müsəlmanlardan 80, ermənilərdən
21, ruslardan 10, alman və yəhu
di millətlərinin isə hərəsindən 1
nümayəndə çağırılması nəzərdə
tutulmuşdu.
1918-ci il dekabrın 7-də Ha
cı Zeynalabdin Tağıyevin Qızlar
məktəbinin binasında Şərq alə
mində ilk müasir tipli parlamentin
iclası keçirildi. İclasda Əlimərdan
bəy Topçubaşov parlamentin səd
ri, Həsən bəy Ağayev onun birin
Fəzail İbrahimli
Milli Məclis Sədrinin müavini,
İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri

-ci illər Azərbay

can xalqının siyasi

şüurunun təşəkkül tapdığı, milli özünüdərk proses
lərinin misilsiz vüsət aldığı bir dövrdür. Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyəti məhrumiyyətlərlə dolu, çox

mürəkkəb tarixi şəraitdə meydana gəlmişdi.
1917- ilin Fevral inqilabı
ci
nəticəsində çar Rusiyası süquta
uğradı. Zaqafqaziyadan Dövlət
Dumasına seçilmiş deputatlar Za
qafqaziya Xüsusi Komitəsi, sonra
isə Zaqafqaziya Komissarlığı adı
üə tanınan hökumət təşkil etdilər.
İlk dəfə təsis olunan bu vahid hö
kumət 1918-ci il fevralın 14-də Tif
lisdə Zaqafqaziya Seymini çağırdı.
Zaqafqaziyanın üç əsas xalqının,
habelə digər millətlərin nümayən
dələrindən ibarət olan Seym 1918ci il aprelin 9-da Zaqafqaziyanın
istiqlalını elan etdi.
Zaqafqaziya Seymi həmin il
aprelin 22-də Zaqafqaziya De
mokratik Federativ Respublikasını
yaratdı, lakin müəyyən amillərin
təsiri nəticəsində bu dövlət quru
mu az sonra dağıldı. 1918-ci il ma
yın 26-da Gürcüstan federasiyadan
çıxaraq öz müstəqilliyini bildirdi.

22 | MİLLİ MƏCLİS İYUN, 2020

Bu hadisədən bir gün sonra - ma
yın 27-də Zaqafqaziya Seyminin Müsəlman fraksiyası özünü
Azərbaycan Milli Şurası elan etdi.
Azərbaycan Milli Şurasının həmin
ilk iclasında Məhəmməd Əmin
Rəsulzadə Milli Şuranın sədri, Hə
sən bəy Ağayev isə onun müavini
seçildi. Ertəsi gün 1918-d il mayın
28-də Həsən bəy Ağayevin sədrliyi
ilə Milli Şuranın iclasmda Azərbay
canın İstiqlal Bəyannaməsi qəbul
edildi.
ci
1918il noyabrın 19-da keçiri
lən iclasda Milli Şura qanun qəbul
edərək 120 üzvdən ibarət Azərbay
can parlamentini formalaşdırmağı
qərara aldı. İclasda bildirilmişdi ki,
Azərbaycanda müxtəlif millətlər
məskunlaşdığı üçün onun qanun
vericilik orqanında bütün millət
lərin nümayəndələri təmsil olun
malıdır. Bu məqsədlə parlamentə

ci müavini, Mehdi bəy Hacinski
isə baş katib seçildilər. O dövr
də Əlimərdan bəy Topçubaşov
Azərbaycanda olmadığına görə
parlamentin iclasına Həsən bəy
Ağayev sədrlik edirdi. Azərbaycan
Müvəqqəti hökuməti işə başlamış
parlament qarşısında istefa verdi.
Yeni hökumətə rəhbərlik etmək
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TARİXİ İRSİMİZ
və onun tərkibini müəyyənləşdir
mək yenə də Fətəli xan Xoyskiyə
tapşırıldı.
Azərbaycan parlamenti öz
fəaliyyətini demokratik dövlətlə
rə xas prinsiplər əsasında qurur
du. Parlamentdə müxtəlif partiya
fraksiyaları və qruplar təmsil
olunmuşdu. Bu fraksiya və qruplar
öz bəyanatlarında bildirirdilər ki,
onların əsas məqsədi ölkənin müs
təqilliyinin və ərazi bütövlüyünün

Çətin və mürəkkəb şəraitdə
fəaliyyət göstərməsinə baxmaya
raq, Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin parlamenti və hökuməti
sosial-iqtisadi, hərbi, mədəni
sahələrdə qarşıya qoyduğu mini
mum proqramı yerinə yetirə bildi.
Parlamentdə dövlət və cəmiyyət
həyatının müxtəlif sahələrinə aid
mühüm qanunvericilik aktları qə
bul edildi.
Dövlət quruculuğu ilə bağlı

