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neft və qaz sek  to  ru  na əsas neft şir 
kət  lə  ri  nin sər  ma  yə ya  tır  ma  ğa də 
vət edil  mə  si tək  cə in  ves  ti  si  ya  la  rın 
cəlb olun  ma  sı de  yil, bu, öl  kə  mi  zin 
in  ki  şaf yol  la  rı  nın ta  pıl  ma  sı de  mək 
idi. Ar  tıq 20 il ötüb və Azər  bay  can 
neftqaz sa  hə  si  nə bö  yük in  ves  ti  si 
ya  la  rı cəlb et  mək  lə, önəm  li neft, 
tez  lik  lə isə tə  bii qaz is  teh  sal  çı  sı  na 
və ix  ra  cat  çı  sı  na çev  ril  mək  lə ya  na  şı, 
bu sek  tor  dan əl  də edi  lən gə  lir  lə  rin 
əsa  sən qey  rineft sek  to  ru  na, xü  su 
si  lə inf  rast  ruk  tu  ra ya  tı  rıl  ma  sı  na 
mü  vəf  fəq olub. Be  lə  cə, öl  kə  mi  zin 
neft ami  lin  dən ası  lı  lı  ğı son il  lər ər 
zin  də əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də aza  lıb.

Gə  lə  cək  də ix  rac po  ten  sialı  mı  zı 
şa  xə  lən  dir  mək məq  sə  di  lə iq  ti  sa  di 
is  la  hat  la  rın da  vam et  di  ril  mə  si  ni, 
özəl sek  tor üçün da  ha yax  şı şə 
raitin ya  ra  dıl  ma  sı  nı, da  ha çox in 
ves  ti  si  ya  la  rın cəlb edil  mə  si  ni və 
iri  miq  yas  lı özəl  ləş  dir  mə proq  ram 
la  rı  na baş  la  nıl  ma  sı  nı zə  ru  ri he  sab 
edən döv  lət baş  çı  sı de  di: “Biz nef 
tin qiy  mə  ti  nin yük  sək ol  du  ğu 
dövr  də ya  şa  mı  şıq, in  di isə nef  tin 
qiy  mə  ti  nin aşa  ğı ol  du  ğu bir dövr 
də ya  şa  yı  rıq. Bi  zim üçün ən əhə 
miy  yət  li  si isə nef  tin qiy  mə  ti ye  ni 

dən yu  xa  rı qalx  dıq  da bu is  la  hat  la  rı 
da  vam et  dir  mək və ba  car  dı  ğı  mız 
qə  dər neft və qaz  dan ası  lı  lı  ğı  mı  zı 
azalt  maq  dır”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev nef  tin 
qiy  mə  ti  nin dörd də  fə aşa  ğı dü  ş
məsinin çox göz  lə  nil  məz ol  du  ğu 
nu vur  ğu  la  dı: “Biz bu döv  rə ha  zır 
de  yil  dik. Əs  lin  də, biz post  neft döv
 rü  nə 2030cu il  dən son  ra ha  zır  laş 
ma  ğı plan  laş  dı  rır  dıq. La  kin bu ya 
xın  lar  da Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin ic  la 
sın  da söy  lə  di  yim ki  mi, neft  dən 
son  ra  kı dövr ar  tıq bi  zim üçün baş 
la  mış  dır”. Pre  zi  dent bir da  ha qeyd 
et  di ki, “biz iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın şa 
xə  lən  di  ril  mə  si və inf  rast  ruk  tu  ra 
sər  ma  yə qo  yu  lu  şu si  ya  sə  ti sa  yə  sin
 də, he  sab edi  rəm ki, bu və  ziy  yət 
dən mi  ni  mum it  ki  lər  lə çıx  ma  ğı ba 
car  dıq”.

Döv  lət baş  çı  sı konf  rans çər  çi  və 
sin  də fev  ra  lın 13də ke  çi  ri  lən di  gər 
təd  bir  də  “İq  lim və ener  ji təh  lü  kə
 siz  li  yi. İs  ti  ləş  mə hə  lə də da  vam 
edir  mi?” möv  zu  sun  da pa  nelmü 
za  ki  rə  də də çı  xış et  di. Təd  bi  rə bir 
çox mö  tə  bər qo  naq  lar  la ya  na  şı 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh 
ri  ban Əli  ye  va və qı  zı Ley  la Əli  ye  va 

da qa  tıl  mış  dı.
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev çı  xı  şın 

da əv  vəl  cə su re  surs  la  rı ilə bağ  lı 
mə  sə  lə  yə ay  dın  lıq gə  ti  rə  rək bil  dir 
di ki, öl  kə  mi  zin əra  zi  si  nə da  xil 
olan əsas çay  la  rı  mız mən  bə  lə  ri  ni 
qon  şu öl  kə  lər  dən gö  tü  rür və xü  su
 si  lə Er  mə  nis  tan  da Araz ça  yı  nın çox 
cid  di çirk  lən  mə  si mü  şa  hi  də olu 
nur. Bu da bi  zim ha  mı  mız üçün 
təh  lü  kə  dir.

Öl  kə baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, Av  ro 
pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sı
 nın mü  va  fiq qət  na  mə  sin  də Er  mə 
nis  ta  nın qon  şu re  gion  la  ra su  yun 
təc  hi  za  tın  da ma  neələr ya  rat  dı  ğı, 
Azər  bay  can əha  li  si  nin bu su mən 
bə  yin  dən is  ti  fa  də edə bil  mə  mə  si 
bə  yan edi  lib. La  kin on  lar hə  lə vax 
ti  lə Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da ti  kil  miş su 
an  ba  rın  dan bu gün mül  ki əha  li  yə 
prob  lem  lər tö  rət  mək üçün is  ti  fa  də 
edir  lər.

Ötən il  lər  də öl  kə  miz  də neft  dən 
ası  lı  lı  ğı azalt  maq məq  sə  di  lə inf 
rast  ruk  tu  ra bir çox sər  ma  yə qo  yul
 du  ğu  nu de  yən döv  lə  ti  mi  zin baş  çı 
sı bu dövr  də ümu  mi da  xi  li məh  su
 lun həc  mi  nin art  dı  ğı  nı, iri  miq  yas  lı 
is  la  hat  la  rın apa  rıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə 

SİYASƏT

Prezident İlham Əliyev Münhen 
Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etdi

“Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş 
mə  si geosi  ya  si mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi” ad  lı təd  bir  də 
nef  tin qiy  mə  ti  nin sə  viy  yə  si, onun 
is  teh  sal  çı öl  kə  lə  rə tə  si  ri, neft ba  za 

rın  da  kı ha  zır  kı və  ziy  yət və qar  şı 
da  kı və  zi  fə  lər  lə bağ  lı fi  kir  lər mü 
za  ki  rə olun  du.

Də  yir  mi ma  sa  da çı  xış edən Pre 
zi  dent İl  ham Əli  yev diq  qə  tə çat  dır

 dı ki, müs  tə  qil  li  yin ilk il  lə  rin  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı dur  ğun 
luq, iq  ti  sa  di və ma  liy  yə böh  ra  nı 
sə  bə  bin  dən, de  mək olar ki, ta  ma 
mi  lə məhv edil  miş  di. Bu  na gö  rə də 

Al  ma  ni  ya Fe  de  ra  tiv Res  pub  li  ka  sın  da iş  gü  zar sə  fər  də olan Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev fev  ra  lın 12də Mün  hen şə  hə  rin  də 52ci 
Mün  hen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı çər  çi  və  sin  də “Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  si geosi  ya  si mə  sə  lə  lə  ri üz  rə ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi” möv  zu  sun  da də  yir 
mi ma  sa  da, fev  ra  lın 13də isə “İq  lim və ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi. İs  ti  ləş  mə hə  lə 
də da  vam edir  mi?” möv  zu  sun  da ke  çi  ri  lən pa  nelmü  za  ki  rə  də iş  ti  rak et  di.
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özəl sek  tor üçün da  ha yax  şı şə 
raitin ya  ra  dıl  ma  sı  nı, da  ha çox in 
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edən döv  lət baş  çı  sı de  di: “Biz nef 
tin qiy  mə  ti  nin yük  sək ol  du  ğu 
dövr  də ya  şa  mı  şıq, in  di isə nef  tin 
qiy  mə  ti  nin aşa  ğı ol  du  ğu bir dövr 
də ya  şa  yı  rıq. Bi  zim üçün ən əhə 
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qə  dər neft və qaz  dan ası  lı  lı  ğı  mı  zı 
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Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev nef  tin 
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ma  ğı plan  laş  dı  rır  dıq. La  kin bu ya 
xın  lar  da Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin ic  la 
sın  da söy  lə  di  yim ki  mi, neft  dən 
son  ra  kı dövr ar  tıq bi  zim üçün baş 
la  mış  dır”. Pre  zi  dent bir da  ha qeyd 
et  di ki, “biz iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın şa 
xə  lən  di  ril  mə  si və inf  rast  ruk  tu  ra 
sər  ma  yə qo  yu  lu  şu si  ya  sə  ti sa  yə  sin
 də, he  sab edi  rəm ki, bu və  ziy  yət 
dən mi  ni  mum it  ki  lər  lə çıx  ma  ğı ba 
car  dıq”.

Döv  lət baş  çı  sı konf  rans çər  çi  və 
sin  də fev  ra  lın 13də ke  çi  ri  lən di  gər 
təd  bir  də  “İq  lim və ener  ji təh  lü  kə
 siz  li  yi. İs  ti  ləş  mə hə  lə də da  vam 
edir  mi?” möv  zu  sun  da pa  nelmü 
za  ki  rə  də də çı  xış et  di. Təd  bi  rə bir 
çox mö  tə  bər qo  naq  lar  la ya  na  şı 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh 
ri  ban Əli  ye  va və qı  zı Ley  la Əli  ye  va 

da qa  tıl  mış  dı.
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da əv  vəl  cə su re  surs  la  rı ilə bağ  lı 
mə  sə  lə  yə ay  dın  lıq gə  ti  rə  rək bil  dir 
di ki, öl  kə  mi  zin əra  zi  si  nə da  xil 
olan əsas çay  la  rı  mız mən  bə  lə  ri  ni 
qon  şu öl  kə  lər  dən gö  tü  rür və xü  su
 si  lə Er  mə  nis  tan  da Araz ça  yı  nın çox 
cid  di çirk  lən  mə  si mü  şa  hi  də olu 
nur. Bu da bi  zim ha  mı  mız üçün 
təh  lü  kə  dir.

Öl  kə baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, Av  ro 
pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sı
 nın mü  va  fiq qət  na  mə  sin  də Er  mə 
nis  ta  nın qon  şu re  gion  la  ra su  yun 
təc  hi  za  tın  da ma  neələr ya  rat  dı  ğı, 
Azər  bay  can əha  li  si  nin bu su mən 
bə  yin  dən is  ti  fa  də edə bil  mə  mə  si 
bə  yan edi  lib. La  kin on  lar hə  lə vax 
ti  lə Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da ti  kil  miş su 
an  ba  rın  dan bu gün mül  ki əha  li  yə 
prob  lem  lər tö  rət  mək üçün is  ti  fa  də 
edir  lər.

Ötən il  lər  də öl  kə  miz  də neft  dən 
ası  lı  lı  ğı azalt  maq məq  sə  di  lə inf 
rast  ruk  tu  ra bir çox sər  ma  yə qo  yul
 du  ğu  nu de  yən döv  lə  ti  mi  zin baş  çı 
sı bu dövr  də ümu  mi da  xi  li məh  su
 lun həc  mi  nin art  dı  ğı  nı, iri  miq  yas  lı 
is  la  hat  la  rın apa  rıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə 

SİYASƏT

Prezident İlham Əliyev Münhen 
Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etdi

“Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş 
mə  si geosi  ya  si mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi” ad  lı təd  bir  də 
nef  tin qiy  mə  ti  nin sə  viy  yə  si, onun 
is  teh  sal  çı öl  kə  lə  rə tə  si  ri, neft ba  za 

rın  da  kı ha  zır  kı və  ziy  yət və qar  şı 
da  kı və  zi  fə  lər  lə bağ  lı fi  kir  lər mü 
za  ki  rə olun  du.

Də  yir  mi ma  sa  da çı  xış edən Pre 
zi  dent İl  ham Əli  yev diq  qə  tə çat  dır

 dı ki, müs  tə  qil  li  yin ilk il  lə  rin  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı dur  ğun 
luq, iq  ti  sa  di və ma  liy  yə böh  ra  nı 
sə  bə  bin  dən, de  mək olar ki, ta  ma 
mi  lə məhv edil  miş  di. Bu  na gö  rə də 

Al  ma  ni  ya Fe  de  ra  tiv Res  pub  li  ka  sın  da iş  gü  zar sə  fər  də olan Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev fev  ra  lın 12də Mün  hen şə  hə  rin  də 52ci 
Mün  hen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı çər  çi  və  sin  də “Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  si geosi  ya  si mə  sə  lə  lə  ri üz  rə ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi” möv  zu  sun  da də  yir 
mi ma  sa  da, fev  ra  lın 13də isə “İq  lim və ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi. İs  ti  ləş  mə hə  lə 
də da  vam edir  mi?” möv  zu  sun  da ke  çi  ri  lən pa  nelmü  za  ki  rə  də iş  ti  rak et  di.
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na  mə  nin qə  bul olun  du  ğu  nu, Er  mə
 nis  ta  nın ar  tıq 10dan çox öl  kə tə  rə 
fin  dən ta  nı  nan Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nı 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.

Su sa  hə  sin  də və di  gər mə  sə  lə  lər
 də tə  rəf  lə  rin əmək  daş  lı  ğı ilə bağ  lı 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bil  dir  di ki, 
Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb 
le  ya  sı  nın bir müd  dət əv  vəl St  ras 
burq  da su re  surs  la  rı  nın ida  rə  si ilə 
bağ  lı tö  rət  di  yi prob  lem  lə  rə gö  rə 
qə  bul et  di  yi qət  na  mə  də Er  mə  nis  ta 
nın üzə  ri  nə öh  də  lik qo  yu  lub ki, 
on  lar da  ha mə  su  liy  yət  li ol  sun  lar. 
Döv  lət baş  çı  sı bir da  ha vur  ğu  la  dı 
ki, Er  mə  nis  tan və Azər  bay  can ara 
sın  da əmək  daş  lı  ğın qu  rul  ma  sı üçün 
tor  paq  la  rın iş  ğal  dan azad edil  mə  si 
pro  se  si  nə baş  la  nıl  ma  lı  dır. 

SİYASƏT

çat  dır  dı. O bil  dir  di ki, nef  tin qiy 
mə  ti  nin dörd də  fə aşa  ğı düş  mə  si 
tex  no  lo  gi  ya  ya, qey  rineft iq  ti  sa  diy
 ya  tı  na, kənd tə  sər  rü  fa  tı  na, in  for 
ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi 
ya  la  rı sa  hə  si  nə sər  ma  yə qoy  maq 
üçün für  sət  dir. İl  ham Əli  yev de  di 
ki, “biz dün  ya ba  za  rın  da tək  cə neft 
və qaz ix  rac edən öl  kə ki  mi yox, 
di  gər məh  sul  la  rı ix  rac edən öl  kə 
ki  mi ye  ri  mi  zi tap  ma  lı  yıq”.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ha  zır  da 
Cə  nub Qaz Dəh  li  zi la  yi  hə  si  nin ic  ra 
olun  du  ğu  nu, bu  nun da ener  ji təh 
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si  nə, 
həm  çi  nin marş  rut  la  rın və ener  ji 
mən  bə  lə  ri  nin şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə 
im  kan ve  rə  cə  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı nef  tin qiy 
mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si  nin Azər 
bay  ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na yük  sək 
də  rə  cə  də tə  sir et  mə  di  yi  ni bil  dir  di 

və de  di ki, əsas məq  səd da  ya  nıq  lı 
in  ki  şa  fın tə  min olun  ma  sı  dır.

İl  ham Əli  yev iq  lim də  yi  şik  li  yi 
mə  sə  lə  si ilə əla  qə  dar fi  kir  lə  ri  ni də 
bil  dir  di. De  di ki, Azər  bay  ca  nın 
Kioto pro  to  ko  lu qar  şı  sın  da heç bir 
öh  də  li  yi  nin ol  ma  ma  sı  na bax  ma  ya 
raq, öl  kə  miz  də bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri ilə bağ  lı ge  niş  miq  yas  lı 
iş  lə  rin gö  rül  mə  si bi  zim bu pro  se  sə 
ver  di  yi  miz töh  fə  dir.

Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın ener  ji 
bir  li  yi üz  rə sədr müavi  ni Ma  roş 
Şef  ço  viç, ABŞ Se  na  tı  nın Ət  raf mü 
hit və ic  ti  mai iş  lər ko  mi  tə  si  nin üz 
vü Şel  don Uayt  haus, “Al  lian  ze SE” 
şir  kə  ti  nin baş ic  ra  çı di  rek  to  ru, 
Mün  hen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı 
nın Məş  və  rət Şu  ra  sı  nın üz  vü Oli 
ver Ba  te, “Green Peace In  ter  na 
tional” təş  ki  la  tı  nın sa  biq ic  ra  çı di 
rek  to  ru Ku  mi Nay  doo iq  lim də  yi 
şik  li  yi ilə bağ  lı ic  ti  mai rə  yin ya  ra 
dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lə  rin gö 
rül  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni bil  dir  di  lər. 
Qeyd olun  du ki, iq  lim də  yi  şik  li  yi 
tə  bii sər  vət  lə  rə, in  san  la  rın hə  yat 
tər  zi  nə tə  sir gös  tə  rir. Be  lə olan hal
 da in  san  lar iq  lim mü  ha  cir  lə  ri  nə 
çev  ri  lir  lər.

Çı  xış edən  lər ener  ji təh  lü  kə  siz  li 
yi ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü  lər.

Er  mə  nis  ta  nın Xa  ri  ci İş  lər Na  zir 
li  yi əmək  da  şı  nın Azər  bay  can tə  rə 
fi  nin Er  mə  nis  ta  nı bir sı  ra mə  sə  lə 
lər  də, o cüm  lə  dən Ara  zın su  yu  nun 
çirk  lən  di  ril  mə  si ilə it  ti  ham  la  rı ba 
rə  də sualı  na ca  va  bın  da Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev de  di ki, bu fi  kir  lər 
yan  lış  dır. Əs  lin  də Er  mə  nis  tan qeyd 
olu  nan mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı Azər  bay 
can tə  rə  fin  dən de  yil, Av  ro  pa Şu  ra 
sı və Av  ro  pa Par  la  men  ti tə  rə  fin  dən 
gü  nah  lan  dı  rı  lır. 

“Biz Er  mə  nis  ta  nı iş  ğa  la gö  rə gü 
nah  lan  dı  rı  rıq”,  de  yən döv  lə  ti  mi 
zin baş  çı  sı bu  nun  la bağ  lı BMT Təh
 lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən 4 qət 
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na  mə  nin qə  bul olun  du  ğu  nu, Er  mə
 nis  ta  nın ar  tıq 10dan çox öl  kə tə  rə 
fin  dən ta  nı  nan Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nı 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.

Su sa  hə  sin  də və di  gər mə  sə  lə  lər
 də tə  rəf  lə  rin əmək  daş  lı  ğı ilə bağ  lı 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bil  dir  di ki, 
Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb 
le  ya  sı  nın bir müd  dət əv  vəl St  ras 
burq  da su re  surs  la  rı  nın ida  rə  si ilə 
bağ  lı tö  rət  di  yi prob  lem  lə  rə gö  rə 
qə  bul et  di  yi qət  na  mə  də Er  mə  nis  ta 
nın üzə  ri  nə öh  də  lik qo  yu  lub ki, 
on  lar da  ha mə  su  liy  yət  li ol  sun  lar. 
Döv  lət baş  çı  sı bir da  ha vur  ğu  la  dı 
ki, Er  mə  nis  tan və Azər  bay  can ara 
sın  da əmək  daş  lı  ğın qu  rul  ma  sı üçün 
tor  paq  la  rın iş  ğal  dan azad edil  mə  si 
pro  se  si  nə baş  la  nıl  ma  lı  dır. 

SİYASƏT

çat  dır  dı. O bil  dir  di ki, nef  tin qiy 
mə  ti  nin dörd də  fə aşa  ğı düş  mə  si 
tex  no  lo  gi  ya  ya, qey  rineft iq  ti  sa  diy
 ya  tı  na, kənd tə  sər  rü  fa  tı  na, in  for 
ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi 
ya  la  rı sa  hə  si  nə sər  ma  yə qoy  maq 
üçün für  sət  dir. İl  ham Əli  yev de  di 
ki, “biz dün  ya ba  za  rın  da tək  cə neft 
və qaz ix  rac edən öl  kə ki  mi yox, 
di  gər məh  sul  la  rı ix  rac edən öl  kə 
ki  mi ye  ri  mi  zi tap  ma  lı  yıq”.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ha  zır  da 
Cə  nub Qaz Dəh  li  zi la  yi  hə  si  nin ic  ra 
olun  du  ğu  nu, bu  nun da ener  ji təh 
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si  nə, 
həm  çi  nin marş  rut  la  rın və ener  ji 
mən  bə  lə  ri  nin şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə 
im  kan ve  rə  cə  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı nef  tin qiy 
mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si  nin Azər 
bay  ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na yük  sək 
də  rə  cə  də tə  sir et  mə  di  yi  ni bil  dir  di 

və de  di ki, əsas məq  səd da  ya  nıq  lı 
in  ki  şa  fın tə  min olun  ma  sı  dır.

İl  ham Əli  yev iq  lim də  yi  şik  li  yi 
mə  sə  lə  si ilə əla  qə  dar fi  kir  lə  ri  ni də 
bil  dir  di. De  di ki, Azər  bay  ca  nın 
Kioto pro  to  ko  lu qar  şı  sın  da heç bir 
öh  də  li  yi  nin ol  ma  ma  sı  na bax  ma  ya 
raq, öl  kə  miz  də bər  pa olu  nan ener  ji 
mən  bə  lə  ri ilə bağ  lı ge  niş  miq  yas  lı 
iş  lə  rin gö  rül  mə  si bi  zim bu pro  se  sə 
ver  di  yi  miz töh  fə  dir.

Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın ener  ji 
bir  li  yi üz  rə sədr müavi  ni Ma  roş 
Şef  ço  viç, ABŞ Se  na  tı  nın Ət  raf mü 
hit və ic  ti  mai iş  lər ko  mi  tə  si  nin üz 
vü Şel  don Uayt  haus, “Al  lian  ze SE” 
şir  kə  ti  nin baş ic  ra  çı di  rek  to  ru, 
Mün  hen Təh  lü  kə  siz  lik Konf  ran  sı 
nın Məş  və  rət Şu  ra  sı  nın üz  vü Oli 
ver Ba  te, “Green Peace In  ter  na 
tional” təş  ki  la  tı  nın sa  biq ic  ra  çı di 
rek  to  ru Ku  mi Nay  doo iq  lim də  yi 
şik  li  yi ilə bağ  lı ic  ti  mai rə  yin ya  ra 
dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lə  rin gö 
rül  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni bil  dir  di  lər. 
Qeyd olun  du ki, iq  lim də  yi  şik  li  yi 
tə  bii sər  vət  lə  rə, in  san  la  rın hə  yat 
tər  zi  nə tə  sir gös  tə  rir. Be  lə olan hal
 da in  san  lar iq  lim mü  ha  cir  lə  ri  nə 
çev  ri  lir  lər.

Çı  xış edən  lər ener  ji təh  lü  kə  siz  li 
yi ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü  lər.

Er  mə  nis  ta  nın Xa  ri  ci İş  lər Na  zir 
li  yi əmək  da  şı  nın Azər  bay  can tə  rə 
fi  nin Er  mə  nis  ta  nı bir sı  ra mə  sə  lə 
lər  də, o cüm  lə  dən Ara  zın su  yu  nun 
çirk  lən  di  ril  mə  si ilə it  ti  ham  la  rı ba 
rə  də sualı  na ca  va  bın  da Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev de  di ki, bu fi  kir  lər 
yan  lış  dır. Əs  lin  də Er  mə  nis  tan qeyd 
olu  nan mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı Azər  bay 
can tə  rə  fin  dən de  yil, Av  ro  pa Şu  ra 
sı və Av  ro  pa Par  la  men  ti tə  rə  fin  dən 
gü  nah  lan  dı  rı  lır. 

“Biz Er  mə  nis  ta  nı iş  ğa  la gö  rə gü 
nah  lan  dı  rı  rıq”,  de  yən döv  lə  ti  mi 
zin baş  çı  sı bu  nun  la bağ  lı BMT Təh
 lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən 4 qət 
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hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin səd  ri Zi  yad 
Sə  məd  za  də: “Bi  zə təq  dim edi  lən 
zər  fə da  xil olan qa  nun la  yi  hə  lə  ri 
sis  tem  li təh  li  lin nə  ti  cə  si  dir”,  de 
di. O bil  dir  di ki, “Əma  nət  lə  rin sı 
ğor  ta  lan  ma  sı haq  qın  da” Qa  nu  na 
də  yi  şik  lik edil  mə  si nə  zər  də tu  tu 
lur. Be  lə ki, əv  vəl  lər əma  nə  tin 500 
ma  na  ta  dək olan his  sə  sin  dən baş  qa 
qa  lan his  sə  sin  dən faiz  lər tu  tu  lur 
du. Bu qa  nun la  yi  hə  si  nə əsa  sən 
isə əma  nət  lə  rə gö  rə olan di  vi  dent 
lər  dən heç bir faiz tu  tul  ma  ya  caq. 
Bun  dan əla  və bu  ra  da Əma  nət  lə 
rin Sı  ğor  ta  lan  ma  sı Fon  du  nun da 
ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, bank  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı ilə 

bağ  lı mad  də  lər də nə  zər  də tu  tu 
lub. 

Zi  yad Sə  məd  za  də həm  çi  nin 
MDB mə  ka  nın  da ana  lo  qu ol  ma  yan 
“Əma  nət  lə  rin tam sı  ğor  ta  lan  ma  sı 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si  nin də 
Mil  li Məc  li  sə təq  dim olun  du  ğu  nu 
və gə  lə  cək  də bu qa  nu  nun in  san  la 
rın əma  nət  lə  rin  dən da  ha ra  hat is  ti 
fa  də et  mə  lə  ri  nə im  kan ve  rə  cə  yi  ni 
söy  lə  di.

Ko  mi  tə səd  ri qeyd et  di ki, Ver 
gi Mə  cəl  lə  si  nə nə  zər  də tu  tu  lan də 
yi  şik  lik  lər isə Azər  bay  ca  na in  ves 
ti  si  ya axı  nı  nın tə  min edil  mə  si  nə, 
ye  ni iq  ti  sa  di sa  hə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı 
na, real sek  to  run dəs  tək  lən  mə  si  nə 
yö  nəl  di  lib. Mə  cəl  lə  nin 102ci mad 
də  si  nə edi  lən də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən, 
fev  ra  lın 1dən eti  ba  rən üç il müd 
də  tin  də yer  li bank və xa  ri  ci ban  kın 
Azər  bay  can  da fəaliy  yət gös  tə  rən 
fi  lialı tə  rə  fin  dən fi  zi  ki şəxs  lə  rin 
əma  nə  ti üz  rə ödə  ni  lən il  lik faiz gə 
lir  lə  ri, ha  be  lə emi  tent tə  rə  fin  dən 
in  ves  ti  si  ya qiy  mət  li ka  ğız  la  rı üz  rə 
ödə  ni  lən di  vi  dent, dis  kont (is  tiq 
raz  la  rın no  mi  na  lın  dan aşa  ğı yer 
ləş  di  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də ya  ran  mış 
fərq) və faiz gə  lir  lə  ri gə  lir ver  gi  sin 
dən azad edi  lir.

Son  ra de  pu  tat  lar qa  nun la  yi  hə 
lə  ri ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. 
Mü  za  ki  rə  lər za  ma  nı qeyd edil  di 
ki, Mil  li Məc  li  sə təq  dim olu  nan bu 
la  yi  hə  lər iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı  na 
mü  hüm tə  sir gös  tə  rə  cək. Dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da baş ve  rən ağır iq 
ti  sa  di böh  ra  na bax  ma  ya  raq, Azər 
bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 2015ci ili 
mü  hüm müs  bət iq  ti  sa  di gös  tə  ri 
ci  lər  lə ba  şa vur  du  ğu söy  lə  nil  di. 
Diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı ki, son gün  lər 
də döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı öl  kə  də de 
val  va  si  ya  dan son  ra in  san  la  rın so 
sial və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
üçün mü  hüm sə  rən  cam  lar im  za  la 
yıb. Sü  ni qiy  mət ar  tı  mı  nın qar  şı  sı 

nı al  maq məq  sə  di  lə hö  ku  mə  tə cid 
di tap  şı  rıq  lar ve  ri  lib.

Də  yi  şik  lik  lə  rin va  cib  li  yi  ni vur 
ğu  la  yan de  pu  tat  lar qa  nun la  yi  hə  lə 
ri  nin öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın 
tə  min olun  ma  sı  na xid  mət edə  cə  yi 
ni söy  lə  di  lər. 

Mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra səs  lən 
di  ri  lən fi  kir  lə  rə mü  na  si  bət bil  di  rən 
Mər  kə  zi Ban  kın səd  ri El  man Rüs 
tə  mov qeyd et  di ki, bu gün cə  miy 
yə  ti ən çox dü  şün  dü  rən mə  sə  lə  lər 
dən bi  ri də mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  lik 
və ma  na  tın mə  zən  nə  si ilə bağ  lı  dır. 
Dün  ya  da ge  dən iq  ti  sa  di pro  ses  lər, 
nef  tin qiy  mə  ti  nin dörd də  fə aşa  ğı 
düş  mə  si Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya 
tı  na da tə  sir  siz ötüş  mə  di. Azər  bay 
ca  nın 40 mil  yard dol  la  ra ya  xın və 
saiti var və bu gün neft ix  ra  cat  çı  la  rı 
ara  sın  da bu cür eh  ti  yat  la  ra ma  lik 
öl  kə tap  maq çə  tin  dir. İq  ti  sa  diy  ya  tı 
ye  ni, da  ya  nıq  lı bir əsa  sa ke  çir  mək 
üçün bu və  sait ki  fa  yət  dir. Bu han 
sı müd  dət  də baş ve  rə  cək, nə qə  dər 
vaxt ala  caq hə  lə bi  lin  mir. Bu  na gö 
rə də bu eh  ti  yat  la  rı  mız  dan sə  mə  rə 
li is  ti  fa  də et  mə  li  yik.

“Nef  tin qiy  mə  tin  də mü  şa  hi  də 
olu  nan en  mə şə  raitin  də ma  na  tın 
kur  su  nun sta  bil  ləş  di  ril  mə  si müm 
kün de  yil  di. Ona gö  rə də bey  nəl 
xalq təc  rü  bə  yə uy  ğun ola  raq de 
kabr ayın  da “üzən mə  zən  nə”yə 
ke  çi  də məc  bur ol  duq. Bu gün baş 
lı  ca və  zi  fə  miz ma  na  tın mə  zən  nə 
si  nin sa  bit  ləş  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
bü  tün iq  ti  sa  di sis  te  mi nef  tin 2530 
dol  lar  lıq qiy  mə  ti ət  ra  fın  da qur 
maq  dır”,  de  yən El  man Rüs  tə  mov 
ma  na  tın mə  zən  nə  si ilə bağ  lı bə  zi 
elekt  ron KİVlər  də şa  yiələr ya  yıl 
dı  ğı  nı, la  kin bun  la  rın heç bir əsa  sı 
ol  ma  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı.

Son  ra qa  nun la  yi  hələri ay  rıay 
rı  lıq  da sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq edil  di.

Val  yu  ta əmə  liy  yat  la  rı za  ma  nı 
ic  ba  ri yı  ğım  la bağ  lı İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar 

PARLAMENT

Milli Məclisin  
növbədənkənar iclası keçirildi
Yanvarın19-daMilliMəclisin

növbədənkənar iclası keçirildi.
Parlamentin Sədri Oqtay Əsədov
növbədənkənar sessiyanı açıq
elan etdikdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni
səsləndirildi.

Spi  ker qeyd et  di ki, ötən ses  si 

ya  nın son ic  la  sın  da Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tap  şı  rıq  la  rı  na əsa  sən iq  ti 
sa  di sa  hə  də is  la  hat  lar ha  zır  lan  dı 
ğı  nı söy  lə  miş  di. O, bu is  ti  qa  mət  də 
yan  va  rın 18də döv  lət baş  çı  sı  nın 
ya  nın  da mü  şa  vi  rə ke  çi  ril  di  yi  ni diq 
qə  tə çat  dır  dı. Bu  nun  la bağ  lı iq  ti  sa  di 
sa  hə  də is  la  hat  la  rı sü  rət  lən  dir  mək 

və öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı da  ha da in 
ki  şaf et  dir  mək məq  sə  di  lə Pre  zi  dent 
tə  rə  fin  dən Mil  li Məc  li  sə iki zərf  lə 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri  nin da  xil ol  du  ğu 
nu bil  dir  di.

Bi  rin  ci zərf  də  ki qa  nun la  yi  hə  lə 
ri ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən Mil  li Məc 
li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa 
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hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin səd  ri Zi  yad 
Sə  məd  za  də: “Bi  zə təq  dim edi  lən 
zər  fə da  xil olan qa  nun la  yi  hə  lə  ri 
sis  tem  li təh  li  lin nə  ti  cə  si  dir”,  de 
di. O bil  dir  di ki, “Əma  nət  lə  rin sı 
ğor  ta  lan  ma  sı haq  qın  da” Qa  nu  na 
də  yi  şik  lik edil  mə  si nə  zər  də tu  tu 
lur. Be  lə ki, əv  vəl  lər əma  nə  tin 500 
ma  na  ta  dək olan his  sə  sin  dən baş  qa 
qa  lan his  sə  sin  dən faiz  lər tu  tu  lur 
du. Bu qa  nun la  yi  hə  si  nə əsa  sən 
isə əma  nət  lə  rə gö  rə olan di  vi  dent 
lər  dən heç bir faiz tu  tul  ma  ya  caq. 
Bun  dan əla  və bu  ra  da Əma  nət  lə 
rin Sı  ğor  ta  lan  ma  sı Fon  du  nun da 
ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, bank  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı ilə 

bağ  lı mad  də  lər də nə  zər  də tu  tu 
lub. 

Zi  yad Sə  məd  za  də həm  çi  nin 
MDB mə  ka  nın  da ana  lo  qu ol  ma  yan 
“Əma  nət  lə  rin tam sı  ğor  ta  lan  ma  sı 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si  nin də 
Mil  li Məc  li  sə təq  dim olun  du  ğu  nu 
və gə  lə  cək  də bu qa  nu  nun in  san  la 
rın əma  nət  lə  rin  dən da  ha ra  hat is  ti 
fa  də et  mə  lə  ri  nə im  kan ve  rə  cə  yi  ni 
söy  lə  di.

Ko  mi  tə səd  ri qeyd et  di ki, Ver 
gi Mə  cəl  lə  si  nə nə  zər  də tu  tu  lan də 
yi  şik  lik  lər isə Azər  bay  ca  na in  ves 
ti  si  ya axı  nı  nın tə  min edil  mə  si  nə, 
ye  ni iq  ti  sa  di sa  hə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı 
na, real sek  to  run dəs  tək  lən  mə  si  nə 
yö  nəl  di  lib. Mə  cəl  lə  nin 102ci mad 
də  si  nə edi  lən də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən, 
fev  ra  lın 1dən eti  ba  rən üç il müd 
də  tin  də yer  li bank və xa  ri  ci ban  kın 
Azər  bay  can  da fəaliy  yət gös  tə  rən 
fi  lialı tə  rə  fin  dən fi  zi  ki şəxs  lə  rin 
əma  nə  ti üz  rə ödə  ni  lən il  lik faiz gə 
lir  lə  ri, ha  be  lə emi  tent tə  rə  fin  dən 
in  ves  ti  si  ya qiy  mət  li ka  ğız  la  rı üz  rə 
ödə  ni  lən di  vi  dent, dis  kont (is  tiq 
raz  la  rın no  mi  na  lın  dan aşa  ğı yer 
ləş  di  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də ya  ran  mış 
fərq) və faiz gə  lir  lə  ri gə  lir ver  gi  sin 
dən azad edi  lir.

Son  ra de  pu  tat  lar qa  nun la  yi  hə 
lə  ri ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. 
Mü  za  ki  rə  lər za  ma  nı qeyd edil  di 
ki, Mil  li Məc  li  sə təq  dim olu  nan bu 
la  yi  hə  lər iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı  na 
mü  hüm tə  sir gös  tə  rə  cək. Dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da baş ve  rən ağır iq 
ti  sa  di böh  ra  na bax  ma  ya  raq, Azər 
bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 2015ci ili 
mü  hüm müs  bət iq  ti  sa  di gös  tə  ri 
ci  lər  lə ba  şa vur  du  ğu söy  lə  nil  di. 
Diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı ki, son gün  lər 
də döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı öl  kə  də de 
val  va  si  ya  dan son  ra in  san  la  rın so 
sial və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
üçün mü  hüm sə  rən  cam  lar im  za  la 
yıb. Sü  ni qiy  mət ar  tı  mı  nın qar  şı  sı 

nı al  maq məq  sə  di  lə hö  ku  mə  tə cid 
di tap  şı  rıq  lar ve  ri  lib.

Də  yi  şik  lik  lə  rin va  cib  li  yi  ni vur 
ğu  la  yan de  pu  tat  lar qa  nun la  yi  hə  lə 
ri  nin öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın 
tə  min olun  ma  sı  na xid  mət edə  cə  yi 
ni söy  lə  di  lər. 

Mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra səs  lən 
di  ri  lən fi  kir  lə  rə mü  na  si  bət bil  di  rən 
Mər  kə  zi Ban  kın səd  ri El  man Rüs 
tə  mov qeyd et  di ki, bu gün cə  miy 
yə  ti ən çox dü  şün  dü  rən mə  sə  lə  lər 
dən bi  ri də mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  lik 
və ma  na  tın mə  zən  nə  si ilə bağ  lı  dır. 
Dün  ya  da ge  dən iq  ti  sa  di pro  ses  lər, 
nef  tin qiy  mə  ti  nin dörd də  fə aşa  ğı 
düş  mə  si Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya 
tı  na da tə  sir  siz ötüş  mə  di. Azər  bay 
ca  nın 40 mil  yard dol  la  ra ya  xın və 
saiti var və bu gün neft ix  ra  cat  çı  la  rı 
ara  sın  da bu cür eh  ti  yat  la  ra ma  lik 
öl  kə tap  maq çə  tin  dir. İq  ti  sa  diy  ya  tı 
ye  ni, da  ya  nıq  lı bir əsa  sa ke  çir  mək 
üçün bu və  sait ki  fa  yət  dir. Bu han 
sı müd  dət  də baş ve  rə  cək, nə qə  dər 
vaxt ala  caq hə  lə bi  lin  mir. Bu  na gö 
rə də bu eh  ti  yat  la  rı  mız  dan sə  mə  rə 
li is  ti  fa  də et  mə  li  yik.

“Nef  tin qiy  mə  tin  də mü  şa  hi  də 
olu  nan en  mə şə  raitin  də ma  na  tın 
kur  su  nun sta  bil  ləş  di  ril  mə  si müm 
kün de  yil  di. Ona gö  rə də bey  nəl 
xalq təc  rü  bə  yə uy  ğun ola  raq de 
kabr ayın  da “üzən mə  zən  nə”yə 
ke  çi  də məc  bur ol  duq. Bu gün baş 
lı  ca və  zi  fə  miz ma  na  tın mə  zən  nə 
si  nin sa  bit  ləş  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan 
bü  tün iq  ti  sa  di sis  te  mi nef  tin 2530 
dol  lar  lıq qiy  mə  ti ət  ra  fın  da qur 
maq  dır”,  de  yən El  man Rüs  tə  mov 
ma  na  tın mə  zən  nə  si ilə bağ  lı bə  zi 
elekt  ron KİVlər  də şa  yiələr ya  yıl 
dı  ğı  nı, la  kin bun  la  rın heç bir əsa  sı 
ol  ma  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı.

Son  ra qa  nun la  yi  hələri ay  rıay 
rı  lıq  da sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq edil  di.

Val  yu  ta əmə  liy  yat  la  rı za  ma  nı 
ic  ba  ri yı  ğım  la bağ  lı İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar 

PARLAMENT

Milli Məclisin  
növbədənkənar iclası keçirildi
Yanvarın19-daMilliMəclisin

növbədənkənar iclası keçirildi.
Parlamentin Sədri Oqtay Əsədov
növbədənkənar sessiyanı açıq
elan etdikdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni
səsləndirildi.

Spi  ker qeyd et  di ki, ötən ses  si 

ya  nın son ic  la  sın  da Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tap  şı  rıq  la  rı  na əsa  sən iq  ti 
sa  di sa  hə  də is  la  hat  lar ha  zır  lan  dı 
ğı  nı söy  lə  miş  di. O, bu is  ti  qa  mət  də 
yan  va  rın 18də döv  lət baş  çı  sı  nın 
ya  nın  da mü  şa  vi  rə ke  çi  ril  di  yi  ni diq 
qə  tə çat  dır  dı. Bu  nun  la bağ  lı iq  ti  sa  di 
sa  hə  də is  la  hat  la  rı sü  rət  lən  dir  mək 

və öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı da  ha da in 
ki  şaf et  dir  mək məq  sə  di  lə Pre  zi  dent 
tə  rə  fin  dən Mil  li Məc  li  sə iki zərf  lə 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri  nin da  xil ol  du  ğu 
nu bil  dir  di.

Bi  rin  ci zərf  də  ki qa  nun la  yi  hə  lə 
ri ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən Mil  li Məc 
li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa 
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Fev  ra  lın 2də par  la  ment  də Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı Gənc  lər Bir  li 
yi  nin “İda  rəet  mə  də is  la  hat  lar və 
gənc  lik: gənc  lər Mil  li Məc  lis  də” la  yi
 hə  si çər  çi  və  sin  də gö  rüş ke  çi  ri  ldi.

Təd  bi  ri açan Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va Mil  li Məc
 li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun adın  dan 
2 fev  ral Gənc  lər Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə 
təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı  na təb  rik  lə  ri  ni çat 
dır  dı. O bil  dir  di ki, Gənc  lər Gü  nü 
ar  tıq uzun il  lər  dir ki, öl  kə  miz  də 
qeyd edi  lir. Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il 
lə  rin  də Azər  bay  can gənc  li  yi  nin ta  le 
yi bö  yük təh  did  lər  lə üzüzə qal  mış 
dı. Məhz Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye 
vin ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dı  şı möv  cud 
prob  lem  lə  rin qı  sa müd  dət  də həl  lin 
də xü  su  si rol oy  na  dı. 

Ba  har Mu  ra  do  va çı  xı  şın  da vur 
ğu  la  dı ki, Ümum  mil  li li  de  rin tə  şəb
 bü  sü ilə öl  kə  miz  də  fev  ra  lın 2si 
Gənc  lər Gü  nü elan edil  di. Azər  bay
 can  da gənc  lə  rin ic  ti  mai hə  ya  ta in 
teq  ra  si  ya  sı  nı sü  rət  lən  dir  mək, hə  ya 
tın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir 

mək üçün qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı 
ya  ra  dıl  dı, bö  yük ka  pi  tal qo  yu  luş  la 
rı hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Bü  tün bu təd  bir 
lər gənc  li  yi qo  ru  maq məq  sə  di  da  şı
 yır  dı.

Bu gün gənc  lə  rin Azər  bay  ca  nın 
güc  lü da  yaq  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril 
di  yi  ni və bü  tün is  ti  qa  mət  lər  də 
fəaliy  yət  lə  ri üçün ge  niş im  kan  lar 
ya  ra  dıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə çat  dı  ran Ba 
har Mu  ra  do  va on  la  rın döv  lət  də və 
cə  miy  yət  də öz yer  lə  ri  ni müəy  yən 
et  di  yi  ni bil  dir  di. O de  di ki, ar  tıq 
gənc  lər pro  ses  lə  rin ar  dın  ca de  yil, 
önün  də get  mə  yə baş  la  yıb  lar. Gənc 
li  yə qo  yu  lan ka  pi  tal öz sə  mə  rə  si  ni 
ver  mək  də  dir. Mil  li Məc  li  sin hər ye 
ni ça  ğı  rı  şın  da gənc de  pu  tat  la  rın sa 
yı  nın art  ma  sı bu  nu bir da  ha sü  but 
edir. 

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni 
qeyd et  di ki, bu gün gənc  lər müx  tə
 lif öl  kə  lər  də və bey  nəl  xalq təş  ki  lat 
lar  da Azər  bay  ca  nı lə  ya  qət  lə təm  sil 
edir, öl  kə  mi  zin haqq sə  si  ni dün  ya 
ya çat  dı  rır  lar. Ar  tıq Azər  bay  can 

gənc  li  yi öl  kə hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə 
lə  ri  nə nü  fuz edə  cək gü  cə çev  ril  miş
 dir. YAP Gənc  lər Bir  li  yi isə bu gü 
cün Azər  bay  can cə  miy  yə  tin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən ən ön  cül, ən apa 
rı  cı his  sə  si  dir.

Son  ra YAP Gənc  lər Bir  li  yi  nin 
səd  ri Sey  mur Oru  cov, la  yi  hə  nin 
rəh  bə  ri El  man As  la  nov, Mil  li Məc  li
 sin de  pu  tat  la  rı Ta  hir Mir  ki  şi  li, El  şən 
Mu  sa  yev, Kam  ran Nə  bi  za  də, Mil  li 
Məc  lis Apa  ra  tı  nın əmək  da  şı Yu  nis 
İs  ma  yı  lov və YAP Gənc  lər Təş  ki  la 
tı  nın üzv  lə  ri Azər  bay  can  da hər il 
qeyd olu  nan Gənc  lər Gü  nü  nün öl 
kə gənc  lə  ri  nə Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin hə  diy  yə  si ol  du  ğu  nu diq 
qə  tə çat  dır  dı  lar. Çı  xış  lar za  ma  nı öl 
kə  miz  də gənc  lər si  ya  sə  ti sa  hə  sin  də 
gö  rül  müş iş  lər və qar  şı  da du  ran və 
zi  fə  lər, gənc  lə  rə döv  lət dəs  tə  yi və 
qay  ğı  sı, Azər  bay  can gənc  li  yi  nin əl 
də et  di  yi nailiy  yət  lər, bu sa  hə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş döv  lət proq  ram  la
 rı ba  rə  də ge  niş fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı.

