sərbəst miqrasiyasının və inteqrasiyasının təmin edilməsi.
Azərbaycanın iqtisadiyyatı gücləndikcə, mövcud imkanlardan maksimum istifadə etməklə dövlət
tərəfindən qaçqınların və məcburi köçkünlərin hüquqlarının qorunması, sosial problemlərinin aradan
qaldırılması, həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması kimi məsələlər həllini tapmağa başladı. Bu sahədə fəaliyyətin
vahid mərkəzdən idarə olunması və əlaqələndirilməsi məqsədilə xüsusi dövlət qurumları yaradıldı. Münaqişə ilə
üzləşən ölkələrdən fərqli olaraq Azərbaycanda bu sahənin vahid mərkəzdən idarə olunması üçün 1998-ci ildə
Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin strukturunda Baş nazirin müavini, Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri vəzifəsi təsis edilmişdir. Həmçinin, ölkədə fəaliyyət göstərən
beynəlxalq və yerli humanitar təşkilatların fəaliyyətinin təmin edilməsi üçün Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin Sərəncamına əsasən Baş nazirin müavininin rəhbərliyi ilə Beynəlxalq Humanitar Yardım üzrə
Respublika Komissiyası yaradılmışdır. Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabineti Aparatının strukturunda
qaçqınların və məcburi köçkünlərin məsələləri şöbəsi fəaliyyət göstərir.
1999-cu ildə Prezidentin fərmanı ilə dünya təcrübəsində ilk dəfə olaraq Məcburi Köçkünlərin Sosial
İnkişaf Fondu təşkil edilib. Bütün bunlar bir daha əyani şəkildə sübut edir ki, xalqımızın ümummilli lideri
Heydər Əliyev Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi və bunun nəticəsində əziyyət çəkən bir
milyona yaxın qaçqın və məcburi köçkünün problemlərinə daim diqqət və qayğı ilə yanaşar, bu problemi
gündəlik nəzarətində saxlayırdı. Əhalinin ən həssas qrupu olan qaçqın və məcburi köçkünlər daha ağır şəraitdə
yaşamalarına baxmayaraq, ümummilli liderimiz Heydər Əliyevin bu diqqət və qayğısına cavab olaraq daim
dövlətə sadiq olduqlarını nümayiş etdirirərək bütün ictimai-siyasi proseslərdə dövlətçiliyi müdafiə ediblər və bu
gün də etməkdədirlər.
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Buna görə də 2003-cü ildə keçirilən prezident seçkilərində, ölkənin bütün əhalisi kimi, qaçqınlar və
məcburi köçkünlər də yüksək fəallıqla Heydər Əliyevin siyasi kursuna, onun layiqli davamçısı cənab İlham
Əliyevə səs verməklə dövlətimizə sadiq olduqlarını, aparılan siyasəti dəstəklədiklərini bir daha nümayiş
etdirdilər. Cənab İlham Əliyevin seçkilərdə öz rəqibləri üzərində parlaq qələbəsi isə Azərbaycan tarixində yeni
dövrün əsasını qoydu.
2003-cü ildə “Əsl siyasət konkret, real iş görməkdən ibarətdir” - deyən Prezident İlham Əliyev davamlı
sabitlik, iqtisadi inkişaf, tərəqqi və milli dövlətçilik ənənələrinin bərqərar olması yoluna sadiq qaldı. Ümummilli
lider Heydər Əliyevin müəyyənləşdirdiyi strategiyanı dövrün tələblərinə uyğun daha da zənginləşdirən
Prezident İlham Əliyev inkişafın Azərbaycan modelini yaradıb. Bu model beynəlxalq aləmdə böyük maraq
doğurur və əksər ölkələr üçün örnəyə çevrilir. Milli inkişaf modelinin uğurlu tətbiqi və qarşıya qoyulan
hədəflərə nail olunması, sosial-siyasi islahatların ardıcıl surətdə həyata keçirilməsi, qanunvericilik bazasının
zənginləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin formalaşdırılması, hüquqi dövlət quruculuğu yolunda atılan qətiyyətli
addımlar Azərbaycanın dinamik inkişafını təmin edən əsas amillərdir. Müstəqil dövlətimizin bugünkü sürətli
inkişafı ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən böyük uzaqgörənliklə hazırlanmış dinamik inkişaf strategiyasının
uğurlu tətbiqinin praktik nəticələridir. Hamının marağına səbəb olan inkişafın, dövlətçiliyin Azərbaycan modeli
özündə bir sıra mühüm prioritetləri birləşdirir. Bu prioritetlərə ilk növbədə ictimai-siyasi sabitlik və
təhlükəsizlik, balanslaşdırılmış xarici və daxili siyasət, hüquqi dövlət quruculuğu, çevik idarəetmə
mexanizminin tətbiqi və təkmilləşdirilməsi, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafı daxildir. Bu sırada makroiqtisadi
sabitliyin möhkəmləndirilməsi, iqtisadiyyatın bütün sahələrinin, həmçinin kənd təsərrüfatının hərtərəfli
inkişafına diqqət yetirilməsi, regionların inkişafının prioritet olması da xüsusi qeyd olunmalıdır. Həmçinin,
əhalinin maddi rifahının yaxşılaşdırılması, aztəminatlı ailələrin məqsədyönlü sosial müdafiəsi bu modeldə
özünəməxsus yer tutur. Nəhayət, tolerantlığın və multikultural dəyərlərin qorunub saxlanılması, Azərbaycanın
beynəlxalq tədbirlərə evsahibliyi etməsi, qlobal məsələlərin müzakirə edildiyi məkana çevrilməsi də öz
aktuallığı ilə diqqət çəkir.
Dövlətimizin başçısının balanslaşdırılmış, müstəqil və uzaqgörən xarici siyasət strategiyasının nəticəsində
Azərbaycan regionun lider dövlətinə çevrilib. Təsadüfi deyil ki, bu gün dünyanın aparıcı dövlətləri və
təşkilatları Azərbaycanı Cənubi Qafqazın təhlükəsizlik qarantı adlandırırlar. Təkcə bir amil kifayətdir ki,
ölkəmizin iştirakı olmadan regionda heç bir strateji layihə reallaşdırılmır. Regionda bütün transmilli layihələrin
mərkəzində məhz Azərbaycan dayanır. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə reallaşdırılan strateji kurs daxili
ictimai-siyasi sabitliyi ən yüksək səviyyədə təmin edib. Əlbəttə ki, bütün bu uğurlar xalqımızın ümummilli
lideri Heydər Əliyev tərəfindən əsası qoyulan siyasətin Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham
Əliyev tərəfindən məharətlə, çevik və qətiyyətlə həyata keçirilməsi nəticəsində mümkün olmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 2003-2017-ci illərdə məcburi köçkünlərlə yeni salınmış
qəsəbələrdə 33 dəfə görüş keçirmişdir. Bu sahədə beynəlxalq normalara uyğun tam hüquqi baza formalaşdırılıb:
ölkə Prezidenti tərəfindən 108 fərman və sərəncam imzalanıb, Milli Məclis 34 qanun, Nazirlər Kabineti isə 379
qərar və sərəncam qəbul edib. Dövlət başçısının uğurlu siyasəti nəticəsində Azərbaycan BMT-nin Qaçqınlar
üzrə Ali Komissarlığının İcraiyyə Komitəsinin üzvü seçilib.
2007-ci ildə məcburi köçkünlərin olduqca ağır şəraitdə yaşadıqları 12 çadır və 3 dəmir yolu üzərindəki
yük vaqonlarından ibarət düşərgə, 2016-cı ildə isə fin tipli evlərdən ibarət 16 qəsəbədən sonuncusu ləğv olunub
və orada müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələr yeni salınmış qəsəbələrə köçürülmüşdür. Qaçqın və
məcburi köçkünlər üçün indiyədək ümumilikdə 3,3 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 97 müasir qəsəbə və
çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. Müqayisə üçün bu yeni yaşayış komplekslərinin
mənzil fondu Mingəçevir şəhərinin mənzil fondundan iki dəfə çoxdur. Qeyd etmək lazımdır ki, bütün
rayonlarda qaçqın və məcburi köçkünlər üçün tikilən qəsəbələrdən və onun infrastrukturundan yerli əhali də
bəhrələnmişdir.
Yeni qəsəbələrdə insanların rahat yaşaması, uşaqların təhsil alması, sağlamlıqlarının qorunması məqsədilə
bütün zəruri sosial obyektlərlə yanaşı, texniki infrastruktur da yaradılıb. Konkret desək, 153 məktəb, 59
mədəniyyət, 60 səhiyyə müəssisəsi, 61 uşaq bağçası, 2 Olimpiya İdman Kompleksi tikilib, 745 kilometr yol,
985 kilometr su, 1720 kilometr elektrik, 487 kilometr qaz xətti çəkilib. Məcburi köçkünlər üçün ən böyük təhsil
ocağı - 1300 şagird yerlik məktəb 2012-ci ildə Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində, gücünə görə (280
meqavat) ən böyük elektrik yarımstansiyası 2007-ci ildə Ağcabədi rayonunda istifadəyə verilib. İndiyədək 52
min 300 ailə və ya 265 min nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb ki, bundan
48 min 300 ailə, yaxud 245 min nəfər son 14 ilin payına düşür.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün son 24 ildə 6,6 milyard manat vəsait sərf
olunmuşdur. Ondan: 3,1 milyard manat dövlət büdcəsinin, 2,1 milyard manat Dövlət Neft Fondunun, 1,4
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milyard manat isə beynəlxalq maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar
təşkilatların vəsaitidir. Son 14 ildə məcburi köçkünlərə aylıq yemək xərci üçün verilən müavinətin məbləği 4
dəfə, kommunal xidmətlərə görə vəsaitin miqdarı 4,5 dəfə artırılıb.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il 23 yanvar tarixli fərmanına əsasən, məcburi köçkünlərə
büdcədən verilən aylıq yemək xərci müavinəti, kommunal və digər xidmətlərə görə ödənişlər əvəzinə vahid
aylıq müavinət ödənilir, fərdi qaydada sayğaclar quraşdırmaq mümkün olmayan, eləcə də təbii qazla təmin
olunmayan sıx müvəqqəti məskunlaşma yerlərində yaşayan məcburi köçkünlərin istifadə etdikləri kommunal
xərclər müəyyən edilmiş normativlər üzrə mərkəzləşmiş qaydada dövlət tərəfindən birbaşa xidmət təşkilatlarına
ödənilir.
Məcburi köçkünlərin müvəqqəti sıx məskunlaşdığı obyektlərdə infrastrukturun yaxşılaşdırılması
məqsədilə Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında bağlanmış kredit sazişi üzrə 630 min nəfərin
faydalandığı və dəyəri 125 milyon manat təşkil edən 950 mikrolayihə icra edilib.
Sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən 24 min nəfər
məcburi köçkünə 14,8 milyon manat məbləğində mikrokredit, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən isə
2074 nəfər məcburi köçkün sahibkara 44,3 milyon manat güzəştli kredit verilib və xeyli əlavə iş yerləri
yaradılıb. Bu mikrokreditlərin əksəriyyəti kənd təsərrüfatı - əkinçilik, heyvandarlıq, bitkiçilik, arıçılıq ilə bağlı
layihələrə yönəldilmişdir. Həyata keçirilmiş tədbirlər nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi
son 14 ildə 75 faizdən 12 faizədək azalıb, 2017-ci ildə hər məcburi köçkünə 785 manat vəsait sərf olunub.
Son 14 ildə 380 min nəfər əməkqabiliyyətli məcburi köçkündən 200 min nəfəri büdcə təşkilatlarında və
digər sahələrdə daimi işlə, 161 min nəfəri isə müvəqqəti işlə təmin edilib. Bütün əldə olunmuş bu yüksək
nailiyyətlər əsası ümummilli lider Heydər Əliyev tərəfindən qoyulan uğurlu strategiyanın real və konkret
nəticələridir.
Heydər Əliyev Fondu istər ictimai, istərsə də siyasi fəaliyyətində daim Heydər Əliyev amallarını yaşadır,
doğruldur, təbliğ edir. Heydər Əliyev Fondu ötən 13 il ərzində dünyanın ən nüfuzlu ictimai təşkilatlarından biri
kimi inkişaf etməklə ümummilli liderin ideyalarının Azərbaycanda layiqincə yaşadılmasını təmin edir, həm də
onun beynəlxalq miqyasda təşviqatını böyük peşəkarlıqla həyata keçirir. Dövlət quruculuğu prosesində müxtəlif
layihələri, təklifləri, təşəbbüsləri ilə ümumi işin gedişinə böyük təkan verir.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Heydər
Əliyev Fondu Azərbaycandan Avropaya, Asiyadan Afrikaya, Məkkədən Vatikana qədər böyük xeyriyyəçilik,
humanist aksiyalar həyata keçirib. Mehriban xanım Bakıda dünyaca məşhur “Eurovision” musiqi yarışmasının
təşkilatçısı olmaqla bərabər, həm də I Avropa Oyunlarının və IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının hazırlığına
rəhbərlik edib. Hər üç tədbir qısa müddətdə hazırlanıb, həmçinin öz möhtəşəmliyi ilə fərqlənib və öz
yönümündə nümunəyə çevrilib. Azərbaycanı xaricdə layiqincə təmsil etməyi artıq uzun illərdir ki, Mehriban
xanım Əliyeva uğurla həyata keçirir. Heydər Əliyev Fondunun rəhbəri kimi 30-dan artıq ölkədə “Azərbaycan
günləri”nin təşkilatçısı olaraq dövlətimizin haqq səsinin beynəlxalq birlikdə yayılmasına böyük töhfə verir.
UNESCO və ISESCO-nun üzvü kimi bu mötəbər qurumlar vasitəsilə Azərbaycanın layiqli təbliğatını aparır.
Heydər Əliyev Fondu və onun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə Azərbaycanda və dünyada
çox mühüm humanitar layihələr reallaşdırılmaqla yanaşı, ölkəmizdəki qaçqın və məcburi köçkünlərin
üzləşdikləri problemlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və onların həllinə də daim diqqətlə yanaşılır.
2015-ci ildə Xırdalan şəhərində 126 məcburi köçkün ailəsi Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi ilə inşa edilmiş
yeni mənzillərə köçürülüb.
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti vəzifəsinə öz alternativsizliyi ilə təyin olunmuş
hörmətli xanım Mehriban Əliyevanın Birinci vitse-prezident kimi ilk müşavirəsini ötən ilin martın 9-da Bakı və
Sumqayıt şəhərlərindəki qəzalı vəziyyətdə olan yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi
köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr etməsi, bundan sonra may ayında Mehriban xanım Əliyeva tərəfindən
Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsinin yaxınlığında 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün bütün sosial-texniki
infrastrukturu ilə salınan yeni yaşayış məhəlləsinin təmələnin qoyulması, “Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda
məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin yeni mənzillərlə təmin olunması layihəsi”nin icrası çərçivəsində daha
ağır vəziyyətdə yaşayan 214 məcburi köçkün ailəsinin Masazırda və Mehdiabad qəsəbəsindəki “Gənclər
Şəhərciyi”ndə yeni mənzillərlə təmin olunması, oktyabrın 5-də isə həmin layihə çərçivəsində Masazır və
Ramana qəsəbələrində məcburi köçkünlər üçün inşa edilmiş daha 260 ailəlik binaların açılış mərasimlərində
iştirak etməsi, həmin tədbirlərdəki çıxışları zamanı bu sahədə işlərin sürətləndirilməsinin və təxirəsalınmız
tədbirlərin görülməsinin vacibliyini önə çəkməsi və bunlara uyğun olaraq artıq işlərə başlanılması ölkə
əhalisinin ən həssas təbəqəsi olan qaçqın və məcburi köçkünlərə olan dövlət qayğısının daha bir əyani
sübutudur. Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın rəhbərliyi ilə 2017-ci ildə 935 məcburi köçkün
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ailəsi qəzalı binalardan yeni mənzillərə köçürülübdür. Azərbaycan xalqı kimi, bütün qaçqın və məcburi
köçkünlər də tam əmindirlər ki, Mehriban xanım Əliyeva digər sahələrdə dünyəvi uğurlara nail olduğu kimi,
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ probleminin həllinə də öz layiqli töhfəsini verəcəkdir.
Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü ilə 2008-ci ildə irəli sürülmüş
“Xocalıya ədalət!” kampaniyası çərçivəsində görülən işlərin nəticəsində Meksika, Pakistan, Kolumbiya, Çexiya,
Bosniya və Herseqovina, Peru, Panama, İordaniya, Sudan, Sloveniya, Honduras, Qvatemala, Cibuti
parlamentləri Xocalı soyqırımını pisləyən rəsmi sənədlər qəbul etmişlər. ABŞ-ın Arizona, Arkanzas, Corciya,
İndiana, Pensilvaniya, Missisipi, Nyu Cersi ştatlarının qanunverici orqanlarında qətnamələr, eləcə də
Konnektikut, Massaçusets, Meyn, Nyu Meksika, Oklahoma, Tennessi, Texas, Minnesota və Vest Virciniya
ştatlarında bəyannamələr qəbul edilmişdir. ABŞ-ın Havay, Montana, Yuta, Nebraska, Aydaho ştatlarının
qubernatorları, Florida ştatının Hallandale Beach şəhərinin meri və Viskonsin ştatının Miluoki dairəsinin icra
hakimiyyətinin başçısı Xocalı faciəsi ilə bağlı bəyannamə imzalamışdır.
Qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımızın problemlərinin həllində, xüsusən 1990-cı illərin əvvəllərində,
ölkəmizin iqtisadi vəziyyətinin çətin olduğu dövrdə, ulu öndər donor ölkələrin, beynəlxalq humanitar
təşkilatların ölkəmizə kömək göstərməsinə nail olmuşdu. Təqdirəlayiq haldır ki, bu gün 20 beynəlxalq, 25 yerli
humanitar təşkilat öz fəaliyyətini davam etdirir və onların xətti ilə qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı
əhalinin sosial problemlərinin həlli ilə əlaqədar müxtəlif layihələr həyata keçirilir. İndiyədək beynəlxalq
maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatlar tərəfindən bu layihələrə 1,4
milyard manat vəsait sərf olunub.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin tam həlli onların öz əzəli ata-baba torpaqlarına
təhlükəsiz və ləyaqətli şəkildə qayıtması ilə bilavasitə bağlıdır. Ermənistanın tutduğu qeyri-konstruktiv mövqe
səbəbindən münaqişənin həlli uzanır. Lakin məcburi köçkünlər gələcəyə inamla baxır, ümidlə yaşayırlar.
2016-cı ilin aprel ayında Azərbaycan Ordusunun düşmənin növbəti təxribatına layiqli cavab verməsi,
mühüm Lələtəpə yüksəkliyini qaytarması, torpaqlarımızı azad etməyə qadir olması bu inamı daha da artırıb.
Aprel döyüşləri həm də erməni silahlı qüvvələri tərəfindən 1993-cü ilin oktyabr ayında işğal olunmuş, ulu
öndər Heydər Əliyevin döyüş bölgəsinə şəxsən gedərək orduda güclü ruh yüksəkliyi yaratması nəticəsində
1993-cü ilin dekabrında başlamış və 1994-cü il yanvarın 6-na kimi davam etmiş uğurlu Horadiz əməliyyatı
nəticəsində Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad olunmuş yeganə Cocuq Mərcanlı kəndində təhlükəsiz yaşayışın
bərpa edilməsi, məcburi köçkünlərin öz ata-baba yurdlarına qaytarılmasına əlverişli şərait yaratdı. Azərbaycanın
bu qələbəsi çoxdan gözlənilən böyük qayıdışın başlanğıcıdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin “Cəbrayıl rayonunun işğaldan azad edilmiş
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası haqqında” 2017-ci il 24 yanvar tarixli Sərəncamına əsasən ayrılmış 4 milyon
manat vəsait hesabına cəmi 2 ay ərzində - martın 20-dən mayın 20-dək kənddə birinci mərhələdə 50 evin, 96
şagird yerlik məktəbin və infrastrukturun tikintisi həyata keçirildi. Əlavə ayrılmış 4,3 milyon manat vəsait
hesabına isə “Azəravtoyol” ASC tərəfindən Cocuq Mərcanlıya gedən 9 km uzunluğunda yol çəkildi. Cənab
İlham Əliyevin tapşırığına əsasən Cocuq Mərcanlı kəndində Şuşa məscidinin bənzəri olan məscid tikildi. Cənab
İlham Əliyev 2017-ci il iyunun 14-də Cəbrayıl rayonunun birinci mərhələdə bərpa edilmiş Cocuq Mərcanlı
kəndinin açılış mərasimində iştirak etdi. 25 il həmin kənddə yaşayan Oqtay Həziyevin ailəsi ilə görüşdü, ilkin
olaraq birinci dərəcəli “Əmək” ordenini ona təqdim etdi və 4 otaqlı mənzili ailəyə hədiyyə etdi. Cocuq
Mərcanlıya köçürüləcək ailələr arasında mənzillərin bölgüsü püşkatma yolu ilə şəffaf şəkildə həyata keçirildi və
ailələrin köçürülməsi təmin edildi.
Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2017-ci il iyunun 15-də imzaladığı “Cəbrayıl rayonunun Cocuq
Mərcanlı kəndində bərpa işlərinin davam etdirilməsi ilə bağlı tədbirlər haqqında” Sərəncama əsasən ikinci
mərhələdə 100 fərdi yaşayış evinin, uşaq bağçasının, klub icma mərkəzinin, həkim və poçt məntəqələrinin, digər
zəruri sosial və infrastruktur obyektlərinin tikintisi məqsədi ilə 9,0 (doqquz) milyon manat ayrılıb. 2017-ci il
iyulun 4-də start verilən tikinti işləri artıq başa çatdırılmışdır. Ölkə başçısının tapşırığına əsasən, Cocuq
Mərcanlı kəndinin bərpasına həsr olunmuş, Azərbaycan, rus və ingilis dillərində 152 səhifəlik kitab və 20
dəqiqəlik film hazırlandı və 2017-ci il sentyabrın 21-də “Marriott Abşeron” otelində geniş təqdimat mərasimi
keçirildi.
Eyni zamanda, cənab Prezidentin tapşırığına uyğun olaraq, 2017-ci il fevralın 7-də Qaçqınların və
Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin və Xarici İşlər Nazirliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə
akkreditasiya olunmuş 18 xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələrinin Cəbrayıl rayonunun işğaldan
azad olunmuş Cocuq Mərcanlı kəndinə səfəri təşkil olunmuşdur. Media nümayəndələri Cocuq Mərcanlı
kəndinin necə viran edildiyinin canlı şahidi olmuş, həmçinin geri dönəcək ailələrlə görüşərək söhbət etmişlər.
Səfərdən sonra xarici kütləvi informasiya vasitələri nümayəndələri təmsil olunduqları media orqanlarında Cocuq
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Mərcanlıda gördükləri erməni vandalizmi haqqında çoxsaylı yazılar dərc etməklə bu vəhşiliyi bütün dünyaya
çatdırmışlar.
Dövlət başçısının daha bir tapşırığına əsasən, fevralın 15-də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri
üzrə Dövlət Komitəsinin təşkilatçılığı ilə xarici ölkələrin Azərbaycanda akkreditə olunmuş 60-a yaxın
diplomatik nümayəndələrinin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin Cocuq Mərcanlıya səfəri təşkil
olunmuşdur. Hər iki səfər zamanı qonaqlar erməni xislətinin nəticəsini - cəmi dörd ay işğalda qalan, erməni
vandalları tərəfindən talanaraq darmadağın edilmiş uçuq-sökük evləri, viran qoyulan, xarabalığa çevrilən kəndin
mənzərəsini görmüşlər.
2016-cı il aprelin əvvəlində erməni silahlı qüvvələrinin Tərtər rayonunda mülki əhali yaşayan məntəqələri
atəşə tutması nəticəsində məcburi köçkünlərin zərər çəkmiş 78 evin yenidən tikintisi həyata keçirilmiş və
istismara verilmişdir. Noyabrın 28-də Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin iştirakı ilə
Tərtər rayonunda 1170 məcburi köçkün ailəsi üçün 34 ədəd 4 mərtəbəli yaşayış binası, 1200 şagird yerlik
məktəb, 280 yerlik uşaq bağçası, musiqi məktəbi və s. müvafiq infrastruktur obyektlərindən ibarət yaşayış
kompleksinin yüksək səviyyəli açılış mərasimi həyata keçirildi. Tərtər rayonunda tikilmiş 1170 ailəlik yaşayış
kompleksi, əslində keçmiş Ağdərə rayonunun azad olunmuş ərazisində tikilib. Yəni ölkə Prezidenti cənab İlham
Əliyev Cocuq Mərcanlıdan sonra Şıxarx kəndini yenidən bərpa edib. Bu da Böyük Qayıdışın davamıdır. Artıq
bərpa işləri Kəlbəcərə, Şuşaya yaxınlaşır.
Ermənilərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə köçürülməsini sübut edən tarixi mənbələrdən biri olan
“Marağa-150” abidəsi Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsindədir və 1978-ci ildə ermənilərin özləri tərəfindən İran
Marağasından Qarabağa köçürülmələrinin 150 illiyi ilə əlaqədar inşa edilib. XX əsrin sonlarında Ermənistanın
Azərbaycana qarşı növbəti ərazi iddiaları başlayanda “Marağa-150” abidəsi ermənilər tərəfindən qəsdən
dağıdılıb. Çünki bu abidə ermənilərin əzəli Azərbaycan torpağı olan Qarabağa köçürülməsinin sübutu idi. Lakin
mənfur düşmənlərimizin ərazi iddialarına tutarlı cavab olan bu abidənin tarixi-siyasi əhəmiyyəti nəzərə alınaraq,
Prezident İlham Əliyevin tapşırığı ilə Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi
tərəfindən onun ətrafında abadlıq işləri aparılıb, arxiv sənədləri, fotoşəkillər əsasında Azərbaycan, rus, ingilis və
fars dillərində stendlər quraşdırılmış, xüsusi buklet hazırlanmışdır. Erməni yalanını ifşa edən bu abidə ölkəmizə
səfərə gələn insanlara, o cümlədən səfirlərə, xarici mətbuat nümayəndələrinə göstəriləcək.
Azərbaycan Prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərişinə əsasən, dekabrın 11-də Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi və Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən xarici ölkələrin Azərbaycanda
akkreditə olunmuş diplomatik nümayəndələrinin, beynəlxalq təşkilatların rəhbərlərinin, həmçinin kütləvi
informasiya vasitələri təmsilçilərinin Tərtər rayonuna səfərini təşkil edilmişdir. Səfər zamanı diplomatlar və
KİV təmsilçiləri Tərtər rayonunda 1176 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni inşa edilmiş yaşayış kompleksinə
baxış keçirmiş, sonra isə ermənilərin Azərbaycanın Qarabağ bölgəsinə köçürülməsini sübut edən tarixi
mənbələrdən biri olan, “Marağa-150” abidəsi ilə tanış olmuşlar. Görülən işlər və həyata keçirilən bütün tədbirlər
xarici və yerli kütləvi informasiya vasitələrində mütəmadi olaraq geniş işıqlandırılmışdır.
2017-ci ildə Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi haqqında həqiqətlərin dünya
ictimaiyyətinin diqqətinə müntəzəm çatdırılması məqsədi ilə Komitədə xarici ölkələrin, beynəlxalq maliyyə
qurumlarının, humanitar və bu sahədəki inkişaf təşkilatlarının 130-dan çox nümayəndəsi ilə görüş keçirilmiş,
həmçinin onların yeni inşa edilmiş yaşayış komplekslərində məcburi köçkünlərlə görüşü təşkil edilmişdir.
Keçirilmiş bütün görüşlərdə qonaqlara Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin tarixi kökləri,
nəticələri, yaratdığı problemlər, qaçqın və məcburi köçkünlərin bugünkü vəziyyəti, onların sosial problemlərinin
həlli istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verilmiş və qarşılıqlı maraq doğuran bir sıra mövzularla bağlı
fikir mübadiləsi aparılmış, onlara Komitə tərəfindən müxtəlif dillərdə hazırlanmış kitablar, video materiallar,
Xocalı Soyqırımı barədə 7 dildə çap edilmiş məlumat kitabı və s. təqdim olunmuşdur.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev dəfələrlə bəyan etmişdir ki, Azərbaycan heç
vaxt öz əzəli torpağında ikinci qondarma erməni dövlətinin yaradılmasına imkan verməyəcək, Dağlıq Qarabağ
heç vaxt müstəqil olmayacaqdır. İnanırıq ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin səyi
nəticəsində ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa ediləcək, işğaldan azad olunacaq əraizələrdə həyat tamamilə
yenidən qurulacaq. Qaçqınlar və məcburi köçkünlər öz ata-baba yurdlarına ləyaqətlə qayıdaraq yenidən öz
doğma torpaqlarında yaşayacaqlar.
Bütün xalqımız kimi, məcburi köçkünlər də rəhbər, lider kimi cənab İlham Əliyevə inanır, ona etibar
edirlər. Çünki Azərbaycana belə bir layiqli siyasi davamçını ulu öndər Heydər Əliyev bəxş etmişdir. Böyük
qürur və iftixar hissi ilə deyə bilərik ki, xalqımızın əbədi lideri, Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcısı Heydər
Əliyev təkcə XX əsrin deyil, ümumiyyətlə, Azərbaycan tarixinin yetirdiyi ən böyük, dahi şəxsiyyətdir.
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Əminliklə deyə bilərik ki, onun müəyyən etdiyi strateji istiqamətlər hələ uzun illər müstəqilliyimizin daha da
möhkəmləndirilməsi və gücləndirilməsi, iqtisadi qüdrətin artırılması işinə xidmət edəcəkdir.
Respublika.-2018.-21 fevral.-№40.-S.2-3.
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Azərbaycanda qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri dövlətin daim
diqqət mərkəzindədir
Qabil Yusifoğlu
İnsan üçün ən ağır dərdlərdən biri onun doğma torpağından, yurd-yuvasından didərgin
düşməsi, qaçqın və məcburi köçkünə çevrilməsidir. Harada məskunlaşmasından, özünə necə şərait
qurmasından asılı olmayaraq, ömrünün dünənində qalan ayları-illəri unuda bilmir. Hər gün, hər
saat uşaqlığı, gəncliyi keçən yerlərə dönəcəyinə ümid bəsləyir. Yaddaşında dərin iz salan, gecələr
yuxusunu ərşə çəkən ev-eşiyinin, dağ-dərəsinin, bulaqlarının, otunun-çiçəyinin həsrətini çəkir.
Əsirlikdə qalan qəbiristanlıqda uyuyan doğmalarının məzarlarını ziyarət etmək həsrətilə alışıbyanır...
Bax, bu gün Azərbaycanda 1 milyon 200 mindən çox qaçqın və məcburi köçkün bu cür tale
yaşayır...
Ermənistanın etnik təmizləmə siyasətinin acı nəticələri
Ermənistanın 1988-ci ilin qarlı-şaxtalı qış günlərindən başladığı etnik təmizləmə siyasəti çox
keçmədən soydaşlarımızın öz ata-baba torpaqlarından zorla qovulması, Azərbaycan Respublikasının
20 faiz ərazisinin işğal olunması ilə nəticələndi.
Doğma torpaqlarından didərgin düşən qaçqın və məcburi köçkün soydaşlarımız ilk vaxtlar adi
kommunal şəraiti olmayan yerlərdə, yataqxanalarda, çadır şəhərciklərində məskunlaşdılar. Həmin
dövrdə onlara dövlətimiz, qonşu dost ölkələr tərəfindən ara-sıra yardımlar edilsə də, bu iş yalnız 1993cü ilin iyunundan, ümummilli lider Heydər Əliyevin ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra
mütəmadi xarakter aldı. Ulu öndərin təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə həyata keçirilən məqsədyönlü
tədbirlər, iqtisadi islahatlar, ordu quruculuğu sahəsində atılan uğurlu addımlar respublikamızın
beynəlxalq aləmdəki nüfuzunun gündən-günə artmasını, iqtisadiyyatın güclənməsini təmin etdi.
Ölkəmizin müxtəlif bölgələrində, çadır şəhərciklərində, vaqonlarda ağır sosial vəziyyətdə yaşamağa
məhkum olan insanlar tezliklə dövlətimizin hərtərəfli qayğısı ilə əhatə olundular.
Ümummilli liderimiz hakimiyyətdə olduğu 10 il ərzində qaçqın və məcburi köçkünlər xüsusi
diqqət və qayğı ilə əhatə olunmuşlar. Ulu öndər bu insanların yaşayışlarını yaxşılaşdırmaq məqsədilə
çox sayda qanun və sərəncam imzalamış, dəfələrlə onların məskunlaşdığı çadır şəhərciklərinə gedərək,
şəraitləri ilə yaxından tanış olmuşdur. Dahi şəxsiyyət qaçqın və məcburi köçkünlərin çətinliklərini
özünün bir nömrəli problemi adlandıraraq demişdir: -“... İşğal olunmuş bütün rayonlardan didərgin
düşmüş, indi qaçqın vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan vətəndaşların problemləri bizim üçün
və şəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir”.
Qaçqın və məcburi köçkünlər diqqət və qayğı əhatəsində
Ümummilli liderin siyasi kursunu bu gün uğurla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyev son 15 il ərzində qaçqın və məcburi köçkünlərin probleminin həllini daim diqqət
mərkəzində saxlayıb. Belə ki, əsası ulu öndər tərəfindən qoyulan neft strategiyası öz bəhrəsini verdiyi
vaxtdan ilk vəsait qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına
yönəldilib. Azərbaycanda mövcud 12 çadır düşərgəsindən Biləsuvar rayonu ərazisindəki 5-i 2003-cü
ildə, Bərdə və Ağcabədi rayonlarındakı 4-ü 2006-cı ildə, Saatlı, Sabirabad rayonları ərazisindəki 3-ü
isə 2007-ci ildə ləğv edilib. Respublikamızın müxtəlif bölgələrində məcburi köçkünlər üçün yeni,
müasir tipli qəsəbələr salınıb. Dövlətimizin başçısı həmin qəsəbələrin açılışında şəxsən iştirak edib,
204