Azərbaycan Xalq Cümhuriy
yətinin parlamenti ilk dəfə olaraq
Azərbaycan dilini dövlət dili elan
etdi və bu barədə xüsusi qanun
qəbul olundu.
Hüquqi dövlət quruculuğu
məqsədi ilə Xalq Cümhuriyyətində
hakimiyyətin bölgüsü prinsipi
nə də riayət edilirdi. Parlament o
dövrdə ölkə qarşısında duran əsas
vəzifələrin həyata keçirilməsi və
qanunvericilik bazasının yaradıl-

baycan parlamenti
dünən və bu gün

qorunması, qonşu dövlətlərlə dost
luq münasibətlərinin yaradılması
və islahatların həyata keçirilməsi
dir. Təəssüf ki, parlamentdə təmsil
olunmuş bəzi partiyaların nüma
yəndələri özlərinin fəaliyyətində
ölkənin mənafeyindən daha çox
təmsil etdikləri siyasi qurumların
mənafelərinə xidmət edirdilər.
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'Azərbaycan vətəndaşlığı haqqın
da", "Bakı Dövlət Universiteti haq
qında", "Milli Bankın yaradılması
haqqında" və bir sıra başqa qanun
lar qəbul olundu, habelə Azərbay
canın dövlət rəmzləri - respubli
kanın himni, bayrağı təsdiq edildi,
Dövlət gerbinin hazırlanması üçün
müsabiqə elan olundu.

ması baxımından əhəmiyyətli işlər
görür, gənc Azərbaycan dövləti
nin dünya dövlətləri tərəfindən
tanınması üçün var qüvvəsini sərf
edirdi. Qonşu ölkələrlə iqtisadi,
ticarət və digər əlaqələrin inkişaf
etdirilməsinə də ciddi fikir veri
lirdi. Parlamentdə qəbul olunan
qanun və qərarlar hökumətin
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tarixi irsimiz
fəaliyyətinin əsas istiqamətlərinin
müəyyənləşdirilməsində mühüm
rol oynayırdı.
O dövrün ictimai-siyasi vəziy
yəti ordu quruculuğu məsələləri
ni ön plana çıxarmışdı. Məhz bu
sahənin gücləndirilməsi ölkənin
ərazi bütövlüyünün qorunub sax
lanılması üçün müstəsna əhəmiy
yət kəsb edirdi.
Parlament elm, təhsil, mədə
niyyət sahələrinə də ciddi diqqət
yetirirdi. Xalq maarifinin inkişafı,
tədris və teatr müəssisələrinin mil
liləşdirilməsi, müəllimlərin maddi
vəziyyətinin yaxşılaşdırılması de
putatların ciddi məşğul olduqları
məsələlərdən idi.
Parlamentin bu istiqamətdə
cu
1919il sentyabrın 2-də qəbul et
diyi ən mühüm aktlardan biri indi
ki Bakı Dövlət Universitetinin təsis
edilməsi haqqında qanun idi. Milli
kadrların yetişdirilməsi məqsədi
ilə parlament 100 nəfər azərbay
canlı gəncin dövlət hesabına xarici
ölkələrin ali məktəblərində təhsil
almaq üçün göndərilməsi barədə
qanun qəbul edərək xüsusi komis
siya yaratmışdı. Tez bir zamanda
istedadlı gənclər Fransa, İtaliya,
İngiltərə və Türkiyə kimi ölkələrin
ali məktəblərinə oxumağa göndə
rildilər.
Xalqımızın dövlətçilik şüuru
nun formalaşmasında misilsiz rol
oynamış ilk parlament cəmi 17
ay fəaliyyət göstərməsinə baxma
yaraq, sübut etdi ki, Azərbaycan
xalqı demokratik prinsiplərə əsas
lanaraq öz milli dövlətini qurmağa
və xalq cümhuriyyəti yaratmağa
qadirdir.
XX əsrin əvvəllərində düşmən
lərimiz Şərqdə ilk dəfə qurulmuş
cümhuriyyəti məğlub etsələr də,
azadlıq ruhu, müstəqillik ideyası
xalqımızı heç zaman tərk etməmiş
dir.
1991-d ildə sovet imperiyasının
dağılması nəticəsində Azərbaycan
yenidən öz istiqlalına qovuşmuş
dur. Müstəqilliyin ilk illərində baş
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f l'iV si