PARLAMENT

Mə  cəl  lə  si  nə tək  lif olu  nan əla  və  ni 
diq  qə  tə çat  dı  ran Hü  quq si  ya  sə 
ti və döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si 
nin səd  ri Əli Hü  seyn  li bil  dir  di ki, 
əla  və  də ödə  niş kar  tı ilə qa  nun  da 
nə  zər  də tu  tu  lan hal  lar  da apa  rı  lan 
val  yu  ta əmə  liy  yat  la  rı üz  rə ic  ba  ri 
yı  ğı  mın ödə  nil  mə  mə  si  nə gö  rə hü 
qu  qi və fi  zi  ki şəxs  lə  rin ödə  nil  mə 
miş məb  lə  ğin yüz faizi miq  da  rın  da 
cə  ri  mə edil  mə  si gös  tə  ri  lir.

Mə  cəl  lə  yə tək  lif olu  nan bu əla 
və də de  pu  tat  lar tə  rə  fin  dən müs  bət 
qar  şı  lan  dı və sə  sə qo  yu  la  raq qə  bul 
edil  di.

İc  las  da ikin  ci zər  fə da  xil olan 
“Döv  lət sa  tı  nal  ma  la  rı haq  qın  da”, 
“Göm  rük ta  ri  fi haq  qın  da” qa  nun 
lar və Ver  gi Mə  cəl  lə  si  nə tək  lif edi 

lən də  yi  şik  lik  lər də mü  za  ki  rə  yə 
çı  xa  rıl  dı. Mə  sə  lə ilə bağ  lı Zi  yad Sə 
məd  za  də mə  lu  mat ver  di.

Mü  za  ki  rə  də bil  di  ril  di ki, “Döv 
lət sa  tı  nal  ma  la  rı haq  qın  da” Qa 
nu  na tək  lif olu  nan də  yi  şik  lik  lər  də 
ten  der tək  lif  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı, on  la 
rın qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və mü  qa  yi 
sə  si, həm  çi  nin xid  mət tək  lif  lə  ri  nin 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və mü  qa  yi  sə  si 
ilə bağ  lı mad  də  lər  də bu sa  hə  ni gü 
nün tə  ləb  lə  ri sə  viy  yə  sin  də tən  zim 
lə  mək məq  sə  di  lə bir sı  ra gü  zəşt  lər 
nə  zər  də tu  tu  lur.

Di  gər iki qa  nu  na tək  lif olu  nan 
də  yi  şik  lik  lə  rə gö  rə isə öl  kə iq  ti  sa 
diy  ya  tı üz  rə priori  tet he  sab olu  nan 
sa  hə  lər  də in  ves  ti  si  ya fəaliy  yə  ti hə 
ya  ta ke  çi  rən hü  qu  qi şəxs  lər və fər 

di sa  hib  kar tə  rə  fin  dən in  ves  ti  si  ya 
təş  vi  qi sə  nə  di al  dıq  la  rı an  dan mü 
va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı  nın 
təs  di  qe  di  ci sə  nə  di əsa  sın  da id  xal 
et  dik  lə  ri tex  ni  ka, tex  no  lo  ji ava  dan 
lıq  lar və qur  ğu  lar 7 il müd  də  ti  nə 
göm  rük rü  su  mun  dan azad olu  na 
caq  lar.

Mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra hər üç 
sə  nəd növ  bə ilə sə  sə qo  yu  la  raq təs 
diq edil  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay 
Əsə  dov par  la  men  tin növ  bə  dən  kə 
nar ses  si  ya  sı  nı bağ  lı elan et  dik  dən 
son  ra Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət him  ni səs  lən  di  ril  di. Bu  nun 
la da Mil  li Məc  li  sin növ  bə  dən  kə 
nar ic  la  sı ba  şa çat  dı. Gənc		lər	Mil		li	Məc		lis		də
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Fev  ra  lın 2də par  la  ment  də Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı Gənc  lər Bir  li 
yi  nin “İda  rəet  mə  də is  la  hat  lar və 
gənc  lik: gənc  lər Mil  li Məc  lis  də” la  yi
 hə  si çər  çi  və  sin  də gö  rüş ke  çi  ri  ldi.

Təd  bi  ri açan Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va Mil  li Məc
 li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun adın  dan 
2 fev  ral Gənc  lər Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə 
təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı  na təb  rik  lə  ri  ni çat 
dır  dı. O bil  dir  di ki, Gənc  lər Gü  nü 
ar  tıq uzun il  lər  dir ki, öl  kə  miz  də 
qeyd edi  lir. Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il 
lə  rin  də Azər  bay  can gənc  li  yi  nin ta  le 
yi bö  yük təh  did  lər  lə üzüzə qal  mış 
dı. Məhz Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye 
vin ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dı  şı möv  cud 
prob  lem  lə  rin qı  sa müd  dət  də həl  lin 
də xü  su  si rol oy  na  dı. 

Ba  har Mu  ra  do  va çı  xı  şın  da vur 
ğu  la  dı ki, Ümum  mil  li li  de  rin tə  şəb
 bü  sü ilə öl  kə  miz  də  fev  ra  lın 2si 
Gənc  lər Gü  nü elan edil  di. Azər  bay
 can  da gənc  lə  rin ic  ti  mai hə  ya  ta in 
teq  ra  si  ya  sı  nı sü  rət  lən  dir  mək, hə  ya 
tın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  ni in  ki  şaf et  dir 

mək üçün qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı 
ya  ra  dıl  dı, bö  yük ka  pi  tal qo  yu  luş  la 
rı hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Bü  tün bu təd  bir 
lər gənc  li  yi qo  ru  maq məq  sə  di  da  şı
 yır  dı.

Bu gün gənc  lə  rin Azər  bay  ca  nın 
güc  lü da  yaq  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril 
di  yi  ni və bü  tün is  ti  qa  mət  lər  də 
fəaliy  yət  lə  ri üçün ge  niş im  kan  lar 
ya  ra  dıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə çat  dı  ran Ba 
har Mu  ra  do  va on  la  rın döv  lət  də və 
cə  miy  yət  də öz yer  lə  ri  ni müəy  yən 
et  di  yi  ni bil  dir  di. O de  di ki, ar  tıq 
gənc  lər pro  ses  lə  rin ar  dın  ca de  yil, 
önün  də get  mə  yə baş  la  yıb  lar. Gənc 
li  yə qo  yu  lan ka  pi  tal öz sə  mə  rə  si  ni 
ver  mək  də  dir. Mil  li Məc  li  sin hər ye 
ni ça  ğı  rı  şın  da gənc de  pu  tat  la  rın sa 
yı  nın art  ma  sı bu  nu bir da  ha sü  but 
edir. 

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni 
qeyd et  di ki, bu gün gənc  lər müx  tə
 lif öl  kə  lər  də və bey  nəl  xalq təş  ki  lat 
lar  da Azər  bay  ca  nı lə  ya  qət  lə təm  sil 
edir, öl  kə  mi  zin haqq sə  si  ni dün  ya 
ya çat  dı  rır  lar. Ar  tıq Azər  bay  can 

gənc  li  yi öl  kə hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə 
lə  ri  nə nü  fuz edə  cək gü  cə çev  ril  miş
 dir. YAP Gənc  lər Bir  li  yi isə bu gü 
cün Azər  bay  can cə  miy  yə  tin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən ən ön  cül, ən apa 
rı  cı his  sə  si  dir.

Son  ra YAP Gənc  lər Bir  li  yi  nin 
səd  ri Sey  mur Oru  cov, la  yi  hə  nin 
rəh  bə  ri El  man As  la  nov, Mil  li Məc  li
 sin de  pu  tat  la  rı Ta  hir Mir  ki  şi  li, El  şən 
Mu  sa  yev, Kam  ran Nə  bi  za  də, Mil  li 
Məc  lis Apa  ra  tı  nın əmək  da  şı Yu  nis 
İs  ma  yı  lov və YAP Gənc  lər Təş  ki  la 
tı  nın üzv  lə  ri Azər  bay  can  da hər il 
qeyd olu  nan Gənc  lər Gü  nü  nün öl 
kə gənc  lə  ri  nə Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin hə  diy  yə  si ol  du  ğu  nu diq 
qə  tə çat  dır  dı  lar. Çı  xış  lar za  ma  nı öl 
kə  miz  də gənc  lər si  ya  sə  ti sa  hə  sin  də 
gö  rül  müş iş  lər və qar  şı  da du  ran və 
zi  fə  lər, gənc  lə  rə döv  lət dəs  tə  yi və 
qay  ğı  sı, Azər  bay  can gənc  li  yi  nin əl 
də et  di  yi nailiy  yət  lər, bu sa  hə  də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş döv  lət proq  ram  la
 rı ba  rə  də ge  niş fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı.

PARLAMENT

Mə  cəl  lə  si  nə tək  lif olu  nan əla  və  ni 
diq  qə  tə çat  dı  ran Hü  quq si  ya  sə 
ti və döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si 
nin səd  ri Əli Hü  seyn  li bil  dir  di ki, 
əla  və  də ödə  niş kar  tı ilə qa  nun  da 
nə  zər  də tu  tu  lan hal  lar  da apa  rı  lan 
val  yu  ta əmə  liy  yat  la  rı üz  rə ic  ba  ri 
yı  ğı  mın ödə  nil  mə  mə  si  nə gö  rə hü 
qu  qi və fi  zi  ki şəxs  lə  rin ödə  nil  mə 
miş məb  lə  ğin yüz faizi miq  da  rın  da 
cə  ri  mə edil  mə  si gös  tə  ri  lir.

Mə  cəl  lə  yə tək  lif olu  nan bu əla 
və də de  pu  tat  lar tə  rə  fin  dən müs  bət 
qar  şı  lan  dı və sə  sə qo  yu  la  raq qə  bul 
edil  di.

İc  las  da ikin  ci zər  fə da  xil olan 
“Döv  lət sa  tı  nal  ma  la  rı haq  qın  da”, 
“Göm  rük ta  ri  fi haq  qın  da” qa  nun 
lar və Ver  gi Mə  cəl  lə  si  nə tək  lif edi 

lən də  yi  şik  lik  lər də mü  za  ki  rə  yə 
çı  xa  rıl  dı. Mə  sə  lə ilə bağ  lı Zi  yad Sə 
məd  za  də mə  lu  mat ver  di.

Mü  za  ki  rə  də bil  di  ril  di ki, “Döv 
lət sa  tı  nal  ma  la  rı haq  qın  da” Qa 
nu  na tək  lif olu  nan də  yi  şik  lik  lər  də 
ten  der tək  lif  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı, on  la 
rın qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və mü  qa  yi 
sə  si, həm  çi  nin xid  mət tək  lif  lə  ri  nin 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  si və mü  qa  yi  sə  si 
ilə bağ  lı mad  də  lər  də bu sa  hə  ni gü 
nün tə  ləb  lə  ri sə  viy  yə  sin  də tən  zim 
lə  mək məq  sə  di  lə bir sı  ra gü  zəşt  lər 
nə  zər  də tu  tu  lur.

Di  gər iki qa  nu  na tək  lif olu  nan 
də  yi  şik  lik  lə  rə gö  rə isə öl  kə iq  ti  sa 
diy  ya  tı üz  rə priori  tet he  sab olu  nan 
sa  hə  lər  də in  ves  ti  si  ya fəaliy  yə  ti hə 
ya  ta ke  çi  rən hü  qu  qi şəxs  lər və fər 

di sa  hib  kar tə  rə  fin  dən in  ves  ti  si  ya 
təş  vi  qi sə  nə  di al  dıq  la  rı an  dan mü 
va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı  nın 
təs  di  qe  di  ci sə  nə  di əsa  sın  da id  xal 
et  dik  lə  ri tex  ni  ka, tex  no  lo  ji ava  dan 
lıq  lar və qur  ğu  lar 7 il müd  də  ti  nə 
göm  rük rü  su  mun  dan azad olu  na 
caq  lar.

Mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra hər üç 
sə  nəd növ  bə ilə sə  sə qo  yu  la  raq təs 
diq edil  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay 
Əsə  dov par  la  men  tin növ  bə  dən  kə 
nar ses  si  ya  sı  nı bağ  lı elan et  dik  dən 
son  ra Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət him  ni səs  lən  di  ril  di. Bu  nun 
la da Mil  li Məc  li  sin növ  bə  dən  kə 
nar ic  la  sı ba  şa çat  dı. Gənc		lər	Mil		li	Məc		lis		də
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Davos Forumu 
st  ra  te  ji plat  for  ma ki  mi
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu qlo  bal və 

re  gional sə  viy  yə  də dün  ya  nın baş  lı  ca 
si  ya  si, so  sial və iq  ti  sa  di prob  lem  lə  ri 
nin mü  za  ki  rə  si  nin apa  rıl  ma  sı üçün 
st  ra  te  ji plat  for  ma he  sab olu  nur. Bu 
nun əsas sə  bə  bi iq  ti  sa  di və si  ya  si sa  hə
 də fəaliy  yət gös  tə  rən nü  fuz  lu bey  nəl 
xalq və re  gional sə  viy  yə  li təş  ki  lat  la  rın 
rəh  bər  lə  ri ilə in  te  rak  tiv dialoq  la  rın və 
qey  rirəs  mi da  nı  şıq  lar üçün əl  ve  riş  li 
mü  hi  tin təş  kil olun  ma  sı  dır. Fo  rum 
çox  say  lı möv  zu  lar üz  rə ses  si  ya  lar  dan 
iba  rət olur və bu ses  si  ya  la  rın ək  sə  riy 
yə  ti ge  niş miq  yas  da iz  lə  nil  mə  si üçün 
müx  tə  lif trans  mil  li me  dia qu  rum  la  rı 
tə  rə  fin  dən bir  ba  şa nü  ma  yiş et  di  ri  lir.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun ha  zır 
da Çi  nin Tay  van əya  lə  tin  də və Nyu
York  da nü  ma  yən  də  lik  lə  ri möv  cud 
dur. 2005ci ilin yan  va  rın  da fo  rum 
çər  çi  və  sin  də Gənc Qlo  bal Rəh  bər  lər 
ad  lı müs  tə  qil təş  ki  lat da tə  sis olu  nub. 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu il  lik dün  ya 

fo  rum  la  rı ilə ya  na  şı, La  tın Ame  ri  ka  sı, 
Or  ta Şərq, Af  ri  ka, Şər  qi Asi  ya, Ru  si  ya, 
Av  ro  pa və Mər  kə  zi Asi  ya üz  rə re 
gional iq  ti  sa  di fo  rum  lar da təş  kil edir. 
Fo  rum  lar üçün se  çi  lən möv  zu  lar ak 
tual  lı  ğı ilə diq  qət çə  kir, mə  ru  zə  lər  də 
dün  ya  nın 100dən çox döv  lə  ti iki əsas 
gös  tə  ri  ci əsa  sın  da  po  ten  sial in  ki  şaf 
və rə  qa  bə  tə da  vam  lı  lıq in  dek  si üz  rə 
qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun
ta  ri  xi  nə qı  sa nə  zər
Ha  zır  da Da  vos Fo  ru  mu  na dün  ya 

da çox bö  yük ma  raq var. Fo  ru  mun il 
lik top  lan  tı  la  rı  na döv  lət rəh  bər  lə  ri, ta 
nın  mış si  ya  si xa  dim  lər, bö  yük və nü 
fuz  lu şir  kət  lə  rin rəh  bər  lə  ri, müx  tə  lif 
qey  rihö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı  nın, me  dia 
or  qan  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri qa  tı  lır  lar.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu ilk də  fə 
1971ci ilin yan  va  rın  da Da  vos şə  hə  rin
 də Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın və Av  ro  pa 
sə  na  ye as  so  siasi  ya  la  rı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı 
ilə Av  ro  pa biz  nes li  der  lə  ri  nin gö  rü  şü 

ki  mi ke  çi  ri  lib. Da  ha son  ra hə  min gö 
rü  şə sədr  lik edən pro  fes  sor Klaus 
Şvab (Klaus Sch  wab) qey  rikom  mer 
si  ya təş  ki  la  tı ki  mi mər  kə  zi qə  rar  ga  hı 
İs  veç  rə  nin pay  tax  tı Ce  nev  rə  də yer  lə 
şən Av  ro  pa Me  nec  ment Fo  ru  mu  nun 
əsa  sı  nı qo  yub. Av  ro  pa iş adam  la  rı  nın 
Da  vos  da  kı qış is  ti  ra  hət mər  kə  zin  də 
ənə  nə ha  lı  nı alan gö  rüş  lə  ri əsa  sən re 
gion şir  kət  lə  ri  nin ABŞda möv  cud 
olan me  nec  ment  lik təc  rü  bə  si  ni mə 
nim  sə  mə  si yol  la  rı  nı mü  za  ki  rə et  mək 
məq  sə  di da  şı  yır  dı. İlk də  fə ola  raq 
1974cü ilin yan  va  rın  da si  ya  si li  der  lər 
də Da  vos gö  rü  şü  nə də  vət olu  nub  lar. 
Bu  na sə  bəb iri şir  kət  lə  rin ma  raq  la  rı  na 
tə  sir edən döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  qi  şə  lə 
rin, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  lə  ri  nin, bey 
nəl  xalq la  yi  hə  lə  rin ger  çək  ləş  di  ril  mə  si 
və di  gər mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nin döv  lət və 
hö  ku  mət baş  çı  la  rı  nın ira  də  sin  dən ası 
lı ol  ma  sı idi. Təş  ki  la  tın əha  tə dairə  si 
və ro  lu  nun ge  niş  lən  mə  si nə  ti  cə  sin  də 
1987ci il  də qu  ru  mun adı də  yiş  di  ri  lə 
rək Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu ad  lan  dı 

STRATEGİYA

Dün		ya	İq		ti		sa		di	Fo		ru		mu	və	
AzəR		BAY		cAn 

Müasirdövrdəbeynəlxalqmünasibətlərsisteminininkişafisti-
qamətlərinimüəyyənedənstratejifaktorlardanbiridünyaiqti-
sadiyyatındamüşahidəolunantendensiyalardır.Butendensiya-
lardahaçoxsiyasiamillərin,hərbi-strateji faktorların təsiri ilə
meydana çıxsa da, burada dünya iqtisadiyyatının subyektləri
qismində çıxış edən müxtəlif aktorların (dövlətlər, transmilli
korporasiyalar,qlobalbiznesstrukturları,QHT-lərvəs.)qarşı-
lıqlıtəmasvəəlaqələridəxüsusiyertutur.Bukontekstdəqlobal
iqtisadi-siyasidialoqplatformalarımüstəsnaroloynayır.Daha
çoxDavos Forumu adı ilə tanınanDünya İqtisadi Forumu bu
mənadaxüsusiqeydedilməlidir.

HikmətMəmmədov
MilliMəclisindeputatı,

siyasielmlərdoktoru,professor

st  ra  te  ji hə  dəf  lər real  lı  ğa çev  ri  lir
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Davos Forumu 
st  ra  te  ji plat  for  ma ki  mi
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu qlo  bal və 

re  gional sə  viy  yə  də dün  ya  nın baş  lı  ca 
si  ya  si, so  sial və iq  ti  sa  di prob  lem  lə  ri 
nin mü  za  ki  rə  si  nin apa  rıl  ma  sı üçün 
st  ra  te  ji plat  for  ma he  sab olu  nur. Bu 
nun əsas sə  bə  bi iq  ti  sa  di və si  ya  si sa  hə
 də fəaliy  yət gös  tə  rən nü  fuz  lu bey  nəl 
xalq və re  gional sə  viy  yə  li təş  ki  lat  la  rın 
rəh  bər  lə  ri ilə in  te  rak  tiv dialoq  la  rın və 
qey  rirəs  mi da  nı  şıq  lar üçün əl  ve  riş  li 
mü  hi  tin təş  kil olun  ma  sı  dır. Fo  rum 
çox  say  lı möv  zu  lar üz  rə ses  si  ya  lar  dan 
iba  rət olur və bu ses  si  ya  la  rın ək  sə  riy 
yə  ti ge  niş miq  yas  da iz  lə  nil  mə  si üçün 
müx  tə  lif trans  mil  li me  dia qu  rum  la  rı 
tə  rə  fin  dən bir  ba  şa nü  ma  yiş et  di  ri  lir.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun ha  zır 
da Çi  nin Tay  van əya  lə  tin  də və Nyu
York  da nü  ma  yən  də  lik  lə  ri möv  cud 
dur. 2005ci ilin yan  va  rın  da fo  rum 
çər  çi  və  sin  də Gənc Qlo  bal Rəh  bər  lər 
ad  lı müs  tə  qil təş  ki  lat da tə  sis olu  nub. 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu il  lik dün  ya 

fo  rum  la  rı ilə ya  na  şı, La  tın Ame  ri  ka  sı, 
Or  ta Şərq, Af  ri  ka, Şər  qi Asi  ya, Ru  si  ya, 
Av  ro  pa və Mər  kə  zi Asi  ya üz  rə re 
gional iq  ti  sa  di fo  rum  lar da təş  kil edir. 
Fo  rum  lar üçün se  çi  lən möv  zu  lar ak 
tual  lı  ğı ilə diq  qət çə  kir, mə  ru  zə  lər  də 
dün  ya  nın 100dən çox döv  lə  ti iki əsas 
gös  tə  ri  ci əsa  sın  da  po  ten  sial in  ki  şaf 
və rə  qa  bə  tə da  vam  lı  lıq in  dek  si üz  rə 
qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun
ta  ri  xi  nə qı  sa nə  zər
Ha  zır  da Da  vos Fo  ru  mu  na dün  ya 

da çox bö  yük ma  raq var. Fo  ru  mun il 
lik top  lan  tı  la  rı  na döv  lət rəh  bər  lə  ri, ta 
nın  mış si  ya  si xa  dim  lər, bö  yük və nü 
fuz  lu şir  kət  lə  rin rəh  bər  lə  ri, müx  tə  lif 
qey  rihö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı  nın, me  dia 
or  qan  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri qa  tı  lır  lar.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu ilk də  fə 
1971ci ilin yan  va  rın  da Da  vos şə  hə  rin
 də Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın və Av  ro  pa 
sə  na  ye as  so  siasi  ya  la  rı  nın təş  ki  lat  çı  lı  ğı 
ilə Av  ro  pa biz  nes li  der  lə  ri  nin gö  rü  şü 

ki  mi ke  çi  ri  lib. Da  ha son  ra hə  min gö 
rü  şə sədr  lik edən pro  fes  sor Klaus 
Şvab (Klaus Sch  wab) qey  rikom  mer 
si  ya təş  ki  la  tı ki  mi mər  kə  zi qə  rar  ga  hı 
İs  veç  rə  nin pay  tax  tı Ce  nev  rə  də yer  lə 
şən Av  ro  pa Me  nec  ment Fo  ru  mu  nun 
əsa  sı  nı qo  yub. Av  ro  pa iş adam  la  rı  nın 
Da  vos  da  kı qış is  ti  ra  hət mər  kə  zin  də 
ənə  nə ha  lı  nı alan gö  rüş  lə  ri əsa  sən re 
gion şir  kət  lə  ri  nin ABŞda möv  cud 
olan me  nec  ment  lik təc  rü  bə  si  ni mə 
nim  sə  mə  si yol  la  rı  nı mü  za  ki  rə et  mək 
məq  sə  di da  şı  yır  dı. İlk də  fə ola  raq 
1974cü ilin yan  va  rın  da si  ya  si li  der  lər 
də Da  vos gö  rü  şü  nə də  vət olu  nub  lar. 
Bu  na sə  bəb iri şir  kət  lə  rin ma  raq  la  rı  na 
tə  sir edən döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  qi  şə  lə 
rin, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  lə  ri  nin, bey 
nəl  xalq la  yi  hə  lə  rin ger  çək  ləş  di  ril  mə  si 
və di  gər mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nin döv  lət və 
hö  ku  mət baş  çı  la  rı  nın ira  də  sin  dən ası 
lı ol  ma  sı idi. Təş  ki  la  tın əha  tə dairə  si 
və ro  lu  nun ge  niş  lən  mə  si nə  ti  cə  sin  də 
1987ci il  də qu  ru  mun adı də  yiş  di  ri  lə 
rək Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu ad  lan  dı 

STRATEGİYA

Dün		ya	İq		ti		sa		di	Fo		ru		mu	və	
AzəR		BAY		cAn 

Müasirdövrdəbeynəlxalqmünasibətlərsisteminininkişafisti-
qamətlərinimüəyyənedənstratejifaktorlardanbiridünyaiqti-
sadiyyatındamüşahidəolunantendensiyalardır.Butendensiya-
lardahaçoxsiyasiamillərin,hərbi-strateji faktorların təsiri ilə
meydana çıxsa da, burada dünya iqtisadiyyatının subyektləri
qismində çıxış edən müxtəlif aktorların (dövlətlər, transmilli
korporasiyalar,qlobalbiznesstrukturları,QHT-lərvəs.)qarşı-
lıqlıtəmasvəəlaqələridəxüsusiyertutur.Bukontekstdəqlobal
iqtisadi-siyasidialoqplatformalarımüstəsnaroloynayır.Daha
çoxDavos Forumu adı ilə tanınanDünya İqtisadi Forumu bu
mənadaxüsusiqeydedilməlidir.

HikmətMəmmədov
MilliMəclisindeputatı,

siyasielmlərdoktoru,professor
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 də Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mun  da təm  sil olun  ma  sı da xü  su  si 
vur  ğu  lan  ma  lı  dır. Hər il ke  çi  ri  lən ənə 
nə  vi fo  rum  da Azər  bay  can ən yük  sək 
sə  viy  yə  də uğur  la iş  ti  rak edir. Məhz 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 2013cü il 
ap  re  lin 78də Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si bu 
nun ba  riz nü  mu  nə  lə  rin  dən bi  ri  dir. 
Fo  rum “Cə  nu  bi Qaf  qa  zın və Mər  kə  zi 
Asi  ya  nın gə  lə  cə  yi ilə bağ  lı st  ra  te  ji dia
loq” adı al  tın  da baş tu  tub və burada 
dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də olan, st 
ra  te  ji əhə  miy  yət  li Cə  nu  bi Qaf  qaz və 
Mər  kə  zi Asi  ya re  gionu  nun iq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı, böl  gə  də  ki iq  ti  sa  di və  ziy  yə  tin 
dün  ya  nın di  gər re  gion  la  rı  na tə  si  ri, gə 
lə  cək pers  pek  tiv  lər və di  gər mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə olu  nub. Ümum  dün  ya İq  ti 
sa  di Fo  ru  mu  nun Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si 
bir tə  rəf  dən Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
aləm  də ar  tan nü  fu  zu  nun, di  gər tə  rəf 
dən öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa
 di is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də əl  də olu  nan 
uğur  la  ra ve  ri  lən də  yə  rin tə  za  hü  rü 
dür.

Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mun  da iş  ti  rak ta  ri  xi müs  bət qiy 
mət  lən  di  ri  lir. Mə  lu  mat üçün qeyd 

edək ki,  1995ci ilin 2731 yan  var ta 
rix  lə  rin  də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
ilk də  fə ola  raq Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mun  da iş  ti  rak et  mək üçün Da  vos şə 
hə  rin  də iş  gü  zar sə  fər  də olub. Azər 
bay  ca  nın bu təd  bir  də ilk də  fə iş  ti  ra  kı 
mü  na  si  bə  ti  lə fo  rum çər  çi  və  sin  də öl 
kə  mi  zə həsr olu  nan gö  rüş ke  çi  ri  lib. 
Ora  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev öl  kə
 miz haq  qın  da, əl  də olu  nan iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lər ba  rə  də təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı 
nı mə  lu  mat  lan  dı  ra  raq Azər  bay  can 
real  lıq  la  rı  nın təq  di  ma  tın  da bu ki  mi 
təd  bir  lə  rin bö  yük ro  la ma  lik ol  du  ğu 
nu diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Məhz bu ten  den  si  ya son  ra  kı dö 
nəm  lər  də də da  vam edib. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Da 
vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da iş  ti  ra  kı və 
ora  da söy  lə  di  yi fi  kir  lər bö  yük ma  raq 
do  ğur  maq  da  dır. Mü  tə  xəs  sis  lər Azər 
bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın təh  lil  lə  ri  nə 
və irə  li sür  dü  yü fi  kir  lə  rə cid  di diq  qət 
ye  ti  rir  lər, öl  kə rəh  bə  ri  nin səs  lən  dir  di 
yi fi  kir  lər bey  nəl  xalq mət  buatın diq 
qət mər  kə  zin  də olur.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev məhz 2016
cı il  də ke  çi  ri  lən fo  rum çər  çi  və  sin  də 

baş tut  muş ses  si  ya  lar  da da Azər  bay 
can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şaf is  ti  qa  mət 
lə  ri, pers  pek  ti  vi, qar  şı  da du  ran hə  dəf
 lər və di  gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı fi  kir  lər 
səs  lən  di  rib. Ey  ni za  man  da, öl  kə baş  çı
 sı  nın Da  vos Fo  ru  mu  nun say  tın  da 
dərc edil  miş “Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya
 tı  nın gə  lə  cə  yi” ad  lı ana  li  tik mə  qa  lə 
sin  də bəhs olu  nan mə  sə  lə  lə  rə dair te 
zis xa  rak  ter  li ana  li  tik fi  kir  lə  ri yer alıb. 
Öl  kə rəh  bə  ri hə  min ya  zı  da vur  ğu  la 
yıb: “Azər  bay  can bü  tün is  ti  qa  mət  lər 
də, o cüm  lə  dən iq  ti  sa  di sa  hə  də di  na 
mik in  ki  şa  fı  nı mü  vəf  fə  qiy  yət  lə da  vam 
et  di  rən to  le  rant bir öl  kə  dir. Son vaxt 
lar nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin şə  kil  də 
aşa  ğı düş  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, öl  kə iq 
ti  sa  diy  ya  tı özü  nün in  ki  şaf temp  lə  ri  ni 
da  vam et  dir  mək  də  dir”.

Tə  sa  dü  fi de  yil ki, fo  ru  ma dair ana 
li  tik mə  qa  lə  lər  lə çı  xış edən nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq agent  lik  lər Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mun  da səs  lən  di  ri  lən fi  kir  lə  rə gö 
rə be  lə bir qə  naətə gə  lir  lər ki, Azər 
bay  ca  nın bey  nəl  xalq aləm  lə əmək  daş
 lı  ğa töh  fə  lə  ri da  vam  lı  dır və öl  kə  miz 
re  gional, qlo  bal tərəf  daş  lıq  da müs  təs 
na rol oy  na  yır.

STRATEGİYA

rıl  dı. 1976cı il  dən müəy  yən  ləş  di  ri  lən 
qay  da  ya əsa  sən, Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mu  na qlo  bal, re  gional və mil  li sə  viy 
yə  lər  də ən nü  fuz  lu, gə  lir  li və fəaliy  yət 
dairə  si ge  niş olan 1000 şir  kət üzv  dür. 
On  lar təq  ri  bən 100 mil  yon ABŞ dol  la 
rın  dan 5 mil  yard dol  la  ra  dək il  lik gə  li 
ri olan, or  ta he  sab  la 15 faiz  lik il  lik ar 
tım tem  pi  nə ma  lik, fəaliy  yət gös  tər 
dik  lə  ri cə  miy  yət  də ak  tiv  li  yi, sə  mə  rə  li
 li  yi ilə se  çi  lən şir  kət  lər  dir.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 
il  lik he  sa  bat  la  rı st  ra  te  ji 
əhə  miy  yət  li kon  sep  tual
mən  bə ki  mi
Qlo  bal əhə  miy  yət  li bir çox va  cib 

mə  sə  lə  lə  ri diq  qət mər  kə  zin  də sax  la 
maq məq  sə  di  lə Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mu il  lik he  sa  bat  lar ha  zır  la  yır. Qeyd 
et  di  yi  miz ki  mi, fo  ru  mun Qlo  bal Rə 
qa  bət   Qa  bi  liy  yət  li  lik He  sa  ba  tın  da 
müx  tə  lif gös  tə  ri  ci  lər əsa  sın  da ay  rıay 
rı döv  lət  lə  rin iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yə  ti rey  tinq cəd  və  lin  də əks olu
 nur. Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun Qlo 
bal Risk  lər He  sa  ba  tın  da dün  ya iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nı təh  did edən təh  lü  kə  lər və 
on  la  rın sə  viy  yə  si gös  tə  ri  lir. Min  lər  lə 
eks  per  tin araş  dır  ma  la  rı  nın nə  ti  cə  si 
ola  raq qar  şı  da  kı 10 il müd  də  tin  də 
dün  ya  nı na  ra  hat edə bi  lə  cək 50 əsas 
risk müəy  yən edi  lir. Dün  ya iq  ti  sa  diy 
ya  tı  nı hə  də  lə  yən risk  lər əmək ba  za 
rın  da  kı, ma  liy  yə sis  te  min  də  ki dis  ba 
lans  dan miq  ra  si  ya  ya, de  moq  ra  fik 
prob  lem  lə  rə, ter  ro  riz  mə, küt  lə  vi qır 
ğın si  lah  la  rı  nın ya  yıl  ma  sı  na, ki  ber  hü 
cum təh  lü  kə  lə  ri  nə  dək ən müx  tə  lif sa 
hə  lə  ri əha  tə edir.

Da  vos Fo  ru  mu iq  ti  sa  di 
güc mər  kəz  lə  ri  nin dialo  qu
və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
he  sa  ba  tı xa  rak  te  ri da  şı  yır
İq  ti  sa  di xa  rak  ter da  şı  ma  sı  na bax 

ma  ya  raq, Da  vos Fo  ru  mu dün  ya si  ya 
sə  ti  nə, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  rə cid 

di tə  si  rə ma  lik  dir. Bu  nun da nə  ti  cə  sin
 də fo  rum gö  rüş  lə  ri bə  zən mü  hüm si 
ya  si nə  ti  cə  lər  lə yad  da qa  lır. Mə  sə  lən, 
1988ci il  də fo  rum çər  çi  və  sin  də Tür  ki
 yə ilə Yu  na  nıs  tan ara  sın  da Da  vos Bə 
yan  na  mə  si  nin im  za  lan  ma  sı kri  tik 
həd  də olan iki öl  kə mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
təd  ri  cən yax  şı  laş  ma  sı  na tə  kan ver  di. 
1989cu il  də isə Da  vos  da Şi  ma  li və 
Cə  nu  bi Ko  re  ya ara  sın  da na  zir  lər sə 
viy  yə  sin  də ilk gö  rüş ke  çi  ri  lib. Hə  min 
ilin Da  vos Fo  ru  mu çər  çi  və  sin  də Al 
ma  ni  ya kans  le  ri ilə Şər  qi Al  ma  ni  ya 
döv  lə  ti  nin Baş na  zi  ri ara  sın  da baş 
tutan bu gö  rüş  də öl  kə  nin bir  ləş  di  ril 
mə  si mü  za  ki  rə olu  nub.

Da  vos Fo  ru  mu  nun iq  ti  sa  di və si  ya
 si əhə  miy  yə  ti bu gün da  ha da ar  tıb. 
Fo  rum dün  ya  nın iq  ti  sa  di mən  zə  rə  si 
nin şə  kil  lən  di  ril  mə  sin  də önəm  li rol 
oy  na  yır. Bu  ra  da irə  li sü  rü  lən ye  ni fi 
kir  lər, tək  lif  lər qlo  bal iq  ti  sa  diy  ya  ta ye 
ni is  ti  qa  mət  lər ve  rir. Da  vos Fo  ru  mu 
həm də iq  ti  sa  di güc mər  kəz  lə  ri  nin bir
bi  ri ilə dialo  qu və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti 
nə he  sa  ba  tı xa  rak  te  ri da  şı  yır. Qlo  bal 
iq  ti  sa  di böh  ra  nın, mil  yon  lar  la in  sa  nın 
ya  şa  yı  şı  na, ay  rıay  rı döv  lət  lə  rin iq  ti 
sa  diy  ya  tı  na tə  sir edən si  ya  si mü  na  qi 
şə  lə  rin da  vam et  di  yi, ər  zaq ça  tış  maz 
lı  ğı prob  le  mi  nin möv  cud ol  du  ğu in  di
 ki dövr  də si  ya  si li  der  lə  ri, iş adam  la  rı 
nı, və  tən  daş cə  miy  yə  ti qu  rum  la  rı  nın 
rəh  bər  lə  ri  ni bir ara  ya top  la  yan Da  vos 
Fo  ru  mu, şüb  hə  siz ki, bir çox mə  sə  lə  lə
 rin mü  za  ki  rə  si  nə və va  cib qə  rar  la  rın 
qə  bu  lu  na əl  ve  riş  li mü  hit ya  ra  dır.

Azər  bay  can Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da 
uğur  la təm  sil olu  nur
Əl  bət  tə, bu qlo  bal iq  ti  sa  disi  ya  si 

plat  for  ma hər bir müs  tə  qil si  ya  si kur 
sa ma  lik olan öl  kə  nin ora  da uğur  la 
təmsil olun  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Bu ba 
xım  dan Azər  bay  can da is  tis  na təş  kil 
et  mir. Bəl  li ol  du  ğu ki  mi, son 10 il  də 
dün  ya miq  ya  sın  da ən sü  rət  li in  ki  şaf 

tem  pi  nə ma  lik olan Azər  bay  can  da hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən da  vam  lı is  la  hat  lar sa  yə 
sin  də bü  tün sa  hə  lə  rin pa  ra  lel tə  rəq  qi  si 
tə  min edi  lib, ey  ni za  man  da, Azər  bay 
can dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na uğur  la in 
teq  ra  si  ya olu  nub. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
si  ya  siiq  ti  sa  di kur  sun fo  nun  da mil  li 
in  ki  şa  fın Azər  bay  can mo  de  li  nin for 
ma  laş  dı  rıl  ma  sı və sə  mə  rə  li iq  ti  sa  di si 
ya  sət sa  yə  sin  də hə  dəf  lə  nən nə  ti  cə  lə 
rin əl  də olun  ma  sı, so  sialiq  ti  sa  di is  la 
hat  la  rın mü  tə  ma  di qay  da  da hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si, həm  çi  nin di  gər bu ki  mi 
təd  bir  lər Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki 
şa  fı  nı tə  min et  mək  lə ya  na  şı, pers  pek 
tiv tə  rəq  qi  nin əsas  la  rı  nı for  ma  laş  dı  rıb, 
iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na müs  təs  na töh  fə  lər ve  rib. Sa 
da  la  nan  la  rın qa  nu  nauy  ğun nə  ti  cə  si 
ki  mi, Azər  bay  ca  nın di  na  mik iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı, o cüm  lə  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
iq  ti  sa  di si  ya  sət və for  ma  laş  dı  rıl  mış iq 
ti  sa  di in  ki  şaf mo  de  li in  ki  şaf et  mək  də 
olan öl  kə  lər üçün nü  mu  nə qis  min  də 
çı  xış edir.

İki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li si  ya  siiq  ti  sa 
di mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin
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 də Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mun  da təm  sil olun  ma  sı da xü  su  si 
vur  ğu  lan  ma  lı  dır. Hər il ke  çi  ri  lən ənə 
nə  vi fo  rum  da Azər  bay  can ən yük  sək 
sə  viy  yə  də uğur  la iş  ti  rak edir. Məhz 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 2013cü il 
ap  re  lin 78də Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si bu 
nun ba  riz nü  mu  nə  lə  rin  dən bi  ri  dir. 
Fo  rum “Cə  nu  bi Qaf  qa  zın və Mər  kə  zi 
Asi  ya  nın gə  lə  cə  yi ilə bağ  lı st  ra  te  ji dia
loq” adı al  tın  da baş tu  tub və burada 
dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də olan, st 
ra  te  ji əhə  miy  yət  li Cə  nu  bi Qaf  qaz və 
Mər  kə  zi Asi  ya re  gionu  nun iq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı, böl  gə  də  ki iq  ti  sa  di və  ziy  yə  tin 
dün  ya  nın di  gər re  gion  la  rı  na tə  si  ri, gə 
lə  cək pers  pek  tiv  lər və di  gər mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə olu  nub. Ümum  dün  ya İq  ti 
sa  di Fo  ru  mu  nun Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si 
bir tə  rəf  dən Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
aləm  də ar  tan nü  fu  zu  nun, di  gər tə  rəf 
dən öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa
 di is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də əl  də olu  nan 
uğur  la  ra ve  ri  lən də  yə  rin tə  za  hü  rü 
dür.

Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mun  da iş  ti  rak ta  ri  xi müs  bət qiy 
mət  lən  di  ri  lir. Mə  lu  mat üçün qeyd 

edək ki,  1995ci ilin 2731 yan  var ta 
rix  lə  rin  də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
ilk də  fə ola  raq Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mun  da iş  ti  rak et  mək üçün Da  vos şə 
hə  rin  də iş  gü  zar sə  fər  də olub. Azər 
bay  ca  nın bu təd  bir  də ilk də  fə iş  ti  ra  kı 
mü  na  si  bə  ti  lə fo  rum çər  çi  və  sin  də öl 
kə  mi  zə həsr olu  nan gö  rüş ke  çi  ri  lib. 
Ora  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev öl  kə
 miz haq  qın  da, əl  də olu  nan iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lər ba  rə  də təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı 
nı mə  lu  mat  lan  dı  ra  raq Azər  bay  can 
real  lıq  la  rı  nın təq  di  ma  tın  da bu ki  mi 
təd  bir  lə  rin bö  yük ro  la ma  lik ol  du  ğu 
nu diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Məhz bu ten  den  si  ya son  ra  kı dö 
nəm  lər  də də da  vam edib. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Da 
vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da iş  ti  ra  kı və 
ora  da söy  lə  di  yi fi  kir  lər bö  yük ma  raq 
do  ğur  maq  da  dır. Mü  tə  xəs  sis  lər Azər 
bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın təh  lil  lə  ri  nə 
və irə  li sür  dü  yü fi  kir  lə  rə cid  di diq  qət 
ye  ti  rir  lər, öl  kə rəh  bə  ri  nin səs  lən  dir  di 
yi fi  kir  lər bey  nəl  xalq mət  buatın diq 
qət mər  kə  zin  də olur.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev məhz 2016
cı il  də ke  çi  ri  lən fo  rum çər  çi  və  sin  də 

baş tut  muş ses  si  ya  lar  da da Azər  bay 
can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şaf is  ti  qa  mət 
lə  ri, pers  pek  ti  vi, qar  şı  da du  ran hə  dəf
 lər və di  gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı fi  kir  lər 
səs  lən  di  rib. Ey  ni za  man  da, öl  kə baş  çı
 sı  nın Da  vos Fo  ru  mu  nun say  tın  da 
dərc edil  miş “Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya
 tı  nın gə  lə  cə  yi” ad  lı ana  li  tik mə  qa  lə 
sin  də bəhs olu  nan mə  sə  lə  lə  rə dair te 
zis xa  rak  ter  li ana  li  tik fi  kir  lə  ri yer alıb. 
Öl  kə rəh  bə  ri hə  min ya  zı  da vur  ğu  la 
yıb: “Azər  bay  can bü  tün is  ti  qa  mət  lər 
də, o cüm  lə  dən iq  ti  sa  di sa  hə  də di  na 
mik in  ki  şa  fı  nı mü  vəf  fə  qiy  yət  lə da  vam 
et  di  rən to  le  rant bir öl  kə  dir. Son vaxt 
lar nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin şə  kil  də 
aşa  ğı düş  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, öl  kə iq 
ti  sa  diy  ya  tı özü  nün in  ki  şaf temp  lə  ri  ni 
da  vam et  dir  mək  də  dir”.

Tə  sa  dü  fi de  yil ki, fo  ru  ma dair ana 
li  tik mə  qa  lə  lər  lə çı  xış edən nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq agent  lik  lər Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mun  da səs  lən  di  ri  lən fi  kir  lə  rə gö 
rə be  lə bir qə  naətə gə  lir  lər ki, Azər 
bay  ca  nın bey  nəl  xalq aləm  lə əmək  daş
 lı  ğa töh  fə  lə  ri da  vam  lı  dır və öl  kə  miz 
re  gional, qlo  bal tərəf  daş  lıq  da müs  təs 
na rol oy  na  yır.

STRATEGİYA

rıl  dı. 1976cı il  dən müəy  yən  ləş  di  ri  lən 
qay  da  ya əsa  sən, Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mu  na qlo  bal, re  gional və mil  li sə  viy 
yə  lər  də ən nü  fuz  lu, gə  lir  li və fəaliy  yət 
dairə  si ge  niş olan 1000 şir  kət üzv  dür. 
On  lar təq  ri  bən 100 mil  yon ABŞ dol  la 
rın  dan 5 mil  yard dol  la  ra  dək il  lik gə  li 
ri olan, or  ta he  sab  la 15 faiz  lik il  lik ar 
tım tem  pi  nə ma  lik, fəaliy  yət gös  tər 
dik  lə  ri cə  miy  yət  də ak  tiv  li  yi, sə  mə  rə  li
 li  yi ilə se  çi  lən şir  kət  lər  dir.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 
il  lik he  sa  bat  la  rı st  ra  te  ji 
əhə  miy  yət  li kon  sep  tual
mən  bə ki  mi
Qlo  bal əhə  miy  yət  li bir çox va  cib 

mə  sə  lə  lə  ri diq  qət mər  kə  zin  də sax  la 
maq məq  sə  di  lə Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mu il  lik he  sa  bat  lar ha  zır  la  yır. Qeyd 
et  di  yi  miz ki  mi, fo  ru  mun Qlo  bal Rə 
qa  bət   Qa  bi  liy  yət  li  lik He  sa  ba  tın  da 
müx  tə  lif gös  tə  ri  ci  lər əsa  sın  da ay  rıay 
rı döv  lət  lə  rin iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yə  ti rey  tinq cəd  və  lin  də əks olu
 nur. Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun Qlo 
bal Risk  lər He  sa  ba  tın  da dün  ya iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nı təh  did edən təh  lü  kə  lər və 
on  la  rın sə  viy  yə  si gös  tə  ri  lir. Min  lər  lə 
eks  per  tin araş  dır  ma  la  rı  nın nə  ti  cə  si 
ola  raq qar  şı  da  kı 10 il müd  də  tin  də 
dün  ya  nı na  ra  hat edə bi  lə  cək 50 əsas 
risk müəy  yən edi  lir. Dün  ya iq  ti  sa  diy 
ya  tı  nı hə  də  lə  yən risk  lər əmək ba  za 
rın  da  kı, ma  liy  yə sis  te  min  də  ki dis  ba 
lans  dan miq  ra  si  ya  ya, de  moq  ra  fik 
prob  lem  lə  rə, ter  ro  riz  mə, küt  lə  vi qır 
ğın si  lah  la  rı  nın ya  yıl  ma  sı  na, ki  ber  hü 
cum təh  lü  kə  lə  ri  nə  dək ən müx  tə  lif sa 
hə  lə  ri əha  tə edir.