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

məcburi köçkünlərlə görüşüb, hökumətin bu sahədə həyata keçirdiyi tədbirlərlə bağlı onlara
məlumatlar verib, insanların problemləri ilə dərindən maraqlanıb.
2013-cü il aprelin 1-də Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində 760 məcburi köçkün ailəsi üçün
yeni salınan məhəllənin açılış mərasimində Azərbaycan Prezidenti deyib: “Görülən bütün bu işlər bir
daha onu göstərir ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Bu günə qədər 140
min məcburi köçkün yeni evlərə, mənzillərə köçürülmüşdür”.
Prezident İlham Əliyevin 1 iyul 2004-cü il tarixli sərəncamı ilə təsdiqlənən “Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət
Proqramı”na və 31 oktyabr 2007-ci il tarixli sərəncamı ilə həmin proqrama edilən əlavələrə uyğun
olaraq Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və onun struktur bölmələri ilə qarşılıqlı fəaliyyət
nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlərin məşğulluğunun gücləndirilməsi, bu qəbildən olan
insanların işlə təmin edilmələri, müasir peşələr üzrə hazırlıq kurslarına, müvəqqəti xarakterli haqqı
ödənilən ictimai işlərə cəlb olunmaları sahəsində indiyədək müəyyən işlər görülüb. Bununla yanaşı,
380 min nəfər əmək qabiliyyətli məcburi köçkündən 200 min nəfəri büdcə təşkilatlarında və digər
sahələrdə daimi işlə, 161 min nəfəri isə müvəqqəti işlə təmin edilib, 3 min nəfər peşə hazırlığı
kurslarına cəlb olunub.
İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 2 min nəfərdən çox
məcburi köçkün sahibkarlıq subyektinin investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 44,3 milyon
manat məbləğində güzəştli kredit ayrılıb.
Dünya Bankı və Azərbaycan Hökumətinin maliyyə vəsaiti hesabına Məcburi Köçkünlərin Sosial
İnkişaf Fondu vasitəsilə 24 min məcburi köçkünə 14,8 milyon manat məbləğində mikrokredit verilib
ki, bu proqramlardan 46 min nəfər məcburi köçkün faydalanıb.
Məcburi köçkünlər üçün salınan 25 qəsəbədə Dünya Bankı və Azərbaycan Hökuməti arasında
imzalanan “Azərbaycan: məcburi köçkün gənclərin dəstəklənməsi layihəsi” çərçivəsində Yaponiya
Sosial İnkişaf Fondunun xətti ilə ayrılan 2 milyon ABŞ dolları məbləğində qrant vəsaiti hesabına 101
icma mikrolayihəsi reallaşdırılıb, 242 nəfər gənc məcburi köçkün müxtəlif peşə təlimini bitirib, 14
idman kompleksi, 22 kompüter, 16 gənclər-əyləncə və 13 məişət-tədris, 1 elektron kitabxana yaradılıb.
Yuxarıda qeyd olunan sərəncam və ona edilən əlavələrin icrası nəticəsində məcburi köçkünlər
arasında yoxsulluq həddi 75 faizdən 12 faizə enib. Bundan başqa, Nazirlər Kabinetinin 2000-ci il 6
noyabr tarixli “Kənd təsərrüfatı ilə məşğul olmaq üçün məcburi köçkünlərə kreditlərin verilməsi
qaydalarının və şərtlərinin təsdiq edilməsi haqqında” qərarına uyğun olaraq 2001-2002-ci illərdə
büdcədən ayrılan 2 milyard manat vəsait hesabına min nəfərdən çox məcburi köçkünə kənd təsərrüfatı
ilə məşğul olmaq üçün mikrokreditlər ayrılıb.
Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması üçün xarici investorlar da cəlb edilib. Məsələn,
Dünya Bankı və Azərbaycan hökuməti arasında bağlanılan kredit sazişi (“Məcburi köçkünlərin iqtisadi
inkişafına yardım layihəsi”) üzrə Azərbaycan Respublikası Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu
tərəfindən 10,8 min nəfər məcburi köçkünə 7,66 milyon manat məbləğində mikrokredit verilib.
Qeyd edilənlərdən başqa, dövlət başçısının müvafiq fərmanına əsasən, məcburi köçkünlər və
onlara bərabər tutulan şəxslər üçün yemək xərci müavinəti, habelə kommunal və digər xidmətlər üzrə
dövlət büdcəsindən ödənişlər əvəzinə 1 yanvar 2017-ci il tarixindən hər bir məcburi köçkün və onlara
bərabər tutulan şəxslər üçün 36 manat məbləğində vahid aylıq müavinət müəyyən edilib.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyeva da öz fəaliyyətində sözügedən
məsələyə daim diqqətlə yanaşır. 2017-ci ilin martında Birinci vitse-prezidentin sədrliyi ilə məcburi
köçkünlərin sosial problemlərinə həsr edilən müşavirənin keçirilməsi, müvafiq qurumlar qarşısında
konkret vəzifələr qoyulması məhz bunun bariz ifadəsidir.
Xatırladaq ki, Mehriban xanım Əliyeva ötən il iyunun 27-də Abşeron rayonunun Masazır
qəsəbəsində yeni mənzillərin verilməsi mərasimində iştirak edib. Həmin gün Ermənistanın işğalçı
siyasətindən əziyyət çəkən soydaşlarımızın bir qismi yeni mənzillərlə təmin olunub, onların yaşayış
şəraiti yaxşılaşdırılıb.
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Birinci vitse-prezident -Mehriban xanım Əliyeva yeni mənzillərə köçürülən qaçqınlarla görüşdə
deyib: “Mən öz fəaliyyətimdə sosial problemlərin, xüsusilə də qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin
problemlərinin, çətinliklərinin həllinə xüsusi diqqətlə yanaşıram. Birinci vitse-prezident vəzifəmdə ilk
müşavirəm məhz bu problemlərin həllinə yönəlmişdir. Bizim qarşımızda duran məqsəd ilkin
mərhələdə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində yararsız, qəzalı, yarımçıq tikilmiş binalarda məskunlaşmış
dörd min məcburi köçkün ailəsini yeni mənzillərlə təmin etməkdir. Bunun üçün bütün lazımi
göstərişlər verilib, artıq tədbirlər görülür və əminəm ki, biz bu məqsədimizə nail olacağıq.”
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva cari ilin may ayının 24-də Bakı
şəhərinin Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsinin şimal-şərqində Lökbatan-Qobu yolunun 3
kilometr şərq hissəsində məcburi köçkünlər üçün salınan “Qobu Park” yaşayış kompleksinin açılışında
iştirak ediblər.
Məlumat üçün deyək ki, kompleksdə 1026 ailəlik 108 bir-otaqlı, 396 ikiotaqlı, 360 üçotaqlı, 162
dördotaqlı olmaqla 11 ikibloklu doqquzmərtəbəli yaşayış binası inşa olunub.
Bundan başqa, burada 344 nömrəli 220 yerlik ikimərtəbəli körpələr evi-uşaq bağçası, 624 şagird
yerlik 32 nömrəli köçkün tam orta məktəb, tibb məntəqəsi, poçt məntəqəsi, polis məntəqəsi,
ümumilikdə yaşamaq üçün bütün şərait yaradılıb. Gözəl ictimai zonalar yaradılıb, ağaclar əkilib,
parklar salınıb.
Kompleksin açılışında çıxış edən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyib: “Biz hər il minlərlə
köçkünü evlərlə təmin edirik. Bu il 20 min köçkün yeni mənzillərlə, evlərlə təmin ediləcək. Bu yaşayış
kompleksində 1026 mənzil var. Yəni, burada 1026 ailə yaşayacaq və yaxşı şəraitdə yaşayacaq... Bu
ilin sonuna qədər, ümumiyyətlə, son illər ərzində görülmüş işlər nəticəsində 285 min köçkün artıq
evlərlə təmin olunacaq”.
Torpağın üzü gülür...
Yeni salınan şəhərciklər arasında Cocuq Mərcanlının bərpası xüsusi önəm daşıyır. 2017-ci ildə
bu qəsəbənin yenidən qurulmasının təntənəli açılış mərasimi keçirildi. Hazırda bu yaşayış
məntəqəsində 150 ev, məktəb, uşaq bağçası tikilib. Qəsəbədə ermənilər tərəfindən dağıdılan Şuşa
məscidinin bənzəri inşa edilib.
Cocuq Mərcanlı kəndinin bərpası Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun göstəricisidir.
Ermənistan rəhbərliyi və onların havadarları bilməlidirlər ki, Azərbaycan xalqı heç vaxt işğalla
barışmayacaq.
Xatırladaq ki, Cocuq Mərcanlı kəndinin yenidən qurulması 2016-cı ilin Aprel döyüşlərinin
nəticəsindən, Azərbaycan Ordusunun tarixi zəfərindən sonra mümkün olub. Ağdərə, Füzuli, Cəbrayıl
rayonlarının ərazilərinin bir hissəsi işğalçılardan təmizlənəndən sonra bu qəsəbənin bərpasına
başlanılıb.
Cocuq Mərcanlıdan olan köçkünlər, uzun illər müxtəlif yerlərdə yaşamış insanlar şərait yaranan
kimi dərhal öz kəndlərinə gəlməyə üstünlük verirlər...
***
Bu günlərdə Azərbaycanın Müdafiə Nazirliyi daha bir sevindirici məlumat yaydı. Bildirilirdi ki,
Şərur rayonunun Günnüt kəndi və ətafındakı mühüm strateji əhəmiyyəti olan yüksəkliklər Əlahiddə
Ümumqoşun Ordunun əks-həmlə əməliyyatları ilə işğaldan azad edilib. Ordumuz Xunut, Qızılqaya,
Mehridağ, Ağbulaq yüksəkliklərindəki mövqelərə sahiblənib Ümumilikdə 11 min hektara yaxın ərazi,
İrəvan-Yexeqndzor-Gorus-Laçın-Xankəndi avtomobil yolu nəzarət altına alınıb. Bununla da düşmən
bir daha yəqin etdi ki, Azərbaycan tarixi ərazisinin işğal faktı ilə heç vaxt barışmayacaq.
Məqalə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Kütləvi İnformasiya Vasitələrinin
İnkişafına Dövlət Dəstəyi Fondunun Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasının 100-cü
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ildönümü və 22 iyul – Azərbaycan Milli Mətbuatının yaranmasının 143-cü ildönümü ilə əlaqədar
keçirdiyi fərdi jurnalist yazıları müsabiqəsinə təqdim edilir.
Xalq qəzeti. - 2018.- 5 iyul. - № 146. - S. 6.
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Qaçqın və məcburi köçkünlər dövlət qayğısı ilə əhatə olunur
İşğal olunmuş bütüm rayonlardan didərgin düşmüş, indi qaçqın vəziyyətində, köçkün vəziyyətində
yaşayan vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim üçün bir nömrəli problemdir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev
Ceyhun Rasimoğlu
Ötən əsrin 90-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində öz doğma yurdyuvalarını tərk etmək məcburiyyətində qalmış qaçqın və məcburi köçkünlər dövlətimizin diqqət və qayğısı ilə
tam şəkildə əhatə olunublar. Xalqın çağırışı ilə ikinci dəfə hakimiyyətə qayıdışından sonra Ulu Öndərimiz
Heydər Əliyev bu təbəqənin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi üçün Dövlət Proqramları, Sərəncam və
fərmanlar imzalamışdır. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi, onların
məskunlaşma səviyyəsinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Ümummilli Lider Heydər Əliyevin Sədrliyi ilə 1998-ci
il iyunun 27-də ümumrespublika müşavirəsi keçirildi. “İşğal olunmuş bütün rayonlardan didərgin düşmüş,
indi qaçqın vəziyyətində, köçkün vəziyyətində yaşayan vətəndaşların problemləri bizim üçün və şəxsən mənim
üçün bir nömrəli problemdir” deyən Ulu Öndər elə həmin il Biləsuvar rayonu ərazisindəki çadır
düşərgələrinə səfər etdi.
Bununla da, məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin, onların həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması
məqsədilə dövlət tərəfindən əməli işlərə, çadır düşərgələrinin ləğvinə başlanıldı. 2002-ci il sentyabr ayının 13-də
Ulu Öndərin iştirakı ilə Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində Ermənistan Respublikasından olan
qaçqınlar və Xocalıdan olan məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbə istifadəyə verildi. Bütövlükdə isə
qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını daim diqqət mərkəzində saxlayan
Ümummilli Lider Heydər Əliyev beynəlxalq səviyyədə keçirilən çoxsaylı tədbirlərdə iştirak etməklə yanaşı,
əraziləri işğal olunmuş rayonların ictimaiyyət nümayəndələri, qaçqın və məcburi köçkünlərlə 20-dən çox görüş
keçirmişdir.
1998-ci ildə “Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları haqqında”, 1999-cu ildə “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu haqqında”, “Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər
tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında” qanunlara imza atan Prezident Heydər Əliyevin göstərişi ilə dövlət
ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil haqqının, eləcə
də kommunal və digər xidmətlərin ödənişindən azad edildilər. Bütövlükdə isə qaçqın və məcburi köçkünlərin
sosial problemlərinin həllinə yönəldilən vəsaitin həcmi 1993-2003-cü illər arasında 90 dəfə, yemək xərcləri
üçün müavinət 60 dəfə, kommunal xidmət xərcləri 120 dəfə artırıldı. Ümummilli Lideri Heydər Əliyev
tərəfindən əsası qoyulan uğurlu neft strategiyası çərçivəsində əldə edilən ilk vəsait məhz qaçqın və məcburi
köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına yönəldildi.
Qaçqın və köçkünlərin sosial müdafiəsi təmin olunur
Dahi Öndər Heydər Əliyevin düzgün, məntiqi təfəkkürə əsaslanan siyasətini müasir dövrün tələblərinə
uyğun yaradıcılıqla davam etdirən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev də qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemlərinin həllini ölkəmizdə həyata keçirilən sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyənləşdirmişdir. Təkcə onu qeyd etmək kifayətdir ki, Cənab ilham Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də
prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni
qəsəbələrdə keçirmiş və ölkədə bir dənə də olsun, çadır düşərgəsinin qalmayacağını bəyan etmişdi.
Ermənistanın işğalçılıq siyasətinin acı nəticəsi olaraq yurd-yuvalarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın sosial
problemlərinin həllini diqqət mərkəzində saxlayan dövlət başçısı İlham Əliyev 2004-2016-cı illərdə qaçqın və
məcburi köçkünlərlə bağlı keçirilən müxtəlif tədbirlərdə 31 dəfə, o cümlədən, yeni salınmış yaşayış qəsəbələri
və məhəllələrinin böyük əksəriyyətinin açılışında şəxsən iştirak etmiş, həmçinin problemə həsr olunmuş bir
beynəlxalq konfrans və iki geniş müşavirə keçirilmiş, bir Dövlət Proqramı və ona 2 əlavə təsdiq edilmişdir.
2006-cı ildə Bərdə və Ağcabədi rayonlarındakı 4 çadır düşərgəsi, 2007-ci ilin dekabrında isə Saatlı və Sabirabad
rayonları ərazisindəki 3 çadır düşərgəsi ləğv edilmişdir. Bundan əlavə, ölkə üzrə istismara yararsız 16 fin tipli
qəsəbə ləğv edilmiş, orada müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri yeni salınmış qəsəbələrə
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köçürülmüşlər. Prezident İlham Əliyev bununla bağlı demişdir: “Bizim torpaqlarımız azad olunandan sonra biz
həmin torpaqlarda bundan da gözəl binalar tikəcəyik. Bütün şəhərləri bərpa edəcəyik və öz vətəndaşlarımızı
doğma torpaqlara qaytaracağıq.
O gün gələcək, mən buna inanıram, şübhə etmirəm. Əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa
edəcəkdir”.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid
aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında 23 yanvar 2017-ci il tarixli Fərman imzalaması da qaçqın və
məcburi köçkünlərə göstərilən dövlət qayğısının daha bir nümunəsidir. Bütövlükdə isə ötən müddətdə
qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli ilə bağlı beynəlxalq normalara uyğun tam hüquqi
baza yaradılmış, ölkə Prezidenti tərəfindən 96 Fərman və Sərəncam imzalanmış, Nazirlər, Kabineti 368 qərar və
sərəncam, Milli Məclis isə 34 qanun qəbul etmişdir. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsində,
onların mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasında mühüm rol oynayan dövlət proqramları və əlavələr,
eləcə də digər sənədlər hazırda da uğurla icra edilir.
Məcburi köçkünlərin öz yurd-yuvalarına qayıdacağı
gün uzaqda deyil
Məcburi köçkünlərin sosial müdafiəsinin gücləndirilməsi sahəsində aparılan genişmiqyaslı işlərin davam
etdirilməsi bu kateqoriyadan olan insanlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir. Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın Sədrliyi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında
müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr olunmuş müşavirədə doğma
torpaqlarından didərgin düşən soydaşlarımızın problemlərinin daim diqqət mərkəzində saxlanıldığını göstərdi.
Müşavirədə bir daha təsdiq olundu ki, məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin ildən-ilə yaxşılaşdırılması
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin birbaşa nəzarətində saxladığı məsələdir və bu
istiqamətdə davamlı tədbirlər görülür. Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir
tələblər səviyyəsində inşa edilən qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür.
Onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları qəbul edilib, sosial müavinətlərin artırılması
istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb. Uğurlu sosial-iqtisadi siyasət ölkənin bütün sahələrdə dinamik inkişafı
ilə yanaşı, bu təbəqədən olan insanların problemlərinin həlli istiqamətində də mühüm irəliləyişlərə nail
olunmasına imkan verib. indiyə qədər məcburi köçkünlər üçün 95 müasir qəsəbə və çoxmərtəbəli binalardan
ibarət yaşayış kompleksi salınıb, 250 min qaçqının və məcburi köçkünün mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması
təmin edilib. Amma məcburi köçkünlərin mənzil problemi təkcə dövlət tərəfindən inşa olunan ev və binalar
hesabına həll olunmur. “Azərbaycanın sürətli inkişafı, dövlət quruculuğunun bütün sahələrinə, o cümlədən,
sosial sferaya ciddi sirayət edib və bir çox sosial proqram və layihələrdə real əksini tapıb”. Bu fikirləri
açıqlamasında Milli Məclisin deputatı Mahir Abbaszadə deyib. M. Abbaszadə bildirib ki, qaçqınların və
məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə göstərilən dövlət dəstəyi də, xüsusilə diqqətəlayiqdir. Onun
sözlərinə görə, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində doğma yurdlarından qovularaq
qaçqın və məcburi köçkünə çevrilən soydaşlarımızın yeni evlər və mənzillərlə təmin olunması istiqamətində son
illər əhəmiyyətli tədbirlər görülür. Ölkəmizdə qaçqın və məcburi köçkünlər yüksək dövlət qayğısı ilə əhatə
olunublar. “Azərbaycan dövləti qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitlərinin yaxşılaşdırılmasına
onların sosial müdafiələrinin gücləndirilməsinə, məşğulluqlarının təmin edilməsinə davamlı qayğı göstərir,
mühüm qərarlar qəbul olunur. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən imzalanan məcburi köçkünlər və
onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin müəyyən edilməsi haqqında Fərman da bu
istiqamətdə qəbul olunmuş mühüm qərardır.
Böyük Qayıdışa hazırlıq görülür
Dövlətimizin qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərdiyi diqqət və qayğı beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
də yüksək qiymətləndirilir. BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının Azərbaycandakı nümayəndəliyinin
rəhbəri Arun Sala-Nqarmo bununla bağlı demişdir: “Qeyd etmək istərdim ki, Azərbaycan hökuməti məcburi
köçkünlərə çox böyük diqqət göstərir və bu mənada, bir çox ölkələr üçün nümunə ola bilər. Bu faktı hələ 2007ci ildə Azərbaycanda səfərdə olmuş BMT Baş katibinin məcburi köçkünlərin hüquqları üzrə nümayəndəsi
Valter Kalin hazırladığı hesabatda da qeyd etmişdi. Əminəm ki, bu hal 2011-ci ilin martında Azərbaycana dair
dərc olunacaq yeni hesabatda da öz əksini tapacaq”.
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Bütövlükdə isə, qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün ötən 21 ildə 6,2 milyard
manat vəsait sər edilmişdir. Həmin vəsaitin 2,8 milyard manat büdcə vəsaiti, 2 milyardı Dövlət Neft Fondunun,
1,4 milyardı isə beynəlxalq maliyyə qurumları və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar
təşkilatların vəsaitidir. Ötən müddətdə məcburi köçkünlərə aylıq yemək xərci üçün verilən müavinətin məbləği
4 dəfə, kommunal xidmətlərə görə vəsaitin miqdarı 4,5 dəfə, “Dövlətqaçqınkom”un illik büdcəsi isə 5,5 dəfə
artmışdır Əməkqabiliyyətli 380 min məcburi köçkün dən 161 min nəfəri daimi işlə təmin edilmiş 200 min nəfəri
isə mövsümi işlərə cəlb edilmişdir. Ötən illər ərzində Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xətti ilə 2 min
nəfərdən çox məcburi köçkün sahibkarlıq subyektinin, investisiya layihəsinin maliyyələşdirilməsinə 44 milyon
manat məbləğində güzəşti kredit verilmişdir. Yeri gəlmişkən, 2016-cı ildə bir nəfər məcburi köçkünə xərclənən
vəsaitin həcmi təxminən 750 manat təşkil etmişdir ki, bu da dünyanın digər münaqişə zonaları ilə müqayisədə
ən yüksək göstəricidir. Həyata keçirilmiş bu kimi tədbirlər nəticəsində son 13 ildə məcburi köçkünlər arasında
yoxsulluq həddi 75 faizdən 12 faizədək azalmışdır.
Tam əminliklə demək olar ki, dövlətimizin apardığı siyasət yaxın vaxtlarda öz bəhrəsini verəcək.
Beləliklə, qaçqın və məcbur köçkünlərimiz öz yurd-yuvalarına qayıdaçaqlar. Artıq Böyük Qayıdışın ilkin
mərhələsi Çocuq Mərcanlı, Günnüt və digər işğaldan azad olunan ərazilərimizə insanların qayıdışı ilə nümayiş
olunub.
Səs.-2018.-12 iyul.-№129.-S.13.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərə dövlət qayğısı: Dünəndən bu günə
Emil Əmiraslanov
“Qaçqın və məcburi köçkünlər”. Bu cümlə, erməni kimi xisləti pozuq, insanlığa düşmən kəsilən bir
xalqın qonşusu olmağın ağrılarını hər kəsdən yaxşı bilən, nankor ermənilərdən tarixdə olmazın
mənfurluqlarına şahid olan Azərbaycan xalqı üçün ağır və həm də yaralı bir cümlədir.
Bu cümlənin içində el-obasından didərgin düşmüş yüz minlərlə insanın acı taleyi, erməni faşistləri
tərəfindən 20-ci əsrin əvvəllərindən bəri minlərlə azərbaycanlı körpənin şişə çəkilmiş cəsədi, qanına
qəltan edilmiş qoca və qadınların ah-naləsi gizlənir.
1988-ci ildən xalqımıza qarşı aparılan erməni terroru isə onunla nəticələndi ki, yüz minlərlə soydaşımız
doğma yurdlarından didərgin düşdü, bir çoxları isə erməni faşizminin 20-ci əsrdəki vəhşi daşnak siyasətinin
qurbanına çevrildi. Məhz Ulu Öndər Heydər Əliyev xalqın çağırışı ilə yenidən hakimiyyətə qayıtdıqdan sonra,,
qaçqın və məcburi köçkünlərin problemləri diqqətdə saxlanıldı, onlara qarşı dövlət qayğısı geniş xarakter aldı.
Ermənistan silahlı qüvvələrinin Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi nəticəsində öz ata-baba yurdlarından
didərgin düşmüş soydaşlarımızın qayğıları Ümummilli Lider Heydər Əliyevin ən çox diqqət göstərdiyi
məsələlərdən biri olub. Onların problemlərinin həlli ilə bağlı həyata keçirilən ilk tədbirlər, hazırlanan
Proqramlar Ulu Öndərin gərgin əməyinin nəticəsidir. Xarici səfərləri zamanı o, qaçqın və məcburi köçkünlərin
vəziyyətinin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına çalışırdı.
Bu təbəqədən olan insanlara qayğı və diqqət göstərilməsi Dahi Öndər Heydər Əliyev siyasətinin layiqli
davamçısı, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin fəaliyyətinin mühüm istiqamətini təşkil edir.
Təsadüfi deyil ki, Prezident İlham Əliyev 2013-cü il oktyabrın 1-də prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü
Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirərkən ölkədə bir dənə də
olsun çadır düşərgəsinin qalmayacağını bəyan etmiş və vədini 2017-ci ilin sonunda, vaxtından bir il əvvəl yerinə
yetirmişdir
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva da bu vəzifəyə təyin ediləndən
sonra ilk müşavirəsini məhz məcburi köçkünlərin problemlərinə həsr edib və bundan dərhal sonra məcburi
köçkünlər üçün yeni yaşayış kompleksinin təməlini qoyub. Dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərə aid
problemlərin getdikcə kəskinləşdiyi bir dövrdə Azərbaycan dövləti bütün beynəlxalq öhdəliklərə əməl edərək bu
sahədə böyük işlər görür.
Yeni salınan ərazilərə köçürülmə
2001-2002-ci illər ərzində Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı üç fərmana əsasən, qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və onların məskunlaşma, məşğulluq problemlərinin
həlli üçün Dövlət Neft Fondundan 359 milyard manat vəsait ayrılıb və bunun müqabilində 18 qəsəbə salınıb,
6076 mənzil tikilib, yüzlərlə zəruri infrastruktur obyektləri inşa edilib, beş mindən artıq ailəyə birdəfəlik
yardımlar olunub və onlara müvafiq torpaq sahəsi verilib. Ulu Öndər Heydər Əliyevin imzaladığı “Erməni
millətçilərinin apardığı etnik təmizləmə nəticəsində Ermənistan ərazisindəki öz tarixi torpaqlarından didərgin
salınan azərbaycanlıların məskunlaşması problemlərinin həlli haqqında” 2001-ci il 22 avqust tarixli, 562
nömrəli, “Azərbaycan torpaqlarının erməni silahlı qüvvələri tərəfindən işğalı nəticəsində Ağdam və Füzuli
rayonlarından didərgin düşən və çadır düşərgələrində müvəqqəti yerləşdirilən məcburi köçkünlərin bir qisminin
həmin rayonların ərazisində məskunlaşdırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 2001-ci il 7 sentyabr tarixli,
577 nömrəli, “Biləsuvar rayonu ərazisində yerləşən beş çadır düşərgəsində məskunlaşan məcburi köçkünlərin
sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı bəzi tədbirlər haqqında” 2002-ci il 13 may tarixli, 700 saylı
fərmanlarına əsasən, qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial-məişət vəziyyətinin yaxşılaşdırılması və onların
məskunlaşması problemlərinin həlli ilə bağlı tədbirlərin maliyyələşdirilməsi məqsədilə Dövlət Neft Fondundan
ümumilikdə 359 milyard manat vəsait ayrılıb. Həmin vəsait hesabına yeni yaşayış qəsəbələri, o cümlədən,
mənzillər tikilib, bu qəsəbələrdə 18 məktəb binası, 18 səhiyyə məntəqəsi və digər zəruri infrastruktur obyektləri
inşa edilib.
Əməli işlər hər şeydən xəbər verir
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Son 15 ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindən biri olub. Həmin müddətdə qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən 51 Fərman və Sərəncam imzalanıb,
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə
Dövlət Proqramı”, həmin Proqrama 2 Əlavə təsdiq edilib. Gəlin aşağıdakı göstəricilərə diqqət edək:
-Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən ötən dövrdə qaçqın və məcburi köçkün problemi ilə
bağlı 1 beynəlxalq konfrans, 2 müşavirə, xarici ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların rəhbərləri ilə 800-dən çox,
həmçinin qaçqın və məcburi köçkünlərlə 30 görüş keçirilib.
- Dövlət büdcəsindən ayrılmış vəsait hesabına məcburi köçkünlərə aylıq yemək xərci üçün verilən
müavinətin məbləği 3,5 dəfə artırılıb.
16 min ailəyə sosial yardım verilib.
Məcburi köçkünlərə kommunal xidmətlərə görə sərf olunmuş vəsaitin məbləği 4,5 dəfə çoxalıb.
64,4 min məcburi köçkün ailəsinin hər biri qış mövsümündə ayda 40 litr ağ neftlə təmin olunur.
Büdcədən maliyyələşdirilən müəssisələrdə, təşkilatlarda çalışmış, özlərindən asılı olmayan səbəblərə görə
iş yerlərindən məhrum olmuş və işlə təmin edilməyən 11 min nəfərədək məcburi köçkünə orta aylıq əməkhaqqı
ödənilir.
Son 15 ildə dövlət ali məktəblərində ödənişli əsalarla təhsil alan 8 min 700 məcburi köçkün tələbənin
təhsil xərcləri dövlət büdcəsi vəsaiti hesabına ödənilmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə 3,8 milyard manat vəsait sərf edilib. Həmin
vəsaitin 1,7 milyard manatı dövlət büdcəsinin, 1,4 milyard manatı Dövlət Neft Fondunun, 378 milyon manatı isə
digər təşkilatların payına düşür. Hazırda bir nəfər məcburi köçkünə il ərzində xərclənən vəsaitin məbləği 1100
manat təşkil edir ki, bu da dünyanın digər münaqişə zonaları ilə müqayisədə ən yüksək göstərici olmaqla, 2003cü ildəkinə nisbətən 9 dəfə çoxdur. Məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 75 faizdən 15 faizədək azalıb.
Bundan başqa, 30 şəhər və rayonun ərazisində bütün sosial-texniki infrastruktura malik, ümumi sahəsi 1,5
milyon kvadratmetr olan 57 müasir qəsəbə və yaşayış kompleksi yaradılıb. Bu yaşayış məntəqələrinin hamısı
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə istifadəyə verilib. Həmin yaşayış
komplekslərinə çadır düşərgələrində, yük vaqonlarında, fin tipli qəsəbələrdə, məktəblərdə yataqxanalarda
tikintisi yarımçıq qalmış binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 23,5 min ailə və ya 110 min nəfər məcburi köçkün
köçürülüb.
Yeni yaşayış komplekslərindən 17-si Ağdam, 17-si Füzuli, 11-i Biləsuvar, 6-sı Goranboy, 3-ü Ağcabədi
rayonu ərazisində inşa edilib. Məcburi köçkünlərin məskunlaşdığı 7 çadır düşərgəsi və 12 fin tipli qəsəbə
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin tapşırığı ilə ləğv edilib. Son 15 ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin
mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədilə Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən 1 milyard
546.9 milyon manat vəsait sərf olunub.
Heydər Əliyev Fondunun xeyirxah təşəbbüsü
Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın sədrliyi ilə keçirilən
müşavirədə Bakı və Sumqayıt şəhərlərində hələ də ağır vəziyyətdə, qəzalı və yararsız binalarda yaşayan
məcburi köçkünlərin yeni mənzillərə köçürülməsi məsələsinə baxılıb və 4 min ailənin köçürülməsi ilə bağlı
ciddi tapşırıqlar verilib. Bundan az sonra Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə Qaradağ rayonu Lökbatan
qəsəbəsində “Qobu Park” yaşayış kompleksinin təməlqoyma mərasimi keçirilib və burada tikinti işləri qısa
müddətdə başa çatdırılıb. Bakıda qəzalı, ən ağır vəziyyətdə olan binalarda, xüsusən, zirzəmilərdə müvəqqəti
məskunlaşan köçkün ailələrinin bu il iyulun 9-dan həmin kompleksdə yerləşdirilməsinə başlanılıb.
Nərimanov rayonundakı “Mayakovski, 8/9, 10” və “Ziya Bünyadov, 30” ünvanlarında yataqxanalarda
yaşayan və püşkatma mərasimində iştirak edən 132 məcburi köçkün ailəsinin də həmin qəsəbəyə köçürüləcəyi
bildirilib.
Təkcə ötən il Çocuq Mərcanlıdan sonra vaxtilə işğal altında olan Şıxarx qəsəbəsində bütün sosial-texniki
infrastrukturu ilə birlikdə 1170 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilmiş və açılışında Prezident İlham Əliyevin
də iştirak etdiyi müasir şəhərcik də deyilənləri təsdiqləyir. Ötən il bu qəsəbənin açılışını məcburi köçkünlərin
problemlərinin həlli işində çox önəmli, həmçinin tarixi hadisə kimi dəyərləndirən dövlətimizin başçısının da
vurğuladığı kimi, vaxtilə işğal altında olan Şıxarx qəsəbəsində 1170 ailə üçün tikilmiş şəhərciyin açılışı bir
tərəfdən onu göstərir ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Digər tərəfdən isə onu
göstərir ki, işğaldan azad edilmiş torpaqlarda Azərbaycan yeni həyat qurur, yeni ictimai binalar, yaşayış binaları,
qəsəbələr salınır və minlərlə köçkün bu torpaqlara qayıdır.
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Qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək ümumilikdə 3,2 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 97
müasir qəsəbə və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb, 53 min ailənin və ya 265 min
nəfər qaçqın və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb.
Yuxarıda sadaladığımız faktlar onu əyani şəkildə sübut edir ki, Ulu Öndər Heydər Əliyev və Onun siyasi
varisi Prezident İlham Əliyev yurd-yuvalarını itirmiş soydaşlarımızın ən yüksək səviyyədə qayğı ilə əhatə
olunmasına nail olublar. Onların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması üçün Azərbaycan dövləti çox ciddi
tədbirlər həyata keçirib. Məcburi köçkünlərin mənzillə təmin olunması, sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması,
məşğulluğunun artırılması üçün xüsusi dövlət proqramları qəbul olunub və uğurla həyata keçirilir. Aparılan
uğurlu sosial siyasət nəticəsində bütün çadır şəhərcikləri ləğv olunub.
Bu gün bütün Azərbaycan xalqının bir amalı var: Doğma torpaqlarımızı erməni cəladlarından geri almaq,
əzəli torpaqlarımıza qayıtmaq və o torpaqlarda əbədi məskən salmaq. Prezident İlham Əliyevin bu istiqamətdə
həyata keçirdiyi strateji siyasət də bu arzumuzun gerçəkləşməsi üçün tarixi zəminin yetişdiyini, tezliklə əzəli
torpaqlarımıza sahib olacağımız günün uzaqda olmadığını deməyə tam əsas verir.
Səs.-2018.-14 noyabr.-№215.-S.11.
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Müasir dünyanın qaçqın və məcburi köçkün problemi
Azərbaycan dövləti qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini daim diqqət mərkəzində
saxlayır
Mahirə Cəfərova
Müasir dünyamız insanların daha təhlükəsiz və firavan yaşamasına hesablanan yeniliklərlə zəngin olsa da,
çatışmazlıqlar və ağrılı olan problemlərlə də diqqət mərkəzindədir. Xüsusilə də, dünyanın müxtəlif bölgələrini
ağuşuna alan münaqişələr, o cümlədən, qaçqın və məcburu köçkün problemi. Ən faciəvisi odur ki, hər il bu
kateqoriyadan olan insanların sayı artmaqdadır. 30 /7 əvvəl dünyada 30 milyon qaçqın və məcburi köçkün, 25
münaqişə zonası var idisə, bu gün dünyada qaçqın, və məcburi köçkünlərin sayı 65 milyonu keçib və münaqişəli
zonaların sayı isə 70-ə qədərdir.
Qaçqın və məcburi köçkün problemi Azərbaycandan da yan keçməyib. 1905, 1918-1920, 1948-1953-cü
illərdə Ermənistanın etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində, yüz minlərlə azərbaycanlı doğma torpaqlarından
qaçmağa məcbur olub. 1988-1993-cü illərdə isə Ermənistan silahlı qüvvələrinin hücumu nəticəsində həm
Ermənistanda, həm də Dağlıq Qarabağ və ətraf rayonlarda yaşayan 1 milyondan artıq soydaşlarımız daimi
yaşayış yerindən didərgin düşüb. Dövlətimiz artıq həssas təbəqəyə çevrilən qaçqın və məcburi köçkünlərin
üzləşdikləri sosial-məişət problemlərinin həlli istiqamətində mühüm və təxirəsalınmaz tədbirlər həyata keçirib.
Xüsusilə də, Azərbaycan xalqının Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin xalqın çağırışı ilə ikinci dəfə hakimiyyətə
gəlişindən sonra bu istiqamətdə köklü dəyişiliklər və genişmiqyaslı işlər görüldü. Doğma yurdlarından didərgin
salınmış bir milyon nəfərədək soydaşımız Dahi Öndərimiz Heydər Əliyevin danılmaz fəaliyyəti nəticəsində
dövlət qayğısı ilə əhatə olundu, onların üzləşdiyi sosial problemlər tədricən öz həllini tapmağa başlamışdır.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial-məişət problemlərinin həlli və onlara
dövlət qayğısının artırılması barədə demişdir: “Bu insanların məskunlaşdıqları yerlərdə yaşamaları, əmək
fəaliyyəti ilə məşğul olmaları üçün bütün imkanlardan istifadə edirik. Biz əlimizdən gələni edirik ki, sizin
yaşayışınız müəyyən qədər normal olsun. Amma aydındır ki, yerini-yurdunu itirmiş insanların yaşayışı çətindir.
Bu, sizi də, bizi də incidir”.
Dahi Öndərimiz müxtəlif ölkələrin dövlət başçıları, rəsmi şəxsləri ilə keçirilən çoxsaylı görüşlərində,
beynəlxalq və yerli qurumlarda etdiyi çıxışlarında qaçqın və məcburi köçkünlər məsələsinə toxunaraq, bunu
ölkənin bir nömrəli problemi adlandırmışdır. Ulu Öndərimiz Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli istiqamətində Ermənistan Prezidenti ilə 25, ATƏT rəhbərliyi, Minsk Qrupunun təmsilçiləri
ilə 200-dən və 80 ölkənin dövlət başçıları ilə 500-dən çox görüş keçirmişdir. Məhz Ulu Öndərimiz Heydər
Əliyevin danılmaz fəaliyyəti sayəsində 1993-2004-cü illərdə ayrı-ayrı dövlətlər, maliyyə qurumları, beynəlxalq
humanitar və inkişaf təşkilatları tərəfindən qaçqın, məcburi köçkün və aztəminatlı əhaliyə müxtəlif layihələr
üzrə 640 milyon ABŞ dollarından çox həcmdə humanitar yardım göstərilmişdir. Ulu Öndərin 1997-ci ildə
İtaliyaya səfəri zamanı əldə olunmuş razılığa əsasən, İtaliyanın ENİ şirkəti tərəfindən “Azərbaycanda
yurdlarından didərgin düşmüş şəxslər və məcburi köçkünlər” layihəsi çərçivəsində 2,2 milyon ABŞ dolları
həcmində ayrılmış qrant vəsaiti hesabına 1999-cu ilin noyabr ayında Azərbaycan hökuməti, “ACİP
Azərbaycan” Ortaq Şirkəti, İtaliyanın ENİ şirkəti və BMT QAK arasında imzalanmış üçtərəfli müqaviləyə
əsasən, məcburi köçkünlər üçün Xanlar rayonunda 234 ailə üçün 253 ev və sosial obyektlər, Beyləqan
rayonunda 110 ailə üçün 124 ev və sosial obyektlər inşa edildi, Ağcabədi rayonu ərazisində Laçın qış
yataqlarında (Taxtakörpü) 35 obada məskunlaşmış 5600 nəfər üçün su xətləri çəkildi.
Yeni uğurlar yeni mərhələdə
Dahi Öndərimiz Heydər Əliyevin qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərdiyi qayğı bu gün Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyev tərəfindən uğurla davam etdirilir. 2003-cü il prezident seçkilərində xalqın mütləq
dəstəyini qazanaraq Prezident seçilən Cənab İlham Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərə dövlət qayğısının
artırılması barədə mühüm tədbirlər həyata keçirdi, Fərman və Sərəncamlar imzaladı, indiyədək Prezident İlham
Əliyev tərəfindən bu sahə ilə bağlı 98 Fərman və Sərəncam imzalanıb. Milli Məclis 34 qanun, Nazirlər Kabineti
isə 370 qərar və sərəncam qəbul edib. Cənab İlham Əliyevin Prezident kimi imzaladığı ilk sərəncamlarından biri
2004-cü ildə qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı ilə bağlı olub. Həm də xatırlatmaq lazımdır ki, 2003-cü il prezident seçkiləri ərəfəsində
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ilk görüşünü Biləsuvar rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirən Cənab
İlham Əliyev “ölkədə bir dənə də çadır düşərgəsi qalmayacaq”, - deyə bəyan etmişdi. Ölkə başçısının bu vədi
vaxtından bir il əvvəl yerinə yetirildi və çox acınacaqlı şəraitdə yaşayan məcburi köçkünlərin çadır həyatına son
qoyuldu, onlar müasir standartlara uyğun, tam infrastruktura malik yeni qəsəbələrə köçürüldülər. Qaçqın və
məcburi köçkünlər üçün indiyədək, ümumilikdə 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan 97 müasir qəsəbə
və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. Konkret desək, 152 məktəb, 58 mədəniyyət, 59
səhiyyə müəssisəsi, 60 uşaq bağçası, 2 Olimpiya İdman Kompleksi tikilib, 730 kilometr yol, 965 kilometr su,
1625 kilometr elektrik, 465 kilometr qaz xətləri çəkilib.
Məcburi köçkünlər üçün ən böyük təhsil ocağı - 1300 şagird yerlik məktəb 2012-ci ildə Qaradağ
rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində, gücünə görə (280 meqavat) ən böyük elektrik yarımstansiyası 2007-ci ildə
Ağcabədi rayonunda istifadəyə verilib. İndiyədək 53 min ailə və ya 265 min nəfər qaçqın və məcburi köçkünün
mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb ki, bundan 49 min ailə, yaxud 245 min nəfər son 14 ilin payına düşür.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli üçün 6,6 milyard manat vəsait sərf olunub. Ondan
3,1 milyard manatı dövlət büdcəsinin, 2,1 milyard manatı Dövlət Neft Fondunun, 1,4 milyard manatı isə
beynəlxalq maliyyə qurumlarının və ölkəmizdə fəaliyyət göstərən beynəlxalq humanitar təşkilatların vəsaitidir.
Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun artırılması, sahibkarlığın inkişafı məqsədi ilə 11 min nəfər məcburi
köçkünə 7,7 milyon manat məbləğində mikrokredit, Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tərəfindən isə 2 min nəfər
məcburi köçkün sahibkara 40 milyon manat güzəştli kredit verilib, 3600 yeni iş yeri yaradılıb. Yeni salınmış
bəzi qəsəbələrdə əkin və örüş sahələri ilə təmin olunmuş məcburi köçkünlər arasında müvafiq maarifləndirmə
işləri aparılır ki, onlar dövlət təminatından, ələbaxımlıqdan uzaqlaşaraq, özünütəminata keçsinlər. Milli Məclisin
deputatı Elman Məmmədov “Səs” qəzetinə açıqlamasında bildirib ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin
problemləri Ulu Öndər Heydər Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən qarşıda duran əsas məsələlərdən olub
və bu proses Prezident İlham Əliyevin hakimiyyətə gəldiyi ilk gündən davam etdirilir: “Bunun nəticəsi idi ki,
Prezident İlham Əliyev ilk hakimiyyətə gəldiyi günlərdən çadır şəhərçiklərinin ləğvi, onlar üçün yeni
mənzillərin tikilməsi və işlə təminatı məsələlərinə xüsusi diqqət yetirməyə başladı. Bu gün də sözügedən
məsələlər yerinə yetirilməkdədir”. 2017-ci ildə məcburi köçkünlər üçün iki böyük qəsəbənin salındığını qeyd
edən E. Məmmədov söyləyib ki, görülən işlər nəticəsində Çocuq Mərcanlı və Ağdərədən olan qaçqın və
məcburi köçkünlərimiz öz torpaqlarına qayıtmış oldular: “Ötən il, eyni zamanda Bakı və Sumqayıt ətrafı
ərazilərdə məcburi köçkünlər üçün minlərlə yeni evlər tikildi. Ən ağır vəziyyətdə yaşayan qaçqın və məcburi
köçkünlər yeni evlə təmin olundular”. E. Məmmədov bildirib ki, artıq başa çatmaqda olan 2018-ci il də, qaçqın
və məcburi köçkünlərin sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb:
“Azərbaycan Prezidentinin söylədiyi kimi, məcburi köçkün problemi hər zaman dövlətimizin diqqətindədir və
torpaqlarımız işğaldan azad olunana və onlar öz yurd-yuvalarına qayıdana qədər, bu, belə də davam edəcək.
Bütün bunları nəzərə alaraq, demək istəyirəm ki, Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi altında dövlətimiz hər
zaman bu kateqoriyadan inşaları diqqətində saxlayır və onların iş və digər təminatlarının yaxşılaşdırması üçün
lazımi addımlar atılır”.
Qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət və qayğı Heydər Əliyev
Fondunun başlıca prinsipidir
Xeyirli, gərəkli fəaliyyəti ilə hər zaman ümumbəşəri mədəniyyətə, sülhə öz töhfələrini verən Heydər
Əliyev Fondu da qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri çoxsaylı problemlərin dünya ictimaiyyətinə
çatdırılmasını və onların həllini daim diqqətlə yanaşır. Heydər Əliyev Fondunun prezidenti, YUNESKO-nun və
İSESKO-nun Xoşməramlı Səfiri Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə fondda yaradılmış “Azərbaycan”
internet portalında Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi, Xocalı Soyqırımı, erməni vəhşilikləri
barədə geniş və dolğun məlumatlar yerləşdirilib. Hər il Xocalı Soyqırımı ərəfəsində Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən dünyanın müxtəlif ölkələrində soyqırımı qurbanlarının fotoşəkilləri yayımlanır, beynəlxalq
mətbuatda soyqırımı haqqında yazılar dərc etdirilir, “Xocalı uşaqların gözü ilə” rəsm müsabiqəsinin
iştirakçılarının əsərlərindən ibarət sərgilər keçirilir, uşaq evlərində və internat məktəblərində təlim-tərbiyə alan,
şəhid, qaçqın və məcburi köçkün ailələrindən olan, yetim və valideyn himayəsindən məhrum, təhsildə, xüsusilə
fərqlənən uşaqlar üçün, mütəmadi olaraq, Yeni il şənlikləri təşkil olunur, hər il sentyabr ayında qaçqın və
məcburi köçkün ailələrindən olan birinci sinif şagirdlərinə məktəbli ləvazimatından ibarət hədiyyələr təqdim
olunur, müvəqqəti məskunlaşma obyektlərində məcburi köçkünlərlə görüşlər keçirilir, fondun maliyyə dəstəyi
ilə yeni məktəb binaları tikilib istifadəyə verilir.
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Bütün bunlar, onu göstərir ki, sosial cəhətdən həssas əhali qruplarının, o cümlədən qaçqın və məcburi
köçkünlərin, əlilliyi olanların, şəhid ailələrinin, müharibə əlilləri və veteranlarının sosial müdafiəsinin
gücləndirilməsi Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sosial siyasətinin əsas tərkib hissələrindəndir. Bu, həm
də, bir daha təsdiq edir ki, xalqımızın Ümummilli Lideri Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu müdrik siyasət
uğurla davam etdirilir.
Səs.-2018.-1 dekabr.-№228.-S.14.
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Abşeron rayonunda məcburi köçkün ailələri üçün salınmış yaşayış kompleksi istifadəyə verilib:
Prezident İlham Əliyev mərasimdə iştirak edib
(24 dekabr 2018-ci il)
Dekabrın 24-də Abşeron rayonunun ərazisində 1000 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni yaşayış
kompleksi istifadəyə verilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev görülən işlərlə
bağlı məlumat verdi. Bildirildi ki, Prezident İlham Əliyevin 2011-ci ildə imzaladığı Sərəncama əsasən,
Sumqayıt şəhəri ərazisindəki yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşmış 2900 məcburi köçkün ailəsi üçün
çoxmərtəbəli binalardan ibarət yeni yaşayış məhəlləsinin tikilməsi qərara alınıb. Məhəllənin salınması üçün 50
hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Birinci mərhələdə 1000 ailənin yerləşdirilməsi üçün 17,5 hektar torpaq sahəsi
istifadə edilib. Yeni yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsi və tikintisi Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf
Fondu tərəfindən həyata keçirilib. Kompleksin inşasına bu ilin martında başlanılıb və tikinti işləri yüksək
səviyyədə həyata keçirilib. Layihə üzrə 23-ü 42, biri isə 35 mənzilli olan 7 mərtəbəli yaşayış binası inşa olunub.
Məktəb və uşaq bağçasının daxil olduğu yeni yaşayış kompleksində digər zəruri infrastruktur obyektləri - klubicma mərkəzi, həkim məntəqəsi, ATS binası tikilib, istirahət parkı salınıb, uşaq meydançaları yaradılıb. Ərazidə
geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb. Kompleks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təchizatı və suvarma
sisteminin, rabitə və televiziya şəbəkəsinin qurulmasına xüsusi diqqət göstərilib.
Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu yaşayış kompleksi ölkə üzrə məcburi köçkünlər üçün
salınan sayca 101-ci şəhərcikdir.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva yeni kompleksdəki mənzillərdə yaradılan
şəraitlə tanış oldular. Qeyd edildi ki, buradakı mənzillərdən 77-si birotaqlı, 420-si ikiotaqlı, 406-sı üçotaqlı, 96sı isə dördotaqlıdır. Mənzillərin ümumi sahəsi 76 min kvadratmetrdir. Bütün mənzillər təmir edilib və mətbəx
mebeli ilə təchiz olunub. Yeni yaşayış kompleksində hazırda Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu ərazisində
yataqxanalarda və digər inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri mənzillə təmin
olunacaq. Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması istiqamətində həyata
keçirdiyi tədbirlər, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün görülən işlər bu
kateqoriyadan olan soydaşlarımızın hər zaman diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğunu göstərir. Qaçqın və məcburi
köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən qəsəbələrə
köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür. İndiyə qədər bu kateqoriyadan olan
insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları qəbul edilib, sosial müavinətlərin
artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb. Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan biri də 2017-ci il
martın 9-da Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin
yataqxanalarında müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr edilən
müşavirənin keçirilməsi oldu. Mehriban Əliyeva müşavirədəki çıxışında ağır vəziyyətdə, qəzalı və yararsız
binalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi.
2017-ci ilin may ayında Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilən yaşayış kompleksinin
təməli qoyuldu. Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad, həmçinin Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbələrində
470 mənzil məcburi köçkünlərə təqdim edildi. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465
mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının yarımçıq binasından
məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsi başa çatdı.
Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım uşaq bağçasında yaradılan şəraitlə tanış oldular. Qeyd edildi
ki, burada balacaların təlim-tərbiyəsi üçün bütün imkanlar var. 140 yerlik bağça uşaqların zövqünə uyğun
qurulub, onların rahatlığını, istirahətini və ilkin biliklərə yiyələnməsini təmin edəcək. Otaqlar və dəhlizlər
uşaqların sevimli nağıl qəhrəmanlarının şəkilləri ilə bəzədilib. Binada videomüşahidə, yanğınxəbərverici
sistemlər quraşdırılıb, uşaq bağçası zəruri mebel-inventar və avadanlıqla təchiz edilib. Bağçanın yerləşdiyi
ərazidə genişmiqyaslı abadlıq-quruculuq işləri görülüb, müxtəlif çiçək və gül kolları, ağaclar əkilib. Ətrafda
abadlıq və quruculuq işləri görülüb.
Qeyd edək ki, 2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan proses nəticəsində
qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan müasir qəsəbələr və
çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. İlin sonuna qədər evlərlə, mənzillərlə təmin edilmiş
məcburi köçkünlərin sayı 300 minə çatacaq. Bu da 53 min 500 ailə və ya 300 min qaçqın və məcburi köçkün
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deməkdir. Ümumilikdə bu kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli üçün indiyədək 7,1 milyard
manat vəsait xərclənib. Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən 24 min məcburi köçkünə 14,8
milyon manat məbləğində mikrokredit, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən isə 2
min 74 məcburi köçkün sahibkara 44,3 milyon manat güzəştli kredit verilib. Bu mikrokreditlərin əksəriyyəti
kənd təsərrüfatı - əkinçilik, heyvandarlıq, bitkiçilik, arıçılıq ilə bağlı layihələrə yönəldilib. Ötən dövrdə 200 min
məcburi köçkün büdcə təşkilatlarında və digər sahələrdə daimi işlə təmin edilib. Bununla da məcburi köçkünlər
arasında yoxsulluq həddi son 15 ildə 75 faizdən 12 faizədək azalıb.
Daha sonra yaşayış kompleksində tikilən Qubadlı rayonu Mirağa Əliyev adına Hal kənd tam orta
məktəbindəki şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verildi
ki, bu təhsil ocağı 792 şagird yerlikdir. Yüksək şəraiti ilə seçilən, müasir təlim avadanlıqları ilə diqqət çəkən bu
təhsil ocağında təlim-tədris üçün hər cür şərait yaradılıb. Məktəbin kompüter otağında şagirdlər informasiya
texnologiyalarının sirlərinə yiyələnəcək. İdman zalı da zəruri avadanlıqla təchiz edilib və burada şagirdlərin
bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmaları üçün hər cür imkan var. Akt zalında müxtəlif tədbirlər keçirmək
mümkündür. Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı təsdiqləyir ki, bu sahə
dövlət siyasətinin mühüm prinsipləri sırasına daxil edilib. Bu proses təkcə paytaxtla məhdudlaşmır, bölgələri də
əhatə edir, doğma yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımızın təhsilinin yüksək səviyyədə qurulmasına xidmət
göstərir. Heydər Əliyev Fondunun dövlət səviyyəsində həyata keçirilən bu fəaliyyət proqramına verdiyi dəstək
isə öz əhəmiyyəti ilə seçilir.
Məktəblə tanışlıqdan sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva məcburi
köçkünlərlə görüşdülər.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
(24 dekabr 2018-ci il)
- Əziz dostlar, bu gün məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli işində növbəti önəmli addım atılır. Biz
min mənzildən ibarət yeni şəhərciyin istifadəyə verilməsini birlikdə qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi ürəkdən
təbrik edirəm.
Çox gözəl şəhərcikdir, böyük ərazidə yerləşir. Burada iyirmidən artıq çoxmərtəbəli yaşayış binası inşa
edilib. Uşaq bağçası, tibb məntəqəsi, icma mərkəzi, təxminən 800 şagirdlik gözəl məktəb, yəni burada normal
yaşamaq üçün bütün imkanlar, bütün şərait var. Bu şəhərciyin istifadəyə verilməsi bir daha onu göstərir ki,
köçkünlərin problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Bizim üçün bu, prioritet məsələdir.
Son illərdə məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli işində çox böyük addımlar atılmışdır. Üç yüz minə
yaxın köçkün yeni mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin edilib. Bu məqsədlər üçün dövlət çox böyük vəsait xərcləyib
və bu da təbiidir. Çünki mən həmişə demişəm ki, məcburi köçkünlərin problemləri sosial məsələlər arasında ön
plandadır.
Bu il bu istiqamətdə çox böyük işlər görülüb. Bu il 5800 köçkün ailəsi üçün fərdi evlər, mənzillər tikilib
və istifadəyə verilib. Artıq köçkünlərin bu evlərə, mənzillərə yerləşməsi prosesinə start verilmişdir. Bu, rekord
göstəricidir. Biz hər il minlərlə köçkün ailəsini yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edirik. Bir daha demək istəyirəm
ki, bu il bu, ən yüksək səviyyədə öz həllini tapıb. Bizim vəzifəmiz ondan ibarətdir ki, bütün köçkün ailələri
normal şəraitlə təmin olunsunlar. Bu istiqamətdə böyük işlər görülür, həm Bakı şəhərində, Abşeron rayonunda,
Sumqayıt şəhərində, həm də digər şəhər və rayonlarımızda. Son illərdə yüzdən çox köçkün şəhərciyi tikilib
istifadəyə verilmişdir. Ancaq o da həqiqətdir ki, hələ də çətin vəziyyətdə yaşayan köçkünlərimiz var. Onların
problemləri də öz həllini tapacaq. Hazırda Dövlətqaçqınkom bu istiqamətdə öz işini davam etdirir, siyahılar
dəqiqləşdirilir və növbəti ildə görüləcək işlərlə bağlı indi hazırlıq tədbirləri aparılır. Gələn ilin dövlət
xərclərimizdə köçkünlərin problemlərinin həlli üçün kifayət qədər böyük vəsait nəzərdə tutulub.
Onu da bildirməliyəm ki, bu il, eyni zamanda, köçkünlərin məişət problemlərinin həlli işində bir yenilik
də olub. O da ondan ibarətdir ki, özəl sektor köçkünlər üçün mənzillərin tikintisinə başlamışdır. Bu il “Qobu
Park” köçkün şəhərciyinin açılışı bunun bariz nümunəsi idi. Orada da mindən çox ailə üçün yeni binalar, evlər
tikilib, bütün infrastruktur yaradılıb. O layihə özəl sektor tərəfindən təmin edilib, tikilib və maliyyələşdirilib.
Bu, onu deməyə əsas verir ki, biznesin sosial məsuliyyəti də artır. Ümid edirəm ki, növbəti illərdə bizim
böyük biznes strukturlarımız bu işlərdə köçkünlərə kömək göstərəcəklər. Əlbəttə, əsas işi dövlət öz üzərinə
götürüb. Köçkünlərin problemlərinin həlli, onların məşğulluğunun artırılması üçün son illərdə milyardlarla
manat vəsait xərclənmişdir. Ancaq imkanı olan şirkətlər əlbəttə ki, bu sahədə öz sözünü deməlidirlər və biz
bunu görürük. Ümid edirəm ki, gələn il də biznes strukturları bu istiqamətdə öz sözünü deyəcəklər.
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Bu il bir neçə yerdə köçkünlər üçün yeni şəhərciklər salınıb. Onların arasında iki layihəni xüsusilə qeyd
etmək istərdim. Bu il Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində işlərin ikinci mərhələsi başa çatmışdır. Bildiyiniz kimi, keçən
il mənim iştirakımla Cocuq Mərcanlıda köçkün qəsəbəsinin açılışı olmuşdur. O vaxt biz 50 evin açılışını qeyd
etdik. Qarşıya vəzifə qoyulmuşdu ki, evlərin sayı daha da artmalıdır. Əlavə 100 evin tikilməsi də bu il təmin
edildi. Bu, əlbəttə ki, tarixi hadisədir. Çünki uzun fasilədən sonra Cocuq Mərcanlıda həyat yenidən qurulur,
vətəndaşlar öz doğma torpağında yaşayırlar, qururlar, yaradırlar. Bilirsiniz ki, orada bütün infrastruktur
yaradılıb, yollar, elektrik xətləri, məktəb, ermənilər tərəfindən dağıdılmış Şuşa məscidinin bənzəri olan məscid
tikilib. Biznes üçün də çox gözəl şərait yaradılıb. Hazırda 150 evdən ibarət qəsəbə bizim iradəmizin rəmzinə
çevrilibdir. Bu qəsəbənin yaşaması, yenidən qurulması onu göstərir ki, Azərbaycan xalqı işğalla heç vaxt
barışmayacaq. Hər bir köçkün bir arzu ilə, bir amalla yaşayır ki, tezliklə öz doğma torpağına qayıtsın. Biz bunu
Cocuq Mərcanlı qəsəbəsinin timsalında görürük. Çünki uzun illər başqa yerlərdə yaşamış Cocuq Mərcanlı
sakinləri imkan olan kimi, əlbəttə, öz doğma kəndinə üz tutdular. Hətta Cocuq Mərcanlını görməyən uşaqlar,
yeniyetmələr böyük həvəslə o kəndə üz tutub, orada - doğma torpağında öz həyatlarını qururlar.
Digər layihə Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsində tikilmiş şəhərcikdir. O şəhərcik təxminən 1200
mənzildən ibarətdir. Hündürmərtəbəli binalar tikilib. O layihənin də əhəmiyyəti ondadır ki, vaxtilə işğal edilmiş
və işğaldan azad olunmuş torpaqlarda belə böyük, gözəl şəhərcik tikilib. Əlbəttə, hər bir köçkün şəhərciyinin
istifadəyə verilməsi önəmli hadisədir və bizi, köçkünləri sevindirir. Ancaq bu iki layihəni xüsusilə qeyd etmək
istəyirəm. Çünki məhz işğalçılardan azad edilmiş torpaqlarda biz bu gözəl şəhərcikləri qurmuşuq. Bu, bir daha
onu göstərir ki, torpaqlarımız işğaldan azad olunandan sonra biz ermənilər tərəfindən dağıdılmış bütün şəhər və
rayonlarımızı, kəndlərimizi bərpa edəcəyik. Buna bizim gücümüz də çatacaq, iradəmiz də var. Bizim
siyasətimiz, bir daha demək istəyirəm ki, məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli işinə dəstək verməkdən
ibarətdir. Mən əminəm ki, bu gün hələ də işğal altında olan bütün torpaqlar azad ediləndən sonra o torpaqlarda
gözəl şəhərlər, kəndlər yenidən qurulacaq. Azərbaycan xalqı işğalla barışmayacaq.
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti onları ağır vəziyyətdə qoyub. Bu gün bunu həm dünya görür, həm də
regionda baş verən hadisələr bunu göstərir. Ermənistanda uzun illər ərzində – iyirmi il ərzində hakimiyyəti zəbt
etmiş kriminal rejim çökdü. Bunun başlıca səbəbi onların işğalçılıq siyasətidir. Çünki biz qarşıya vəzifə
qoymuşduq ki, bu kriminal rejim çökməlidir və buna nail olduq. Bütün vasitələrdən istifadə edərək buna nail
olduq. Mən dəfələrlə demişəm, bu gün də demək istəyirəm ki, Ermənistanda kriminal, rüşvətxor xunta rejiminin
çökməsində bizim də payımız var. Nə qədər ki, torpaqlarımız işğal altındadır, ilk növbədə, biz onları təcrid
vəziyyətində saxlayırıq və saxlayacağıq. Digər tərəfdən, Ermənistan iqtisadiyyatı üçün heç bir əsas yoxdur. Biz
onları bütün regional layihələrdən təcrid etmişik və bu proses davam etdirilir. Ermənistanda iqtisadi vəziyyət
çox ağırdır və bu il orada baş vermiş hadisələrin əsas səbəbi də səfalət, yoxsulluq, ədalətsizlik və özbaşınalıqdır.
Demoqrafik baxımdan Ermənistan çox ağır vəziyyətdədir. Bizdə olan məlumata görə, yenə də işğalçılıq siyasəti
nəticəsində ölkədən ən azı bir milyondan artıq vətəndaş gedibdir, həmişəlik ölkəni tərk edibdir.
Ümid edirəm, Ermənistan cəmiyyəti və Ermənistanın yeni rəhbərliyi başa düşəcək ki, ancaq Azərbaycan
ilə münasibətləri normallaşdırandan sonra Ermənistanda hər hansı bir iqtisadi inkişaf ola bilər. Normallaşma
torpaqlarımızın azad edilməsindən asılıdır və bunun əsas şərtidir.
Biz isə öz gücümüzü, qüdrətimizi artırırıq. Onu da bildirməliyəm ki, Ermənistanın kriminal rejiminin
süquta uğramasında bizim hərbi qələbələrimiz də önəmli rol oynayıb. Xüsusilə, Aprel döyüşləri və ondan sonra
bizim digər uğurlu əməliyyatlarımız nəticəsində Ermənistanın əvvəlki rəhbərliyi tərəfindən öz ordusu haqqında
yaradılan mif tamamilə darmadağın edildi. Azərbaycan Ordusu, Azərbaycan əsgəri göstərdi ki, biz döyüş
meydanında da qalib gəlirik. Bizim hərbi qələbələrimiz Ermənistanın kriminal rejiminin çökməsində xüsusi rol
oynamışdır.
Biz 2019-cu ilə qədəm qoyuruq və ümid edirik ki, bu il Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həlli üçün önəmli il ola bilər. Amma baxacağıq ki, vəziyyət necə inkişaf edir. Bizim prinsipial
mövqeyimiz dəyişməz olaraq qalır. Ölkəmizin ərazi bütövlüyü qeyd-şərtsiz təmin olunmalıdır, bərpa
edilməlidir, işğalçı qüvvələr torpaqlarımızdan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Bunu ədalət, tarix tələb edir, bunu
beynəlxalq hüquq tələb edir. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrində məhz dediyim sözlər öz əksini tapıb
ki, işğalçı qüvvələr işğal edilmiş torpaqlardan qeyd-şərtsiz çıxarılmalıdır. Biz əlbəttə ki, xarici müstəvidə öz
səylərimizi bu istiqamətdə artıracağıq. Bu il həm ikitərəfli təmaslar əsasında mən bir çox ölkələrin dövlət və
hökumət başçıları ilə apardığım danışıqlarda və imzalanmış sənədlərdə ölkəmizin ərazi bütövlüyünə,
suverenliyinə hörmət göstərilir və münaqişənin bu prinsiplər əsasında həll olunması tələb edilir. Eyni zamanda,
Avropa İttifaqı ilə imzalanmış sənəddə ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi, sərhədlərimizin toxunulmazlığı
haqqında çox ciddi bəyanatlar var. Yəni, həm tarixi, həm hüquqi əsaslar bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Əlbəttə
ki, bu gün Ermənistan və Azərbaycan iqtisadi və hərbi cəhətdən fərqli kateqoriyalarda olan ölkələrdir. Eyni
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zamanda, bölgədə gedən proseslər, bizim qonşu ölkələrlə münasibətlərimizin möhkəmləndirilməsi regionda
vəziyyəti bizim xeyrimizə dəyişdirir. Yəni, bütün bu amillər deməyə əsas verir ki, 2019-cu ildə münaqişə ilə
bağlı müəyyən addımlar atılacaq. Hələ ki, bir şey demək tezdir, ancaq bir şey tam aydındır: biz prinsipial
mövqeyimizdən çəkilməyəcəyik, öz ərazi bütövlüyümüzün istənilən yolla bərpası bizim suveren
hüququmuzdur. Dağlıq Qarabağ və onun ətrafında yerləşən digər işğal edilmiş torpaqlar bizim əzəli, tarixi
torpaqlarımızdır və bu, bu gün belədir, sabah da belə olacaq. Sadəcə olaraq, 1990-cı illərin əvvəllərində o vaxt
Azərbaycanda hakimiyyəti zəbt etmiş AXC-Müsavat cütlüyünün yarıtmaz və xəyanətkar fəaliyyəti nəticəsində
torpaqlarımız işğal altına düşmüşdür. Biz bütün imkanlardan istifadə edirik ki, bu məsələ öz həllini tapsın.
Ölkəmizin artan qüdrəti o günü yaxınlaşdırır ki, belə gözəl şəhərciklər bu gün işğal altında olan torpaqlarda
tikilsin.
Sizin üçün bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Əlbəttə ki, burada gözəl şəraitin yaradılması bizim
borcumuzdur. Mən bilirəm ki, burada yaşayacaq vətəndaşlar çox ağır şəraitdə yaşamışlar. İndi burada gözəl
şərait yaradılır. Ancaq yenə də bu, müvəqqəti yaşayış yeridir, gün gələcək belə gözəl şəhərciklər bu gün işğal
altında olan torpaqlarda açılacaqdır.
Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə təbrik etmək istəyirəm. Sizi qarşıdan gələn Yeni il bayramı, Dünya
Azərbaycanlılarının Həmrəylik Günü münasibətilə təbrik edirəm. Sağ olun.
XXX
Məcburi köçkün, Milli Qəhrəman atası Nəriman HƏMİDOV çıxış edərək dedi:
-Cənab Prezident, bu gün bizim sevincimizin həddi-hüdudu yoxdur, Siz bizimləsiniz. Sizin məcburi
köçkünlərə göstərdiyiniz qayğı bizim nəzərimizdən heç vaxt qaçmaz. Sizin göstərdiyiniz diqqət və qayğı həmişə
bizim nəzərimizdədir. Biz görürük ki, məcburi köçkünlər məsələsi həm dövlətimizin, həm də Prezidentimizin
diqqətindədir. Çox şadıq ki, bu gün Sizin ad gününüzdür. Bu münasibətlə Sizi təbrik edirəm. Sizə uzun ömür,
cansağlığı arzulayıram.
Möhtərəm Prezident, ölkəmiz tərəqqidədir. Bu, hamımızın gözü qarşısındadır. Ölkəmiz çiçəklənir, inkişaf
edir. Bunlar hamısı Sizin daxili və xarici siyasətinizin bariz nümunəsidir. Bütün bunların hamısı dünya miqyaslı
siyasi xadim, türk aləminin lideri, ulu öndərimiz Heydər Əliyevin dövlətçilik siyasətini uğurla həyata
keçirməyinizin bariz nümunəsidir. Bu siyasət nəticəsində ölkəmiz gündən-günə inkişaf edir, xalqımızın
güzəranı, maddi rifah halı yaxşılaşır. Onu da qeyd edim ki, bütün Azərbaycan xalqı, bütün dünya
azərbaycanlıları Sizi çox istəyir. Siz Ulu Öndərin siyasi xəttini cəsarətlə davam etdirirsiniz.
Cənab Prezident, Siz çox qayğıkeş, hər bir sahənin inkişafına diqqət yetirən rəhbərsiniz. Ölkəmizdə çoxlu
alimlər, yazıçılar, şairlər, mədəniyyət işçiləri, idmançılar var. Siz onların hamısının əməyini yüksək
qiymətləndirirsiniz, hamısının öz payını, qismətini özünə çatdırırsınız. Bu qismətdən mənə də pay düşübdür.
Ermənilərin həmləsinin qarşısını almaq üçün bizim ordumuz Sizin rəhbərliyiniz altında ayağa qalxdı. O vaxt
mənim oğlum da cəbhədə idi. Lələtəpənin alınmasında göstərdiyi şücaətə görə Siz ona Azərbaycanın Milli
Qəhrəmanı adı verdiniz. Çox şadam, bu gün Allah-Təala mənə bu fürsəti verib ki, mən Sizə öz minnətdarlığımı
üzbəüz bildirim. Sizə öz adımdan, bütün ailəmiz adından minnətdarlıq edirəm. Çox sağ olun, polkovnik Şükür
Həmidov Sizin Sərəncamınızla Milli Qəhrəman adına layiq görülüb. Minnətdarlığımı bildirirəm.
Cənab Prezident, bu, tək mənim valideynlik qürurum, sevincim deyil. Bu, bizim ordumuzun Sizin
rəhbərliyinizlə qələbəsinin nəticəsidir. Eyni zamanda, Siz özünüz də qeyd etdiyiniz kimi, Cocuq Mərcanlıda
görülən işlər qayıdışımızın ilk addımıdır. Biz Sizin rəhbərliyinizlə o addımı davam etdirəcəyik.
Bizim bir el misalı var: Ad günü olana hədiyyə verərlər. Amma Siz bunun əksinə hərəkət etdiniz, bu şad
gündə, Sizin ad gününüzdə bu gözəl, hər şəraiti olan qəsəbəni Siz bizə hədiyyə etdiniz. Çox sağ olun, çox var
olun. Sizə uzun ömür, işinizdə müvəffəqiyyət arzulayıram.
Hörmətli Mehriban xanım, mənim yaxşı yadımdadır, Siz Birinci vitse-prezident olanda ilk yığıncağınızı
qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə əlaqədar keçirdiniz. Mən o
yığıncaqdakı çıxışınızı dəfələrlə dinləmişəm. Siz Azərbaycan xalqının sevimli qızısınız. Bütün Azərbaycan
xalqı Sizi sevir, Sizi alqışlayır. Ölkəmizin daxilində və xaricdə gördüyünüz işlərin hamısı bizə yaxşı məlumdur.
Çox sağ olun, bunlar heç vaxt bizim yadımızdan çıxmaz.
Mən bütün qubadlılılar, bütün məcburi köçkünlər adından, möhtərəm Prezidentimiz, Sizi ad gününüz
münasibətilə təbrik edirəm, Sizə cansağlığı arzulayıram. Arzu edirəm ki, Sizin rəhbərliyinizlə torpaqlarımız
yaxın vaxtlarda işğaldan azad olunsun, biz gedək öz ata-baba torpaqlarımızı ziyarət edək, beş gün də yaşamalı
olsaq, o torpaqda yaşayaq. Çox sağ olun, çox var olun. Onu da arzu edirəm ki, Sizin fərmanları imzaladığınız o
qələm həmişə Sizin əlinizdə olsun.