в,

verən hadisələr 1918-1920-d illərdə
cərəyan edən hadisələrlə təxminən
eyni idi; erməni təcavüzü, xati
ri dövlətlərin Azərbaycana qarşı
təxribatları oxşar xarakter daşı
yırdı. Azərbaycan çox mürəkkəb
problemlərlə qarşılaşaraq çıxılmaz
vəziyyətə düşmüşdü.
Bu dəfə xalqımızın xoşbəxtliyi
onda idi ki, dövlətçiliyinin müqəd
dəratının həll edildiyi 1993-cü ilin
iyun günlərində dünyamiqyash si
yasi və dövlət xadimi Heydər Əli
yev yenidən hakimiyyətə gələrək
Azərbaycanın parçalanıb dağılma
sının qarşısını aldı və onu dəhşətli
fəlakətlərdən xilas etdi.
Möhtərəm Heydər Əliyevin
zəngin siyasi təcrübəsi, misil
siz idarəçilik məharəti, möhkəm
qətiyyəti, əzmkarlığı sayəsində
müstəqil dövlətçiliyimizin məh

Et

vinə səbəb ola biləcək problemlər
uğurla həll edildi.
Ölkəni dağılmaq və parça
lanmaq həddinə gətirib çıxarmış
dövlət və hakimiyyət böhranına
son qoyuldu, vətəndaş müharibə
sinin qarşısı alındı, dövlət çevrilişi
cəhdləri, terror aktları dəf edildi.
Cəbhədə atəşkəs elan olundu. Or
du quruculuğunda mühüm işlər
görüldü. Azərbaycan beynəlxalq
aləmdə öz layiqli yerini tutdu.
Onun haqq işi dünya miqyasında
dəstəkləndi. Respublikamız ardıcıl
inkişaf yoluna çıxdı.
Ölkədə möhkəm ictimai-siyasi
sabitlik yaradıldı. Xəzərin Azər
baycan sektorundakı enerji ehtiyat
larının işlənilməsi üçün dünyanın
iri şirkətləri ilə sazişlər imzalandı,
yeni neft strategiyası öz bəhrələrini
verməyə başladı.
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mötəbər beynəlxalq təşkilata tam
hüquqlu üzv qəbul olunmuşdur.
Bugünkü müstəqil Azərbaycan
Respublikası 1918-1920-ci illərdə
mövcud olmuş Xalq Cümhuriy
yətinin, Milli Məclis isə o vaxtkı
parlamentin varisidir.
1995-d il noyabrm 12-də ümum
xalq səsverməsi yolu ilə qəbul
edilmiş müstəqil Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyası və
demokratik əsaslarla seçilmiş ilk
parlamenti ölkəmizin siyasi tarixin
də yüksəliş və inkişaf mərhələsinin
başlandığını nümayiş etdirmişdir.
Dövlət hakimiyyətinin bir şaxəsi
olan Milli Məclis Konstitusiya ilə
müəyyənləşdirilmiş qanunverici
lik səlahiyyətlərini yerinə yetirərək
Prezident Heydər Əliyevin rəhbər
liyi ilə həyata keçirilən nəhəng qu
ruculuq işlərinin, siyasi və iqtisadi
islahatların hüquqi bazasını yarat
mış və təkmilləşdirmişdir.
Bu gün Ulu öndərin milli
dövlətçilik ideologiyasını doğma

Hüquqi dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu, bazar iqti
sadiyyatı prinsiplərinin bərqərar
edilməsi, Azərbaycanın Avropa
xalqları ailəsinə inteqrasiyası sahə
sində böyük uğurlar əldə olundu.
Cəmiyyət və dövlət həyatının bü
tün sahələrində köklü dəyişikliklər
baş verdi. Genişmiqyaslı özəlləş
dirmə, torpaq islahatı aparıldı.
Müstəqil dövlətimizin ye
ni Konstitusiyası qəbul edildi,
demokratik şəraitdə prezident,
parlament və bələdiyyə seçkiləri
keçirildi. Qanunim aliliyinin təmin
edilməsi, insan hüquqlarının və
azadlıqlarının qorunması ilə məş
ğul olan təsisatlar yaradıldı. Şərq
və müsəlman aləmində ilk dəfə
olaraq ölüm cəzası ləğv edildi.
Respublikamız dünya proses
lərinə təsir göstərə bilən böyük iq
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ılq Cümhuriyyəti
qürur mənbəyimizdir. Hər bir Azər
baycan vətəndaşı haqlı olaraq fəxr
edir ki, müsəlman aləmində ilk res
publika məhz Azərbaycanda yarandı".
İlham Əliyev
tisadi layihələrin təşəbbüsçüsü və
fəal iştirakçısı oldu. Ölkəmiz tarixi
İpək Yolunun bərpası, Bakı-TbilisiCeyhan neft kəmərinin və BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin
çəkilməsi layihələrinin mərkəzinə
çevrildi. Azərbaycanın müstəqil
liyi "əbədi, dönməz və sarsılmaz"
oldu.
Müstəqil dövlətimiz üçüncü
minilliyə inamla qədəm qoy
muşdur. XXI əsrin ilk günlərində
respublikamız Avropa Şurası kimi