Da  vos Fo  ru  mu iq  ti  sa  di 
güc mər  kəz  lə  ri  nin dialo  qu
və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
he  sa  ba  tı xa  rak  te  ri da  şı  yır
İq  ti  sa  di xa  rak  ter da  şı  ma  sı  na bax 

ma  ya  raq, Da  vos Fo  ru  mu dün  ya si  ya 
sə  ti  nə, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  rə cid 

di tə  si  rə ma  lik  dir. Bu  nun da nə  ti  cə  sin
 də fo  rum gö  rüş  lə  ri bə  zən mü  hüm si 
ya  si nə  ti  cə  lər  lə yad  da qa  lır. Mə  sə  lən, 
1988ci il  də fo  rum çər  çi  və  sin  də Tür  ki
 yə ilə Yu  na  nıs  tan ara  sın  da Da  vos Bə 
yan  na  mə  si  nin im  za  lan  ma  sı kri  tik 
həd  də olan iki öl  kə mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
təd  ri  cən yax  şı  laş  ma  sı  na tə  kan ver  di. 
1989cu il  də isə Da  vos  da Şi  ma  li və 
Cə  nu  bi Ko  re  ya ara  sın  da na  zir  lər sə 
viy  yə  sin  də ilk gö  rüş ke  çi  ri  lib. Hə  min 
ilin Da  vos Fo  ru  mu çər  çi  və  sin  də Al 
ma  ni  ya kans  le  ri ilə Şər  qi Al  ma  ni  ya 
döv  lə  ti  nin Baş na  zi  ri ara  sın  da baş 
tutan bu gö  rüş  də öl  kə  nin bir  ləş  di  ril 
mə  si mü  za  ki  rə olu  nub.

Da  vos Fo  ru  mu  nun iq  ti  sa  di və si  ya
 si əhə  miy  yə  ti bu gün da  ha da ar  tıb. 
Fo  rum dün  ya  nın iq  ti  sa  di mən  zə  rə  si 
nin şə  kil  lən  di  ril  mə  sin  də önəm  li rol 
oy  na  yır. Bu  ra  da irə  li sü  rü  lən ye  ni fi 
kir  lər, tək  lif  lər qlo  bal iq  ti  sa  diy  ya  ta ye 
ni is  ti  qa  mət  lər ve  rir. Da  vos Fo  ru  mu 
həm də iq  ti  sa  di güc mər  kəz  lə  ri  nin bir
bi  ri ilə dialo  qu və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti 
nə he  sa  ba  tı xa  rak  te  ri da  şı  yır. Qlo  bal 
iq  ti  sa  di böh  ra  nın, mil  yon  lar  la in  sa  nın 
ya  şa  yı  şı  na, ay  rıay  rı döv  lət  lə  rin iq  ti 
sa  diy  ya  tı  na tə  sir edən si  ya  si mü  na  qi 
şə  lə  rin da  vam et  di  yi, ər  zaq ça  tış  maz 
lı  ğı prob  le  mi  nin möv  cud ol  du  ğu in  di
 ki dövr  də si  ya  si li  der  lə  ri, iş adam  la  rı 
nı, və  tən  daş cə  miy  yə  ti qu  rum  la  rı  nın 
rəh  bər  lə  ri  ni bir ara  ya top  la  yan Da  vos 
Fo  ru  mu, şüb  hə  siz ki, bir çox mə  sə  lə  lə
 rin mü  za  ki  rə  si  nə və va  cib qə  rar  la  rın 
qə  bu  lu  na əl  ve  riş  li mü  hit ya  ra  dır.

Azər  bay  can Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da 
uğur  la təm  sil olu  nur
Əl  bət  tə, bu qlo  bal iq  ti  sa  disi  ya  si 

plat  for  ma hər bir müs  tə  qil si  ya  si kur 
sa ma  lik olan öl  kə  nin ora  da uğur  la 
təmsil olun  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Bu ba 
xım  dan Azər  bay  can da is  tis  na təş  kil 
et  mir. Bəl  li ol  du  ğu ki  mi, son 10 il  də 
dün  ya miq  ya  sın  da ən sü  rət  li in  ki  şaf 

tem  pi  nə ma  lik olan Azər  bay  can  da hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən da  vam  lı is  la  hat  lar sa  yə 
sin  də bü  tün sa  hə  lə  rin pa  ra  lel tə  rəq  qi  si 
tə  min edi  lib, ey  ni za  man  da, Azər  bay 
can dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na uğur  la in 
teq  ra  si  ya olu  nub. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
si  ya  siiq  ti  sa  di kur  sun fo  nun  da mil  li 
in  ki  şa  fın Azər  bay  can mo  de  li  nin for 
ma  laş  dı  rıl  ma  sı və sə  mə  rə  li iq  ti  sa  di si 
ya  sət sa  yə  sin  də hə  dəf  lə  nən nə  ti  cə  lə 
rin əl  də olun  ma  sı, so  sialiq  ti  sa  di is  la 
hat  la  rın mü  tə  ma  di qay  da  da hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si, həm  çi  nin di  gər bu ki  mi 
təd  bir  lər Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki 
şa  fı  nı tə  min et  mək  lə ya  na  şı, pers  pek 
tiv tə  rəq  qi  nin əsas  la  rı  nı for  ma  laş  dı  rıb, 
iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin 
in  ki  şa  fı  na müs  təs  na töh  fə  lər ve  rib. Sa 
da  la  nan  la  rın qa  nu  nauy  ğun nə  ti  cə  si 
ki  mi, Azər  bay  ca  nın di  na  mik iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı, o cüm  lə  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
iq  ti  sa  di si  ya  sət və for  ma  laş  dı  rıl  mış iq 
ti  sa  di in  ki  şaf mo  de  li in  ki  şaf et  mək  də 
olan öl  kə  lər üçün nü  mu  nə qis  min  də 
çı  xış edir.

İki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li si  ya  siiq  ti  sa 
di mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin
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 lər ver  sə  lər də, real  lıq  da heç bir 
nə  ti  cə əl  də olun  ma  mış  dır”.

İs  veç Kral  lı  ğı  nın Xa  ri  ci İş  lər na 
zi  ri xa  nım Mar  qot Vallst  röm qeyd 
et  di ki, par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də 
əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si hə  ya  tın 
di  gər sa  hə  lə  ri  nə də öz müs  bət tə  si
 ri  ni gös  tə  rə bi  lər. O, öl  kə  si  nin Qaf
 qa  zın bu böl  gə  si ilə si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni və hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də 
əla  qə  lə  ri ge  niş  lən  dir  mək niy  yə  tin 
də ol  du  ğu  nu ifa  də et  di. 

Fev  ra  lın 3də Mil  li Məc  li  sin Səd
 ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər 
də olan Yu  na  nıs  ta  nın Xa  ri  ci İş  lər 
na  zi  ri Ni  kos Kot  ziasın baş  çı  lıq et 
di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş 
dü.

Bu sə  fə  rin öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na ye  ni töh
 fə  lər ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni bil  di  rən 
Sədr de  di ki, Azər  bay  can Yu  na  nıs
 tan  la əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  sin  də 
ma  raq  lı  dır və iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət 
lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ve  rir. 
O, döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da əla  qə  lə 
rin yük  sək sə  viy  yə  də ol  ma  sın  da 
öl  kə baş  çı  la  rı  nın xü  su  si ro  lu  nu 
qeyd et  di.

Gö  rüş  də Azər  bay  can  la Yu  na  nıs
 tan ara  sın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər  dən da  nı  şan spi  ker ti 
ca  rət döv  riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı və 
iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün hər 
iki tə  rə  fin ge  niş po  ten  sialı ol  du  ğu 

nu diq  qə  tə çat  dır  dı. Qeyd et  di ki, 
real  laş  dı  rı  lan TAP la  yi  hə  si öl  kə  lə 
ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  ni 
da  ha da ar  tı  ra  caq  dır.

Azər  bay  can  da ol  du  ğu müd  dət 
də ma  raq  lı gö  rüş  lər ke  çir  di  yi  ni 
vur  ğu  la  yan Yu  na  nıs  ta  nın Xa  ri  ci İş 
lər na  zi  ri Ni  kos Kot  zias xü  su  si  lə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  lə olan gö 
rü  şü  nü yük  sək qiy  mət  lən  dir  di. 
Qo  naq öl  kə  si  nin Azər  bay  ca  nın Av 
ro  pa İt  ti  fa  qı əla  qə  lə  ri  nin da  ha da 
möh  kəm  lən  mə  si  nə hər za  man töh
 fə ver  mə  yə ha  zır ol  du  ğu  nu diq  qə 
tə çat  dır  dı. O, ti  ca  ri, iq  ti  sa  di, həm 
çi  nin mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də əla  qə 
lə  rin da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nin 
va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı.

Ni  kos Kot  zias Yu  na  nıs  tan par  la
 men  tin  də Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun ya  ra  dıl  ma  sı  nın da par 
la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı 
na tə  kan ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni ifa 
də et  di.

Yan  va  rın 25də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov ATƏT Par  la 
ment As  samb  le  ya  sı  nın sədr 
müavin  lə  ri Geor  gi Se  re  te  li  ni və 
Kent Hars  ted  ti qə  bul et  di.

Oq  tay Əsə  dov ATƏT PAnın hər 
iki sədr müavi  ni  nin öl  kə  mi  zə sə  fə 
ri  nin mü  hüm əhə  miy  yət kəsb et  di
 yi  ni söy  lə  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay 
can ATƏTlə 20 il  dən çox  dur əmək
 daş  lıq edir: “Əmək  daş  lı  ğı  mı  zın 

müs  bət mə  qam  la  rı ilə ya  na  şı, bi  zi 
na  ra  hat edən bir sı  ra mə  sə  lə  lər də 
var  dır. Ümid edi  rik ki, dialoq nə  ti
 cə  sin  də sual do  ğu  ran bu mə  sə  lə  lə 
rə ay  dın  lıq gə  ti  ri  lə  cək  dir”. 

V ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də 
qu  ru  mun nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
mü  şa  hi  də  çi qis  min  də iş  ti  rak et  mə 
mə  sin  dən təəs  süf  lən  di  yi  ni bil  di  rən 
Oq  tay Əsə  dov an  la  şıl  maz  lıq  la  rın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni 
vur  ğu  la  dı. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can 
tə  rə  fi ATƏTlə əmək  daş  lı  ğı da  vam 
et  dir  mək, öl  kə ic  ti  maiy  yə  tin  də qu 
ru  mun bə  zi tə  si  sat  la  rı  na olan inam
 sız  lı  ğı ara  dan qal  dır  maq üçün səy 
lər gös  tər  mək niy  yə  tin  də  dir, an  caq 
bu səy  lər qar  şı  lıq  lı ol  ma  lı  dır.  

Spi  ker sə  fər çər  çi  və  sin  də qo  naq
 la  rın ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  rin və apa  rı 
lan da  nı  şıq  la  rın mü  na  si  bət  lə  ri  mi 
zin in  ki  şa  fı  na ye  ni töh  fə ve  rə  cə  yi  nə  
ina  mı  nı ifa  də et  di. 

ATƏT PAnın sədr müavi  ni 
Geor  gi Se  re  te  li nü  ma  yən  də he  yə  ti 
adın  dan sə  mi  mi qə  bu  la gö  rə min 
nət  dar  lı  ğı  nı bil  dir  di. O söy  lə  di ki, 
təm  sil et  di  yi təş  ki  lat müs  tə  qil 
Azər  bay  can  la əmək  daş  lıq sa  hə  sin 
də ye  ni sə  hi  fə aç  maq niy  yə  tin  də 
dir: “Mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin uzun 
müd  dət  da  vam et  mə  si  nə bax  ma 
ya  raq, bə  zi xo  şa  gəl  məz hal  lar da 
ol  muş  dur. Biz qar  şı  ya çı  xan sual  la
 rı dialoq yo  lu ilə ara  dan qal  dır 
maq, Azər  bay  can  la hə  ya  tın bü  tün 
sa  hə  lə  rin  də konst  ruk  tiv əmək  daş 
lıq et  mək fik  rin  də  yik”. 

RƏSMİ XRONİKA

Fev  ra  lın 12də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
Mü  ha  fi  zə  kar  lar və is  la  hat  çı  lar si 
ya  si qru  pu  nun üzv  lə  ri ilə gö  rüş 
dü.

Sədr bil  dir  di ki, Azər  bay  can Av 
ro  pa İt  ti  fa  qı və onun qu  rum  la  rı ilə 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də 
ma  raq  lı  dır, la  kin bu əmək  daş  lıq 
qar  şı  lıq  lı hör  mə  tə əsas  lan  ma  lı  dır; 
son dövr  lər Av  ro  pa Par  la  men  ti tə 
rə  fin  dən öl  kə  mi  zə mü  na  si  bət  də 
sər  gi  lə  nən qə  rəz  li və müəy  yən ma 
raq  la  ra xid  mət edən ya  naş  ma  lar 
mü  na  si  bət  lər  də so  yuq  luq ya  rat 
mış  dır: “Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
üzv  lə  ri tə  rə  fin  dən fər  di qay  da  da 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ni  zam  lan  ma  sı 
və əla  qə  lə  rin bər  pa  sı cəhd  lə  ri təq 
di  rə  la  yiq  dir. Bu ba  xım  dan təş  ki  la 
tın Mü  ha  fi  zə  kar  lar və is  la  hat  çı  lar 
si  ya  si qru  pu  üzv  lə  ri  nin öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. 
İna  nı  rıq ki, bu cür sə  fər  lər ümu  mi 
məq  səd  lə  rə xid  mət edir”.

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Mü  ha  fi 
zə  kar  lar və is  la  hat  çı  lar si  ya  si qru 
pu  nun pre  zi  den  ti Yan Zah  ra  dil 
söy  lə  di ki, o, öl  kə  mi  zə həm Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı, həm də  
rəh  bər  lik et  di  yi qru  pun si  ya  si rəh 

bə  ri qis  min  də gəl  miş  dir. Məq  səd 
Av  ro  pa Par  la  men  ti ilə öl  kə  miz, o 
cüm  lə  dən Mil  li Məc  lis ara  sın  da  kı 
mü  na  si  bət  lə  ri nor  mal məc  ra  ya yö 
nəlt  mək, mü  na  si  bət  lə  ri bər  pa et 
mək  dir. O, de pu tat Qüd rət Hə sən
qu li ye vin baş çı lıq et di yi Bü töv 
Azər bay can Xalq Par ti ya sı nın səd ri 
ol du ğu al yans la yax şı mü na si bət
lə ri ol du ğu nu və bu qru pa tam 
hü quq lu üzv ki mi da xil ol du ğu nu 
söy lə di. Qo  naq həm də bil  dir  di ki, 
AŞ  PA ki  mi mö  tə  bər qu  rum  da da 
mü  ha  fi  zə  kar  lar  la azər  bay  can  lı de 
pu  tat  lar ara  sın  da yax  şı əla  qə  lər 
möv  cud  dur. 

Fev  ra  lın 10da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan İs  veç Kral  lı  ğı  nın Xa  ri  ci 
İş  lər na  zi  ri xa  nım Mar  qot Vallst  rö 
mün baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti   ilə görüşdü. 

Qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  yan Sədr 
bu sə  fə  rin əmək  daş  lı  ğı  mı  zın in  ki 
şa  fı  na mü  hüm töh  fə ve  rə  cə  yi  nə 
ina  mı  nı ifa  də et  di. Bil  di  ril  di ki, 
yük  sək sə  viy  yə  li qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər 
iki  tə  rəf  li iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri  mi  zin 
təş  viq edil  mə  si üçün bö  yük zə  min 

ya  ra  dır. Sə  fər çər  çi  və  sin  də iki öl  kə 
ara  sın  da “Gə  lir  lə  rə və əm  la  ka gö  rə 
ver  gi  lə  rə mü  na  si  bət  də iki  qat ver  gi
 tut  ma  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və 
ver  gi  dən ya  yın  ma  nın qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı haq  qın  da” Kon  ven  si  ya 
nın im  za  lan  ma  sı təq  di  rə  la  yiq  dir.

Spi  ker söy  lə  di ki, mü  na  si  bət  lə  ri
 mi  zin  möh  kəm  lən  di  ril  mə  sin  də si 
ya  si ira  də nü  ma  yiş et  di  rən döv  lət 
lə  ri  miz ara  sın  da  kı əla  qə  lər bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də də in 
ki  şaf et  mək  də  dir və biz bu müs  tə 
vi  də əmək  daş  lı  ğın sə  mə  rə  li  li  yi  ni 
ar  tır  maq əz  min  də  yik. 

Sədr əla  qə  lə  rin də  rin  ləş  mə  sin  də 
par  la  ment  lə  rin mü  hüm rol oy  na  dı
 ğı  na diq  qət çək  di. İs  veç par  la  men 
tin  də də Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun tam he  yət  də for  ma  laş 
ma  sı ar  zu  su  nu bil  di  rən Oq  tay Əsə
 dov vur  ğu  la  dı ki, de  pu  tat  la  rın qar
 şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri və gö  rüş  lə  ri ümu  mi 
məq  səd  lə  rə xid  mət edir.

Gö  rüş  də spi  ker söy  lə  di ki, bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  lar Uk  ray  na və Gür
 cüs  tan  da baş ve  rən ha  di  sə  lə  rə bö 
yük diq  qət ye  tir  di  yi hal  da, böl  gə 
nin təh  lü  kə  siz  li  yi  nə bö  yük ma  ne 
çi  lik tö  rə  dən Er  mə  nis  tanAzər  bay 
can mü  na  qi  şə  si  ni ar  xa pla  na ke  çir 
miş  lər. Prob  le  min həl  li ilə məş  ğul 
olan ATƏTin Minsk Qru  pu 20 il 
dən çox  dur ki, bu sa  hə  də heç bir 
irə  li  lə  yi  şə nail ol  ma  mış  dır. Sədr 
Oq  tay Əsə  dov qeyd et  di ki: “Hət  ta 
di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  lar bu mə 
sə  lə  yə ma  raq gös  tər  dik  də, Minsk 
Qru  pu onun qar  şı  sı  nı al  ma  ğa ça  lı 
şır. Bu ya  xın  lar  da AŞ  PAnın qış 
ses  si  ya  sın  da biz be  lə bir hal  la növ 
bə  ti də  fə üz  ləş  dik... Biz çox is  tə  yi 
rik ki, Minsk Qru  pu  na üzv olan 
öl  kə  lə  rin top  lan  tı  sın  da bu qru  pun 
gör  dü  yü iş  lər ba  rə  də bir he  sa  bat 
din  lə  nil  sin. Vax  ti  lə ATƏT PA qar  şı
 sın  da edil  miş he  sa  bat  dan son  ra 
qru  pun həm  sədr  lə  ri müəy  yən vəd
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 lər ver  sə  lər də, real  lıq  da heç bir 
nə  ti  cə əl  də olun  ma  mış  dır”.

İs  veç Kral  lı  ğı  nın Xa  ri  ci İş  lər na 
zi  ri xa  nım Mar  qot Vallst  röm qeyd 
et  di ki, par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də 
əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si hə  ya  tın 
di  gər sa  hə  lə  ri  nə də öz müs  bət tə  si
 ri  ni gös  tə  rə bi  lər. O, öl  kə  si  nin Qaf
 qa  zın bu böl  gə  si ilə si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni və hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də 
əla  qə  lə  ri ge  niş  lən  dir  mək niy  yə  tin 
də ol  du  ğu  nu ifa  də et  di. 

Fev  ra  lın 3də Mil  li Məc  li  sin Səd
 ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər 
də olan Yu  na  nıs  ta  nın Xa  ri  ci İş  lər 
na  zi  ri Ni  kos Kot  ziasın baş  çı  lıq et 
di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş 
dü.

Bu sə  fə  rin öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na ye  ni töh
 fə  lər ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni bil  di  rən 
Sədr de  di ki, Azər  bay  can Yu  na  nıs
 tan  la əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  sin  də 
ma  raq  lı  dır və iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət 
lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ve  rir. 
O, döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da əla  qə  lə 
rin yük  sək sə  viy  yə  də ol  ma  sın  da 
öl  kə baş  çı  la  rı  nın xü  su  si ro  lu  nu 
qeyd et  di.

Gö  rüş  də Azər  bay  can  la Yu  na  nıs
 tan ara  sın  da par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər  dən da  nı  şan spi  ker ti 
ca  rət döv  riy  yə  si  nin ar  tı  rıl  ma  sı və 
iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün hər 
iki tə  rə  fin ge  niş po  ten  sialı ol  du  ğu 

nu diq  qə  tə çat  dır  dı. Qeyd et  di ki, 
real  laş  dı  rı  lan TAP la  yi  hə  si öl  kə  lə 
ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  ni 
da  ha da ar  tı  ra  caq  dır.

Azər  bay  can  da ol  du  ğu müd  dət 
də ma  raq  lı gö  rüş  lər ke  çir  di  yi  ni 
vur  ğu  la  yan Yu  na  nıs  ta  nın Xa  ri  ci İş 
lər na  zi  ri Ni  kos Kot  zias xü  su  si  lə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  lə olan gö 
rü  şü  nü yük  sək qiy  mət  lən  dir  di. 
Qo  naq öl  kə  si  nin Azər  bay  ca  nın Av 
ro  pa İt  ti  fa  qı əla  qə  lə  ri  nin da  ha da 
möh  kəm  lən  mə  si  nə hər za  man töh
 fə ver  mə  yə ha  zır ol  du  ğu  nu diq  qə 
tə çat  dır  dı. O, ti  ca  ri, iq  ti  sa  di, həm 
çi  nin mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də əla  qə 
lə  rin da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nin 
va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı.

Ni  kos Kot  zias Yu  na  nıs  tan par  la
 men  tin  də Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun ya  ra  dıl  ma  sı  nın da par 
la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı 
na tə  kan ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni ifa 
də et  di.

Yan  va  rın 25də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov ATƏT Par  la 
ment As  samb  le  ya  sı  nın sədr 
müavin  lə  ri Geor  gi Se  re  te  li  ni və 
Kent Hars  ted  ti qə  bul et  di.

Oq  tay Əsə  dov ATƏT PAnın hər 
iki sədr müavi  ni  nin öl  kə  mi  zə sə  fə 
ri  nin mü  hüm əhə  miy  yət kəsb et  di
 yi  ni söy  lə  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay 
can ATƏTlə 20 il  dən çox  dur əmək
 daş  lıq edir: “Əmək  daş  lı  ğı  mı  zın 

müs  bət mə  qam  la  rı ilə ya  na  şı, bi  zi 
na  ra  hat edən bir sı  ra mə  sə  lə  lər də 
var  dır. Ümid edi  rik ki, dialoq nə  ti
 cə  sin  də sual do  ğu  ran bu mə  sə  lə  lə 
rə ay  dın  lıq gə  ti  ri  lə  cək  dir”. 

V ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də 
qu  ru  mun nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
mü  şa  hi  də  çi qis  min  də iş  ti  rak et  mə 
mə  sin  dən təəs  süf  lən  di  yi  ni bil  di  rən 
Oq  tay Əsə  dov an  la  şıl  maz  lıq  la  rın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni 
vur  ğu  la  dı. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can 
tə  rə  fi ATƏTlə əmək  daş  lı  ğı da  vam 
et  dir  mək, öl  kə ic  ti  maiy  yə  tin  də qu 
ru  mun bə  zi tə  si  sat  la  rı  na olan inam
 sız  lı  ğı ara  dan qal  dır  maq üçün səy 
lər gös  tər  mək niy  yə  tin  də  dir, an  caq 
bu səy  lər qar  şı  lıq  lı ol  ma  lı  dır.  

Spi  ker sə  fər çər  çi  və  sin  də qo  naq
 la  rın ke  çir  di  yi gö  rüş  lə  rin və apa  rı 
lan da  nı  şıq  la  rın mü  na  si  bət  lə  ri  mi 
zin in  ki  şa  fı  na ye  ni töh  fə ve  rə  cə  yi  nə  
ina  mı  nı ifa  də et  di. 

ATƏT PAnın sədr müavi  ni 
Geor  gi Se  re  te  li nü  ma  yən  də he  yə  ti 
adın  dan sə  mi  mi qə  bu  la gö  rə min 
nət  dar  lı  ğı  nı bil  dir  di. O söy  lə  di ki, 
təm  sil et  di  yi təş  ki  lat müs  tə  qil 
Azər  bay  can  la əmək  daş  lıq sa  hə  sin 
də ye  ni sə  hi  fə aç  maq niy  yə  tin  də 
dir: “Mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin uzun 
müd  dət  da  vam et  mə  si  nə bax  ma 
ya  raq, bə  zi xo  şa  gəl  məz hal  lar da 
ol  muş  dur. Biz qar  şı  ya çı  xan sual  la
 rı dialoq yo  lu ilə ara  dan qal  dır 
maq, Azər  bay  can  la hə  ya  tın bü  tün 
sa  hə  lə  rin  də konst  ruk  tiv əmək  daş 
lıq et  mək fik  rin  də  yik”. 

RƏSMİ XRONİKA

Fev  ra  lın 12də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
Mü  ha  fi  zə  kar  lar və is  la  hat  çı  lar si 
ya  si qru  pu  nun üzv  lə  ri ilə gö  rüş 
dü.

Sədr bil  dir  di ki, Azər  bay  can Av 
ro  pa İt  ti  fa  qı və onun qu  rum  la  rı ilə 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də 
ma  raq  lı  dır, la  kin bu əmək  daş  lıq 
qar  şı  lıq  lı hör  mə  tə əsas  lan  ma  lı  dır; 
son dövr  lər Av  ro  pa Par  la  men  ti tə 
rə  fin  dən öl  kə  mi  zə mü  na  si  bət  də 
sər  gi  lə  nən qə  rəz  li və müəy  yən ma 
raq  la  ra xid  mət edən ya  naş  ma  lar 
mü  na  si  bət  lər  də so  yuq  luq ya  rat 
mış  dır: “Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
üzv  lə  ri tə  rə  fin  dən fər  di qay  da  da 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ni  zam  lan  ma  sı 
və əla  qə  lə  rin bər  pa  sı cəhd  lə  ri təq 
di  rə  la  yiq  dir. Bu ba  xım  dan təş  ki  la 
tın Mü  ha  fi  zə  kar  lar və is  la  hat  çı  lar 
si  ya  si qru  pu  üzv  lə  ri  nin öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik. 
İna  nı  rıq ki, bu cür sə  fər  lər ümu  mi 
məq  səd  lə  rə xid  mət edir”.

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Mü  ha  fi 
zə  kar  lar və is  la  hat  çı  lar si  ya  si qru 
pu  nun pre  zi  den  ti Yan Zah  ra  dil 
söy  lə  di ki, o, öl  kə  mi  zə həm Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı, həm də  
rəh  bər  lik et  di  yi qru  pun si  ya  si rəh 

bə  ri qis  min  də gəl  miş  dir. Məq  səd 
Av  ro  pa Par  la  men  ti ilə öl  kə  miz, o 
cüm  lə  dən Mil  li Məc  lis ara  sın  da  kı 
mü  na  si  bət  lə  ri nor  mal məc  ra  ya yö 
nəlt  mək, mü  na  si  bət  lə  ri bər  pa et 
mək  dir. O, de pu tat Qüd rət Hə sən
qu li ye vin baş çı lıq et di yi Bü töv 
Azər bay can Xalq Par ti ya sı nın səd ri 
ol du ğu al yans la yax şı mü na si bət
lə ri ol du ğu nu və bu qru pa tam 
hü quq lu üzv ki mi da xil ol du ğu nu 
söy lə di. Qo  naq həm də bil  dir  di ki, 
AŞ  PA ki  mi mö  tə  bər qu  rum  da da 
mü  ha  fi  zə  kar  lar  la azər  bay  can  lı de 
pu  tat  lar ara  sın  da yax  şı əla  qə  lər 
möv  cud  dur. 

Fev  ra  lın 10da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan İs  veç Kral  lı  ğı  nın Xa  ri  ci 
İş  lər na  zi  ri xa  nım Mar  qot Vallst  rö 
mün baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti   ilə görüşdü. 

Qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  yan Sədr 
bu sə  fə  rin əmək  daş  lı  ğı  mı  zın in  ki 
şa  fı  na mü  hüm töh  fə ve  rə  cə  yi  nə 
ina  mı  nı ifa  də et  di. Bil  di  ril  di ki, 
yük  sək sə  viy  yə  li qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər 
iki  tə  rəf  li iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri  mi  zin 
təş  viq edil  mə  si üçün bö  yük zə  min 

ya  ra  dır. Sə  fər çər  çi  və  sin  də iki öl  kə 
ara  sın  da “Gə  lir  lə  rə və əm  la  ka gö  rə 
ver  gi  lə  rə mü  na  si  bət  də iki  qat ver  gi
 tut  ma  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və 
ver  gi  dən ya  yın  ma  nın qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı haq  qın  da” Kon  ven  si  ya 
nın im  za  lan  ma  sı təq  di  rə  la  yiq  dir.

Spi  ker söy  lə  di ki, mü  na  si  bət  lə  ri
 mi  zin  möh  kəm  lən  di  ril  mə  sin  də si 
ya  si ira  də nü  ma  yiş et  di  rən döv  lət 
lə  ri  miz ara  sın  da  kı əla  qə  lər bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də də in 
ki  şaf et  mək  də  dir və biz bu müs  tə 
vi  də əmək  daş  lı  ğın sə  mə  rə  li  li  yi  ni 
ar  tır  maq əz  min  də  yik. 

Sədr əla  qə  lə  rin də  rin  ləş  mə  sin  də 
par  la  ment  lə  rin mü  hüm rol oy  na  dı
 ğı  na diq  qət çək  di. İs  veç par  la  men 
tin  də də Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun tam he  yət  də for  ma  laş 
ma  sı ar  zu  su  nu bil  di  rən Oq  tay Əsə
 dov vur  ğu  la  dı ki, de  pu  tat  la  rın qar
 şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri və gö  rüş  lə  ri ümu  mi 
məq  səd  lə  rə xid  mət edir.

Gö  rüş  də spi  ker söy  lə  di ki, bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  lar Uk  ray  na və Gür
 cüs  tan  da baş ve  rən ha  di  sə  lə  rə bö 
yük diq  qət ye  tir  di  yi hal  da, böl  gə 
nin təh  lü  kə  siz  li  yi  nə bö  yük ma  ne 
çi  lik tö  rə  dən Er  mə  nis  tanAzər  bay 
can mü  na  qi  şə  si  ni ar  xa pla  na ke  çir 
miş  lər. Prob  le  min həl  li ilə məş  ğul 
olan ATƏTin Minsk Qru  pu 20 il 
dən çox  dur ki, bu sa  hə  də heç bir 
irə  li  lə  yi  şə nail ol  ma  mış  dır. Sədr 
Oq  tay Əsə  dov qeyd et  di ki: “Hət  ta 
di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  lar bu mə 
sə  lə  yə ma  raq gös  tər  dik  də, Minsk 
Qru  pu onun qar  şı  sı  nı al  ma  ğa ça  lı 
şır. Bu ya  xın  lar  da AŞ  PAnın qış 
ses  si  ya  sın  da biz be  lə bir hal  la növ 
bə  ti də  fə üz  ləş  dik... Biz çox is  tə  yi 
rik ki, Minsk Qru  pu  na üzv olan 
öl  kə  lə  rin top  lan  tı  sın  da bu qru  pun 
gör  dü  yü iş  lər ba  rə  də bir he  sa  bat 
din  lə  nil  sin. Vax  ti  lə ATƏT PA qar  şı
 sın  da edil  miş he  sa  bat  dan son  ra 
qru  pun həm  sədr  lə  ri müəy  yən vəd
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1992ci il fev  ra  lın 25dən 26na ke  çən ge  cə Er 
mə  nis  tan rəh  bər  li  yi  nin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğın Xo  ca  lı şə  hə  rin  də er  mə  ni hərb  çi  lə  ri 
nin və ter  ror dəs  tə  lə  ri  nin, həm  çi  nin Xan  kən  di 
şə  hə  rin  də yer  lə  şən keç  miş so  vet or  du  su  na məx
 sus 366cı mo  toatı  cı ala  yın iş  ti  ra  kı ilə azər  bay 
can  lı  la  ra qar  şı aman  sız bir soy  qı  rı  mı hə  ya  ta 
ke  çi  ril  di. Bə  şər ta  ri  xi  nin in  san  lı  ğa qar  şı ən qan
 lı və tü  kür  pər  di  ci ci  na  yət  lə  rin  dən olan o soy  qı
 rı  mın  da dinc əha  li  miz xü  su  si qəd  dar  lıq  la qət  lə 
ye  ti  ri  lə  rək Xo  ca  lı  da et  nik tə  miz  lə  mə apa  rıl  dı.
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Fa  ciədən ötən 24 il  də Azər  bay 
can Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın dün  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı və tö  rə  dil 
miş küt  lə  vi qır  ğı  nın soy  qı  rı  mı ak  tı 
ki  mi ta  nın  ma  sı üçün çox  şa  xə  li 
fəaliy  yət  lə mü  şa  yiət olu  nan ar  dı  cıl 
si  ya  sət apa  rır. 

Bu iş  də mü  hüm rol oy  na  yan Mil
 li Məc  lis də 19922015ci il  lər ər  zin
 də 11 qə  rar və di  gər sə  nəd  lər qə  bul 
et  miş, çox  say  lı təd  bir  lər ke  çir  miş, 
de  pu  tat  la  rı  mız xa  ri  ci sə  fər  lə  rin  də 
və nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da 

cid  di təb  li  ğat apar  mış  lar. Gö  rü  lən 
iş  lər nə  ti  cə  si  ni ver  miş  dir: Av  ro  pa, 
Asi  ya, Ame  ri  ka və Af  ri  ka  nın bir sı 
ra öl  kə  lə  rin  də döv  lət qu  rum  la  rı, 
par  la  ment  lər və bey  nəl  xalq təş  ki 
lat  lar tə  rə  fin  dən Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na 
dair müx  tə  lif sə  nəd  lər, qə  rar və 
qət  na  mə  lər qə  bul edil  miş  dir.

Azər  bay  can döv  lə  ti və xal  qı  mız 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın dün  ya miq  ya 
sın  da qə  bul edil  mə  si və ci  na  yət  kar
 la  rın mə  su  liy  yə  tə cəlb olun  ma  sı is 
ti  qa  mə  tin  də fəaliy  yə  ti  ni yo  rul  ma 
dan da  vam et  di  rir. Xal  qı  mız ina  nır 
ki, Xo  ca  lı  ya əda  lə  tə nail ola  na  dək 
hər bir və  tən  daş, qey  rihö  ku  mət 
təş  ki  lat  la  rı, döv  lət qu  rum  la  rı bü  tün 
im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də edə  cək  dir. 

Hər il ol  du  ğu ki  mi, bu il də Xo 
ca  lı soy  qı  rı  mı  nın il  dö  nü  mü Azər 
bay  can par  la  men  tin  də müx  tə  lif 
təd  bir  lər  lə qeyd olu  nur. Mil  li Məc 
li  sin Ana  li  tik in  for  ma  si  ya şö  bə  si ilə 
Re  dak  si  ya və nəşr iş  lə  ri şö  bə  si  nin 
bir  gə ha  zır  la  dı  ğı “Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
24 il son  ra” ad  lı buk  let fakt  la  rın 
ümu  mi  ləş  di  ril  mə  si ba  xı  mın  dan də 
yər  li təb  li  ğat va  si  tə  si  dir. Bu  nun  la 
ya  na  şı fev  ra  lın 17də Azər  bay  can 
par  la  men  tin  də ke  çi  ri  lən  “Xo  ca  lı 

soy  qı  rı  mı bey  nəl  xalq hü  quq müs 
tə  vi  sin  də” möv  zu  sun  da ic  ti  mai 
mü  za  ki  rə də fa  ciənin bey  nəl  xalq 
aləm  də təb  li  ğa  tı is  ti  qa  mə  tin  də ye  ni 
hə  dəf  lə  rin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  sin 
də xü  su  si əhə  miy  yət kəsb et  di. Təd
 bir  də Mil  li Məc  li  sin üzv  lə  ri, alim 
lər, döv  lət or  qan  la  rı  nın və QHTlə 
rin təm  sil  çi  lə  ri, KİV nü  ma  yən  də  lə  ri 
iş  ti  rak edir  di  lər. İc  ti  mai mü  za  ki  rə 
də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı qur  ban  la  rı  nın 
xa  ti  rə  si eh  ti  ram  la yad olun  du. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə 
do  vun adın  dan iş  ti  rak  çı  la  rı sa  lam 
la  yan Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi 
ni, İn  san hü  quq  la  rı ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri, ATƏT PAda Azər  bay  can nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri Ba  har 
Mu  ra  do  va Xo  ca  lı soy  qı  rı  mın  dan 
bəhs et  di. Ötən 24 il  də bu fa  ciənin 
bey  nəl  xalq hü  quq müs  tə  vi  sin  də al 
dı  ğı qiy  mət  dən da  nış  dı. Vur  ğu  la  dı 
ki, in  san  lı  ğın bir qis  mi 1992ci il 
fev  ra  lın 26da baş ver  miş soy  qı  rı 
mı  nı gü  nün ha  di  sə  si ki  mi qə  bul et 
di, bir qis  mi yol  ve  ril  məz ol  du  ğu  nu 
de  di, ək  sə  riy  yət isə Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı  nı gör  mə  məz  li  yə vur  du. La  kin 
in  san  lı  ğa sığ  ma  yan o müd  hiş fa 
ciəni ya  şa  yan Azər  bay  can xal  qı, öl 

TƏDBİR
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kə rəh  bər  li  yi, par  la  ment, və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti  nin üzv  lə  ri həm Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin ma  hiy  yə  ti  ni, 
həm də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na dair hə 
qi  qət  lə  ri dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat 
dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də ar  dı  cıl fəaliy
 yət gös  tər  di  lər. 

Məhz Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin ha  ki 
miy  yə  tə qa  yı  dı  şın  dan 
son  ra öl  kə  miz  də ilk də  fə 
bu fa  ciəyə döv  lət sə  viy  yə  sin 
də qiy  mət ve  ril  di və Xo  ca  lı  da 
azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı soy  qı  rı  mı tö 
rə  dil  di  yi ba  rə  də mə  lu  mat bey  nəl 
xalq tri  bu  na  lar  da səs  lən  di. 1993cü 
il av  qus  tun 18də Azər  bay  can Pre 
zi  den  ti  nin sə  la  hiy  yət  lə  ri  ni ic  ra edən 
Azər  bay  can Ali So  ve  ti  nin Səd  ri 
Hey  dər Əli  yev BMT Təh  lü  kə  siz  lik 
Şu  ra  sı  nın səd  ri  nə və qu  ru  mun baş 
ka  ti  bi  nə Xo  ca  lı qır  ğı  nı ilə bağ  lı 
mək  tub ün  van  la  dı. 1994cü ilin fev
 ra  lın  da isə məhz Ulu ön  də  rin tə 
şəb  bü  sü ilə fa  ciənin 2ci il  dö  nü  mü 
ərə  fə  sin  də Mil  li Məc  lis Xo  ca  lı  da 
baş ver  miş küt  lə  vi qır  ğı  nı ge  niş 
mü  za  ki  rə edə  rək, er  mə  ni  lə  rin tö 
rət  dik  lə  ri vəh  şi  li  yin azər  bay  can  lı  la

 ra qar  şı soy  qı  rı  mı ol  du  ğu  nu hü  qu 
qi cə  hət  dən təs  bit et  di. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 

Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də hə 
min si  ya  sət da  ha ge  niş miq  yas  da 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Xo  ca  lı hə  qi  qət  lə  ri 
nin dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə ta  nı  dıl 
ma  sı sə  fir  lik və kon  sul  luq  la  rı  mız, 
xa  ric  də  ki dias  por təş  ki  lat  la  rı  mız 
qar  şı  sın  da mü  hüm və  zi  fə ki  mi qo 
yul  du. 

Çı  xı  şın  da Ba  har Mu  ra  do  va qeyd 
et  di ki, Ley  la Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü 

ilə 2008ci il  dən baş  la  yan “Xo  ca  lı  ya 
əda  lət!” bey  nəl  xalq kam  pa  ni  ya  sı 
da öz bəh  rə  si  ni ver  di. İn  di mün  tə 
zəm su  rət  də şa  hi  di olu  ruq ki, bir 
sı  ra xa  ri  ci öl  kə  lər  də Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı  nın ta  nın  ma  sı  na dair müx  tə  lif 
sə  nəd  lər qə  bul edi  lir, il  dö  nüm  lə  ri 

ərə  fə  sin  də yal  nız öl  kə da  xi  lin  də 
de  yil, həm də xa  ric  də çox
 say  lı təd  bir  lər, an  ma mə 
ra  sim  lə  ri ke  çi  ri  lir. Ma  hiy 

yət eti  ba  ri  lə həm hər  bi tə  ca 
vüz, həm in  san  lı  ğa qar  şı ci  na  yət, 

həm də et  nik tə  miz  lə  mə olan Xo  ca
 lı soy  qı  rı  mı  nı tö  rə  dən  lə  rin bey  nəl 
xalq məh  kə  mə  yə cəlb olun  ma  sı və 
əda  lət qar  şı  sın  da ca  vab ver  mə  si 
üçün bun  dan son  ra da ha  mı  mız 
bir  lik  də əli  miz  dən gə  lə  ni əsir  gə  mə
 mə  li  yik.

Vit  sespi  ker iş  ti  rak  çı  la  rın nə  zə  ri 
nə çat  dır  dı ki, bu  gün  kü ic  ti  mai mü 
za  ki  rə  də məq  səd Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
ilə əla  qə  dar hü  quqmü  ha  fi  zə or 
qan  la  rı, par  la  ment və və  tən  daş cə 
miy  yə  ti qar  şı  sın  da du  ran və  zi  fə  lə 
rin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si  dir. 

Son  ra Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
İn  zi  ba  ti və hər  bi qa  nun  ve  ri  ci  lik şö 
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bə  si  nin mü  di  ri Ni  za  mi Sə  fə  rov çı 
xış et  di. O, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın er 
mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin son 200 il  də 
Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti 
nin mən  ti  qi nə  ti  cə  si ol  du  ğu  nu vur
 ğu  la  dı. Bey  nəl  xalq hü  quq müs  tə  vi
 sin  də “soy  qı  rı  mı” ifa  də  si  nin bir 
ter  min və hü  qu  qi kon  sep  si  ya ola 
raq iş  lən  mə ta  ri  xin  dən ət  raf  lı söh 
bət aç  dı, bu an  la  yı  şın şər  hi  ni ver  di. 
Bil  di  ril  di ki, 9 de  kabr 1948ci il  də 
“Soy  qı  rı  mı ci  na  yət  lə  ri  nin qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı və ci  na  yət  kar  la  rın cə 
za  lan  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” Kon  ven 
si  ya qə  bul edi  lib, in  di  yə  dək 147 
döv  lət bu bey  nəl  xalq mü  qa  vi  lə  nin 
iş  ti  rak  çı  sı  dır. Azər  bay  can hə  min 
sə  nə  di 31 may 1996cı il  də ra  ti  fi  ka
 si  ya et  miş  dir.

Bil  di  ril  di ki, bey  nəl  xalq hü  quq 
müs  tə  vi  sin  də soy  qı  rı  mı  na mü  na  si 
bət  də heç bir müd  dət tət  biq edil 
mir, bu ci  na  yə  ti tö  rə  dən  lər daim 
tə  qi  bet  mə ob  yek  ti  dir. BMTnin 26 
no  yabr 1968ci il ta  rix  li “Hər  bi ci  na
 yət  lər və in  san  lıq əley  hi  nə ci  na  yət 
lə  rə mü  na  si  bət  də ci  na  yət mə  su  liy 
yə  ti  nə cəl  bet  mə müd  dət  lə  ri  nin tət 
biq edil  mə  mə  si haq  qın  da” Kon  ven
 si  ya  sın  da da bu qay  da öz ək  si  ni 
tap  mış  dır. Ma  raq  lı fakt  dır ki, bey 
nəl  xalq bir  lik dün  ya  nın baş  qa re 
gion  la  rın  da tö  rə  di  lən ci  na  yət  lər  lə 
bağ  lı xü  su  si tri  bu  nal  lar təş  kil et  sə 
də, Xo  ca  lı  da 613 nə  fə  rin aman  sız 
lıq  la qət  lə ye  ti  ril  mə  si  nə gö  rə be  lə 
bir tri  bu  nal ya  rat  ma  dı. Mil  li Məc  li 
sin şö  bə mü  di  ri vur  ğu  la  dı ki, bu, 
dün  ya si  ya  sə  tin  də hökm sü  rən iki  li 
stan  dart  la  rın nə  ti  cə  si  dir.