220

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
XXX
Qubadlı rayonundan məcburi köçkün Aqil QULİYEV dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident.
Sizi doğum gününüz münasibətilə bütün gənclər adından ürəkdən təbrik edir, Sizə möhkəm cansağlığı,
dövlətimizin daha da güclənməsi naminə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
Cənab Prezident, bu əziz gündə Sizin qarşınızda çıxış etmək hər bir Azərbaycan gənci kimi, mənim üçün
də böyük şərəfdir və həyatımda tarixi əlamətdar gündür.
Möhtərəm cənab Prezident, Azərbaycan gəncliyi Sizinlə fəxr edir. Ona görə ki, ümummilli liderimiz,
Azərbaycanın, dünyanın dahi siyasi xadimi Heydər Əliyevin 1990-cı illərin əvvəllərində təlatümlərdən, məhv
olmaq təhlükəsindən xilas etdiyi, inkişafının əsasını qoyduğu Azərbaycanı bu gün Siz dünyada və beynəlxalq
aləmdə, regionda gedən çətin vəziyyətdə, dünyada ikili standartların hökm sürdüyü bir zamanda daha da inkişaf
etdirib, uğurdan-uğura aparırsınız.
Möhtərəm cənab Prezident, Siz bu gün Azərbaycanı idman ölkəsinə, mühüm beynəlxalq yarışların,
humanitar forumların keçirildiyi multikultural məkana çevirmisiniz. Bu gün Azərbaycanı dünyaya
multikulturalizm nümunəsi göstərən bir ölkəyə çevirmisiniz. Bu gün dünya Azərbaycan multikulturalizmindən
bəhs edir və ondan öyrənir.
Möhtərəm cənab Prezident, ulu öndər Heydər Əliyevin əsasını qoyduğu böyük strateji layihələrin - BakıTbilisi-Ceyhan, Bakı-Tbilisi-Ərzurum, Bakı-Tbilisi-Qars kimi layihələrin Sizin rəhbərliyinizlə reallaşdırılması,
Sizin müəllifi olduğunuz TANAP, TAP kimi mühüm layihələrin həyata keçirilməsi Azərbaycanı regionun lider
dövlətinə, Avropanın enerji təhlükəsizliyində mühüm rol oynayan dövlətə çevirmişdir. Bütün bunlar məhz Sizin
böyük siyasi fəaliyyətinizin nəticəsidir. Bu gün biz ona görə fəxr edirik ki, yaşadığımız müstəqil Azərbaycanı
dünyanın azsaylı ölkələrindən olan kosmik ölkəyə çevirmisiniz. Bütün bunlar, həmçinin ulu öndərimiz Heydər
Əliyevin əsasını qoyduğu gənclər siyasətinin davam etdirilməsi gənclərimizi hər zaman Sizin siyasətinizi
qətiyyətlə müdafiə edən cəmiyyətimizin fəal bir zümrəsinə çevirib. Gənclərimiz hər zaman həyatda öz yerlərini
tutmaqda Sizə güvənmiş, Sizdən ilham almışlar.
Hörmətli Mehriban xanıma dünyanın diqqətini Azərbaycana yönəltmiş birinci Avropa Oyunlarının, IV
İslam Həmrəyliyi Oyunlarının böyük müvəffəqiyyətlə keçməsi üçün göstərdiyi səylərə görə bütün gənclər
adından, məcburi köçkünlər adından dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
Möhtərəm cənab Prezident, bu gün Azərbaycanımız gündən-günə inkişaf edir. Biz Sizin bütün
istiqamətlərdə, o cümlədən Ali Baş Komandan kimi ordu quruculuğu sahəsində apardığınız məqsədyönlü
siyasət nəticəsində doğma torpaqlarımızın tezliklə azad olunacağına inanırıq. Biz gənclər Ali Baş
Komandanımızın əmrinizi səbirsizliklə gözləyən müsəlləh əsgərlərik.
Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, bu gün bu sevinci bizə bəxş etdiyinizə, öz ad gününüzü bizimlə
qeyd etdiyinizə, hər cür şəraitlə təmin olunmuş şəhərciyi köçkünlərə hədiyyə etdiyinizə görə gənclərin Sizə
sonsuz minnətdarlığını çatdırım.
Möhtərəm cənab Prezident, bir daha Sizi ad gününüz münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik edir, Sizə
dövlətimizin daha da inkişafı naminə fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
2019, 24 dekabr
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102 qəsəbə, 55 min mənzil:
Və 300 min məcburi köçkünə Prezident dəstəyi
Elçin Cəfərov
Ötən illər ərzində Azərbaycanda qeydə alınan dinamik sosial-iqtisadi inkişaf hər bir ölkə
vətəndaşının, o cümlədən məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin yüksəlməsində də özünü qabarıq
şəkildə büruzə verib.
Son 18 il ərzində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün respublikanın 30-dan artıq şəhər və rayonunda bütün
sosial-texniki infrastruktura malik 102 müasir qəsəbə salınıb ki, bunun da 3-ü ötən il istifadəyə verilib.
Üzləşdikləri mənzil-məişət problemlərinin uğurlu həlli fonunda məcburi köçkünlər Prezident İlham
Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət sayəsində doğma yurd yerlərinə qayıdacaqları günün də uzaqda olmadığını
yaxşı bilirlər.
Sosial məsələlərin həlli ön plandadır
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün tezliklə həllinin
təmin edilməsinə, əslində, hər bir azərbaycanlı indi çox əmindir. Çünki kifayət qədər güclənən Azərbaycan
dövləti və xalqı əzəli, tarixi torpağının daha düşmən tapdağı altında qalmasına dözmək niyyətində deyil.
Azərbaycan bütün dünya tərəfindən tanınan öz ərazi bütövlüyünü sülh yolu ilə bərpa etmək imkanları
tükənmədiyindən Ermənistanla danışıqlar prosesini davam etdirir. Bu, istənilən nəticəni verməsə, onda ordumuz
qısa müddətdə zəbt edilmiş ərazilərdən düşməni süpürüb atacaq.
Buna qədər isə dövlət məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində zəruri tədbirlər görməkdə
davam edir. Abşeron rayonunun ərazisində məcburi köçkün ailələri üçün salınmış yeni yaşayış kompleksinin
istifadəyə verilməsi mərasimində bu məsələyə toxunan Prezident İlham Əliyev qeyd edib: "Son illərdə məcburi
köçkünlərin problemlərinin həlli işində çox böyük addımlar atılmışdır. Üç yüz minə yaxın köçkün yeni
mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin edilib. Bu məqsədlər üçün dövlət çox böyük vəsait xərcləyib və bu da təbiidir.
Çünki mən həmişə demişəm ki, məcburi köçkünlərin problemləri sosial məsələlər arasında ön plandadır”.
Dövlət başçısı Nazirlər Kabinetinin 2018-ci ilin sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunan iclasında da diqqətə çatdırıb ki, ötən il 5800 köçkün ailəsi üçün fərdi evlər, mənzillər
tikilib və istifadəyə verilib: "Bu, son illər ərzində rekord göstəricidir. Bununla bərabər, şəhid ailələrinə, Qarabağ
müharibəsi əlillərinə 620-dən çox mənzil verilib. Bu il daha da çox mənzil veriləcək, o cümlədən məcburi
köçkünlər üçün yeni şəhərciklər tikiləcək. Yəni bu məsələ daim diqqət mərkəzindədir. Biz hələ də ağır
vəziyyətdə yaşayan köçkünlərin problemlərinin həlli üçün bu il də böyük vəsait nəzərdə tutmuşuq. Biz bu
məsələləri həll edəcəyik. Əlbəttə, bütün bu işləri görmək üçün iqtisadi güc olmalıdır və biz bunu yaradırıq”.
Dövlətin bu istiqamətdə tədbirlərini davam etdirməsi isə çətin vəziyyətdə yaşayan köçkünlərin
problemlərinin tezliklə həllinə lazımi şərait yaradır.
Müasir tələblərə cavab verən yaşayış məntəqələri
Bu arada onu da qeyd edək ki, məcburi köçkünlərin məişət problemlərinin həlli işində dövlətlə yanaşı
artıq özəl sektor da yaxından iştirak edir. Ötən il "Qobu Park” köçkün şəhərciyinin açılışı bunun bariz nümunəsi
oldu. Xatırladaq ki, burada mindən çox ailə üçün yeni binalar, evlər tikilib, bütün infrastruktur yaradılıb. Ən
əsası isə, həmin layihə özəl sektor tərəfindən təmin edilib, tikilib və maliyyələşdirilib. Növbəti dövrdə də bu
istiqamətdə özəl sektorun fəaliyyətinin genişlənməsi gözlənilir.
Lakin o da birmənalı həhiqətdir ki, bu vaxta qədər məcburi köçkünlərin problemlərinin həllində ən böyük
yük məhz dövlətin üzərinə düşüb. Elə təkcə ötən ay istifadəyə verilən məcburi köçkünlər üçün iki yaşayış
məntəqəsi də bunun real təsdiqidir.
Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 27-də Sumqayıt şəhərində qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün inşa
edilən yaşayış binaları kompleksinin açılışı olub. Açılışına Prezident İlham Əliyevin qatıldığı yaşayış məntəqəsi
şəhərin mərkəzində, Koroğlu prospektində yerləşir. Xüsusi memarlıq üslubunda və müasir səviyyədə inşa
olunan bu kompleks 1005 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə tutulub. Ərazisi 4 hektar olan
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kompleksdə ümumilikdə 12 bina, o cümlədən səkkizmərtəbəli səkkiz, 15 mərtəbəli dörd bina var. Kompleksdə
məktəb, uşaq bağçası, mərasim evi, polis məntəqəsi və digər zəruri infrastruktur obyektləri inşa edilib.
Layihənin icrası zamanı Sumqayıtdakı 12-ci mikrorayonda yerləşən 21 saylı məktəbə əlavə olaraq
dördmərtəbəli yeni korpus inşa edilib, məktəbin mövcud binasının fasadı, dam örtüyü tamamilə yenilənib.
Bütün bunlar sübut edir ki, Prezident İlham Əliyev qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin
həllinə xüsusi qayğı ilə yanaşır, bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxlayır. Dövlət başçısı qaçqınların və
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllini dövlətin sosial siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri kimi
müəyyən edib.
Dekabrın 24-də açılışı olan Abşeron rayonunun ərazisində 1000 məcburi köçkün ailəsi üçün salınmış yeni
yaşayış kompleksi də qeyd edilənlərin təsdiqidir. Xatırladaq ki, yeni yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsi və
tikintisi Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən həyata keçirilib. Kompleksin inşasına ötən ilin
martında başlanılıb və tikinti işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Layihə üzrə 23-ü 42, biri isə 35 mənzilli
olan yeddimərtəbəli yaşayış binası inşa olunub. Məktəb və uşaq bağçasının daxil olduğu yeni yaşayış
kompleksində digər zəruri infrastruktur obyektləri - klub-icma mərkəzi, həkim məntəqəsi, ATS binası tikilib,
istirahət parkı salınıb, uşaq meydançaları yaradılıb. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb.
Kompleks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təchizatı və suvarma sisteminin, rabitə və televiziya şəbəkəsinin
qurulmasına xüsusi diqqət göstərilib. Yeni yaşayış kompleksində hazırda Sumqayıt şəhəri və Abşeron rayonu
ərazisində yataqxanalarda və digər inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri mənzillə
təmin olunub.
Sosial problemlərin həlli Birinci vitse-prezidentin xüsusi diqqət mərkəzindədir
Ümumiyyətlə, son illərdə qaçqınlar və məcburi köçkünlər üçün bütün zəruri infrastrukturla təchiz
olunmuş qəsəbələr salınıb, çoxmərtəbəli binalar inşa olunub. Qaçqınların və məcburi köçkünlərin
sağlamlıqlarının təmini, sosial durumlarının yaxşılaşdırılması, məşğulluqlarının artırılması və digər məsələlərlə
bağlı da bir sıra mühüm işlər görülüb. Bu işlərə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr də töhfə
verir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin həlli
istiqamətində gördüyü tədbirlər dünyada çox nadir təcrübədir. Bu təcrübə bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
çox yüksək qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur. Eyni zamanda qaçqın və məcburi köçkünlərin müvəqqəti
yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu
insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür.
Xatırladaq ki, bu kateqoriyadan olan insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları
qəbul edilib, sosial müavinətlərin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb. Bu istiqamətdə atılan
mühüm addımlardan biri də 2017-ci il martın 9-da Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə Bakı
və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin
köçürülməsinə həsr edilən müşavirənin keçirilməsi oldu.
Mehriban Əliyeva müşavirədəki çıxışında ağır vəziyyətdə, qəzalı və yararsız binalarda məskunlaşan
məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 2017-ci ilin may ayında
Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilən yaşayış kompleksinin təməli qoyuldu. Abşeron
rayonunun Masazır, Mehdiabad, həmçinin Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbələrində 470 mənzil məcburi
köçkünlərə təqdim edildi. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 mənzilə Binəqədi
rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının yarımçıq binasından məcburi köçkün
ailələrinin köçürülməsi başa çatdı.
2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan proses nəticəsində qaçqın və
məcburi köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan müasir qəsəbələr və
çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. Evlərlə, mənzillərlə təmin edilmiş məcburi
köçkünlərin sayı artıq 300 minə çatır. Bu da 55 min ailə deməkdir.
Ümumilikdə bu kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli üçün indiyədək 7,1 milyard
manatdan artıq vəsait xərclənib. Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən 24 min məcburi köçkünə
14,8 milyon manat məbləğində mikrokredit, İqtisadiyyat Nazirliyinin Sahibkarlığın İnkişafı Fondu tərəfindən
isə 2 min 74 məcburi köçkün sahibkara 44,3 milyon manat güzəştli kredit verilib. Bu mikrokreditlərin
əksəriyyəti kənd təsərrüfatı - əkinçilik, heyvandarlıq, bitkiçilik, arıçılıq ilə bağlı layihələrə yönəldilib. Ötən
dövrdə 200 min məcburi köçkün büdcə təşkilatlarında və digər sahələrdə daimi işlə təmin edilib. Bununla da
məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 15 ildə 75 faizdən 12 faizədək azalıb.
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Genişmiqyaslı işlər bu il də davam etdiriləcək
Cari il ərzində də məcburi köçkünlərin mənzil və digər problemlərinin həlli istiqamətində genişmiqyaslı
işlərin görülməsi nəzərdə tutulur. Artıq Beyləqan rayonunda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri
üçün bütün zəruri sosial-texniki infrastrukturu olan yeni yaşayış kompleksi inşa edilir. 146 evdən ibarət olacaq
qəsəbənin inşası üçün 30 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Mənzillərin 12-si birotaqlı, 73-ü ikiotaqlı, 54-ü üçotaqlı,
7-si dördotaqlıdır. Ərazidə bundan əlavə 150 şagird yerlik məktəb binası, 50 yerlik uşaq bağçası, tibb məntəqəsi,
klub-icma mərkəzi və inzibati bina da tikilir. Qəsəbədəki evlərin hər birinin sanitar qovşağı və 12 sot həyətyanı
sahəsi olacaq. Qəsəbədə infrastruktur işləri də həyata keçirilir. Hər biri 300 kubmetr olan iki ədəd içməli su
anbarından birinin inşası başa çatıb, iki ədəd subartezian quyusu qazılıb, elektrik yarımstansiyası tikilib. Yaşayış
kompleksində içməli su, qaz, elektrik, rabitə xətləri çəkiləcək, qəsəbədaxili yollara asfalt örtük salınacaq, yağış
sularının axıdılması üçün arxlar tikiləcək, abadlıq və yaşıllaşdırma işləri aparılacaq.
Tikinti işləri ilə 9 şirkət məşğul olur. Əsasən yerli sakinlər və məcburi köçkünlər olmaqla, 300-dən çox
işçi, 20-yə yaxın texnika çalışır. İnşaat işlərinin aprel ayında başa çatdırılması nəzərdə tutulur. İl ərzində digər
ərazilərdə də məcburi köçkünlər üçün yaşayış məntəqələrinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulur.
Bütün bunlar bir daha sözügedən kateqoriyadan olan insanlara yüksək diqqət və qayğının real
təzahürləridir. Dövlətin qayğısını hər zaman üzərlərində hiss edən məcburi köçkünlər tezliklə doğma
yurdlarında da onlar üçün hər cür yüksək şəraitin yaradılacağını yaxşı bilirlər.
Azərbaycan. - 2019.- 25 yanvar. - № 19. - S. 1,4.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli sosial məsələlərin önündə dayanır
Onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları qəbul edilib, sosial layihələr
reallaşdırılıb
Nigar Vaqifqızı
Biz erməni qəsbkarlarının işğalı nəticəsində doğma yurd yerindən didərgin düşən soydaşlarımızın
ağrılarını birlikdə çəkmişik. Müharibənin yaratdığı qaçqın və məcburi köçkün probleminin həllini də ümumi
vəzifəmiz hesab etmişik. Bu problem əslində, vahid Azərbaycanın dərd-kədəridir. Bərabər olmuşuq hər
məqamda, çünki, müdriklər demiş, "bölüşdüyün bir kədər yarı-yarıya azalar".
Çətin günlərimizdə bir-birimizə soydaş, yurddaş kimi dayaq durmaq əslində, hamımızın vətəndaşlıq,
yurd-yuvasından məhrum olan soydaşlarımıza evimizdə, qəlbimizdə yer verməksə, mənəvi borcumuzdur.
Dövlət də həmin insanların qayğı və problemlərinin həll edilməsini öz siyasətinin əsas tərkib hissəsi hesab
edərək çoxsahəli tədbirlər həyata keçirir.
...İllər öncə paytaxtdan üzü bölgələrə tərəf yol kənarında sıralanan, yaşamağa o qədər də yararlı olmayan
tikililər artıq zamanın yaddaşına köçüb. Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yaşamaq üçün tikdiyi daxmaları indi
ölkə boyu inşa edilən binalar, fərdi evlər əvəz edir. Çünki qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdiyi sosial və
digər problemlər həmişə diqqətdə saxlanılıb. Bu insanların müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir
tələblər səviyyəsində inşa edilən qəsəbələrə köçürülməsi ilə bağlı indiyədək mühüm tədbirlər həyata keçirilib.
Onların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları qəbul edilib, sosial layihələr reallaşdırılıb.
Fundamental insan hüquq və azadlıqları - yaşamaq, mülkiyyət, şəxsi toxunulmazlıq, mənzil toxunulmazlığı,
əmək, vicdan azadlığı, zərərin ödənilməsini tələb etmək və s. hüquqları pozulan bu insanlar üçün dövlət
səviyyəsində işlər görülüb. Əhalinin bu həssas təbəqəsinin bütün ehtiyaclarını ödəmək üçün hüquqi, sosialiqtisadi sahədə tədbirlər həyata keçirilib.
1999-cu ildə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin (ölkə daxilində köçürülmüş şəxslərin) statusu
haqqında", "Məcburi köçkünlərin və onlara bərabər tutulan şəxslərin sosial müdafiəsi haqqında" qanun, eləcə
də, "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə"1998-ci il 17 sentyabr tarixli prezident
sərəncamıyla Dövlət Proqramı qəbul edilib. 1999-cu ilin 6 dekabrında isə, ölkə prezidentinin fərmanıyla dünya
təcrübəsində ilk dəfə Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu təşkil olunub.
Bu tədbirlər məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllində, yeni iş yerlərinin açılmasında, onların
həyat şəraitinin yüksəlməsində müstəsna rol oynadı. Dövlət ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrində ödənişli
formada təhsil alan məcburi köçkünlər təhsil haqqı, həmçinin kommunal və digər xidmətlərin ödənişindən azad
edildilər.
Dövlət Neft Fondundan ayrılan 16.6 milyon manat həcmində ilk vəsait hesabına sifarişçi təşkilat olan
Azərbaycanın İşğaldan Azad Olunmuş Ərazilərinin Bərpası və Yenidən Qurulması üzrə Agentlik tərəfindən
daimi məskunlaşmayan qaçqınlar üçün Goranboy rayonunun Aşağı Ağcakənd qəsəbəsində, Şəmkirdə,
Yevlaxda, Ağstafada, İsmayıllıda, Oğuzda, Şəkidə, Gədəbəydə, Sumqayıt və Bakıda, Naxçıvanda evlər tikildi,
qəsəbələr salındı. Qaçqınlar və məcburi köçkünlər yeni qəsəbə və evlərə köçürüldü.
Yenə də Dövlət Neft Fondundan ayrılan vəsait hesabına Ağdamın Quzanlı ərazisində, Xındırıstanda,
Ayaq-Qərvənddə, Ergidə dörd qəsəbə salındı, iki məktəb binası, iki tibb məntəqəsi, dörd uşaq bağçası tikildi,
kommunikasiya təchizatı yaradıldı, qəsəbədaxili yollar çəkildi. Füzuli rayonunun Haramı ərazisində dörd
qəsəbə, dörd məktəb binası və tibb məntəqəsi, poçt binası, iki uşaq bağçası inşa edildi. Biləsuvar rayonu
ərazisində isə altı yaşayış qəsəbəsi salındı, altı məktəb binası, uşaq bağçası, beş tibb məntəqəsi tikildi. Hər bir
ailəyə həyətyanı və əkin sahələri ayrıldı, onlara kənd təsərrüfatı işləriylə məşğul olmaq üçün əvəzsiz maliyyə
yardımı verildi. Məcburi köçkünlərin həyat səviyyəsinin aşağı olmasını nəzərə alaraq, regionlarda yoxsulluğun
azaldılması və iqtisadi inkişaf layihələrinə onlar da cəlb edilməyə başladı. Mikrokreditlərin verilməsi, yeni iş
yerlərinin yaradılması, kənd təsərrüfatıyla məşğul olan ailələrə torpaq sahələrinin ayrılması, heyvandarlıq
təsərrüfatının və emal müəssisələrinin yaradılması, bu ailələrdən olan gənclər üçün peşə təlimi və digər
proqramlar həyata keçirildi. Eləcə də, təhsil, səhiyyə proqramları, yararsız binalarda fəaliyyət göstərən təhsil və
səhiyyə müəssisələri üçün yeni binaların tikintisi reallaşdırıldı.
2007-ci ildə 12 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsiylə başlanan proses nəticəsində qaçqın və məcburi
köçkünlər üçün indiyə qədər 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan qəsəbə və yaşayış kompleksləri salınıb.
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Bu kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli üçün bugünədək 7,1 milyard manat xərclənib.
Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən 24 min məcburi köçkünə 14,8 milyon manat məbləğində
mikrokredit verilib. Mikrokreditlərin əksəriyyəti əkinçilik, bitkiçilik, arıçılıq, heyvandarlıqla bağlı layihələrə
istiqamətləndirilib. Ötən dövrdə 200 min məcburi köçkün büdcə təşkilatlarında və digər səhələrdə daimi işlə
təmin edilib.
Dünya Bankı layihəsi çərçivəsində isə 2008-2011-ci illər ərzində məcburi köçkün gənclərin iqtisadi
inkişafına və sosial inteqrasiyasına xidmət edən 101 icma mikrolayihəsi həyata keçirilib. Mikrokredit
proqramları ilə 21480 nəfər məcburi köçkünə sahibkarlıq fəaliyyətiylə məşğul olmaq üçün maddi vəsait verilib.
Ümumilikdə, Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondunun həyata keçirdiyi layihələr nəticəsində 28651 nəfər
məcburi köçkün işlə təmin olunub və gəlir əldə etmək imkanı qazanıb.
Dövlət başçısının 14 sentyabr 2011-ci il tarixli sərəncamına uyğun olaraq, 2011/2012-ci tədris ilindən
etibarən dövlət ali təhsil müəssisələrinin bakalavr və magistratura təhsil səviyyələrinə yeni qəbul olunan və
ödənişli əsaslarla təhsil alan məcburi köçkünlərə təhsil haqqı dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına ödənilir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin məşğulluq proqramı da prioritet hesab edilir. "Qaçqınların və
məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üzrə Dövlət Proqramı"nın
müvafiq bəndlərinə əsasən, onların işlə təmin edilməsi və digər istiqamətlərdə işlər görülüb. İqtisadi İnkişaf
Nazirliyinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fondunun xəttiylə iki min nəfərdən çox məcburi köçkün sahibkarlıq
subyektinin investisiya layihəsinə 44,3 milyon manat məbləğində güzəştli kredit verilib.
Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi və Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin birgə təşkilatçılığı ilə 2018-ci il iyunun 22-də Qaradağ rayonu, Müşfiqabad qəsəbəsində əmək
yarmarkası keçirilib. Məcburi köçkünlərin məşğulluğuna dəstək məqsədi daşıyan bu tədbirdə 70 müəssisədən
532 vakant iş yeri təqdim edilib. Yenə də bu iki qurumun birgə təşkilatçılığı ilə 2018-ci ilin oktyabrın 26-da
məcburi köçkünlərin kompakt yaşadığı Lökbatan qəsəbəsində əmək yarmarkası keçirilib. Bu tədbirdə 68
müəssisədən 462 vakant iş yeri təqdim edilib ki, onun 393-ü özəl, 69-u dövlət sektoruna aid olan müəssisələr
olub.
2017-ci ilin 9 mart tarixində keçirilən, Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında məskunlaşan
qaçqın və köçkün ailələrinin köçürülməsinə həsr edilən müşavirədə Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva
qəzalı binalardakı insanların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılmasıyla bağlı tapşırıq verib. May ayında isə Qaradağ
rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün yaşayış kompleksinin təməli qoyulub. Abşeron rayonunun Masazır,
Mehdiabad qəsəbəsində, Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində 470 mənzil məcburi köçkünlərə təqdim
edilib.
Bu tədbirlər davam etməkdədir. Abşeron rayonu ərazisində 1000 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni
yaşayış kompleksi isə 2018-ci ilin dekabrın 24-də istifadəyə verilib. Prezident İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva yaşayış kompleksinin açılış mərasimində iştirak edib. Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən
Rzayev mərasimdə bildirib ki, Prezident İlham Əliyevin 2011-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən, Sumqayıt
ərazisində yataqxanalarda müvəqqəti məskunlaşan 2900 məcburi köçkün ailəsi üçün çoxmərtəbəli binalardan
ibarət yeni yaşayış məhəlləsinin tikilməsi qərara alınıb. Məhəllənin salınması üçün 50 hektar torpaq sahəsi
ayrılıb. Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihə üzrə 23-ü 42, biri isə 35
mənzilli olan 7 mərtəbəli yaşayış binası inşa edilib. Yaşayış kompleksi ölkə üzrə məcburi köçkünlər üçün
salınan sayca 101-ci şəhərcikdir.
Prezident İlham Əliyev mərasimdəki çıxışında qeyd edib ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim
diqqətdədir və son illərdə onların həlli istiqamətində böyük addımlar atılıb. Dövlət başçısı məcburi köçkünlərin
problemlərinin sosial məsələlər arasında ön planda olduğunu, bu məqsəd üçün dövlətin çox böyük vəsait
xərclədiyini, üç yüz minə yaxın köçkünün yeni mənzil və fərdi evlə təmin edildiyini söyləyib. Belə ki, 2018-ci
ildə 5800 köçkün ailəsi üçün fərdi ev və mənzil tikilib. 2019-cu ilin dövlət xərclərində də köçkünlərin
problemlərinin həlli üçün böyük vəsait nəzərdə tutulub.
Cocuq Mərcanlı qəsəbəsində də keçən il işin ikinci mərhələsi başa çatıb. 2017-ci ildə Cocuq Mərcanlıda
50 evlik qəsəbənin açılışı olub, bir il sonra isə əlavə 100 evin tikintisi həyata keçirilib. Tərtər rayonunun Şıxarx
qəsəbəsindəki şəhərcikdə hündürmərtəbəli binalar tikilib. Prezident vurğulayıb ki, bu iki layihənin əhəmiyyəti
ondadır ki, onlar məhz vaxtilə işğal edilmiş və işğaldan azad olunmuş torpaqlarda salınıb. O, işğal altında olan
torpaqlar azad ediləndən sonra orada gözəl şəhərlərin, kəndlərin yenidən qurulacağına əminliyini bildirib. "Mən
bilirəm ki, burada yaşayacaq vətəndaşlar çox ağır şəraitdə yaşayıblar" deyən dövlət başçısı, çıxışını "İndi burada
gözəl şərait yaradılır. Ancaq yenə də bu, müvəqqəti yaşayış yeridir, gün gələcək belə gözəl şəhərciklər bu gün
işğal altında olan torpaqlarda açılacaqdır" kimi yekunlaşdırıb.
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Bəli, sözügedən insanların kədəri kimi, yurda qayıdış sevinci də hamımıza aiddir. Öz növbəmizdə bir
qrup olaraq yayda Cocuq Mərcanlıya, tətillərini öz yurd-yuvasında keçirən məktəblilərə qonaq getmək
niyyətindəyik. Necə deyərlər, "Bölüşdüyün hər sevinc də iki qat artar"...
Paralel. - 2019.- 12 mart. - № 47. - S. 13
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Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri üçün yeni yaşayış kompleksinin
açılışı olub:
Prezident İlham Əliyev açılışda iştirak edib
(5 aprel 2019-cu il)
Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində 810 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış kompleksi aprelin
5-də istifadəyə verilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açılış mərasimində
iştirak edib.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev görülən işlər
barədə dövlətimizin başçısına məlumat verdi. Bildirildi ki, Bakı şəhərinin ərazisindəki yataqxanalarda və digər
inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış 810 məcburi köçkün ailəsi üçün Prezidentin 2011-ci ildə imzaladığı
Sərəncama əsasən çoxmərtəbəli binalardan ibarət yeni yaşayış məhəlləsinin tikilməsi nəzərdə tutulub.
Məhəllənin salınması üçün 15 hektar torpaq sahəsi ayrılıb. Yeni yaşayış məhəlləsinin layihələndirilməsi və
tikintisi üzrə sifarişçi təşkilat funksiyaları Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fonduna həvalə edilib. 2018-ci
ilin mart ayında başlanan tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə sona çatdırılıb. Layihə üzrə doqquzmərtəbəli 15 bina
tikilib ki, bunlardan 9-u 54, 4-ü 36, digərləri isə 108 və 72 mənzillidir. Yeni yaşayış kompleksində məktəb və
uşaq bağçası, o cümlədən digər zəruri infrastruktur obyektləri - klub-icma mərkəzi, həkim məntəqəsi inşa edilib,
istirahət parkı salınıb, uşaq meydançaları yaradılıb, ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb.
Kompleks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təchizatı və suvarma sistemlərinin, rabitə və televiziya
şəbəkəsinin qurulmasına xüsusi diqqət göstərilib.
Qeyd olunub ki, bu, ölkə üzrə məcburi köçkünlər üçün salınan sayca 103-cü müasir yaşayış
kompleksidir.
Yeni kompleksdəki mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə məlumat verildi
ki, buradakı mənzillərdən 72-si birotaqlı, 360-ı ikiotaqlı, 306-sı üçotaqlı, 72-si isə dördotaqlıdır. Mənzillərin
ümumi sahəsi 91 min kvadratmetrdir. Yeni yaşayış kompleksində hazırda paytaxtdakı yataqxanalarda və digər
inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri mənzillə təmin olunacaqlar.
Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan danışarkən Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirləri də vurğulamaq lazımdır. Artıq Qaradağ rayonunda 1026 məcburi
köçkün ailəsi üçün yaşayış kompleksi inşa edilib. Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad, həmçinin Sabunçu
rayonunun Ramana qəsəbələrində 470 mənzil məcburi köçkünlərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən alınan 465 mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının
yarımçıq binasından məcburi köçkün ailələri köçürülüb. Sumqayıtdakı 1005 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa
olunmuş yaşayış binalarının da açılışı olub.
Sonra Prezident İlham Əliyev uşaq bağçasında yaradılan şəraitlə tanış oldu. Burada balacaların təlimtərbiyəsi üçün bütün imkanlar var. 280 yerlik bağça uşaqların zövqünə uyğun qurulub, onların rahatlığını,
istirahətini və ilkin biliklərə yiyələnməsini təmin edəcək. Otaqlar və dəhlizlər uşaqların sevimli nağıl
qəhrəmanlarının şəkilləri ilə bəzədilib. Bağçanın yerləşdiyi ərazidə geniş abadlıq-quruculuq işləri görülüb,
yaşıllıq zolağı salınıb.
Qeyd edək ki, 2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan proses nəticəsində
qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan müasir qəsəbələr və
çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. İndiyədək 58 min 203 ailə və ya 300 min qaçqın və
məcburi köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb ki, ondan da 54 min 203 ailə, yaxud 272 min nəfər son 15 ilin
payına düşür. Təkcə 2018-ci ildə 5903 məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb. Ümumilikdə bu
kateqoriyadan olan insanların sosial problemlərinin həlli üçün indiyədək 7,1 milyard manat vəsait xərclənib.
Açılan yeni iş yerləri nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 15 ildə 75 faizdən 12
faizədək azalıb.
Daha sonra Şuşa rayon 7 nömrəli tam orta məktəbdəki şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə
məlumat verildi ki, bu təhsil ocağı 560 şagird yerlikdir. Yüksək şəraiti ilə seçilən, müasir təlim avadanlıqları ilə
diqqət çəkən bu təhsil ocağında təlim-tədris üçün hər cür şərait yaradılıb. Məktəbin kompüter otağında şagirdlər
informasiya texnologiyalarının sirlərinə yiyələnəcəklər. İdman zalı da zəruri avadanlıqla təchiz edilib və burada
şagirdlərin bədən tərbiyəsi ilə məşğul olmaları üçün hər cür imkan var.
Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı təsdiqləyir ki, bu sahə dövlət
siyasətinin mühüm prinsipləri sırasına daxil edilib. Bu proses təkcə paytaxtla məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə
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edir, doğma yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımızın təhsilinin yüksək səviyyədə qurulmasına xidmət
göstərir.
Sonra Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlərlə görüşdü.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.