Azərbaycanımızın uğur faktoruna
çevirmiş Prezident İlham Əliyev ,
Ümummilli liderin yolunu inamla
davam etdirir.
Ölkə başçısının rəhbərliyi ilə
əldə olunan nailiyyətlərin miqyası
heyrətamizdir. Məhz Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevin qətiyyə
ti və düşünülmüş siyasəti sayəsin
də ölkəmizin müstəqil dövlət kimi
beynəlxalq arenada mövqeləri
daha da möhkəmlənmiş, regionda
liderliyi təmin edilmişdir.
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"Milli Məclis" jurnalı parlament Aparatının rəhbəri,
1-ci dərəcə dövlət müşaviri Səfa Mirzəyevlə Aparatın
fəaliyyətinin müasir tələblər səviyyəsində qurulması
istiqamətində görülən işlər barəsində söhbət etmişdir.

- Hörmətli Səfa müəllim, VI
çağırış Milli Məclis fəaliyyə
tə başlayıb və artıq 15-dən
çox iclas keçirilib. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti
cənab İlham Əliyev parlamen
tin ilk iclasında etdiyi çıxışda
Milli Məclisin işi ilə bağlı bir
sıra tövsiyələr verdi, qarşıda
dayanan vəzifələrdən danışdı.
Yeni çağırışlar şəraitində par
lament Aparatının vəzifələrini
necə görürsünüz?
- İlk öncə onu söyləyim ki,
dövlət başçısı cənab İlham Əliyev
VI çağırış Milli Məclisin ilk icla
sında etdiyi çıxışda parlamentin
fəaliyyətinin yol xəritəsini müəy
yən etdi. Məlum olduğu kimi, hər
bir parlamentin dörd əsas funksi
yası var: qanunvericilik, nəzarət,
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dəyərlərimizin qorunmasına yö
nələn yeni qanunlar qəbul edilmə
lidir.
Qanunların qəbulu ilə yanaşı,
onların icrasına nəzarət də güc
ləndirilməlidir. Dövlət başçısının
söylədiyi kimi, biz bir çox gözəl
qanunlar qəbul edirik, eyni zaman
da, Prezident tərəfindən önəmli
sərəncamlar imzalanır, ancaq onla
rın icrasına nəzarət lazımi səviy
yədə deyildir. Bu məqsədlə Prezi
dent Administrasiyasında xüsusi
şöbə yaradılıb. İndi Milli Məclis,
deputatlar da bu işlərlə məşğul
olmalıdırlar. Onlar qəbul olunmuş
qanunların icra edilməməsi və ya
pozulması hallarının aşkara çıxa
rılmasına kömək göstərməlidirlər.
Azərbaycan həqiqətlərinin, o
cümlədən Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı doğru-düzgün məlumat
ların dünyaya çatdırılması üçün
deputatlar beynəlxalq təşkilatlarda
daha məqsədyönlü fəaliyyət gös-

beynəlxalq əlaqələr və təmsilçilik.
Əlamətdar haldır ki, cənab Prezi
dent öz çıxışında bu funksiyaların
həyata keçirilməsi baxımından
Milli Məclisin bütün fəaliyyəti
ni dərindən təhlil etdi, mövcud
çatışmazlıqları və onların aradan
qaldırılması yollarını göstərdi.
Proqram xarakteri daşıyan
bu çıxışda irəli sürülən vəzifələri
qısaca ifadə etmək istəsək, deməli
yik ki, parlamentin qanunvericilik
fəaliyyəti təkmilləşdirilməli, yeni
qanunların hazırlanması zamanı
kəmiyyətdən daha çox keyfiyyətə
diqqət yetirilməlidir. Nə qədər çox
vaxt aparsa da, ölkənin qanun
vericilik bazası təftiş edilməli və
qarşıda dayanan hədəflərə uyğun
laşdırılmalıdır. Böyük vüsət almış
islahatların dərinləşməsinə, milli
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