İc  ti  mai mü  za  ki  rə  də Azər  bay  can 
Hər  bi Pro  ku  ror  lu  ğu  nun şö  bə rəisi 
Rauf Məm  mə  dov, Pre  zi  dent Ad  mi
 nist  ra  si  ya  sı  nın sek  tor mü  di  ri Çin 
giz Əs  gə  rov, Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi 
nin nü  ma  yən  də  si To  fiq Mu  sa  yev, 
QHT təm  sil  çi  lə  rin  dən Sa  hib Məm 
mə  dov, Əvəz Hə  sə  nov, Umud Rə 
hi  moğ  lu, Faiq İs  ma  yı  lov Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı gö  rül  müş iş  lər 
dən və qar  şı  da du  ran və  zi  fə  lər  dən 

da  nış  dı  lar. Təd  bi  rə də  vət olun  muş 
alim  lər  dən hü  quq elm  lə  ri dok  to  ru, 
pro  fes  sor Əmir Əli  yev və si  ya  si 
elm  lər dok  to  ru El  çin Əh  mə  dov fi 
kir  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. De  pu  tat  lar 
Qüd  rət Hə  sən  qu  li  yev, Fa  zil Mus  ta
 fa, El  man Nə  si  rov, Hik  mət Məm 
mə  dov, Vü  sal Hü  sey  nov, Göv  hər 
Bax  şə  li  ye  va, Ta  hir Kə  rim  li, Mə  la  hət 
İb  ra  him  qı  zı, Qə  ni  rə Pa  şa  ye  va, Əf  la
 tun Ama  şov və baş  qa  la  rı Mil  li Məc
 li  sin  xət  ti ilə gö  rül  müş iş  lə  ri xa  tır 
lat  maq  la ya  na  şı, Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də əda  lət  li qiy 
mət ve  ril  mə  si və ci  na  yət  kar  la  rın 
mə  su  liy  yə  tə cəlb olun  ma  sı üçün 
gö  rül  mə  li olan iş  lər  dən da  nış  dı  lar. 

Sə  mə  rə  li fi  kir mü  ba  di  lə  si şə 
raitin  də ke  çən ic  ti  mai mü  za  ki  rə  də 
bir sı  ra diq  qə  tə  la  yiq tək  lif  lər səs 
lən  di.

Təd  bi  ri ye  kun  laş  dı  ran Mil  li Məc
 lis Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə 
yev ic  ti  mai mü  za  ki  rə  ni yük  sək də 

yər  lən  dir  di. Azər  bay  can par  la  men 
ti  nin Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı mü 
hüm iş  lər gör  dü  yü  nü vur  ğu  la  dı. 
Bu soy  qı  rı  mı  nın dün  ya ic  ti  maiy  yə 
ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı və er  mə  ni təb  li  ğa 
tı  nın bey  nəl  xalq miq  yas  da if  şa  sı is 
ti  qa  mə  tin  də qar  şı  mız  da du  ran iş  lə 
ri qeyd et  di. Xa  tır  lat  dı ki, iki il son 
ra 1918ci ilin mart ayın  da er  mə  ni 
daş  nak  la  rın Ba  kı  da tö  rət  dik  lə  ri 
soy  qı  rı  mı  nın 100 il  li  yi ta  mam ola 
caq. Bu hə  qi  qə  ti də dün  ya ic  ti  maiy
 yə  ti  nin nə  zə  ri  nə çat  dır  maq va  cib 
dir. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı qur  ban  la  rı  nın 
xa  ti  rə  si  nə ən bö  yük abi  də isə iş  ğal 
al  tın  da olan tor  paq  la  rı  mı  zın, Dağ 
lıq Qa  ra  ba  ğın Azər  bay  ca  na qay  ta 
rıl  ma  sı ol  ma  lı  dır. Biz bü  tün qüv  və
 mi  zi  bu is  ti  qa  mət  də sə  fər  bər et  mə
 li  yik.

Təd  bir  də Mil  li Məc  li  sin İn  san 
hü  quq  la  rı ko  mi  tə  si ya  nın  da Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı iş  çi qru  pun ya  ra
 dıl  ma  sı məq  sə  dəuy  ğun sa  yıl  dı.
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lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sı  na 
yö  nəl  miş bö  yük la  yi  hə  lə  rin real 
laş  dı  rıl  ma  sın  da özü  nü par  laq şə 
kil  də bü  ru  zə ve  rib. “Əs  rin mü  qa 
vi  lə  si”nin im  za  lan  dı  ğı gün  dən in 
di  yə  dək Azər  bay  ca  nın ener  ji si  ya 
sə  ti ABŞ tə  rə  fin  dən bir  mə  na  lı şə 
kil  də dəs  tək  lə  nib. Azər  bay  can 
həm  çi  nin ABŞın qlo  bal təh  lü  kə 
siz  lik tə  şəb  büs  lə  ri  nin də fəal iş  ti 
rak  çı  sı  dır. ABŞın an  ti  ter  ror ça  ğı 
rış  la  rı  na qo  şu  lan ilk öl  kə  lər  dən bi  ri 
ki  mi Azər  bay  can bey  nəl  xalq koali 
si  ya  nın Ko  so  vo, İraq və Əf  qa  nıs 
tan  da  kı sülh  mə  ram  lı əmə  liy  yat  la 
rı  na öz töh  fə  si  ni ve  rib.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər 
bay  ca  nın eti  bar  lı tə  rəf  daş  lıq prin 
sip  lə  ri  nə sa  diq qal  ma  sı, bey  nəl  xalq 
sülh və təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri  nə 
töh  fə  si ABŞ tə  rə  fin  dən hər za  man 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lib. ABŞ Pre 
zi  den  ti Ba  rak Oba  ma  nın Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  və Va 
şinq  ton  da ke  çi  ri  lə  cək IV Nü  və 
Təh  lü  kə  siz  li  yi Sam  mi  ti  nə də  vət 
mək  tu  bu da bu  nu təs  diq edir. Mək
 tub  da ABŞAzər  bay  can əla  qə  lə  ri  nə 
yük  sək qiy  mət ve  ri  lib və mü  na  si 

bət  lə  rin əhə  miy  yə  ti vur  ğu  la  nıb. 
Azər  bay  ca  nın qlo  bal nü  və təh  lü 
kə  siz  li  yi ar  xi  tek  tu  ra  sı  na qə  tiy  yət  li 
dəs  tə  yi də xü  su  si qeyd olu  nub. Bu 
da tə  sa  dü  fi de  yil. Be  lə ki, ol  duq  ca 
həs  sas re  gion  da bö  yük st  ra  te  ji əhə
 miy  yə  tə ma  lik olan bir döv  lət ki  mi 
Azər  bay  can ABŞ üçün hə  mi  şə mü 
hüm, va  cib və bö  yük əhə  miy  yət 
da  şı  yan tə  rəf  daş olub.

Baş  qa bir mə  sə  lə  ni də vur  ğu  la 
maq la  zım  dır. Qlo  bal döv  lət olan 
ABŞda müx  tə  lif dairə  lə  rin ma  raq 
la  rı  na xid  mət edən si  ya  si pro  ses  lər 
hər za  man mü  şa  hi  də olu  nub. Mə 
sə  lən, er  mə  ni lob  bi  si  nin əsas si  ma 
la  rın  dan bi  ri olan konq  res  men Kris 
Smi  tin Konq  re  sə təq  dim et  di  yi 
“Azər  bay  can de  mok  ra  ti  ya ak  tı” 
ad  lı qa  nun la  yi  hə  si də bu qə  bil 
dən  dir. He  sab edi  rəm ki, ABŞın 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nə mə  sul olan şəxs  lər 
be  lə cəhd  lə  rin iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rə 
xə  ləl gə  tir  mə  si  nə im  kan ver  mə  yə 
cək  lər.

-Xarici siyasət gündəliyində
prioritetməsələolanErmənis-
tan-Azərbaycan,DağlıqQara-

bağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı mövcud vəziyyəti necə
qiymətləndirirsiniz?

 Təəs  süf ki, in  di  ki mər  hə  lə  də 
Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li is  ti 
qa  mə  tin  də han  sı  sa irə  li  lə  yiş  dən 
da  nış  maq müm  kün de  yil. 2015ci il 
ər  zin  də da  nı  şıq  lar pro  se  sin  də ya 
ran  mış dur  ğun  luq fo  nun  da ilin so 
nun  da pre  zi  dent  lər sə  viy  yə  sin  də 
ke  çi  ril  miş gö  rüş də Er  mə  nis  ta  nın 
de  konst  ruk  tiv möv  qe  yi sə  bə  bin 
dən nə  ti  cə  siz qal  dı. Bu  ra  da, əl  bət  tə 
ki, mə  sə  lə  yə iki cə  hət  dən bax  maq 
la  zım  dır. Bi  rin  ci  si, Er  mə  nis  tan mü 
na  qi  şə  nin həl  lin  də ma  raq  lı de  yil, 
da  nı  şıq  lar pro  se  si  ni uzat  maq  la 
möv  cud sta  tuskvo  nu qo  ru  yub 
sax  la  maq is  tə  yir. Mü  na  qi  şə  nin bi 
la  va  si  tə tə  si  ri ilə ya  ran  mış ağır iq  ti
 sa  di və so  sial böh  ran şə  raiti  nə Er 
mə  nis  tan xal  qı  nın han  sı vax  ta  dək 
tab gə  ti  rə  cə  yi də ay  rı bir mə  sə  lə 
dir.

İkin  ci  si, ATƏTin Minsk Qru  pu 
həm  sədr  lə  ri  nin va  si  tə  çi  lik mis  si  ya
 sı cid  di sual  lar do  ğu  rur. İş  ğal  çı  ya 
heç bir cid  di təz  yiq gös  tər  mə  yən, 

SİYASƏT

Dövlətçiliyimizin və milli  
maraqlarımızın müdafiəsi Azərbaycanın 
xarici siyasətinin bir nömrəli vəzifəsidir

-ABŞPrezidentiBarakObama-
nın Azərbaycan Prezidentinə
Vaşinqtonda keçiriləcək IV
Nüvə Təhlükəsizliyi Sammi-
tinə dəvətməktubundaABŞ-
Azərbaycan əlaqələrinə yük-
sək qiymət verilib, münasi-
bətlərin əhəmiyyəti vurğula-
nıb. Hazırkı şəraitdə sözüge-
dən dəvəti və Azərbaycan-
ABŞ münasibətlərini necə
qiymətləndirirsiniz?

 Sualı  nız  la əla  qə  dar ilk növ  bə 
də be  lə bir mə  qa  mı vur  ğu  la  maq 
is  tə  yi  rəm ki, Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci 

si  ya  sət kur  su  nun ma  hiy  yə  ti çox 
vek  tor  lu əmək  daş  lıq və bə  ra  bər  hü
 quq  lu tə  rəf  daş  lıq əsa  sın  da döv  lət 
çi  li  yi  mi  zin, mil  li ma  raq  la  rı  mı  zın 
qo  run  ma  sı, onun möh  kəm  lən  di  ril 
mə  si və in  ki  şaf et  di  ril  mə  sin  dən 
iba  rət  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
yev bu  nun  la bağ  lı öz çı  xış  la  rın  da 
döv  lə  ti  mi  zin möv  qe  yi  ni açıq şə  kil 
də gös  tə  rib: “Bi  zim hər bir mə  sə  lə 
ilə bağ  lı prin  si  pial möv  qe  yi  miz 
var. Heç bir kə  nar qüv  və bi  zim ira
 də  mi  zə tə  sir edə bil  məz. Azər  bay 
can müs  tə  qil si  ya  sət apa  rır. Bu si 

ya  sət Azər  bay  can xal  qı  nın ma  raq 
la  rı  nı mü  da  fiə edir”.

Əmin  lik  lə de  mək olar ki, Azər 
bay  can müs  tə  qil ol  du  ğu dövr  dən 
eti  ba  rən Qərb döv  lət  lə  ri ilə hər  tə 
rəf  li və uğur  lu əmək  daş  lıq edir. 
Bə  ra  bər  hü  quq  lu tə  rəf  daş  lı  ğa əsas 
la  nan bu əla  qə  lər ol  duq  ca zən  gin 
in  ki  şaf yo  lu ke  çib və müəy  yən pro
 ses  lə  rə bax  ma  ya  raq, öz xa  rak  te  ri  ni 
və əhə  miy  yə  ti  ni bu gün də qo  ru 
yub sax  la  yır. ABŞ ilə si  ya  si, iq  ti  sa 
di, ti  ca  ri və di  gər sa  hə  lər üz  rə fəal 
əmək  daş  lı  ğı  mız möv  cud  dur. Bu 
əmək  daş  lıq Av  ro  pa  nın ener  ji təh 

Mü  sa  hi  bi  miz Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti   Ad  mi 
nist  ra  si  ya  sı rəh  bə  ri 
nin müavi  ni, Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti   Ad  mi 
nist  ra  si  ya  sı  nın Xa  ri 
ci əla  qə  lər şö  bə  si  nin 
mü  di  ri Novruz
Məmmədovdur.
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lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sı  na 
yö  nəl  miş bö  yük la  yi  hə  lə  rin real 
laş  dı  rıl  ma  sın  da özü  nü par  laq şə 
kil  də bü  ru  zə ve  rib. “Əs  rin mü  qa 
vi  lə  si”nin im  za  lan  dı  ğı gün  dən in 
di  yə  dək Azər  bay  ca  nın ener  ji si  ya 
sə  ti ABŞ tə  rə  fin  dən bir  mə  na  lı şə 
kil  də dəs  tək  lə  nib. Azər  bay  can 
həm  çi  nin ABŞın qlo  bal təh  lü  kə 
siz  lik tə  şəb  büs  lə  ri  nin də fəal iş  ti 
rak  çı  sı  dır. ABŞın an  ti  ter  ror ça  ğı 
rış  la  rı  na qo  şu  lan ilk öl  kə  lər  dən bi  ri 
ki  mi Azər  bay  can bey  nəl  xalq koali 
si  ya  nın Ko  so  vo, İraq və Əf  qa  nıs 
tan  da  kı sülh  mə  ram  lı əmə  liy  yat  la 
rı  na öz töh  fə  si  ni ve  rib.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər 
bay  ca  nın eti  bar  lı tə  rəf  daş  lıq prin 
sip  lə  ri  nə sa  diq qal  ma  sı, bey  nəl  xalq 
sülh və təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  ri  nə 
töh  fə  si ABŞ tə  rə  fin  dən hər za  man 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lib. ABŞ Pre 
zi  den  ti Ba  rak Oba  ma  nın Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  və Va 
şinq  ton  da ke  çi  ri  lə  cək IV Nü  və 
Təh  lü  kə  siz  li  yi Sam  mi  ti  nə də  vət 
mək  tu  bu da bu  nu təs  diq edir. Mək
 tub  da ABŞAzər  bay  can əla  qə  lə  ri  nə 
yük  sək qiy  mət ve  ri  lib və mü  na  si 

bət  lə  rin əhə  miy  yə  ti vur  ğu  la  nıb. 
Azər  bay  ca  nın qlo  bal nü  və təh  lü 
kə  siz  li  yi ar  xi  tek  tu  ra  sı  na qə  tiy  yət  li 
dəs  tə  yi də xü  su  si qeyd olu  nub. Bu 
da tə  sa  dü  fi de  yil. Be  lə ki, ol  duq  ca 
həs  sas re  gion  da bö  yük st  ra  te  ji əhə
 miy  yə  tə ma  lik olan bir döv  lət ki  mi 
Azər  bay  can ABŞ üçün hə  mi  şə mü 
hüm, va  cib və bö  yük əhə  miy  yət 
da  şı  yan tə  rəf  daş olub.

Baş  qa bir mə  sə  lə  ni də vur  ğu  la 
maq la  zım  dır. Qlo  bal döv  lət olan 
ABŞda müx  tə  lif dairə  lə  rin ma  raq 
la  rı  na xid  mət edən si  ya  si pro  ses  lər 
hər za  man mü  şa  hi  də olu  nub. Mə 
sə  lən, er  mə  ni lob  bi  si  nin əsas si  ma 
la  rın  dan bi  ri olan konq  res  men Kris 
Smi  tin Konq  re  sə təq  dim et  di  yi 
“Azər  bay  can de  mok  ra  ti  ya ak  tı” 
ad  lı qa  nun la  yi  hə  si də bu qə  bil 
dən  dir. He  sab edi  rəm ki, ABŞın 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nə mə  sul olan şəxs  lər 
be  lə cəhd  lə  rin iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rə 
xə  ləl gə  tir  mə  si  nə im  kan ver  mə  yə 
cək  lər.

-Xarici siyasət gündəliyində
prioritetməsələolanErmənis-
tan-Azərbaycan,DağlıqQara-

bağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı mövcud vəziyyəti necə
qiymətləndirirsiniz?

 Təəs  süf ki, in  di  ki mər  hə  lə  də 
Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li is  ti 
qa  mə  tin  də han  sı  sa irə  li  lə  yiş  dən 
da  nış  maq müm  kün de  yil. 2015ci il 
ər  zin  də da  nı  şıq  lar pro  se  sin  də ya 
ran  mış dur  ğun  luq fo  nun  da ilin so 
nun  da pre  zi  dent  lər sə  viy  yə  sin  də 
ke  çi  ril  miş gö  rüş də Er  mə  nis  ta  nın 
de  konst  ruk  tiv möv  qe  yi sə  bə  bin 
dən nə  ti  cə  siz qal  dı. Bu  ra  da, əl  bət  tə 
ki, mə  sə  lə  yə iki cə  hət  dən bax  maq 
la  zım  dır. Bi  rin  ci  si, Er  mə  nis  tan mü 
na  qi  şə  nin həl  lin  də ma  raq  lı de  yil, 
da  nı  şıq  lar pro  se  si  ni uzat  maq  la 
möv  cud sta  tuskvo  nu qo  ru  yub 
sax  la  maq is  tə  yir. Mü  na  qi  şə  nin bi 
la  va  si  tə tə  si  ri ilə ya  ran  mış ağır iq  ti
 sa  di və so  sial böh  ran şə  raiti  nə Er 
mə  nis  tan xal  qı  nın han  sı vax  ta  dək 
tab gə  ti  rə  cə  yi də ay  rı bir mə  sə  lə 
dir.

İkin  ci  si, ATƏTin Minsk Qru  pu 
həm  sədr  lə  ri  nin va  si  tə  çi  lik mis  si  ya
 sı cid  di sual  lar do  ğu  rur. İş  ğal  çı  ya 
heç bir cid  di təz  yiq gös  tər  mə  yən, 

SİYASƏT

Dövlətçiliyimizin və milli  
maraqlarımızın müdafiəsi Azərbaycanın 
xarici siyasətinin bir nömrəli vəzifəsidir

-ABŞPrezidentiBarakObama-
nın Azərbaycan Prezidentinə
Vaşinqtonda keçiriləcək IV
Nüvə Təhlükəsizliyi Sammi-
tinə dəvətməktubundaABŞ-
Azərbaycan əlaqələrinə yük-
sək qiymət verilib, münasi-
bətlərin əhəmiyyəti vurğula-
nıb. Hazırkı şəraitdə sözüge-
dən dəvəti və Azərbaycan-
ABŞ münasibətlərini necə
qiymətləndirirsiniz?

 Sualı  nız  la əla  qə  dar ilk növ  bə 
də be  lə bir mə  qa  mı vur  ğu  la  maq 
is  tə  yi  rəm ki, Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci 

si  ya  sət kur  su  nun ma  hiy  yə  ti çox 
vek  tor  lu əmək  daş  lıq və bə  ra  bər  hü
 quq  lu tə  rəf  daş  lıq əsa  sın  da döv  lət 
çi  li  yi  mi  zin, mil  li ma  raq  la  rı  mı  zın 
qo  run  ma  sı, onun möh  kəm  lən  di  ril 
mə  si və in  ki  şaf et  di  ril  mə  sin  dən 
iba  rət  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
yev bu  nun  la bağ  lı öz çı  xış  la  rın  da 
döv  lə  ti  mi  zin möv  qe  yi  ni açıq şə  kil 
də gös  tə  rib: “Bi  zim hər bir mə  sə  lə 
ilə bağ  lı prin  si  pial möv  qe  yi  miz 
var. Heç bir kə  nar qüv  və bi  zim ira
 də  mi  zə tə  sir edə bil  məz. Azər  bay 
can müs  tə  qil si  ya  sət apa  rır. Bu si 

ya  sət Azər  bay  can xal  qı  nın ma  raq 
la  rı  nı mü  da  fiə edir”.

Əmin  lik  lə de  mək olar ki, Azər 
bay  can müs  tə  qil ol  du  ğu dövr  dən 
eti  ba  rən Qərb döv  lət  lə  ri ilə hər  tə 
rəf  li və uğur  lu əmək  daş  lıq edir. 
Bə  ra  bər  hü  quq  lu tə  rəf  daş  lı  ğa əsas 
la  nan bu əla  qə  lər ol  duq  ca zən  gin 
in  ki  şaf yo  lu ke  çib və müəy  yən pro
 ses  lə  rə bax  ma  ya  raq, öz xa  rak  te  ri  ni 
və əhə  miy  yə  ti  ni bu gün də qo  ru 
yub sax  la  yır. ABŞ ilə si  ya  si, iq  ti  sa 
di, ti  ca  ri və di  gər sa  hə  lər üz  rə fəal 
əmək  daş  lı  ğı  mız möv  cud  dur. Bu 
əmək  daş  lıq Av  ro  pa  nın ener  ji təh 

Mü  sa  hi  bi  miz Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti   Ad  mi 
nist  ra  si  ya  sı rəh  bə  ri 
nin müavi  ni, Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti   Ad  mi 
nist  ra  si  ya  sı  nın Xa  ri 
ci əla  qə  lər şö  bə  si  nin 
mü  di  ri Novruz
Məmmədovdur.
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- 2015-ci ildə cərəyan edən bir
sıra qlobal proseslərin törət-
diyi ziddiyyətlər fonunda
Azərbaycanın əldə etdiyi
nailiyyətlər kifayət qədər
müsbət oldu. Xarici siyasətlə
daxili siyasətin harmoniyası
gözönündədir.Onlarbir-biri-
ni tamamlayırlar. Müsahibə-
mizi2016-cıildəkiperspektiv-
lərədairdüşüncələrinizlə ye-
kunlaşdırmaqistərdik.

 Əf  sus ki, 2015ci il dün  ya  da si 
ya  si, iq  ti  sa  di və hər  bi böh  ran  la  rın, 
ye  ni təh  lü  kə ocaq  la  rı  nın ya  ran  ma  sı 
ilə yad  da qal  dı və bu və  ziy  yə  tin 
2016cı il  də də da  vam edə  cə  yi göz
 lə  ni  lir. Geosi  ya  si zid  diy  yət  lər ar  tıq 
iq  ti  sa  di və ma  liy  yə pro  ses  lə  ri  nə 
güc  lü təz  yiq gös  tə  rir və bu, bi  zim 
re  giona da tə  sir  siz ötüş  mür. Be  lə 

və  ziy  yə  tə bax  ma  ya  raq, Azər  bay 
can 2015ci il  də cid  di uğur  lar əl  də 
edib. Öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şaf 
ten  den  si  ya  sı qo  ru  nub sax  la  nı  lıb, 
iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər və so  sial proq 
ram  lar uğur  la ic  ra olu  nub. G20 
öl  kə  lə  ri  nin sam  mi  ti ki  mi təd  bir  lər 
də iş  ti  rak, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da
 kı uğur  lu fəaliy  yət, bir çox öl  kə  lər
 lə iki  tə  rəf  li əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, çox  say  lı bey 
nəl  xalq təd  bir  lə  rin, xü  su  sən I Av 
ro  pa Oyun  la  rı  nın yük  sək sə  viy  yə 
də təş  ki  li, Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
real  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı 
lan ad  dım  lar Azər  bay  ca  nın bey 
nəl  xalq nü  fu  zu  nun və eti  bar  lı tə 
rəf  daş imi  ci  nin da  ha da güc  lən  mə
 si  nə gə  ti  rib çı  xa  rıb.

Şüb  hə  siz ki, Azər  bay  ca  nın bü 
tün uğur  la  rı  nın tə  mə  lin  də da  ya 

nan ən mü  hüm fak  tor li  der ami  li 
dir. Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum 
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin müəy
 yən et  di  yi və ha  zır  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin da  vam et  dir  di  yi in 
ki  şaf yo  lu Azər  bay  ca  nın öz si  ya  si 
və iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yi  ni tə  min et 
mə  si  nin baş  lı  ca sə  bə  bi  dir. Bü  tün 
bun  lar onu de  mə  yə əsas ve  rir ki, 
2016cı il  də Azər  bay  can öz si  ya  si, 
iq  ti  sa  di və dip  lo  ma  tik im  kan  la  rın 
dan mak  si  mum də  rə  cə  də is  ti  fa  də 
edə  rək, öl  kə da  xi  lin  də si  ya  si sa  bit 
li  yin və iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın qo  ru  nub 
sax  la  nıl  ma  sı  na nail ola  caq, re 
gionu  muz  da və da  ha ge  niş miq 
yas  da sülh, sa  bit  lik və təh  lü  kə  siz  li
 yin bər  qə  rar ol  ma  sı  na ça  lı  şa  caq 
dır.

MübarizƏsgərov

SİYASƏT

mü  na  qi  şə  nin ya  ran  ma sə  bəb  lə  ri  nə 
dair bir  mə  na  lı fi  kir bil  dir  mə  yən 
həm  sədr  lər va  si  tə  çi  lik ro  lu  nu la  zı 
mi şə  kil  də ye  ri  nə ye  ti  rə bil  mir  lər. 
Əvə  zin  də isə mü  na  qi  şə  nin həl  li 
pro  se  si  ni öz mo  no  po  li  ya  la  rı  na çe 
vir  mək  lə, baş  qa müs  tə  vi  lər  də 
prob  le  mə bey  nəl  xalq hü  qu  qun 
nor  ma və prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun şə 
kil  də qiy  mət ve  ril  mə  si  ni ən  gəl  lə 
mə  yə ça  lı  şır  lar. Şüb  hə  siz ki, AŞ  PA
da mə  lum qət  na  mə  nin qə  bul olun
 ma  ma  sın  da həm  sədr  lə  rin pa  yı bö 
yük  dür. La  kin bü  tün bu mə  qam  la
 rı nə  zə  rə ala  raq, biz mü  na  qi  şə  ni 
üzv ol  du  ğu  muz bü  tün bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın gün  də  li  yin  də sax  la 
ma  lı, be  lə ma  neələ  ri dəf et  mək 
üçün dip  lo  ma  tik səy  lə  ri  mi  zi da  ha 
da ar  tır  ma  lı  yıq.

Mə  nim bü  tün mü  sa  hi  bə  lə  rim  də 
qeyd et  di  yim əsas fi  kir bu  dur ki, 
bu gün bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
sis  te  min  də əda  lət böh  ra  nı möv 
cud  dur. Əda  lət prin  si  pi  nə və bey 
nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma  la  rı  na əməl 
olun  ma  sı  nı tə  ləb et  mək isə bi  zim 
ən tə  bii hü  qu  qu  muz  dur.

-Müxtəlifregionlardaixtilaflar
dərinləşirvəgenişlənir.Xüsu-
sən Yaxın Şərqdə silahlı toq-
quşmalar güclənir, bu proses
regiondaməzhəbayrı-seçkili-
yinin daha da şiddətlənməsi
fonundaxüsusiməzmunkəsb
etməyə başlayıb. Necə hesab
edirsiniz, Qərbdə müşahidə
edilənislamofobiyavəmüsəl-
man dövlətlərinin dini məz-
həbçilik kontekstində qarşı-
qarşıya qoyulması siyasəti
hansı məqsədlərə hesabla-
nıb?

 Döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər  də 
hər bir döv  lə  tin yal  nız öz ma  raq  la
 rı  nı əsas gö  tür  mə  si bö  yük gər  gin 
lik  lə  rə gə  ti  rib çı  xa  rır. Ha  zır  da Ya 

xın Şərq  də də məhz bu pro  se  sin 
şa  hi  di  yik. De  mok  ra  ti  ya adı al  tın  da 
oy  na  nı  lan oyun  lar nə  ti  cə  sin  də re 
gion  da bö  yük bir xaos ya  ra  nıb və 
miq  ya  sı da  ha da ge  niş  lən  mək  də 
dir. Bə  zi öl  kə  lər par  ça  lan  maq təh 
lü  kə  si ilə üz  lə  şib. Ter  ro  rizm ar  tıq 
bü  tün dün  ya öl  kə  lə  ri üçün bö  yük 
bir təh  lü  kə  yə çev  ri  lib. Si  lah  lı mü 
na  qi  şə  lə  rin güc  lən  mə  si əsl hu  ma 
ni  tar fə  la  kət ya  ra  dıb. Öz doğ  ma 
tor  paq  la  rı  nı tərk et  mə  yə məc  bur 
olan in  san  la  rın Av  ro  pa  ya axı  nı isə 
is  la  mo  fo  bi  ya me  yil  lə  ri  ni güc  lən  di 
rir. Bu gün re  gion  da  kı mü  na  qi  şə  lə
 rin hər  bi həl  li  nə yox, ilk növ  bə  də 
on  la  rın ya  ran  ma sə  bəb  lə  ri  nin təh 
li  li  nə, atıl  mış yan  lış ad  dım  la  rın eti
 raf olun  ma  sı  na eh  ti  yac var. Bü  tün 
döv  lət  lər di  gər ma  raq  la  rı kə  na  ra 
qo  ya  raq öz səy  lə  ri  ni bir  ləş  dir  mə  li 
dir  lər. Bu mə  na  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin Lon  don  da ke  çi  ril 
miş “Su  ri  ya  ya və re  giona dəs  tək” 
konf  ran  sın  da çı  xı  şı xü  su  si mə  na 
da  şı  yır. Azər  bay  ca  nın da bən  zər 
hu  ma  ni  tar fə  la  kət  lə üz  ləş  di  yi  ni 
qeyd edən döv  lət baş  çı  sı haq  lı ola 
raq sülh və sa  bit  li  yin va  cib  li  yi  ni 
önə çək  di. Cə  nab Pre  zi  dent Su  ri  ya 
böh  ra  nı üz  rə si  ya  si həl  lin müm  kün 
qə  dər tez ta  pıl  ma  sı  nın gün  də  lik  də 
du  ran bir nöm  rə  li mə  sə  lə ol  du  ğu 
nu qeyd et  di.

- Ötən il Rusiya-Türkiyə və
İran-SəudiyyəƏrəbistanımü-
nasibətlərində kəskinləşmə
ilə də yadda qaldı. Azərbay-
candövlətininbuproblemlə-
rin həlli ilə bağlımövqeyinə
dairfikirlərinizoxucularüçün
dəmaraqlıolar.

 Hər iki mə  sə  lə re  gional pro  ses
 lər ba  xı  mın  dan mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. He  sab edi  rəm ki, möv 
cud zid  diy  yət  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl 

ma  sı re  gion  da sül  hün və təh  lü  kə 
siz  li  yin tə  min olun  ma  sı ba  xı  mın 
dan bü  tün tə  rəf  lə  rin ma  raq  la  rı  na 
uy  ğun  dur.

Biz Ru  si  ya ilə Tür  ki  yə ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin kəs  kin  ləş  mə  sin  dən 
ol  duq  ca təəs  süf  lə  ni  rik. Azər  bay  ca 
nı hər iki qon  şu  su ilə ta  ri  xi əla  qə  lər 
bir  ləş  di  rir və ha  zır  da əla  qə  lə  ri  miz 
ən yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Tür  ki  yə 
ən ya  xın müt  tə  fi  qi  miz  dir, ey  ni za 
man  da, Ru  si  ya da çox ya  xın dost 
öl  kə  dir. Azər  bay  can iki öl  kə ara 
sın  da  kı gər  gin  li  yin azal  dıl  ma  sı 
səy  lə  ri  ni dəs  tək  lə  yir və bu işə töh 
fə ver  mə  yə ha  zır  dır.

Mü  səl  man alə  mi  nin iki bö  yük 
döv  lə  ti olan İran  la Səudiy  yə Ərə 
bis  ta  nı ara  sın  da  kı prob  lem  lər də 
həm re  gion  da, həm də elə mü  səl 
man alə  min  də ge  dən pro  ses  lər ba 
xı  mın  dan na  ra  hat  lıq do  ğur  ma  ya 
bil  məz. Cə  nub qon  şu  muz olan 
İran  la bü  tün sa  hə  lər  də ge  niş əmək
 daş  lıq əla  qə  lə  ri  miz möv  cud  dur. 
Öl  kə pre  zi  dent  lə  ri sə  viy  yə  sin  də 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər, yük  sək sə  viy  yə  li 
mün  tə  zəm gö  rüş  lər bu əla  qə  lə  rin 
da  ha da in  ki  şa  fı  nı tə  min edir.

Di  gər tə  rəf  dən, Səudiy  yə Ərə 
bis  ta  nı da bi  zim va  cib tə  rəf  da  şı 
mız  dır. Tək  cə ötən il Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin bu öl  kə  yə rəs  mi sə 
fə  ri  ni, ona gös  tə  ri  lən bö  yük qo  naq
 pər  vər  li  yi xa  tır  lat  maq ki  fa  yət  dir. 
Onu da vur  ğu  la  maq la  zım  dır ki, 
Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  sin  də hə  mi  şə bir  mə  na  lı şə 
kil  də Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  ni 
dəs  tək  lə  yib və hət  ta bu mü  na  qi  şə 
yə gö  rə in  di  yə  dək Er  mə  nis  tan  la 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lər qur  ma  yıb. Nə 
ti  cə eti  ba  ri  lə, Azər  bay  can hər iki 
ya  xın və dost öl  kə  nin ara  la  rın  da  kı 
prob  le  min da  nı  şıq  lar yo  lu ilə həl  li
 ni ar  zu edir.
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- 2015-ci ildə cərəyan edən bir
sıra qlobal proseslərin törət-
diyi ziddiyyətlər fonunda
Azərbaycanın əldə etdiyi
nailiyyətlər kifayət qədər
müsbət oldu. Xarici siyasətlə
daxili siyasətin harmoniyası
gözönündədir.Onlarbir-biri-
ni tamamlayırlar. Müsahibə-
mizi2016-cıildəkiperspektiv-
lərədairdüşüncələrinizlə ye-
kunlaşdırmaqistərdik.

 Əf  sus ki, 2015ci il dün  ya  da si 
ya  si, iq  ti  sa  di və hər  bi böh  ran  la  rın, 
ye  ni təh  lü  kə ocaq  la  rı  nın ya  ran  ma  sı 
ilə yad  da qal  dı və bu və  ziy  yə  tin 
2016cı il  də də da  vam edə  cə  yi göz
 lə  ni  lir. Geosi  ya  si zid  diy  yət  lər ar  tıq 
iq  ti  sa  di və ma  liy  yə pro  ses  lə  ri  nə 
güc  lü təz  yiq gös  tə  rir və bu, bi  zim 
re  giona da tə  sir  siz ötüş  mür. Be  lə 

və  ziy  yə  tə bax  ma  ya  raq, Azər  bay 
can 2015ci il  də cid  di uğur  lar əl  də 
edib. Öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şaf 
ten  den  si  ya  sı qo  ru  nub sax  la  nı  lıb, 
iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər və so  sial proq 
ram  lar uğur  la ic  ra olu  nub. G20 
öl  kə  lə  ri  nin sam  mi  ti ki  mi təd  bir  lər 
də iş  ti  rak, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da
 kı uğur  lu fəaliy  yət, bir çox öl  kə  lər
 lə iki  tə  rəf  li əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, çox  say  lı bey 
nəl  xalq təd  bir  lə  rin, xü  su  sən I Av 
ro  pa Oyun  la  rı  nın yük  sək sə  viy  yə 
də təş  ki  li, Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
real  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı 
lan ad  dım  lar Azər  bay  ca  nın bey 
nəl  xalq nü  fu  zu  nun və eti  bar  lı tə 
rəf  daş imi  ci  nin da  ha da güc  lən  mə
 si  nə gə  ti  rib çı  xa  rıb.

Şüb  hə  siz ki, Azər  bay  ca  nın bü 
tün uğur  la  rı  nın tə  mə  lin  də da  ya 

nan ən mü  hüm fak  tor li  der ami  li 
dir. Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum 
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin müəy
 yən et  di  yi və ha  zır  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin da  vam et  dir  di  yi in 
ki  şaf yo  lu Azər  bay  ca  nın öz si  ya  si 
və iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yi  ni tə  min et 
mə  si  nin baş  lı  ca sə  bə  bi  dir. Bü  tün 
bun  lar onu de  mə  yə əsas ve  rir ki, 
2016cı il  də Azər  bay  can öz si  ya  si, 
iq  ti  sa  di və dip  lo  ma  tik im  kan  la  rın 
dan mak  si  mum də  rə  cə  də is  ti  fa  də 
edə  rək, öl  kə da  xi  lin  də si  ya  si sa  bit 
li  yin və iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın qo  ru  nub 
sax  la  nıl  ma  sı  na nail ola  caq, re 
gionu  muz  da və da  ha ge  niş miq 
yas  da sülh, sa  bit  lik və təh  lü  kə  siz  li
 yin bər  qə  rar ol  ma  sı  na ça  lı  şa  caq 
dır.

MübarizƏsgərov

SİYASƏT

mü  na  qi  şə  nin ya  ran  ma sə  bəb  lə  ri  nə 
dair bir  mə  na  lı fi  kir bil  dir  mə  yən 
həm  sədr  lər va  si  tə  çi  lik ro  lu  nu la  zı 
mi şə  kil  də ye  ri  nə ye  ti  rə bil  mir  lər. 
Əvə  zin  də isə mü  na  qi  şə  nin həl  li 
pro  se  si  ni öz mo  no  po  li  ya  la  rı  na çe 
vir  mək  lə, baş  qa müs  tə  vi  lər  də 
prob  le  mə bey  nəl  xalq hü  qu  qun 
nor  ma və prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun şə 
kil  də qiy  mət ve  ril  mə  si  ni ən  gəl  lə 
mə  yə ça  lı  şır  lar. Şüb  hə  siz ki, AŞ  PA
da mə  lum qət  na  mə  nin qə  bul olun
 ma  ma  sın  da həm  sədr  lə  rin pa  yı bö 
yük  dür. La  kin bü  tün bu mə  qam  la
 rı nə  zə  rə ala  raq, biz mü  na  qi  şə  ni 
üzv ol  du  ğu  muz bü  tün bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın gün  də  li  yin  də sax  la 
ma  lı, be  lə ma  neələ  ri dəf et  mək 
üçün dip  lo  ma  tik səy  lə  ri  mi  zi da  ha 
da ar  tır  ma  lı  yıq.

Mə  nim bü  tün mü  sa  hi  bə  lə  rim  də 
qeyd et  di  yim əsas fi  kir bu  dur ki, 
bu gün bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
sis  te  min  də əda  lət böh  ra  nı möv 
cud  dur. Əda  lət prin  si  pi  nə və bey 
nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma  la  rı  na əməl 
olun  ma  sı  nı tə  ləb et  mək isə bi  zim 
ən tə  bii hü  qu  qu  muz  dur.

-Müxtəlifregionlardaixtilaflar
dərinləşirvəgenişlənir.Xüsu-
sən Yaxın Şərqdə silahlı toq-
quşmalar güclənir, bu proses
regiondaməzhəbayrı-seçkili-
yinin daha da şiddətlənməsi
fonundaxüsusiməzmunkəsb
etməyə başlayıb. Necə hesab
edirsiniz, Qərbdə müşahidə
edilənislamofobiyavəmüsəl-
man dövlətlərinin dini məz-
həbçilik kontekstində qarşı-
qarşıya qoyulması siyasəti
hansı məqsədlərə hesabla-
nıb?

 Döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər  də 
hər bir döv  lə  tin yal  nız öz ma  raq  la
 rı  nı əsas gö  tür  mə  si bö  yük gər  gin 
lik  lə  rə gə  ti  rib çı  xa  rır. Ha  zır  da Ya 

xın Şərq  də də məhz bu pro  se  sin 
şa  hi  di  yik. De  mok  ra  ti  ya adı al  tın  da 
oy  na  nı  lan oyun  lar nə  ti  cə  sin  də re 
gion  da bö  yük bir xaos ya  ra  nıb və 
miq  ya  sı da  ha da ge  niş  lən  mək  də 
dir. Bə  zi öl  kə  lər par  ça  lan  maq təh 
lü  kə  si ilə üz  lə  şib. Ter  ro  rizm ar  tıq 
bü  tün dün  ya öl  kə  lə  ri üçün bö  yük 
bir təh  lü  kə  yə çev  ri  lib. Si  lah  lı mü 
na  qi  şə  lə  rin güc  lən  mə  si əsl hu  ma 
ni  tar fə  la  kət ya  ra  dıb. Öz doğ  ma 
tor  paq  la  rı  nı tərk et  mə  yə məc  bur 
olan in  san  la  rın Av  ro  pa  ya axı  nı isə 
is  la  mo  fo  bi  ya me  yil  lə  ri  ni güc  lən  di 
rir. Bu gün re  gion  da  kı mü  na  qi  şə  lə
 rin hər  bi həl  li  nə yox, ilk növ  bə  də 
on  la  rın ya  ran  ma sə  bəb  lə  ri  nin təh 
li  li  nə, atıl  mış yan  lış ad  dım  la  rın eti
 raf olun  ma  sı  na eh  ti  yac var. Bü  tün 
döv  lət  lər di  gər ma  raq  la  rı kə  na  ra 
qo  ya  raq öz səy  lə  ri  ni bir  ləş  dir  mə  li 
dir  lər. Bu mə  na  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin Lon  don  da ke  çi  ril 
miş “Su  ri  ya  ya və re  giona dəs  tək” 
konf  ran  sın  da çı  xı  şı xü  su  si mə  na 
da  şı  yır. Azər  bay  ca  nın da bən  zər 
hu  ma  ni  tar fə  la  kət  lə üz  ləş  di  yi  ni 
qeyd edən döv  lət baş  çı  sı haq  lı ola 
raq sülh və sa  bit  li  yin va  cib  li  yi  ni 
önə çək  di. Cə  nab Pre  zi  dent Su  ri  ya 
böh  ra  nı üz  rə si  ya  si həl  lin müm  kün 
qə  dər tez ta  pıl  ma  sı  nın gün  də  lik  də 
du  ran bir nöm  rə  li mə  sə  lə ol  du  ğu 
nu qeyd et  di.

- Ötən il Rusiya-Türkiyə və
İran-SəudiyyəƏrəbistanımü-
nasibətlərində kəskinləşmə
ilə də yadda qaldı. Azərbay-
candövlətininbuproblemlə-
rin həlli ilə bağlımövqeyinə
dairfikirlərinizoxucularüçün
dəmaraqlıolar.

 Hər iki mə  sə  lə re  gional pro  ses
 lər ba  xı  mın  dan mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. He  sab edi  rəm ki, möv 
cud zid  diy  yət  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl 

ma  sı re  gion  da sül  hün və təh  lü  kə 
siz  li  yin tə  min olun  ma  sı ba  xı  mın 
dan bü  tün tə  rəf  lə  rin ma  raq  la  rı  na 
uy  ğun  dur.

Biz Ru  si  ya ilə Tür  ki  yə ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin kəs  kin  ləş  mə  sin  dən 
ol  duq  ca təəs  süf  lə  ni  rik. Azər  bay  ca 
nı hər iki qon  şu  su ilə ta  ri  xi əla  qə  lər 
bir  ləş  di  rir və ha  zır  da əla  qə  lə  ri  miz 
ən yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Tür  ki  yə 
ən ya  xın müt  tə  fi  qi  miz  dir, ey  ni za 
man  da, Ru  si  ya da çox ya  xın dost 
öl  kə  dir. Azər  bay  can iki öl  kə ara 
sın  da  kı gər  gin  li  yin azal  dıl  ma  sı 
səy  lə  ri  ni dəs  tək  lə  yir və bu işə töh 
fə ver  mə  yə ha  zır  dır.

Mü  səl  man alə  mi  nin iki bö  yük 
döv  lə  ti olan İran  la Səudiy  yə Ərə 
bis  ta  nı ara  sın  da  kı prob  lem  lər də 
həm re  gion  da, həm də elə mü  səl 
man alə  min  də ge  dən pro  ses  lər ba 
xı  mın  dan na  ra  hat  lıq do  ğur  ma  ya 
bil  məz. Cə  nub qon  şu  muz olan 
İran  la bü  tün sa  hə  lər  də ge  niş əmək
 daş  lıq əla  qə  lə  ri  miz möv  cud  dur. 
Öl  kə pre  zi  dent  lə  ri sə  viy  yə  sin  də 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər, yük  sək sə  viy  yə  li 
mün  tə  zəm gö  rüş  lər bu əla  qə  lə  rin 
da  ha da in  ki  şa  fı  nı tə  min edir.

Di  gər tə  rəf  dən, Səudiy  yə Ərə 
bis  ta  nı da bi  zim va  cib tə  rəf  da  şı 
mız  dır. Tək  cə ötən il Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin bu öl  kə  yə rəs  mi sə 
fə  ri  ni, ona gös  tə  ri  lən bö  yük qo  naq
 pər  vər  li  yi xa  tır  lat  maq ki  fa  yət  dir. 
Onu da vur  ğu  la  maq la  zım  dır ki, 
Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  sin  də hə  mi  şə bir  mə  na  lı şə 
kil  də Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  ni 
dəs  tək  lə  yib və hət  ta bu mü  na  qi  şə 
yə gö  rə in  di  yə  dək Er  mə  nis  tan  la 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lər qur  ma  yıb. Nə 
ti  cə eti  ba  ri  lə, Azər  bay  can hər iki 
ya  xın və dost öl  kə  nin ara  la  rın  da  kı 
prob  le  min da  nı  şıq  lar yo  lu ilə həl  li
 ni ar  zu edir.
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və din   lər ara   sın   da dialoq üz   rə ko   mi
  tə   nin üzv   lə   ri se   çil   di   lər. Təş   ki   la   tın 
Ümu   mi ko   mi   tə   si   nə hər üzv öl   kə   nin 
par   la   men   tin   dən iki de   pu   tat da   xil 
idi. Azər   bay   ca   nı bu ko   mi   tə   də Göv  
hər Bax   şə   li   ye   va və Mir   ka   zım Ka   zı  
mov təm   sil et   di   lər.