Prezident İlham Əliyevin çıxışı
(5 aprel 2019-cu il)
- Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Sabunçu rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni
qəsəbənin açılışını biz birlikdə qeyd edirik. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm.
Mən çox şadam ki, belə gözəl qəsəbə salınıb, burada 810 ailə yaşayacaq. Bütün şərait yaradılıb.
Mənzillərlə tanış oldum, geniş, yaraşıqlı mənzillərdir. Böyük məktəb tikilib, uşaq bağçası, ictimai yerlər kifayət
qədər genişdir. Yəni, burada yaşamaq üçün bütün imkanlar var. Tezliklə buraya bu günə qədər ağır vəziyyətdə
yaşayan köçkünlər köçəcəklər. O köçkünlər ki, uzun illər ərzində yataqxanalarda, pansionatlarda, digər
uyğunlaşdırılmış yerlərdə yaşamışlar. Onların həyatında yeni dövr başlayır. Burada yaradılan şərait ən yüksək
standartlara cavab verir. Gözəl, yaraşıqlı binalar, geniş otaqlar, mənzillər. Bu, bizim siyasətimizi göstərir.
Siyasətimizin mərkəzində Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli bizim üçün
ən prioritet məsələdir. Bu siyasəti Ulu Öndər həyata keçirirdi. Bildiyiniz kimi, ulu öndər Heydər Əliyevin
təşəbbüsü ilə ilk şəhərcik salınmışdı. O vaxt Dövlət Neft Fondundan ilk ödəmələr məhz bu məqsədlər üçün
istifadə olunmuşdur. O vaxtdan bu günə qədər 100-dən çox köçkün qəsəbəsi, şəhərciyi salınıb və köçkünlərin
böyük hissəsi bu qəsəbələrdə yaşayır. Biz Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda, digər şəhər və
rayonlarımızda məcburi köçkünlər üçün gözəl şərait yaradırıq, bu proses davam etdiriləcək. Bildiyiniz kimi,
sonuncu çadır şəhərciyi 2007-ci ildə ləğv edildi. O vaxta qədər köçkünlərimizin böyük əksəriyyəti çadırlarda
yaşayırdı. Təkcə keçən il məcburi köçkünlər üçün 5 mindən çox mənzil inşa edilmişdir. Onlar bu mənzillərə
köçürülürlər. Bu il isə bizim planlarımızda minimum 6 min mənzilin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Artıq
bu prosesə start verilib və əminəm ki, ilin sonuna qədər biz buna nail olacağıq. Təkcə iki il ərzində təqribən 11
min məcburi köçkün ailəsi yeni evlərə köçürüləcək. Doğrudan da böyük işlərdir və orta hesabla bu mənzillərdə
təqribən 50 minə yaxın insan yaşayacaq və öz məişət problemini həll edəcək. Bu məqsədlər üçün böyük vəsait
ayrılır. Bildiyiniz kimi, Dövlət Neft Fondundan uzun illərdir ki, bu məqsədlər üçün vəsait ayrılır. Dövlət Neft
Fondunun yaradılması da tarixi hadisə idi. Çünki bu Fond vasitəsilə həm büdcəmizə dəstək göstərilir, həm sosial
məsələlərin həlli təşkil edilir, ölkəmiz üçün strateji əhəmiyyətli layihələr icra edilir və ilk növbədə, məcburi
köçkünlərin problemləri həll olunur. Əgər bizim bu imkanımız olmasaydı, əlbəttə ki, köçkünlərə bu həcmdə
kömək etmək mümkün olmazdı. Məhz uğurlu neft strategiyamızın hesabına formalaşmış Dövlət Neft Fondu bu
məqsədlər üçün böyük vəsait ayırıb və bundan sonda da ayıracaqdır. Bu, bizim siyasətimizdir. Biz bütün
məcburi köçkünlərin problemlərini həll etməliyik və edəcəyik.
Onu da bildirməliyəm ki, salınan qəsəbələr arasında elələri var ki, vaxtilə işğal olunmuş və işğaldan
azad edilmiş torpaqlarda salınıb. O cümlədən Horadiz şəhəri, demək olar ki, yenidən qurulub və bu gün ən gözəl
yaşayış yerlərindən biridir. Şıxarx qəsəbəsində mindən çox köçkün ailəsi məskunlaşıb, hansı ki, o ərazilər işğal
altında idi. Cocuq Mərcanlıda 150 evdən ibarət gözəl qəsəbə salınıb, müasir infrastruktur, iş yerləri,
kommunikasiyalar yaradılıb. Yəni, bu yerlərə həyat qayıdıb.
Əlbəttə ki, bizim əsas məqsədimiz Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllidir. Bu
istiqamətdə ardıcıl işlər aparılır. Bizim prinsipial mövqeyimizdə heç bir dəyişiklik yoxdur. Bu məsələ ölkəmizin
ərazi bütövlüyü çərçivəsində, beynəlxalq hüququn norma və prinsipləri, mötəbər beynəlxalq təşkilatların qərar
və qətnamələri əsasında öz həllini tapmalıdır. Azərbaycan bu istiqamətdə bütün lazımi işləri görür. Həm tarixi
ədalət bizim tərəfimizdədir, Dağlıq Qarabağ və digər işğal edilmiş torpaqlar bizim əzəli torpağımızdır, həm də
beynəlxalq hüquq bizim mövqeyimizi dəstəkləyir. Əlbəttə ki, iqtisadi və hərbi potensial ölkəmizi daha da
gücləndirir. Biz bundan sonra da bu məsələ ilə bağlı ardıcıl siyasət aparacağıq. Bir daha demək istəyirəm ki, bu
münaqişə yalnız ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində öz həllini tapa bilər.
O ki qaldı, məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə, bu problemlər kompleks şəkildə öz həllini tapır.
Binalar tikilir, yeni şəhərciklər salınır, eyni zamanda, məcburi köçkünlərin sosial şəraiti yaxşılaşdırılır, onlara
dövlət tərəfindən verilən sosial dəstək artır. Bu yaxınlarda çox böyük sosial paket təsdiqləndi. O cümlədən
məcburi köçkünlərin müavinətləri 50 faiz artmışdır. Özü də biz bu məbləği bir neçə dəfə artırmışıq. Bu gün hər
bir köçkünə verilən müavinət 50 faiz artıb. Bu, bizim köçkünlərə olan diqqətimizi əks etdirir. Digər sosial
layihələr icra edilib. Bildiyiniz kimi, biz indi çox ciddi iqtisadi islahatlar aparırıq. Bu islahatlar bizim maliyyə
imkanlarımızı genişləndirir. Biz bu əlavə vəsaiti, ilk növbədə, sosial məsələlərə yönəldirik. Beləliklə, keçən il
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prezident seçkilərində xalqın mənə verdiyi dəstək imkan verir ki, biz bütün vədləri icra edək. Seçkilər ərəfəsində
bildirmişdim ki, biz yeni iqtisadi modelə keçid edəcəyik, bütün sosial məsələlərin həllinə çalışacağıq. Yəni,
ciddi islahatların, iqtisadi və sosial sahədə islahatların anonsu prezident seçkiləri ərəfəsində verilmişdir.
Seçkilərdən sonra ciddi islahatlara start verildi. Bu islahatlar çoxşaxəlidir. Siz və ictimaiyyət təbii ki, bu
islahatları izləyirsiniz. Verdiyim qərarlar, imzaladığım sərəncamlar həyatımızın hər bir sahəsinə müsbət təsir
göstərəcək. Ölkəmiz yeniləşir, müasirləşir. Biz yeni iqtisadi model üzərində işləyirik və elə etməliyik ki, ölkə
iqtisadiyyatı bundan sonra da dayanıqlı şəkildə inkişaf etsin. Biz bütün dövrlərdə, hətta böhranlı illərdə də sosial
məsələlərə böyük diqqət göstərmişik. 2015-2016-cı illərdə dünyada baş vermiş iqtisadi böhran bütün ölkələrə
təsir etmişdir, o cümlədən bizə. Təsəvvür edin, bizim gəlirlərimiz 3-4 dəfə azaldı. Yəni, faizlərlə ölçülmürdü,
dəfələrlə ölçülürdü. Bu, hər bir ölkə üçün böyük imtahandır, böyük sınaqdır. Əlbəttə ki, görülən operativ
tədbirlər nəticəsində biz o böhranın fəsadlarını minimum səviyyəyə endirə bildik və ondan sonra ciddi addımlar
ataraq iqtisadi sabitliyi qoruya bildik, inkişaf templərinə qədəm qoyduq. Keçən il artıq iqtisadi inkişaf
başlamışdır, bu ilin iki ayının yekunları var. Bu yekunlar çox müsbətdir, iqtisadi artım kifayət qədər yüksəkdir,
3 faizə yaxındır. Qeyri-neft sektorunda sənaye istehsalı 15 faizdən çox artıbdır. Əhalinin gəlirləri artır,
inflyasiya çox aşağı səviyyədədir, 2 faizdən aşağıdır, istehlak qiymətlərinə çox ciddi nəzarət edilir. Yəni, demək
istəyirəm ki, iqtisadi və sosial islahatların yeni mərhələsinin startı prezident seçkilərindən sonra verilmişdir və
bu gün biz bunun nəticəsini görürük. Mən deyə bilərəm ki, aparılan tədbirlər nəticəsində təkcə ilin birinci
rübündə büdcə daxilolmaları 200 milyon manatdan çox artıb. Bu, nəyin hesabınadır - şəffaflığın, yeni
yanaşmanın və islahatların. Bu, bizə imkan verir ki, bu vəsaiti vətəndaşların rifah halının yaxşılaşmasına
yönəldək və bunu da etdik. Minimum əməkhaqqı, minimum pensiya təxminən 40 faiz, sosial müavinətlər orta
hesabla 2 dəfə artıb. Şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə, məcburi köçkünlərə verilən müavinətlər,
tələbələrin təqaüdləri - bütün bunlar bunun hesabına mümkün olmuşdur. Bizim iqtisadi vəziyyətimiz imkan
verir ki, bu islahatları aparaq. İslahatlar bütün sahələri əhatə edir. Bir daha demək istəyirəm ki, biz inkişafın yeni
mərhələsinə qədəm qoyduq.
Deyə bilərəm ki, bütün addımlar əhali tərəfindən yüksək qiymətləndirilir. Yerlərdən gələn məktublar və
müraciətlər deməyə əsas verir ki, islahatlar xalq tərəfindən dəstəklənir, buna yüksək qiymət verilir və bu, bizə
əlavə imkanlar yaradır. Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik, biz Azərbaycanı inkişaf etdirməliyik. Elə etməliyik
ki, bütün problemlər öz həllini tapsın. İqtisadi, sosial sahələrdə, məhkəmə-hüquq, dövlət orqanları sahələrində
bütün xoşagəlməz hallara son qoyulmalıdır. Azərbaycanda şəffaflıq tam təmin edilməlidir və biz buna nail
olacağıq. Bu, bizə əlavə imkanlar verəcək. Büdcə daxilolmaları daha da artacaq, sosial məsələlərin həlli daha da
sürətlə gedəcək.
Biz minimum əməkhaqqını və pensiyanı qaldıranda mən bildirmişdim ki, bu proses bundan sonra da
aparılacaq. Çünki biz əsas infrastruktur layihələrini demək olar ki, icra etmişik. Düzdür, hələ ki, icra ediləsi
layihələr var, o cümlədən regionların sosial-iqtisadi inkişafına dair dördüncü Dövlət Proqramında kifayət qədər
böyük tədbirlər nəzərdə tutulur. Ancaq biz, ilk növbədə, əsas diqqəti vətəndaşların sosial məsələlərinə
yönəldəcəyik. Bunu etmək üçün, əlbəttə ki, imkanlar var. İmkanları da biz yaradırıq.
Azərbaycan iqtisadi və əlbəttə, siyasi cəhətdən tam müstəqil ölkədir. Heç kimdən asılı deyilik, maliyyə
vəziyyətimiz sabitdir, gəlirlərimiz artır, icra etdiyimiz böyük layihələr, o cümlədən Cənub Qaz Dəhlizi layihəsi
yaxın gələcəkdə bizə əlavə gəlirlər gətirəcəkdir. Bu gəlirlər ədalətli şəkildə bölüşdürüləcək, bir daha demək
istəyirəm ki, ilk növbədə, vətəndaşların sosial rifahına yönələcəkdir. Beləliklə, bu gün açdığımız bu gözəl
qəsəbə həm bizim siyasətimizi, məcburi köçkünlərə qayğımızı, həm də ölkəmizin artan imkanlarını göstərir. Bu
gün Azərbaycanda hər sahədə çox böyük quruculuq işləri aparılır - iqtisadi sahədə, sosial sahədə. Xəstəxanalar,
məktəblər tikilir, yeni sosial obyektlər istifadəyə verilir, yollar salınır, köçkünlər üçün belə gözəl şərait yaradılır.
Quruculuq, abadlıq, inkişaf bu gün Azərbaycanı fərqləndirən amillərdir.
Mən sizi bu gözəl hadisə münasibətilə bir daha təbrik etmək istəyirəm. Bütün məcburi köçkünlərə öz
hörmətimi, ehtiramımı bildirmək istəyirəm. Hələ ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünləri əmin etmək istəyirəm ki,
onların da problemləri həll olunacaq. Onlar da növbə ilə öz yaşayış şəraitini yaxşılaşdıracaqlar. Bunu etmək
üçün bizim iradəmiz var və biz bunu edəcəyik. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm.
XXX
Şuşa şəhərindən məcburi köçkün Günəş HÜSEYNOVA çıxış edərək dedi:
-Cənab Prezident, Sizi salamlayıram. Bu gün yeni qəsəbənin açılışında iştirak etmək, Sizinlə bu görüşü
yaşamaq bir məcburi köçkün olaraq mənim xatirəmdə uzun illər qalacaq.
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Həyatımızın ağır, böhranlı illərində Ulu Öndərimiz Azərbaycan xalqının imdadına yetdi. Onun
müəyyənləşdirdiyi siyasət və strategiya bu gün, cənab Prezident, Sizin tərəfinizdən davam etdirilir. Mən bütün
məcburi köçkünlərin adından Sizə təşəkkür edirəm. Söylədiyiniz fikirlər bizim hər birimizin qəlbində gözəl
duyğular yaratdı. Mən çox böyük əminliklə qeyd etmək istəyirəm ki, bizim üçün yaratdığınız bu gözəl şəraitdə
müvəqqəti yaşayacağıq. İnanıram ki, işğal altındakı bütün rayonlarımız çox tez bir zamanda bundan da gözəl
olacaq, həyat üçün, yaşamaq üçün lazım olan hər cür şərait təmin ediləcək.
Mən bütün məcburi köçkün qadınlar adından xüsusilə Mehriban xanıma təşəkkür etmək istəyirəm.
Onun son illərdəki layihələri, Azərbaycan mədəniyyətinə, incəsənətinə, təhsilinə, səhiyyəsinə olan qayğısı
doğrudan da bizim hər birimizin ürəyindəndir. Mən xahiş edirəm, Azərbaycanın gözəl xanımına, Birinci
xanımına salamlarımızı çatdırasınız. O, bizə böyük dəstək göstərir.
Belə qəsəbələrə görə təşəkkür edirəm. Mən bilirəm, çox böyük bir əminliklə, fəxrlə, vüqarla deyirəm ki,
üçrəngli bayrağımız mütləq Şuşamızda, doğma Qarabağımızda dalğalanacaq. Təşəkkür edirəm.
XXX
Şuşa rayon 7 nömrəli tam orta məktəbin direktoru Elçin DADAŞOV çıxış edərək dedi:
- Hörmətli cənab Prezident, Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin Ali Baş Komandanı.
Bildirdiyiniz kimi, bu gün məcburi köçkünlər üçün yeni bir qəsəbənin açılışını etdiniz. Səkkiz yüzdən
artıq məcburi köçkün ailəsinin həyat və yaşayış şəraiti burada tamamilə yaxşılaşacaq.
Bununla bərabər, mən Sizə bu möhtəşəm təhsil ocağının tikilməsinə görə öz minnətdarlığımı bildirirəm.
Çox müasir tələblərə cavab verən təhsil ocağıdır. Bütün fənn kabinetləri, idman zalı ilə təchiz olunmuş
möhtəşəm bir ümumtəhsil məktəbidir. Pedaqoji kollektivimiz Sizi əmin edir ki, burada təhsil alacaq bütün
şagirdlərimizin Azərbaycan Respublikasının layiqli vətəndaşı, vətənpərvər övladları kimi yetişmələri üçün
əllərindən gələni edəcək. Bununla bərabər, cənab Prezident, qeyd etdiyiniz kimi, məcburi köçkün ailələrinin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması siyasəti hələ ulu öndərimiz Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə həyata
keçirilmiş və Sizin tərəfinizdən çox uğurla davam etdirilir. Bu yaxınlarda məcburi köçkünlərin həyat
səviyyəsinin yaxşılaşdırılması üçün müavinətin 50 faiz artırılması bütün məcburi köçkünlərin çox böyük
sevincinə səbəb olmuşdur. Buna görə də biz bütün məcburi köçkünlər adından Sizə öz dərin minnətdarlığımızı
bildiririk.
Bununla bərabər, cənab Prezident, biz çox əminik ki, işğalda olan bütün torpaqlarımızı Sizin
rəhbərliyinizlə yağı düşmən tapdağından azad edəcəyik və Lələtəpədə dalğalanan üçrəngli bayrağımızı işğaldan
azad edilmiş bütün torpaqlarımızda dalğalandıracağıq. Əminik ki, həmin o hadisələrdə biz bütün məcburi
köçkünlər Sizin yanınızda olacağıq. Biz məcburi köçkünlər üçün gördüyünüz bütün işlərə görə Sizə dərin
təşəkkürümüzü və minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun, cənab Prezident.
XXX
Şuşa Rayon İcra Hakimiyyəti başçısının müavini Vüsalə FƏTƏLİYEVA çıxış edərək dedi:
- Cənab Prezident, bu gözəl qəsəbə Sizin böyük diqqət və qayğınızın bəhrəsidir. Bu qayğı və diqqət
üçün məcburi köçkünlər adından Sizə dərin hörmətimizi və təşəkkürümüzü bildiririk.
Bu günlərdə Azərbaycanın tarixində böyük qələbə olan Aprel döyüşlərinin – Lələtəpənin, Talış
yüksəkliklərinin azad olunmasının, Cocuq Mərcanlıya qayıdışın ildönümü ilə bağlı zəfər bayramını coşqu ilə
qeyd etdik. Bu qələbə üçün də Sizə təşəkkür edirik. Çünki bu qələbə bütün dünyaya bir daha Azərbaycan
Ordusunun, Azərbaycan dövlətinin qüdrətini göstərdi. Bu qələbə, bu bayramlar bütün dünyaya bir mesaj oldu.
Sizin böyük diplomatik siyasətiniz, qətiyyətiniz, birmənalı şəkildə “Biz torpaqlarımızı heç kəsə
bağışlamayacağıq”, - deyən vurğulu hökmlü nitqiniz bir daha göstərdi ki, doğrudan da o ərazilərdən Qarabağa
gedən böyük bir yol var və bu yolu qısa zamanda qət etmək mümkündür. Bu yaxınlarda Avstriyada qətiyyətli
hökmünüzlə “Biz torpaqlarımızın sahibiyik, varisiyik” deməyiniz hər bir məcburi köçkünün qəlbində böyük bir
ümid yaratdı ki, doğrudan da qələbə bizimlə olacaqdır.
Ona görə də Sizin qətiyyətinizi, Sizin bütünlüklə Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı strategiyanızı, yolunuzu, istiqamətinizi hər zaman dəstəkləyirik, hər zaman yanınızdayıq. Əminəm ki,
hər bir Azərbaycan oğlu, Azərbaycanın hər bir qeyrətli vətəndaşı Sizin əmrinizə müntəzirdir, torpaqlarımızı yağı
düşməndən azad etməyə hər zaman hazırdır. Bu inamla deyirəm ki, tez bir zamanda doğma torpaqlarımızda
ocaqlarımızı yandıracağıq. Bu, ən böyük qələbəmiz olacaq.
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Müvəqqəti yaşayışımız üçün bizə yaratdığınız belə gözəl şəraitə görə Sizə dərin minnətdarlığımızı
bildirir, ailənizin hər bir üzvünə cansağlığı, xoşbəxtlik arzulayırıq. Sizin hazırda əsgər olan oğlunuza da
cansağlığı arzulayırıq. Sizin məcburi köçkünlər üçün yaratdığınız məktəblərdə məhz əsl vətəndaş, vətənpərvər
oğullar böyütmək hər birimizin məsuliyyətidir. Biz öz məsuliyyətimizi dərk edərək Sizə söz veririk ki, hər bir
məcburi köçkün hər zaman Sizin yanınızdadır.
Azərbaycan mədəniyyətini, o cümlədən Qarabağ mədəniyyətini dünyada bir silah kimi işlədən
Mehriban xanımın gördüyü işlər əzəmətlidir, çox qiymətlidir. Bu gün bizim muğamımız, bizim incəsənətimiz,
vaxtilə bizim şuşalı Sadıqcanın sinəsində çağlayan tarımız UNESCO-nun qeyri-maddi mədəni irs siyahısında
milli sərvətimiz kimi tanınır. Bütün bunlar üçün minnətdarıq ki, Mehriban xanım ən böyük silah kimi məhz
mədəniyyətdən başladı. Mədəniyyət Azərbaycan xalqının böyük siyasətidir. Biz Mehriban xanımın idmana,
təhsilə, mədəniyyətə, insanların sosial həyatına diqqət və qayğısını yüksək qiymətləndiririk. Bir neçə gün
bundan əvvəl yüksək texnologiyalı protezlərlə təmin olunmuş hərbçilərlə görüşdə onları doğma övladları kimi
bağrına basması hər kəsin qəlbində Mehriban xanıma hörmət və ehtiram duyğularını qat-qat artırdı.
Siz bizim Prezidentimiz olmaqla bərabər, həm də xalqımızın çox istəkli, qəlbən inandığı şəxsiyyətsiniz.
Allah Sizə ömür versin, Sizə cansağlığı arzulayırıq, təşəkkür edirik. Bizim salamlarımızı, məhəbbətimizi
Mehriban xanıma çatdırmağınızı xahiş edirik.
XXX
Sonra Azərbaycan Prezidenti İlham ƏLİYEV çıxış edərək dedi:
- Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə sizə minnətdaram. Bizim görüşümüz Aprel
döyüşlərinin ildönümünə təsadüf edir. Aprel döyüşləri bizim şanlı tariximizdir, parlaq zəfərimizdir. Azərbaycan
əsgəri, Azərbaycan dövləti göstərdi ki, heç vaxt işğalla barışmayacaq.
Biz məsələni diplomatik yollarla, siyasi yollarla həll etmək istəyirik. Ancaq, eyni zamanda, biz hərbi
gücə də malikik. Bu gün Azərbaycan Ordusu dünya miqyasında güclü ordular sırasındadır. Aprel döyüşləri onu
göstərdi ki, biz öz ərazi bütövlüyümüzü istənilən yolla bərpa edə bilərik. Onu göstərdi ki, Azərbaycan Ordusu
böyük gücə malikdir. Onu göstərdi ki, bu, bizim torpağımızdır. Cocuq Mərcanlıya uzun fasilədən sonra qayıdan
vətəndaşlar, o cümlədən yeniyetmələr, uşaqlar, - o insanlar ki, heç vaxt orada olmayıblar, onlar qayıdıblar oraya,
- onu göstərir ki, hər bir köçkün torpaqlar işğaldan azad olunandan sonra öz doğma torpağına qayıdacaqdır.
Siz qeyd etdiniz, mən tam razıyam ki, bu, müvəqqəti yaşayış yeridir. Torpaqlar işğaldan azad olunandan
sonra biz bütün şəhərləri yenidən quracağıq, biz bu şəhərlərə yeni həyat verəcəyik. O şəhərlər ki, indi yerləyeksan edilib. Orada, işğal edilmiş torpaqlarda demək olar ki, bütün binalar dağıdılıb. Beynəlxalq təşkilatlar,
ATƏT-in faktaraşdırıcı missiyası bu haqda məruzə də hazırlayıb. Biz necə ki, Cocuq Mərcanlını bərpa etdik,
necə ki, qısa müddət ərzində vaxtilə işğal altında olan başqa torpaqlardakı binaları, evləri, şəhərləri, kəndləri
bərpa etdik, işğalda olan bütün torpaqlardakı şəhərləri, kəndləri bərpa edəcəyik. Bizdə belə iradə və güc var.
Eyni zamanda, siz də qeyd etdiyiniz kimi, biz bütün dünyaya göstərməliyik, haqlı olaraq, göstəririk,
sübut edirik ki, Qarabağ bizim tarixi torpağımızdır. Mehriban xanımın bu sahədəki fəaliyyətini siz yüksək
qiymətləndirirsiniz. Mən də yüksək qiymətləndirirəm. Çünki onun fəaliyyəti nəticəsində dünyanın aparıcı
beynəlxalq təşkilatlarında bu məsələ ilə bağlı təqdimatlar, simpoziumlar, konfranslar, dəyirmi masalar
keçirilmişdir. Bizim tarixi, mədəni irsimiz olan muğam sənəti, tar və digər milli sərvətlərimiz UNESCO-nun
qeyri-maddi mədəni irs siyahısına salınmışdır. Bütün bunlarla bağlı sərgilər, təqdimatlar keçirilir, yəni, biz
Qarabağ həqiqətlərini dünyaya çatdırırıq. Çünki vaxtilə, xüsusilə müstəqilliyimizin ilk illərində erməni lobbisi
tərəfindən belə bir rəy formalaşdırılmağa cəhd edilirdi ki, guya Qarabağ onların torpağıdır. Bizim imkanımız
yox idi, lobbimiz yox idi, bizim xaricə çıxışımız çox məhdud idi. Amma bu gün biz bütün dünyaya həqiqətləri
çatdırırıq və tarixi sənədlər əsasında, maddi-mədəni irs əsasında sübut edirik ki, bu, bizim tarixi diyarımızdır.
Mən bildirəndə ki, tarixi ədalət bizim tərəfimizdədir, məhz bunu nəzərdə tuturdum. Qədim xəritələrə baxanda
görürük ki, Dağlıq Qarabağda və ətraf bölgələrdə bütün toponimlər Azərbaycan mənşəlidir. Tarixi ədalət,
beynəlxalq hüquq, bütün beynəlxalq təşkilatlar Dağlıq Qarabağı Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Bu
da bizim böyük diplomatik və siyasi uğurumuzdur. Əlbəttə ki, iqtisadi potensialımız, hərbi gücümüz də mühüm
amildir.
Biz çalışırıq ki, məsələ sülh yolu ilə həll olunsun. Ancaq, eyni zamanda, biz öz ordu potensialımızı,
hərbi gücümüzü artırırıq və bundan sonra da bu istiqamətdə bütün lazımi tədbirlər görüləcəkdir. Bir daha sizi
təbrik edirəm, sizə uğurlar, cansağlığı arzulayıram. Sağ olun.
XXX
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Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
XXX
Qeyd edək ki, Prezident İlham Əliyevin Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün təmin olunması istiqamətində
həyata keçirdiyi tədbirlər, qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün görülən işlər
bu kateqoriyadan olan soydaşlarımızın hər zaman diqqət və qayğı ilə əhatə olunduğunu göstərir. Qaçqın və
məcburi köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən
qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür. Qaçqın və məcburi köçkünlərin
maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları qəbul edilib, sosial müavinətlərin artırılması
istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb. Bu işlərin davamı olaraq Prezident İlham Əliyev bu il fevralın 26-da
“Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq müavinətin artırılması haqqında”
Sərəncam imzalayıb. Sərəncama əsasən, vahid aylıq müavinətin məbləği 2019-cu il aprelin 1-dən 50 faiz
artırılıb.
AZƏRTAC
2019, 5 aprel
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4 qəsəbə, 6713 mənzil
Elçin Cəfərov
İndiyədək 300 min köçkünün məişət problemlərini həll edən Prezident İlham Əliyev son 1 ildə bu
sahəyə xüsusi diqqət ayırıb
Bu gün dünya miqyasında humanitar sahədə yaşanan ən böyük problemlərdən biri qaçqın və məcburi
köçkünlərlə bağlıdır.
Bu qəbildən olan insanların sayının davamlı şəkildə artması problemin həllini daha da aktuallaşdırır.
Amma görünən odur ki, saylarının getdikcə artmasına baxmayaraq, qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri
çətinliklər heç də effektiv şəkildə həllini tapmır. Düzdür, ortaya fərqli nümunələr qoyan ölkələr də var və
onların sırasında ilk yerdə Azərbaycanın adı çəkilə bilər.
Uğur nümunəsi
Azərbaycan bu gün azsaylı ölkələrdəndir ki, qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri problemlərin
həllində ortaya kifayət qədər uğurlu bir nümunə qoya bilib. Ümumiyyətlə, qaçqın və məcburi köçkünlər
probleminin nə dərəcədə həssas xarakter daşımasını Azərbaycan kifayət qədər yaxşı bilir və onun həllinin
vacibliyini də hər zaman ön planda tutur. Çünki ölkəmiz uzun illərdir ki, bu problemlə üzləşib və bunun hansı
çətinliklər yaratdığını da çox gözəl bilir.
Ötən dövr ərzində iqtisadi imkanları artan Azərbaycan dövləti öz doğma torpaqlarını tərk etməyə məcbur
edilmiş insanların üzləşdikləri problemlərin həlli üçün bütün zəruri tədbirləri görüb və görməkdədir.
Ötən il 27 minə yaxın məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb
Yaşanan sürətli inkişaf, məşğulluq, sosial problemlərin effektiv həlli qaçqın və məcburi köçkünlərin
üzləşdikləri çətinliklərin böyük miqyasda aradan qalxmasına səbəb olub. Əlverişli sosial atmosferin yaradılması,
ölkə miqyasında tərəqqinin sürətlənməsi, yeni iş yerlərinin açılması və əhalinin məşğulluqla təmin edilməsi bu
gün məcburi köçkünlərin də davamlı, sabit artımlı gəlirləri üçün əsas yaradıb. Onların qarşılaşdıqları mənzil
probleminin həllinə isə həmişəki kimi dövlət ən yüksək səviyyədə böyük diqqət və qayğı göstərib. Elə bunun
nəticəsidir ki, təkcə keçən il 5 min 903 ailənin və ya 27 minə yaxın məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırılıb. Bundan əlavə, müvəqqəti məskunlaşma yerlərində aparılmış təmir işləri nəticəsində 158 ailənin
mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Son 1 ildə isə 6713 mənzilli 4 qəsəbə istifadəyə verilib.
Ümumiyyətlə isə 2001-2018-ci illər ərzində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ölkənin 30-dan artıq şəhər
və rayonunda Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən ayrılmış vəsait hesabına 3,5 milyon kvadratmetr
sahəsi, bütün sosial-texniki infrastruktura malik olan fərdi evlərdən, çoxmərtəbəli binalardan ibarət 103 müasir
məhəllə, qəsəbə və ya yaşayış kompleksi salınıb. Bunun da 3,3 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsinə malik 97-si
və yaxud 95 faizi son 15 ildə inşa edilib.
Nəticələr təqdirəlayiqdir
2001-2018-ci illər ərzində Ermənistandan olan 6 min qaçqının, yaxud 1330 ailənin və 294 min məcburi
köçkünün, yaxud 56 min 873 ailənin, ümumilikdə isə 59 mindən çox ailənin və ya 300 min nəfərə yaxın qaçqın
və məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb.
54 min 203 ailənin, yaxud 272 min nəfərin mənzilə sahib olması isə son 15 ilin payına düşür. Bu
məqsədlə 2,6 milyard manat vəsait sərf olunub ki, bunun da 2,3 milyard manatı Dövlət Neft Fondunun payına
düşür.
Xatırladaq ki, ötən il dekabrın 27-də Sumqayıt şəhərində qaçqın və məcburi köçkün ailələri üçün inşa
edilən yaşayış binaları kompleksinin açılışı olub. Açılışında Prezident İlham Əliyevin iştirak etdiyi yaşayış
məntəqəsi şəhərin mərkəzində, Koroğlu prospektində yerləşir. Xüsusi memarlıq üslubunda və müasir səviyyədə
inşa olunan bu kompleks 1005 qaçqın və məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə tutulub. Ərazisi 4 hektar olan
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kompleksdə ümumilikdə 12 bina, o cümlədən səkkizmərtəbəli səkkiz, 15 mərtəbəli dörd bina var. Kompleksdə
məktəb, uşaq bağçası, mərasim evi, polis məntəqəsi və digər zəruri infrastruktur obyektləri inşa edilib.
Layihənin icrası zamanı Sumqayıtdakı 12-ci mikrorayonda yerləşən 21 saylı məktəbə əlavə olaraq,
dördmərtəbəli yeni korpus inşa edilib, məktəbin mövcud binasının fasadı, dam örtüyü tamamilə yenilənib.
Bütün bunlar sübut edir ki, Prezident İlham Əliyev qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin
həllinə xüsusi qayğı ilə yanaşır, bu məsələni daim diqqət mərkəzində saxlayır. Dövlət başçısı qaçqınların və
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllini sosial siyasətin əsas istiqamətlərindən biri kimi müəyyən edib.
Ötən il dekabrın 24-də açılışı olan Abşeron rayonunun ərazisində 1000 məcburi köçkün ailəsi üçün
salınmış yeni yaşayış kompleksi də qeyd edilənlərin təsdiqidir. Xatırladaq ki, yeni yaşayış məhəlləsinin
layihələndirilməsi və tikintisi Məcburi Köçkünlərin Sosial İnkişaf Fondu tərəfindən həyata keçirilib.
Kompleksin inşasına ötən ilin martında başlanılıb və tikinti işləri yüksək səviyyədə həyata keçirilib. Layihə üzrə
23-ü 42, biri isə 35 mənzilli olan 7 mərtəbəli yaşayış binası inşa olunub. Məktəb və uşaq bağçasının daxil
olduğu yeni yaşayış kompleksində digər zəruri infrastruktur obyektləri - klub-icma mərkəzi, həkim məntəqəsi,
ATS binası tikilib, istirahət parkı salınıb, uşaq meydançaları yaradılıb. Ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma
işləri görülüb. Kompleks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təchizatı və suvarma sisteminin, rabitə və televiziya
şəbəkəsinin qurulmasına xüsusi diqqət göstərilib. Yeni yaşayış kompleksində hazırda Sumqayıt şəhəri və
Abşeron rayonu ərazisində yataqxanalarda və digər inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün
ailələri mənzillə təmin olunub.
Bu günlərdə Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində 810 məcburi köçkün
ailəsi üçün daha yeni bir yaşayış kompleksi istifadəyə verilib. Mənzillərdən 72-si birotaqlı, 360-ı ikiotaqlı, 306sı üçotaqlı, 72-si isə dördotaqlıdır. Mənzillərin ümumi sahəsi 91 min kvadratmetrdir. Bütün mənzillər təmir
edilib və mətbəx mebeli ilə təchiz olunub.
Bu arada onu da qeyd edək ki, məcburi köçkünlərin məişət problemlərinin həlli işində dövlətlə yanaşı,
artıq özəl sektor da yaxından iştirak edir. Elə "Qobu Park” köçkün şəhərciyinin açılışı bunun bariz nümunəsidir.
Xatırladaq ki, burada mindən çox ailə üçün yeni yaşayış binaları tikilib, bütün infrastruktur yaradılıb. Ən əsası
isə həmin layihə özəl sektor tərəfindən icra edilib və maliyyələşdirilib. Növbəti dövrdə də bu istiqamətdə özəl
sektorun fəaliyyətinin genişləndirilməsi gözlənilir.
Sosial problemlərin həlli Birinci vitse-prezidentin xüsusi diqqət mərkəzindədir
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sağlamlıqlarının təmini, sosial durumlarının yaxşılaşdırılması,
məşğulluqlarının artırılması və digər məsələlərlə bağlı da bir sıra mühüm işlər görülüb. Bu işlərə Heydər Əliyev
Fondunun həyata keçirdiyi layihələr də töhfə verir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin həlli
istiqamətində gördüyü tədbirlər dünyada çox nadir təcrübədir. Bu təcrübə bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
çox yüksək qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur. Eyni zamanda qaçqın və məcburi köçkünlərin müvəqqəti
yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür.
Xatırladaq ki, bu kateqoriyadan olan insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları
qəbul edilib, sosial müavinətlərin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb. Bu istiqamətdə atılan
mühüm addımlardan biri də 2017-ci il martın 9-da Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın sədrliyi ilə Bakı
və Sumqayıt şəhərlərinin yataqxanalarında müvəqqəti məskunlaşmış qaçqın və məcburi köçkün ailələrinin
köçürülməsinə həsr edilən müşavirənin keçirilməsi oldu.
Mehriban Əliyeva müşavirədəki çıxışında ağır vəziyyətdə, qəzalı və yararsız binalarda məskunlaşan
məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 2017-ci ilin may ayında
Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilən yaşayış kompleksinin təməli qoyuldu. Ötən il
24 may tarixində isə Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyeva "Qobu Park” yaşayış
kompleksinin açılışında iştirak ediblər.
Eyni zamanda Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad, Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbələrində 470
mənzil məcburi köçkünlərə təqdim edildi. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 mənzilə
Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının yarımçıq binasından məcburi
köçkün ailələrinin köçürülməsi başa çatdı.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin həlli
istiqamətində gördüyü tədbirlər dünyada çox nadir təcrübədir. Bu təcrübə bütün beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən
çox yüksək qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur. Eyni zamanda, qaçqın və məcburi köçkünlərin müvəqqəti
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yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür.
Xatırladaq ki, bu kateqoriyadan olan insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət proqramları
qəbul edilib, sosial müavinətlərinin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb. Qarşıdakı dövr ərzində
isə bu qəbildən olan insanların mənzil-məişət problemlərinin həlli istiqamətində işlər daha geniş miqyasda davam etdiriləcək. Müvafiq dövlət proqramına uyğun olaraq, artıq Kürdəmir rayonunda 563, Ucar rayonunda 250,
Göygöl rayonunda 80 və Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü qəsəbəsində 645 məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə
tutulmuş fərdi evlərdən və çoxmərtəbəli binalardan ibarət qəsəbə və yaşayış komplekslərinin layihə-smeta
sənədləri hazırlanıb.
Bu isə o deməkdir ki, yaxın vaxtlarda mənzil-məişət problemi həll edilən məcburi köçkünlərin sayı daha
da artacaq. Bütün bunlar bir daha sözügedən kateqoriyadan olan insanlara yüksək diqqət və qayğının real
təzahürləridir.
Azərbaycan.-2019.-11 aprel.-№77.-S.1,8.
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Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli dövlətin ən prioritet məsələsidir
Bahadur İmanquliyev
Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində 810 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış
kompleksinin istifadəyə verilməsi bir daha ölkəmizdə sosial siyasətin davamlı olmasını göstərir,
başlıca məqsədin sadə və köməyə ehtiyacı olan vətəndaşların dövlətin himayəsinə götürüldüyünü,
qanadının altına alındığını təsdiqləyir. Qaçqınlıq həyatına məhkum edilən yüz minlərlə insan uzun illər
ərzində çadır şəhərciklərində, yataqxanalarda, pansionatlarda, digər yerlərdə yaşamışlar. Məhz
dövlətin qayğısı sayəsində onlar yeni qəsəbə və şəhərciklərə köçürülmüşlər.
Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli Azərbaycan üçün ən aktual və prioritet
məsələlərdəndir. Hamımız yaxşı bilirik ki, bu siyasətin bünövrəsi ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən
qurulmuşdur. Məhz onun təşəbbüsü ilə ilk şəhərcik salınmış, Dövlət Neft Fondundan ilk ödəmələr bu
məqsədə sərf olunmuşdur. O vaxtdan bugünədək 100-dən çox köçkün qəsəbəsi və şəhərciyi salınıb. Öz
doğma yurdlarından didərgin düşmüş soydaşlarımızın böyük hissəsi artıq illərdir ki, həmin qəsəbə və
şəhərciklərdə rahat həyat sürürlər.
Bakıda, Sumqayıtda, Abşeron rayonunda, digər şəhər və bölgələrdəki məcburi köçkünlərin
əksəriyyətinin evlə bağlı qayğıları birdəfəlik həll olunmuşdur. Hələ 12 il bundan əvvəl - 2007-ci ildə
ölkədəki 12 çadır düşərgəsi ləğv edilmişdir.
Ümumilikdə bu kateqoriyadan olan soydaşlarımızın sosial problemlərinin həlli üçün indiyədək
7,1 milyard manat vəsait xərclənmişdir. Bu gün də məcburi köçkünlər üçün evlərin inşası davam
etdirilir. Yalnız 2018-ci ildə məcburi köçkünlər üçün 5 mindən çox mənzil inşa edilmiş, bu il isə
minimum 6 min mənzilin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
İndi budur, onlardan biri - paytaxtdakı yataqxanalarda və digər inzibati binalarda müvəqqəti
məskunlaşmış 810 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan çoxmərtəbəli binalardan ibarət yeni yaşayış
məhəlləsinə ayrılan 15 hektar torpaq ərazidə 2018-ci ilin əvvəlində başlanan tikinti işləri artıq başa
çatmışdır. 15 doqquzmərtəbəli binadan ibarət yeni kompleksdə məktəb və uşaq bağçası, klub-icma
mərkəzi, həkim məntəqəsi inşa edilmiş, istirahət parkı salınmışdır. Yeni yaşayış məskənin açılış
mərasimində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak etmişdir.
Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan danışarkən Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirləri də vurğulamaq lazımdır. Qaradağ rayonunda 1026
məcburi köçkün ailəsi üçün yaşayış kompleksi inşa edilib. Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad,
həmçinin Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbələrində 470 ev məcburi köçkünlərə təqdim edilib.
Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki
Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının yarımçıq binasında məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri
köçürülüb. Sumqayıtdakı 1005 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa olunmuş yaşayış binalarının da açılışı
olub. Bütün bunların reallaşmasında Mehriban xanımın səyi və əməyi əvəzsizdir.
Məcburi köçkünlərlə sonuncu görüşündəki çıxışında Prezident İlham Əliyev demişdir: "Onu da
bildirməliyəm ki, salınan qəsəbələr arasında elələri var ki, vaxtilə işğal olunmuş və işğaldan azad
edilmiş torpaqlarda salınıb. O cümlədən Horadiz şəhəri, demək olar ki, yenidən qurulub və bu gün ən
gözəl yaşayış yerlərindən biridir. Şıxarx qəsəbəsində mindən çox köçkün ailəsi məskunlaşıb, hansı ki,
o ərazilər işğal altında idi. Cocuq Mərcanlıda 150 evdən ibarət gözəl qəsəbə salınıb, müasir
infrastruktur, iş yerləri, kommunikasiyalar yaradılıb. Yəni bu yerlərə həyat qayıdıb”.
Ümumiyyətlə, dövlət başçısı məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə kompleks şəkildə
yanaşmağa üstünlük verir. Yəni söhbət yalnız yeni binaların tikilməsindən, yeni şəhərciklərin
salınmasından getmir. Eyni zamanda, məcburi köçkünlərin bütünlükdə sosial şəraiti yaxşılaşdırılır,
onlara dövlət tərəfindən verilən sosial dəstək artır. Bu yaxınlarda çox böyük sosial paketin
təsdiqlənməsi, o cümlədən məcburi köçkünlərin müavinətlərinin 50 faiz artırılması da bu qəbildən olan
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məsələlər sırasındadır. Ölkənin artan iqtisadi gücü, yaranan maliyyə imkanları ona imkan verir ki,
sosial məsələlərə əlavə vəsaitlər yönəldilsin.
Dövlət başçısı çıxışında sosial layihələrin davamlı şəkildə icra ediləcəyini bəyan edərək
bildirmişdir ki, inkişafın yeni mərhələsinə qədəm qoymuşuq və məhz bu mərhələdə iqtidar-xalq birliyi
xüsusi əhəmiyyət kəsb edir: "Deyə bilərəm ki, bütün addımlar əhali tərəfindən yüksək qiymətləndirilir.
Yerlərdən gələn məktublar və müraciətlər deməyə əsas verir ki, islahatlar xalq tərəfindən dəstəklənir,
buna yüksək qiymət verilir və bu, bizə əlavə imkanlar yaradır. Biz ölkəmizi müasirləşdirməliyik, biz
Azərbaycanı inkişaf etdirməliyik. Elə etməliyik ki, bütün problemlər öz həllini tapsın. İqtisadi, sosial
sahələrdə, məhkəmə-hüquq, dövlət orqanları sahələrində bütün xoşagəlməz hallara son qoyulmalıdır.
Azərbaycanda şəffaflıq tam təmin edilməlidir və biz buna nail olacağıq. Bu, bizə əlavə imkanlar
verəcək. Büdcə daxilolmaları daha da artacaq, sosial məsələlərin həlli daha da sürətlə gedəcək”.
Azərbaycan.-2019.-14 aprel.-№80.-S.1,4.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərə qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir
Azərbaycan məcburi köçkün vətəndaşlarının sosial problemlərinin həllini daim önplanda
saxlayır
Elçin Cəfərov
Azərbaycanda prioritet istiqamət kimi müəyyənləşdirilən sosial siyasət bu gün cəmiyyətdə maddi
rifah halının davamlı şəkildə yüksəlməsi ilə müşayiət edilməkdədir. Əməkhaqlarının və sosial
müavinətlərin, insanların gəlirlərinin artması Azərbaycanın sosial siyasətinin də dünyaya nümunə ola
biləcək səviyyədə yüksəlməsinə gətirib çıxarıb. Bütün bunları ölkənin bütün vətəndaşları kimi məcburi
köçkünlər də gündəlik həyatlarında hiss edirlər.
Mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılan məcburi köçkünlərin sayı artır
Xatırlatmaq yerinə düşərdi ki, Azərbaycanda qaçqınlar və məcburi köçkünlərlə iş sahəsində
dövlət siyasətinin əsası ulu öndər Heydər Əliyev tərəfindən qoyulub və xalqımızın bu ən ağrılı
probleminin həlli üçün zəruri strategiya müəyyənləşdirilib. Sonrakı dövrdə Prezident İlham Əliyevin
təşəbbüsü və rəhbərliyi ilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması,
məşğulluğunun artırılması və digər problemlərinin həlli istiqamətində mühüm tədbirlər həyata
keçirilib.
Məhz bunun nəticəsidir ki, indiyədək 300 minə yaxın qaçqının və məcburi köçkünün mənzil
şəraiti yaxşılaşdırılıb. Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında yaşanan sürətli inkişaf, məşğulluq,
sosial problemlərin effektiv həlli qaçqın və məcburi köçkünlərin üzləşdikləri çətinliklərin böyük
miqyasda aradan qalxmasına rəvac verib.
Əlverişli sosial atmosferin yaradılması, bütün ölkə miqyasında tərəqqinin sürətlənməsi, yeni iş
yerlərinin açılması və əhalinin məşğulluqla təmin edilməsi bu gün məcburi köçkünlərin də davamlı,
sabit gəlirləri üçün əsas yaradıb. Onların qarşılaşdıqları mənzil probleminin həllinə də dövlət ən
yüksək səviyyədə daim böyük diqqət və qayğı göstərib. Elə bunun nəticəsidir ki, təkcə keçən il 5 min
901 ailə və ya 27 minə yaxın məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Bundan əlavə,
müvəqqəti məskunlaşma yerlərində aparılmış təmir işləri nəticəsində 158 ailənin mənzil-məişət şəraiti
yaxşılaşdırılıb.
Ümumiyyətlə isə, 2001-2018-ci illər ərzində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün ölkənin 30-dan
çox şəhər və rayonunda Dövlət Neft Fondundan və digər mənbələrdən ayrılmış vəsait hesabına 3,5
milyon kvadratmetr sahəsi olan, bütün sosial-texniki infrastruktura malik fərdi evlərdən, çoxmərtəbəli
binalardan ibarət 102 müasir qəsəbə (bu il də əlavə bir qəsəbə istifadəyə verilib) və ya yaşayış
kompleksi salınıb. Bunun da 3,3 milyon kvadrat metr yaşayış sahəsinə malik 97-si və yaxud 95 faizi
son 15 ildə inşa edilib.
Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün Bakı şəhərində və
regionlarda yaşayış komplekslərinin və fərdi evlərin tikintisi davam etdirilir. Bu il 6 mindən çox
məcburi köçkün ailəsinə yeni mənzillərin verilməsi nəzərdə tutulub.
Yoxsulluq 75 faizdən 12 faizədək azalıb
Belə bir məqamı xüsusi vurğulamaq lazımdır ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlərə göstərilən
diqqət və qayğının dünyada analoqu yoxdur. Özü də bu, heç bir beynəlxalq konvensiyaya, ya da
öhdəliyə əsaslanmır, sadəcə, Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin ifadəsi, sosial-iqtisadi
potensialının göstəricisidir.
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Azərbaycanda qeydə alınan dinamik sosial-iqtisadi inkişaf məcburi köçkünlərin həyat
səviyyəsinin yüksəlməsində də özünü qabarıq büruzə verir. Üzləşdikləri mənzil-məişət problemlərinin
uğurlu həlli fonunda məcburi köçkünlər Prezident İlham Əliyevin həyata keçirdiyi siyasət nəticəsində
doğma yurd yerlərinə qayıdacaqları günün də uzaqda olmadığını yaxşı bilirlər.
Azərbaycan dövlətinin məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli ilə bağlı fəaliyyəti iki
istiqamətdə qurulub. Birincisi, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin siyasi həlli tapılanadək müvəqqəti
olaraq məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluqlarının təmin
edilməsidir. Qeyd olunduğu kimi, bu sahədə aparılan işlər nəticəsində artıq 300 min qaçqın və məcburi
köçkün yeni mənzillərə köçürülüb, 103 yeni qəsəbə salınıb.
Görülən fəaliyyətin nəticəsi olaraq, 15 il ərzində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 75
faizdən 12 faizədək azalıb.
Digər istiqamət isə dövlət qurumları və beynəlxalq təşkilatların iştirakı, onların rəy və təklifləri,
beynəlxalq təcrübə nəzərə alınmaqla "Böyük Qayıdış” proqramının hazırlanmasıdır. Bu istiqamətdə
atılan ilk iki addım kimi, Cocuq Mərcanlı kəndini və əvvəllər Dağlıq Qarabağın inzibati ərazisi olmuş
Tərtər rayonunun Şıxarx qəsəbəsini göstərmək olar. Dövlətin məqsədi odur ki, "Böyük Qayıdış”
proqramı tam icra olunsun. Əslində, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
təmin edilməsi ilə tezliklə həllinə hər bir azərbaycanlı qəti şəkildə əmindir. Çünki kifayət qədər
güclənən Azərbaycan dövləti və xalqı əzəli, tarixi torpağının daha düşmən tapdağı altında qalmasına
dözmək niyyətində deyil. Azərbaycan bütün dünya tərəfindən tanınan ərazi bütövlüyünü sülh yolu ilə
bərpa etmək imkanları tükənmədyindən Ermənistanla danışıqlar prosesini davam etdirir. Bu, istənilən
nəticəni verməsə, onda ordumuz qısa müddətdə zəbt edilmiş ərazilərdən düşməni süpürüb atacaq.
Buna qədər isə dövlət məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində zəruri tədbirlər
görməkdə davam edir.
Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr
Məcburi köçkünlərin məişət problemlərinin həlli işində dövlətlə yanaşı, artıq özəl sektor da
yaxından iştirak edir. "Qobu Park” köçkün şəhərciyinin açılışı bunun bariz nümunəsi oldu. Xatırladaq
ki, burada mindən çox ailə üçün yeni binalar, evlər tikilib, bütün infrastruktur yaradılıb. Ən əsası isə
həmin layihə özəl sektor tərəfindən təmin edilib, tikilib və maliyyələşdirilib. Növbəti dövrdə də bu
istiqamətdə özəl sektorun fəaliyyətinin genişlənməsi gözlənilir.
Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sağlamlıqlarının təmini, sosial durumlarının
yaxşılaşdırılması, məşğulluqlarının artırılması və digər məsələlərlə bağlı da bir sıra mühüm işlər
görülüb. Bu işlərə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi layihələr də töhfə verir. 2017-2018-ci
illərdə Heydər Əliyev Fondunun təşəbbüsü ilə 1481 mənzil məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilib.
Hazırda Heydər Əliyev Fondunun xətti ilə Qaradağ rayonu ərazisindəki "Qobu Park” yaşayış
kompleksinin yanında 2-ci yaşayış kompleksində 1300, Dövlət Proqramının icrası üzrə Sabunçu
rayonunun Kürdəxanı qəsəbəsində 810, Pirallahı rayonunda 306, Şirvan şəhərində 685, Beyləqan
rayonunda 146 ailəlik qəsəbə və yaşayış komplekslərinin tikintisi intensiv surətdə davam etdirilir.
Ümumiyyətlə, Azərbaycan dövlətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin
həlli istiqamətində gördüyü tədbirlər dünyada çox nadir təcrübədir. Bu təcrübə bütün beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur. Qaçqın və məcburi
köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa edilən
qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür.
Sosial müavinətlərin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb
Məlumdur ki, bu kateqoriyadan olan insanların maddi rifahının yaxşılaşdırılması üçün dövlət
proqramları qəbul edilib, sosial müavinətlərin artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər görülüb.
Məcburi köçkünlərin maddi rifahının yaxşılaşdırılması dövlətin sosial siyasətində əsas
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istiqamətlərdəndir. Prezidentin "Məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq
müavinətin artırılması haqqında” sərəncamı bunu bir daha təsdiq edir. Sərəncama əsasən, vahid aylıq
müavinətin məbləği bu il aprelin 1-dən 50 faiz artırılıb.
Dövlət başçısının sərəncamı hazırda vahid aylıq müavinət alan 500 mindən çox məcburi köçkünə
şamil edilir. Bu, məcburi köçkünlərin vahid aylıq müavinətinin artırılması üçün son bir ildə verilmiş
ikinci sərəncamdır. Belə ki, Prezident İlham Əliyevin ötən il imzaladığı sərəncamla 2018-ci il martın
1-dən müavinətlər 10 faiz artmışdı. Nəticədə bir il ərzində ümumilikdə götürdükdə müavinətin
məbləğində 70 faiz artım olub.
Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun təmin edilməsi məqsədilə ilk dəfə 2018-ci il iyunun 22-də
Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun Müşfiqabad qəsəbəsində, oktyabrın 26-da isə "Qobu Park” yaşayış
kompleksində məcburi köçkünlər üçün əmək yarmarkası keçirilib. Aktiv məşğulluq tədbirlərində,
ümumilikdə, məcburi köçkünlərə 994 vakant iş yeri təklif olunub.
2019-cu ilin ilk əmək yarmarkası isə mayın 7-də Abşeron rayonunda məcburi köçkünlər üçün
inşa edilmiş yaşayış kompleksində keçirilib. Yarmarkada 80 müəssisədən 881 vakant iş yeri təqdim
olunub. Məcburi köçkünlərin məşğulluqlarının artırılmasına dəstək məqsədilə əmək yarmarkalarının
keçirilməsi davam edəcək. Bundan başqa, bu kateqoriyadan olan vətəndaşlarımızın məşğulluğunu
artırmaq məqsədilə digər dövlət qurumları və özəl təşkilatlar tərəfindən həyata keçirilən layihələrə
dəstək verilib.
Məcburi köçkünlərin məşğulluğunun təmin edilməsi digər dövlət qurumları tərəfindən də həyata
keçirilir. 2019-cu ilin birinci rübündə Dövlət Məşğulluq Xidməti tərəfindən 1876 məcburi köçkün
münasib işlə təmin edilib, 1529 məcburi köçkün "İşsizin DOSTu” proqramı çərçivəsində əmək
müqaviləsi əsasında ödənişli ictimai işlərə cəlb olunub. Sosial cəhətdən həssas qruplardan olan
məcburi köçkünlərin özünüməşğulluq proqramı çərçivəsində kiçik ailə təsərrüfatlarına sahib olmaları
sahəsində də işlər davam etdirilir. Cari ilin yanvar-aprel aylarında bu proqrama 1610 nəfər cəlb olunub
ki, onlardan 400-ə yaxını məcburi köçkündür.
2019-cu ilin əvvəlinə olan göstəricilərə görə, əmək qabiliyyətli məcburi köçkünlər 366,9 min
nəfər təşkil edir. Bunlardan 198 min nəfəri büdcə təşkilatlarında və digər sahələrdə daimi işlə, 134 min
nəfəri mövsümi işlə təmin olunub. Əmək qabiliyyətli işsiz məcburi köçkünlərin sayı ümumilikdə 34,9
min nəfərdir. Qarşıdakı dövr ərzində isə bu qəbildən olan insanların mənzil-məişət problemlərinin həlli
istiqamətində işlər daha geniş miqyasda davam etdiriləcək.
Yeni qəsəbələr istifadəyə veriləcək
Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün bu il bir neçə yaşayış
kompleksinin inşasına başlanması, bir neçəsinin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Belə ki, Bakı
şəhərinin Pirallahı rayonu ərazisində 300 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış məhəlləsinin inşası
başa çatmaq üzrədir. Doqquzmərtəbəli üç yaşayış binasının, 220 yerlik məktəbin texniki infrastruktur
obyektləri ilə birlikdə yaxın zamanda istifadəyə verilməsi planlaşdırılır.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə özəl sektor tərəfindən
inşa edilən "Qobu Park-2” yaşayış kompleksində işlər yekunlaşıb. 1200 yerlik bu yeni qəsəbə də yaxın
günlərdə istifadəyə veriləcək. Məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində işlər bölgələrdə də davam edir. Beyləqan rayonunda ağır şəraitdə yaşayan 146 məcburi
köçkün ailəsi üçün sosial-texniki infrastrukturu olan fərdi yaşayış evlərindən ibarət qəsəbədə, Şirvan
şəhərində yataqxanalarda məskunlaşmış 685 məcburi köçkün ailəsi üçün doqquzmərtəbəli 13 yaşayış
binasından ibarət məhəllədə son tamamlama işləri aparılır.
Hər iki kompleksdə məktəb, bağça və digər zəruri infrastruktur obyektləri inşa edilib. Bu isə o
deməkdir ki, yaxın vaxtda mənzil-məişət problemi həll edilən məcburi köçkünlərin sayı daha da
artacaq.
Bütün bunlar sözügedən kateqoriyadan olan insanlara yüksək diqqət və qayğının real
təzahürləridir.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemləri dövlətimizin diqqət mərkəzindədir
Qabil Yusifoğlu
Bu gün bütün dünyanı qaçqın və məcburi köçkünlərin sayının getdikcə artması problemi daha
çox narahat edir. Bu ağrılı məsələ, ilk növbədə, davam edən müharibələrlə, nizamlanmayan
münaqişələrlə bağlıdır. Problemin aktuallığını və təxirəsalınmaz tədbirlər görülməsinin zəruriliyini
nəzərə alan BMT-nin Baş Məclisi tərəfindən 2000-ci ildə müvafiq qətnamə ilə 20 iyun tarixinin
Ümumdünya Qaçqınlar Günü kimi qeyd edilməsi qərara alınıb. Şübhəsiz ki, bu sənədin qəbulunda
əsas məqsəd doğma Vətəndən didərgin düşən qaçqın və məcburi köçkünlərin acınacaqlı həyat şəraitini
diqqətdə saxlamaq, onların sayının artmasının qarşısını almaq olub. Təəssüf ki, həmin vaxtdan 20 ilə
yaxın bir müddət ötsə də, hələlik problemin həllində elə bir müsbət nəticə müşahidə olunmayıb.
Dünyanı narahat edən ən ağrılı problem
BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali Komissarlığının 20 İyun Ümumdünya Qaçqınlar Günü
münasibətilə yaydığı hesabatında bildirilir ki, hazırda dünyada öz yaşayış yerlərindən didərgin düşən
insanların sayı rekord həddə çatıb. Belə ki, son 20 ildə dünyada qaçqın və məcburi köçkünlərin sayı iki
dəfə artaraq 70,8 milyon nəfərə yüksəlib. Hesabatda qeyd edilir ki, cəmi bir il ərzində dünya üzrə
qaçqınların sayı 2,3 milyon nəfər artıb.
Bu gün respublikamız da sözügedən problemlə üz-üzə qalıb. İyirminci əsrin sonlarında
Ermənistanın torpaqlarımızın 20 faizdən çox hissəsini işğal etməsi Azərbaycanı dünyanın ən çox
qaçqın və məcburi köçkünü olan ölkələrindən birinə çevirib. Xalqımız bir əsrdə dörd dəfə ermənilər
tərəfindən soyqırımına məruz qalıb. Sonuncu dəfə isə 1988-ci ildə 250 min etnik azərbaycanlı
Ermənistandakı tarixi torpaqlarından qovulub, respublikamıza pənah gətirib. Eyni zamanda, 1990-cı
ildə Orta Asiyadan didərgin salınan 50 min nəfərədək Ahıska türkü də respublikamızda sığınacaq
tapıb.
Xatırladaq ki, Ermənistan silahlı birləşmələrinin işğalı nəticəsində Dağlıq Qarabağın
azərbaycanlılar yaşayan 126 yaşayış məntəqəsi zorla boşaldılıb, Dağlıq Qarabağdan, ətraf rayonlardan,
həmçinin Ermənistanla və ya Dağlıq Qarabağla həmsərhəd olan yaşayış məntəqələrindən 700 min
nəfərədək soydaşımız öz daimi yaşayış yerindən məhrum olunaraq respublikanın 62 şəhər və
rayonunda məskunlaşıb. Ermənistan--Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi nəticəsində 20 min
azərbaycanlı həlak olub, 100 min nəfər yaralanıb, 50 min insan isə müxtəlif dərəcəli xəsarət alıb.
Hazırda Azərbaycanda 1 milyon 200 mindən çox qaçqın və məcburi köçkün var. Problemin
ciddiliyini diqqətə çatdıran Baş Nazirin müavini Əli Əhmədov cari il iyunun 20-də Ümumdünya
Qaçqınlar Günü ilə bağlı keçirilən tədbirdə qeyd edib ki, Azərbaycanda 10 milyon əhalinin bir
milyondan çoxu qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətindədir. Yəni ölkədə hər 10 nəfərdən biri
qaçqındır: “Halbuki dünyada olan əhali ilə qaçqınların sayını müqayisə etdikdə, yüzlərlə insana bir
qaçqın düşür. Bu, qaçqın və məcburi köçkün probleminin Azərbaycanda nə qədər ciddi olduğunu
göstərir. Görünür, dünyada ədalətsizlik baş alıb gedir ki, qaçqın və məcburi köçkün problemi yaranıb.
Dünyada separatizm, başqa ərazilərə göz dikmək olmasaydı, qaçqın problemi də bu qədər ağır
məhrumiyyətlərə səbəb olmazdı”, --deyə Baş Nazirin müavini bildirib.
Ulu öndər Heydər Əliyev prezidentlik fəaliyyəti dövründə yurdlarından didərgin düşən
soydaşlarımızın problemlərinin həllini daim diqqətdə saxlayıb, bununla bağlı irimiqyaslı tədbirlər
həyata keçirib. Ümummilli liderin 1993-2003-cü illərdə münaqişənin aradan qaldırılması
istiqamətindəki fəaliyyəti, qaçqın və məcburi köçkünlərə xüsusi qayğısı, çadır düşərgələrinin ləğvi ilə
əlaqədar verdiyi qərarlar sonrakı işlər üçün təməl olub. Dahi şəxsiyyətin 17 sentyabr 1998-ci il tarixli
sərəncamı ilə təsdiqlənən “Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə” Dövlət
Proqramına əsasən, soydaşlarımız üçün yeni qəsəbələr salınmağa başlanıb. Məcburi köçkünlərin
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mənzil-məişət məsələlərinin həlli, onların məşğulluğunun təmin edilməsi istiqamətində önəmli
addımlar atılıb.
Dövlət vətəndaşına arxa-dayaq oldu
Dövlətimizin qayğısı ilə bu gün məcburi köçkünlərin sosial problemləri uğurla həll olunur.
Azərbaycan Respublikasının iqtisadi-siyasi qüdrəti artdıqca, Prezident İlham Əliyev qaçqın və məcburi
köçkünləri narahat edən problemlərlə daha yüksək səviyyədə məşğul olmağa başlayıb. Azərbaycanda
davamlı iqtisadi inkişafın təmin olunması, dünya iqtisadiyyatına sıx inteqrasiya, sosial-iqtisadi
sahələrdə həyata keçirilən genişmiqyaslı islahatlar xalqımızın ildən-ilə maddi rifahının yüksəlməsinə
gətirib çıxarıb. Əldə edilən iqtisadi nailiyyətlər ölkəmizin davamlı inkişafına şərait yaradıb, sosial
problemlərin aradan qaldırılması üçün yeni imkanlar açıb. Belə ki, əvvəllər bu məsələdə xarici
ölkələrin, müxtəlif humanitar təşkilatların köməyinə daha çox ehtiyac duyulurdusa, Azərbaycan artıq
qaçqın və məcburi köçkünlərin bütün problemlərini özü müstəqil şəkildə həll etmək gücünə malikdir.
Prezident İlham Əliyev 2003-cü ilin oktyabrından başlayaraq bu istiqamətdə işləri ardıcıl və
məqsədyönlü şəkildə davam etdirir. Ötən müddətdə Azərbaycanın dinamik sosial-iqtisadi inkişafı
qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə əlverişli şərait yaradıb, onların mənzilməişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması istiqamətində görülən işlərin miqyası
daha da genişlənib. Dövlətimizin başçısının 2004-cü il 1 iyul tarixli sərəncamı ilə təsdiq edilən
“Qaçqınların və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması
üzrə Dövlət Proqramı”nın və sonradan həmin sənədə 2007-ci il 31 oktyabr, 2011-ci il 21 fevral tarixli
sərəncamlarla təsdiqlənən əlavələrin icrası uğurla reallaşdırılıb. Azərbaycan bu gün dünyadakı qaçqın
probleminin həlli ilə bağlı görülən işlərə töhfə vermək, müxtəlif ölkələrdən respublikamıza gələn
qaçqınları himayə etmək imkanına malikdir və bundan geniş istifadə edir.
Fəaliyyətə başladığı ilk gündən etibarən Heydər Əliyev Fondu da qaçqın və məcburi köçkünlərin
üzləşdikləri çoxsaylı problemlərin dünya ictimaiyyətinə çatdırılmasına və onların həllinə diqqətlə
yanaşır. Fondun prezidenti Mehriban xanım Əliyevanın təşəbbüsü ilə yaradılan “Azərbaycan” portalı
bu baxımdan mühüm önəm daşıyır. Portalda Ermənistan–Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən, Xocalı soyqırımından bəhs edən məlumatların yerləşdirilməsi dünya ictimaiyyətinin
erməni vəhşilikləri ilə yaxından tanış olmasına şərait yaradır.
Neçə ildir ki, Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə və bu sahədə qəbul edilən sənədlərə əsaslanaraq, ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində həlli üzrə danışıqlar aparılır. Dövlət orqanlarından, beynəlxalq təşkilatlardan alınan
müvafiq təkliflərlə bağlı “Böyük Qayıdış” proqramının layihəsinin hazırlanması işləri davam etdirilir.
Bu layihə həm işğal olunan ərazilərə dəyən ziyanın dəqiq hesablanmasına, həm də torpaqlar işğaldan
azad ediləndən dərhal sonra bərpa və yenidənqurma işlərinə başlamağa imkan verəcək.
Qeyd edək ki, 2007-ci ildə Azərbaycanda 12 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan proses
nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün bugünə kimi 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi
olan müasir qəsəbələr və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. İndiyədək 58
min 203 ailə və ya 300 min qaçqın və məcburi köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb ki, ondan da 54
min 203 ailə, yaxud 272 min nəfər son 15 ilin payına düşür. Təkcə ötən il ərzində 5 min 903 məcburi
köçkün ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb. Ümumilikdə, bu kateqoriyadan olan insanların sosial
problemlərinin həlli üçün indiyədək 7,1 milyard manat vəsait xərclənib. Açılan yeni iş yerləri
nəticəsində məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi son 15 ildə 75 faizdən 12 faizədək azalıb.
Cari il aprelin 5-də Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində məcburi köçkün ailələri üçün salınan yaşayış
kompleksinin istifadəyə verilməsi mərasimində çıxış edən dövlətimizin başçısı bildirib ki, paytaxt
ərazisindəki yataqxanalarda və digər inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşan 810 məcburi köçkün
ailəsi üçün Prezidentin 2011-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən, çoxmərtəbəli binalardan ibarət yeni
yaşayış məhəlləsinin tikilməsi nəzərdə tutulub. Məhəllənin salınması üçün 15 hektar torpaq sahəsi
ayrılıb. Keçən ilin mart ayında başlanan tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə sona çatdırılıb. Layihə üzrə
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doqquzmərtəbəli 15 bina tikilib. Bu, ölkə üzrə məcburi köçkünlər üçün salınan sayca 103-cü müasir
yaşayış kompleksidir.
Xatırladaq ki, təkcə ötən il məcburi köçkünlər üçün 5 mindən çox mənzil inşa edilib. Cari ildə
isə 6 min mənzilin istifadəyə verilməsi nəzərdə tutulub. Ümumilikdə, iki il ərzində təqribən 11 min
məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərlə təmin olunacaq. Həmin mənzillərdə, təqribən, 50 minə yaxın
Vətəndən didərgin düşən soydaşlarımız yaşayacaq.
Məcburi köçkünlərə göstərilən dövlət qayğısından danışarkən, Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevanın rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirləri də vurğulamaq istərdik. Mehriban xanım 2017-ci
ilin martında məcburi köçkünlərin sosial problemlərinə həsr edilən müşavirədə müvafiq qurumlar
qarşısında konkret vəzifələr qoyub, bu kateqoriyadan olan insanların çətinliklərinin aradan
qaldırılmasına prioritet vəzifə kimi yanaşıb.
Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün yaşayış kompleksinin inşası, Abşeronun
Masazır, Mehdiabad, Sabunçunun Ramana qəsəbələrində 470 mənzilin məcburi köçkünlərə təqdim
edilməsi, Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 mənzilə Binəqədi rayonunda yerləşən Təcili
Tibbi Yardım Stansiyasının yarımçıq binasından məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsi, habelə
Sumqayıtdakı 1005 məcburi köçkün ailəsinin yeni tikilən yaşayış binalarından mənzillə təmin
olunması onlara göstərilən qayğı və diqqətin bariz ifadəsidir.
2019-cu il aprelin 26-da Azərbaycan Respublikasının Birinci vitse-prezidenti Mehriban Əliyeva
Nəsimi rayonunda Tibb Universitetinin 4 saylı yataqxanasında və Qaradağ rayonunda salınan “Qobu
Park” yaşayış kompleksində məskunlaşan məcburi köçkünlərlə görüşüb, onların problemləri, yaşayış
şəraiti ilə tanış olub. Görüş zamanı sakinlərin arzu və istəklərini dinləyən Birinci vitse-prezident onları
narahat edən məsələlərin qısa zamanda həll olunması üçün müvafiq tapşırıqlar verdi .
Yurd yerlərinin işğaldan azad ediləcəyi gün uzaq deyil
Bu gün məcburi köçkünlər yaşayan elə qəsəbələr var ki, onlar işğaldan azad edilən ərazilərdə
salınıb. Məsələn, Horadiz şəhəri, demək olar ki, yenidən qurulub və bu gün ən gözəl yaşayış
yerlərindən biridir. Şıxarx qəsəbəsində mindən çox köçkün ailəsi məskunlaşıb. Yüz əlli evlik Cocuq
Mərcanlıda müasir infrastruktur, iş yerləri, kommunikasiyalar yaradılıb.
Məcburi köçkünlərin sosial şəraiti ildən-ilə yaxşılaşır, üzləşdikləri problemlərin həllinə
həssaslıqla yanaşılır. Bir müddət bundan əvvəl Prezident İlham Əliyev əhalinin sosial vəziyyətinin
yaxşılaşdırılması ilə bağlı bir sıra sərəncamlar imzaladı. Həmin sərəncamlar sırasında məcburi
köçkünlərin müavinətlərinin 50 faiz artırılmasını ifadə edən sənəd dövlətimizin onlara diqqətinin əyani
ifadəsidir.
Azərbaycan dövlətinin bu gün qarşısında duran əsas vəzifə torpaqlarımızın erməni
işğalçılarından azad edilməsi, məcburi köçkünlərin dədə-baba torpaqlarına qaytarılmasıdır. Bu
baxımdan Prezident İlham Əliyevin tez-tez söylədiyi - “Bizim əsas məqsədimiz məcburi köçkün
soydaşlarımızı doğma yurd-yuvalarına qaytarmaq və orada onların əvvəlkindən də yaxşı şəraitini
təmin etməkdir”- fikri inanırıq ki, tezliklə gerçəkləşəcək.
Ürəyi doğma yurd həsrəti ilə döyünən insanlara dövlət nə qədər yaxşı şərait yaratsa da, onların
doğma yurd-yuvalarına dönmək istəyini heç nə ilə əvəz etmək mümkün deyil. Qəribsəyən torpaqlara
ayaq basmaq, erməni tapdağında qalan doğmaların məzarlarını ziyarət etmək qaçqın və məcburi
köçkünlərin müqəddəs arzusudur. Ona görə də o yurd yerlərinin yağılardan xilas olunması fikri bir an
da olsa, onları rahat buraxmır. Əlbəttə, aparılan siyasi danışıqlar bir nəticə verməzsə, rəşadətli
Azərbaycan Ordusu Ali Baş Komandanın əmri ilə işğal altındakı torpaqlarımızı düşməndən azad
edəcək, soydaşlarımız öz əzəli el-obasına qayıdacaq.
***
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Rəsmi məlumata əsasən, hazırda dünyanın bütün münaqişə zonalarında 1 qaçqına bir ildə sərf
olunan ən yüksək vəsait Azərbaycandadır. Elə buna görədir ki, BMT-nin Qaçqınlar üzrə Ali
Komissarlığı 2012-ci ildə Azərbaycanı özünün İcraiyyə Komitəsinə üzv seçib. İndi beynəlxalq
təşkilatlar tərəfindən dinamik sosial-iqtisadi inkişaf yolunda davamlı uğurların müəllifi olan
Azərbaycanın qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində gördüyü
irimiqyaslı işləri dünyanın oxşar problemlə qarşılaşan əksər ölkələri üçün nümunə hesab edilir. Bu isə
ulu öndər Heydər Əliyevin siyasi, sosial-iqtisadi strategiyasını uğurla həyata keçirən Prezident İlham
Əliyevin sözügedən istiqamətdə tədbirlərin ardıcıl və məqsədyönlü şəkildə davam etdirməsinin, doğma
ocaqlarından didərgin salınan soydaşlarımızın bütün problemlərinin Azərbaycan dövlətinin gündəlik
qayğısına çevrilməsinin bariz ifadəsidir.
Xalq qəzeti.-2019.-2 iyul.-№140.-S.8.
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Bakının Pirallahı rayonunda məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış kompleksinin açılış mərasimi
olub:
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər
(5 iyul 2019-cu il)
İyulun 5-də Pirallahı rayonunda 306 məcburi köçkün ailəsi üçün salınan yeni yaşayış kompleksi
istifadəyə verilib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva mərasimdə iştirak ediblər.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev görülən
işlərlə bağlı məlumat verdi. Bildirildi ki, Pirallahı rayonunda yataqxanalarda və digər inzibati binalarda
müvəqqəti məskunlaşmış 306 məcburi köçkün ailəsi üçün çoxmərtəbəli binalardan ibarət yeni yaşayış məhəlləsi
dövlətimizin başçısının 2011-ci ildə imzaladığı sərəncama əsasən yaradılıb. Sifarişçisi Məcburi Köçkünlərin
Sosial İnkişaf Fondu, podratçısı isə “Kristal Abşeron” MTK olan yeni yaşayış məhəlləsinin ötən il başlanan
tikinti işləri yüksək keyfiyyətlə başa çatdırılıb. Layihə üzrə doqquzmərtəbəli 3 bina tikilib ki, bunlardan ikisi 72,
biri isə 162 mənzillidir. Yaşayış kompleksinə məktəb də daxildir və burada digər zəruri infrastruktur obyektləri
tikilib, ərazidə geniş abadlıq və yaşıllaşdırma işləri görülüb. Kompleks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik
təchizatı və suvarma sisteminin, rabitə və televiziya şəbəkəsinin qurulmasına xüsusi diqqət göstərilib. Bu, ölkə
üzrə məcburi köçkünlər üçün salınan sayca 104-cü müasir yaşayış kompleksidir.
Mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya
məlumat verildi ki, təmirli mənzillərdən 37-si birotaqlı, 107-si ikiotaqlı, 126-sı üçotaqlı, 36-sı isə dördotaqlıdır.
Mənzillərin ümumi sahəsi 24 min kvadratmetrdir. Yeni yaşayış kompleksində hazırda Pirallahı rayonundakı
yataqxanalarda və digər inzibati binalarda müvəqqəti məskunlaşmış məcburi köçkün ailələri mənzillə təmin
olunacaqlar.
Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan danışarkən Birinci vitse-prezident Mehriban Əliyevanın
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirləri də vurğulamaq lazımdır. Artıq Qaradağ rayonunda 1026 məcburi
köçkün ailəsi üçün yaşayış kompleksi inşa edilib. Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad, həmçinin Sabunçu
rayonunun Ramana qəsəbələrində 470 mənzil məcburi köçkünlərə təqdim edilib. Heydər Əliyev Fondu
tərəfindən alınan 465 mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının
yarımçıq binasından məcburi köçkün ailələri köçürülüb. Sumqayıtdakı 1005 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa
olunmuş yaşayış binalarının da açılışı olub. Qeyd edək ki, 2007-ci ildə sonuncu çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi
ilə başlanan proses nəticəsində qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış
sahəsi olan müasir qəsəbələr və çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. 2018-ci ilin
sonunadək 58 min 223 ailə və ya 300 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkünün mənzil şəraiti yaxşılaşdırılıb.
Təkcə ötən il 5923 məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb. 2019-cu ilin birinci rübündə isə 2.227
məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərlə təmin olunub.
Sonra Laçın rayonu Bozlu tam orta məktəbindəki şəraitlə tanış olan Prezident İlham Əliyev və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, bu təhsil ocağı 220 şagird yerlikdir. Yüksək şəraiti ilə seçilən,
müasir təlim avadanlıqları ilə diqqət çəkən məktəbdə təlim-tədris üçün hər cür şərait yaradılıb. Məktəbin
kompüter otağında şagirdlər informasiya texnologiyalarının sirlərinə yiyələnəcəklər.
Prezident İlham Əliyevin təhsilin inkişafına göstərdiyi diqqət və qayğı təsdiqləyir ki, bu sahə dövlət
siyasətinin mühüm prinsipləri sırasına daxil edilib. Bu proses təkcə paytaxtla məhdudlaşmır, bölgələri də əhatə
edir, doğma yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımızın təhsilinin yüksək səviyyədə qurulmasına xidmət
göstərir.
Məktəbin idman zalı da zəruri avadanlıqla təchiz edilib və burada şagirdlərin bədən tərbiyəsi ilə məşğul
olmaları üçün hər cür imkan var.
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Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım məcburi köçkünlərlə görüşdülər.
Məcburi köçkünləri salamlayan Prezident İlham Əliyev dedi:
- Bu gün çox əlamətdar bir gündür. Pirallahı rayonunda məcburi köçkünlər üçün gözəl evlər istifadəyə
verilir. Bu münasibətlə sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bu, çox gözəl hadisədir. Keyfiyyətli tikilib. Bu günə qədər
yararsız binalarda yaşamış köçkünlər indi bu binalarda yaşayacaqlar. Bu, bir daha onu göstərir ki, dövlət
məcburi köçkünlərə çox böyük qayğı, diqqət göstərir.
Son illərdə böyük işlər görülüb, həm Bakı şəhərində, həm də bütün bölgələrdə. Məcburi köçkünlərin
məişət problemləri uğurla həll olunur. Pirallahı rayonunda yaşayan köçkünlər üçün bu gün bu binaların
istifadəyə verilməsi bunu bir daha göstərir. Gözəl mənzillər, məktəb - bütün bunlar bir daha onu göstərir ki,
dövlət bu məsələ ilə bağlı çox ciddi tədbirlər görür.
Bu il altı mindən çox məcburi köçkün ailəsi üçün yeni mənzillər, fərdi evlər tikilib istifadəyə veriləcək.
Burada isə 306 ailə üçün gözəl şərait yaradılıb. Sizi bir daha bu hadisə münasibətilə ürəkdən təbrik edirəm.
Sakinlər: Çox sağ olun, cənab Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Ümumiyyətlə, Pirallahı rayonunun inkişafı uğurlu gedir. Burada infrastruktur
obyektləri inşa edilir, yaradılır, binalar tikilir, təmir olunur. Yəni, Pirallahı adası tam yeni görkəm alıb. Artıq bir
neçə ildir ki, burada gedən quruculuq işləri çox yaxşı nəticə verir. Siz yaxşı bilirsiniz ki, əvvəllər Pirallahıda
vəziyyət o qədər də ürəkaçan deyildi. İndi burada bütün lazımi şərait yaradılıbdır.
Laçın rayonundan məcburi köçkün Sevda Musayeva dedi: Çox hörmətli cənab Prezident. Əziz Mehriban xanım. İcazə verin, Sizi Pirallahı sakinləri, - yəni, mən özümü də artıq Pirallahı sakini hesab edirəm, 27 ildir
burada məskunlaşmışıq, - məcburi köçkünlər adından və bir təhsil işçisi adından salamlayım, Sizə öz dərin minnətdarlığımı bildirim. Qaçqınlara və məcburi köçkünlərə göstərdiyiniz bu diqqət və qayğıya görə Sizə minnətdarlığımı, təşəkkürümü bildirirəm. Azərbaycanın inkişafı, tərəqqisi, dünya birliyində qüdrətli dövlətə çevrilməsi
baxımından apardığınız həm xarici, həm daxili siyasəti mən bir təhsil işçisi kimi bəyənir və dəstəkləyirəm. Mən
təhsil işçisi olduğuma görə bu sahədən danışacağam. Hər bir dövlətin inkişafı üçün, bilirsiniz ki, əsas onun elmi,
təhsilidir. Bu, danılmazdır. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev həmişə müəllimə, təhsilə, elmə böyük qiymət
vermişdir. Elə bu baxımdan onun apardığı siyasətin davamını sizlərdə də hiss edirik, görürük.
Sevda Musayeva görülən bütün bu işlərə, onlara göstərilən diqqətə və məcburi köçkün ailələri üçün yeni
məktəblərin inşasına, onların müasir avadanlıqla təmin edilməsinə görə Prezident İlham Əliyevə və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya bir daha minnətdarlığını bildirdi.
O dedi: Bir də Mehriban xanım, Sizə gözaydınlığı verirəm. Mən də bir anayam, Siz də bir anasınız. Sizə
gözaydınlığı verirəm. Oğlunuz Vətən qarşısında öz borcunu şərəflə yerinə yetirib geri qayıdıb. Gözünüz aydın
olsun.
Mehriban xanım Əliyeva: Çox sağ olun. Allah bütün balaları qorusun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun. Təşəkkür edirəm.
Məcburi köçkünlər üçün biz indi bu şəraiti yaradırıq. Hələ də ağır vəziyyətdə yaşayan köçkünlərimiz
var və onların problemləri də gündəlikdədir. İndi genişmiqyaslı işlər aparılır ki, tezliklə bütün köçkünlər yaxşı
şəraitlə təmin olunsunlar. 1990-cı illərin əvvəllərində Ermənistanın Azərbaycana qarşı apardığı işğalçı siyasətin
nəticəsində torpaqlarımız işğal altına düşüb. Bizim əsas vəzifəmiz ərazi bütövlüyümüzü bərpa etməkdir. Bu
istiqamətdə işlər aparılır, həm siyasi-diplomatik sahədə, həm ordu quruculuğu sahəsində.
Məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və məşğulluğunun artırılması üçün Dövlət
Proqramı da qəbul edilib. Proqram əsasında evlər tikilir, qəsəbələr salınır. Yüzdən çox qəsəbə salınıbdır və bu
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istiqamətdə bundan sonra da işlər aparılacaq. Qeyd etdiyim kimi, bu il ən azı altı min ailə yeni mənzillərlə təmin
ediləcək. Gələn il ondan da çox yeni evlərin tikilməsi nəzərdə tutulur.
Mehriban xanım Əliyeva: Bir daha təbrik edirəm.
Sonra Laçın rayonundan məcburi köçkün Kəmalə Musayeva dedi: Hörmətli cənab Prezident, hörmətli
Mehriban xanım. Biz də Sizi salamlayırıq və məskunlaşdığımız Pirallahı rayonunda Sizi yenidən görməyimizə
çox şadıq. Sizin apardığınız uğurlu və məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, bu gün doğma respublikamız,
doğma Azərbaycanımız gündən-günə yenilənir, sürətli və dinamik inkişaf yolundadır. Biz Sizə çox minnətdarıq,
hörmətli cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım. Ona görə ki, Siz daim məcburi köçkünlərə öz diqqət və
qayğınızı göstərirsiniz. Hörmətli Mehriban xanım, biz çox yaxşı xatırlayırıq ki, Siz Birinci vitse-prezident təyin
olunandan sonra ilk müşavirənizi məhz məcburi köçkünlərin və qaçqınların sosial problemlərinin həllinə həsr
etdiniz. Siz xeyirxah, nəcib əməlləriniz ilə bizim xalqımız, Vətənimiz üçün seçilmişlərdənsiniz. Bunun üçün biz
Sizə çox minnətdarıq.
Mehriban xanım Əliyeva: Çox sağ olun, çox minnətdaram.
Kəmalə Musayeva: Hörmətli cənab Prezident, hörmətli Mehriban xanım, bizim məskunlaşdığımız Pirallahı rayonuna Sizin diqqətiniz də gözümüzün qarşısındadır. Yəni, çox qısa müddətdə yaradılmasına baxmayaraq, Pirallahı rayonunun da siması gündən-günə, ildən-ilə yenilənir. Pirallahı gündən-günə gözəlləşir. Çox
qısa müddətdə burada yeni zavodlar açılmışdır. Şpris zavodu açılmışdır, dərman zavodu tikilir, yeni-yeni parklar salınır. Məcburi köçkünlər üçün belə gözəl qəsəbə salınmışdır. Pirallahı rayonunun sakinləri üçün sosial
evlər tikilir. Biz bütün bunlar üçün Sizə dərin minnətdarlığımızı bildiririk.
On nömrəli Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında çalışdığını deyən Kəmalə Musayeva səhiyyə sahəsində
aparılan islahatları da vurğuladı. Pirallahı rayon sakinləri, məcburi köçkünlər və səhiyyə işçiləri adından dövlətimizin başçısına və xanımına bir daha minnətdarlığını bildirən Kəmalə Musayeva Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə doğma torpaqlarına qayıdacaqlarına inandıqlarını qeyd etdi.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Xoş sözlərə görə sizə minnətdaram.
Pirallahı rayonunda doğrudan da işlər sürətlə gedir. Quruculuq işləri geniş vüsət almışdır. İş yerlərinin
yaradılması istiqamətində də işlər aparılır. Qeyd etdiyiniz kimi, bir müddət bundan əvvəl şpris zavodu istifadəyə
verildi. Digər böyük dərman preparatları zavodunun tikintisi gedir. Bu zavodun fəaliyyəti nəticəsində yenə də iş
yerlərinin yaradılması nəzərdə tutulur. Burada, Pirallahı rayonunda köçkünlər uzun illərdir ki, yaşayırlar.
Köçkünlərin əksəriyyəti Laçın rayonundandır. Laçın rayonu 1992-ci ilin may ayında işğal altına düşmüşdür.
Laçın və Kəlbəcər rayonlarının işğal altına düşməsi Ermənistanla Dağlıq Qarabağ arasında əlaqə yaratdı. Ulu
öndər Heydər Əliyevin səyləri nəticəsində Ermənistanın işğalçı siyasətinin qarşısının alınması üçün böyük
səylər göstərilmişdir. Uğurlu Horadiz əməliyyatı aparılmışdır. Beləliklə, Azərbaycan işğal olunmuş torpaqların
bir hissəsini azad edə bilmişdir.
Sonrakı dövrlərdə ordu quruculuğu istiqamətində böyük işlər görüldü. Bu işlərin nəticəsində 2016-cı
ildə torpaqlarımızın bir hissəsi də işğalçılardan azad edildi. Ərazi bütövlüyümüzün bərpası bizim üçün əsas
məsələdir.
Daha sonra Laçın rayonundan məcburi köçkün Cəbrayıl Heydərov dedi: Möhtərəm cənab Prezident,
hörmətli Mehriban xanım. Sizi Pirallahı rayonunda görməyimizə çox şadıq. Sizi salamlayırıq, “Xoş gəlmisiniz!”
deyirik.
Biz sadə insanlar Sizi görməyə həmişə sevinirik. Sizin hər gəlişiniz biz sadə insanlarda qurub-yaratmaq
eşqi yaradır. Mən Pirallahı rayonunda məskunlaşmış laçınlı məcburi köçkün kimi onu qeyd etmək istəyirəm ki,
Pirallahı rayonu gündən-günə çiçəklənir, inkişaf edir. Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən islahatlar nəticəsində
Pirallahı rayonunda böyük quruculuq-abadlıq işləri aparılıb, bütün infrastruktur layihələri icra olunub. Mən Pirallahı rayonunda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul oluram. Cənab Prezident, sahibkarlıq fəaliyyətinə başlayanda
cəmi iki nəfər işçimiz olub. Bu gün 50-yə yaxın işçimiz var. Biz işimizlə xalqımıza, dövlətimizə xidmət etməyə
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çalışırıq. Sizin dəstəyiniz, xüsusilə son illərdə verdiyiniz sərəncamlar, fərmanlar, sahibkarlara göstərdiyiniz
diqqət və qayğı nəticəsində biz Pirallahı rayonunda sahibkarlıq fəaliyyəti ilə, - bunu tam səmimiyyətlə deyirəm,
cənab Prezident, - heç bir maneə olmadan, tam sərbəst məşğuluq. Rayonda da bizim üçün geniş şərait yaradılıb.
Qarşımızda duran əsas məqsəd ölkəmizin idxaldan asılılığını azaltmaq, yeni iş yerləri yaratmaq, insanların həyat
şəraitini yaxşılaşdırmaqdır. Rayonumuzda aparılan işlərin nəticəsində yeni iş yerlərinin açılması, əlverişli biznes
mühitinin yaradılması, əhalinin sosial-iqtisadi vəziyyətinin yaxşılaşdırılması bizim işimizə də öz müsbət təsirini
göstərmişdir.
Cənab Prezident, Pirallahı rayonunda yaşayan məcburi köçkünlərin əksəriyyəti Laçın rayonundandır.
Bu rayonda 286 ailə yaşayır, 1104 nəfər məskunlaşıb. 286 ailədən 110-u Laçın rayonundandır.
Cəbrayıl Heydərov dedi ki, onlar da ölkəmizin, dövlətimizin inkişafı üçün əllərindən gələni edir və ən
böyük arzuları torpaqlarımızın işğaldan azad olunması, sahibkarlıq fəaliyyətini öz doğma torpaqlarında davam
etdirməkdir. Prezident İlham Əliyevin həm daxili, həm də xarici siyasətini dəstəklədiklərini vurğulayan
Cəbrayıl Heydərov dövlətimizin başçısının torpaqlarımızın azad olunması üçün haqq səsimizi bütün ali
məclislərdən dünyaya çatdırdığını vurğulayaraq dedi: Sonda Pirallahıda məskunlaşmış məcburi köçkünlər adından, ailəmiz adından Sizə minnətdarlığımızı bildirirəm. Həmişə Sizi dəstələyirik, dəstəkləyəcəyik. Allah Sizi
qorusun, cənab Prezident.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sahibkarlığın inkişafı ilə bağlı çox ciddi
addımlar atılıb. Hesab edirəm ki, bu istiqamətdə nailiyyətlər çox ümidvericidir. Bu gün Azərbaycanda güclü
sahibkarlar sinfi yaranıbdır. İqtisadi inkişafımızın şaxələndirilməsi istiqamətində sahibkarların çox böyük rolu
var. Dövlət öz tərəfindən çox ciddi islahatların aparılması istiqamətində addımlar atır və bu islahatlar yaxşı
nəticələr verir.
Bizim gəlirlərimiz artır. Bu ilin altı ayında gəlirlərimiz təxminən 400 milyon manatdan çox artmışdır.
Biz, ilk növbədə, bu vəsaiti sosial layihələrə istiqamətləndiririk. Bildiyiniz kimi, bu il çox ciddi sosial paket
təsdiqləndi, müavinətlər, o cümlədən məcburi köçkünlər üçün nəzərdə tutulan müavinətlər 50 faiz artırıldı.
Problemli kreditlərlə bağlı olan məsələ öz həllini tapdı. Maaşlar, pensiyalar artırıldı. Bu, əlbəttə ki, islahatların
birbaşa nəticəsidir. Çünki bu islahatlar bizə əlavə gəlirlər gətirir və biz bu gəlirləri, ilk növbədə, sosial sahəyə
yönəldirik. Sosial sahə bundan sonra da bizim üçün prioritet sahə olacaq. Çünki Azərbaycan vətəndaşları ildənilə daha da yaxşı yaşamalıdır və biz buna nail olacağıq.