Ses   si   ya   da Azər   bay   can par   la   men  
ti   nin rəh   bər   li   yi və nü   ma   yən   də he  
yə   ti   nin mü   tə   şək   kil fəaliy   yə   ti, İs   lam 
Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı Gənc   lər Fo   ru  
mu   nun (İƏTGF) Mə   də   niy   yət   lə   ra   ra  
sı Dialoq üz   rə baş əla   qə   lən   di   ri   ci   si 
Ley   la Əli   ye   va   nın səy   lə   ri nə   ti   cə   sin   də 
öl   kə   miz   lə bağ   lı iki mü   hüm qət   na   mə 
qə   bul edil   di.

“Er   mə   nis   tan Res   pub   li   ka   sı   nın 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   na qar   şı 
tə   ca   vü   zü   nə dair” qət   na   mə   də Er   mə
  nis   ta   nın öl   kə   mi   zin əra   zi   si   nin 20 
faizin   dən çox his   sə   si   nin iş   ğa   lı ilə 
nə   ti   cə   lə   nən tə   ca   vü   zü, yurdyu   va   la  
rın   dan di   dər   gin düş   müş bir mil  
yon   dan ar   tıq azər   bay   can   lı qaç   qın 
və məc   bu   ri köç   kü   nün və   ziy   yə   ti, bu 
hu   ma   ni   tar prob   lem   lə   rin miq   ya   sı və 
cid   di   lik də   rə   cə   sin   dən də   rin na   ra  
hat   lıq ifa   də edi   lir, iş   ğal olun   muş 
əra   zi   lər   də ar   xeolo   ji, mə   də   ni və di   ni 
abi   də   lə   rin da   ğı   dıl   ma   sı qə   ti şə   kil   də 
pis   lə   ni   lir, Azər   bay   ca   nın mül   ki əha  
li   si   nə qar   şı tö   rə   dil   miş əməl   lər in  
san   lıq əley   hi   nə ci   na   yət ki   mi də   yər  
lən   di   ri   lir. Həm   çi   nin BMT Təh   lü   kə  
siz   lik Şu   ra   sı   nın 822, 853, 874 və 884 
say   lı qət   na   mə   lə   ri   nin Er   mə   nis   tan tə 
 rə   fin   dən ic   ra   sı tə   ləb olu   nur. Üzv 
döv   lət   lər, elə   cə də bey   nəl   xalq ic   ti  
maiy   yə   tin di   gər üzv   lə   ri bu öl   kə ilə 
ümu   mi əmək   daş   lı   ğı məh   dud   laş   dır
  ma   ğa ça   ğı   rı   lır   lar.

Sə   nəd   də er   mə   ni mil   lə   tin   dən 
olan əha   li   nin Azər   bay   ca   nın iş   ğal 
olun   muş əra   zi   lə   ri   nə kö   çü   rül   mə   si  
nin qar   şı   sı   nın alın   ma   sı da tə   ləb 
edi   lir. İs   lam Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı 
Azər   bay   can ilə tam həm   rəy ol   du  
ğu   nu bil   di   rir.

Qə   bul edi   lən “İs   lam Əmək   daş   lıq 
Təş   ki   la   tı Par   la   ment İt   ti   fa   qı və 
Dialoq və Əmək   daş   lıq na   mi   nə İs  
lam Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı Gənc   lər 

Fo   ru   mu ara   sın   da əmək   daş   lıq” ad   lı 
di   gər qət   na   mə   də ümu   mi ma   raq 
kəsb edən bü   tün sa   hə   lər   də hər iki 
tə   si   sa   tın əmək   daş   lı   ğı al   qış   la   nır. 
Qət   na   mə   nin mü   va   fiq bən   din   də 
İƏTGFnin Mə   də   niy   yət   lə   ra   ra   sı 
Dialoq üz   rə baş əla   qə   lən   di   ri   ci   si 
Ley   la Əli   ye   va   nın tə   şəb   büs   ka   rı ol  
du   ğu “Xo   ca   lı   ya əda   lət!” bey   nəl   xalq 
təş   vi   qat kam   pa   ni   ya   sı təq   dir edi   lir. 

Ses   si   ya   da ye   kun he   sa   bat, İƏT   Pİ
nin Bağ   dad Bə   yan   na   mə   si və Ye   kun 
Kom   mü   ni   ke   si qə   bul olun   du.

Azər   bay   can nü   ma   yən   də he   yə   ti  
nin rəh   bə   ri Göv   hər Bax   şə   li   ye   va   nın 
tə   şəb   bü   sü ilə Bağ   dad Bə   yan   na   mə  
si   nə Er   mə   nis   tanAzər   bay   can, Dağ
  lıq Qa   ra   bağ mü   na   qi   şə   si   nə dair 
bənd   lər da   xil edil   di. Bə   yan   na   mə   də 
Er   mə   nis   ta   nın Azər   bay   ca   na tə   ca   vü
  zü qə   ti şə   kil   də pis   lə   ni   lir, iş   ğal 
olun   muş əra   zi   lər   də mül   ki azər   bay
  can   lı   la   ra qar   şı tö   rə   dil   miş hə   rə   kət  
lər bə   şə   riy   yə   tə qar   şı ci   na   yət he   sab 

edi   lir. BMT Təh   lü   kə   siz   lik Şu   ra   sı  
nın Er   mə   nis   tan si   lah   lı qüv   və   lə   ri  
nin Azər   bay   ca   nın iş   ğal olun   muş 
əra   zi   lə   rin   dən dər   hal, tam və qeyd
şərt   siz çı   xa   rıl   ma   sı ilə bağ   lı qət   na  
mə   lə   ri   nin, BMT Baş Məc   li   si   nin 
mü   va   fiq qə   rar   la   rı   nın ye   ri   nə ye   ti   ril
  mə   si, Er   mə   nis   ta   nın Azər   bay   ca   nın 
su   ve   ren   li   yi   nə və əra   zi bü   töv   lü   yü  
nə hör   mət et   mə   si tə   ləb olu   nur.

Ye   kun Kom   mü   ni   ke   də isə BMT 
Təh   lü   kə   siz   lik Şu   ra   sı   nın qət   na   mə  
lə   ri   nin ye   ri   nə ye   ti   ril   mə   si tə   ləb olu  
nur. 1992ci il fev   ra   lın 25dən 26na 
ke   çən ge   cə Azər   bay   ca   nın Xo   ca   lı 
şə   hə   rin   də tö   rə   dil   miş dəh   şət   li soy  
qı   rı   mı, iş   ğal edil   miş Azər   bay   can 
əra   zi   lə   rin   də mü   qəd   dəs yer   lə   rin və 
məs   cid   lə   rin, mə   də   ni ir   sin da   ğı   dıl  
ma   sı pis   lə   ni   lir. Bu sə   nəd   də də İƏT
in Azər   bay   can hö   ku   mə   ti və xal   qı  
nın öl   kə   ni mü   da   fiə et   mək məq   sə  
di   lə hə   ya   ta ke   çir   di   yi səy   lə   ri dəs  
tək   lə   di   yi bil   di   ri   lir.

ƏMƏKDAŞLIQ

İƏTPİ Azərbaycanla bağlı 
mühüm qərarlar qəbul edib

Yan  va  rın 2025də İra  qın pay  tax  tı 
Bağ  dad şə  hə  rin  də İs  lam Əmək  daş 
lıq Təş  ki  la  tı  na üzv döv  lət  lə  rin Par  la
 ment İt  ti  fa  qı (İƏT  Pİ) Konf  ran  sı  nın 
XI ses  si  ya  sı ke  çi  ril  di. Mil  li Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı Göv  hər Bax  şə  li  ye  va  nın 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti konf  rans  da iş  ti 
rak et  di.

İraq par  la  men  ti  nin spi  ke  ri Sa  lim 
əlCi  bu  ri  nin sədr  lik et  di  yi ses  si  ya 
çər  çi  və  sin  də təş  ki  la  ti mə  sə  lə  lə  rə ba 
xıl  dı, bü  ro üzv  lə  ri se  çil  di, təd  bi  rin 

proq  ram və gün  də  li  yi qə  bul olun 
du. Həm  çi  nin baş ka  ti  bin mə  ru  zə  si, 
par  la  ment sədr  lə  ri  nin, nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri rəh  bər  lə  ri  nin çı  xış  la  rı din 
lə  nil  di. Bun  dan baş  qa konf  rans  da 
ter  ro  riz  mə və ekst  re  miz  mə qar  şı 
mü  ba  ri  zə  yə dair İƏT  Pİ Xar  ti  ya  sı qə 
bul olun  du, qu  ru  mun ko  mi  tə  lə  ri  nin 
ic  las  la  rı ke  çi  ril  di.

Ses  si  ya çər  çi  və  sin  də mü  səl  man 
qa  dın par  la  men  ta  ri  lə  rin V konf  ran 
sı, Fə  ləs  ti  nə dair daimi ko  mi  tə  nin VI 
ic  la  sı da təş   kil edil   di. Azər   bay   can 

nü   ma   yən   də he   yə   ti   nin rəh   bə   ri Göv  
hər Bax   şə   li   ye   va, ey   ni za   man   da, mü 
 səl   man qa   dın par   la   men   ta   ri   lə   rin 
növ   bə   ti VI konf   ran   sı   na mə   ru   zə   çi tə 
 yin olun   du.

Mil   lət və   ki   li Göv   hər Bax   şə   li   ye   va 
İc   raiy   yə ko   mi   tə   si   nin, İn   san hü   quq  
la   rı, qa   dın və ailə mə   sə   lə   lə   ri üz   rə 
ko   mi   tə   nin, Mir   ka   zım Ka   zı   mov Si  
ya   si mə   sə   lə   lər və xa   ri   ci əla   qə   lər ko  
mi   tə   si   nin, nü   ma   yən   də he   yə   ti   nin di  
gər üz   vü Fət   tah Hey   də   rov Mə   də   ni 
və hü   qu   qi mə   sə   lə   lər, si   vi   li   za   si   ya   lar 
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və din   lər ara   sın   da dialoq üz   rə ko   mi
  tə   nin üzv   lə   ri se   çil   di   lər. Təş   ki   la   tın 
Ümu   mi ko   mi   tə   si   nə hər üzv öl   kə   nin 
par   la   men   tin   dən iki de   pu   tat da   xil 
idi. Azər   bay   ca   nı bu ko   mi   tə   də Göv  
hər Bax   şə   li   ye   va və Mir   ka   zım Ka   zı  
mov təm   sil et   di   lər.

Ses   si   ya   da Azər   bay   can par   la   men  
ti   nin rəh   bər   li   yi və nü   ma   yən   də he  
yə   ti   nin mü   tə   şək   kil fəaliy   yə   ti, İs   lam 
Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı Gənc   lər Fo   ru  
mu   nun (İƏTGF) Mə   də   niy   yət   lə   ra   ra  
sı Dialoq üz   rə baş əla   qə   lən   di   ri   ci   si 
Ley   la Əli   ye   va   nın səy   lə   ri nə   ti   cə   sin   də 
öl   kə   miz   lə bağ   lı iki mü   hüm qət   na   mə 
qə   bul edil   di.

“Er   mə   nis   tan Res   pub   li   ka   sı   nın 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   na qar   şı 
tə   ca   vü   zü   nə dair” qət   na   mə   də Er   mə
  nis   ta   nın öl   kə   mi   zin əra   zi   si   nin 20 
faizin   dən çox his   sə   si   nin iş   ğa   lı ilə 
nə   ti   cə   lə   nən tə   ca   vü   zü, yurdyu   va   la  
rın   dan di   dər   gin düş   müş bir mil  
yon   dan ar   tıq azər   bay   can   lı qaç   qın 
və məc   bu   ri köç   kü   nün və   ziy   yə   ti, bu 
hu   ma   ni   tar prob   lem   lə   rin miq   ya   sı və 
cid   di   lik də   rə   cə   sin   dən də   rin na   ra  
hat   lıq ifa   də edi   lir, iş   ğal olun   muş 
əra   zi   lər   də ar   xeolo   ji, mə   də   ni və di   ni 
abi   də   lə   rin da   ğı   dıl   ma   sı qə   ti şə   kil   də 
pis   lə   ni   lir, Azər   bay   ca   nın mül   ki əha  
li   si   nə qar   şı tö   rə   dil   miş əməl   lər in  
san   lıq əley   hi   nə ci   na   yət ki   mi də   yər  
lən   di   ri   lir. Həm   çi   nin BMT Təh   lü   kə  
siz   lik Şu   ra   sı   nın 822, 853, 874 və 884 
say   lı qət   na   mə   lə   ri   nin Er   mə   nis   tan tə 
 rə   fin   dən ic   ra   sı tə   ləb olu   nur. Üzv 
döv   lət   lər, elə   cə də bey   nəl   xalq ic   ti  
maiy   yə   tin di   gər üzv   lə   ri bu öl   kə ilə 
ümu   mi əmək   daş   lı   ğı məh   dud   laş   dır
  ma   ğa ça   ğı   rı   lır   lar.

Sə   nəd   də er   mə   ni mil   lə   tin   dən 
olan əha   li   nin Azər   bay   ca   nın iş   ğal 
olun   muş əra   zi   lə   ri   nə kö   çü   rül   mə   si  
nin qar   şı   sı   nın alın   ma   sı da tə   ləb 
edi   lir. İs   lam Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı 
Azər   bay   can ilə tam həm   rəy ol   du  
ğu   nu bil   di   rir.

Qə   bul edi   lən “İs   lam Əmək   daş   lıq 
Təş   ki   la   tı Par   la   ment İt   ti   fa   qı və 
Dialoq və Əmək   daş   lıq na   mi   nə İs  
lam Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı Gənc   lər 

Fo   ru   mu ara   sın   da əmək   daş   lıq” ad   lı 
di   gər qət   na   mə   də ümu   mi ma   raq 
kəsb edən bü   tün sa   hə   lər   də hər iki 
tə   si   sa   tın əmək   daş   lı   ğı al   qış   la   nır. 
Qət   na   mə   nin mü   va   fiq bən   din   də 
İƏTGFnin Mə   də   niy   yət   lə   ra   ra   sı 
Dialoq üz   rə baş əla   qə   lən   di   ri   ci   si 
Ley   la Əli   ye   va   nın tə   şəb   büs   ka   rı ol  
du   ğu “Xo   ca   lı   ya əda   lət!” bey   nəl   xalq 
təş   vi   qat kam   pa   ni   ya   sı təq   dir edi   lir. 

Ses   si   ya   da ye   kun he   sa   bat, İƏT   Pİ
nin Bağ   dad Bə   yan   na   mə   si və Ye   kun 
Kom   mü   ni   ke   si qə   bul olun   du.

Azər   bay   can nü   ma   yən   də he   yə   ti  
nin rəh   bə   ri Göv   hər Bax   şə   li   ye   va   nın 
tə   şəb   bü   sü ilə Bağ   dad Bə   yan   na   mə  
si   nə Er   mə   nis   tanAzər   bay   can, Dağ
  lıq Qa   ra   bağ mü   na   qi   şə   si   nə dair 
bənd   lər da   xil edil   di. Bə   yan   na   mə   də 
Er   mə   nis   ta   nın Azər   bay   ca   na tə   ca   vü
  zü qə   ti şə   kil   də pis   lə   ni   lir, iş   ğal 
olun   muş əra   zi   lər   də mül   ki azər   bay
  can   lı   la   ra qar   şı tö   rə   dil   miş hə   rə   kət  
lər bə   şə   riy   yə   tə qar   şı ci   na   yət he   sab 

edi   lir. BMT Təh   lü   kə   siz   lik Şu   ra   sı  
nın Er   mə   nis   tan si   lah   lı qüv   və   lə   ri  
nin Azər   bay   ca   nın iş   ğal olun   muş 
əra   zi   lə   rin   dən dər   hal, tam və qeyd
şərt   siz çı   xa   rıl   ma   sı ilə bağ   lı qət   na  
mə   lə   ri   nin, BMT Baş Məc   li   si   nin 
mü   va   fiq qə   rar   la   rı   nın ye   ri   nə ye   ti   ril
  mə   si, Er   mə   nis   ta   nın Azər   bay   ca   nın 
su   ve   ren   li   yi   nə və əra   zi bü   töv   lü   yü  
nə hör   mət et   mə   si tə   ləb olu   nur.

Ye   kun Kom   mü   ni   ke   də isə BMT 
Təh   lü   kə   siz   lik Şu   ra   sı   nın qət   na   mə  
lə   ri   nin ye   ri   nə ye   ti   ril   mə   si tə   ləb olu  
nur. 1992ci il fev   ra   lın 25dən 26na 
ke   çən ge   cə Azər   bay   ca   nın Xo   ca   lı 
şə   hə   rin   də tö   rə   dil   miş dəh   şət   li soy  
qı   rı   mı, iş   ğal edil   miş Azər   bay   can 
əra   zi   lə   rin   də mü   qəd   dəs yer   lə   rin və 
məs   cid   lə   rin, mə   də   ni ir   sin da   ğı   dıl  
ma   sı pis   lə   ni   lir. Bu sə   nəd   də də İƏT
in Azər   bay   can hö   ku   mə   ti və xal   qı  
nın öl   kə   ni mü   da   fiə et   mək məq   sə  
di   lə hə   ya   ta ke   çir   di   yi səy   lə   ri dəs  
tək   lə   di   yi bil   di   ri   lir.

ƏMƏKDAŞLIQ

İƏTPİ Azərbaycanla bağlı 
mühüm qərarlar qəbul edib

Yan  va  rın 2025də İra  qın pay  tax  tı 
Bağ  dad şə  hə  rin  də İs  lam Əmək  daş 
lıq Təş  ki  la  tı  na üzv döv  lət  lə  rin Par  la
 ment İt  ti  fa  qı (İƏT  Pİ) Konf  ran  sı  nın 
XI ses  si  ya  sı ke  çi  ril  di. Mil  li Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı Göv  hər Bax  şə  li  ye  va  nın 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti konf  rans  da iş  ti 
rak et  di.

İraq par  la  men  ti  nin spi  ke  ri Sa  lim 
əlCi  bu  ri  nin sədr  lik et  di  yi ses  si  ya 
çər  çi  və  sin  də təş  ki  la  ti mə  sə  lə  lə  rə ba 
xıl  dı, bü  ro üzv  lə  ri se  çil  di, təd  bi  rin 

proq  ram və gün  də  li  yi qə  bul olun 
du. Həm  çi  nin baş ka  ti  bin mə  ru  zə  si, 
par  la  ment sədr  lə  ri  nin, nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri rəh  bər  lə  ri  nin çı  xış  la  rı din 
lə  nil  di. Bun  dan baş  qa konf  rans  da 
ter  ro  riz  mə və ekst  re  miz  mə qar  şı 
mü  ba  ri  zə  yə dair İƏT  Pİ Xar  ti  ya  sı qə 
bul olun  du, qu  ru  mun ko  mi  tə  lə  ri  nin 
ic  las  la  rı ke  çi  ril  di.

Ses  si  ya çər  çi  və  sin  də mü  səl  man 
qa  dın par  la  men  ta  ri  lə  rin V konf  ran 
sı, Fə  ləs  ti  nə dair daimi ko  mi  tə  nin VI 
ic  la  sı da təş   kil edil   di. Azər   bay   can 

nü   ma   yən   də he   yə   ti   nin rəh   bə   ri Göv  
hər Bax   şə   li   ye   va, ey   ni za   man   da, mü 
 səl   man qa   dın par   la   men   ta   ri   lə   rin 
növ   bə   ti VI konf   ran   sı   na mə   ru   zə   çi tə 
 yin olun   du.

Mil   lət və   ki   li Göv   hər Bax   şə   li   ye   va 
İc   raiy   yə ko   mi   tə   si   nin, İn   san hü   quq  
la   rı, qa   dın və ailə mə   sə   lə   lə   ri üz   rə 
ko   mi   tə   nin, Mir   ka   zım Ka   zı   mov Si  
ya   si mə   sə   lə   lər və xa   ri   ci əla   qə   lər ko  
mi   tə   si   nin, nü   ma   yən   də he   yə   ti   nin di  
gər üz   vü Fət   tah Hey   də   rov Mə   də   ni 
və hü   qu   qi mə   sə   lə   lər, si   vi   li   za   si   ya   lar 
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sial  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si böl 
gə  lər ara  sın  da iq  ti  sa  di ta  raz  lı  ğın bər 
pa olun  ma  sı  na, ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra
 dıl  ma  sı  na, əha  li  nin məş  ğul  lu  ğu  nun 
tə  min edil  mə  si  nə və bü  töv  lük  də bü 
tün ra  yon  la  rın so  sial hə  ya  tın  da cid  di 
də  yi  şik  lik  lə  rə gə  ti  rib çı  xa  rıb.

20042015ci il  lər  də re  gion  la  rın 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq 
ram  la  rı  nın ic  ra  sı ər  zin  də Azər  bay 
can  da ÜDM 3,2 də  fə, qey  rineft sek 
to  ru 2,6 də  fə, in  ves  ti  si  ya  lar 6,5 də  fə, 
əha  li  nin gə  lir  lə  ri 6,5 də  fə art  mış, 
yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə  si 8,4 də  fə aza 
la  raq 5,3%ə, iş  siz  lik sə  viy  yə  si 1,9 
də  fə aza  la  raq 5%ə en  miş, re  gion  lar 
da 70 mi  nə ya  xın müəs  si  sə fəaliy  yə  tə 
baş  la  mış və 1,3 mil  yon  dan çox ye  ni 
iş ye  ri ya  ra  dıl  mış  dır ki, bu  nun 1 mil
 yo  nu daimi  dir.

Son 12 il ər  zin  də sa  hib  kar  lı  ğın in 
ki  şa  fı  na bö  yük dəs  tək olu  nub; gü 
zəşt  li şərt  lər  lə 1,7 mil  yard ma  nat 
kre  dit  lər ve  ri  lib.

2016-cı il  də ma  liy  yə-
iq  ti  sa  di sis  te  mi  miz in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si  nə 
əsas  la  na  caq
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti bil  di  rib ki, 

dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı st  ress için  də  dir və 

qlo  bal iq  ti  sa  di pro  ses  lər öl  kə  miz  də 
iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı qar  şı  ya 
ye  ni tə  ləb  lər qoy  maq  da  dır. Res  pub  li 
ka  mız ha  zır  da ye  ni is  la  hat  lar as  ta  na 
sın  da  dır. Bu gün  lər  də ke  çi  ri  lən “Azər
 bay  can Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 
20142018ci il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  nın 
ikin  ci ili  nin ye  kun  la  rı  na həsr olu  nan 
konf  rans  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
bə  yan et  di  yi ki  mi, 2016cı il çox cid  di 
iq  ti  sa  di is  la  hat  lar ili ol  ma  lı  dır və ola 
caq  dır: “Bu is  la  hat  la  rın əsas məq  sə  di 
on  dan iba  rət  dir ki, Azər  bay  can iq  ti  sa
 diy  ya  tı şəf  faf  lı  ğı  na gö  rə dün  ya  nın 
apa  rı  cı öl  kə  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  yat  la  rın 
dan fərq  lən  mə  sin. Əmi  nəm ki, biz 
bu  nu bir  gə səy  lər  lə tə  min edə  cə  yik”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bil  di  rib ki, 
2016cı il  də biz bü  tün ma  liy  yəiq  ti  sa  di 
sis  te  mi  mi  zi in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin təc 
rü  bə  si  nə əsa  sən təş  kil et  mə  li  yik: “Azər
 bay  can  da biz  nes mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər apa  rı  lır, 
mü  va  fiq gös  tə  riş  lər, tap  şı  rıq  lar, sə  rən 
cam  lar ve  ril  miş  dir. Bu sa  hə daim diq 
qət mər  kə  zin  də ol  ma  lı  dır. Bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə qu  rum  la  rı bu is  ti  qa  mət  də 
apar  dı  ğı  mız fəaliy  yə  ti yük  sək qiy  mət 
lən  di  rir, Dün  ya Ban  kı “Doing Bu  si 
ness” he  sa  ba  tın  da Azər  bay  ca  nı yük  sək 

yer  lə  rə la  yiq gö  rür. Da  vos Dün  ya İq  ti 
sa  di Fo  ru  mu öl  kə iq  ti  sa  diy  yat  la  rı  nın 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nə gö  rə Azər 
bay  ca  nı 40cı ye  rə la  yiq gör  müş  dür. 
Biz dün  ya miq  ya  sın  da 40cı yer  də, 
MDB mə  ka  nın  da bi  rin  ci yer  də  yik”.

Döv  lət baş  çı  sı azad rə  qa  bə  tin tə 
min olun  ma  sı üçün ra  di  kal ad  dım  la 
rın atıl  dı  ğı  nı və bu təd  bir  lə  rin da  vam 
et  di  ri  lə  cə  yi  ni də bə  yan edib. Ey  ni za 
man  da, öl  kə  də mil  li ix  ra  cat  çı  la  ra da  ha 
əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  dı  la  ca  ğı  nı vur  ğu  la
 yıb: “Biz müt  ləq da  xi  li ba  za  rı  mı  zı, 
yer  li is  teh  sa  lı qo  ru  ma  lı  yıq, bu  nun  la 
bə  ra  bər in  hi  sar  çı  lı  ğa yol ver  mə  mə  li 
yik. Bu da çox cid  di mə  sə  lə  dir. Çün  ki, 
əl  bət  tə, mən çox is  tə  yi  rəm ki, Azər 
bay  can məh  sul  la  rı da  ha da çox is  teh 
sal olun  sun, biz id  xal  dan ası  lı  lı  ğı da  ha 
da azal  daq, iş yer  lə  ri ya  ra  dıl  sın, ix  rac 
qa  bi  liy  yət  li məh  sul  lar is  teh  sal edək. 
İn  ves  ti  si  ya  la  rın təş  vi  qi sis  te  mi ar  tıq 
ya  ra  dı  lıb, tət  biq edi  lir. Azər  bay  can  da 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li məh  sul is  teh  sal 
edən, bu  nu dün  ya ba  za  rı  na çı  xa  ran 
sa  hib  kar  la  ra döv  lət tə  rə  fin  dən gü  zəşt
 lər edil  mə  li  dir”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev is  la  hat  la  rın 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
ye  ni özəl  ləş  dir  mə si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lə  cə  yi  ni də bil  di  rib: “Azər  bay 

İQTİSADİYYAT

2016-cı	il	Azərbaycanda	yeni	
iqtisadi	siyasətin	başlanğıcıdır

2015ci il  də Azər  bay  ca  nın so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı ol  duq  ca mü  rək  kəb 
xa  ri  ci iq  ti  sa  di mü  hit, o cüm  lə  dən 
dün  ya ener  ji ba  za  rın  da qey  risa  bit 
lik, əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rı  mı  zın mil
 li val  yu  ta  la  rı  nın de  val  va  si  ya  sı, bu 
nun nə  ti  cə  si ki  mi öl  kə  nin gə  lir  lə  ri  nin 
azal  ma  sı, ma  na  ta təz  yiq  lə  rin art  ma  sı 
ilə mü  şa  yiət olu  nub. İn  di  yə ki  mi 
dün  ya ma  liy  yəiq  ti  sa  di böh  ra  nı  na 
qar  şı da  ya  nıq  lı  ğı  nı qo  ru  yub sax  la 
yan Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı 2015ci 
ili də iq  ti  sa  di ar  tım  la ba  şa vur  du. 
Azər  bay  can  da ma  liy  yə sa  bit  li  yi  nin 
möh  kəm  lən  mə  si da  vam edib, mak 

roiq  ti  sa  di sa  bit  lik qo  ru  nub sax  la  nı 
lıb, mil  li iq  ti  sa  di po  ten  sialın ar  tı  rıl 
ma  sı, neft sek  to  ru ami  li  nin azal  ma  sı 
və qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı, əl 
ve  riş  li in  ves  ti  si  ya və biz  nes mü  hi  ti 
nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı hə  ya  ta ke  çi
 ri  lən si  ya  sət öz müs  bət nə  ti  cə  lə  ri  ni 
gös  tə  rib.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər 
li  yi al  tın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən dü  şü  nül
 müş, təm  kin  li, çe  vik və qə  tiy  yət  li, 
uzaq  gö  rən iq  ti  sa  di si  ya  sət sa  yə  sin  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı özü  nün ar 
tım ten  den  si  ya  sı  nı sax  la  yıb: “2015ci 
il  də bi  zim iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  mız tə  min 
edil  miş  dir. Bax  ma  ya  raq ki, əv  vəl  ki 
il  lər  lə mü  qa  yi  sə  də ümu  mi da  xi  li 
məh  su  lun art  ma  sı o qə  dər də bö  yük 
rə  qəm  lər  lə öl  çül  mür, cə  mi 1,1% art 
mış  dır. An  caq in  di  ki və  ziy  yət  də nef
 tin qiy  mə  ti  nin dörd də  fə düş  mə  si  ni 
nə  zə  rə ala  raq, he  sab edi  rəm ki, bu, 
müs  bət nə  ti  cə  dir. Ən müs  bət nə  ti  cə 
isə on  dan iba  rət  dir ki, qey  rineft sə 
na  ye  miz 8,4% art  mış  dır”.

Ötən il qey  rineft sek  to  run  da əl  də 
edi  lən bu ar  tım iq  ti  sa  diy  ya  tın st  ruk 
tu  ru  nun tam mə  na  da key  fiy  yət də  yi
 şik  lik  lə  ri  nə mə  ruz qal  dı  ğı  nın gös  tə 
ri  ci  si  dir. Bu ten  den  si  ya onu gös  tə  rir 
ki, iq  ti  sa  diy  yat  da güc  lü di  na  mi  ka və 
şa  xə  lən  mə si  ya  sə  ti  nin mən  ti  qi nə  ti 
cə  si ola  raq neft  dən  kə  nar sa  hə  lə  rin 
in  ki  şa  fı və po  ten  sialın ümu  mi yön 
lən  di  ril  mə  si bir har  mo  ni  ya təş  kil et 
mək  də  dir.

Re  gion  la  rın in  ki  şa  fı 
iq  ti  sa  di da  ya  nıq  lı  ğı ar  tı  rıb
Tə  bii ki, Azər  bay  ca  nın da  vam  lı in 

ki  şa  fı  nın və iq  ti  sa  di da  ya  nıq  lı  ğı  nın 
tə  min olun  ma  sın  da re  gion  la  rın so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la  rı  nın 
müs  təs  na əhə  miy  yə  ti var  dır. 2004cü 
il  dən uğur  la ic  ra olu  nan bu proq  ram 
lar böl  gə  lər  də iq  ti  sa  di po  ten  sialın əhə
 miy  yət  li də  rə  cə  də art  ma  sı  na, inf  rast 
ruk  tur tə  mi  na  tı  nın, kom  mu  nal xid 
mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin, biz  nes və in 
ves  ti  si  ya mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  ma  sı  na, 
müasir müəs  si  sə  lə  rin açıl  ma  sı  na və 
əha  li  nin ri  fa  hı  nın yük  səl  mə  si  nə sə  bəb 
olub. Azər  bay  ca  nın bü  tün böl  gə  lə  rin 
də di  na  mik tə  rəq  qi da  vam edib. Döv 
lət baş  çı  sı  nın qeyd et  di  yi ki  mi, 2004
cü il  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən re  gion  la  rın 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq 
ram  la  rı bü  töv  lük  də ta  ri  xi ha  di  sə  dir və 
ta  ri  xi nailiy  yət  dir. Bu il  lər ər  zin  də öl 
kə  miz sü  rət  lə in  ki  şaf edib. Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la  rı  nın 
ic  ra  sı bü  tün böl  gə  lə  rin hər  tə  rəf  li və 
ta  raz  lı so  sialiq  ti  sa  di tə  rəq  qi  si  nə yol 
açıb, pay  taxt  la böl  gə  lər ara  sın  da  kı fər
 qin azal  ma  sı  na sə  bəb olub. Bu proq 
ram re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa 
fı  na yol aç  maq  la ya  na  şı, ümu  mi  lik  də 
Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na tə 
kan ve  rə  rək mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  li  yin 
möh  kəm  lən  mə  si  nə ba  za ya  rat  mış ol 
du. Re  gion  lar  da  kı möv  cud əmək eh  ti
 yat  la  rın  dan, tə  bii və iq  ti  sa  di po  ten 
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sial  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si böl 
gə  lər ara  sın  da iq  ti  sa  di ta  raz  lı  ğın bər 
pa olun  ma  sı  na, ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra
 dıl  ma  sı  na, əha  li  nin məş  ğul  lu  ğu  nun 
tə  min edil  mə  si  nə və bü  töv  lük  də bü 
tün ra  yon  la  rın so  sial hə  ya  tın  da cid  di 
də  yi  şik  lik  lə  rə gə  ti  rib çı  xa  rıb.

20042015ci il  lər  də re  gion  la  rın 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq 
ram  la  rı  nın ic  ra  sı ər  zin  də Azər  bay 
can  da ÜDM 3,2 də  fə, qey  rineft sek 
to  ru 2,6 də  fə, in  ves  ti  si  ya  lar 6,5 də  fə, 
əha  li  nin gə  lir  lə  ri 6,5 də  fə art  mış, 
yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə  si 8,4 də  fə aza 
la  raq 5,3%ə, iş  siz  lik sə  viy  yə  si 1,9 
də  fə aza  la  raq 5%ə en  miş, re  gion  lar 
da 70 mi  nə ya  xın müəs  si  sə fəaliy  yə  tə 
baş  la  mış və 1,3 mil  yon  dan çox ye  ni 
iş ye  ri ya  ra  dıl  mış  dır ki, bu  nun 1 mil
 yo  nu daimi  dir.

Son 12 il ər  zin  də sa  hib  kar  lı  ğın in 
ki  şa  fı  na bö  yük dəs  tək olu  nub; gü 
zəşt  li şərt  lər  lə 1,7 mil  yard ma  nat 
kre  dit  lər ve  ri  lib.

2016-cı il  də ma  liy  yə-
iq  ti  sa  di sis  te  mi  miz in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si  nə 
əsas  la  na  caq
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti bil  di  rib ki, 

dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı st  ress için  də  dir və 

qlo  bal iq  ti  sa  di pro  ses  lər öl  kə  miz  də 
iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı qar  şı  ya 
ye  ni tə  ləb  lər qoy  maq  da  dır. Res  pub  li 
ka  mız ha  zır  da ye  ni is  la  hat  lar as  ta  na 
sın  da  dır. Bu gün  lər  də ke  çi  ri  lən “Azər
 bay  can Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 
20142018ci il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  nın 
ikin  ci ili  nin ye  kun  la  rı  na həsr olu  nan 
konf  rans  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
bə  yan et  di  yi ki  mi, 2016cı il çox cid  di 
iq  ti  sa  di is  la  hat  lar ili ol  ma  lı  dır və ola 
caq  dır: “Bu is  la  hat  la  rın əsas məq  sə  di 
on  dan iba  rət  dir ki, Azər  bay  can iq  ti  sa
 diy  ya  tı şəf  faf  lı  ğı  na gö  rə dün  ya  nın 
apa  rı  cı öl  kə  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  yat  la  rın 
dan fərq  lən  mə  sin. Əmi  nəm ki, biz 
bu  nu bir  gə səy  lər  lə tə  min edə  cə  yik”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bil  di  rib ki, 
2016cı il  də biz bü  tün ma  liy  yəiq  ti  sa  di 
sis  te  mi  mi  zi in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin təc 
rü  bə  si  nə əsa  sən təş  kil et  mə  li  yik: “Azər
 bay  can  da biz  nes mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər apa  rı  lır, 
mü  va  fiq gös  tə  riş  lər, tap  şı  rıq  lar, sə  rən 
cam  lar ve  ril  miş  dir. Bu sa  hə daim diq 
qət mər  kə  zin  də ol  ma  lı  dır. Bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə qu  rum  la  rı bu is  ti  qa  mət  də 
apar  dı  ğı  mız fəaliy  yə  ti yük  sək qiy  mət 
lən  di  rir, Dün  ya Ban  kı “Doing Bu  si 
ness” he  sa  ba  tın  da Azər  bay  ca  nı yük  sək 

yer  lə  rə la  yiq gö  rür. Da  vos Dün  ya İq  ti 
sa  di Fo  ru  mu öl  kə iq  ti  sa  diy  yat  la  rı  nın 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nə gö  rə Azər 
bay  ca  nı 40cı ye  rə la  yiq gör  müş  dür. 
Biz dün  ya miq  ya  sın  da 40cı yer  də, 
MDB mə  ka  nın  da bi  rin  ci yer  də  yik”.

Döv  lət baş  çı  sı azad rə  qa  bə  tin tə 
min olun  ma  sı üçün ra  di  kal ad  dım  la 
rın atıl  dı  ğı  nı və bu təd  bir  lə  rin da  vam 
et  di  ri  lə  cə  yi  ni də bə  yan edib. Ey  ni za 
man  da, öl  kə  də mil  li ix  ra  cat  çı  la  ra da  ha 
əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  dı  la  ca  ğı  nı vur  ğu  la
 yıb: “Biz müt  ləq da  xi  li ba  za  rı  mı  zı, 
yer  li is  teh  sa  lı qo  ru  ma  lı  yıq, bu  nun  la 
bə  ra  bər in  hi  sar  çı  lı  ğa yol ver  mə  mə  li 
yik. Bu da çox cid  di mə  sə  lə  dir. Çün  ki, 
əl  bət  tə, mən çox is  tə  yi  rəm ki, Azər 
bay  can məh  sul  la  rı da  ha da çox is  teh 
sal olun  sun, biz id  xal  dan ası  lı  lı  ğı da  ha 
da azal  daq, iş yer  lə  ri ya  ra  dıl  sın, ix  rac 
qa  bi  liy  yət  li məh  sul  lar is  teh  sal edək. 
İn  ves  ti  si  ya  la  rın təş  vi  qi sis  te  mi ar  tıq 
ya  ra  dı  lıb, tət  biq edi  lir. Azər  bay  can  da 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li məh  sul is  teh  sal 
edən, bu  nu dün  ya ba  za  rı  na çı  xa  ran 
sa  hib  kar  la  ra döv  lət tə  rə  fin  dən gü  zəşt
 lər edil  mə  li  dir”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev is  la  hat  la  rın 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
ye  ni özəl  ləş  dir  mə si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lə  cə  yi  ni də bil  di  rib: “Azər  bay 
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2015ci il  də Azər  bay  ca  nın so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı ol  duq  ca mü  rək  kəb 
xa  ri  ci iq  ti  sa  di mü  hit, o cüm  lə  dən 
dün  ya ener  ji ba  za  rın  da qey  risa  bit 
lik, əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rı  mı  zın mil
 li val  yu  ta  la  rı  nın de  val  va  si  ya  sı, bu 
nun nə  ti  cə  si ki  mi öl  kə  nin gə  lir  lə  ri  nin 
azal  ma  sı, ma  na  ta təz  yiq  lə  rin art  ma  sı 
ilə mü  şa  yiət olu  nub. İn  di  yə ki  mi 
dün  ya ma  liy  yəiq  ti  sa  di böh  ra  nı  na 
qar  şı da  ya  nıq  lı  ğı  nı qo  ru  yub sax  la 
yan Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı 2015ci 
ili də iq  ti  sa  di ar  tım  la ba  şa vur  du. 
Azər  bay  can  da ma  liy  yə sa  bit  li  yi  nin 
möh  kəm  lən  mə  si da  vam edib, mak 

roiq  ti  sa  di sa  bit  lik qo  ru  nub sax  la  nı 
lıb, mil  li iq  ti  sa  di po  ten  sialın ar  tı  rıl 
ma  sı, neft sek  to  ru ami  li  nin azal  ma  sı 
və qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı, əl 
ve  riş  li in  ves  ti  si  ya və biz  nes mü  hi  ti 
nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı hə  ya  ta ke  çi
 ri  lən si  ya  sət öz müs  bət nə  ti  cə  lə  ri  ni 
gös  tə  rib.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər 
li  yi al  tın  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən dü  şü  nül
 müş, təm  kin  li, çe  vik və qə  tiy  yət  li, 
uzaq  gö  rən iq  ti  sa  di si  ya  sət sa  yə  sin  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı özü  nün ar 
tım ten  den  si  ya  sı  nı sax  la  yıb: “2015ci 
il  də bi  zim iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  mız tə  min 
edil  miş  dir. Bax  ma  ya  raq ki, əv  vəl  ki 
il  lər  lə mü  qa  yi  sə  də ümu  mi da  xi  li 
məh  su  lun art  ma  sı o qə  dər də bö  yük 
rə  qəm  lər  lə öl  çül  mür, cə  mi 1,1% art 
mış  dır. An  caq in  di  ki və  ziy  yət  də nef
 tin qiy  mə  ti  nin dörd də  fə düş  mə  si  ni 
nə  zə  rə ala  raq, he  sab edi  rəm ki, bu, 
müs  bət nə  ti  cə  dir. Ən müs  bət nə  ti  cə 
isə on  dan iba  rət  dir ki, qey  rineft sə 
na  ye  miz 8,4% art  mış  dır”.

Ötən il qey  rineft sek  to  run  da əl  də 
edi  lən bu ar  tım iq  ti  sa  diy  ya  tın st  ruk 
tu  ru  nun tam mə  na  da key  fiy  yət də  yi
 şik  lik  lə  ri  nə mə  ruz qal  dı  ğı  nın gös  tə 
ri  ci  si  dir. Bu ten  den  si  ya onu gös  tə  rir 
ki, iq  ti  sa  diy  yat  da güc  lü di  na  mi  ka və 
şa  xə  lən  mə si  ya  sə  ti  nin mən  ti  qi nə  ti 
cə  si ola  raq neft  dən  kə  nar sa  hə  lə  rin 
in  ki  şa  fı və po  ten  sialın ümu  mi yön 
lən  di  ril  mə  si bir har  mo  ni  ya təş  kil et 
mək  də  dir.

Re  gion  la  rın in  ki  şa  fı 
iq  ti  sa  di da  ya  nıq  lı  ğı ar  tı  rıb
Tə  bii ki, Azər  bay  ca  nın da  vam  lı in 

ki  şa  fı  nın və iq  ti  sa  di da  ya  nıq  lı  ğı  nın 
tə  min olun  ma  sın  da re  gion  la  rın so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la  rı  nın 
müs  təs  na əhə  miy  yə  ti var  dır. 2004cü 
il  dən uğur  la ic  ra olu  nan bu proq  ram 
lar böl  gə  lər  də iq  ti  sa  di po  ten  sialın əhə
 miy  yət  li də  rə  cə  də art  ma  sı  na, inf  rast 
ruk  tur tə  mi  na  tı  nın, kom  mu  nal xid 
mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin, biz  nes və in 
ves  ti  si  ya mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  ma  sı  na, 
müasir müəs  si  sə  lə  rin açıl  ma  sı  na və 
əha  li  nin ri  fa  hı  nın yük  səl  mə  si  nə sə  bəb 
olub. Azər  bay  ca  nın bü  tün böl  gə  lə  rin 
də di  na  mik tə  rəq  qi da  vam edib. Döv 
lət baş  çı  sı  nın qeyd et  di  yi ki  mi, 2004
cü il  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən re  gion  la  rın 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq 
ram  la  rı bü  töv  lük  də ta  ri  xi ha  di  sə  dir və 
ta  ri  xi nailiy  yət  dir. Bu il  lər ər  zin  də öl 
kə  miz sü  rət  lə in  ki  şaf edib. Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la  rı  nın 
ic  ra  sı bü  tün böl  gə  lə  rin hər  tə  rəf  li və 
ta  raz  lı so  sialiq  ti  sa  di tə  rəq  qi  si  nə yol 
açıb, pay  taxt  la böl  gə  lər ara  sın  da  kı fər
 qin azal  ma  sı  na sə  bəb olub. Bu proq 
ram re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa 
fı  na yol aç  maq  la ya  na  şı, ümu  mi  lik  də 
Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na tə 
kan ve  rə  rək mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  li  yin 
möh  kəm  lən  mə  si  nə ba  za ya  rat  mış ol 
du. Re  gion  lar  da  kı möv  cud əmək eh  ti
 yat  la  rın  dan, tə  bii və iq  ti  sa  di po  ten 
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can  da ge  niş  miq  yas  lı özəl  ləş  dir  mə 
proq  ra  mı ic  ra edi  lə  cək  dir. Bu  na bö 
yük eh  ti  yac var. İlk növ  bə  də bu, öl  kə
 mi  zə əla  və sər  ma  yə, val  yu  ta gə  ti  rə 
cək. Di  gər tə  rəf  dən biz iş  lə  mə  yən 
müəs  si  sə  lə  ri can  lan  dı  ra  ca  ğıq”.

Pre  zi  dent üçün xalq 
və və  tən  da  şın mə  na  fe  yi 
hər şey  dən üs  tün  dür
Azər  bay  can və  tən  da  şı  nın, ic  ti  mai 

rə  yin də  rin eti  mad və rəğ  bə  ti  ni öz 
üzə  rin  də cəm  ləş  di  rən öl  kə baş  çı  sı 
döv  lət ida  rəet  mə sis  te  min  də iş  lə  yən 
hər kəs  dən xal  qın xid  mət  çi  si ol  ma  ğı 
tə  ləb edir və bu  nun mə  su  liy  yə  ti  ni an 
la  yan ye  ni  lik  çi ko  man  da ilə da  vam 
edə  cə  yi  nin anons  la  rı  nı da ve  rir. O, çı 
xı  şın  da bir da  ha qa  nu  nun ali  li  yi prin 
si  pi  nə diq  qət çə  kə  rək heç ki  min to  xu 
nul  maz ol  ma  dı  ğı  nı, ən yük  sək və  zi  fə 
sa  hib  lə  ri  nin qa  nun po  zun  tu  la  rı  na yol 
ver  dik  lə  ri hal  da cə  za  sız  qal  ma  ya  caq 
la  rı  nı qə  tiy  yət  lə bil  dir  di: “Əgər bə  zi 
yük  sək və  zi  fə  li şəxs  lər qa  nu  nu po  zur
 lar  sa, öz və  zi  fə borc  la  rı  nı ye  ri  nə ye  ti  rə 
bil  mir  lər  sə, on  lar müt  ləq cə  za  lan  dı  rı 
la  caq və cə  za  lan  dı  rı  lır. Xalq da, ic  ti 
maiy  yət də bu  nu gö  rür. Ha  mı bil  sin, 
Azər  bay  can  da bir nə  fər də ol  sun to  xu
 nul  maz adam yox  dur. Ha  mı qa  nun 
qar  şı  sın  da bə  ra  bər  dir”,  de  yən döv  lət 
baş  çı  sı “hər bir döv  lət mə  mu  ru, o 
cüm  lə  dən də Pre  zi  dent xal  qın xid  mət
 çi  si  dir!” şüarı ilə hə  mi  şə xal  qın mə  na 
fe  yi  ni hər şey  dən uca tut  du  ğu  nu gös 
tər  miş ol  du.