xxx
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
Xalq qəzeti.-2019.-6 iyul.-№144.-S.1-2.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərə qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir
Prezident İlham Əliyev: "O gün gələcək, mən buna inanıram, şübhə etmirəm. Əminəm ki,
Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir"
Rəfiqə Kamalqızı
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşən 1
milyondan artıq azərbaycanlının həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli
istiqamətində aparılan danışıqlarla paralel şəkildə həyata keçirilir. Xüsusilə, son 16 il də, qaçqın və
məcburi köçkünlər üçün respublikanın 30-dan artıq şəhər və rayonunda bütün sosial-texniki
infrastruktura malik 102 müasir qəsəbə salınıb ki, bunun da 3-ü ötən il istifadəyə verilib. Ötən il 5800
köçkün ailəsi üçün fərdi evlər, mənzillər tikilib və təqdim olunub. Bununla bərabər, şəhid ailələrinə,
Qarabağ müharibəsi əlillərinə 620-dən çox mənzil verilib.
Bu Prezident İlham Əliyevin qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət və qayğısının nəticəsidir.
Ölkə Prezidentinin rəhbərliyi altında hər il bu istiqamətdə müvafiq addımlar atılır, qaçqın və məcburi
köçkünlər, Qarabağ əlilləri, ailə qayğısından məhrum olmuş gənclər və digər bu kateqoriyadan olan
vətəndaşların problemləri öz həllini tapır.
Görülən işlər, uğurlu nəticələr, real faktlar...
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2019-cu
ilin birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan
iclasında dövlət başçısı demişdir ki, illərdə olduğu kimi, 2019-cu il ölkəmiz üçün uğurlu il olacaq.
Dövlət başçısı bir çox önəmli məsələlərə aydınlıq gətirərək bildirib ki, bütün sahələrdə uğurlu inkişaf
olduğu kimi, məcburi köçkünlərin də problemləri daim diqqət mərkəzində olacaq: "Sosial məsələlər
arasında, əlbəttə ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət mərkəzindədir. Bu il artıq 810
məcburi köçkün ailəsi yeni müasir qəsəbəyə köçürülür. Bu proses davam etdiriləcək. Bu, bizim ən
prioritet məsələlərimizdən biridir. Bu məsələyə biz daim diqqət göstəririk".
Bəli, son 16 il ərzində, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin şəhid ailələrinin, Qarabağ əlillərinin,
məcburi köçkünlərin, hərbçilərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində uğurlu addımlar atılıb.
Təsadüfi deyil ki, iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyanın gündəmində olan Azərbaycan, həm də sosial
dövlət kimi xarakterizə olunur. Bu, o deməkdir ki, dövlət siyasətinin bütün istiqamətlərinin və
sahələrinin mərkəzində, məhz Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, dövlət qayğısına ehtiyacı olan bütün vətəndaşlar dövlət tərəfindən dəstəklənir.
Şəhid ailələri, Qarabağ əlilləri, məcburi köçkünlər və hərbçilər üçün tikilən mənzillərin təqdimat
mərasimində hər zaman Prezident İlham Əliyev və Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyeva
şəxsən iştirak edir, onlarla görüşərək qayğıları ilə maraqlanırlar.
Keçirilən görüşlərdə çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev bildirib ki, məcburi köçkünlərin
problemləri daim diqqətdə saxlanılır: "Məcburi köçkünlərin problemləri sosial məsələlər arasında ön
plandadır. Son illərdə bu istiqamətdə çox böyük addımlar atılıb. Təkcə bu il 5800 köçkün ailəsi üçün
fərdi evlər, mənzillər tikilib istifadəyə verilib". Bütün köçkün ailələrinin normal şəraitlə təmin
olunacaqlarını deyən Prezident əlavə edib ki, hər bir köçkün bir arzu ilə, bir amalla yaşayır - tezliklə öz
doğma torpağına qayıtsın: "İşğal altında olan bütün torpaqlar azad ediləndən sonra orada şəhərlər və
kəndlər yenidən qurulacaq".
Məhz dövlət başçısınını sözügedən məsələyə diqqət və qayğısının nəticəsidir ki, ötən il dövlət
başçısının iştirakı ilə Bakının Qaradağ rayonunda Qarabağ, Böyük Vətən müharibələri, Çernobıl
əlillərinə və şəhid ailələrinə mənzillərin və avtomobillərin verilməsi mərasimi keçirilib. Bunun ardınca
isə, bu məqsədlər üçün, Prezidentin Ehtiyat Fondundan 20 milyon manat vəsait ayrılıb. Eyni zamanda,
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dekabrın 17-də Azərbaycan Prezidenti, Silahlı Qüvvələrin Ali Baş Komandanı İlham Əliyev Sabunçu
rayonunda hərbçilərə yeni mənzillərin verilməsi mərasimində iştirak edib.
Həmçinin, Qobu qəsəbəsində özəl sektor tərəfindən inşa edilən mindən çox mənzil məcburi
köçkünlərə təqdim olunub. Sumqayıt şəhərində, Kürdəxanı, Mehdiabad, Ramana, Masazır
qəsəbələrində, Tərtər, Qaradağ rayonlarında məcburi köçkünlər üçün binalar, evlər tikilir və onların
sərəncamına verilir. İl ərzində, həm Prezident İlham Əliyev, həm Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın iştirakı ilə qaçqın və məcburi köçkünlərin, şəhid ailələrinin və hərbçilərin sosial
şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı çox vacib layihələr həyata keçirilir.
Bu yerdə ötən 16 ili xatırlasaq, ilk seçki marafonunda ölkə Prezidenti İlham Əliyev xalqa vəd
etdi ki, ölkəmizdə bir çadır düşərgəsi qalmayacaq, bütün çadır düşərgələri ləğv olunacaq və
qaçqınlarımız digər vətəndaşlarla eyni səviyyədə yaşayış şəraiti ilə təmin olunacaqlar. Həqiqətən də,
bu gün respublikamızda, artıq çadır düşərgəsi qalmayıb. Elə ölkələr var ki, illərlə vətəndaşları
çadırlarda qalır. Amma qısa müddət ərzində, heç bir beynəlxalq dəstək olmadan, Azərbaycan öz
gücünə bu işlərin öhdəsindən gəldi.
Ümumiyyətlə, son 16 ildə Azərbaycan dövlətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial
məsələlərinin həlli istiqamətində gördüyü tədbirlər dünyada çox nadir təcrübədir. Bu təcrübə bütün
beynəlxalq təşkilatlar tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur.
Prezidentin məcburi köçkünlərlə bağlı imzaladığı Sərəncam cəmiyyətimizdə yüksək
qiymətləndirilir
Bu gün, birmənalı tərzdə demək olar ki, Azərbaycanda aparılan uğurlu sosial-iqtisadi siyasət
nəticəsində əhalinin bütün təbəqlərinin, xüsusi ilə də, sosial cəhətdən həssas insanların sosial-rifah halı
daha da yaxşılaşır.
"Əsl siyasət konkret, real iş görməkdən ibarətdir" deyən dövlət başçısı İlham Əliyevin ötən
illərdə qəbul etdiyi fundamental qərarlar, imzaladığı sərəncamlar Cənab Prezidentin daim xalqın
mənafeyindən çıxış etdiyini, habelə, verdiyi vədlərin sırf əməli fəaliyyətə, praqmatizmə söykəndiyini,
gerçəkliyə adekvat olduğunu göstərmişdir.
Azərbaycan Prezidentinin məcburi köçkünlər və onlara bərabər tutulan şəxslər üçün vahid aylıq
müavinətlərin artırılması ilə bağlı Sərəncamına əsasən, məcburi köçkünlərə ödənilən vəsaitin həcmi 50
faiz artırılıb.
2017-ci ilin əvvəlində bu rəqəm 36 manat, 2018-ci ildə 40 manat, son dəyişikliklərdən sonra isə,
bu rəqəm 50 faiz artırılaraq, 60 manata çatdırılıb. Bununla da, məcburi köçkün ailələrinin hər bir
üzvünə kommunal xərclərin ödənilməsi üçün dövlət tərəfindən 60 manat vəsait ödəniləcək. Bu, o
deməkdir ki, əgər ailədə 4 nəfər ailə üzvü varsa, onlar 240 manat dövlət büdcəsindən hər aylıq vəsait
əldə etmək imkanı qazanacaq. Əvvəllər bu rəqəm 160 manat idisə, aprel ayında bu rəqəm 240 manat
olacaq.
Bütün bu reallıqlar, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlərə göstərilən diqqət
və qayğının dünyada analoqu yoxdur. Özü də bu, heç bir beynəlxalq Konvensiyaya, ya da öhdəliyə
əsaslanmır, sadəcə, Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin ifadəsi, sosial-iqtisadi potensialının
göstəricisidir. Görülən fəaliyyətin nəticəsi olaraq, son 16 il ərzində, məcburi köçkünlər arasında
yoxsulluq həddi 75 faizdən 12 faizədək azalıb.
Yurd həsrətinə son qoyulacaq gün uzaqda deyil
Əlbəttə, öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanlar üçün salınan qəsəbələr, tikilən
evlər qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət etsə də, onlar bu
ünvanlarda müvəqqəti məskunlaşdıqlarını, tezliklə ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlarını yaxşı bilirlər.
Yurd nisgilinə son qoyulduqdan sonra, da bu insanlar hər zamankı kimi, dövlətlərinin onların
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arxasında olacağına tam əmindirlər. İşğal altındakı ərazilər azad olunduqdan sonra bu yerlərdə dövlətin
yardımı ilə daha təmtəraqlı və yüksək şəraiti olan evlər inşa olunacağını da yaxşı bilirlər.
Dövlət başçısı Goranboy rayonuna səfəri çərçivəsində 688 məcburi köçkün ailəsi üçün nəzərdə
tutulan və birinci mərhələdə 165 ailənin məskunlaşacağı yeni yaşayış məhəlləsinin istifadəyə verilməsi
münasibətilə keçirilən mərasimdə iştirakı zamanı Prezident İlham Əliyev bildirmişdir: "Bizim
torpaqlarımız azad olunandan sonra biz həmin torpaqlarda bundan da gözəl binalar tikəcəyik. Bütün
şəhərləri bərpa edəcəyik və öz vətəndaşlarımızı doğma torpaqlara qaytaracağıq. O gün gələcək, mən
buna inanıram, şübhə etmirəm. Əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir".
Beləliklə, Prezident İlham Əliyevin siyasətini hər zaman dəstəkləyən və onun ətrafında sıx
birləşən qaçqın və məcburi köçkünlər yurd həsrətinə son qoyulacaq günün uzaqda olmadığına qəti
əmindirlər. Çünki dövlətin, Onun rəhbərinin bu istiqamətdə atdığı addımları, həyata keçirilən
məqsədyönlü siyasətin uğurlu nəticələrini aydın görür və yurd niskinliyinə tezliklə son qoyulacağına
inanırlar.
Səs. - 2019.- 21 sentyabr. - № 173. - S. 4.
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Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlər üçün salınmış “Qobu Park-2” yaşayış kompleksinin
açılışında iştirak edib
(8 oktyabr 2019-ci il)
Oktyabrın 8-də Bakının Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış “Qobu Park-2” yaşayış
kompleksinin açılışı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
Qeyd edək ki, Azərbaycanda həyata keçirilən sosial-iqtisadi inkişaf proqramlarının uğurlu icrasını hər
bir vətəndaş öz həyatında hiss edir. Bu baxımdan qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərilən xüsusi qayğı da
böyük əhəmiyyət daşıyır. Ulu öndər Heydər Əliyev bu qəbildən olan insanlara daim diqqət və qayğı ilə yanaşıb,
onların sosial müdafiəsi və mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması istiqamətində xeyli iş görüb. Prezident
İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva da fəaliyyətlərində qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət və
qayğını davam etdirirlər. 2003-cü ildən bu günədək Prezident İlham Əliyev qaçqınların və məcburi köçkünlərin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların məşğulluğunun təmin edilməsi ilə bağlı 70-dən çox fərman və
sərəncam imzalayıb, bir çox proqramlar qəbul edilib. Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə atılan addımlarla
yanaşı, Heydər Əliyev Fondu da fəaliyyətində qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə xüsusi
diqqət yetirir.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev və “Paşa
Holding” şirkətinin nümayəndəsi, layihə rəhbəri Kamil Əliyev dövlətimizin başçısı Prezident İlham Əliyevə və
birinci xanım Mehriban Əliyevaya kompleksdə yaradılan şərait barədə məlumat verdilər.
Bildirildi ki, təməli ötən ilin sentyabrında qoyulan bu kompleksdə, ümumilikdə, onmərtəbəli 13 bina ilə
yanaşı, məktəb, uşaq bağçası, poliklinika, gimnastika, güləş və trenajor zalları, şahmat mərkəzi, market, iaşə
obyektləri yaradılıb. Ərazidə, eyni zamanda, istirahət parkı, uşaq əyləncə meydançası, eləcə də, 3 idman
meydançası inşa olunub. Bir sözlə, burada sakinlərin sosial məsələlərinin həlli üçün hərtərəfli infrastruktur
qurulub.
Kompleksin ərazisində inşa olunan məktəb binası ilə tanışlıq zamanı qeyd olundu ki, təhsil ocağı 780
şagird yerlikdir. Bütün zəruri avadanlıqla təchiz edilən binada şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil alması üçün
hərtərəfli şərait yaradılıb.
Prezident İlham Əliyevin və birinci xanım Mehriban Əliyevanın rəhbərliyi ilə təhsilin inkişafı
istiqamətində atılan addımlardan doğma yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımız da yüksək səviyyədə
bəhrələnirlər. İndiyədək istifadəyə verilən bu cür şəhərciklərdə məcburi köçkün uşaqların təhsilini normal təmin
etmək üçün müasir məktəblər yaradılıb. Bütün bunlar, ümumilikdə, ölkədə təhsilin yüksək səviyyədə olmasına
xidmət edir, bu sahənin maddi-texniki bazasını möhkəmləndirir.
“Qobu Park-2” yaşayış kompleksinin ərazisində uşaq bağçası da fəaliyyət göstərəcək. Bağça ilə tanışlıq
zamanı Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya məlumat verildi ki, 220 yerlik uşaq
bağçası da lazımi inventarla təchiz olunub. Burada balacaların təlim-tərbiyəsi ilə yüksək səviyyədə məşğul
olmaq üçün bütün imkanlar var.
Bu bağçanın timsalında da aydın görmək olur ki, gələcəyimiz olan körpələrin sağlam və bilikli
böyüməsi üçün dövlət səviyyəsində olduqca əhəmiyyətli layihələr icra olunur. Ölkəmizdə müasir səviyyədə
uşaq bağçaları, körpələr evlərinin yaradılmasında Heydər Əliyev Fondu tərəfindən həyata keçirilən layihələrin
də mühüm əhəmiyyəti var.
Sonra yaşayış komplekslərinin maketləri ilə tanışlıq oldu. Bildirildi ki, təməli ötən ilin sentyabrında
qoyulan “Qobu Park-2” yaşayış kompleksi məcburi köçkünlər üçün salınmış 106-cı qəsəbədir. Sifarişçisi “Paşa
Holding”, podratçısı isə “Kristal Abşeron” MTK olan yeni qəsəbə ötən il Lökbatanda istifadəyə verilən “Qobu
Park-1” yaşayış kompleksinin yanında inşa edilib. Hazırda “Qobu Park-3” yaşayış kompleksinin də tikinti işləri
sürətlə davam etdirilir. Bu yaşayış komplekslərinin inşası Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilir.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva “Qobu Park-2” yaşayış kompleksindəki
mənzillərdə yaradılan şəraitlə tanış oldular. Qeyd olundu ki, kompleksdə bir, iki, üç və dördotaqlı olmaqla,
ümumilikdə, 1300 mənzil var. Bütün mənzillər zəruri inventarla təchiz edilib.
Sonra dövlətimizin başçısı və birinci xanım Xocalı rayonundan olan məcburi köçkün, şəhid ailəsi Fəridə
Cabbarovanın mənzilində oldular. Bildirildi ki, dördotaqlı mənzil bütün mebellərlə təchiz olunub.
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Daha sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva Fəridə Cabbarovanın ailə üzvləri
ilə görüşüb söhbət etdilər.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu gün sizin həyatınızda çox əlamətdar bir gündür. Siz yeni mənzilə
köçürsünüz. Bu münasibətlə sizi və digər bacı-qardaşlarımızı təbrik edirəm. Bu iki yaşayış kompleksinin
istifadəyə verilməsi çox gözəl, əlamətdar hadisədir. Burada 1300 köçkün ailəsi ən müasir şəraitdə yaşayacaq.
Burada gözəl binalar tikilib, infrastruktur yaradılıb, bütün təchizat təşkil olunub - qaz, su, işıq, istilik, gözəl
həyət. Ona görə bu kompleksin istifadəyə verilməsi, əlbəttə ki, ölkəmiqyaslı bir hadisədir.
“Qobu-1” yaşayış kompleksi keçən il istifadəyə verilmişdir və biz açılışda iştirak etmişdik. Orada artıq
1000-dən çox ailə yaşayır, burada isə 1300 ailə və “Qobu-3” yaşayış kompleksində də 1300 ailə yaşayacaq.
Beləliklə, 4000-ə yaxın ailə bu gözəl şəraitlə təmin olunub. Məktəblər, uşaq bağçaları, ticarət mərkəzi, tibb
məntəqəsi – yaşayış üçün bütün lazımi şərait yaradılıb. Bu qəsəbəyə gözəl yollar da çəkilib, ona görə nəqliyyat
problemləri də olmayacaq. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti ağır vəziyyətdə yaşayan
vətəndaşların problemlərinin həllində çox böyük addımlar atır. Bildiyiniz kimi, yüz minlərlə köçkün ailəsi
evlərlə təmin edilib, yüzdən çox şəhərcik salınıb. Çadır şəhərciklərinin ləğv edilməsi prosesi 2007-ci ildə başa
çatıb və hazırda köçkünlərin yaşayışı üçün çox gözəl şərait yaradılıb. Eyni zamanda, hələ də ağır vəziyyətdə
yaşayan soydaşlarımız var, – yataqxanalarda, məktəblərdə, uyğun olmayan binalarda, – onların da problemləri
həll olunacaq. Hər il Azərbaycanda minimum 6 min köçkün ailəsi evlərlə təmin olunacaq. Orta hesabla hər bir
ailədə 5 nəfər vardır, beləliklə, hər il 30 min insan üçün biz yeni evlər, mənzillər tikib təhvil veririk. Yəni, bu,
əslində bir şəhərdir. İndi Qobu qəsəbəsində yeni bir şəhər yaradılıb. Bütün infrastruktur var. Təsadüfi deyil ki,
beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən BMT Azərbaycanda məcburi köçkünlərə göstərilən qayğı və diqqətin
səviyyəsini çox yüksək qiymətləndirir, bir çox ölkələr üçün Azərbaycanda bu sahədə aparılan siyasət bir
nümunə kimi göstərilir. Eyni zamanda, bildiyiniz kimi, bu il məcburi köçkünlərə dövlət tərəfindən ayrılan
müavinətin həcmi də 50 faiz artıbdır. Hər bir köçkünə bu məbləğ verilir, baxmayaraq ki, o, işlə təmin olunub,
təmin olunmayıb. Bu da bizim sosial siyasətimizin nəticəsidir. Biz bundan sonra da ardıcıl olaraq bu siyasəti
aparacağıq, hələ də ağır vəziyyətdə yaşayan soydaşlarımızın yaşayış problemlərini həll edəcəyik.
Ancaq əlbəttə ki, əsas məsələ bu gün hələ də işğal altında olan torpaqlar azad ediləndən sonra orada yeni
binaların, kəndlərin, şəhərlərin salınmasıdır. Bunu da biz edəcəyik, necə ki, vaxtilə işğal altında olmuş Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati ərazisində yerləşən Şıxarx qəsəbəsində bu gün gözəl bir şəhərcik salınıb.
Orada da 1000-dən çox ailə məskunlaşıb. Aprel döyüşləri nəticəsində azad edilmiş torpaqlarda yeni qəsəbə
salınıb - Cocuq Mərcanlı qəsəbəsi, hansı ki, bu gün Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun, iradəsinin
təcəssümüdür. Evlərlə təmin edilmiş soydaşlarımız, - onların bir çoxu uzun illər Biləsuvarda salınmış köçkün
şəhərciyində yaşayıb, - böyük həvəslə öz doğma torpaqlarına qayıdıblar. Bu gün orada həyat qaynayır, əkinbiçin prosesi gedir, abadlıq işləri aparılır, iş yerləri yaradılır.
Azərbaycanın ərazi bütövlüyü bərpa edilməlidir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün dünya tərəfindən
tanınır və biz ardıcıl olaraq bu istiqamətdə öz siyasətimizi aparırıq. Ərazi bütövlüyümüzlə bağlı heç bir
kompromisdən söhbət gedə bilməz. Bu, danışıqlar mövzusu deyil və olmayacaq. Daha da güclü olmalıyıq və
güclənirik. Həm iqtisadi gücümüz artır, eyni zamanda, vətəndaşlarımızın əyilməz iradəsi, öz yurdundan didərgin
salınan soydaşlarımızın əzmi torpaqlarımızın azad olunacağı günü yaxınlaşdırır.
Bu gözəl yaşayış yerini özəl sektor inşa edib. Bu da bir yenilikdir. Çünki bu günə qədər 100-dən çox
şəhərciyi Dövlət Neft Fondunun xətti ilə tikmişik. Mən çağırış etmişdim ki, Azərbaycanda böyük şirkətlər sosial
məsuliyyət daşımalıdırlar. Demişdim ki, imkanlı sahibkarlar ağır vəziyyətdə yaşayanlara əl uzatmalıdırlar və
şadam ki, mənim çağırışıma özəl qurumlar müsbət reaksiya verib. “Qobu-1”, “Qobu-2” və bu gün tikilməkdə
olan “Qobu-3” yaşayış kompleksləri 100 faiz özəl sektorun hesabına salınıbdır. Mən bu fürsətdən istifadə
edərək, bütün Azərbaycan şirkətlərinə, - kimin böyük imkanı var, kimin o qədər də böyük imkanı yoxdur, deyirəm ki, həmrəylik göstərməlidirlər, sosial məsuliyyət daşımalıdırlar. Bizim cəmiyyətimizdə qeyribərabərlik, təbəqələşmə, yoxsullar olmamalıdır. Yoxsulluqla bağlı mübarizə indi görün, nə qədər gözəl nəticə
verir. Bütün aparıcı beynəlxalq maliyyə qurumları bunu qeyd edir. Azərbaycanda yoxsulluq 5 faiz
səviyyəsindədir, o da olmamalıdır. Amma biz bilirik ki, bəzi inkişaf etmiş ölkələrdə yoxsulluğun səviyyəsi 1015 faizdir. Yəni, bu, sadəcə olaraq, necə deyərlər, müqayisə üçün səslənən rəqəmdir.
Ona görə özəl sektor daha da məsuliyyətli olmalıdır. Dövlət bu qədər kömək göstərir, kreditlər verir,
şərait yaradır, infrastruktur layihələrini icra edir. Ona görə özəl sektor gərək bu işlərə qoşulsun və
Dövlətqaçqınkoma müraciət etsin, desin ki, mən istəyirəm köçkünə bir, beş, yüz mənzil verim. Bu, olmalıdır.
Əminəm ki, bu sözlərimdən sonra Dövlətqaçqınkoma ediləcək müraciətlərin sayı çox olacaq. Sizi bir daha
təbrik edirəm.
Fəridə Cabbarovanın qardaşı Elxan QASIMOV: Çox sağ olun.
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Prezident İlham ƏLİYEV: Siz bu günə qədər harada yaşayırdınız?
Elxan QASIMOV: Lökbatan qəsəbəsində.
Prezident İlham ƏLİYEV: Kirayədə?
Elxan QASIMOV: Xeyr, müvəqqəti verilmiş fin evlərdə.
Prezident İlham ƏLİYEV: O evlər nə vaxt tikilmişdi – bəlkə də 50-60 il bundan əvvəl. Onlar indi
söküldü?
Rövşən RZAYEV: Bəli, qamış evlərdə yaşayanların hamısı “Qobu Park-1”ə köçürüldü. Mən məruzə
etmişdim. Mehriban xanımın tapşırığı var idi, ən çətin vəziyyətdə, zirzəmilərdə, həm də qamış evlərdə
yaşayanların hamısı son nəfərə qədər köçürüldü və indi “Qobu Park-1”də yaşayırlar.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bu problemi mən çoxdan bilirəm. Çünki mən ilk dəfə Qaradağ rayonundan
deputat seçilmişdim. Hələ o vaxt mənim təşəbbüsümlə “Ümid” qəsəbəsi salındı. Mən o vaxt millət vəkili idim.
“Ümid” qəsəbəsində təqribən, 300 mənzil inşa etmişdik. Sonra növbəti mərhələdə daha da genişləndi.
Rövşən RZAYEV: İndi orada 500 mənzil var.
Prezident İlham ƏLİYEV: Eyni zamanda, Lökbatan qəsəbəsində mənim təşəbbüsümlə bir
beşmərtəbəli bina da tikilmişdi və o binanın açılışına ulu öndər Heydər Əliyev də gəlmişdi. O vaxt bu, bir yenilik idi. Çünki dövlətin o qədər də böyük vəsaiti yox idi. Ona görə o vaxt mən təşəbbüs göstərmişdim, bu
təşəbbüsə qoşulanlar da oldu, bu addımları atdıq. Yadımdadır, o qamış evlər həmişə narahatlıq yaradırdı. Çünki
onlar vaxtilə müvəqqəti tikilmişdi və yaşamaq üçün tamamilə yararsız idi.
Rövşən RZAYEV: Mehriban xanımın tapşırığı ilə mən orada olmuşdum və bütün şəkilləri təqdim
etmişdim. İndi onlar “Qobu Park-1”də yaşayırlar. Bütün ailələr hər zaman təşəkkürlərini bildirirlər.
Fəridə CABBAROVA: Cənab Prezident, Sizi xoş gördük. Siz bilirsiniz ki, bütün şəhid ailələri,
Qarabağ müharibəsi əlilləri, məcburi köçkünlər, o cümlədən bütün Azərbaycan vətəndaşları Sizi çox istəyir,
Sizin fəaliyyətinizə çox böyük dəyər verirlər. Mən yuxumda belə görməzdim ki, Sizinlə, Mehriban xanımla
görüşərəm, bir süfrə arxasında əyləşərəm. Bu gün mənim üçün ikiqat bayramdır ki, həm bizə ev verildi, həm də
Sizinlə - Ali Baş Komandanımızla bir çay süfrəsi arxasında əyləşmişik. Sizə böyük təşəkkür edirik.
Siz bizim qürur yerimizsiniz. Sizin cəsarətiniz danılmazdır. Bu yaxınlarda beynəlxalq tədbirdə Dağlıq
Qarabağ haqqında cəsarətlə dediyiniz sözlərə görə, Sizinlə fəxr edirik. Qürur duyuruq ki, bizim arxamızda Sizin
kimi dəyərli Vətən oğlumuz, qardaşımız var.
Sizə bütün qaçqınlar, məcburi köçkünlər, şəhid ailələri adından böyük təşəkkür edirik. Sizin daimi
diqqətiniz şəhid ailələrinin, Qarabağ müharibəsi əlillərinin üzərindədir. Bunu heç kim dana bilməz. Bunu
danmaq üçün gərək kar, kor olasan ki, bu gözəllikləri, bu diqqəti hiss etməyəsən.
Özüm haqqında deyim ki, biz əslən laçınlıyıq. Faciədən doqquz ay öncə Xocalı şəhərinə köçmüşdük.
Yoldaşım təhsilli idi, o vaxt Xocalı gözəlləşir demişdilər, ora iş üçün getmişdi. Bir aydan sonra dedi, mən utanaram xocalılılardan ki, burada vəzifə axtarım. Mən hərbçi olacağam. Həmin gün Xocalı özünümüdafiə batalyonuna yazıldı və son damla qanına qədər döyüşdü. Övladlarımız Nicat doqquz aylıq idi, Fuad isə iki yaşında. Yoldaşım dedi ki, “Fəridə, səni qohumlarım çıxaracaq. Mən arxada döyüş yoldaşlarımın üzünə baxa
bilmərəm, bir kişi kimi başımı qaldıra bilmərəm”.
O gündən də Vətəni üçün getdi, heç məzarı da yoxdur. Övladlarım atalarına layiq böyüdülər, təhsil alıb,
hərbi xidmətlərini kişi kimi başa vurub, çavuş rütbəsi ilə gəldilər. Hər ikisinə təhsil vermişəm, Fuad ixtisasca
qarmon müəllimidir, Nicat universitet bitirib. Aprel döyüşlərində mən gecə saat 4-də bildim ki, hər iki övladım
eyni döyüş bölgəsindədir. Mənə demədən bir-birinə məsləhət ediblər. Fuad deyib, “Nicat, sən subaysan, sən
getmə, anamı, ailəmi saxla, mən gedim”. Nicat da deyib ki, “Yox, Fuad, sən anaya, ailə-uşağa bax, mən gedim”.
Yəni, mən fəxr edirəm ki, onları atalarına layiq böyüdə bilmişəm. Nəinki mənim oğlanlarım, şükür Allaha ki,
bütün şəhid övladları layiqli vətənpərvər oğullardırlar. İnşallah torpaqlarımız sülh yolu ilə alınsın, amma belə
olmasa, onların hər biri Sizin əmrinizlə torpaqlarımızı azad etməyə hazırdır.
Çox sevindim. Bugünkü sevincimi bəlkə də 27 ildə yaşamamışdım. Bəlkə də mənim gözlərim sevincdən
bu günə qədər dolmamışdı. Allah Sizdən razı olsun.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun. Gözəl övladlar böyütmüsünüz, onlar Vətən uğrunda
vuruşmağa hər an hazırdırlar. Azərbaycan gənclərinin mütləq əksəriyyəti vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə alır,
Vətənə bağlıdır və Vətən üçün hər bir addım atmağa hazırdırlar.
O ki qaldı, şəhid ailələrinin sosial müdafiəsinə, bu, daim diqqət mərkəzindədir. Şəhid ailələri üçün həm
maddi təminat təşkil edilib, eyni zamanda, onlara mənzillər verilir. Minlərlə şəhid ailəsi dövlət tərəfindən
mənzillə təmin edilib. Qarabağ döyüşlərində fiziki imkanlarını itirmiş soydaşlarımıza bu il 600 avtomobil, son
illərdə isə minlərlə avtomobil verilib. Mən deyə bilərəm ki, Azərbaycanda bu kateqoriyadan olan insanlara dövlət tərəfindən göstərilən qayğı doğrudan da bir örnəkdir. Çünki bu gün biz də, siz də bütün dünyada gedən
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prosesləri izləyirik, görürük ki, müxtəlif ölkələrdə qaçqınlar böhranı yaşanır, o cümlədən Avropada və o qaçqınlar hansı vəziyyətdə yaşayırlar. Onların bir çoxu dənizdə batır, bir çoxu isə elə bil ki, xüsusi qəfəs içində
saxlanılır. Onlara qeyri-insani münasibət göstərilir, şəxsiyyəti alçaldılır və bir çoxları tamamilə yararsız yerlərdə
yaşayır. Televizorda bunu görürük. Mən 2003-cü ildə bəyan etmişdim ki, prezident seçilərəmsə, ilk növbədə,
qaçqın şəhərciklərini ləğv edəcəyəm. Çünki tamamilə bizə yaraşmayan bir mənzərə idi. Düzdür, o vaxta qədər
bizim maddi imkanlarımız yox idi ki, bunu edək. Ona görə bunları biz 2007-ci ildə ləğv etdik, bir dənə də qalmadı. Ondan sonra keçdik yataqxanalara, məktəblərə, uyğunsuz binalarda yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həllinə. İndi hər il bu məqsədlə ancaq tikinti üçün yüz milyonlarla manat ayrılır. Bu istiqamətdə işlər
bundan sonra da davam etdiriləcək. Biz hamımız əminik ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir.
Bizim gücümüz də artır, əhalimiz də artır. Bu il 10 milyonuncu vətəndaş dünyaya gəlib. İllər keçəcək, əhalimiz
daha da artacaq, gücümüz daha da artacaq və istədiyimizə nail olacağıq.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı cəmiyyətdə vahid yanaşma var. Bizim haqq işimizi mən bütün
kürsülərdə arqumentlərlə, tarixi faktlarla, reallıqlarla, beynəlxalq hüquq əsasında müdafiə edirəm və bu
arqumentlərə qarşı hər hansı bir irad tutmaq qeyri-mümkündür. Çünki mən həqiqəti deyirəm və bunu elə
kürsülərdən deyirəm ki, bütün dünya eşitsin. Ermənistanın baş naziri Xankəndidə yığılmış bir neçə adamın
qarşısında o cəfəng sözləri demişdir. Mən başqa bir beynəlxalq tədbirdə ona cavab verə bilərdim. Amma o tədbirin auditoriyası tutaq ki, 1000 nəfər, 2000 nəfər olardı. Mən onu elə bir yerdə dedim ki, hər kəs eşitsin – canlı
efirdə, Rusiyada, mötəbər “Valday” Klubunun panelində dedim və bunu bütün dünya eşitdi. Yəni, sizə deyim
ki, əgər işlər məhz təmkinlə, ağılla qurulursa, zərbələr də dəqiq olur. Elə zərbə vuruldu ki, o zərbədən çətin ki,
ayılsınlar. Çünki kontrarqument yoxdur, ancaq yalan-palan danışmaqla düzəlmir. Əvvəllər - münaqişə ilə bağlı
məlumat olmayan dövrdə, əlbəttə, bütün yalanları yayırdılar. Hər bir ölkədə onların diaspor təşkilatları var idi,
bizim isə heç nəyimiz yox idi. Ona görə münaqişə ilə bağlı təhrif edilmiş faktları onlar ortaya qoymuşlar və bir
çox hallarda nail olmuşlar ki, onlara inansınlar. Bu gün biz informasiya dövründə, internet dövründə yaşayırıq.
Həqiqət var və bunu mən çatdırmışam. Hər kəs bilir ki, aranlı-dağlı Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır,
beynəlxalq hüquq tərəfindən tanınan Azərbaycan torpağıdır və Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi,
vəssalam.
Fəridə CABBAROVA: Mən bir şeyi də qeyd edim ki, Sizin şəhid ailələrinə birdəfəlik 11 min manat
yardımınız demək olar, subay olan bir çox şəhid övladlarına dəstək oldu. İnşallah, bu yaxınlarda mən Nicata toy
etmək istəyirəm. Arzu edərdim ki, Siz Nicatın toyunda iştirak edib, xeyir-dua verəsiniz.
Prezident İlham ƏLİYEV: Təbrik edirəm bəri başdan. Allah xoşbəxt eləsin.
Birinci xanım Mehriban ƏLİYEVA: Artıq bilirsiniz nə zaman olacaq?
Prezident İlham ƏLİYEV: Tarixi məlumdur?
Fəridə CABBAROVA: Bəli, deyərik.
Prezident İlham ƏLİYEV: Mehriban xanıma deyərsiniz, məmnuniyyətlə gələrik.
Birinci xanım Mehriban ƏLİYEVA: Böyük məmnuniyyətlə gəlib iştirak edərəm.
Prezident İlham ƏLİYEV: Bilirsiniz ki, Mehriban xanım da bu məsələ ilə çox ciddi məşğuldur. Onun
yeni fəaliyyət dövründəki ilk tədbiri məhz məcburi köçkünlərin problemlərinə həsr edilmişdir. Bu məsələni
daim diqqətdə saxlayır və bu şəhərciklərin ərsəyə gəlməsində də onun böyük əməyi vardır.
Fəridə CABBAROVA: Bəli, biz onu bilirik. Mehriban xanım keçən dəfə də buraya gəlmişdi. Hətta onu
o qədər öpdülər ki, mən dedim, ay Allah Mehriban xanımın nə qədər səbri var. Çox sağ olsun, Mehriban
xanımın da gördüyü işlər danılmazdır. Hər ikinizə minnətdarıq, Allah Sizləri Azərbaycana çox görməsin.
Həmişə Sizi bir yerdə görək, ölkəmizin başında olasınız və xalqımız Sizinlə daim fəxr etsin, qürurlansın.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Elxan QASIMOV: Yeni evimizdə ilk qonaq Siz olduğunuz üçün çox sağ olun. Sizin sözləriniz bizə ruh
verir. Biz Sizin rəhbərliyinizlə Qarabağı azad edəcəyik, səhhətimdə problem olsa da, Sizin hər bir əmrinizə
hazıram. Sağ olun.
Fəridə Cabbarovanın nəvəsi: Doroqoy Prezident, ya vas uvajayu i vas lyublyu.
Fəridə CABBAROVA: Birinci sinfə gedir, rus dilində oxuyur.
Prezident İlham ƏLİYEV: Çox gözəl. Sağ olun.
XXX
Sonda xatirə şəkli çəkdirildi.
AZƏRTAC
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İlham Əliyevin 106-cı qəsəbə töhfəsi
Prezident 2003-cü ildən etibarən qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması, məşğulluqlarının təmin edilməsi ilə bağlı 70-dən çox fərman, sərəncam
imzalayıb
Rəşad Cəfərli
Məcburi köçkünlər üçün salınmış qəsəbələrin açılışlarında iştirak edən İlham Əliyevin və
Mehriban Əliyevanın yeni mənzillərlə təmin olunan vətəndaşlarla görüşləri, çay süfrəsi ətrafında
səmimi söhbətləri xoş ənənəyə çevrilib.
Bu görüşlər, söhbətlər mahiyyət etibarilə respublikamızdakı xalq-iqtidar birliyinin təsdiqi
olmaqla yanaşı, həm də məcburi köçkünlərin yaddaşında unudulmaz günlər və xoş xatirə kimi qalır.
İki gün əvvəl Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyevanın "Qobu Park-2” yaşayış
kompleksinin açılışında iştirakı və məcburi köçkün Fəridə Cabbarovanın ailə üzvləri ilə söhbətləri də
xoş təəssüratlar yaratdı.
Mənzillə təminat sistemli və davamlıdır
Ümumiyyətlə, sosial rifahın davamlı şəkildə yüksəlməsi, insanların layiqli həyat tərzinin təmin
olunması baxımından Azərbaycan regionun ən nümunəvi dövlətləri sırasında yer almaqdadır. Son
illərin iqtisadi islahatlarına paralel olaraq sosial islahatlar da davamlı xarakter alıb və bunun
nəticəsində əhalinin maddi gəlirləri mütəmadi artır, yaşayış şəraiti yüksələn xətt üzrə inkişaf edir. Bu,
həm də Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi altında həyata keçirilən və sürətli tərəqqiyə xidmət edən
siyasətin əsas məqsədlərindən birini təşkil edir.
Məqsədyönlü sosial siyasət Ermənistanın həyata keçirdiyi işğalçılıq siyasəti üzündən doğma
yurd-yuvalarını tərk edərək qaçqın və məcburi köçkün həyatı yaşayan insanların yaşayış durumuna da
təsirsiz ötüşmür. MDB, eləcə də Avropa məkanında qaçqın və məcburi köçkünlərin sayına görə ilk
yerlərdə duran dövlətlərdən biri olmasına baxmayaraq, Azərbaycan bu kateqoriyadan olan insanların
həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılması baxımından ən fəal siyasət yürüdən və yüksək nəticələr əldə edən
ölkələrdən hesab olunur. Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış səviyyəsinin daha da
yaxşılaşdırılması dövlətin həyata keçirdiyi siyasətin əsas istiqamətlərindən birini təşkil edir və
göstərilən istiqamətdə uğurlu nəticələrin əldə olunduğu beynəlxalq miqyasda da açıq etiraf olunur.
Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində inşa
edilən qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür. İndiyədək ölkənin
müxtəlif yerlərində qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 105 qəsəbə
və şəhərcik salınıb. 106-cı isə "Qobu Park-2” yaşayış kompleksidir. Bakının Qaradağ rayonunda
salınan kompleksin iki gün əvvəl məcburi köçkünlərin ixtiyarına verilməsi göstərdi ki, dövlətin bu
kateqoriyadan olan insanların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı siyasəti sistemli və
davamlıdır. Bu kompleksin inşası Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilib.
Öncə onu xatırladaq ki, Ulu Öndər Heydər Əliyevin bu sahədə müəyyənləşdirdiyi kursu davam
etdirən Prezident İlham Əliyev 2003-cü ildən bəri qaçqınların və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin
yaxşılaşdırılması, onların məşğulluğunun təmin edilməsi ilə bağlı 70-dən çox fərman və sərəncam
imzalayıb, bir çox proqramlar qəbul edilib. Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə atılan addımlarla
yanaşı, Heydər Əliyev Fondu da fəaliyyətində qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə
xüsusi diqqət yetirir.
2007-ci ildə Azərbaycanda sonuncu çadır şəhərciyi ləğv edilib. Məlum olduğu kimi, cənab İlham
Əliyev 2003-cü il oktyabrın 1-də prezident seçkiləri ərəfəsində ilk görüşünü Biləsuvar rayonu
259

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

ərazisində məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni qəsəbələrdə keçirərkən bir dənə də olsun çadır
düşərgəsinin qalmayacağını bəyan etmişdi. Beləliklə, Azərbaycanda mövcud olmuş 12 çadır
düşərgəsinin 2001-ci ildən başlayan ləğvi prosesi 2007-ci ilin sonunda başa çatdırıldı və cənab İlham
Əliyevin vədi vaxtından da tez yerinə yetirildi.
"Qobu Park-2” yaşayış kompleksinin açılışı zamanı məcburi köçkün Fəridə Cabbarovanın ailəsi
ilə görüşdə Prezident İlham Əliyev bu barədə deyib: "Mən 2003-cü ildə bəyan etmişdim ki, prezident
seçilərəmsə, ilk növbədə, qaçqın şəhərciklərini ləğv edəcəyəm. Çünki tamamilə bizə yaraşmayan bir
mənzərə idi. Düzdür, o vaxta qədər bizim maddi imkanlarımız yox idi ki, bunu edək. Ona görə bunları
biz 2007-ci ildə ləğv etdik, bir dənə də qalmadı. Ondan sonra keçdik yataqxanalara, məktəblərə,
uyğunsuz binalarda yaşayan soydaşlarımızın problemlərinin həllinə. İndi hər il bu məqsədlə ancaq
tikinti üçün yüz milyonlarla manat ayrılır. Bu istiqamətdə işlər bundan sonra da davam etdiriləcək. Biz
hamımız əminik ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir. Bizim gücümüz də artır,
əhalimiz də artır. Bu il 10 milyonuncu vətəndaş dünyaya gəlib. İllər keçəcək, əhalimiz daha da artacaq,
gücümüz daha da artacaq və istədiyimizə nail olacağıq”.
Təşəbbüskar Mehriban Əliyevadır
Qeyd etdiyimiz kimi, bu kompleksin inşasının təşəbbüskarı Birinci vitse-prezident Mehriban
Əliyevadır. 2017-ci ildə Birinci vitse-prezident təyin olunan Mehriban Əliyevanın ilk müşavirəni
məcburi köçkünlərin sosial problemlərinə həsr etməsi ondan xəbər verirdi ki, doğma torpağını
müvəqqəti itirmiş vətəndaşlarımıza diqqət və qayğı onun fəaliyyətində prioritet təşkil edəcək.
Mehriban Əliyevanın ilk müşavirəni məcburi köçkünlərin sosial problemlərinə həsr etməsi həm də
onun doğma torpağını müvəqqəti itirmiş vətəndaşlarımıza olan diqqətinin və həssas münasibətinin
təcəssümü idi.
Əlbəttə, Birinci vitse-prezident təyin olunana qədər də Mehriban Əliyeva Heydər Əliyev
Fondunun prezidenti və Milli Məclisin deputatı kimi məcburi köçkünlərə qayğı göstərilməsini daim
diqqətdə saxlamışdı. Buna misal olaraq Heydər Əliyev Fondunun bilavasitə təşəbbüsü və dəstəyi ilə
Xırdalan şəhərində 600 məcburi köçkün üçün yeni yaşayış binası inşa edilməsini göstərmək olar.
Mehriban Əliyeva müşavirədəki çıxışında ağır vəziyyətdə, qəzalı və yararsız binalarda
məskunlaşan məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı tapşırıqlarını verdi. 2017ci ilin may ayında Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün inşa edilən yaşayış
kompleksinin təməli qoyuldu. Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad, həmçinin Sabunçu rayonunun
Ramana qəsəbələrində 470 mənzil məcburi köçkünlərə təqdim edildi. Bununla yanaşı, Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən alınan 465 mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi
Yardım Stansiyasının yarımçıq binasından məcburi köçkün ailələrinin köçürülməsi başa çatdı.
Bütövlükdə "Qəzalı vəziyyətdə olan binalarda məskunlaşmış məcburi köçkün ailələrinin yeni
mənzillərlə təmin olunması” layihəsi çərçivəsində yüzlərlə ailənin mənzil-məişət şəraiti tamamilə
yaxşılaşdı. Onlar qəzalı mənzillərdən yeni, təmirli, rahat evlərə köçürüldülər.
"Qobu Park-2” yaşayış kompleksində 1300 ailə məskunlaşacaq. Keçən il dekabrın 24-də açılışı
olan "Qobu Park-1” yaşayış kompleksində 1000-dən çox ailə yaşayır. Bu qəbildən olan 3-cü yaşayış
kompleksi isə 1300 ailə üçün nəzərdə tutulur. Ümumilikdə bu kateqoriyadan olan insanların sosial
problemlərinin həlli üçün indiyədək 7,1 milyard manatdan çox vəsait xərclənib. Təkcə 2018-ci ildə
5903 məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb. Bu il isə 6 min mənzilin istifadəyə verilməsi
nəzərdə tutulur. Bu, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycan dövləti öz vətəndaşlarının problemlərinin
həllinə həssas münasibət göstərir, onların həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün mühüm addımlar atır.
Azərbaycan.-2019.-10 oktyabr.-№224.-S.1,5.
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Bu ilin sonunadək 6000, gələn il isə 7000-dən çox məcburi köçkün ailəsi mənzillə təmin olunacaq:
Prezident İlham Əliyev Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədrini qəbul edib
(18 oktyabr 2019-cu il)
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 18-də Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevi qəbul edib.
AZƏRTAC xəbər verir ki, məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində bu il də çox böyük
işlərin nəzərdə tutulduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev dedi:
- Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində bu il də çox böyük işlər nəzərdə tutulur. Bu
işlərin bir hissəsi artıq görülüb. Bu yaxınlarda “Qobu Park-2” yaşayış kompleksinin açılışını qeyd etdik. Bu
kompleksdə 1300 qaçqın ailəsi yerləşəcək. Kompleksin açılışında gördüm ki, ən yüksək standartlar tətbiq
olunur. Çox gözəl, rahat evlər, gözəl ictimai zonalar, məktəb, uşaq bağçası, supermarket, tibb məntəqəsi, yəni,
yaşayış üçün bütün şərait yaradılıbdır. Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, “Qobu-1” və “Qobu-2”
komplekslərinin tikintisi sırf özəl sektor tərəfindən təmin edildi. Hazırda tikilməkdə olan “Qobu-3” də özəl
sektorun vəsaiti hesabına inşa edilir. Beləliklə, təqribən 4 minə yaxın köçkün ailəsi Qobu qəsəbəsində ən müasir
standartlara cavab verən mənzillərlə təmin ediləcəkdir.
Mən açılış zamanı sahibkarlara da çağırış etdim, onlara bu işlərə qoşulmağı tövsiyə etdim. Mənim
çağırışıma sahibkarlar cavab veriblər. Hesab edirəm ki, köçkünlərin problemlərinin həlli ümumxalq məsələsi
olmalıdır. Düzdür, əsas yükü dövlət öz üzərinə götürübdür. Bu günə qədər yüzdən çox şəhərciyin tikintisi dövlət
hesabına təmin edilmişdir. Ümumiyyətlə, köçkünlərin problemlərinin həlli, müavinətlərin verilməsi, evlərin
tikilməsi üçün 7 milyard manatdan çox vəsait xərclənib. Bu il məcburi köçkünlərin müavinətləri 50 faiz artırıldı.
Bu, bir daha onu göstərir ki, dövlət bu kateqoriyadan olan insanlara daim öz yardımını edir.
İlin sonuna qədər yeni şəhərciklərin açılışı nəzərdə tutulur. İlin əvvəlində nəzərdə tutduğumuz bütün
işlər ilin sonuna qədər öz həllini tapmalıdır. Siz artıq indidən gələn ilin proqramı üzərində işləməlisiniz. Gələn il
harada, nə qədər köçkün ailəsini biz yeni evlərlə, mənzillərlə təmin edə bilərik.
İndi isə görülən işlər haqqında məruzə edin və gələn il hansı işlərin görülməsi nəzərdə tutulmuşdur?
Rövşən Rzayev: Çox sağ olun, möhtərəm cənab Prezident. İlk növbədə, “Qobu Park-2”nin açılışında
iştirak etdiyinizə görə təşəkkür edirəm. Bu park oktyabrın 8-də açıldı. Artıq məruzə edə bilərəm ki, Nəsimi
rayonunda yerləşən yataqxanaların birində yaşayan 120 ailə yeni mənzillərdə məskunlaşıb. Proses davam
etdirilir. Dünən ikinci püşkatma oldu. Nərimanov rayonunda və Sizə əvvəlcədən təqdim olunmuş ərazilərdəki
yataqxanalarda məcburi köçkünlər siyahıya uyğun köçürüləcəklər. Bunun üçün Sizin tərəfinizdən bütün şərait
yaradılıbdır. Komitənin bütün əməkdaşları bu istiqamətdə məşğuldurlar və işi davam etdirirlər.
Təbii ki, bu ilin sonuna qədər Sizin tapşırıqlarınıza əsasən bir neçə rayonda qəsəbələrin tikintisi başa
çatdırılacaq. İcazə verin, bir-bir sadalayım - Şirvan rayonunda 685 mənzilli qəsəbəmiz artıq hazırdır,
tamamlama işləri yekunlaşır. Beləliklə, Şirvan şəhərində məskunlaşan bütün məcburi köçkünlər mənzillərlə
təmin olunacaqlar. Hətta ətraf rayonlardan bir neçə ailəni də həmin qəsəbəyə yerləşdirə biləcəyik. Göyçay
rayonunda 80 mənzildən ibarət binada artıq tamamlama işləri bitir. Orada da qəzalı vəziyyətdə olan bir binada
yaşayan 80 məcburi köçkün ailəsinin hamısı yeni mənzillərə köçürüləcək. Sizin tapşırığınıza əsasən Kürdəmirdə
salınan, 565 mənzildən ibarət böyük bir qəsəbəmizdə də tamamlama işləri aparılır. Yəqin ki, oktyabr ayının
axırları, yaxud noyabrın ortalarında onu da təhvil verə biləcəyik. Beləliklə, Kürdəmir rayonunda məskunlaşan
bütün məcburi köçkünlərin hamısı bu qəsəbədə mənzillə təmin olunacaq. Oraya hətta ətraf rayonlardan bir neçə
ailəni də gətirə biləcəyik.
Göygöl rayonunda ümumilikdə 130 mənzildən ibarət üç binanın inşası davam edir. Ağcabədi rayonunda
əsasən laçınlıların məskunlaşdığı Taxtakörpü qəsəbəsində 645 fərdi ev tikilir. Biz 645 ailəni ilin sonuna qədər o
evlərə köçürəcəyik. Ucar rayonunda 250 ailəlik bir qəsəbəmiz də ilin sonuna qədər tamamlanacaq. Beləliklə,
Sizin tapşırıqlarınız əsasında Komitə tərəfindən inşa edilən mənzillərin sayı 3700-ə çatacaq.
Özəl sektorun töhfələri çox önəmlidir. Siz qeyd etdiyiniz kimi, özəl sektor tərəfindən tikilən 1300 ailəlik
“Qobu Park-2” artıq açılıbdır. Özəl sektorun vəsaiti hesabına tikilən 540 mənzillik daha bir qəsəbəmiz var. İlin
sonunadək biz o mənzilləri də məcburi köçkünlərə təqdim edəcəyik. Beləliklə, Siz dediyiniz rəqəmlər ilin
sonuna qədər tamamilə həllini tapacaq.
Möhtərəm cənab Prezident, icazə verin, mən Sizin tapşırığınızla gələn il hansı rayonlarda hansı
qəsəbələri tikəcəyimizlə bağlı Komitə tərəfindən hazırlanan sənədləri diqqətinizə təqdim edim.
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Prezident İlham Əliyev: Ondan əvvəl mən soruşmaq istəyirəm. Sumqayıt şəhərində də mənim
tapşırığımla yeni evlərin tikilməsi nəzərdə tutulur. Mənim göstərişimlə artıq Sumqayıtda şəhərcik salınıbdır. Bu
istiqamətdə hansı işlər görülür?
Rövşən Rzayev: Möhtərəm cənab Prezident, ötən il Sumqayıt şəhərində Sizin iştirakınızla iki qəsəbənin
açılışını etmişik. Sumqayıtdakı 1001 ailəlik qəsəbədə məskunlaşma tamamilə başa çatıb. Sumqayıtın 12-ci
mikrorayonunun ərazisində 1005 ailəlik şəhərcik Sizin iştirakınızla istifadəyə verilib və orada da köçkünlər
yaşayırlar. Sizin tapşırıqlarınıza uyğun olaraq, Abşeron rayonunun “Stansiya Sumqayıt” deyilən ərazisində 1250
ailəlik qəsəbənin tikintisi başlayıb, işlər davam etdirilir. Bu, Sizin investisiya xərclərindən ayırdığınız vəsait
hesabına inşa edilir. Düşünürəm ki, biz o qəsəbəni də 10 ay ərzində təhvil verə biləcəyik.
Eyni zamanda, Sumqayıt şəhərində Dövlət Komitəsinə 20 hektara yaxın yeni ərazi də ayrılıbdır. O
istiqamətdə də fəaliyyət göstərilir. Gələn illərdə orada da tikintiyə başlamaq nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyev: İndi Bakı şəhərində yataqxanalar boşaldılır. Bu yataqxanaların bir çoxu qəzalı
vəziyyətdədir. Onların taleyi necə olacaq, söküləcəkmi, təmir olunacaqmı? Siz bu məsələ ilə məşğul olmusunuz,
yoxsa yox?
Rövşən Rzayev: Bəli. Biz çalışırıq ki, bütün yataqxanalardan məcburi köçkünləri tamamilə köçürək.
Biz yataqxanaları rayon icra hakimiyyətlərinə və Əmlak Komitəsinə təhvil veririk.
Prezident İlham Əliyev: Onların vəziyyətinə də baxmaq lazımdır. Qəzalı vəziyyətdə olan yataqxanalar
sökülməlidir və onların yerində yeni binalar tikilə bilər.
Rövşən Rzayev: Möhtərəm cənab Prezident, deyə bilərəm ki, bütün yataqxanalar həqiqətən də qəzalı
vəziyyətdədir, bu, onları bərpa etməyə imkan verməyəcək. Yəqin ki, sökülüb yerində yeni binalar tikiləcək.
Prezident İlham Əliyev: Gələn ilin proqramı haqqında məruzə edin.
Rövşən Rzayev: Gələn ilin proqramını biz üç variantda işləmişik. İcazənizlə, mən Sizə bu variantları
bir-bir məruzə edim. Deməli, biz gələn il Abşeron rayonunda əlavə olaraq 1890 ailəlik, Goranboy rayonunda isə
552 ailəlik qəsəbələr sala bilərik. Bunlar üç variantdır, Sizin diqqətinizə çatdırırıq, tapşırıqlarınızı gözləyəcəyik.
Gəncə şəhərində 1512 ailəlik qəsəbə sala bilərik. Bunların hamısının vəsaiti Sizin tərəfinizdən ayrılıbdır.
Qaradağ rayonunun “Ümid” qəsəbəsində də 500 ailəlik şəhərcik sala bilərik. Şəmkir rayonunun ərazisində 375
məcburi köçkün ailəsi üçün yeni qəsəbə tikə bilərik. Bu, bizim təqdim edə biləcəyimiz ikinci variantdır. Üçüncü
variantımız - məcburi köçkünlər üçün Binəqədi rayonunda ayrılmış torpaqlarda 800 ailəlik, Gəncə şəhərində
1512 ailəlik və Samux rayonunun ərazisində 200 ailəlik qəsəbələr sala bilərik.
Prezident İlham Əliyev: Əgər biz bunu həll etsək, ümumiyyətlə, nə qədər köçkün ailəsi
yerləşdiriləcək?
Rövşən Rzayev: Bununla bağlı biz üç variantda sənəd hazırlamışıq, icazənizlə, diqqətinizə təqdim
edim. Birinci variantda toplam 6989 ailənin, ikinci variantda 6934 ailənin, üçüncü variantda isə 7059 ailənin
yerləşdirilməsi nəzərdə tutulub.
Prezident İlham Əliyev: Məncə biz üçüncü variant üzərində dayanmalıyıq. Gələn il biz köçkünləri
mümkün qədər çox yerləşdirməliyik. Siz bu proqrama yenidən baxın, xüsusilə Bakı və Sumqayıt şəhərlərini
nəzərə alın. Çünki ən çox köçkünlərin məskunlaşdığı şəhərlər Bakı və Sumqayıtdır. İndi biz bölgələrdə
vəziyyəti böyük dərəcədə yaxşılaşdıra bilmişik. 2007-ci ildə bütün çadır şəhərcikləri ləğv edildi və
Azərbaycanın rayonlarında 100-dən çox şəhərcik salınmışdır. Ona görə bu proqramı mən bütövlükdə
təsdiqləyirəm. Ancaq buna əlavələr edilməlidir, daha böyük həcmdə evlər tikilməlidir. O ki qaldı, buna lazım
olan vəsaitə, biz vəsait taparıq. Çünki bu, bizim üçün ən prioritet məsələdir.
AZƏRTAC
2019, 18 oktyabr
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Qaçqın və məcburi köçkünlərə qayğı dövlət siyasətinin prioritetlərindəndir
Prezident İlham Əliyev: "Ümumiyyətlə, köçkünlərin problemlərinin həlli, müavinətlərin verilməsi,
evlərin tikilməsi üçün 7 milyard manatdan çox vəsait xərclənib"
Rəfiqə Kamalqızı
Ermənistanın işğalçılıq siyasəti nəticəsində, qaçqın və məcburi köçkün vəziyyətinə düşən 1 milyondan
artıq azərbaycanlının həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli istiqamətində
aparılan danışıqlarla paralel şəkildə həyata keçirilir. Xüsusilə, son 16 il ərzində, qaçqın və məcburi köçkünlər
üçün respublikanın 30-dan artıq şəhər və rayonunda bütün sosial-texniki infrastruktura malik 102 müasir qəsəbə
salınıb ki, bunun da 3-ü ötən il istifadəyə verilib. Ötən il 5800 köçkün ailəsi üçün fərdi evlər, mənzillər tikilib və
təqdim olunub. Bununla bərabər, şəhid ailələrinə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə 620-dən çox mənzil verilib.
Bu, Prezident İlham Əliyevin qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət və qayğısının reallığıdır. Ölkə
Prezidentinin rəhbərliyi altında hər il bu istiqamətdə müvafiq addımlar atılır, qaçqın və məcburi köçkünlər,
Qarabağ əlilləri, ailə qayğısından məhrum olmuş gənclər və digər bu kateqoriyadan olan vətəndaşların
problemləri öz həllini tapır.
Prezidenti İlham Əliyev oktyabrın 18-də Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət
Komitəsinin sədri Rövşən Rzayevi qəbul edərkən, məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində bu il
də çox böyük işlərin nəzərdə tutulduğunu qeyd edib: "Məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli istiqamətində
bu il də çox böyük işlər nəzərdə tutulur. Bu işlərin bir hissəsi artıq görülüb. Bu yaxınlarda "Qobu Park-2"
yaşayış kompleksinin açılışını qeyd etdik. Bu kompleksdə 1300 qaçqın ailəsi yerləşəcək.
Kompleksin açılışında gördüm ki, ən yüksək standartlar tətbiq olunur. Çox gözəl, rahat evlər, gözəl
ictimai zonalar, məktəb, uşaq bağçası, supermarket, tibb məntəqəsi, yəni yaşayış üçün bütün şərait yaradılıbdır.
Sevindirici hal ondan ibarətdir ki, "Qobu-1" və "Qobu-2" komplekslərinin tikintisi sırf özəl sektor tərəfindən
təmin edildi. Hazırda tikilməkdə olan "Qobu-3" də özəl sektorun vəsaiti hesabına inşa edilir. Beləliklə, təqribən
4 minə yaxın köçkün ailəsi Qobu qəsəbəsində ən müasir standartlara cavab verən mənzillərlə təmin ediləcəkdir".
Bu günə qədər yüzdən çox şəhərciyin tikintisi dövlət hesabına təmin edilibdir
Dövlət başçısı çıxışı zamanı bildirib ki, bu prolblemlərin həlli ümumxalq problemi olsa da, əsas iş
dövlətin üzərinə düşür: "Hesab edirəm ki, köçkünlərin problemlərinin həlli ümumxalq məsələsi olmalıdır.
Düzdür, əsas yükü dövlət öz üzərinə götürübdür. Bu günə qədər yüzdən çox şəhərciyin tikintisi dövlət hesabına
təmin edilmişdir. Ümumiyyətlə, köçkünlərin problemlərinin həlli, müavinətlərin verilməsi, evlərin tikilməsi
üçün 7 milyard manatdan çox vəsait xərclənib. Bu il məcburi köçkünlərin müavinətləri 50 faiz artırıldı. Bu, bir
daha onu göstərir ki, dövlət bu kateqoriyadan olan insanlara daim öz yardımını edir".
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin Sədrliyi ilə Nazirlər Kabinetinin 2019-cu ilin
birinci rübünün sosial-iqtisadi inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunan iclasında dövlət
başçısı bildirib ki, bütün sahələrdə uğurlu inkişaf olduğu kimi, məcburi köçkünlərin də problemləri daim diqqət
mərkəzində olacaq: "Sosial məsələlər arasında, əlbəttə ki, məcburi köçkünlərin problemləri daim diqqət
mərkəzindədir. Bu il, artıq 810 məcburi köçkün ailəsi yeni müasir qəsəbəyə köçürülür. Bu proses davam
etdiriləcək. Bu, bizim ən prioritet məsələlərimizdən biridir. Bu məsələyə biz daim diqqət göstəririk".
Bəli, son 16 il ərzində, ölkə Prezidenti İlham Əliyevin şəhid ailələrinin, Qarabağ əlillərinin, məcburi
köçkünlərin, hərbçilərin sosial problemlərinin həlli istiqamətində uğurlu addımlar atılıb. Təsadüfi deyil ki,
iqtisadi inkişaf tempinə görə dünyanın gündəmində olan Azərbaycan, həm də sosial dövlət kimi xarakterizə
olunur. Bu, o deməkdir ki, dövlət siyasətinin bütün istiqamətlərinin və sahələrinin mərkəzində, məhz
Azərbaycan vətəndaşı dayanır. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, dövlət qayğısına
ehtiyacı olan bütün vətəndaşlar dövlət tərəfindən dəstəklənir.
Keçirilən görüşlərdə çıxışı zamanı Prezident İlham Əliyev bildirib ki, məcburi köçkünlərin problemləri
sosial məsələlər arasında ön plandadır: "Məcburi köçkünlərin problemləri sosial məsələlər arasında ön
plandadır. Son illərdə bu istiqamətdə çox böyük addımlar atılıb. Təkcə bu il 5800 köçkün ailəsi üçün fərdi evlər,
mənzillər tikilib istifadəyə verilib". Bütün köçkün ailələrinin normal şəraitlə təmin olunacaqlarını deyən
Prezident əlavə edib ki, hər bir köçkün bir arzu ilə, bir amalla yaşayır - tezliklə öz doğma torpağına qayıtsın:
"İşğal altında olan bütün torpaqlar azad ediləndən sonra orada şəhərlər, kəndlər yenidən qurulacaq".
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Məhz dövlət başçısınını sözügedən məsələyə diqqət və qayğısının nəticəsidir ki, ötən il dövlət başçısının
iştirakı ilə Bakının Qaradağ rayonunda Qarabağ, Böyük Vətən müharibələri, Çernobıl əlillərinə və şəhid
ailələrinə mənzillərin və avtomobillərin verilməsi mərasimi keçirilib. Bunun ardınca isə, bu məqsədlər üçün
Prezidentin Ehtiyat Fondundan 20 milyon manat vəsait ayrılıb.
Həmçinin, Qobu qəsəbəsində özəl sektor tərəfindən inşa edilən mindən çox mənzil məcburi köçkünlərə
təqdim olunub. Sumqayıt şəhərində, Kürdəxanı, Mehdiabad, Ramana, Masazır qəsəbələrində, Tərtər, Qaradağ
rayonlarında məcburi köçkünlər üçün binalar, evlər tikilir və onların sərəncamına verilir. İl ərzində həm
Prezident İlham Əliyev, həm Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın iştirakı ilə qaçqın və məcburi
köçkünlərin, şəhid ailələrinin, hərbçilərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı çox vacib layihələr həyata
keçirilir.
Bu yerdə, ötən 16 ili xatırlasaq, ilk seçki marafonunda ölkə Prezidenti İlham Əliyev xalqa vəd etdi ki,
ölkəmizdə bir çadır düşərgəsi qalmayacaq, bütün çadır düşərgələri ləğv olunacaq, qaçqınlarımız digər
vətəndaşlarla eyni səviyyədə yaşayış şəraiti ilə təmin olunacaqlar. Həqiqətən də, bu gün respublikamızda artıq
çadır düşərgəsi qalmayıb. Elə ölkələr var ki, illərlə vətəndaşları çadırlarda qalır. Amma qısa müddət ərzində, heç
bir beynəlxalq dəstək olmadan, Azərbaycan öz gücünə bu işlərin öhdəsindən gəldi.
Ümumiyyətlə, son 16 ildə Azərbaycan dövlətinin qaçqınların və məcburi köçkünlərin sosial məsələlərinin
həlli istiqamətində gördüyü tədbirlər dünyada çox nadir təcrübədir. Bu təcrübə bütün beynəlxalq təşkilatlar
tərəfindən çox yüksək qiymətləndirilir və ondan istifadə olunur.
Yoxsulluq 75 faizdən 12 faizədək azalıb
Bütün bu reallıqlar, bir daha onu göstərir ki, Azərbaycanda məcburi köçkünlərə göstərilən diqqət və
qayğının dünyada analoqu yoxdur. Özü də bu, heç bir beynəlxalq Konvensiyaya, ya da öhdəliyə əsaslanmır,
sadəcə, Prezident İlham Əliyevin siyasi iradəsinin ifadəsi, sosial-iqtisadi potensialının göstəricisidir. Görülən
fəaliyyətin nəticəsi olaraq, son 16 il ərzində, məcburi köçkünlər arasında yoxsulluq həddi 75 faizdən 12 faizədək
azalıb.
Əlbəttə, öz doğma yurd-yuvalarından didərgin düşmüş insanlar üçün salınan qəsəbələr, tikilən evlər
qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşmasına xidmət etsə də, onlar bu ünvanlarda müvəqqəti
məskunlaşdıqlarını, tezliklə ata-baba torpaqlarına qayıdacaqlarını yaxşı bilirlər. Yurd nisgilinə son qoyulduqdan
sonra da, bu insanlar hər zamankı kimi, dövlətlərinin onların arxasında olacağına tam əmindirlər. İşğal altındakı
ərazilər azad olunduqdan sonra bu yerlərdə dövlətin yardımı ilə daha təmtəraqlı, yüksək şəraiti olan evlər inşa
olunacağını da yaxşı bilirlər.
Dövlət başçısı qaıqın və məcburi köçkünlərlə görüşlərində də bildirib ki, "bizim torpaqlarımız azad
olunandan sonra biz həmin torpaqlarda, bundan da gözəl binalar tikəcəyik. Bütün şəhərləri bərpa edəcəyik və öz
vətəndaşlarımızı doğma torpaqlara qaytaracağıq. O gün gələcək, mən buna inanıram, şübhə etmirəm. Əminəm
ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcəkdir".
Bəli, bu gün bütün Azərbaycan xalqının bir amalı var: doğma torpaqlarımızı erməni cəladlarından geri
almaq, əzəli torpaqlarımıza qayıtmaq və o torpaqlarda əbədi məskən salmaq. Prezident İlham Əliyevin bu
istiqamətdə həyata keçirdiyi strateji siyasət də bu arzumuzun gerçəkləşməsi üçün tarixi zəminin yetişdiyini,
tezliklə əzəli torpaqlarımıza sahib olacağımız günün uzaqda olmadığını deməyə tam əsas verir.
Səs. - 2019.- 23 oktyabr. - № 195. - S. 3.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması
davam edir
Rüstəm Kamal
Dövlətin həyata keçirdiyi sosial siyasətdə qaçqın və məcburi köçkünlərin məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılması mühüm yer tutur. Həmin siyasətin əsas məqsədi bu kateqoriyadan olan insanların rifah halını
yaxşılaşdırmaq üçün mütəmadi tədbirlər görməkdir. Ölkəmiz neftdən əldə etdiyi gəlirdən ilk növbədə qaçqın və
məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün istifadə etdi.
Ümummilli Lider Heydər Əliyevin qaçqın və məcburi köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün
gördüyü işlər məlumdur. Prezident İlham Əliyev də dövlət başçısı seçildikdən sonra bu kateqoriyadan olan
insanların mənzil və məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına xüsusi önəm verdi.
Prezident seçkisi ərəfəsində qaçqın və məcburi köçkünlərlə görüşən cənab İlham Əliyev vəd etdi ki, əgər
dövlət başçısı seçilərsə, onun ilk işi ağır şəraitdə, qaçqın düşərgələrində yaşayan məcburi köçkünlərin həyat
tərzini yaxşılaşdırmaq olacaq. Bu məqsədlə bütün çadır şəhərciklərini ləğv etdirib onlar üçün hər cür şəraiti olan
müasir qəsəbələr saldıracaq. Dövlət başçısı verdiyi sözə sadiq qaldı.
Qeyd edək ki, 2007-ci ildə ölkədəki 12 çadır düşərgəsinin ləğv edilməsi ilə başlanan proses sayəsində
qaçqın və məcburi köçkünlər üçün indiyədək 3,5 milyon kvadratmetr yaşayış sahəsi olan müasir qəsəbələr və
çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış kompleksləri salınıb. Vurğulayaq ki, son 15 ildə Prezident İlham
Əliyevin qayğısı sayəsində 54 min 203 ailə, yaxud 272 min nəfərin mənzil-məişət problemi yüksək səviyyədə
həll olunub. Bu qayğı sayəsində təkcə ötən ildə 5903 məcburi köçkün ailəsi yeni mənzillərə köçürülüb.
Ötən il mayın 24-də Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə Bakı şəhərinin Qaradağ rayonunun Lökbatan
qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün salınmış 1026 ailəlik müasir tipli "Qobu Park” yaşayış kompleksinin açılış
mərasimi də belə qayğının sayəsində mümkün olmuşdur. Hər cür infrastrukturla təchiz edilmiş həmin yaşayış
kompleksinə Bakı şəhəri ərazisində zirzəmilərdə və digər tikililərdə yaşayan məcburi köçkün ailələri
köçürülmüşdür. Burada təməli qoyulan 1300 mənzilli "Qobu Park-2” yaşayış kompleksinin də inşası davam
etdirilərək daha çox ailənin məskunlaşması təmin olunacaq.
Keçən il dekabrın 24-də Prezident İlham Əliyev Abşeron rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün inşa
olunmuş 1001 mənzilli, zəruri infrastrukturla təmin edilmiş çoxmərtəbəli binalardan ibarət yaşayış
kompleksinin açılışında da iştirak etmişdir. Həmin il dekabrın 27-də Sumqayıt şəhərində 1005 mənzildən və
lazımi infrastrukturdan ibarət məcburi köçkün ailələri üçün salınmış yaşayış kompleksinin açılışı da dövlət
başçısının iştirakı ilə keçirilmişdir. Beləliklə, təkcə keçən il Prezidentin qayğısı sayəsində 5923 məcburi köçkün
ailəsi yeni mənzillərlə təmin edilib.
Cari ildə də qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil-məişət şəraitini yaxşılaşdırmaq üçün müvafiq tədbirlər
görülür. Bu ilin aprel ayında Bakının Kürdəxanı qəsəbəsində 810 məcburi köçkün ailəsi üçün yeni yaşayış
kompleksi istifadəyə verilib. Kompleks salınarkən elektrik, su, qaz, istilik təchizatı və suvarma sistemlərinin,
eləcə də rabitə və televiziya şəbəkəsinin qurulmasına xüsusi önəm verilib. Məqsəd bu kateqoriyadan olan
insanlar üçün hər cür şəraitin yaradılmasıdır.
Bu istiqamətdə atılan mühüm addımlardan danışarkən Birinci vitse-prezident Mehriban xanım Əliyevanın
rəhbərliyi ilə həyata keçirilən tədbirləri də xatırlatmalıyıq. Qaradağ rayonunda 1026 məcburi köçkün ailəsi üçün
yaşayış kompleksi inşa edilib. Abşeron rayonunun Masazır, Mehdiabad, həmçinin Sabunçu rayonunun Ramana
qəsəbələrində 470 mənzil məcburi köçkünlərin istifadəsinə verilib. Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465
mənzilə Binəqədi rayonu, 9-cu mikrorayon ərazisindəki Təcili Tibbi Yardım Stansiyasının yarımçıq binasında
məskunlaşan məcburi köçkün ailələri köçürülüb.
Məcburi köçkünlər üçün salınmış yeni yaşayış komplekslərində 156 məktəb, 6 musiqi və 1 incəsənət
məktəbi, 1 mədəniyyət sarayı, 62 mədəniyyət və 63 səhiyyə müəssisəsi, 65 uşaq bağçası, 2 Olimpiya İdman
Kompleksi tikilmişdir. 775 kilometr asfalt yol salınmış, 985 kilometr su, 1,8 min kilometr elektrik, 655 kilometr
qaz, 78 kilometr rabitə, 62 kilometr istilik, 102 kilometr kanalizasiya xətləri çəkilmiş, 193 kilometr drenaj
şəbəkəsi inşa edilmişdir. Eyni zamanda, 866 müxtəlif gücə malik elektrik transformatorları quraşdırılmış, 217
artezian quyusu qazılaraq istifadəyə verilmişdir.
Ümumiyyətlə, ötən ilin sonunadək 58223 ailənin və ya 300 minə yaxın qaçqın və məcburi köçkünün
mənzil şəraiti yaxşılaşdırılmışdır. Başqa sözlə, indiyədək bu kateqoriyadan olan insanların sosial probleminin
həlli üçün 7,1 milyard manat vəsait xərclənmişdir. Dövlət başçısının 2003-2018-ci illərdə yeni salınmış
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qəsəbələrdə məcburi köçkünlərlə 36 dəfədən çox görüşməsi qaçqın və məcburi köçkünlərə olan böyük diqqətin
nəticəsidir.
Dövlət başçısı tərəfindən qaçqın və məcburi köçkünlərə göstərilən qayğı davam edəcək. Prezident İlham
Əliyev noyabrın 21-də Sumqayıt Dövlət Dram Teatrında şəhərin 70 illiyinə həsr olunan təntənəli mərasimdə
demişdir: "Məcburi köçkünlər üçün yeni şəhərciklər, evlər tikilir. Bu il 1800 ailə artıq yerləşibdir. Gələn il
minimum 3 min köçkün ailəsi yeni evlərə köçürüləcək. Köçkünlər üçün Sumqayıtda evlərin tikintisi bundan
sonra da təmin ediləcək ki, yəni evsiz-eşiksiz, pis vəziyyətdə yataqxanalarda, bağçalarda və s. yerlərdə yaşayan
köçkünlər yaxşı yeni evlərə köçürülsünlər. Biz bunu edəcəyik”.
Azərbaycan.-2019.-1 dekabr.-№267.-S.1,5.
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Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli dövlət siyasətinin
əsas prioritetidir
Rüstəm Kamal
Dövlətin sosial siyasətinin başlıca məqsədi qayğıya ehtiyacı olan vətəndaşların problemlərini vaxtında
həll etməkdir. Ölkəmizdə bu kateqoriyaya aid olan ən həssas təbəqə qaçqın və məcburi köçkünlərdir.
Ümummilli Lider Heydər Əliyev qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllini dövlət siyasətinin
əsas prioriteti elan etdi. Ötən dövrdən indiyə qədər dövlətin bu istiqamətdə gördüyü işlər bunu təsdiqləyir.
Ulu Öndər mütəmadi olaraq qaçqın və məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları çadır şəhərciklərinə səfər
edərək birbaşa onların qayğıları ilə maraqlanırdı. Belə səfərlər nəticəsində ortaya çıxan problemlər dərhal həll
edilirdi. Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həlli külli miqdarda vəsaitin xərclənməsini tələb
edirdi. Ulu Öndər Heydər Əliyev "Əsrin müqaviləsi” sayəsində əldə edilən neft gəlirlərini, ilk növbədə, qaçqın
və məcburi köçkünlərin sosial problemlərinin həllinə yönəltdi. Bu fakt bir daha sübut etdi ki, dövlət doğma
yurdlarından didərgin düşən vətəndaşlarını taleyin ixtiyarına buraxmadı.
Ulu Öndər Heydər Əliyev 1998-ci ildə "Qaçqınların və məcburi köçkünlərin problemlərinin həlli üzrə
Dövlət Proqramı”nı təsdiq etdi. Proqramın icrası qaçqınların və məcburi köçkünlərin təhsil, səhiyyə, məşğulluq,
mənzil-məişət şəraiti, müavinət və digər problemlərinin həllinin yaxşılaşdırılmasında, sosial müdafiəsinin
yüksək səviyyədə təmin edilməsində, eləcə də bu sahənin idarə olunmasında müstəsna rol oynadı.
Prezident İlham Əliyev Ümummilli Liderin həyata keçirdiyi bu siyasəti uğurla davam etdirdi. Cənab
İlham Əliyev 2003-cü ildə prezident seçkiləri ərəfəsində qaçqın və məcburi köçkünlərlə görüşü zamanı bəyan
etdi ki, dövlət başçısı seçilərsə, çadır şəhərciklərini ləğv edəcək. Beləliklə, vədinə əməl edərək, 105 müasir tipli
qəsəbə tikdirərək qaçqınların ixtiyarına verməklə çadır şəhərciklərinin mövcudluğunu tarixə qovuşdurdu. Qeyd
edək ki, ötən ilədək 300 mindən çox məcburi köçkünün mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb.
Prezident İlham Əliyev 2004-cü ildə "Qaçqın və məcburi köçkünlərin yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması
və məşğulluğun artırılması üzrə Dövlət Proqramı”nı təsdiq etdi. Bu sahədə görülən işləri daha sürətlə və
keyfiyyətlə yerinə yetirmək üçün həmin proqrama 2007-ci və 2011-ci illərdə əlavələr olundu. Məqsəd bu yolla
məcburi köçkünlərin problemlərinin həllini sistemləşdirərək sürətlə həyata keçirmək idi.
Dövlət başçısının həyata keçirdiyi sosial siyasət sayəsində digər sahələrdə olduğu kimi, məcburi
köçkünlərin məskunlaşması da intensiv xarakter alıb. Ötən il 5800 məcburi köçkün ailəsi yeni mənzil və fərdi
evlərə köçürülüb. Bu kateqoriyadan olan insanlar təkcə mənzil və fərdi evlərlə təmin edilmir. Onlara verilən
müavinətin məbləği də ildən-ilə artırılır. Prezident İlham Əliyevin apardığı son sosial islahatlar sayəsində
məcburi köçkünlərə verilən aylıq müavinət cari il aprelin 1-dən 50 faiz artırılıb. Ümumilikdə isə dövlətin həyata
keçirdiyi sosial siyasət nəticəsində son iki ildə müavinətlərin məbləğinin artımı 70 faiz təşkil edib.
Bu kateqoriyadan olan insanların sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılmasının bir yolu da onların
məşğulluğunun təmin edilməsidir. Bu məqsədlə məcburi köçkünlərin məskunlaşdıqları ərazilərdə mütəmadi
olaraq əmək yarmarkaları keçirilir, onlara biznes qurmaq üçün güzəştli şərtlərlə mikrokreditlər verilir. Beləliklə,
onlar öz işlərini qurmaqla ailələrinin güzəranını yaxşılaşdırır. Başqa sözlə, mənzil-məişət şəraitini
yaxşılaşdırmaqla dövlət onların sosial dayanıqlığını təmin edir.
Məcburi köçkünlərin sağlamlıq durumu da diqqət mərkəzindədir. Onlar pulsuz tibbi xidmətdən istifadə
edir. Bununla paralel olaraq məcburi köçkünlərin kompakt məskunlaşdıqları yerlərə ixtisaslaşdırılmış səyyar
tibbi yardım briqadaları göndərilir. Onlar yerlərdə məcburi köçkünlərin sağlamlıq durumunu öyrənir, müalicəyə
ehtiyacı olanlar isə müxtəlif xəstəxanalarda yerləşdirilir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin sosial şəraitinin yaxşılaşdırılmasında Birinci vitse-prezident Mehriban
xanım Əliyevanın da böyük xidmətləri var. Mehriban xanımın təşəbbüsü ilə 2017-ci il iyunun 27-də Heydər
Əliyev Fondu tərəfindən Abşeron rayonunun Masazır qəsəbəsində salınan "Yeni Bakı” yaşayış kompleksindən
və Mehdiabad qəsəbəsində inşa edilən "Binəqədi Gənclər Şəhərciyi”ndən alınan 214 mənzil Xəzər rayonunun
Şüvəlan qəsəbəsindəki qəzalı vəziyyətdə olan "Energetik” pansionatında müvəqqəti məskunlaşan məcburi
köçkünlərə verilib. Bununla yanaşı, həmin il Sabunçu rayonunun Ramana qəsəbəsində 50 və Abşeron
rayonunun Masazır qəsəbəsində 210 mənzilli yeni inşa olunan binalara da məcburi köçkünlər köçürülüb.
Elə həmin il Heydər Əliyev Fondu tərəfindən alınan 465 mənzil Binəqədi rayonunun ərazisindəki Təcili
Tibbi Yardım Stansiyasının yarımçıq qalmış binasında məskunlaşmış məcburi köçkünlərə verildi.
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2018-ci ildə Qaradağ rayonunun Lökbatan qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün tikilən 1026 ailəlik
müasir tipli "Qobu Park” yaşayış kompleskinə paytaxtın ərazisində zirzəmi və digər ağır şəraitli tikililərdə
yaşayan məcburi köçkünlər köçürülüb. Keçən il, həmçinin Abşeron rayonu ərazisində məcburi köçkünlər üçün
inşa edilən 1001 mənzilli, zəruri infrastrukturla təmin edilən yaşayış kompleksinin məcburi köçkünlərin
ixtiyarına verilməsinin açılış mərasimi olmuşdur.
Həmin dövrdə, eləcə də Sumqayıt şəhərində 1005 mənzildən ibarət və yaşayış üçün lazım olan bütün
infrastrukturlarla təmin edilən yaşayış kompleksinə məcburi köçkün ailələri köçürülüb.
Cari ildə də bu istiqamətdə görülən işlər davam etdirilir. Bu ilin aprel ayında Sabunçu rayonunun
Kürdəxanı qəsəbəsində 810 mənzilli yaşayış kompleksinin, iyul ayında Pirallahı rayonunda 306 məcburi köçkün
ailəsi üçün salınan yeni yaşayış kompleksinin açılışı olub. Avqust ayında isə Beyləqan rayonunda 146 məcburi
köçkün ailəsi üçün fərdi yaşayış evləri tikilərək istifadəyə verilib.
Şirvan şəhərində yataqxanalarda məskunlaşan 685 məcburi köçkün ailəsi üçün 13 doqquzmərtəbəli
yaşayış binalarından ibarət məhəllənin tikintisi başa çatdırılıb. Burada, həmçinin 540 şagirdlik məktəb binasının,
440 yerlik uşaq bağçasının, klub-icma mərkəzinin, inzibati binanın, tibb məntəqəsinin, ATS və müvafiq
mühəndis kommunikasiyaların tikilməsi nəzərdə tutulur. Eyni zamanda Göyçay rayonunda 80, Kürdəmir
rayonunda 563, Ucar rayonunda 250, Göygöl rayonunda 130 mənzilli, Ağcabədi rayonunun Taxtakörpü
qəsəbəsində 645 mənzilli yaşayış massivinin salınması və Füzuli rayonu ərazisində 95 fərdi evdən ibarət
qəsəbədə inşaat işləri başa çatmaq üzrədir. Yaxın vaxtlarda həmin mənzillərə də məişət şəraitinin
yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan məcburi köçkünlər köçürüləcək.
Azərbaycan. - 2019.- 14 dekabr. - № 278. - S. 1,4.
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İlham Əliyevin 106-cı hədiyyəsi
Xəyalə Muradlı
Bir yol var Bakıda... Lökbatan qəsəbəsinin şimal-şərqində. Bir az da dəqiq desək, Lökbatan-Qobu
yolunun 3 kilometr şərq hissəsində...
Bu yolun yetişdiyi bir ünvan var - məcburi köçkünlər üçün salınmış "Qobu Park” yaşayış kompleksi...
Qarabağ camaatının bir hissəsinin məskunlaşdığı məkan...
Bu yola girən kimi adamı qəribə bir hiss bürüyür. Sanki Qarabağa aparır bu yol... Sanki Qarabağın ürəyi
döyünür orda... Axı o ünvanda qarabağlılar yaşayır... Ağdamın, Şuşanın, Zəngilanın, Füzulinin, Kəlbəcərin,
Laçının, Xocalının, Cəbrayılın, Qubadlının ruhu, nəfəsi duyulur orda. Bu rayonların özünəxas xüsusiyyətləri,
adət-ənənələri, ləhcələri elə öz camaatı tərəfindən qorunur, saxlanılır, yaşadılır orda. 27 ildir öz bölgələrindən
didərgin düşsələr də...
Elə kompleksə daxil olan kimi qarabağlıların məkanında olduğun o saat sezilir. Təmiz, səliqəli həyətdə
bir yerə yığışan ağsaqqalların, söhbət edən gənclərin, hətta oynayan uşaqların da şirin ləhcəsindən hansı
rayondan olduqlarını anlamaq mümkündür. Bir də qonaqpərvərliklərindən... Qarabağ camaatı qonaqpərvərliyi
ilə də məşhurdu axı... Biz də bunu nəzərə alaraq, ötən il istifadəyə verilmiş "Qobu Park-2”də yaşayan ailələrin
qonağı olmaq, şəraitlərini öz gözlərimizlə görmək qərarına gəldik.
4 min ailəyə sevinc
"Qobu Park-2” yaşayış kompleksinin açılışı 2019-cu il oktyabrın 8-də olub. Prezident İlham Əliyev və
birinci xanım Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər. Dövlətimizin qaçqın və məcburi köçkünlərə diqqət və
qayğısı daim göz önündədir. 2003-cü ildən bugünədək Prezident İlham Əliyev qaçqınların və məcburi
köçkünlərin həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması, onların məşğulluğunun təmin edilməsi ilə bağlı 70-dən çox
fərman və sərəncam imzalayıb, bir çox proqramlar qəbul edilib. Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə atılan
addımlarla yanaşı, Heydər Əliyev Fondu da fəaliyyətində qaçqın və məcburi köçkünlərin problemlərinin həllinə
xüsusi diqqət yetirir. Məcburi köçkünlərin müvəqqəti yaşayış yerləri və çadırlardan müasir tələblər səviyyəsində
inşa edilən qəsəbələrə köçürülməsi dövlətin bu insanlara göstərdiyi diqqətin təzahürüdür. Ölkənin müxtəlif
yerlərində qaçqın və məcburi köçkünlərin mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üçün 105 qəsəbə və şəhərcik
salınıb. 106-cı isə "Qobu Park-2” yaşayış kompleksidir. Bu kompleksin inşası Azərbaycanın Birinci vitseprezidenti, Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilib.
"Qobu Park-2” yaşayış kompleksində ümumilikdə onmərtəbəli 13 bina tikilib. Burada məktəb, uşaq
bağçası, poliklinika, gimnastika, güləş və trenajor zalları, şahmat mərkəzi, market, iaşə obyektləri yaradılıb.
Eyni zamanda, istirahət parkı, uşaq əyləncə meydançası, 3 idman meydançası inşa olunub.
Kompleksin ərazisində fəaliyyət göstərəcək 220 yerlik uşaq bağçası lazımi inventarla təchiz edilib.
Burada balacaların təlim-tərbiyəsi ilə yüksək səviyyədə məşğul olmaq üçün bütün imkanlar yaradılıb. Bir sözlə,
"Qobu Park-2”də sakinlərin sosial məsələlərinin həlli üçün hərtərəfli infrastruktur qurulub.
2018-ci ilin mayında açılışı olan 9 mərtəbəli 11 yaşayış binasından ibarət olan "Qobu Park-1” yaşayış
kompleksində 1026 ailə yerləşdirilib. Hazırda tikilməkdə olan, 2020-ci ilin aprel-may aylarında təhvil veriləcək
"Qobu Park-3”də isə 1306 ailə məskunlaşacaq. Beləliklə, təqribən 4 minə yaxın məcburi köçkün ailəsi müasir
standartlara cavab verən mənzillərlə təmin ediləcək. Bununla yanaşı, "Qobu Park-4”ün də təməli qoyulacaq.
"Bundan artıq nə istəyə bilərik?!”
Prezidentin məcburi köçkünlərə 106-cı hədiyyəsi 1300 ailəyə sevinc gətirib. Artıq iki aydır bu ailələr yeni
evdə yeni həyat yaşayırlar. Uşaqların hay-küyü böyüklərin sevincinə qarışıb. Bu sevincdən Süanverdiyevlər
ailəsinə də pay düşüb. Ağdam rayonundan köçkün olan bu ailə 27 illik ağır həyat şəraitindən sonra geniş
mənzillə təmin olunub. Xatirə Süanverdiyeva deyir ki, 1992-ci ildən Nərimanov rayonunda yataqxanada
məskunlaşmışdılar: "Böyük baş ailəyik, hamımız bir evdə dözülməz şəraitdə qalırdıq. Nəhayət, biz də ağ günə
çıxdıq. Bir mənzil bizə, biri də qızımın ailəsinə verilib. Burda vəziyyətimiz əladı. Hər şey gözəl düzəldilib. Nəsə
almaq üçün uzaq yerə getmək də lazım deyil. Eləcə düşürsən həyətə, lazım olanı alıb qalxırsan evə. Çox razıyıq.
Sağ olsun Prezidentimiz, bizə belə şərait yaradıb”.
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Evinə baş çəkdiyimiz ikinci ailə də Ağdam rayonundan məcburi köçkündür. Gövhər Əliyeva ərazi
bütövlüyümüz uğrunda Qarabağ döyüşlərində şəhid düşmüş Əliyev Kamil Sabir oğlunun anasıdır. Oğlundan söz
düşən kimi göz yaşlarını saxlaya bilmir Gövhər ana. Məzarı belə olmayan balasının şəklini sığallayıb ağlayır:
"Onun ailəsinə də mən baxırdım. Yoldaşı, iki qızı qalıb yadigar. 8 baş ailə idik evdə. Günəşlidə kafedə qalırdıq.
Zülm çəkirdik. Yağış yağanda başımıza damırdı. Rütubətdən ayaqlarım tutuldu, dava-dərmanla yaşayıram.
Kamilin ailəsinə Masazırda ev verdilər. Mən də o biri oğlumla bura köçmüşəm. Nəhayət, bu yaşımda belə
şəraitli evdə yaşamaq qismətim oldu. Ağdamda şəhərin mərkəzində 5 otaqlı evim vardı... Kaş, müharibə heç
olmayaydı, oğullarımız şəhid düşməyəydi, bütün bu əzab-əziyyətlər yaşanmayaydı. Hələ də o ümidlə yaşayıram
ki, torpaqlarımız geri alınacaq, qayıdacağıq öz yurdumuza, bütün şəhidlərimiz kimi mənim də balamın ruhu şad
olacaq”.
Qonaq olduğumuz növbəti ailə Azərbaycanın Milli Qəhrəmanı Əsəd Əsədovun oğlunun ailəsidir.
Zəngilan rayonunun Mincivan qəsəbəsindən məcburi köçkün olan Soltan Əsədov 2 aya yaxındır ailəsi ilə
birlikdə yeni mənzilə köçüb. Bir qızı, bir oğlu olduğu üçün onlara 3 otaqlı mənzil veriblər: "Əvvəl heç bir
şəraitimiz yox idi. O qədər acınacaqlı vəziyyətdə yaşayırdıq ki, heç dilə gətirmək belə istəmirəm. Oğlum
dünyaya gələndən sonra ayağı düşərli oldu sanki. Bizə bu kompleksdə üçotaqlı, geniş, gözəl mənzil verdilər.
Allaha şükür, burda hər cür şərait yaradılıb. Allah Prezidentimizin ömrünü uzun etsin. Kimin əziyyəti varsa,
hamısı sağ olsun. Məktəb, bağça, poliklinika, aptek, mağaza - hər şey bir addımlığımızdadır. Bundan artıq nə
istəyə bilərik?! Qalır bircə yaşamaq. Yaşamaq da insanın öz əlindədir. İşləyənə hər yerdə çörək var”.
Bu binaların hər mərtəbəsində 5 mənzil yerləşir. Bütün mənzillər tam təmir edilib, istilik sistemi, kombi
quraşdırılıb, mətbəx mebeli, soyuducu və qaz sobası ilə təmin olunub. Su, qaz, işıq təchizatı daimidir.
"Qobu Park” yaşayış kompleksi sakinlərinin ictimai nəqliyyat xidmətlərindən istifadəsini təmin etmək
məqsədilə iki - 140 və 194 nömrəli müntəzəm marşrut xətti fəaliyyət göstərir. Yaxın vaxtlarda üçüncü marşrut
xəttinin də açılacağı gözlənilir.
Kompleksin ərazisində inşa olunan məktəb binasında oktyabr ayından Zəngilan rayon 20 nömrəli tam orta
məktəb fəaliyyət göstərir. Məktəbin direktoru Nazim Dünyamalıyev deyir ki, bütün zəruri avadanlıqlarla təchiz
edilən binada şagirdlərin yüksək səviyyədə təhsil alması üçün hərtərəfli şərait yaradılıb. Müxtəlif fənn
kabinetləri, laboratoriya, idman zalı, yeməkxana var. Hazırda məktəbdə 360-dan çox şagird təhsil alır, 26
müəllim çalışır. Şagirdlərin hamısı, müəllimlərin isə 9 nəfəri "Qobu Park” yaşayış kompleksində məskunlaşan
sakinlərdir.
"O gün olsun belə binalar bütün Qarabağda tikilsin”
Məktəblə tanış olduğumuz müddətdə birinci növbənin dərsləri bitmək üzrə idi. Hava da günəşli olduğu
üçün uşaqlar evə getməzdən öncə əyləncə və idman meydançalarında oynayırdılar. Azyaşlı uşaqları isə anaları,
nənələri həyətə çıxarmışdılar. Uşaqlar oynadıqları vaxt ərzində yeni qonşular da bir-birilə tanış olur, rayondan,
kənddən söhbət edir, əvvəlki köçkünlük şəraitlərindən gileylənir, indiki vəziyyətlərindən razılıq edirdilər. Biz də
həmin söhbətə qoşuluruq. Zəngilanın Zərnəli kəndindən olan Roza nənə deyir ki, 26 il Dərnəgüldə yataqxanada
çətin şəraitdə yaşayıblar. Burada isə 3 otaqlı mənzillə təmin olunublar: "Allah hökumətə, Prezidentimizə,
Mehriban xanıma kömək etsin, ev tikənlər də sağ olsun. Daha əl-ayağımız tər-təmizdi. Rahat, isti ocağımızda
oturub ömür sürürük. Amma ürəyimizdə vətən nisgili var. O gün olsun belə binalar Zəngilanda, bütün
Qarabağda tikilsin, qayıdıb gedək el-obamıza”.
Elə ölkə rəhbəri İlham Əliyev də kompleksin açılışı zamanı çıxışında demişdi ki, əsas məsələ bu gün hələ
də işğal altında olan torpaqlar azad ediləndən sonra orada yeni binaların, kəndlərin, şəhərlərin salınmasıdır:
"Bunu da biz edəcəyik, necə ki, vaxtilə işğal altında olmuş Dağlıq Qarabağ Muxtar Vilayətinin inzibati
ərazisində yerləşən Şıxarx qəsəbəsində bu gün gözəl bir şəhərcik salınıb. Orada da 1000-dən çox ailə
məskunlaşıb. Aprel döyüşləri nəticəsində azad edilmiş torpaqlarda yeni qəsəbə salınıb - Cocuq Mərcanlı
qəsəbəsi, hansı ki, bu gün Azərbaycan xalqının əyilməz ruhunun, iradəsinin təcəssümüdür... Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü bərpa edilməlidir. Bizim ərazi bütövlüyümüz bütün dünya tərəfindən tanınır və biz ardıcıl olaraq bu
istiqamətdə öz siyasətimizi aparırıq. Ərazi bütövlüyümüzlə bağlı heç bir kompromisdən söhbət gedə bilməz. Bu,
danışıqlar mövzusu deyil və olmayacaq. Daha da güclü olmalıyıq və güclənirik. Həm iqtisadi gücümüz artır,
eyni zamanda, vətəndaşlarımızın əyilməz iradəsi, öz yurdundan didərgin salınan soydaşlarımızın əzmi
torpaqlarımızın azad olunacağı günü yaxınlaşdırır”.
Bəli, illərdir yaşamağa məcbur olduqları zillətdən qurtulub, hər bir şəraiti olan müasir mənzillərə
köçdükləri üçün bu gün onların üzü gülür. Amma bu sevinc belə, daim ürəklərində gəzdirdikləri, gözlərindən
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oxunan yurd həsrətini, vətən nisgilini ovuda bilmir... Burada hər gün yeni tanışlıqlar baş verir. Kimsə öz
yerlisini, kimsə öz ellisini, kəndlisini tapır...
Bu böyük qonşuluq onsuz da unudulmayan Qarabağla bağlı söhbətləri, xatirələri daha da artırır. Burada
hər gün mütləq hansısa rayon, hansısa kənd, lap elə küçə, döngə yada düşür... Qarabağın geri alınması üçün
yollar müzakirə edilir...
Burada Qarabağın hər bölgəsinin özünəxas xüsusiyyətləri, adət-ənənələri, şirin ləhcələri yaşayır,
yaşadılır. Uşaqlar da bu ab-havada, bu ruhda böyüyürlər...
Burada Qarabağın ruhu, nəfəsi duyulur... Qarabağlılar getdikcə daha da çoxalır, bir araya gəlir, birləşir,
birlik olur...
Burada - minlərlə Qarabağ camaatının məskunlaşdığı bu məkanda Qarabağın ürəyi döyünür... Və bəlkə
bizi Qarabağa aparan yol da elə bu məkandan keçir...
Qarabağa aparan yol
Hey qoruyur ürəyində
Bir arzunu, xoş niyyəti
Bir-bir evə ötürəcək.
Geri dönən bu milləti...
Hicran dağlar ürəyini bu yolun
Düşmən sıxıb biləyini bu yolun.
Ulu Tanrı, ətəyindən tuturuq.
Yerə salma diləyini bu yolun...
Azərbaycan. - 2020.- 12 yanvar. - № 4. - S. 1-2.
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Prezident İlham Əliyev məcburi köçkünlər üçün salınmış “Qobu Park-3” yaşayış kompleksinin
açılışında iştirak edib
(28 may 2020-ci il)
Bakının Qaradağ rayonunda məcburi köçkünlər üçün salınmış “Qobu Park-3” yaşayış kompleksinin
mayın 28-də açılışı olub.
AZƏRTAC xəbər verir ki, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev və birinci xanım
Mehriban Əliyeva açılışda iştirak ediblər.
Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Rövşən Rzayev və “Paşa
Holding” şirkətinin nümayəndəsi, layihə rəhbəri Kamil Əliyev dövlətimizin başçısı İlham Əliyevə və birinci
xanım Mehriban Əliyevaya təməli ötən ilin iyulunda qoyulan kompleksdə yaradılan şərait barədə məlumat
verdilər.
Bildirildi ki, sifarişçisi “Paşa Holding”, podratçısı isə “Kristal Abşeron” MTK olan yeni qəsəbə
Lökbatanda istifadəyə verilən “Qobu Park-1” və “Qobu Park-2” yaşayış komplekslərinin yanında inşa edilib.
Bütün bu yaşayış komplekslərinin inşası Azərbaycanın Birinci vitse-prezidenti, Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə həyata keçirilib.
Qeyd edildi ki, məcburi köçkünlər üçün salınan bu yaşayış komplekslərinin yeri əvvəllər baxımsız sahə
olub. Burada yaşamaq üçün heç bir sosial infrastruktur mövcud olmayıb. 2018-ci ildə bu ərazidə “Qobu Park1”, ötən il isə “Qobu Park-2” yaşayış kompleksləri istifadəyə verilib. Birinci yaşayış kompleksində 1026 ailəlik
doqquzmərtəbəli 11 yaşayış binası, ikinci yaşayış kompleksində isə 1300 ailəlik onmərtəbəli 13 bina inşa
olunub. Bu komplekslərin ərazisində məktəblər, uşaq bağçaları, poliklinika, tibb, poçt məntəqələri, idman zalları
və digər zəruri sosial infrastruktur obyektləri yaradılıb. “Qobu Park-3” yaşayış kompleksində onmərtəbəli 13
yaşayış binası inşa olunub.
Dövlətimizin başçısına və birinci xanıma ərazidə özəl şirkətlər tərəfindən inşa olunan yaşayış kompleksi
barədə də məlumat verildi. Bildirildi ki, burada 2 bina inşa olunur və bu binalarda 100-ə yaxın mənzil olacaq.
Kompleksin ərazisində 280 yerlik uşaq bağçası inşa olunub.
Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva uşaq bağçasında yaradılan şəraitlə tanış
oldular.
Məlumat verildi ki, bağçada balacalara bilik öyrətməklə yanaşı, onların istedadlarını üzə çıxarmaq,
potensiallarını aşkarlamaq üçün hərtərəfli imkan var.
Qeyd edək ki, gələcəyimiz olan körpələrin sağlam və bilikli böyüməsi üçün son illərdə dövlət
səviyyəsində və Heydər Əliyev Fondu tərəfindən olduqca əhəmiyyətli layihələr icra olunur. Bütün bunlar
göstərir ki, ölkədə həyata keçirilən strategiyanın əsas prioritetlərindən biri də uşaqların sağlam, firavan
böyüməsi, gələcəklərinin tam təmin olunmasıdır. Həyata keçirilən bütün bu mühüm layihələr uşaqların sosial
müdafiəsinin daha da möhkəmləndirilməsi istiqamətində Azərbaycanda aparılan siyasətin uğurlu və ardıcıl
olduğunu nümayiş etdirir.
Dövlətimizin başçısı və birinci xanım kompleksdə inşa olunan Füzuli rayon 4 saylı tam orta məktəbində
yaradılan şəraitlə də tanış oldular.
Bildirildi ki, 960 yerlik məktəb binası zəruri tədris avadanlığı ilə təchiz edilib, şagirdlərin yüksək
səviyyədə təhsil alması üçün hərtərəfli imkan yaradılıb.
Son illərdə Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə təhsil sahəsinin maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi, yeni təhsil ocaqlarının inşası, mövcud məktəb binalarının müasir səviyyədə yenilənməsi
baxımından çox mühüm layihələr icra olunub. Dövlət səviyyəsində bu istiqamətdə görülən işlərə birinci xanım
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi Heydər Əliyev Fondu da böyük töhfələr verib. Belə müasir məktəb
binasının inşası bir daha göstərir ki, ölkədə təhsilin inkişafı istiqamətində atılan addımlardan doğma
yurdlarından didərgin düşən soydaşlarımız da yüksək səviyyədə bəhrələnirlər.
Sonra Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya Qaçqınların və Məcburi
Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin layihəsi olan “Xarı bülbül” xalçaçılıq və naxış emalatxanası
haqqında məlumat verildi.
Qeyd edildi ki, ilk dəfə həyata keçirilən bu layihənin məqsədi məcburi köçkünlərin məşğulluğunun
artırılması, sosial rifah halının daha da yaxşılaşdırılmasıdır. Burada həm xalça toxumağın sirləri öyrədiləcək,
həm də istehsal prosesi təmin ediləcək. Layihəyə il ərzində “Qobu Park-1”, “Qobu Park-2” və “Qobu Park-3”
yaşayış komplekslərində, həmçinin Qaradağ rayonu ərazisində yaşayan 70 məcburi köçkün cəlb ediləcək.
Toxuculuğun sirlərinə daha dərindən yiyələnənlər emalatxanalarda müəllim kimi çalışacaq, digərləri isə
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evlərində dəzgahlarla təmin olunacaqlar. Onlar hədiyyəlik xalçalar toxuyacaqlar. Layihə çərçivəsində xalçaların
satışı da təmin ediləcək. Emalatxanada Qarabağın maddi-mədəni irsinə aid zərgərlik nümunələrinin
hazırlanması da planlaşdırılır. Məhsullar yerli bazarla yanaşı, məcburi köçkünlərin əl işləri kimi xarici bazara da
çıxarılacaq. Burada uşaqlar üçün ustad dərslərinin, rəsm dərnəyinin və xarici dil kurslarının təşkili də nəzərdə
tutulur.
“Qobu Park-3” yaşayış kompleksində inşa olunan mənzillərlə tanışlıq zamanı dövlətimizin başçısına və
birinci xanıma məlumat verildi ki, kompleksdəki mənzillərin ümumi sayı 1336-dır. Onların 156-sı bir, 580-i iki,
384-ü üç, 216-sı dördotaqlıdır. Bütün mənzillər mətbəx mebeli, soyuducu, fərdi kombi sistemi ilə təchiz edilib.
Bu kompleksə, əsasən, Yasamal rayonundakı yataqxanalarda məskunlaşan məcburi köçkünlərin köçürülməsi
nəzərdə tutulub.
Qeyd edək ki, “Qobu Park-3” yaşayış kompleksi qaçqın və məcburi köçkünlər üçün salınmış 111-ci
qəsəbədir. Kompleksin ərazisində istehsalat sahələri, ticarət obyektləri və digər zəruri infrastruktur yaradılıb.
Ərazidə sakinlərin asudə vaxtının səmərəli təşkili məqsədilə istirahət parkı salınıb, uşaq əyləncə meydançaları
quraşdırılıb, geniş yaşıllıq və işıqlandırma işləri görülüb. Burada həm də 3 idman meydançası və 360 yerlik açıq
avtomobil dayanacağı sakinlərin ixtiyarına veriləcək.
Prezident İlham Əliyevə və birinci xanım Mehriban Əliyevaya kompleksdə reallaşdırılan iki biznes
layihəsi barədə də məlumat verildi.
Qeyd olundu ki, Kiçik və Orta Biznesin İnkişafı Agentliyinin və Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin
İşləri üzrə Dövlət Komitəsinin birgə əməkdaşlığı çərçivəsində reallaşdırılan layihələr məcburi köçkünlərin
məşğulluğunun biznes-layihələr vasitəsilə təmin olunması məqsədi daşıyır. İlk dəfədir ki, qaçqın və məcburi
köçkünlərin məskunlaşdığı ərazidə istehsal müəssisələri qurulub. Yumşaq, plastik oyuncaqlar və tekstil
məhsullarının istehsal olunacağı müəssisədə 40-dan çox iş yerinin yaradılması nəzərdə tutulur. Müəssisədə gün
ərzində 1000-ə yaxın yumşaq və 500-ə yaxın plastik oyuncaq istehsal ediləcək. Yumşaq oyuncaq təxminən 1520, plastikdə oyuncaqlar isə 10 çeşiddə olacaq.
Sterilizə olunmuş tibbi ləvazimatların istehsalı müəssisəsində isə tibbi heyət üçün üst geyimləri və
kombinezonlar istehsal ediləcək. Burada 25 nəfər işlə təmin olunacaq. Müəssisələrdə çalışacaq işçi heyətin 80
faizi “Qobu Park 3”ün sakinlərindən formalaşdırılacaq. Şirkətlər icarə xərclərindən azad olunub ki, bu da
müvafiq layihələrin kompleksdə reallaşdırılmasını sahibkarlar üçün cəlbedici edir. Layihələr yalnız sosial
əhəmiyyəti ilə seçilmir. Onlar, eyni zamanda, biznesyönümlüdür. Belə ki, hər iki müəssisədə istehsal olunacaq
məhsullar rəqabətqabiliyyətlidir və idxalı əvəz edəcək.
Sonra Prezident İlham Əliyev və birinci xanım Mehriban Əliyeva məcburi köçkünlərlə görüşdülər.
Dövlətimizin başçısı görüşdə çıxış etdi.
Prezident İlham Əliyevin
çıxışı
-Bu gün biz Respublika Gününü qeyd edirik. Sizi və bütün Azərbaycan xalqını Respublika Günü
münasibətilə təbrik edirəm. Bu bayram günündə məcburi köçkünlər üçün salınmış “Qobu 3” yaşayış
kompleksinin açılışını qeyd edirik. Burada bütün şərait yaradılıb. İndi mən şəraitlə tanış oldum, ən yüksək
səviyyədə işlər görülüb. “Qobu Park-3” bu qəsəbədə salınmış üçüncü böyük yaşayış kompleksidir. “Qobu Park3” kompleksində 1336 məcburi köçkün ailəsi yerləşəcək. 960 şagirdlik məktəb, - özü də çox gözəl məktəbdir, fəaliyyət göstərəcək və böyük uşaq bağçası artıq tikilib, istifadəyə hazırdır. Bütövlükdə Qobu qəsəbəsində 3
layihədə toplam 3700-ə yaxın məcburi köçkün ailəsi yerləşdiriləcəkdir.
“Qobu-1” və “Qobu-2” layihəsi artıq 2018-ci və 2019-cu illərdə istifadəyə verilib. Bildirməliyəm ki, bu
şəhərciklərin tikintisinin təşəbbüskarı Mehriban xanım olub və 2017-ci ildə onun iştirakı ilə burada təməl daşı
qoyulub. O vaxt bura boş ərazi idi, heç nə yox idi və demək olar ki, 3 il ərzində ardıcıllıqla burada gözəl bir
şəhər yaradılıb. Çünki bu 3 şəhərcikdə toplam 20 minə yaxın insan yaşayacaq və bu, bir daha onu göstərir ki,
əgər iradə varsa, əgər siyasət düzgün aparılırsa və əgər insanların ürəyində ən ülvi hisslər reallıqda öz əksini
taparsa, istənilən təşəbbüs, istənilən gözəl ideya həyata keçər. Beləliklə, boş bir ərazidə böyük infrastruktur
layihələri icra edildi. Çünki bütün bu binaların kommunikasiyaları, təchizatı ən yüksək səviyyədə təşkil edildi –
su, qaz, elektrik enerjisi, daxili yollar, nəqliyyat məsələləri öz həllini tapdı. Burada, eyni zamanda, tibb
məntəqəsi, ticarət yerləri, iş yerləri yaradılıb, - bu da nəzərə alınıb, - çünki burada yaşayacaq vətəndaşlar artıq
burada işlə də təmin ediləcək. Xüsusilə qadınlar üçün burada xalçaçılıq emalatxanası fəaliyyət göstərəcək və
digər istehsalyönümlü kiçik müəssisələr artıq fəaliyyətə hazırdır. Nəzərə alsaq ki, burada yaşayacaq insanlar
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uzun illər çox ağır vəziyyətdə yaşayıblar, - bugünkü təqdimatda onların indiki yaşayış yeri göstərilir, - əlbəttə ki,
bu, ailələrə böyük sevinc bəxş edəcək.
Bu qəsəbənin xüsusiyyəti ondan ibarətdir ki, burada bütün işlər özəl sektor tərəfindən görülmüşdür. Bu da
çox sevindirici haldır. Şadam ki, mənim bir neçə il bundan əvvəlki çağırışımdan sonra özəl sektor artıq bu
önəmli sosial layihələrə də qoşuldu. O vaxt mən özəl sektoru bu işlərə dəvət etmişdim və şadam ki, mənim
çağırışım cavabsız qalmayıb. Bütün tikinti işləri, bütün investisiyalar özəl sektor tərəfindən təmin edilibdir.
Burada xüsusilə Paşa Holdinq şirkətinin fəaliyyətini qeyd etmək istəyirəm. Bu şirkət çoxşaxəli fəaliyyətlə
məşğuldur. Bu şirkətin bütün dövrlərdə sosialyönümlü layihələri təqdirəlayiqdir. Onu da bildirməliyəm ki, heç
bir reklam etmədən, necə deyərlər, özünü tərifləmədən bu işləri ardıcıl şəkildə görür. Bu gün koronavirus
şəraitində Paşa Holdinq şirkəti və digər özəl şirkətlər ehtiyacı olan insanların yanındadırlar. Bu böyük tikinti
layihəsi bir daha onu göstərir ki, biznesin sosial məsuliyyəti artır. Şadam ki, bu təşəbbüsə digər özəl şirkətlər
qoşuldu və bu yaxınlıqda digər şirkətlər tərəfindən iki bina tikilir. Ümid edirəm ki, bizim başqa şirkətlərimiz də
bu işə qoşulacaqlar. Çünki Azərbaycanda bir çox böyük şirkətlər, holdinqlər var. Onlar Azərbaycanda pul
qazanırlar, ölkəmizdə hökm sürən sabitlikdən, biznesə göstərilən dəstəkdən faydalanırlar. Əlbəttə ki, onların
sosial məsuliyyəti də lazımi səviyyədə olmalıdır. Ona görə bu yaşayış komplekslərinin tikintisi rəmzi xarakter
daşıyır. Birinci növbədə dövlət öz iradəsini ortaya qoyur. Bildiyiniz kimi, məcburi köçkünlərin problemlərinin
həlli Prezident kimi mənim ən başlıca vəzifələrimdən biridir. Digər tərəfdən, özəl sektor artıq sosial məsuliyyət
göstərərək belə gözəl imkanlar yaradır. Nəzərə alsaq ki, ümumiyyətlə Azərbaycanda 300 mindən çox məcburi
köçkün bu günə qədər mənzillərlə, fərdi evlərlə təmin olunub və onlardan təqribən 20 mini bir şirkət tərəfindən
görülmüş işlər nəticəsində evlərlə təmin edilir.
Məcburi köçkünlərin problemləri ardıcıl şəkildə öz həllini tapır. Bildiyiniz kimi, hələ 2003-cü ildə
prezident seçkiləri ərəfəsində mənim proqramımın tərkib hissəsi məhz bu məsələ idi. Söz vermişdim ki, beş il
ərzində Azərbaycanda bir dənə də olsun çadır şəhərciyi qalmayacaq və nəinki 5 il, 4 il ərzində biz buna nail
olduq. Çox böyük uğur idi. Çünki ölkəmizin demək olar ki, bütün yerlərində çadır şəhərcikləri var idi,
köçkünlər çox yararsız vəziyyətdə yaşayırdılar, eyni zamanda, uzun illər vaqonlarda, vaqonların altında,
çadırlarda yaşayırdılar. Çadır şəhərciklərinin ləğv olunması hesab edirəm ki, bizim çox böyük uğurumuzdur və
indiyədək 100-dən çox qəsəbə-şəhərcik salınıb. Son bir neçə il ərzində dünyada iqtisadi və maliyyə böhranı
hökm sürür. Son 4-5 il ərzində neftin qiymətinin bir neçə dəfə kəskin düşməsinin şahidi olmuşuq. Buna
baxmayaraq, məcburi köçkünlərlə bağlı olan heç bir layihədə heç bir yubanma yoxdur, heç bir proqramın
ixtisarı nəzərdə tutulmur. Keçən il məcburi köçkünlər üçün rekord sayda evlər-mənzillər tikildi – 5 minə yaxın.
Bu il qarşıya hədəf qoyulub ki, 7 min, bəlkə də 8 min məcburi köçkün ailəsi evlərlə, mənzillərlə təmin edilsin.
Əgər biz buna nail olsaq, bir il ərzində həm Bakı şəhərində, Sumqayıt şəhərində və digər şəhərlərdə təqribən 40
minə yaxın insan yeni evlərə köçürüləcək. Bu işlər ardıcıllıqla aparılır. Biz gələn ilin İnvestisiya Proqramında da
bu məqsədlər üçün vəsait ayıracağıq.
Eyni zamanda, məcburi köçkünlərin sosial təminatı yaxşılaşır. Keçən il köçkünlərə verilən müavinətin
həcmi 50 faiz artmışdır. Hər bir məcburi köçkün uzun illər ərzində dövlət tərəfindən aylıq müavinətlə təmin
edilir. Əlbəttə, indi dünyada bir neçə ölkədə məcburi köçkünlər vardır və bu ölkələrin sayı artır. Çünki
müharibələr, toqquşmalar geniş vüsət alır, yeni köçkün şəhərcikləri salınır. Ancaq hesab edirəm ki,
Azərbaycanda bu sahəyə göstərilən diqqət nümunəvi xarakter daşıyır, beynəlxalq təşkilatlar da bunu dəfələrlə
təsdiqləyiblər. Çünki biz köçkünləri belə gözəl evlərlə təmin edirik. Evlərin həm quruluşu, həm daxili dizaynı,
təchizatı göz oxşayır. Azərbaycan bu sahədə də qabaqcıl yerlərdədir və hesab edirəm ki, bu, bizim
borcumuzdur, bunu biz edirik və edəcəyik.
Ancaq onu da bilməliyik və bütün Azərbaycan xalqı bilməlidir ki, bu, sizin üçün müvəqqəti yaşayış
yeridir. Torpaqlarımız işğaldan azad ediləndən sonra biz bu gün hələ də işğal altında olan torpaqlarda buna
oxşar gözəl binalar, şəhərciklər tikəcəyik, ermənilər tərəfindən dağılmış şəhərlərimizi yenidən quracağıq.
Ermənilər tərəfindən dağıdılmış və məhv edilmiş milli irsimiz sənədləşdirilib. Biz öz tarixi keçmişimizi yaxşı
bilirik və yaxşı bilirik ki, Dağlıq Qarabağ əzəli Azərbaycan torpağıdır. İşğal olunmuş torpaqlar azad ediləndən
sonra bütün binalar yenidən qurulacaq, o cümlədən dağılmış tarixi abidələrin mövcudluğunu əks etdirən əməli
memarlıq tədbirlərinin görülməsi də nəzərdə tutulur.
Mən tam əminəm ki, Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü bərpa edəcək, bunu deməyə əsas verən bir çox
amillər var - bizim hərbi gücümüz və biz bunu göstərmişik. 2016-cı və 2018-ci illərdə uğurlu hərbi əməliyyatlar
nəticəsində minlərlə hektar torpaq işğalçılardan azad edildi. Cocuq Mərcanlı kəndinin timsalında biz görürük ki,
işğaldan azad olunacaq digər torpaqlarda hansı işlər görüləcək və hansı sürətlə görüləcəkdir. Biz Cocuq
Mərcanlını uğurlu hərbi qələbədən sonra cəmi bir il ərzində yenidən qurduq və indi orada həyat qaynayır,
köçkünlər öz doğma torpağına qayıdıblar. Bəzən belə fikirlər səsləndirilir ki, bəzi köçkünlər torpaqlar işğaldan
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azad olunandan sonra qayıtmaya bilərlər. Amma mən tam əminəm ki, bütün köçkünlər öz doğma torpaqlarına
qayıdacaqlar, necə ki, Cəbrayıl köçkünləri. Onlar uzun illər başqa yerlərdə yaşayıblar, o cümlədən Bakı
şəhərində. Ancaq imkan olan kimi onlar hətta növbəyə durmuşdular ki, tezliklə öz doğma torpağına qayıtsınlar.
Eyni zamanda, işğaldan azad olunan Şıxarx qəsəbəsi. İndi orada da böyük şəhərcik salınıb. O, keçmiş Dağlıq
Qarabağ Muxtar Vilayətinin ərazisində yerləşən Azərbaycanın tarixi məkanıdır, işğaldan azad olunan ərazidə
böyük şəhərcik salınıb. Biz bu gün işğal altında olan bütün digər torpaqlarda da bərpa işləri görəcəyik.
Azərbaycan öz suverenliyini təmin edəcəkdir.
Yenə də deyirəm, hərbi güc, bizim beynəlxalq mövqelərimiz, beynəlxalq təşkilatların münaqişə ilə bağlı
sərgilədiyi mövqe. Xüsusilə son illər ərzində demək olar ki, bütün beynəlxalq təşkilatlar ölkəmizin ərazi
bütövlüyünü qətiyyətlə dəstəkləyir, dünyanın bütün aparıcı ölkələri, həmçinin. Bu yaxınlarda Dağlıq Qarabağda
keçirilmiş qondarma “prezident seçkiləri” bunu bir daha göstərdi. O saxta prezidenti, dırnaqarası prezidenti heç
kim tanımadı. Dünyanın aparıcı ölkələri açıq formada bəyanat verdilər. ATƏT-in Minsk qrupunun həmsədrləri Amerika, Fransa, Rusiya, ondan sonra Avropa İttifaqı, Qoşulmama Hərəkatı, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı,
Avropa Parlamenti və digər təşkilatlar bəyanat verdilər ki, bu seçkilər tanınmır, Dağlıq Qarabağ Azərbaycan
torpağıdır. Ona görə beynəlxalq hüquq, hərbi qüdrətimiz, eyni zamanda, iqtisadi üstünlüyümüz, əlbəttə ki,
torpaqlarımızın azad olunmasında əsas rol oynayacaqdır. Danışıqlar öz yerində, ancaq indi dünyada siz də yaxşı
görürsünüz ki, güc amili ön plana çıxır, bəzi ölkələr, hətta böyük demokratik ənənələri olan ölkələr də bəzi
hallarda beynəlxalq hüquqa məhəl qoymadan öz maraqlarını təmin edirlər. Nəyin hesabına? Gücün hesabına.
Ona görə ordu quruculuğu mənim Prezident kimi fəaliyyətimdə həmişə ön plandadır. Bu gün biz elə bir qüdrətli
ordu yaratmışıq ki, istənilən vəzifəni icra edə bilərik. Əlbəttə ki, sadaladığım bütün bu müsbət amillər, eyni
zamanda, demoqrafik vəziyyət bizim üstünlüyümüzü bundan sonra da təmin edəcək. Dağlıq Qarabağ
probleminin həlli tarixi məsələdir və biz bu məsələni birdəfəlik və tam həll etməliyik. Azərbaycanın ərazi
bütövlüyü tam bərpa olunmalıdır. Bu gün müzakirə edilən və danışıqlar masasında olan məhz mərhələli həldir.
Baxmayaraq ki, Ermənistanın rəhbərliyi öz rəsmi populist çıxışlarında bunu inkar etməyə çalışır, ancaq
mahiyyət etibarilə danışıqlar çərçivəsində həmin bu mərhələli həll məsələsi müzakirə edilir. Burada da
riyakarlıq edir, öz xalqını aldadır, vasitəçiləri aldatmaq istəyir. Mərhələli həldən başqa heç bir həll mümkün
deyil, o da nə deməkdir? Birinci mərhələdə torpaqların bir hissəsi işğaldan azad olunur. Bundan başqa variant
ola bilməz. Amma mənim dediyim söz odur ki, bu, ancaq mərhələli yanaşma ola bilər. Bizim məqsədimiz, əsas
amalımız suverenliyimizi tam və birdəfəlik təmin etməkdir və biz bunu edəcəyik. Heç kimdə şübhə olmasın.
Sadəcə, daha güclü olmalıyıq, məsələnin həlli üçün vaxtı və geosiyasi vəziyyəti düzgün qiymətləndirməliyik.
Mənim fikrim budur və bilirəm ki, Azərbaycan xalqı mənim mövqeyimi dəstəkləyir. Mən bunu dəfələrlə
bildirmişəm və bir daha demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ məsələsi ancaq ölkəmizin ərazi bütövlüyü
çərçivəsində öz həllini tapa bilər. Bir daha demək istəyirəm ki, Dağlıq Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi.
Ancaq yenə də bu məsələ ilə məşğul olanda hər zaman mən keçmişə qayıdıram, tarixə qayıdıram və sual
verirəm. Nə üçün torpaqlarımız işğal altına düşdü? Necə oldu ki, biz bu torpaqları qoruya bilmədik? Necə oldu
ki, ermənilər xarici dəstəyin hesabına torpaqları işğal etdilər, insanları öz doğma torpaqlarından didərgin
saldılar? Mən bu suallara cavabı bilirəm və Azərbaycan xalqı da bilir. Amma yenə də həmişə fikirləşirəm ki,
əgər o vaxt Azərbaycanın başında Heydər Əliyev olsaydı, heç vaxt bir qarış torpaq da düşmən tərəfindən işğal
edilə bilməzdi. Çünki onun dövründə Azərbaycan hakimiyyəti Dağlıq Qarabağda elə bir möhkəm iradəyə sahib
idi ki, bir nəfər erməni də səsini çıxara bilmirdi. Düzdür, Moskvaya, Siyasi Büroya donoslar yazırdılar ki, guya
onları orada incidirlər və yaxud da onlar diskriminasiyaya uğrayırlar. Hamısı yalan idi. Çünki iqtisadi
göstəricilər var, onlar göstərir ki, Dağlıq Qarabağda yaşayan insanlar heç də Azərbaycanın o biri torpaqlarında,
rayonlarda yaşayan insanlardan pis yaşamayıblar. Ancaq Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, cəsarəti imkan
vermirdi ki, orada bir dənə də olsun hadisə baş versin. Ondan əvvəl - 1960-cı illərdə hadisələr baş verib. Ancaq
Heydər Əliyev Azərbaycana rəhbərlik etməyə başlayandan sonra və Bakıdan Moskvaya gedənə qədər orada heç
bir hadisə olmayıb. Mən şəxsən atamla birlikdə Dağlıq Qarabağda olmuşam, Xankəndidə, Şuşada. Mən o abhavanı görmüşəm, 1980-ci illərin əvvəllərində həm qış aylarında, - o məşhur fotolar, videolar var, - həm də yaz
aylarında. Orada - həm Xankəndidə, həm də başqa yerlərdə heç bir problem yox idi.
Mənim gözümün qabağında ermənilər Heydər Əliyevin qarşısında fərəqət durmuşdular, onu
salamlayırdılar. Orada Azərbaycan dilində poeziya günü keçirilmişdir. Erməni, Azərbaycan şairləri Azərbaycan
dilində şeirlər deyirdilər. Heydər Əliyevin qətiyyəti, iradəsi, cəsarəti, müdrikliyi imkan vermirdi ki, bir dənə də
erməni baş qaldırsın. Şuşada olan zaman o qədim Azərbaycan şəhərinin tarixini görərkən biz bir daha görürdük
ki, bizim nə qədər böyük tarixi irsimiz var. Yadımdadır, Ulu Öndər ev-muzeyləri, Üzeyir Hacıbəylinin evmuzeyi haqqında və digər göstərişlər vermişdi ki, Azərbaycan mədəniyyəti orada daim yaşasın. Ermənilər və
burada yerli satqınlar Heydər Əliyev Moskvada işləyəndə donoslar, anonim məktublar yazırdılar. Aydın