Şəf  faf  lı  ğa doğ  ru “ASAN yol”
Müasir in  ki  şaf yo  lu  nun ge  niş üfüq

 lər aç  dı  ğı bir dövr  də kor  rup  si  ya ilə 
mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri iq  ti  sa  di şəf  faf  lı  ğın 
tə  mi  ni üçün ən əha  tə  li bir tak  ti  ka sa  yı
 la bi  lər. Kor  rup  si  ya və di  gər ne  qa  tiv 
fak  tor  lar sü  rət  li iq  ti  sa  di və so  sial in  ki 
şa  fın tem  pi  nə mən  fi tə  sir   gös  tə  rir, da 
vam  lı is  la  hat  la  ra köl  gə sa  lır. Azər  bay 
can ha  zır  da ye  ni is  la  hat  lar as  ta  na  sın 

da  dır və sü  rət  li iq  ti  sa  di in  ki  şaf tem  pi 
nə uy  ğun iri  miq  yas  lı is  la  hat  la  rın da 
vam  lı  ğı  nı ge  niş  lən  dir  mək niy  yə  tin  də 
dir. Məhz bu cür sü  rət  li in  ki  şaf di  na 
mi  ka  sın  da, me  qap  roq  ress mər  hə  lə  sin
 də kor  rup  si  ya ki  mi hal  la  rın möv  cud 
ol  ma  sı qə  tiy  yən yol  ve  ril  məz  dir. Pre  zi
 dent İl  ham Əli  yev kor  rup  si  ya ilə mü 
ba  ri  zə  də ba  rış  maz ol  du  ğu  nu prak  ti  ki 
ad  dım  la  rı ilə təs  diq et  mək  də  dir: “Kor
 rup  si  ya  ya və rüş  vət  xor  lu  ğa qarşı mü 
ba  ri  zə ge  dir, öz bəh  rə  si  ni ve  rir. Kor 
rup  si  ya bö  yük bə  la  dır, bü  tün öl  kə  lər 
üçün, o cüm  lə  dən Azər  bay  can üçün. 
Biz həm cə  za təd  bir  lə  ri  ni tət  biq edi  rik, 
in  zi  ba  ti ad  dım  lar atı  lır, həm də ins  ti 
tu  sional təd  bir  lər gö  rü  lür. Kor  rup  si  ya, 
rüş  vət  xor  luq üçün mey  dan da  ra  lır, 
ye  ni ic  ti  mai xid  mət  lər ya  ra  dı  lır. 
“ASAN xid  mət” iki il ər  zin  də ar  tıq 
yed  di mil  yon in  sa  na xid  mət gös  tə  rib. 
Bu yed  di mil  yon in  san bu iki il ər  zin 
də “ASAN xid  mət”də kor  rup  si  ya  nın 
nə ol  du  ğu  nu gör  mə  yib”.

Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı he  sab 
edir ki, ne  qa  tiv hal  lar öl  kə  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nə, iq  ti  sa  di, 
so  sial və si  ya  si sa  hə  də apa  rı  lan is  la 
hat  la  ra köl  gə sa  lır, Azər  bay  ca  nın iş 
gü  zar nü  fu  zu  na xə  ləl gə  ti  rir. Pre  zi 
dent iq  ti  sa  diy  ya  tın lo  ko  mo  ti  vi  nə çev 
ri  lən azad sa  hib  kar  lı  ğa, özəl sek  to  ra 
ən bö  yük si  ya  si dəs  tək ver  mək  lə rüş 
vət  xor  lu  ğa qar  şı ən sərt və aman  sız 
mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  sin  də güc  lü qə  tiy  yət sa  hi  bi ol  du 
ğu  nu nü  ma  yiş et  di  rib. Onun bu prin 
si  pial  lı  ğı, ne  qa  tiv hal  la  ra qar  şı ba  rış 
maz  lı  ğı kor  rup  si  ya ilə mü  ba  ri  zə təd 
bir  lə  ri üçün güc  lü me  xa  nizm ya  ra  dır.

Sa  hib  kar  lar mə  su  liy  yət  li 
və mü  ba  riz ol  ma  lı  dır  lar
Ye  ni iq  ti  sa  di şə  rait və döv  rün in  ki 

şaf me  yil  lə  ri sa  hib  kar  la  rın mə  su  liy  yə
 ti  ni da  ha da ar  tı  rır, za  ma  nın ça  ğı  rış  la
 rı  na ha  zır ol  ma  ğı tə  ləb edir. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev döv  lə  tin iq  ti  sa  di gü  cü 

nün art  ma  sın  da çox  min  li sa  hib  kar  lar 
or  du  su  nun da fəal və mə  su  liy  yət  li ol 
ma  sı  nı, ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
nı və so  sial mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də, in 
ves  ti  si  ya  la  rın qo  yu  lu  şun  da ak  tiv  li  yi  ni 
va  cib sa  yır. “Sa  hib  kar  lar öl  kə iq  ti  sa 
diy  ya  tı  na da  ha çox və  sait qoy  sun  lar. 
Mən bi  li  rəm, in  di Azər  bay  can sa  hib 
kar  la  rı xa  ri  cə də in  ves  ti  si  ya qo  yur  lar. 
Mən özüm də hə  mi  şə bu  nun tə  rəf  da  rı 
ol  mu  şam, is  tə  yir  dim ki, bi  zim fir  ma 
lar dün  ya ba  zar  la  rı  na çıx  sın  lar, on  la  rı 
ta  nı  sın  lar. An  caq in  di  ki şə  rait  də sa 
hib  kar  la  rın əsas və  saiti Azər  bay  ca  na 
qo  yul  ma  lı  dır. Sa  hib  kar  lar, əl  bət  tə, 
mə  su  liy  yət  li ol  ma  lı  dır  lar”,  de  yən 
döv  lət baş  çı  sı  nın sa  hib  kar  lar  dan göz 
lən  ti  lə  ri də çox  dur.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti sa  hib  kar  la  rı 
iq  ti  sa  diy  ya  tın lo  ko  mo  ti  vi he  sab edə 
rək mil  li in  ki  şa  fın ak  tiv qüv  və  si ki  mi 
müasir ça  ğı  rış  la  ra ha  zır ol  ma  ğa, mü 
ba  riz, qə  tiy  yət  li, ne  qa  tiv hal  la  ra qar  şı 
ba  rış  maz ol  ma  ğa səs  lə  yir. Pre  zi  dent 
öl  kə  mi  zin müasir in  ki  şaf plat  for  ma  sı 
nın əsas me  yar  la  rın  dan bi  ri ki  mi ida 
rəet  mə  nin çe  vik və şəf  faf me  xa  nizm 
lər əsa  sın  da apa  rıl  ma  sı  nı va  cib he  sab 
edir. Onun bil  dir  di  yi ki  mi, kor  rup  si  ya 
ilə mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri  nin bö  yük bir 
sa  hə  si sa  hib  kar  lıq sek  to  ru ilə bağ  lı  dır.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, sa  hib  kar  lıq 
sek  to  run  da bir sı  ra hal  lar  da in  hi  sar  çı 
lıq əla  mət  lə  ri özü  nü bü  ru  zə ve  rir və 
bu, iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, azad rə  qa  bə  ti ən 
gəl  lə  yir. İn  hi  sar  çı  lıq  la mü  ba  ri  zə təd 
bir  lə  ri ge  niş  miq  yas  lı və sis  tem  li iş ol 
maq  la, iq  ti  sa  diy  ya  tın bir sı  ra sa  hə  lə 
rin  də kor  rup  si  ya  ya və rüş  vət  xor  lu  ğa 
yol açan me  yil  lə  rin qar  şı  sı  nın alın  ma 
sı  na xid  mət edir. Bu is  ti  qa  mət  də atı  lan 
ad  dım  lar ümu  mi  lik  də st  ra  te  ji məq  səd 
he  sab olun  maq  la, həm də öl  kə hə  ya  tı 
nın bü  tün böl  mə  lə  rin  də şəf  faf  lı  ğın tə 
min edil  mə  si  nə öz töh  fə  si  ni ve  rir.

İq  ti  sa  diy  ya  tın, xü  su  si  lə də sa  hib  kar
 lı  ğın əsas qan da  ma  rı he  sab edi  lən 
bank sis  te  min  də is  la  hat  lar da əsas mə 
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sə  lə  lər  dən  dir. Döv  lət baş  çı  sı  nın fik  rin 
cə, bank sek  to  ru  nun fəaliy  yə  ti  nin tək 
mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əla  və 
təd  bir  lər gö  rül  mə  li, bu sek  to  run sağ 
lam  laş  dı  rıl  ma  sı pro  se  si da  ha sü  rət  lə 
get  mə  li  dir: “Bu  ra  da in  ki  şaf üçün çox 
bö  yük im  kan  lar var. Tə  ləb  lə  rə, me  yar 
la  ra ca  vab ver  mə  yən, öz fəaliy  yə  ti  ni 
qu  ra bil  mə  yən, bö  yük nöq  san  lar bu  ra 
xan bank  lar bi  zim bank sek  to  ru  muz  da 
fəaliy  yət gös  tə  rə bil  məz. Elə et  mə  li  yik 
ki, bank sek  to  ru Azər  bay  can iq  ti  sa  diy 
ya  tı  na da  ha da çox fay  da ver  sin, iq  ti  sa
 diy  ya  tın real sek  to  ru  na da  ha da çox 
kre  dit re  surs  la  rı təş  kil et  sin ki, biz iş  lə  ri 
tək  cə döv  lət büd  cə  si he  sa  bı  na, ya  xud 
da ki, sa  hib  kar  la  rın öz və  saiti he  sa  bı  na 
gör  mə  yək. Bank sek  to  ru da bu  ra  da çox 
cid  di alət, da  ha fəal ol  ma  lı  dır”.

Pre  zi  dent yol gös  tə  rir, 
tə  şəb  büs  lər irə  li sü  rür
İc  ra or  qan  la  rın  dan, sa  hib  kar  lar  dan, 

iq  ti  sa  di qu  rum  lar  dan tək  lif və tə  şəb 
büs  lər göz  lə  yən Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev özü də ye  ni iq  ti  sa  di tək  lif  lər səs 
lən  di  rir. Hər bir re  gionun spe  si  fik xü 
su  siy  yə  ti  nə də  rin  dən bə  ləd olan öl  kə 
rəh  bə  ri yer  li is  teh  sa  lın po  ten  sial im 

kan  la  rı  nı, biz  ne  sin təş  ki  li yol  la  rı  nı təh
 lil və təq  dim edir. Ha  zır  kı şə  raitin ye  ni 
ya  naş  ma  lar tə  ləb et  di  yi  ni və sa  hib  ka 
rın da, mə  mu  run da bu  na uy  ğun iş  lə 
mək,  da  ha fəal ol  maq me  sa  jı  nı ve  rir. 
“Yer  li ic  ra or  qan  la  rı da  ha çox iş yer  lə 
ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, in  ves  ti  si  ya  nın cəlb 
edil  mə  si ilə məş  ğul ol  ma  lı  dır  lar”,  de 
yən Pre  zi  dent on  la  rın ne  cə iş  lə  mə  si ilə 
bağ  lı is  ti  qa  mət  lə  ri də gös  tə  rir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın öl  kə  nin ər  zaq 
məh  sul  la  rı ilə tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı və yer  li is  teh  sa  lın möv  cud 
po  ten  sialı  nın hə  rə  kə  tə gə  ti  ril  mə  si ba 
rə  də konk  ret rə  qəm və də  lil  lə  rə əsas 
lanan proq  ram xa  rak  ter  li çı  xı  şı sa  hib 
kar  la  ra, ic  ra baş  çı  la  rı  na, döv  lət qu 
rum  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nə bir növ 
yol xə  ri  tə  si he  sab olu  na bi  lər. Azər 
bay  can Pre  zi  den  ti konk  ret ola  raq gö 
rül  mə  li olan işi ən xır  da de  tal  la  rı  na 
qə  dər təh  lil edir, ic  ra me  xa  niz  mi  ni və 
yol  la  rı  nı gös  tə  rir. Bu cür kon  sep  tual 
və ge  niş biz  nes pla  nı sa  hib  kar  la  rın 
hər bi  ri üçün fəaliy  yət rəh  bə  ri  dir.

Elə iş  lə  mə  li  yik ki, san  ki biz  də 
neft-qaz re  surs  la  rı yox  dur
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı həm st 

ruk  tur, həm də in  ki  şaf me  yar  la  rı  ba 
xı  mın  dan ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qo  yub. Döv  lət baş  çı  sı  nın bə 
yan et  di  yi ki  mi, biz ar  tıq bu gün 
post  neft döv  rün  də ya  şa  yı  rıq və san 
ki biz  də neftqaz eh  ti  yat  la  rı yox  dur. 
Ona gö  rə də iq  ti  sa  diy  ya  ta ya  naş  ma, 
iq  ti  sa  di ida  rəet  mə də tam fərq  li for 
ma  da apa  rı  la  caq. 2016cı il Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di, so  sial, ic  ti  mai, hu  ma 
ni  tar hə  ya  tın  da ta  ma  mi  lə ye  ni is  la 
hat  la  rın baş  lan  dı  ğı ta  ri  xi bir dövr 
ki  mi xa  rak  te  ri  zə edi  lə bi  lər. Bu dövr 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ye  ni  ləş  mə və 
key  fiy  yət də  yi  şik  lik  lə  ri  nin baş  lan  ğı 
cı he  sab olun  maq  la, qar  şı  da güc  lü 
qey  rineft iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ya  ra  dıl 
ma  sı üçün ge  niş im  kan  la  rın as  ta  na  sı 
ki  mi də sə  ciy  yə  lən  di  ri  lə bi  lər.

Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək mil  li in  ki  şaf 
mo  de  li  nin əsa  sı  nı ha  zır  la  yan Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin müəy  yən et  di  yi 
is  la  hat  la  rın ana xət  ti  ni şəf  faf  lıq, mə  su
 liy  yət, qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı, 
ix  rac  yö  nüm  lü məh  sul  la  rın is  teh  sa  lı, 
id  xal  dan ası  lı  lı  ğın azal  dıl  ma  sı ki  mi 
fak  tor  lar təş  kil edə  cək. Bü  tün bu amil
 lər isə öl  kə  mi  zin da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nın 
tə  mi  na  tı  dır.
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bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Bu sa  hə  yə 
hər il bö  yük həcm  də in  ves  ti  si  ya  lar 
ya  tı  rıl  maq  da  dır. Sə  hiy  yə  yə ay  rı  lan 
büd  cə və  saiti son 10 il ər  zin  də 10 
də  fə  dən çox ar  tıb. Tibb sa  hə  si ye  ni 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qo  yub.

Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin ya  ra  dıl  ma 
sı da bu ar  dı  cıl is  la  hat  la  rın mən  ti  qi 
da  va  mı və növ  bə  ti uğur  lu ad  dı  mı 
dır. Sə  hiy  yə ilə bağ  lı mü  hüm döv 
lət proq  ram  la  rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si, yük  sək sə  viy  yə  li kadr  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı, əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı 
nın da  ha eti  bar  lı şə  kil  də qo  run  ma 
sı, on  la  rın ən yük  sək sə  viy  yə  də 
tib  bi xid  mət  lər  lə əha  tə olun  ma  sı 
bu is  ti  qa  mət  də ger  çək  lə  şən si  ya  sə 
tin və mən  ti  qi ola  raq bi  zim ko  mi 
tə  nin də gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  nin əsas 
prin  sip  lə  ri  dir. Bun  dan baş  qa ko 
mi  tə  mi  zin ən baş  lı  ca və  zi  fə  si sə 
hiy  yə sa  hə  sin  də möv  cud qa  nun  ve
 ri  ci  li  yin da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə 
si, boş  luq  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, 
cə  miy  yət üçün əhə  miy  yət kəsb 
edən mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı ye  ni qa  nun
 la  rın ha  zır  lan  ma  sın  dan iba  rət  dir.

Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin fəaliy  yə  tin
 də hər za  man diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  dı  ğı mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də bey
 nəl  xalq təş  ki  lat  lar və xa  ri  ci öl  kə  lə 
rin sə  hiy  yə qu  rum  la  rı ilə əmək  daş
 lıq mə  sə  lə  si  dir. Azər  bay  can  da sə 
hiy  yə sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı Uşaq 
Fon  du  nun (UNİ  CEF), Dün  ya Ban 
kı, USAİD, ÜST və di  gər bey  nəl 
xalq qu  rum  la  rın yar  dı  mı  nı xü  su  si 
lə qeyd et  mək la  zım  dır. Bun  dan 
baş  qa BMTnin Qi  da Proq  ra  mı 
Fon  du, Sər  həd  siz hə  kim  lər, Bey 
nəl  xalq Tibb Kor  pu  su, Tİ  KA və 
di  gər nü  fuz  lu fond  la  rın la  yi  hə  lə  ri 
da  vam edir və biz gə  lə  cək  də də bu 
la  yi  hə  lə  rin da  vam  lı ol  ma  sı üçün 
ça  lı  şa  ca  ğıq.

-MilliMəclisinSəhiyyəkomi-
təsinin qanunvericilik işləri-
ninplanındahansıqanun la-
yihələriprioritetdir?

Nə  zə  ri  ni  zə çat  dır  maq is  tə  yi  rəm 

ki, Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin 2016cı il 
yaz ses  si  ya  sı üçün qa  nun  ve  ri  ci  lik 
iş  lə  ri pla  nı ar  tıq təs  diq edil  miş  dir 
və bu pla  na iki ye  ni qa  nun la  yi  hə  si 
da  xil  dir. Bun  lar  dan bi  ri “Rep  ro 
duk  tiv sağ  lam  lı  ğın qo  run  ma  sı haq
 qın  da”, di  gə  ri isə “Psi  xo  lo  ji yar  dım 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  lə  ri  dir.

Hər iki qa  nun ol  duq  ca va  cib və 
əhə  miy  yət  li  dir. “Rep  ro  duk  tiv sağ
 lam  lı  ğın qo  run  ma  sı haq  qın  da” 
qa  nun la  yi  hə  si, mə  lum ol  du  ğu ki 
mi, hə  lə 2007ci il  də ha  zır  lan  mış 
və hət  ta bir ne  çə din  lə  mə  dən be  lə 
keç  miş  dir. La  kin, təəs  süf   ki, qa 
nun la  yi  hə  si ba  rə  də in  san  la  rın 
düz  gün mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  ma  sı 
sə  bə  bin  dən qa  nun la  yi  hə  si  nə bir 
mə  na  lı mü  na  si  bət ya  ran  ma  mış və 
onun qə  bu  lu bu gü  nə qə  dər ge  cik
 miş  dir.

İn  san  la  rın, xü  su  sən də gənc  lə  rin 
rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run 
ma  sı döv  lə  tin ən va  cib mə  sə  lə  lə 
rin  dən bi  ri  dir. Rep  ro  duk  tiv sağ 
lam  lı  ğın gös  tə  ri  ci  lə  ri tib  bi fak  tor 
lar  la bə  ra  bər so  sial, iq  ti  sa  di, eko  lo
 ji və di  gər prob  lem  lər  lə bağ  lı  dır.

Öl  kə  miz  də rep  ro  duk  tiv sağ  lam 
lı  ğın qo  run  ma  sı və prob  le  min öy 

rə  nil  mə  si  nə hə  lə 90cı il  lə  rin əv  vəl
 lə  rin  dən baş  la  nı  lıb. Gənc  lə  rin, xü 
su  si  lə də gənc qa  dın  la  rın sağ  lam  lı
 ğı  nın (əsa  sən rep  ro  duk  tiv sağ  lam 
lıq) qo  run  ma  sı  nın hü  qu  qi me  xa 
nizm  lə  ri “Sağ  lam  lı  ğın qo  run  ma  sı 
haq  qın  da” möv  cud qa  nu  nun bə  zi 
müd  dəala  rın  da öz ək  si  ni ta  pıb. 
An  caq bu  nun  la be  lə bu sa  hə  də 
prob  lem cid  di ola  raq qa  lır.

Rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lıq üz  rə bi 
lik və ba  ca  rıq  la  ra yi  yə  lən  mək  lə 
gənc  lər sa  ni  tar, gi  gi  ye  nik qay  da  la 
ra əməl edən, hə  ya  tın bü  tün ne 
mət  lə  rin  dən şüur  lu su  rət  də bəh  rə 
lə  nən, hər cür zə  rər  li vər  diş  lər  dən 
uzaq  laş  ma  ğı, la  zım gəl  dik  də özü 
nə və yol  daş  la  rı  na yar  dım et  mə  yi 
ba  ca  ran fərd  lər ki  mi for  ma  la  şır  lar. 
On  lar qi  da ilə sağ  lam  lıq ara  sın  da  kı 
qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri və qi  da  la  rın se 
çil  mə  sin  də düz  gün qə  rar ver  mə  yi 
öy  rə  nir  lər. Be  lə  lik  lə, gənc  lər rep  ro
 duk  tiv sağ  lam  lı  ğın qo  run  ma  sı yol
 la  rı  nı mə  nim  sə  yir, həm öz sağ  lam
 lıq  la  rı, həm də gə  lə  cək nəs  lin sağ 
lam  lı  ğı üçün mə  su  liy  yə  ti öz üzə  ri 
lə  ri  nə gö  tür  mək ba  ca  rıq  la  rı  na yi 
yə  lə  nir  lər. Rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lı 
ğın mü  ha  fi  zə  si son  suz  lu  ğun ara 

PRİORİTET

“İnamla deyə  
bilərik ki, yüksək  
tibbi xidmət bu gün 
səhiyyəmizdə başlıca 
meyara çevrilib”

-VçağırışMilliMəclisinilkic-
lasında4yenikomitəninyara-
dılmasıhansızərurətdənirəli
gəlirdi? Sədrlik etdiyiniz Sə-
hiyyə komitəsinin fəaliyyə-
tindənnəkimigözləntiləriniz
var?

 Bil  di  yi  niz ki  mi, 1993cü il  də 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin ha  ki 
miy  yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra bü  tün 
sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, so  sial sfe  ra 
da da kök  lü də  yi  şik  lik  lər baş ver  di. 
Ümum  mil  li li  der tə  rə  fin  dən im  za 
la  nan 60dan ar  tıq sə  nəd müs  tə  qil 
Azər  bay  can  da so  sial sa  hə  nin in  ki 
şa  fı  nın tə  min olun  ma  sı  na güc  lü zə 
min ya  rat  dı. Bu  nun nə  ti  cə  si ola  raq 
öl  kə  də so  sial sis  te  min kök  lü su  rət 
də ye  ni  lən  mə  si və ye  ni mil  li mo  de 

lin ya  ra  dıl  ma  sı mə  sə  lə  si gün  də  mə 
gəl  di. Ey  ni za  man  da, so  sial sfe  ra  nın 
da  xi  lin  də də əsas priori  tet sa  hə  lər 
se  çi  lə  rək, bir növ şa  xə  lən  mə pro  se  si 
baş ver  di. Bu priori  tet sa  hə  lə  ri sə 
hiy  yə, əmək və əha  li  nin so  sial mü 
da  fiəsi, gənc  lər və id  man mə  sə  lə  lə 
ri, ailə, qa  dın və uşaq prob  lem  lə  ri 
təş  kil edir. Azər  bay  can  da iq  ti  sa  di 
irə  li  lə  yiş, döv  lə  tin iq  ti  sa  di po  ten 
sialı  nın art  ma  sı, elə  cə də döv  lə  ti  mi
 zin si  ya  sə  ti  nin so  sial yö  nüm  lü ol 
ma  sı, əha  li  nin ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı və bu priori  tet sa  hə  lə  rin da 
ha da tək  mil  ləş  di  ri  lib zən  gin hü  qu 
qi ba  za ilə tə  min edil  mə  si eh  ti  ya  cı 
Mil  li Məc  lis  də ay  rı  ca müs  tə  qil ko 
mi  tə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı üçün zə  min 
ya  rat  mış  dır.

Azər  bay  can  da sə  hiy  yə sek  to  ru 
nun in  ki  şa  fı ilə bağ  lı is  la  hat  lar döv
 lə  tin hə  ya  ta ke  çir  di  yi so  sial si  ya  sə 
tin baş  lı  ca is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni 
təş  kil edir. Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
ye  vin la  yiq  li da  vam  çı  sı möh  tə  rəm 
Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  ye  vin son 
il  lər sə  hiy  yə  nin in  ki  şa  fı ilə bağ  lı 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi məq  səd  yön  lü si 
ya  sət bu sa  hə  nin key  fiy  yət və kə 
miy  yət ba  xı  mın  dan xey  li zən  gin 
ləş  mə  si  nə sə  bəb olub. Öl  kə rəh  bər
 li  yi tə  rə  fin  dən müəy  yən edi  lən 
uzun  müd  dət  li in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı 
nın mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri 
ki  mi sə  hiy  yə  nin tə  rəq  qi  si nə  ti  cə 
sin  də əha  li  nin dün  ya stan  dart  la  rı 
na uy  ğun tib  bi yar  dım  la tə  min 
olun  ma  sı üçün ge  niş  miq  yas  lı təd 
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bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Bu sa  hə  yə 
hər il bö  yük həcm  də in  ves  ti  si  ya  lar 
ya  tı  rıl  maq  da  dır. Sə  hiy  yə  yə ay  rı  lan 
büd  cə və  saiti son 10 il ər  zin  də 10 
də  fə  dən çox ar  tıb. Tibb sa  hə  si ye  ni 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qo  yub.

Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin ya  ra  dıl  ma 
sı da bu ar  dı  cıl is  la  hat  la  rın mən  ti  qi 
da  va  mı və növ  bə  ti uğur  lu ad  dı  mı 
dır. Sə  hiy  yə ilə bağ  lı mü  hüm döv 
lət proq  ram  la  rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si, yük  sək sə  viy  yə  li kadr  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı, əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı 
nın da  ha eti  bar  lı şə  kil  də qo  run  ma 
sı, on  la  rın ən yük  sək sə  viy  yə  də 
tib  bi xid  mət  lər  lə əha  tə olun  ma  sı 
bu is  ti  qa  mət  də ger  çək  lə  şən si  ya  sə 
tin və mən  ti  qi ola  raq bi  zim ko  mi 
tə  nin də gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  nin əsas 
prin  sip  lə  ri  dir. Bun  dan baş  qa ko 
mi  tə  mi  zin ən baş  lı  ca və  zi  fə  si sə 
hiy  yə sa  hə  sin  də möv  cud qa  nun  ve
 ri  ci  li  yin da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə 
si, boş  luq  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, 
cə  miy  yət üçün əhə  miy  yət kəsb 
edən mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı ye  ni qa  nun
 la  rın ha  zır  lan  ma  sın  dan iba  rət  dir.

Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin fəaliy  yə  tin
 də hər za  man diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  dı  ğı mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də bey
 nəl  xalq təş  ki  lat  lar və xa  ri  ci öl  kə  lə 
rin sə  hiy  yə qu  rum  la  rı ilə əmək  daş
 lıq mə  sə  lə  si  dir. Azər  bay  can  da sə 
hiy  yə sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı Uşaq 
Fon  du  nun (UNİ  CEF), Dün  ya Ban 
kı, USAİD, ÜST və di  gər bey  nəl 
xalq qu  rum  la  rın yar  dı  mı  nı xü  su  si 
lə qeyd et  mək la  zım  dır. Bun  dan 
baş  qa BMTnin Qi  da Proq  ra  mı 
Fon  du, Sər  həd  siz hə  kim  lər, Bey 
nəl  xalq Tibb Kor  pu  su, Tİ  KA və 
di  gər nü  fuz  lu fond  la  rın la  yi  hə  lə  ri 
da  vam edir və biz gə  lə  cək  də də bu 
la  yi  hə  lə  rin da  vam  lı ol  ma  sı üçün 
ça  lı  şa  ca  ğıq.

-MilliMəclisinSəhiyyəkomi-
təsinin qanunvericilik işləri-
ninplanındahansıqanun la-
yihələriprioritetdir?

Nə  zə  ri  ni  zə çat  dır  maq is  tə  yi  rəm 

ki, Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin 2016cı il 
yaz ses  si  ya  sı üçün qa  nun  ve  ri  ci  lik 
iş  lə  ri pla  nı ar  tıq təs  diq edil  miş  dir 
və bu pla  na iki ye  ni qa  nun la  yi  hə  si 
da  xil  dir. Bun  lar  dan bi  ri “Rep  ro 
duk  tiv sağ  lam  lı  ğın qo  run  ma  sı haq
 qın  da”, di  gə  ri isə “Psi  xo  lo  ji yar  dım 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  lə  ri  dir.

Hər iki qa  nun ol  duq  ca va  cib və 
əhə  miy  yət  li  dir. “Rep  ro  duk  tiv sağ
 lam  lı  ğın qo  run  ma  sı haq  qın  da” 
qa  nun la  yi  hə  si, mə  lum ol  du  ğu ki 
mi, hə  lə 2007ci il  də ha  zır  lan  mış 
və hət  ta bir ne  çə din  lə  mə  dən be  lə 
keç  miş  dir. La  kin, təəs  süf   ki, qa 
nun la  yi  hə  si ba  rə  də in  san  la  rın 
düz  gün mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  ma  sı 
sə  bə  bin  dən qa  nun la  yi  hə  si  nə bir 
mə  na  lı mü  na  si  bət ya  ran  ma  mış və 
onun qə  bu  lu bu gü  nə qə  dər ge  cik
 miş  dir.

İn  san  la  rın, xü  su  sən də gənc  lə  rin 
rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run 
ma  sı döv  lə  tin ən va  cib mə  sə  lə  lə 
rin  dən bi  ri  dir. Rep  ro  duk  tiv sağ 
lam  lı  ğın gös  tə  ri  ci  lə  ri tib  bi fak  tor 
lar  la bə  ra  bər so  sial, iq  ti  sa  di, eko  lo
 ji və di  gər prob  lem  lər  lə bağ  lı  dır.

Öl  kə  miz  də rep  ro  duk  tiv sağ  lam 
lı  ğın qo  run  ma  sı və prob  le  min öy 

rə  nil  mə  si  nə hə  lə 90cı il  lə  rin əv  vəl
 lə  rin  dən baş  la  nı  lıb. Gənc  lə  rin, xü 
su  si  lə də gənc qa  dın  la  rın sağ  lam  lı
 ğı  nın (əsa  sən rep  ro  duk  tiv sağ  lam 
lıq) qo  run  ma  sı  nın hü  qu  qi me  xa 
nizm  lə  ri “Sağ  lam  lı  ğın qo  run  ma  sı 
haq  qın  da” möv  cud qa  nu  nun bə  zi 
müd  dəala  rın  da öz ək  si  ni ta  pıb. 
An  caq bu  nun  la be  lə bu sa  hə  də 
prob  lem cid  di ola  raq qa  lır.

Rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lıq üz  rə bi 
lik və ba  ca  rıq  la  ra yi  yə  lən  mək  lə 
gənc  lər sa  ni  tar, gi  gi  ye  nik qay  da  la 
ra əməl edən, hə  ya  tın bü  tün ne 
mət  lə  rin  dən şüur  lu su  rət  də bəh  rə 
lə  nən, hər cür zə  rər  li vər  diş  lər  dən 
uzaq  laş  ma  ğı, la  zım gəl  dik  də özü 
nə və yol  daş  la  rı  na yar  dım et  mə  yi 
ba  ca  ran fərd  lər ki  mi for  ma  la  şır  lar. 
On  lar qi  da ilə sağ  lam  lıq ara  sın  da  kı 
qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri və qi  da  la  rın se 
çil  mə  sin  də düz  gün qə  rar ver  mə  yi 
öy  rə  nir  lər. Be  lə  lik  lə, gənc  lər rep  ro
 duk  tiv sağ  lam  lı  ğın qo  run  ma  sı yol
 la  rı  nı mə  nim  sə  yir, həm öz sağ  lam
 lıq  la  rı, həm də gə  lə  cək nəs  lin sağ 
lam  lı  ğı üçün mə  su  liy  yə  ti öz üzə  ri 
lə  ri  nə gö  tür  mək ba  ca  rıq  la  rı  na yi 
yə  lə  nir  lər. Rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lı 
ğın mü  ha  fi  zə  si son  suz  lu  ğun ara 

PRİORİTET

“İnamla deyə  
bilərik ki, yüksək  
tibbi xidmət bu gün 
səhiyyəmizdə başlıca 
meyara çevrilib”

-VçağırışMilliMəclisinilkic-
lasında4yenikomitəninyara-
dılmasıhansızərurətdənirəli
gəlirdi? Sədrlik etdiyiniz Sə-
hiyyə komitəsinin fəaliyyə-
tindənnəkimigözləntiləriniz
var?

 Bil  di  yi  niz ki  mi, 1993cü il  də 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin ha  ki 
miy  yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra bü  tün 
sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, so  sial sfe  ra 
da da kök  lü də  yi  şik  lik  lər baş ver  di. 
Ümum  mil  li li  der tə  rə  fin  dən im  za 
la  nan 60dan ar  tıq sə  nəd müs  tə  qil 
Azər  bay  can  da so  sial sa  hə  nin in  ki 
şa  fı  nın tə  min olun  ma  sı  na güc  lü zə 
min ya  rat  dı. Bu  nun nə  ti  cə  si ola  raq 
öl  kə  də so  sial sis  te  min kök  lü su  rət 
də ye  ni  lən  mə  si və ye  ni mil  li mo  de 

lin ya  ra  dıl  ma  sı mə  sə  lə  si gün  də  mə 
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ya  sət bu sa  hə  nin key  fiy  yət və kə 
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masıüçünnəkimiişlərgörü-
lür?

 Sə  hiy  yə  nin in  ki  şa  fı, o cüm  lə 
dən əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run 
ma  sı döv  lə  ti  miz tə  rə  fin  dən daim 
diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  nı  lır. Son 
il  lər ər  zin  də sə  hiy  yə sa  hə  sin  də bö 
yük is  la  hat  lar apa  rı  lıb və bu sa  hə 
nin yük  sək sə  viy  yə  də qu  rul  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də ar  dı  cıl ad  dım  lar atı 
lır. Be  lə ki, həm pay  taxt  da, həm də 
re  gion  lar  da ən müasir mad  ditex 
ni  ki ba  za  ya ma  lik çox  say  lı tibb 
müəs  si  sə  lə  ri açı  la  raq əha  li  nin is  ti 
fa  də  si  nə ve  ril  miş  dir. Bu  nun  la ya 
na  şı əha  li  yə gös  tə  ri  lən tib  bi xid  mə
 tin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si  nə 
də tə  ləb  kar  lıq ar  tı  rı  lıb. Məhz bu sə 
bəb  dən də sə  hiy  yə xid  mə  ti sa  hə 
sin  də əv  vəl  ki il  lər  lə mü  qa  yi  sə  də 
cid  di də  yi  şik  lik  lər, ye  ni  lik  lər və in 
ki  şaf mü  şa  hi  də edi  lir. İnam  la de  yə 
bi  lə  rik ki, yük  sək tib  bi xid  mət bu 
gün sə  hiy  yə  miz  də baş  lı  ca me  ya  ra 
çev  ri  lib.

Əha  li  yə gös  tə  ri  lən tib  bi xid  mə 

tin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  sin  də 
kli  ni  ka  la  rın müasir tib  bi ava  dan 
lıq  lar  la təc  hiz olun  ma  sı ilə ya  na  şı, 
hə  kim  lə  rin pe  şə  kar  lıq sə  viy  yə  si  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı  nın da bö  yük əhə  miy  yə
 ti var  dır. Son il  lər öl  kə  miz  də bu 
is  ti  qa  mət  də xey  li iş  lər gö  rül  müş 
dür. Be  lə ki, ar  tıq 10 ilə ya  xın  dır ki, 
hə  kim kadr  la  rın ye  tiş  di  ril  di  yi 
Azər  bay  can Tibb Uni  ver  si  te  tin  də 
təh  sil dün  ya  nın ək  sər öl  kə  lə  ri  nin 
qə  bul et  di  yi Bo  lo  ni  yakre  dit sis  te 
mi ilə apa  rı  lır. Bu təh  sil nö  vü tə  lə 
bə  lə  rin  gə  lə  cək hə  kim  lə  rin dün  ya 
tibb təh  si  li  nə in  teq  ra  si  ya  sı  na və 
tibb el  mi  nin son nailiy  yət  lə  ri  ni əl 
də et  mə  yə şə  rait ya  ra  dır. Bun  dan 
baş  qa yük  sək ix  ti  sas  lı tib  bi kadr  la 
rın ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di  lə ar  tıq 5 
il  dir ki, in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  də ol 
du  ğu ki  mi, biz  də də ba  za tibb təh 
si  lin  dən son  ra re  zi  den  tu  ra təh  sil 
pil  lə  si tət  biq edi  lir. Bu mər  hə  lə  də 
ix  ti  sa  sın  dan ası  lı ola  raq 2 il  dən 5 
ilə  dək re  zi  den  tu  ra təh  si  li nə  ti  cə 
sin  də da  ha pe  şə  kar hə  kim  lə  rin ye 

tiş  mə  si  nə nail olu  nur.
Həm  çi  nin son il  lər  də Azər  bay 

can Tibb Uni  ver  si  te  ti  nin ən müasir 
mad  ditex  ni  ki ba  za  ya ma  lik təd  ris
müali  cə kli  ni  ka  la  rı  nın açıl  ma  sı 
yük  sək ix  ti  sas  lı hə  kimmü  tə  xəs  sis 
lə  rin ye  tiş  di  ril  mə  si üçün çox əhə 
miy  yət  li  dir. Ey  ni za  man  da, hə  kim
 lə  ri  mi  zin dün  ya tibb el  mi  nin son 
nailiy  yət  lə  ri ilə ta  nış ol  ma  sı və fi 
kir mü  ba  di  lə  si apar  ma  sı üçün hər 
il öl  kə  miz  də in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin 
mü  va  fiq sa  hə üz  rə ta  nın  mış alim 
lə  ri  nin də iş  ti  rak et  di  yi çox  say  lı el 
mi konf  rans və sim  po  zium  lar ke  çi
 ri  lir. Bu  nun  la ya  na  şı hə  kim mü  tə 
xəs  sis  lə  ri  miz, o cüm  lə  dən hə  kim
re  zi  dent  lər yük  sək bi  lik  lə  rə nail 
ol  maq və öz pe  şə  kar  lıq  la  rı  nı ar  tır 
maq üçün xa  ri  ci öl  kə  lər  də el  mi 
konf  rans  lar  da və bir ne  çə ay  lıq, 
hət  ta il  lik ix  ti  sas  laş  ma kurs  la  rın  da 
iş  ti  rak edir  lər. 

Bü  tün bu gö  rü  lən iş  lə  rin nə  ti  cə 
si  dir ki, halha  zır  da dün  ya  nın in  ki
 şaf et  miş öl  kə  lə  rin  də apa  rı  lan cər 

PRİORİTET

dan qal  dı  rıl  ma  sın  da da va  cib mə 
sə  lə  dir.

Gör  dü  yü  nüz ki  mi, rep  ro  duk  tiv 
sağ  lam  lıq fi  zi  ki, əq  li və so  sial uğur
 la  rın tə  za  hü  rü  dür. Rep  ro  duk  tiv 
sağ  lam  lıq nə  sil ar  tı  mı  nı tən  zim  lə 
mək, sər  bəst və azad se  çim de  mək
 dir. Be  lə olan tərz  də ailə  də sa  bit  lik 
ya  ra  nır, qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lər da 
ha nik  bin məc  ra  da in  ki  şaf edir, 
qa  dın sağ  lam  lı  ğı qo  ru  nur. Bü  tün 
bun  la  rı nə  zə  rə ala  raq əmin  lik  lə de 
yə bi  lə  rəm ki, bu qa  nu  nun qə  bul 
edil  mə  si ol  duq  ca va  cib  dir.

Üzə  rin  də ça  lış  dı  ğı  mız ikin  ci qa 
nun la  yi  hə  si isə “Psi  xo  lo  ji yar  dım 
haq  qın  da” la  yi  hə  dir. Bu la  yi  hə  nin 
cə  miy  yə  ti  miz üçün va  cib  li  yi və 
əhə  miy  yə  ti heç də rep  ro  duk  tiv 
sağ  lam  lıq  la bağ  lı qa  nun la  yi  hə  sin 
dən az de  yil. Bi  li  rik ki, ailə  də, 

məişət  də, təd  ris müəs  si  sə  lə  rin  də, 
iş yer  lə  rin  də qar  şı  lıq  lı ün  siy  yə  tin 
və mü  na  si  bət  lə  rin tən  zim  lən  mə  si, 
şəx  sin cə  miy  yə  tə adap  ta  si  ya  sı, psi
 xi sağ  lam  lı  ğın möh  kəm  lən  mə  si 
məq  sə  di  lə ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lər 
tə  rə  fin  dən psi  xo  lo  ji yar  dı  mın gös 
tə  ril  mə  si bü  tün dün  ya  da ge  niş ya 
yıl  mış yar  dım for  ma  sı  dır. Azər 
bay  can  da bu yar  dı  mın çox  dan gös
 tə  ril  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, bu gü  nə 
qə  dər psi  xo  lo  ji yar  dı  mın hü  qu  qi 
əsas  la  rı müəy  yən edil  mə  di  yin  dən 
bu sa  hə  də va  hid tən  zim  lə  yi  ci nor 
ma  lar yox  dur. Psi  xo  loq kim ola bi 
lər, onun hü  quq və və  zi  fə  lə  ri nə 
dən iba  rət  dir, kim  lə  rə yar  dım gös 
tə  rə bi  lər, bu sa  hə  nin mü  tə  xəs  sis  lə
 ri  nin ix  ti  sas  laş  ma  sı, at  tes  ta  si  ya  sı 
və ser  ti  fi  ka  si  ya  sı kim tə  rə  fin  dən və 
han  sı qay  da  da ke  çi  ri  lə  cək  dir ki  mi 

sual  la  rın da hü  qu  qi müs  tə  vi  də ca 
va  bı yox  dur. Bu  na gö  rə də psi  xo  lo
 ji yar  dım öl  kə  miz  də pə  ra  kən  də, 
va  hid stan  dart və nor  ma  lar ol  ma 
dan, ey  ni za  man  da, la  zı  mi key  fiy 
yət  dən aşa  ğı sə  viy  yə  də gös  tə  ri  lir.

Son  da qeyd et  mək is  tər  dim ki, 
“Psi  xo  lo  ji yar  dım haq  qın  da” qa 
nun la  yi  hə  si  nə so  sial si  fa  riş və zə 
ru  rət var  dır, bu qa  nu  nun qə  bu  lu 
psi  xi sağ  lam  lıq sa  hə  sin  də xid  mət 
lə  rin in  ki  şa  fı üçün bö  yük sti  mul 
ola  caq  dır və Azər  bay  can və  tən  daş
 la  rı  nın psi  xoso  sial ri  fa  hı  nın yax  şı 
laş  ma  sı  na zə  min ya  ra  da  caq  dır.

-Əhalinin sağlamlığının qo-
runmasındahəkimlərinpeşə-
karlığı çox vacibdir. Xüsusən
dətibbelmininsonnailiyyət-
lərinin həkimlərimizə aşılan-
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tə  ril  mə  si bü  tün dün  ya  da ge  niş ya 
yıl  mış yar  dım for  ma  sı  dır. Azər 
bay  can  da bu yar  dı  mın çox  dan gös
 tə  ril  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, bu gü  nə 
qə  dər psi  xo  lo  ji yar  dı  mın hü  qu  qi 
əsas  la  rı müəy  yən edil  mə  di  yin  dən 
bu sa  hə  də va  hid tən  zim  lə  yi  ci nor 
ma  lar yox  dur. Psi  xo  loq kim ola bi 
lər, onun hü  quq və və  zi  fə  lə  ri nə 
dən iba  rət  dir, kim  lə  rə yar  dım gös 
tə  rə bi  lər, bu sa  hə  nin mü  tə  xəs  sis  lə
 ri  nin ix  ti  sas  laş  ma  sı, at  tes  ta  si  ya  sı 
və ser  ti  fi  ka  si  ya  sı kim tə  rə  fin  dən və 
han  sı qay  da  da ke  çi  ri  lə  cək  dir ki  mi 

sual  la  rın da hü  qu  qi müs  tə  vi  də ca 
va  bı yox  dur. Bu  na gö  rə də psi  xo  lo
 ji yar  dım öl  kə  miz  də pə  ra  kən  də, 
va  hid stan  dart və nor  ma  lar ol  ma 
dan, ey  ni za  man  da, la  zı  mi key  fiy 
yət  dən aşa  ğı sə  viy  yə  də gös  tə  ri  lir.

Son  da qeyd et  mək is  tər  dim ki, 
“Psi  xo  lo  ji yar  dım haq  qın  da” qa 
nun la  yi  hə  si  nə so  sial si  fa  riş və zə 
ru  rət var  dır, bu qa  nu  nun qə  bu  lu 
psi  xi sağ  lam  lıq sa  hə  sin  də xid  mət 
lə  rin in  ki  şa  fı üçün bö  yük sti  mul 
ola  caq  dır və Azər  bay  can və  tən  daş
 la  rı  nın psi  xoso  sial ri  fa  hı  nın yax  şı 
laş  ma  sı  na zə  min ya  ra  da  caq  dır.

-Əhalinin sağlamlığının qo-
runmasındahəkimlərinpeşə-
karlığı çox vacibdir. Xüsusən
dətibbelmininsonnailiyyət-
lərinin həkimlərimizə aşılan-



36					Milli	Məclis

PRİORİTET

ra  hi əmə  liy  yat  lar və tib  bi xid  mət 
öl  kə  miz  də də ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis 
lə  ri  mi  zin əmə  yi sa  yə  sin  də yük  sək 
sə  viy  yə  də ic  ra edi  lir. Bu  na açıq 
ürək əmə  liy  yat  la  rı, qa  ra  ci  yər, böy 
rək kö  çü  rül  mə  si, kox  lear imp  lan  ta
 si  ya və s. ki  mi əmə  liy  yat  la  rı mi  sal 
gös  tər  mək olar.

-Dərmanbazarınıntənzimlən-
məsi məqsədilə son vaxtlar
konkret addımlar atılır. Am-
mabuaktualprobleminkök-
lü həlli dərmanların yerli is-
tehsalının təşkil edilməsi ilə
sıx bağlıdır. Bu çətin və ağır
bir prosesin tibbi səmərəlili-
yinin təmin olunması üçün
hansı məsələlərə diqqət yeti-
rilməlidir?

 Azərbaycan Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin tap  şı  rı  ğı  na uy  ğun 
ola  raq, bö  yük so  sial əhə  miy  yət 

kəsb edən dər  man va  si  tə  lə  ri  nin 
qiy  mət  lə  ri  nin tən  zim  lən  mə  si is  ti 
qa  mə  tin  də iş  lər in  ten  siv şə  kil  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Mə  lum  dur ki, 2014cü il 16 de 
kabr ta  ri  xin  də “Dər  man va  si  tə  lə  ri 
haq  qın  da” Qa  nun  da də  yi  şik  lik  lər 
edi  lə  rək döv  lət qey  diy  ya  tı  na alın 
mış dər  man va  si  tə  lə  ri  nin qiy  mət  lə
 ri döv  lət tən  zim  lən  mə  si  nə aid edil
 miş  dir. Döv  lət baş  çı  sı  nın 2015ci il 
18 mart ta  rix  li fər  ma  nı ilə Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nə döv  lət qey  diy  ya  tı  na 
alın  mış dər  man va  si  tə  lə  ri  nin qiy 
mət  lə  ri  nin tən  zim  lən  mə  si və hə 
min qiy  mət  lə  rə nə  za  rə  tin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si qay  da  sı  nın təs  diq edil 
mə  si, Ta  rif (qiy  mət) Şu  ra  sı  na isə 
döv  lət qey  diy  ya  tı  na alın  mış dər 
man va  si  tə  lə  ri  nin qiy  mət  lə  ri  nin 
tən  zim  lən  mə  si  nin tə  min olun  ma  sı 
tap  şı  rıl  mış  dır. Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti 
nin 2015ci il 14 ap  rel ta  rix  li qə  ra  rı

 na əsa  sən, döv  lət qey  diy  ya  tı  na 
alın  mış dər  man va  si  tə  lə  ri qiy  mət 
lə  ri (ta  rif  lə  ri) döv  lət tə  rə  fin  dən tən
 zim  lə  nən mal  la  rın (iş  lə  rin, xid  mət
 lə  rin) si  ya  hı  sı  na da  xil edil  miş  dir. 
Həm  çi  nin Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 
2015ci il 3 iyun ta  rix  li qə  ra  rı ilə 
“Döv  lət qey  diy  ya  tı  na alın  mış dər 
man va  si  tə  lə  ri  nin qiy  mət  lə  ri  nin 
tən  zim  lən  mə  si və hə  min qiy  mət  lə 
rə nə  za  rə  tin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
Qay  da  sı” təs  diq edil  miş  dir.

Da  ha son  ra Ta  rif Şu  ra  sı tə  rə  fin 
dən “Dər  man va  si  tə  lə  ri  nin qiy  mət
 lə  ri  nin he  sab  lan  ma  sı üsul  la  rı  na 
dair Tə  li  mat” təs  diq edi  lə  rək, dər 
man va  si  tə  lə  ri  nin qiy  mət  lə  ri  nin 
tən  zim  lən  mə  si  nə baş  la  nıl  mış  dır. 
Tən  zim  lən  mə  nin məq  sə  di əha  li  nin 
dər  man va  si  tə  lə  ri ilə op  ti  mal qiy 
mət  lər  lə eti  bar  lı təc  hi  za  tı  na nail 
ol  maq  dan iba  rət  dir. Tət  biq edi  lən 
pro  se  du  ra əsa  sən tən  zim  lə  mə pro 
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se  si mər  hə  lə  li şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi 
ri  lir. Qiy  mət tən  zim  lən  mə  si  nə ilk 
növ  bə  də hə  ya  ti va  cib və da  ha çox 
tə  lə  bat olan dər  man  lar  dan baş  la 
nıl  mış  dır. Tə  bii ki, əha  li  nin yük  sək 
key  fiy  yət  li və ucuz dər  man pre  pa 
rat  la  rı ilə tə  min olun  ma  sın  da yer  li 
is  teh  sa  lın ar  tı  rıl  ma  sı  nın əhə  miy  yə 
ti da  nıl  maz  dır. Söz  süz ki, bu  nun 
üçün vaxt la  zım  dır. Çün  ki qı  sa 
müd  də  tə dər  man pre  pa  rat  la  rı  na 
olan tə  lə  ba  tı yer  li is  teh  sal  la ödə 
mək çə  tin  dir. An  caq Azər  bay  can  da 
dər  man is  teh  sa  lı ba  za  sı və bu sa  hə 
üz  rə yük  sək ix  ti  sas  lı tib  bi kadr  lar 
möv  cud  dur. Biz isə bu  nu da  ha da 
tək  mil  ləş  di  rib, in  ki  şaf et  dir  mə  li 
yik. Be  lə ki, yer  li dər  man pre  pa  rat
 la  rı  nın is  teh  sa  lı ar  dı  cıl, plan  lı şə  kil
 də apa  rıl  ma  lı və ye  ni əc  za  çı  lıq la 
bo  ra  to  ri  ya  la  rı təş  kil edil  mə  li  dir. 
Bu  nun  la ya  na  şı in  ki  şaf et  miş öl  kə 
lə  rin ta  nın  mış əc  za  çı  lıq şir  kət  lə  ri 
nin la  bo  ra  to  ri  ya  la  rı  nın Azər  bay 
can  da qu  rul  ma  sı və bir  gə dər  man 
is  teh  sa  lı əha  li  nin ucuz və key  fiy 
yət  li dər  man təc  hi  za  tı  na müs  bət 
tə  sir et  miş olar.

-Qeydedəkki,ölkəmizdətəbii
müalicəvasitələrininistehsalı
üçündəkifayətqədərmünbit
xammal ehtiyatı vardır. Dər-
manbitkilərivədigərbioloji
materiallardan hazırlanan tə-
biimüalicə vasitələrindən is-
tifadənin elmi əsaslarının
qaydaya salınması məsələsi,
sizcə,nədərəcədəaktualdır?

 Doğ  ru  dur, Azər  bay  ca  nın tə  bii 
flo  ra  sı çox zən  gin  dir. Be  lə ki, öl  kə 
miz  də təq  ri  bən 140a ya  xın ofi  si  nal 
dər  man bit  ki  si bi  tir. Dər  man bit  ki 
lə  ri  ni təd  qiq edən alim  lə  ri  miz bu 
bit  ki  lər  dən müx  tə  lif xəs  tə  lik  lə  rin 
müali  cə  sin  də is  ti  fa  də edi  lən ye  ni 
dər  man pre  pa  rat  la  rı  nın alın  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də el  mi araş  dır  ma  la  rı 
da  vam et  di  rir  lər. Nə  zə  rə al  maq la 
zım  dır ki, hər bir ye  ni dər  man pre
 pa  ra  tı  nın təd  qiq edi  lib ha  zır  lan  ma
 sı üçün uzun müd  dət vaxt və bö 

yük ma  liy  yə dəs  tə  yi la  zım  dır. Onu 
da qeyd edim ki, bu iş  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si məq  sə  di  lə öl  kə  miz  də 
ki  fa  yət qə  dər kadr po  ten  sialı möv 
cud  dur.

Bil  dir  mək is  tə  yi  rəm ki, ha  zır  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti ya  nın  da El  min İn  ki  şa  fı Fon
 du  nun qrant la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  can Tibb Uni  ver  si  te  ti  nin 

əc  za  çı  lıq fa  kül  tə  si  nin ba  za  sın  da ən 
müasir ava  dan  lıq  lar  la təc  hiz edil 
miş əc  za  çı  lıq la  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın təş 
ki  li ye  kun  laş  maq üz  rə  dir. Ya  xın 
gə  lə  cək  də hə  min la  bo  ra  to  ri  ya  da 
res  pub  li  ka  nın tə  bii sər  vət  lə  ri əsa 
sın  da bir sı  ra yer  li dər  man pre  pa 
rat  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı və is  teh  sa  lı 
is  ti  qa  mə  tin  də hər  tə  rəf  li el  mitəd  qi
 qat iş  lə  ri plan  laş  dı  rı  lır.
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Hör  mət  li Arif müəl  lim!
Sizi–MilliMəclisinRegionalməsələlərkomitəsininsədrini,görkəmliictimai-si-

yasixadimianadanolmağınızın75illikyubileyimünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrik
edirəm.
Sizhələgəncyaşlarınızdanharadaçalışmağınızdanasılıolmayaraq,müsbətkey-

fiyyətlərinizləhəmişədiqqətmərkəzindəolmuşvəməsulvəzifələrəirəliçəkilmisiniz.
Gənclik illərindən Siz elmə böyükmaraq göstərmiş, elmi-tədqiqat institutlarında
çalışmış,dissertasiyamüdafiəedərəkkəndtəsərrüfatıelmlərinamizədialimlikdərə-
cəsinəlayiqgörülmüsünüz.
Dövlətvəpartiyaorqanlarındaçalışdığınızdövrdəqazandığınızböyüketimadnə-

ticəsindəSizAzərbaycanınxalqdeputatıolmuş,sonralarisəmüstəqilAzərbaycanın
dalbadalbeşçağırışMilliMəclisinədeputatseçilmisiniz.
ÖlkəictimaiyyətiSizifəalictimaivəsiyasixadimkimitanıyır.Sizölkəmizinapa-

rıcısiyasiqüvvəsiolanYeniAzərbaycanPartiyasınınyaradıcılarındanbiriolmuş,
partiyanınfəaliyyətinindahadagenişləndirilməsivəinkişafetdirilməsiüçünəliniz-

dəngələniəsirgəməmisiniz.SizÜmummilliliderHeydərƏliyevinsiyasiməktəbinin
layiqliyetirməsivəonunənyaxınsilahdaşlarındanbirikimiHeydərƏliyevideya-
larınınfəaltəbliğatçısıolmusunuz.
Təsadüfi deyil ki,Ümummilli liderin ötən əsrin90-cı illərində ölkəmizdə siyasi

hakimiyyətəqayıdışındansonraSizəəvvəlcədövlətmüşaviri,1994-2005-ci illərdə
MilliMəclisSədrininbirincimüavinikimiyüksəkvəzifələretibaredilmiş,sonralar
isəparlamentinkomissiyavəkomitəsədriseçilmisiniz.
Bu gün SizMilliMəclisin Regionalməsələlər komitəsinin sədri kimimüstəqil

dövlətimizinqanunvericilikbazasınındahadatəkmilləşdirilməsindəyaxındanişti-
rakedir,busahəyədəyərlitöhfələriniziverirsiniz.
SizMilli Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında da təqdirəlayiq fəaliyyət

göstərir,parlamentinbirsıraölkələrinqanunvericilikorqanlarıiləəlaqələrüzrəişçi
qruplarında qarşılıqlı münasibətlərimizin inkişafı üçün bilik və bacarığınızı sərf
edirsiniz.
Dövlətimizvəxalqımızqarşısındagöstərdiyinizxidmətlərdiqqətdənkənardaqal-

mamış,Sizbirsıraordenvəmedallara layiqgörülmüş,2011-ci ildə isəPrezident
İlhamƏliyevinsərəncamınaəsasən“Şöhrət”ordeniilətəltifedilmisiniz.
HörmətliArifmüəllim!
İnanıram ki, SizV çağırışMilliMəclisdə ölkəmizin inkişafı naminə səylərinizi

bundan sonra da əsirgəməyəcək,müstəqilAzərbaycanın qanunvericilik bazasının
dahadainkişafetdirilməsinəlayiqlitöhfələriniziverəcəksiniz.
Siziyubileyinizmünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,ömrünüzünbumüd-

riklikçağındaSizəuzunömür,cansağlığıvəfəaliyyətinizdəyeni-yeniuğurlararzu-
layıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakı, 3 fevral 2016cı il

ARİF 
RƏHİMZADƏ 
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ARİF 
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Qeyd et  mək is  tər  dim ki, öl  kə 
rəh  bə  ri  nin iş  ti  ra  kı və xe  yirduası 
ilə fəaliy  yə  tə baş  la  yan is  teh  sal 
müəs  si  sə  lə  ri  nin key  fiy  yət  li məh 
sul  la  rı bu gün Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun 
sər  həd  lə  ri  ni çox  dan aşıb  lar, ne  cə 
de  yər  lər, ar  tıq bü  tün öl  kə  də və öl 
kə  mi  zin hü  dud  la  rın  dan kə  nar  da 
da adsan və möv  qe qa  za  nıb  lar. 

İf  ti  xar his  si ilə vur  ğu  la  maq is  tə 
yi  rəm ki, bü  tün bun  lar re  gion  la  rın 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı hə  dəf  lə  yən 
döv  lət proq  ram  la  rı  nın mü  vəf  fə  qiy
 yət  lə ic  ra olun  du  ğu  nun əya  ni gös 
tə  ri  ci  si  dir. Mə  lum  dur ki, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  yev öl  kə  mi  zin hər bir böl 
gə  si  nin in  ki  şaf və tə  rəq  qi  si  nə xü  su
 si diq  qət və qay  ğı ilə ya  na  şır. Bu 
nun da ən ba  riz nü  mu  nə  si re  gion 
la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət 
proq  ram  la  rı  dır. İn  di  yə  dək bu proq
 ram  lar  da Ab  şe  ron ra  yo  nu üz  rə nə 
zər  də tu  tu  lan təd  bir  lər ye  ri  nə ye  ti 
ril  miş və iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lər  də bö 
yük uğur  lar əl  də olun  muş  dur. Bu 
uğur  la  rı rə  qəm  lər  lə ifa  də et  mək zə 
ru  rə  ti ya  ran  dı  ğı  na gö  rə de  yə bi  lə 
rəm ki, 20032014cü il  lər ər  zin  də 

ra  yo  nu  muz  da sə  na  ye məh  su  lu  nun 
həc  mi 23,5 də  fə, əsas ka  pi  ta  la yö 
nəl  dil  miş və  sait 24,9 də  fə, o cüm  lə
 dən ti  kin  tiqu  raş  dır  ma iş  lə  ri 19,8 
də  fə, or  ta ay  lıq əmək  haq  qı 6,3 də  fə 
art  mış  dır. Ən baş  lı  ca  sı isə 23602 
daimi iş ye  ri ya  ra  dıl  mış  dır. Bu gün 
hər bir öl  kə və  tən  da  şı yax  şı bi  lir ki, 
möh  tə  rəm döv  lət baş  çı  mı  zın yü 
rüt  dü  yü sə  mə  rə  li və hər  tə  rəf  li iq  ti 
sa  di si  ya  sə  tin əsas hə  də  fi in  san 
ami  li  dir, da  ha da də  qiq  ləş  dir  sək, 
onun fi  ra  van şə  rait  də ya  şa  ma  sı  dır.

Bu dövr  də Ab  şe  ron  da ya  ra  dıl 
mış azad sa  hib  kar  lıq mü  hi  ti də öz 
fay  da  sı  nı ver  miş  dir  ra  yon  da çox 
say  lı iri sə  na  ye, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı müəs  si  sə  lə  ri 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış, Sa  hib  kar  lı  ğa 
Kö  mək Mil  li Fon  du  nun xət  ti ilə in 
ves  ti  si  ya la  yi  hələri  nin ma  liy  yə  ləş 
di  ril  mə  si  nə 158,7 mil  yon ma  nat 
gü  zəşt  li kre  dit ve  ril  miş  dir. Ha  zır 
da qu  ru in  şaat ma  te  rial  la  rı is  teh 
sal  çı  sı “Az  ben  to  nit” Za  vo  dun  da 
600 nə  fər, “Azər  duz” və “Bi  zim 
duz” brend  lərinin is  teh  sal  çı  sı Ma 
sa  zır Duz Za  vo  dun  da 130 nə  fər, 
MDF löv  hə  lərin is  teh  sal  çı  sı 

AZMDF şir  kə  tin  də 500 nə  fər, 
“MLi  ne” MMC me  bel fab  ri  ki, 
“AzFP CO LTD” MMCnin tər  ki 
bin  də bir  də  fə  lik plas  tik qab  lar, pri
 for  minq  lər, po  lis  ti  rol və po  lip  ro  pi 
len ki  sə  lər, süd məh  sul  la  rı və don 
dur  ma is  teh  sa  lı ilə məş  ğul olan 
za  vod  lar  da 1500 nə  fər ça  lı  şır. Bun 
dan baş  qa Xır  da  lan Me  tal Konst 
ruk  si  ya  lar Za  vo  du  nun, Qo  bu, Aşa
 ğı Güz  dək və Məm  məd  li kər  pic 
za  vod  la  rı  nın və di  gər iri sa  hib  kar 
lıq ob  yekt  lə  ri  nin fəaliy  yə  tə baş  la 
ma  sı həm ra  yon iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı da 
ha da güc  lən  di  rir, həm də sa  hib 
kar  lıq fəaliy  yə  ti üçün ya  ra  dıl  mış 
mün  bit şə  rait  dən xə  bər ve  rir.

Söz  süz, Ab  şe  ron in  ki  şaf tem  pi  nə 
gö  rə ön  cül ra  yon  lar sı  ra  sın  da  dır. 
Bu, bi  zi həm se  vin  di  rir, həm də ye 
ni nailiy  yət  lər qa  zan  ma  ğa, da  ha 
bö  yük hə  dəf  lə  rə doğ  ru qə  tiy  yət  li 
ad  dım  lar at  ma  ğa sövq edir.

Ye  ri gəl  miş  kən, Ab  şe  ron ra  yo  nu 
üçün əla  mət  dar sa  yı  la bi  lə  cək bir 
mə  qa  mı da xü  su  si qeyd et  mək is  tə
 yi  rəm. Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  fə  rin  dən 
bir az son  ra  29 no  yabr 2006cı il 
ta  rix  li Pre  zi  dent sə  rən  ca  mı ilə Xır 

MÜSAHİBƏ

Abşeron	inkişaf	tempinə	görə	
öncül	rayonlar	sırasındadır

- Abşeron rayonu Azərbayca-
nınsosial-iqtisadiinkişafında
xidmətlərinəgörəöncüllərdən
biridir.Sonvaxtlarxüsusiola-
raq aktuallaşan qeyri-neft
sektorununinkişafetdirilmə-
si və iqtisadiyyatın diversifi-
kasiyalaşdırılması siyasətinə
rayonunuz nə kimi töhfələr
verməyəhazırlaşır?

 İlk növ  bə  də onu qeyd et  mək 
is  tər  dim ki, Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun 
in  ki  şa  fı  nı, söz  süz ki, res  pub  li  ka  mı

 zın di  na  mik so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı 
fo  nun  da də  yər  lən  dir  mək la  zım  dır. 
Bu, bəl  li bir hə  qi  qət  dir ki, öl  kə  mi 
zin iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin sü  rət  lə art 
ma  sı di  gər böl  gə  lər ki  mi Ab  şe  ron 
ra  yo  nu  nun da in  ki  şa  fı  na güc  lü tə 
kan ver  miş  dir. Şüb  hə  siz, bu za  man 
ən baş  lı  ca ami  li  Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev fak  to  ru  nu xü  su  si qeyd et 
mək la  zım  dır. Məhz cə  nab Pre  zi 
den  tin gös  tər  di  yi yük  sək diq  qət və 
qay  ğı sa  yə  sin  də son il  lər Ab  şe  ron 
ra  yo  nun  da iq  ti  sa  di yük  sə  li  şə, so 

sial tə  rəq  qi  yə nail olu  nub. Da  ha da 
ay  dın  lıq ya  ran  sın de  yə mən bu 
yük  sək diq  qət və qay  ğı  nın ma  hiy 
yə  tin  dən qı  sa şə  kil  də də ol  sa bəhs 
et  mək is  tə  yi  rəm. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
möh  tə  rəm döv  lət baş  çı  mız son 12 
il ər  zin  də Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın sü  rət  lən  di 
ril  mə  si  nə dair 10 sə  rən  cam im  za  la
 mış, 14 də  fə ra  yo  nu  muz  da ol  muş, 
ye  ni müəs  si  sə  lə  rin açı  lış və tə  məl 
qoy  ma mə  ra  sim  lə  rin  də iş  ti  rak et 
miş  dir.

MüsahibimizAbşeronRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıİradəxanımGülməmmədovadır
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Qeyd et  mək is  tər  dim ki, öl  kə 
rəh  bə  ri  nin iş  ti  ra  kı və xe  yirduası 
ilə fəaliy  yə  tə baş  la  yan is  teh  sal 
müəs  si  sə  lə  ri  nin key  fiy  yət  li məh 
sul  la  rı bu gün Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun 
sər  həd  lə  ri  ni çox  dan aşıb  lar, ne  cə 
de  yər  lər, ar  tıq bü  tün öl  kə  də və öl 
kə  mi  zin hü  dud  la  rın  dan kə  nar  da 
da adsan və möv  qe qa  za  nıb  lar. 

İf  ti  xar his  si ilə vur  ğu  la  maq is  tə 
yi  rəm ki, bü  tün bun  lar re  gion  la  rın 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı hə  dəf  lə  yən 
döv  lət proq  ram  la  rı  nın mü  vəf  fə  qiy
 yət  lə ic  ra olun  du  ğu  nun əya  ni gös 
tə  ri  ci  si  dir. Mə  lum  dur ki, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  yev öl  kə  mi  zin hər bir böl 
gə  si  nin in  ki  şaf və tə  rəq  qi  si  nə xü  su
 si diq  qət və qay  ğı ilə ya  na  şır. Bu 
nun da ən ba  riz nü  mu  nə  si re  gion 
la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət 
proq  ram  la  rı  dır. İn  di  yə  dək bu proq
 ram  lar  da Ab  şe  ron ra  yo  nu üz  rə nə 
zər  də tu  tu  lan təd  bir  lər ye  ri  nə ye  ti 
ril  miş və iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lər  də bö 
yük uğur  lar əl  də olun  muş  dur. Bu 
uğur  la  rı rə  qəm  lər  lə ifa  də et  mək zə 
ru  rə  ti ya  ran  dı  ğı  na gö  rə de  yə bi  lə 
rəm ki, 20032014cü il  lər ər  zin  də 

ra  yo  nu  muz  da sə  na  ye məh  su  lu  nun 
həc  mi 23,5 də  fə, əsas ka  pi  ta  la yö 
nəl  dil  miş və  sait 24,9 də  fə, o cüm  lə
 dən ti  kin  tiqu  raş  dır  ma iş  lə  ri 19,8 
də  fə, or  ta ay  lıq əmək  haq  qı 6,3 də  fə 
art  mış  dır. Ən baş  lı  ca  sı isə 23602 
daimi iş ye  ri ya  ra  dıl  mış  dır. Bu gün 
hər bir öl  kə və  tən  da  şı yax  şı bi  lir ki, 
möh  tə  rəm döv  lət baş  çı  mı  zın yü 
rüt  dü  yü sə  mə  rə  li və hər  tə  rəf  li iq  ti 
sa  di si  ya  sə  tin əsas hə  də  fi in  san 
ami  li  dir, da  ha da də  qiq  ləş  dir  sək, 
onun fi  ra  van şə  rait  də ya  şa  ma  sı  dır.

Bu dövr  də Ab  şe  ron  da ya  ra  dıl 
mış azad sa  hib  kar  lıq mü  hi  ti də öz 
fay  da  sı  nı ver  miş  dir  ra  yon  da çox 
say  lı iri sə  na  ye, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı müəs  si  sə  lə  ri 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış, Sa  hib  kar  lı  ğa 
Kö  mək Mil  li Fon  du  nun xət  ti ilə in 
ves  ti  si  ya la  yi  hələri  nin ma  liy  yə  ləş 
di  ril  mə  si  nə 158,7 mil  yon ma  nat 
gü  zəşt  li kre  dit ve  ril  miş  dir. Ha  zır 
da qu  ru in  şaat ma  te  rial  la  rı is  teh 
sal  çı  sı “Az  ben  to  nit” Za  vo  dun  da 
600 nə  fər, “Azər  duz” və “Bi  zim 
duz” brend  lərinin is  teh  sal  çı  sı Ma 
sa  zır Duz Za  vo  dun  da 130 nə  fər, 
MDF löv  hə  lərin is  teh  sal  çı  sı 

AZMDF şir  kə  tin  də 500 nə  fər, 
“MLi  ne” MMC me  bel fab  ri  ki, 
“AzFP CO LTD” MMCnin tər  ki 
bin  də bir  də  fə  lik plas  tik qab  lar, pri
 for  minq  lər, po  lis  ti  rol və po  lip  ro  pi 
len ki  sə  lər, süd məh  sul  la  rı və don 
dur  ma is  teh  sa  lı ilə məş  ğul olan 
za  vod  lar  da 1500 nə  fər ça  lı  şır. Bun 
dan baş  qa Xır  da  lan Me  tal Konst 
ruk  si  ya  lar Za  vo  du  nun, Qo  bu, Aşa
 ğı Güz  dək və Məm  məd  li kər  pic 
za  vod  la  rı  nın və di  gər iri sa  hib  kar 
lıq ob  yekt  lə  ri  nin fəaliy  yə  tə baş  la 
ma  sı həm ra  yon iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı da 
ha da güc  lən  di  rir, həm də sa  hib 
kar  lıq fəaliy  yə  ti üçün ya  ra  dıl  mış 
mün  bit şə  rait  dən xə  bər ve  rir.

Söz  süz, Ab  şe  ron in  ki  şaf tem  pi  nə 
gö  rə ön  cül ra  yon  lar sı  ra  sın  da  dır. 
Bu, bi  zi həm se  vin  di  rir, həm də ye 
ni nailiy  yət  lər qa  zan  ma  ğa, da  ha 
bö  yük hə  dəf  lə  rə doğ  ru qə  tiy  yət  li 
ad  dım  lar at  ma  ğa sövq edir.

Ye  ri gəl  miş  kən, Ab  şe  ron ra  yo  nu 
üçün əla  mət  dar sa  yı  la bi  lə  cək bir 
mə  qa  mı da xü  su  si qeyd et  mək is  tə
 yi  rəm. Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  fə  rin  dən 
bir az son  ra  29 no  yabr 2006cı il 
ta  rix  li Pre  zi  dent sə  rən  ca  mı ilə Xır 

MÜSAHİBƏ

Abşeron	inkişaf	tempinə	görə	
öncül	rayonlar	sırasındadır

- Abşeron rayonu Azərbayca-
nınsosial-iqtisadiinkişafında
xidmətlərinəgörəöncüllərdən
biridir.Sonvaxtlarxüsusiola-
raq aktuallaşan qeyri-neft
sektorununinkişafetdirilmə-
si və iqtisadiyyatın diversifi-
kasiyalaşdırılması siyasətinə
rayonunuz nə kimi töhfələr
verməyəhazırlaşır?

 İlk növ  bə  də onu qeyd et  mək 
is  tər  dim ki, Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun 
in  ki  şa  fı  nı, söz  süz ki, res  pub  li  ka  mı

 zın di  na  mik so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı 
fo  nun  da də  yər  lən  dir  mək la  zım  dır. 
Bu, bəl  li bir hə  qi  qət  dir ki, öl  kə  mi 
zin iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin sü  rət  lə art 
ma  sı di  gər böl  gə  lər ki  mi Ab  şe  ron 
ra  yo  nu  nun da in  ki  şa  fı  na güc  lü tə 
kan ver  miş  dir. Şüb  hə  siz, bu za  man 
ən baş  lı  ca ami  li  Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev fak  to  ru  nu xü  su  si qeyd et 
mək la  zım  dır. Məhz cə  nab Pre  zi 
den  tin gös  tər  di  yi yük  sək diq  qət və 
qay  ğı sa  yə  sin  də son il  lər Ab  şe  ron 
ra  yo  nun  da iq  ti  sa  di yük  sə  li  şə, so 

sial tə  rəq  qi  yə nail olu  nub. Da  ha da 
ay  dın  lıq ya  ran  sın de  yə mən bu 
yük  sək diq  qət və qay  ğı  nın ma  hiy 
yə  tin  dən qı  sa şə  kil  də də ol  sa bəhs 
et  mək is  tə  yi  rəm. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
möh  tə  rəm döv  lət baş  çı  mız son 12 
il ər  zin  də Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın sü  rət  lən  di 
ril  mə  si  nə dair 10 sə  rən  cam im  za  la
 mış, 14 də  fə ra  yo  nu  muz  da ol  muş, 
ye  ni müəs  si  sə  lə  rin açı  lış və tə  məl 
qoy  ma mə  ra  sim  lə  rin  də iş  ti  rak et 
miş  dir.

MüsahibimizAbşeronRayonİcraHakimiyyətininbaşçısıİradəxanımGülməmmədovadır
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mas  siv  lə  ri OğuzQə  bə  ləBa  kı su 
kə  mə  rin  dən ve  ri  lən iç  mə  li su ilə 
tə  min olun  muş  dur. Meh  diabad, 
Di  gah, Məm  məd  li, Fat  ma  yı və Gö 
rə  dil ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  rin  də də iç 
mə  li su xət  lə  ri ye  ni  dən qu  ru  lur. 
Bun  dan əla  və 2015ci ilin okt  yabr 
ayın  da açı  lı  şın  da Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin iş  ti  rak et  di  yi Cey  ran  ba  tan 
ult  ra  süz  gəc  li su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu 
va  si  tə  si  lə Xır  da  lan şə  hə  ri  nin iç  mə  li 
su tə  mi  na  tı həl  li  ni tap  mış  dır.

2014cü il  də Azər  bay  can hö  ku 
mə  ti ilə Səudiy  yə İn  ki  şaf Fon  du 
ara  sın  da “Xır  da  lan şə  hə  ri  nin su 
təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  te  mi  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı və ge  niş  lən  di 
ril  mə  si” la  yi  hə  si üz  rə kre  dit sa  zi  şi 
im  za  lan  mış  dır. Ha  zır  da bü  töv  lük 
də ra  yo  nun iç  mə  li su və ka  na  li  za  si
 ya prob  lem  lə  ri  nin həl  li is  ti  qa  mə 
tin  də iş  lər da  vam et  di  ri  lir.

Qeyd edim ki, döv  lət baş  çı  sı  nın 
sə  rən  ca  mı ilə 2015ci ilin “Kənd tə 
sər  rü  fa  tı ili” elan edil  mə  si hə  lə ötən 
əs  rin 60cı il  lə  rin  dən kənd tə  sər  rü 
fa  tı ra  yo  nu ki  mi for  ma  laş  mış Ab  şe
 ron ra  yo  nun  da da bu sa  hə  nin in  ki 
şa  fı  na tə  kan ver  miş  dir. 2015ci il 
okt  yab  rın 1nə qə  sə  bə və kənd  lər 
də əha  li və fer  mer tə  sər  rü  fat  la  rın 
da 20257 baş iri  buy  nuz  lu malqa  ra, 
106116 ba  şa ya  xın da  var, 925 min 

baş quş var  dır. 2015ci ilin yan  var
okt  yabr ay  la  rı ər  zin  də 1613 ton ət, 
33240 ton süd, 2822 sent  ner yun, 
101 mil  yon ədəd yu  mur  ta is  teh  sal 
olun  muş  dur.

Tə  rə  vəz  çi  li  yin ör  tü  lü sa  hə  lər  də 
yer  ləş  di  ril  mə  si və ye  ni is  ti  xa  na  la 
rın ti  ki  lib işə sa  lın  ma  sı il  dənilə şə 
hər ba  zar  la  rı  na çı  xa  rı  lan məh  sul  la 
rın ar  tı  mı  nı tə  min edir. 2015ci il  də 
143 hek  tar is  ti  xa  na  lar  dan 4556 ton 
tə  rə  vəz is  teh  sal olun  muş  dur.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, kənd tə 
sər  rü  fa  tı  nın Ab  şe  ro  na xas sa  hə  lə  ri 
olan zə  fə  ran  çı  lıq bər  pa edi  lir, zey 
tun bağ  la  rı  nın, üzüm plan  ta  si  ya  la 
rı  nın sa  hə  si ge  niş  lə  nir. Ha  zır  da ra 
yon əra  zi  sin  də  ki döv  lət və qey  ri
döv  lət müəs  si  sə  lə  rin  də 141 hek  tar 
üzüm, 1590 hek  tar zey  tun, 23,1 
hek  tar zə  fə  ran sa  hə  lə  ri möv  cu  d
dur.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re 
gion  la  rı  nın 20142018ci il  lər  də so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra 
mı”na uy  ğun ola  raq Azər  bay  can 
El  miTəd  qi  qat Üzüm  çü  lük və Şə 

rab  çı  lıq İns  ti  tu  tu  nun Meh  diabad 
qə  sə  bə  sin  də yer  lə  şən in  zi  ba  ti bi  na 
sı əsas  lı tə  mir edil  miş, ye  ni la  bo  ra 
to  ri  ya  la  rın ti  kin  ti  si ba  şa çat  dı  rıl 
mış  dır. Əmi  nik ki, ins  ti  tut nəin  ki 
ra  yo  nu  muz  da, elə  cə də res  pub  li  ka
 mı  zın di  gər böl  gə  lə  rin  də də üzüm
 çü  lü  yün və şə  rab  çı  lı  ğın in  ki  şa  fın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  ya  caq  dır.

Di  ver  si  fi  ka  si  ya möv  cud ma  liy  yə 
im  kan  la  rı  nın müx  tə  lif sa  hə  lə  rə yö 
nəl  dil  mə  si yo  lu ilə risk  lə  rin müm 
kün ol  duq  ca azal  dıl  ma  sı de  mək  dir. 
Gö  rün  dü  yü ki  mi, cə  nab Pre  zi  dent 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın neft  dən ası  lı 
lı  ğı  nın azal  dı  la  raq diq  qə  ti di  gər sa 
hə  lə  rə, xü  su  si  lə də aq  rar sa  hə  nin 
in  ki  şa  fı  na yö  nəlt  mə  yin va  cib  li  yi  ni 
də  fə  lər  lə vur  ğu  la  yıb və bu is  ti  qa 
mət  də kəs  kin qə  rar  lar qə  bul edə 
rək qə  tiy  yət  li ad  dım  lar atıb. Bü  tün 
bun  lar da, söz  süz ki, ya  xın vaxt  lar
 da öl  kə  mi  zin ye  ni  dən di  na  mik in 
ki  şaf mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qo  ya  ca 
ğın  dan, dün  ya  nı əha  tə edən böh 
ran  dan mak  si  mum az it  ki  lər  lə çı  xa
 ca  ğın  dan xə  bər ve  rir.

MÜSAHİBƏ

da  lan qə  sə  bə  si  nə şə  hər sta  tu  su ve 
ril  di. Şə  hər sta  tu  su al  dı  ğı vaxt  dan 
ke  çən doq  quz il ər  zin  də Xır  da  lan 
da çox  mər  tə  bə  li ya  şa  yış ev  lə  ri ucal
 dıl  dı, göz ox  şa  yan park və xi  ya  ban
 lar sa  lın  dı, əzə  mət  li təh  sil, sə  hiy  yə, 
mə  də  niy  yət ocaq  la  rı, ida  rə, müəs 
si  sə və təş  ki  lat  la  rın in  zi  ba  ti bi  na  la 
rı, iaşə və xid  mət ob  yekt  lə  ri ti  kil  di, 
ya  şıl  lıq  lar  la əha  tə olun  muş pros 
pekt və kü  çə  lər sa  lın  dı, nə  ti  cə  də isə 
“ca  van şə  hər  ”i  mi  zin si  ma  sı ta  ma 
mi  lə də  yiş  di.

Ye  ri gəl  miş  kən, sualı  nı  za sa  vab 
ola  raq bir mə  sə  lə  yə də to  xun  maq 
is  tə  yi  rəm. Mə  lum  dur ki, son vaxt 
lar dün  ya  nı bü  rü  yən iq  ti  sa  di böh 
ran get  dik  cə da  ha da də  rin  lə  şir. 
Bu  nun da, heç şüb  hə  siz ki, müx  tə 
lif sə  bəb  lə  ri və tə  sir  lə  ri var. Möh  tə
 rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev bu 
il yan  var ayı  nın 10da Na  zir  lər Ka 
bi  ne  ti  nin ic  la  sın  da bu ba  rə  də öz 
mü  na  si  bə  ti  ni bil  dir  di. Bir il ər  zin  də 
nef  tin qiy  mə  ti  nin 3 də  fə  dən də çox 
də  yər  dən düş  mə  si  ni iq  ti  sa  di amil 
lər  dən da  ha çox si  ya  si amil  lər  lə 
bağ  la  yan döv  lət baş  çı  sı haq  lı ola 
raq öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın 

neft  dən ası  lı  lı  ğı  nı ara  dan qal  dır 
ma  ğın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı və bu 
nun da yo  lu  nu gös  tər  di. Bu yol, 
əl  bət  tə ki, cə  nab Pre  zi  den  tin də 
qeyd et  di  yi ki  mi, qey  rineft sek  to 
ru  nun in  ki  şa  fı  dır. Onun hə  min ic 
las  da  kı çııxı  şın  dan və da  ha son  ra 
im  za  la  dı  ğı sə  rən  cam  lar  dan açıq
aş  kar gö  rü  nür ki, öl  kə və  tən  da  şı 
nın so  sial tə  mi  na  tı  nı güc  lən  dir  mək 
və böh  ra  nın tə  sir  lə  rin  dən qo  ru  maq 
üçün döv  lət bü  tün im  kan  la  ra ma 
lik  dir və bü  tün zə  ru  ri ad  dım  lar 
atı  la  caq  dır.

Bu və  ziy  yət  də gö  rü  lə  cək iş  lə  rin 
ən önəm  li  lə  rin  dən bi  ri də, zən  nim 
cə, büd  cə  nin ye  ni  dən müəy  yən  ləş 
di  ril  mə  si və ra  yon  la  rın do  ta  si  ya 
dan ası  lı  lı  ğı  nı ara  dan qal  dır  maq 
is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd 
bir  lər  dir. Mə  lu  mat üçün bil  di  rim 
ki, Ab  şe  ron ra  yo  nu ar  tıq bu təc  rü 
bə  ni sı  naq  dan ke  çir  miş  dir, nə  ti  cə 
isə uğur  lu ol  muş və özü  nü doğ 
rult  muş  dur. Ra  yon iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın güc  lən  mə  si, əv  vəl də qeyd et 
di  yim ki  mi, sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə 
ri  nin fəaliy  yə  ti üçün ya  ra  dıl  mış əl 
ve  riş  li şə  rait bu cür fərq ya  rat  mış 

dır: yer  li ver  gi ödə  mə  lə  ri 2003cü 
il  də 1,4 mil  yon ma  nat ol  du  ğu hal 
da, 2015ci il  də 26 də  fə ar  ta  raq 36 
mil  yon ma  na  ta çat  mış  dır. Ən əsa  sı, 
Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun büd  cə  si do  ta 
si  ya al  ma  dan ar  tıq beş  il  dir ki, yer
 li gə  lir  lər he  sa  bı  na for  ma  laş  dı  rı  lır.

Bu gün Ab  şe  ron ra  yo  nun  da gö 
rü  lən iri  miq  yas  lı iş  lər və la  yi  hə  lər 
möv  cud  dur. Qı  sa  ca ola  raq bə  zi 
mə  lu  mat  la  rı nə  zə  ri  ni  zə çat  dı  rım ki, 
döv  lət proq  ram  la  rı  na uy  ğun ola 
raq Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun şə  hər, qə 
sə  bə və kənd  lə  rin  də ti  kin  ti, abad 
lıqqu  ru  cu  luq iş  lə  ri, yol inf  rast  ruk 
tu  ru  nun yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı; əha  li  nin 
sa  bit, fa  si  lə  siz elekt  rik ener  ji  si, iç 
mə  li su, tə  bii qaz ilə təc  hi  za  tı; ye  ni 
ya  şa  yış mas  siv  lə  rin  də kom  mu  nal 
xid  mət  lə  rin tə  min edil  mə  si  ki  mi 
və  zi  fə  lər uğur  la ye  ri  nə ye  ti  ril  miş 
dir.

Son 12 il ər  zin  də ümu  mi  lik  də 
442 km uzun  lu  ğun  da ye  ni iç  mə  li 
su xət  lə  ri çə  kil  miş, kor  ro  zi  ya  ya uğ 
ra  mış 50 kmə ya  xın su xət  ti də  yiş 
di  ril  miş  dir. Uzun il  lər iç  mə  li su ilə 
tə  mi  nat  da cid  di prob  lem  lə  ri olan 
Qo  bu, Güz  dək və Hök  mə  li ya  şa  yış 
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mas  siv  lə  ri OğuzQə  bə  ləBa  kı su 
kə  mə  rin  dən ve  ri  lən iç  mə  li su ilə 
tə  min olun  muş  dur. Meh  diabad, 
Di  gah, Məm  məd  li, Fat  ma  yı və Gö 
rə  dil ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  rin  də də iç 
mə  li su xət  lə  ri ye  ni  dən qu  ru  lur. 
Bun  dan əla  və 2015ci ilin okt  yabr 
ayın  da açı  lı  şın  da Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin iş  ti  rak et  di  yi Cey  ran  ba  tan 
ult  ra  süz  gəc  li su  tə  miz  lə  yi  ci qur  ğu 
va  si  tə  si  lə Xır  da  lan şə  hə  ri  nin iç  mə  li 
su tə  mi  na  tı həl  li  ni tap  mış  dır.

2014cü il  də Azər  bay  can hö  ku 
mə  ti ilə Səudiy  yə İn  ki  şaf Fon  du 
ara  sın  da “Xır  da  lan şə  hə  ri  nin su 
təc  hi  za  tı və ka  na  li  za  si  ya sis  te  mi  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı və ge  niş  lən  di 
ril  mə  si” la  yi  hə  si üz  rə kre  dit sa  zi  şi 
im  za  lan  mış  dır. Ha  zır  da bü  töv  lük 
də ra  yo  nun iç  mə  li su və ka  na  li  za  si
 ya prob  lem  lə  ri  nin həl  li is  ti  qa  mə 
tin  də iş  lər da  vam et  di  ri  lir.

Qeyd edim ki, döv  lət baş  çı  sı  nın 
sə  rən  ca  mı ilə 2015ci ilin “Kənd tə 
sər  rü  fa  tı ili” elan edil  mə  si hə  lə ötən 
əs  rin 60cı il  lə  rin  dən kənd tə  sər  rü 
fa  tı ra  yo  nu ki  mi for  ma  laş  mış Ab  şe
 ron ra  yo  nun  da da bu sa  hə  nin in  ki 
şa  fı  na tə  kan ver  miş  dir. 2015ci il 
okt  yab  rın 1nə qə  sə  bə və kənd  lər 
də əha  li və fer  mer tə  sər  rü  fat  la  rın 
da 20257 baş iri  buy  nuz  lu malqa  ra, 
106116 ba  şa ya  xın da  var, 925 min 

baş quş var  dır. 2015ci ilin yan  var
okt  yabr ay  la  rı ər  zin  də 1613 ton ət, 
33240 ton süd, 2822 sent  ner yun, 
101 mil  yon ədəd yu  mur  ta is  teh  sal 
olun  muş  dur.

Tə  rə  vəz  çi  li  yin ör  tü  lü sa  hə  lər  də 
yer  ləş  di  ril  mə  si və ye  ni is  ti  xa  na  la 
rın ti  ki  lib işə sa  lın  ma  sı il  dənilə şə 
hər ba  zar  la  rı  na çı  xa  rı  lan məh  sul  la 
rın ar  tı  mı  nı tə  min edir. 2015ci il  də 
143 hek  tar is  ti  xa  na  lar  dan 4556 ton 
tə  rə  vəz is  teh  sal olun  muş  dur.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, kənd tə 
sər  rü  fa  tı  nın Ab  şe  ro  na xas sa  hə  lə  ri 
olan zə  fə  ran  çı  lıq bər  pa edi  lir, zey 
tun bağ  la  rı  nın, üzüm plan  ta  si  ya  la 
rı  nın sa  hə  si ge  niş  lə  nir. Ha  zır  da ra 
yon əra  zi  sin  də  ki döv  lət və qey  ri
döv  lət müəs  si  sə  lə  rin  də 141 hek  tar 
üzüm, 1590 hek  tar zey  tun, 23,1 
hek  tar zə  fə  ran sa  hə  lə  ri möv  cu  d
dur.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re 
gion  la  rı  nın 20142018ci il  lər  də so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra 
mı”na uy  ğun ola  raq Azər  bay  can 
El  miTəd  qi  qat Üzüm  çü  lük və Şə 

rab  çı  lıq İns  ti  tu  tu  nun Meh  diabad 
qə  sə  bə  sin  də yer  lə  şən in  zi  ba  ti bi  na 
sı əsas  lı tə  mir edil  miş, ye  ni la  bo  ra 
to  ri  ya  la  rın ti  kin  ti  si ba  şa çat  dı  rıl 
mış  dır. Əmi  nik ki, ins  ti  tut nəin  ki 
ra  yo  nu  muz  da, elə  cə də res  pub  li  ka
 mı  zın di  gər böl  gə  lə  rin  də də üzüm
 çü  lü  yün və şə  rab  çı  lı  ğın in  ki  şa  fın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  ya  caq  dır.