275

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

məsələdir ki, Heydər Əliyev amili qoymurdu ki, ermənilər baş qaldırsınlar. Buradakı satqınlar, xainlər,
Azərbaycan millətinin düşmənləri donos yazırdılar. İndikilər də yazırlar. O vaxt Siyasi Büroya yazırdılar.
Bunlar isə bizdən Qərb ölkələrinə donos yazırlar. İndiki milli satqınlar dediyim o cinayətkar ünsür dəstəsi o
vaxtın donos yazanlarından fərqlənmirlər. Onlar da özlərinə başqa ölkədə himayədar axtarırdılar, bunlar da.
Onların da, bunların da əsas məqsədi hakimiyyətdir, nəyin bahasına olursa-olsun. Bax, buna görə torpaqlar işğal
altına düşüb. Baxın, Heydər Əliyev Siyasi Bürodan, Sovet İttifaqının Nazirlər Sovetindən yüksək vəzifələrdən
gedəndən sonra iki həftə keçməmiş nə baş verdi? Bir erməni millətçisi məqalə ilə çıxış etdi ki, Dağlıq Qarabağ
Ermənistana verilməlidir. Özü də harada? Fransa qəzetində. Artıq erməni diasporu bu işlərə qoşulmuşdu. Sovet
İttifaqının başında dayanan adamlar da öz ermənipərəst mövqeyi ilə fərqlənmişlər. Biz bunu yaxşı bilirik və
artıq hərəkət başladı. O vaxt Azərbaycan hakimiyyəti nə etdi? 1987–ci ilin noyabrı idi. Heydər Əliyev vəzifədən
gedəndə sonra cəmi iki həftə keçmişdi. Buradakılar neylədilər? Heç nə. Veclərinə də almadılar. Onlar elə bil ki,
bu torpağın övladları deyildilər. Biganə qaldılar, reaksiya vermədilər. Vəziyyəti nəzarət altında saxlaya
bilmədilər və nəticə etibarilə, çox da keçmədi, təxribat törədildi. Bu tarixə bu nöqteyi-nəzərdən baxın. Cəmi 3-4
ay keçdi, 1988-ci ilin fevral ayında Sumqayıt təxribatı törədildi. Nə idi o təxribat. Erməni quldurları orada dəstə
yaradıb bir neçə ermənini öldürüb bunu Azərbaycan xalqının ayağına yazdılar. Bu da tarixi faktlardır.
İstintaqı biz aparmamışıq. İstintaqı Moskvadan gələn istintaq qrupu aparırdı. Orada bilindi ki, bu dəstənin
başında dayanan ermənidir. Onun təcavüz etdiyi şahidlər üzünə demişdilər, o kadrlar var. Onun qətlə yetirdiyi
insanların qohumları, yaxınları demişdilər ki, bizi öldürən budur. Baxın, sonra nə olur? Bu adam həbs olunur,
ona hökm verilir. Bir ildən sonra o cəza çəkmək üçün Ermənistana göndərilir. Ermənistanda nə edirlər? Onu
buraxırlar. Yaxşı, bu adam erməniləri öldürüb, bu da təsdiq olunub, istintaq materialları var. Nə üçün siz onu
buraxırsınız? Deməli, bu, bəri başdan qurulmuş təxribat idi. Bu təxribatı ermənilər törədiblər, sonra yıxıblar
Azərbaycan xalqının üstünə. Bu da onlara fürsət verib ki, Dağlıq Qarabağ məsələsini qaldırsınlar. Bax, budur
tarix. Azərbaycan hakimiyyəti nə edib? Heç nə. O vaxt Azərbaycanın başında duran adam bilmirdi ki, Moskvanın o çinovniklərinin dabanını necə yalasın. Budur milli rəzalət. Sovet İttifaqı dağılandan sonra bir neçə ay
keçmədi, dərhal Xocalı soyqırımı törədildi. Azərbaycan hakimiyyəti öz vətəndaşlarını qoruya bilmədi.
Xalqımıza qarşı qanlı cinayət, soyqırımı törədildi. Ondan bir neçə ay sonra - 1992-ci ilin may ayında Şuşa və
Laçın işğal olundu. Kimdir günahkar? Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Bir nömrəli günahkar odur. Əlbəttə, o vaxtkı
hakimiyyətin də günahı var. Çünki öz şəhərlərimizi qoruya bilmədi. Ancaq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi hakimiyyətə gəlmək üçün xəyanət etmişdi. Şuşanın guya müdafiəsini təşkil edən adamlar satqınlıq edib, xəyanət edib,
qaçıb gizlənmişdilər. Şuşa alınmaz qaladır. Onu almaq mümkün deyil. Az kontingentlə oranı illərlə müdafiə
etmək olar, satdılar ki, hakimiyyəti yıxsınlar, hakimiyyətə gəlsinlər. Belə də oldu. Sonra Laçını da satdılar. Hakimiyyətə gəldilər. Onların əsas məqsədi hakimiyyətə gəlmək və olan-qalan sərvətləri talamaq idi.
Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin cinayətkar əməlləri bununla bitmir. Ondan sonra onların yarıtmaz fəaliyyəti
nəticəsində Kəlbəcər işğal olundu. Müdafiəni düzgün qura bilməmişdilər. Kim quracaqdı müdafiəni? Kim
məşğul idi müdafiə ilə? Hərbi işdən heç bir xəbəri olmayan savadsız və xəyanətkar adamlar. Kim idi dövlətin
başında? Xalq arasında heç bir hörməti olmayan boşboğaz. Kim gətirdi saldı bizim xalqımızı bu bəlaya? Onlar.
O vaxt Heydər Əliyev olsaydı, qoyardımı ki, belə vəziyyət yaransın? Ona görə biz bunu bilməliyik. Kəlbəcər
əldən gedəndən sonra neylədilər? Vəziyyəti bərpa etmək əvəzinə başladılar öz ordumuza qarşı mübarizəyə. Burada torpaqlar əldən gedir, onlar isə Gəncəni bombalayırdılar. Kəlbəcər, Laçın, Şuşa rayonları işğal olunandan
sonra Dağlıq Qarabağla Ermənistan arasında bağlantı yarandı. Onlar isə Gəncəni bombalayırlar. Kim edib onu?
Azərbaycan Xalq Cəbhəsi. Bu gün elə orada-burada fırlananlar da bu işdə əli olan cinayətkarlardır. Xalq da buna dözmədi, bunları süpürdü birdəfəlik atdı. Məhz ondan sonra Heydər Əliyev xalqın tələbi ilə hakimiyyətə gəldi və vəziyyət sabitləşdi.
Budur səbəbkarlar, budur tarixi həqiqətlər. Bu gün vəziyyəti düzəltmək, torpaqları işğaldan azad etmək
üçün nə qədər böyük səylər göstərilir. Ancaq Aprel döyüşləri və uğurlu Naxçıvan əməliyyatı göstərdi ki,
Azərbaycan Ordusu istənilən vəzifəni icra edə bilər.
Bu gün Respublika Günüdür. Əlbəttə ki, Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti qürur mənbəyimizdir. Hər bir
Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq fəxr edir ki, müsəlman aləmində ilk respublika məhz Azərbaycanda yarandı,
Azərbaycan xalqı bunun təşəbbüskarı olub. Eyni zamanda, biz bu gün də tarixdən ibrət götürməliyik. Nə üçün
Respublika iki ildən də az yaşadı? Nə üçün süqut etdi? Nə üçün müstəqilliyi qoruya bilmədi? Bu suallardır. Biz
düzgün nəticə çıxarmaq üçün tarixi bilməliyik. Burada heç bir mifologiyadan söhbət gedə bilməz. Hansısa hadisələri şişirtməklə biz özümüzü aldatmamalıyıq. Nə üçün? Çünki o hadisələr təkrarlanmasın. Nə üçün? Çünki
müstəqilliyimiz əbədi olsun. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti rus imperiyasının dağılması nəticəsində
yaranmışdır. Ancaq cəmi iki ilə yaxın yaşadı. Çox önəmli addımlar atılmışdır. Müstəqillik elan olundu, dövlət
atributları təsis edildi. Milli Ordu, Bakı Dövlət Universiteti yaradıldı, mütərəqqi qanunlar qəbul edildi. Amma,

276

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin
PREZİDENT KİTABXANASI

Ermənistan-Azərbaycan
münaqişəsi

eyni zamanda, biz bilməliyik ki, o müstəqillik şərti xarakter daşıyırdı. Bakıda söz sahibi xarici generallar idi və
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti öz addımlarını, hətta dövlət atributları ilə bağlı planlarını gərək onlarla
razılaşdıraydı. Respublika Azərbaycan ərazisinə tam nəzarət etmirdi. Əlbəttə ki, biz heç vaxt unutmamalıyıq ki,
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin ilk qərarlarından biri İrəvanı, bizim qədim şəhərimizi Ermənistana vermək
idi. Bunu heç cür əsaslandırmaq və heç vaxt bağışlamaq olmaz. Ona görə biz bu həqiqətləri bilməliyik və gənc
nəsil də bilməlidir. Biz tarixi olduğu kimi yazmalıyıq və bilməliyik. Həqiqəti bilməliyik ki, bu, təkrarlanmasın.
Xalq Cümhuriyyəti cəmi iki ilə yaxın yaşadı, müstəqilliyi qoruya bilmədilər. Azərbaycanın başında duranların
bir çoxu ölkəni tərk etdi, müstəqillik əldən getdi. Bilirsiniz, gözəl şüarlar demək olar. Amma bu şüarların arxasında gərək iradə, güc və əməl olsun.
Bizim 1920-ci ildə endirilən üçrəngli bayrağımızı 70 il sonra Heydər Əliyev Naxçıvanda yenidən qaldırdı. Gücün varsa, bayraq həmişə yüksəklərdə olacaq. O vaxt Naxçıvan Ali Sovetinin sessiyasında Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin dövlət bayrağı rəsmi bayraq kimi qəbul edildi. Azərbaycan Ali Soveti qarşısında vəsatət
qaldırıldı ki, onlar da eyni addımı atsınlar. Etmədilər. Çünki qorxurdular. O vaxt hələ Sovet İttifaqı dağılmamışdı. Qorxurdular ki, Moskvadan bunları tənbeh edəcəklər. Ona görə bu tarixi gün həmişə həm qürur
mənbəyimiz olmalıdır, həm də daim yadda saxlamalıyıq ki, biz müstəqilliyi əbədi, dönməz etməliyik. Bunu kim
etməlidir? Biz – Azərbaycan xalqı, Azərbaycan hakimiyyəti. Ona görə ölkəmizin gücləndirilməsi,
mövqelərimizin möhkəmləndirilməsi, ölkəmizdə aparılan islahatlar iqtisadi, sosial sahədə, milli dəyərlərlə bağlı
olan tədbirlərimiz, gənclərin milli ruhda tərbiyə olunması bu məqsədi güdür ki, bundan sonra Azərbaycan heç
vaxt müstəmləkə olmasın, həmişə qürurlu, həmişə möhkəm ayaqda dayanan, müstəqil dövlət olsun və xalqımız
həmişə azad olsun.
Bir daha sizi və bütün Azərbaycan xalqını təbrik edirəm. Bu gözəl bayram münasibətilə bütün
Azərbaycan xalqına yeni uğurlar, xoşbəxtlik arzulayıram. Sağ olun.
XXX
Zəngilan rayonundan məcburi köçkün İbrahim Teymurov dedi:
-Hörmətli cənab Prezident.
Hörmətli Birinci vitse-prezident Mehriban xanım.
İcazə verin, bu əziz gündə Sizi 28 May - Respublika Günü münasibətilə səmimi-qəlbdən təbrik edim.
Bəli, biz o vaxtlar yiyəsizlik ucbatından didərgin düşdük. Gəlib respublikamızın müxtəlif bölgələrində məskunlaşdıq. Allah rəhmət eləsin, o vaxt Ulu Öndər bizə kim harada məskunlaşmışdısa yaxşı şərait yaratdı və biz
mümkün qədər respublikanın o vaxtkı gücü səviyyəsində lazımi şəraitdə məskunlaşdıq. Düzdür, çətin zamanlar
idi, yataqxanalar idi, çadırlar yaradılmışdı. O vaxtdan bəri mərhələ-mərhələ, davamlı olaraq bu çadır şəhərcikləri yeni-yeni şəhərlərin tikilməsi ilə ləğv olundu. Üzü bəri davamlı olaraq yenə də, möhtərəm Prezident, Sizin
sayənizdə, Sizin quruculuğunuz nəticəsində davamlı surətdə neçə-neçə şəhərcik salındı. Bu, heç də sadə iş deyil.
Bu gün biz buraya gələndə girib evlərə baxdıq. Müasir məktəb, hər bir şərait, infrastruktur çox gözəldir. Biz
hamımız Sizə çox böyük alqış edirik, minnətdarlığımızı bildiririk. Çox sağ olun ki, Siz məcburi köçkünləri
həmişə yadda saxlayırsınız, həmişə qayğımıza qalırsınız. Minnətdarıq Sizə. Möhtərəm Prezident, bayaq qeyd
etdiniz, Allahın köməyi, Sizin iradəniz və başçılığınız ilə biz o bayrağı aparıb Şuşada və işğal olunmuş digər
torpaqlarda Sizinlə birgə sancacağıq. Allah o günü bizə göstərsin. Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Sağ olun.
XXX
Şuşa rayonundan məcburi köçkün Könül İsmayılova dedi:
-Möhtərəm cənab Prezident.
Hörmətli Mehriban xanım.
Mən də bu gözəl gündə çıxış etmək istəyirəm. Biz elə bir gündə qarşılaşmışıq ki, bu gün həm bu gözəl
“Qobu Park” açılır, həm də Respublika Günü qeyd edilir. Hamımızı təbrik edirəm. Bu gözəl gündə demək
istəyirəm ki, məcburi köçkünlərin üzərində Sizin daim qayğınız və diqqətiniz olubdur. Bu, bizim nəzərimizdən
heç vaxt yayınmayıb. Biz həmişə Sizdən bu qayğını və diqqəti görmüşük. Mehriban xanım, Siz məcburi
köçkünlərlə, xalqla tez-tez ünsiyyətdə olursunuz, onlarla söhbət edirsiniz. Səmimi söhbətlərinizə həmişə qulaq
asmışam, diqqətlə izləmişəm. Siz onların dərdlərini həmişə dinləmisiniz və köməyinizin də bəhrəsini biz həmişə
görmüşük. Ona görə biz Sizə xalqın Prezidenti, xalqın Mehriban xanımı deyirik. Biz Sizi bu gözəl gün münasibətilə ürəkdən alqışlayırıq. Bu gözəl həyat, övladlarımızın oxuyacağı bu gözəl məktəb, uşaq bağçası, poliklinika
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üçün Sizə təşəkkür edirik. Mən bir şuşalı məcburi köçkün kimi arzu edirəm və inanıram ki, - Sizin gördüyünüz
işlərin, həyata keçirdiyiniz layihələrin şahidiyəm, - Şuşada da mənzillərimizin açarlarını Sizin əlinizdən
alacağıq. Biz buna inanırıq və Sizə çox minnətdarıq. Bu gözəl gün münasibətilə Sizi ürəkdən təbrik edirik. Sizin
yaxşılıqlarınız heç vaxt yadımızdan çıxmayacaq, heç vaxt unudulmayacaq. Gördüyünüz işlər davamlıdır, olub
və həmişə də olacaq. Sağ olun.
Prezident İlham Əliyev: Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Bir daha bayramınız mübarək olsun!
XXX
Qeyd edək ki, dünya bazarında neftin qiymətinin kəskin aşağı düşməsi, pandemiyanın qlobal iqtisadiyyatın müxtəlif sahələrinə vurduğu ciddi zərbələrə baxmayaraq, Prezident İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə
Azərbaycanda sosial-iqtisadi inkişafa hesablanan layihələrin uğurlu icrası ardıcıllıqla davam etdirilir. Bunun
nəticəsini hər bir vətəndaş, o cümlədən qaçqın və məcburi köçkünlər öz həyatlarında hiss edirlər. Ölkədə həyata
keçirilən dövlət siyasətinin əsas istiqamətlərindən biri də bu qəbildən olan soydaşlarımızın sosial problemlərinin
həllidir. Bununla bağlı dövlətimizin başçısı tərəfindən ümumilikdə 2004-2019-cu illər ərzində 75 fərman və
sərəncam imzalanıb, Dövlət Proqramı təsdiqlənib.
Həyata keçirilən tədbirlər nəticəsində bu günədək 315 min məcburi köçkünün, yəni, 62 min 494 ailənin
mənzil-məişət şəraiti yaxşılaşdırılıb. Azərbaycanın birinci xanımı Mehriban Əliyeva da qaçqın və məcburi
köçkünlərin sosial məsələlərinin həllinə olduqca həssaslıqla yanaşır, bu qəbildən olan soydaşlarımızın həyat
şəraitinin yaxşılaşdırılması, məşğulluğunun artırılması, sosial rifahının daha da yüksəldilməsi məsələsinə xüsusi
qayğı göstərir. Bu qayğı özünü yeni inşa olunan “Qobu Park-3” yaşayış kompleksində də aydın nümayiş etdirir.
AZƏRTAC
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