Di  ver  si  fi  ka  si  ya möv  cud ma  liy  yə 
im  kan  la  rı  nın müx  tə  lif sa  hə  lə  rə yö 
nəl  dil  mə  si yo  lu ilə risk  lə  rin müm 
kün ol  duq  ca azal  dıl  ma  sı de  mək  dir. 
Gö  rün  dü  yü ki  mi, cə  nab Pre  zi  dent 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın neft  dən ası  lı 
lı  ğı  nın azal  dı  la  raq diq  qə  ti di  gər sa 
hə  lə  rə, xü  su  si  lə də aq  rar sa  hə  nin 
in  ki  şa  fı  na yö  nəlt  mə  yin va  cib  li  yi  ni 
də  fə  lər  lə vur  ğu  la  yıb və bu is  ti  qa 
mət  də kəs  kin qə  rar  lar qə  bul edə 
rək qə  tiy  yət  li ad  dım  lar atıb. Bü  tün 
bun  lar da, söz  süz ki, ya  xın vaxt  lar
 da öl  kə  mi  zin ye  ni  dən di  na  mik in 
ki  şaf mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qo  ya  ca 
ğın  dan, dün  ya  nı əha  tə edən böh 
ran  dan mak  si  mum az it  ki  lər  lə çı  xa
 ca  ğın  dan xə  bər ve  rir.

MÜSAHİBƏ

da  lan qə  sə  bə  si  nə şə  hər sta  tu  su ve 
ril  di. Şə  hər sta  tu  su al  dı  ğı vaxt  dan 
ke  çən doq  quz il ər  zin  də Xır  da  lan 
da çox  mər  tə  bə  li ya  şa  yış ev  lə  ri ucal
 dıl  dı, göz ox  şa  yan park və xi  ya  ban
 lar sa  lın  dı, əzə  mət  li təh  sil, sə  hiy  yə, 
mə  də  niy  yət ocaq  la  rı, ida  rə, müəs 
si  sə və təş  ki  lat  la  rın in  zi  ba  ti bi  na  la 
rı, iaşə və xid  mət ob  yekt  lə  ri ti  kil  di, 
ya  şıl  lıq  lar  la əha  tə olun  muş pros 
pekt və kü  çə  lər sa  lın  dı, nə  ti  cə  də isə 
“ca  van şə  hər  ”i  mi  zin si  ma  sı ta  ma 
mi  lə də  yiş  di.

Ye  ri gəl  miş  kən, sualı  nı  za sa  vab 
ola  raq bir mə  sə  lə  yə də to  xun  maq 
is  tə  yi  rəm. Mə  lum  dur ki, son vaxt 
lar dün  ya  nı bü  rü  yən iq  ti  sa  di böh 
ran get  dik  cə da  ha da də  rin  lə  şir. 
Bu  nun da, heç şüb  hə  siz ki, müx  tə 
lif sə  bəb  lə  ri və tə  sir  lə  ri var. Möh  tə
 rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev bu 
il yan  var ayı  nın 10da Na  zir  lər Ka 
bi  ne  ti  nin ic  la  sın  da bu ba  rə  də öz 
mü  na  si  bə  ti  ni bil  dir  di. Bir il ər  zin  də 
nef  tin qiy  mə  ti  nin 3 də  fə  dən də çox 
də  yər  dən düş  mə  si  ni iq  ti  sa  di amil 
lər  dən da  ha çox si  ya  si amil  lər  lə 
bağ  la  yan döv  lət baş  çı  sı haq  lı ola 
raq öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın 

neft  dən ası  lı  lı  ğı  nı ara  dan qal  dır 
ma  ğın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı və bu 
nun da yo  lu  nu gös  tər  di. Bu yol, 
əl  bət  tə ki, cə  nab Pre  zi  den  tin də 
qeyd et  di  yi ki  mi, qey  rineft sek  to 
ru  nun in  ki  şa  fı  dır. Onun hə  min ic 
las  da  kı çııxı  şın  dan və da  ha son  ra 
im  za  la  dı  ğı sə  rən  cam  lar  dan açıq
aş  kar gö  rü  nür ki, öl  kə və  tən  da  şı 
nın so  sial tə  mi  na  tı  nı güc  lən  dir  mək 
və böh  ra  nın tə  sir  lə  rin  dən qo  ru  maq 
üçün döv  lət bü  tün im  kan  la  ra ma 
lik  dir və bü  tün zə  ru  ri ad  dım  lar 
atı  la  caq  dır.

Bu və  ziy  yət  də gö  rü  lə  cək iş  lə  rin 
ən önəm  li  lə  rin  dən bi  ri də, zən  nim 
cə, büd  cə  nin ye  ni  dən müəy  yən  ləş 
di  ril  mə  si və ra  yon  la  rın do  ta  si  ya 
dan ası  lı  lı  ğı  nı ara  dan qal  dır  maq 
is  ti  qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd 
bir  lər  dir. Mə  lu  mat üçün bil  di  rim 
ki, Ab  şe  ron ra  yo  nu ar  tıq bu təc  rü 
bə  ni sı  naq  dan ke  çir  miş  dir, nə  ti  cə 
isə uğur  lu ol  muş və özü  nü doğ 
rult  muş  dur. Ra  yon iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın güc  lən  mə  si, əv  vəl də qeyd et 
di  yim ki  mi, sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə 
ri  nin fəaliy  yə  ti üçün ya  ra  dıl  mış əl 
ve  riş  li şə  rait bu cür fərq ya  rat  mış 

dır: yer  li ver  gi ödə  mə  lə  ri 2003cü 
il  də 1,4 mil  yon ma  nat ol  du  ğu hal 
da, 2015ci il  də 26 də  fə ar  ta  raq 36 
mil  yon ma  na  ta çat  mış  dır. Ən əsa  sı, 
Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun büd  cə  si do  ta 
si  ya al  ma  dan ar  tıq beş  il  dir ki, yer
 li gə  lir  lər he  sa  bı  na for  ma  laş  dı  rı  lır.

Bu gün Ab  şe  ron ra  yo  nun  da gö 
rü  lən iri  miq  yas  lı iş  lər və la  yi  hə  lər 
möv  cud  dur. Qı  sa  ca ola  raq bə  zi 
mə  lu  mat  la  rı nə  zə  ri  ni  zə çat  dı  rım ki, 
döv  lət proq  ram  la  rı  na uy  ğun ola 
raq Ab  şe  ron ra  yo  nu  nun şə  hər, qə 
sə  bə və kənd  lə  rin  də ti  kin  ti, abad 
lıqqu  ru  cu  luq iş  lə  ri, yol inf  rast  ruk 
tu  ru  nun yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı; əha  li  nin 
sa  bit, fa  si  lə  siz elekt  rik ener  ji  si, iç 
mə  li su, tə  bii qaz ilə təc  hi  za  tı; ye  ni 
ya  şa  yış mas  siv  lə  rin  də kom  mu  nal 
xid  mət  lə  rin tə  min edil  mə  si  ki  mi 
və  zi  fə  lər uğur  la ye  ri  nə ye  ti  ril  miş 
dir.

Son 12 il ər  zin  də ümu  mi  lik  də 
442 km uzun  lu  ğun  da ye  ni iç  mə  li 
su xət  lə  ri çə  kil  miş, kor  ro  zi  ya  ya uğ 
ra  mış 50 kmə ya  xın su xət  ti də  yiş 
di  ril  miş  dir. Uzun il  lər iç  mə  li su ilə 
tə  mi  nat  da cid  di prob  lem  lə  ri olan 
Qo  bu, Güz  dək və Hök  mə  li ya  şa  yış 

Ceyranbatan  
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici 
Qurğular Kompleksi



44					Milli	Məclis

MÜSAHİBƏ

- İradəxanım,qadın icrahaki-
miyyəti başçısı kimi mövcud
problemləri aradan qaldır-
maqda nə kimi çətinliklərlə
qarşılaşırsınız?

 Ye  ri gəl  miş  kən, qa  dın ol  maq bu 
qə  dər bö  yük və  zi  fə  nin öh  də  sin  dən 
gəl  mə  yə heç bir ən  gəl ya  rat  mır. 
Əgər çə  tin  lik, de  di  yi  niz ən  gəl var  sa, 
o və  zi  fə üçün var, qa  dın, ya  xud ki  şi 
üçün de  yil. Biz məhz qa  dın ol  du  ğu 
mu  za gö  rə nə  dən  sə gi  ley  lə  nə bil  mə
 rik. Axı bi  zim üçün heç də uzaq  lar 
da ol  ma  yan, ne  cə de  yər  lər, gö  zü  mü
 zün önün  də olan bö  yük bir ör  nək, 
fəaliy  yət nü  mu  nə  si var. Bu ör  nək 
çox hör  mət  li Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye
 va  dır. Meh  ri  ban xa  nı  mın tək  cə ti  tul
 la  rı  nı sa  da  la  dıq  ca onun ic  ti  mai 
fəaliy  yət dairə  si  nin ge  niş  li  yi və rən 
ga  rəng  li  yi in  san  da hey  rət do  ğu  rur  
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den
 ti, mil  lət və  ki  li, UNES  CO və ISES 
COnun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri, ən baş  lı 
ca  sı isə öl  kə  nin bi  rin  ci xa  nı  mı! Bu 
gün nəin  ki öl  kə  miz  də, hət  ta bü  tün 
dün  ya  da Meh  ri  ban xa  nı  mın fəaliy 
yə  ti bö  yük rəğ  bət qa  zan  mış  dır. Çün
 ki bu fəaliy  yə  tin nü  və  si  ni xoş mə 
ram təş  kil edir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, 
in  di öl  kə  miz  də və  tən  daş  la  rın han  sı 
sa prob  lem və qay  ğı  la  rı ilə bağ  lı mü 
ra  ciət edə  cək  lə  ri ün  van  la  rın bi  rin  ci 
lə  rin  dən bi  ri məhz onun rəh  bər  lik 
et  di  yi Hey  dər Əli  yev Fon  du  dur.

Meh  ri  ban xa  nı  mın fəaliy  yə  tin 
dən Ab  şe  ron ra  yo  nu  na da pay dü 
şür. Ar  tıq ne  çə il  lər  dir ki, Sa  ray 
qə  sə  bə  sin  də yer  lə  şən in  ter  nat evi 
nə Meh  ri  ban xa  nı  mın və Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun vit  sepre  zi  den  ti 
Ley  la Əli  ye  va  nın şəx  sən baş çək 
mə  lə  ri  ni və bu  ra  da  kı uşaq  la  ra əsl 
ana şəf  qə  ti və nə  va  zi  şi ilə ya  naş  ma
 la  rı  nı, in  ter  na  tın tam müasir şə  kil 
də tə  mir olun  ma  sı  nı ab  şe  ron  lu  lar 
min  nət  dar  lıq  la xa  tır  la  yır  lar.

Mə  lu  mat üçün bil  di  rim ki, Ab  şe

 ron ra  yo  nu  nun Sa  ray qə  sə  bə  sin  də 
yer  lə  şən 7 say  lı Uşaq İn  ter  nat Evi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun “Uşaq 
ev  lə  ri və in  ter  nat mək  təb  lə  ri  nin in 
ki  şa  fı” proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də ye  ni
 dən qu  ru  lub. 2010cu il de  kab  rın 
24də Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va in 
ter  nat evin  də ya  ra  dı  lan şə  rait  lə ye 
rin  də ta  nış ol  muş  dur.

Pre  zi  den  tin sə  rən  ca  mı ilə təs  diq 
edil  miş “Qaç  qın  la  rın və məc  bu  ri 
köç  kün  lə  rin ya  şa  yış şə  raiti  nin yax 
şı  laş  dı  rıl  ma  sı və məş  ğul  lu  ğu  nun 
ar  tı  rıl  ma  sı üz  rə Döv  lət Proq  ra 
mı”nda nə  zər  də tu  tul  muş təd  bir 
lər  lə ya  na  şı, Hey  dər Əli  yev Fon  du 
da qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin 
hə  yat şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
na, on  la  rın so  sial prob  lem  lə  ri  nin 
həl  li  nə yük  sək diq  qət  lə ya  na  şır. 
Məhz Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye 
va  nın dəs  tə  yi ilə in  di  yə  dək bu is  ti 
qa  mət  də bir çox mü  hüm la  yi  hə  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Xır  da  lan Ət 
Kom  bi  na  tı  nın əra  zi  sin  də məs  kun 

laş  mış Kəl  bə  cər, Zən  gi  lan və Fü  zu
 li ra  yon  la  rın  dan olan 126 məc  bu  ri 
köç  kün ailə  si üçün fon  dun tə  şəb 
bü  sü ilə Xır  da  lan şə  hə  rin  də in  şa 
olun  muş çox  mər  tə  bə  li ya  şa  yış bi 
na  sı 2015ci ilin may ayın  da is  ti  fa 
də  yə ve  ril  miş  dir.

Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun hə  ya 
ta ke  çir  di  yi “Uşaq ev  lə  ri  nin və in 
ter  nat mək  təb  lə  ri  nin in  ki  şa  fı” proq
 ra  mı va  li  deyn hi  ma  yə  sin  dən məh 
rum ol  muş və kim  sə  siz mə  zun  la  rın 
hə  yat şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
na, on  la  rın hər za  man diq  qət və 
qay  ğı ilə əha  tə olun  ma  sı  na ge  niş 
im  kan  lar aç  mış  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin və Hey
 dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın bu mə  sə  lə  yə 
diq  qət və qay  ğı  sı  nın nə  ti  cə  si ola  raq, 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin mü  va  fiq sə  rən
 ca  mı əsa  sın  da 2014cü il  də Ma  sa  zır 
kən  din  də 120 mən  zil  li 13 mər  tə  bə  li 
ya  şa  yış bi  na  sı in  şa olun  muş  dur. Hə 
min bi  na  nın açı  lı  şın  da Meh  ri  ban xa 
nım da iş  ti  rak et  miş  dir.
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Uzun müd  dət  dən bə  ri ic  ti  mai 
na  ra  hat  lıq do  ğu  ran cid  di bir mə  sə
 lə  nin  uşaq ev  lə  rin  də tər  bi  yə alan 
və 18 ya  şı ta  mam ol  muş gənc  lə  rin 
mən  zil  lə bağ  lı prob  le  mi  nin həl  li  nə 
nail olun  ma  sı cə  nab İl  ham Əli  ye 
vin və Meh  ri  ban xa  nı  mın va  li  deyn 
hi  ma  yə  sin  dən məh  rum ol  muş kim
 sə  siz uşaq  la  ra yük  sək diq  qət və 
qay  ğı  sı  nın əya  ni tə  za  hü  rü  dür.

Di  gər bir fak  tı da qeyd edim. 
Ab  şe  ron ra  yo  nu Hey  dər Əli  yev 
Fon  du  nun “Azər  bay  can  da mək  tə 
bə  qə  dər təh  sil müəs  si  sə  lə  ri  nin in 
ki  şa  fı” proq  ra  mı  na və Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nın uşaq bağ  ça  sı ti  kin  ti  si 
ilə bağ  lı tə  şəb  bü  sü  nə ürək  dən qo 
şul  muş  dur. Bu  nun nə  ti  cə  sin  də 22 
ye  ni uşaq bağ  ça  sı  nın ti  kin  ti  si  nə 
baş  la  nıl  mış  dır.

Bir da  ha vur  ğu  la  yı  ram: bi  zim 
üçün bu qə  dər nü  mu  nə  lər ol  du  ğu 
hal  da, han  sı  sa çə  tin  lik  dən gi  ley 
lən  mə  k artıqdır. Yax  şı dərk edi 
rəm ki, cə  nab Pre  zi  dent yük  sək 
eti  mad  la mə  ni be  lə mə  su  liy  yət  li 
və şə  rəf  li və  zi  fə  yə tə  yin et  mək  lə 
məhz qar  şı  ya çı  xan çə  tin  lik  lə  rin 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə sə 
mə  rə  li fəaliy  yət gös  tər  mə  yim 

üçün ge  niş im  kan  lar ya  ra  dıb və 
mən öz fəaliy  yə  tim  lə bu eti  ma  dı 
doğ  rult  ma  lı  yam.

-Siyasətçi qadın, fəal ictimai
qadın obrazı cəmiyyətdə öz
yerini tutsada,busahədəki-
şi-qadıntarazlığındakişitərəf
öz üstünlüyünü saxlayır. Bu
barədə fikirlərinizi bilmək
maraqlıdır.

 De  məz  dim ki, bu, ta  ma  mi  lə si 
zin id  dia et  di  yi  niz ki  mi  dir. Əl  bət 
tə, hər bir cə  miy  yə  tin özü  nə  xas 
də  yər  lə  ri, xü  su  siy  yət  lə  ri var və bu 
xü  su  siy  yət  lər yüz il  lər ər  zin  də for 
ma  la  şıb. Həm də mil  li men  ta  li  tet 
dən ya  ra  nan amil  lə  ri də unut  maq, 
gö  zar  dı et  mək ol  maz. Bə  li, ki  şiqa 
dın ta  raz  lı  ğın  da ki  şi tə  rə  fin öz üs 
tün  lü  yü  nü sax  la  ma  sı fik  ri nə vaxt 
sa bi  zim öl  kə  mi  zin də real  lı  ğı olub. 
An  caq in  di ta  ma  mi  lə baş  qa cür 
dür. Yə  ni mü  na  si  bət  lər  də ki  şi  lə  rin 
üs  tün  lü  yü  nü on  la  rın qa  dın  la  ra 
hör  mət və eh  ti  ram  la ya  naş  ma  la  rı 
əvəz  lə  yib ki, bu da bi  zim cə  miy  yə
 ti  miz üçün ən va  ci  bi və mən de  yər
 dim ki, ən düz  gü  nü  dür.

Sualı  nı  za ca  vab ola  raq si  zə sa  də 

bir mi  sal çə  kim. Möh  tə  rəm Pre  zi 
den  ti  miz cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
Meh  ri  ban xa  nı  mın ic  ti  mai fəaliy 
yə  ti  nə ver  di  yi yük  sək də  yər və hə 
mi  şə onu dəs  tək  lə  mə  si cə  miy  yə  ti 
mi  zə ki  şiqa  dın mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
tən  zim  lən  mə  si ba  xı  mın  dan ən tu 
tar  lı is  ma  rıc de  yil  mi?

-İctimai-siyasifəaliyyətləməş-
ğulolmaqistəyənAzərbaycan
qadınına nələri tövsiyə edər-
diniz?

 Söz  süz ki, ba  ca  rı  ğı  nı nü  ma  yiş 
et  dir  mək  dən çə  kin  mə  mə  yi, han  sı 
və  zi  fə  ni da  şı  ma  sın  dan, han  sı mə 
qa  mı təm  sil et  mə  sin  dən ası  lı ol  ma
 ya  raq, ilk ön  cə ana, xa  nım və ən 
baş  lı  ca  sı Azər  bay  can qa  dı  nı ol  du 
ğu  nu unut  ma  ma  ğı töv  si  yə edər 
dim. Çün  ki biz  də qa  dı  na hör  mət, 
qeyd et  di  yim ki  mi, hə  mi  şə ən yük
 sək sə  viy  yə  də olub.

Unu  dul  maz Sə  məd Vur  ğu  nun 
de  di  yi ki  mi:

Adın şə  rəf  li  dir sə  nin, ey qa  dın,
Da  hi  lər ana  sı ça  ğı  rı  lır adın!
Zən  nim  cə, bun  dan bö  yük də  yər 

yox  dur.
ÜlviyyəAbdullayeva
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dün  ya  sı  nın və mə  də  niy  yə  ti  nin Şi 
mal qur  ta  ra  ca  ğı, Av  ro  pa  Qərb, 
ey  ni za  man  da, Şərq mə  də  niy  yə  ti 
nin isə baş  lan  ğı  cı  dır. Be  lə bir coğ  ra
 fi möv  qe  də, mə  də  niy  yət  lə  rin qov 
şa  ğın  da yer  ləş  mə  si öl  kə  miz  də mul 
ti  kul  tu  ra  liz  min və to  le  rant mü  hi  tin 
for  ma  laş  ma  sı  nı şərt  lən  di  rən baş  lı  ca 
amil  lər  dən  dir.

Ta  ri  xi və so  siolo  ji təd  qi  qat  lar sü 
but edir ki, İs  lam dün  ya  sı  nın mər 
kə  zin  də yer  lə  şən və yal  nız mü  səl 
man top  lum  lar  la sər  həd olan xalq 
lar  la mü  qa  yi  sə  də mü  səl  man alə  mi 
nin uc  qar  la  rın  da baş  qa mə  də  niy  yə
 tə ma  lik top  lum  lar  la qon  şu olan 
xalq  lar da  ha to  le  rant  dır  lar.

Hər bir xal  qın ay  rıay  rı mə  də  niy 
yət  lə  rə, di  nə və ya eti  qad mə  sə  lə  lə  ri 
nə mü  na  si  bə  ti  nin for  ma  laş  ma  sın  da 
et  nik xü  su  siy  yət  lər baş  lı  ca rol oy  na 
yır. Müx  tə  lif et  nik və di  ni kon  fes  si 
ya  la  rın meh  ri  ban bir  gə  ya  şa  yı  şı təc 
rü  bə  si  nin ha  ra  dan qay  naq  lan  dı  ğı  nı 

müəy  yən et  mək üçün xal  qı  mı  zın et 
nik xü  su  siy  yət  lə  ri  nə diq  qət ye  tir  mə 
li  yik. Azər  bay  can xal  qı  nın nü  və  si  ni 
və müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  ni təş  kil edən 
türk  lər ta  ri  xən bu əra  zi  nin sa  kin  lə  ri 
olan bir çox et  nik kim  lik  lər  lə ya  na  şı, 
sülh və əminaman  lıq şə  raitin  də ya 
şa  mış, həm də or  taq də  yər  lər ya  rat 
mış  lar. Türk  lər  də əx  laq an  la  yı  şı da  ha 
üs  tün an  lam kəsb et  di  yin  dən, in  san 
la  ra mü  na  si  bət  lə  ri  ni han  sı di  nə və ya 
han  sı et  nik kim  li  yə mən  sub  lu  ğa gö  rə 
yox, əx  la  qi key  fiy  yət  lə  ri  nə gö  rə 
müəy  yən  ləş  dir  miş  lər.

Öl  kə  miz  də mul  ti  kul  tu  ra  liz  min tə 
şək  kü  lün  də türk  lə  rin, xü  su  si  lə də 
Azər  bay  can türk  lə  ri  nin dün  yə  vi ye 
ni  li  yə açıq ol  ma  la  rı, el  mə, təh  si  lə, 
mə  də  niy  yə  tə, in  cə  sə  nə  tə, ədə  biy  ya  ta 
və gen  der bə  ra  bər  li  yi  nə önəm ver 
mə  lə  ri va  cib fak  tor  lar  dan  dır.

Azər  bay  can ru  ha  ni  li  yi də heç vaxt 
dün  yə  vi  li  yə qar  şı çıx  ma  yıb. Bu, bi  zi 
mü  səl  man, hət  ta di  gər türk xalq  la 

rın  dan fərq  lən  di  rən cə  hət  dir. Dün 
yə  vi  li  yə bu cür mü  na  si  bə  tin nə  ti  cə  si 
idi ki, Şərq  də ilk de  mok  ra  tik cüm 
hu  riy  yə  ti məhz Azər  bay  can xal  qı 
qur  muş  dur. Diq  qət çə  kən mə  qam 
da məhz odur ki, Azər  bay  can  da 
həm maarif  çi hə  rə  ka  tın ya  ra  dı  cı  la  rı 
nın, həm də Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin qu  ru  cu  la  rı  nın və 
ideoloq  la  rı  nın bö  yük ək  sə  riy  yə  ti ru 
ha  ni ailə  sin  dən çıx  mış  dır.

Ta  rix  də qa  dınki  şi bə  ra  bər  li  yi  nə, 
ki  şi ilə ya  na  şı qa  dı  nın da təh  sil al  ma
 sı  na Azər  bay  can türk  lə  ri qə  dər əhə 
miy  yət ve  rən ikin  ci bir to  plum tap 
maq çə  tin  dir. An  caq dün  yə  vi  li  yə, 
müasir  li  yə, qa  dı  nın təh  si  li  nə və gen 
der mə  sə  lə  si  nə bu qə  dər əhə  miy  yət 
ve  rən xalq mul  ti  kul  tu  ra  lizm və to  le 
rant  lıq  dan bəhs edə bi  lər.

Azər  bay  ca  nın yer  ləş  di  yi Qaf  qaz 
re  gionu et  nik ba  xım  dan dün  ya  nın 
ən zən  gin böl  gə  si  dir. Bu re  gion  da et 
nik qrup  la  rın sər  hə  di bə  zən kənd  lər

DƏYƏRLƏR

Azərbaycanda 
multikulturalizmin 
tarixi-ictimai 
ənənələri

Müasir dövr  də ic  ti  mai hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  ri ki  mi, mə  də  niy  yət  lər 
də get  dik  cə qlo  bal  laş  ma  ya mə  ruz 
qa  lır, fərq  li si  vi  li  za  si  ya  la  rın Han  tinq
 to  nun de  yi  mi ilə sa  də  cə “qar  şı  dur 
ma  sı” de  yil, həm də in  teq  ra  si  ya  sı 
baş ve  rir. Bu pro  ses  dən təc  rid olun 
maq, öz mil  li məh  dud  lu  ğu  na qa  pa 
nıb qal  maq qey  rimüm  kün  dür. Qlo 
bal  laş  ma  nın ge  di  şi, tə  bii ki, si  vi  li  za 
si  ya  la  rın ta  le  yin  dən yan ke  çə bil  məz. 
Be  lə ki, qlo  bal  la  şan so  sialmə  də  ni 
mə  kan  da öl  kə  lə  rin və si  vi  li  za  si  ya  la 
rın qar  şı  lıq  lı ası  lı  lı  ğı da  ha da ar  tır, 
miq  ra  si  ya pro  se  si  nin ge  niş  lən  mə  si 
ilə on  la  rın birbi  ri  nə ya  xın  laş  ma  sı 
da  ha da in  ten  siv sə  ciy  yə da  şı  ma  ğa 
baş  la  yır, di  gər tə  rəf  dən isə xalq  la  rın 
mə  də  ni özü  nü  dər  ki ge  niş vü  sət alır, 
mil  li və di  ni zə  min  də zid  diy  yət  lər 
or  ta  ya çı  xır. Tə  bii ki, be  lə bir şə  rait  də 
hər bir si  vil döv  lət qlo  bal  laş  ma  nın 
or  ta  ya çı  xar  dı  ğı zid  diy  yət  lər  dən və 
fə  sad  lar  dan qa  ça  raq, bu axı  nı xalq  la
 rın iq  ti  sa  di, mə  də  ni hə  ya  tı  nın in  ki  şa
 fı üçün bir üs  tün  lü  yə çe  vir  mə  li  dir. 
Məhz bu ami  li nə  zə  rə ala  raq Ulu ön 

dər Hey  dər Əli  yev uzaq  gö  rən  lik  lə 
de  miş  dir: “Dün  ya  nın in  ki  şa  fı  nın in 
di  ki mər  hə  lə  si  nin baş  lı  ca mey  li qlo 
bal  laş  ma  dır. Bu mü  rək  kəb, heç də 
bir  mə  na  lı ol  ma  yan pro  se  sin pers 
pek  tiv  lə  ri bi  zim ha  mı  mı  zı dü  şün  dü
 rür. Bu zə  ru  ri axın döv  lət  lə  rin sa  bit 
in  ki  şa  fı  nın, bü  töv  lü  yü  nün və ida 
rəet  mə sis  tem  lə  ri  nin sa  bit  li  yi  nin tə 
min olun  ma  sı  na, iq  ti  sa  di mü  na  si  bət
 lər  də ay  rıseç  ki  li  yin ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı  na, xalq  la  rın ri  fah ha  lı  nın yük 
səl  dil  mə  si  nə kö  mək et  mə  li  dir”. Be 
lə  lik  lə, Ümum  mil  li li  de  rin Azər  bay 
can döv  lət  çi  li  yi  nin tə  mə  li  nə yer  ləş 
dir  di  yi azər  bay  can  çı  lıq ideolo  gi  ya  sı 
nın bir  ləş  di  ri  ci və eh  ti  vaedi  ci xa  rak 
te  ri  nin ak  tual  lı  ğı gü  nü  müz  də da  ha 
ar  tıq önəm və əhə  miy  yət qa  za  nır.

Bu ba  xım  dan si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər  də mən  fi tə  sir  lər  dən 
uzaq  laş  maq və müm  kün zid  diy  yət 
lə  ri ara  dan qal  dır  maq üçün müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin, elə  cə də Azər  bay  can xal  qı
 nın sa  hib ol  du  ğu mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
və to  le  rant  lıq ki  mi də  yər  lə  ri  nin öy 
rə  nil  mə  si, əxz edil  mə  si məq  sə  dəuy 

ğun olar  dı. Şüb  hə  siz ki, öl  kə  miz  də  ki 
bu müx  tə  lif mə  də  ni, di  ni kon  fes  si  ya
 lar ara  sın  da  kı dö  züm  lü  lük xü  su  siy 
yə  ti əsr  lər, hət  ta mi  nil  lik  lər bo  yu 
for  ma  laş  mış və ge  ne  fon  du  mu  zun 
va  cib his  sə  si  nə çev  ril  miş  dir. Əx  la  qı 
mı  za si  ra  yət edən be  lə bir dav  ra  nı  şı 
müx  tə  lif amil  lər  lə  coğ  ra  fi, et  nik, iq 
ti  sa  disi  ya  si və di  ni amil  lər  lə izah 
et  mək müm  kün  dür.

Mü  tə  xəs  sis  lər eti  raf edir  lər ki, hər 
bir xal  qın ümu  mi xü  su  siy  yət  lə  ri  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da hə  min xal  qın ya 
şa  dı  ğı əra  zi  nin coğ  ra  fi qu  ru  lu  şu, iq 
li  mi, tə  biəti önəm  li rol oy  na  yır. Şi 
mal  la Cə  nu  bun, Şərq  lə Qər  bin qov 
şa  ğın  da yer  ləş  miş Azər  bay  ca  nın tə 
biəti də müx  tə  lif və rən  ga  rəng  dir. 
Öl  kə  miz  də 9 iq  lim ti  pi möv  cud  dur. 
Bir hə  qi  qət  dir ki, tə  biəti rən  ga  rəng, 
iq  li  mi müx  tə  lif olan öl  kə  nin in  san  la
 rı da, mə  də  niy  yə  ti də rən  ga  rəng ol 
ma  lı  dır.

Ey  ni za  man  da, ya  şa  dı  ğı  mız areal 
tək  cə qi  tə  lə  rin  Av  ro  pa ilə Asi  ya  nın 
de  yil, həm də mə  də  niy  yət  lə  rin sər 
hə  din  də yer  lə  şir. Azər  bay  can İs  lam 

SiyavuşNovruzov
MilliMəclisinİctimaibirliklərvə 
diniqurumlarkomitəsininsədri



yanvar-fevral		2016				4746					Milli	Məclis

dün  ya  sı  nın və mə  də  niy  yə  ti  nin Şi 
mal qur  ta  ra  ca  ğı, Av  ro  pa  Qərb, 
ey  ni za  man  da, Şərq mə  də  niy  yə  ti 
nin isə baş  lan  ğı  cı  dır. Be  lə bir coğ  ra
 fi möv  qe  də, mə  də  niy  yət  lə  rin qov 
şa  ğın  da yer  ləş  mə  si öl  kə  miz  də mul 
ti  kul  tu  ra  liz  min və to  le  rant mü  hi  tin 
for  ma  laş  ma  sı  nı şərt  lən  di  rən baş  lı  ca 
amil  lər  dən  dir.

Ta  ri  xi və so  siolo  ji təd  qi  qat  lar sü 
but edir ki, İs  lam dün  ya  sı  nın mər 
kə  zin  də yer  lə  şən və yal  nız mü  səl 
man top  lum  lar  la sər  həd olan xalq 
lar  la mü  qa  yi  sə  də mü  səl  man alə  mi 
nin uc  qar  la  rın  da baş  qa mə  də  niy  yə
 tə ma  lik top  lum  lar  la qon  şu olan 
xalq  lar da  ha to  le  rant  dır  lar.

Hər bir xal  qın ay  rıay  rı mə  də  niy 
yət  lə  rə, di  nə və ya eti  qad mə  sə  lə  lə  ri 
nə mü  na  si  bə  ti  nin for  ma  laş  ma  sın  da 
et  nik xü  su  siy  yət  lər baş  lı  ca rol oy  na 
yır. Müx  tə  lif et  nik və di  ni kon  fes  si 
ya  la  rın meh  ri  ban bir  gə  ya  şa  yı  şı təc 
rü  bə  si  nin ha  ra  dan qay  naq  lan  dı  ğı  nı 

müəy  yən et  mək üçün xal  qı  mı  zın et 
nik xü  su  siy  yət  lə  ri  nə diq  qət ye  tir  mə 
li  yik. Azər  bay  can xal  qı  nın nü  və  si  ni 
və müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  ni təş  kil edən 
türk  lər ta  ri  xən bu əra  zi  nin sa  kin  lə  ri 
olan bir çox et  nik kim  lik  lər  lə ya  na  şı, 
sülh və əminaman  lıq şə  raitin  də ya 
şa  mış, həm də or  taq də  yər  lər ya  rat 
mış  lar. Türk  lər  də əx  laq an  la  yı  şı da  ha 
üs  tün an  lam kəsb et  di  yin  dən, in  san 
la  ra mü  na  si  bət  lə  ri  ni han  sı di  nə və ya 
han  sı et  nik kim  li  yə mən  sub  lu  ğa gö  rə 
yox, əx  la  qi key  fiy  yət  lə  ri  nə gö  rə 
müəy  yən  ləş  dir  miş  lər.

Öl  kə  miz  də mul  ti  kul  tu  ra  liz  min tə 
şək  kü  lün  də türk  lə  rin, xü  su  si  lə də 
Azər  bay  can türk  lə  ri  nin dün  yə  vi ye 
ni  li  yə açıq ol  ma  la  rı, el  mə, təh  si  lə, 
mə  də  niy  yə  tə, in  cə  sə  nə  tə, ədə  biy  ya  ta 
və gen  der bə  ra  bər  li  yi  nə önəm ver 
mə  lə  ri va  cib fak  tor  lar  dan  dır.

Azər  bay  can ru  ha  ni  li  yi də heç vaxt 
dün  yə  vi  li  yə qar  şı çıx  ma  yıb. Bu, bi  zi 
mü  səl  man, hət  ta di  gər türk xalq  la 

rın  dan fərq  lən  di  rən cə  hət  dir. Dün 
yə  vi  li  yə bu cür mü  na  si  bə  tin nə  ti  cə  si 
idi ki, Şərq  də ilk de  mok  ra  tik cüm 
hu  riy  yə  ti məhz Azər  bay  can xal  qı 
qur  muş  dur. Diq  qət çə  kən mə  qam 
da məhz odur ki, Azər  bay  can  da 
həm maarif  çi hə  rə  ka  tın ya  ra  dı  cı  la  rı 
nın, həm də Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin qu  ru  cu  la  rı  nın və 
ideoloq  la  rı  nın bö  yük ək  sə  riy  yə  ti ru 
ha  ni ailə  sin  dən çıx  mış  dır.

Ta  rix  də qa  dınki  şi bə  ra  bər  li  yi  nə, 
ki  şi ilə ya  na  şı qa  dı  nın da təh  sil al  ma
 sı  na Azər  bay  can türk  lə  ri qə  dər əhə 
miy  yət ve  rən ikin  ci bir to  plum tap 
maq çə  tin  dir. An  caq dün  yə  vi  li  yə, 
müasir  li  yə, qa  dı  nın təh  si  li  nə və gen 
der mə  sə  lə  si  nə bu qə  dər əhə  miy  yət 
ve  rən xalq mul  ti  kul  tu  ra  lizm və to  le 
rant  lıq  dan bəhs edə bi  lər.

Azər  bay  ca  nın yer  ləş  di  yi Qaf  qaz 
re  gionu et  nik ba  xım  dan dün  ya  nın 
ən zən  gin böl  gə  si  dir. Bu re  gion  da et 
nik qrup  la  rın sər  hə  di bə  zən kənd  lər

DƏYƏRLƏR
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Müasir dövr  də ic  ti  mai hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  ri ki  mi, mə  də  niy  yət  lər 
də get  dik  cə qlo  bal  laş  ma  ya mə  ruz 
qa  lır, fərq  li si  vi  li  za  si  ya  la  rın Han  tinq
 to  nun de  yi  mi ilə sa  də  cə “qar  şı  dur 
ma  sı” de  yil, həm də in  teq  ra  si  ya  sı 
baş ve  rir. Bu pro  ses  dən təc  rid olun 
maq, öz mil  li məh  dud  lu  ğu  na qa  pa 
nıb qal  maq qey  rimüm  kün  dür. Qlo 
bal  laş  ma  nın ge  di  şi, tə  bii ki, si  vi  li  za 
si  ya  la  rın ta  le  yin  dən yan ke  çə bil  məz. 
Be  lə ki, qlo  bal  la  şan so  sialmə  də  ni 
mə  kan  da öl  kə  lə  rin və si  vi  li  za  si  ya  la 
rın qar  şı  lıq  lı ası  lı  lı  ğı da  ha da ar  tır, 
miq  ra  si  ya pro  se  si  nin ge  niş  lən  mə  si 
ilə on  la  rın birbi  ri  nə ya  xın  laş  ma  sı 
da  ha da in  ten  siv sə  ciy  yə da  şı  ma  ğa 
baş  la  yır, di  gər tə  rəf  dən isə xalq  la  rın 
mə  də  ni özü  nü  dər  ki ge  niş vü  sət alır, 
mil  li və di  ni zə  min  də zid  diy  yət  lər 
or  ta  ya çı  xır. Tə  bii ki, be  lə bir şə  rait  də 
hər bir si  vil döv  lət qlo  bal  laş  ma  nın 
or  ta  ya çı  xar  dı  ğı zid  diy  yət  lər  dən və 
fə  sad  lar  dan qa  ça  raq, bu axı  nı xalq  la
 rın iq  ti  sa  di, mə  də  ni hə  ya  tı  nın in  ki  şa
 fı üçün bir üs  tün  lü  yə çe  vir  mə  li  dir. 
Məhz bu ami  li nə  zə  rə ala  raq Ulu ön 

dər Hey  dər Əli  yev uzaq  gö  rən  lik  lə 
de  miş  dir: “Dün  ya  nın in  ki  şa  fı  nın in 
di  ki mər  hə  lə  si  nin baş  lı  ca mey  li qlo 
bal  laş  ma  dır. Bu mü  rək  kəb, heç də 
bir  mə  na  lı ol  ma  yan pro  se  sin pers 
pek  tiv  lə  ri bi  zim ha  mı  mı  zı dü  şün  dü
 rür. Bu zə  ru  ri axın döv  lət  lə  rin sa  bit 
in  ki  şa  fı  nın, bü  töv  lü  yü  nün və ida 
rəet  mə sis  tem  lə  ri  nin sa  bit  li  yi  nin tə 
min olun  ma  sı  na, iq  ti  sa  di mü  na  si  bət
 lər  də ay  rıseç  ki  li  yin ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı  na, xalq  la  rın ri  fah ha  lı  nın yük 
səl  dil  mə  si  nə kö  mək et  mə  li  dir”. Be 
lə  lik  lə, Ümum  mil  li li  de  rin Azər  bay 
can döv  lət  çi  li  yi  nin tə  mə  li  nə yer  ləş 
dir  di  yi azər  bay  can  çı  lıq ideolo  gi  ya  sı 
nın bir  ləş  di  ri  ci və eh  ti  vaedi  ci xa  rak 
te  ri  nin ak  tual  lı  ğı gü  nü  müz  də da  ha 
ar  tıq önəm və əhə  miy  yət qa  za  nır.

Bu ba  xım  dan si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər  də mən  fi tə  sir  lər  dən 
uzaq  laş  maq və müm  kün zid  diy  yət 
lə  ri ara  dan qal  dır  maq üçün müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin, elə  cə də Azər  bay  can xal  qı
 nın sa  hib ol  du  ğu mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
və to  le  rant  lıq ki  mi də  yər  lə  ri  nin öy 
rə  nil  mə  si, əxz edil  mə  si məq  sə  dəuy 

ğun olar  dı. Şüb  hə  siz ki, öl  kə  miz  də  ki 
bu müx  tə  lif mə  də  ni, di  ni kon  fes  si  ya
 lar ara  sın  da  kı dö  züm  lü  lük xü  su  siy 
yə  ti əsr  lər, hət  ta mi  nil  lik  lər bo  yu 
for  ma  laş  mış və ge  ne  fon  du  mu  zun 
va  cib his  sə  si  nə çev  ril  miş  dir. Əx  la  qı 
mı  za si  ra  yət edən be  lə bir dav  ra  nı  şı 
müx  tə  lif amil  lər  lə  coğ  ra  fi, et  nik, iq 
ti  sa  disi  ya  si və di  ni amil  lər  lə izah 
et  mək müm  kün  dür.

Mü  tə  xəs  sis  lər eti  raf edir  lər ki, hər 
bir xal  qın ümu  mi xü  su  siy  yət  lə  ri  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da hə  min xal  qın ya 
şa  dı  ğı əra  zi  nin coğ  ra  fi qu  ru  lu  şu, iq 
li  mi, tə  biəti önəm  li rol oy  na  yır. Şi 
mal  la Cə  nu  bun, Şərq  lə Qər  bin qov 
şa  ğın  da yer  ləş  miş Azər  bay  ca  nın tə 
biəti də müx  tə  lif və rən  ga  rəng  dir. 
Öl  kə  miz  də 9 iq  lim ti  pi möv  cud  dur. 
Bir hə  qi  qət  dir ki, tə  biəti rən  ga  rəng, 
iq  li  mi müx  tə  lif olan öl  kə  nin in  san  la
 rı da, mə  də  niy  yə  ti də rən  ga  rəng ol 
ma  lı  dır.

Ey  ni za  man  da, ya  şa  dı  ğı  mız areal 
tək  cə qi  tə  lə  rin  Av  ro  pa ilə Asi  ya  nın 
de  yil, həm də mə  də  niy  yət  lə  rin sər 
hə  din  də yer  lə  şir. Azər  bay  can İs  lam 
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can  da ən güc  lü ol  du  ğu dövr  də  
XVIII əsr  də Ba  kı  da atəş  pə  rəst  lər tə 
rə  fin  dən məş  hur “Atəş  gah” mə  bə  di 
ti  kil  miş  dir.

Azər  bay  can xal  qı  nın mul  ti  kul  tu 
ral mə  də  niy  yə  ti həm də onun özü 
nə  xas di  ni dər  ki ilə bağ  lı  dır. Di  gər 
mü  səl  man xalq  la  rın  dan fərq  li ola 
raq, biz İs  la  mı su  fi  lər  dən əxz et  mi  şik 
və bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, bi  zim di  ni 
ba  xı  şı  mız  da Ya  ra  da  na xa  tir se  vən, 
inan  cın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, ka  mil 
in  san ye  tiş  dir  mə  yi qar  şı  sı  na məq  səd 
qo  yan ür  fan mə  də  niy  yə  ti da  ha üs 
tün  dür. Ya  ra  dı  la  na bəs  lə  nən sev  gi 
bü  tün məx  lu  qa  tı əha  tə edir və o, 
din  lə  rin, məz  həb  lə  rin föv  qün  də  dir. 
Odur ki, azər  bay  can  lı  lar məs  cid, kil
 sə, si  na  qoq fər  qi qoy  ma  dan bü  tün 
din  lə  rin mə  bəd  lə  ri  nə Al  lah evi ki  mi 
ya  na  şır, onu tik  di  rə  ni isə xe  yir  xah 
in  san ki  mi qə  bul edir  lər. Tə  sa  dü  fi 
de  yil  dir ki, bö  yük xey  riy  yə  çi Ha  cı 
Zey  na  lab  din Ta  ğı  yev ha  zır  da Qaf  qa
 zın ən bö  yük ruspra  vos  lav kil  sə  si 
olan Mi  ro  no  sets mə  bə  di  ni tik  di  rən 

də mü  səl  man  lar onu nəin  ki qı  na  ma
 mış  dı, Ba  kı  da Alek  sandr Nevs  ki kil 
sə  si in  şa edi  lən za  man onun ti  kin  ti 
sin  də ya  xın  dan iş  ti  rak et  miş  di  lər.

Bu gün dün  ya  da mil  li və di  ni zə 
min  də baş ve  rən qar  şı  dur  ma  lar, 
axan na  haq qan  lar, in  san  la  rın bu 
mü  na  qi  şə  lər uc  ba  tın  dan öz yurdyu
 va  la  rın  dan di  dər  gin düş  mə  si ha  mı 
nı, elə  cə də bə  şə  riy  yə  tin bir par  ça  sı 
olan xal  qı  mı  zı na  ra  hat et  mə  yə bil 
məz. O sə  bəb  dən zə  ru  rət var ki, sa 
hib ol  du  ğu  muz to  le  rant  lıq təc  rü  bə 
mi  zi və mul  ti  kul  tu  ra  lizm də  yə  ri  ni 
bü  tün xalq  la  ra aşı  la  yaq və bu yol  la 
dün  ya  da sül  hün və əminaman  lı  ğın 
bər  qə  rar ol  ma  sı  na öz töh  fə  mi  zi ve 
rək. Məhz bu mis  si  ya  nı hə  ya  ta ke  çir
 mək məq  sə  di  lə öl  kə baş  çı  sı cə  nab İl 
ham Əli  yev 2016cı ili “Mul  ti  kul  tu 
ra  lizm ili” elan et  miş, bu is  ti  qa  mət  də 
öl  kə da  xi  lin  də və xa  ric  də məq  səd 
yön  lü iş  lə  rin apa  rıl  ma  sı üçün mü  va 
fiq gös  tə  riş  lə  ri  ni ver  miş  dir. Ey  ni za 
man  da, Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı, 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den 

ti, UNES  CO və ISES  COnun xoş  mə 
ram  lı sə  fi  ri, Mil  li Məc  li  sin üz  vü 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın fə  da  kar 
fəaliy  yə  ti xü  su  si  lə qeyd olun  ma  lı  dır. 
Məhz onun rəh  bər  lik et  di  yi Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun xət  ti ilə ar  dı  cıl şə 
kil  də si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun 
qu  rul  ma  sı sa  hə  sin  də dün  ya  nın ta 
nın  mış elm və mə  də  niy  yət xa  dim  lə 
ri  nin də iş  ti  rak et  di  yi bir sı  ra mö  tə 
bər təd  bir  lə  rin, konf  rans  la  rın və bey
 nəl  xalq fo  rum  la  rın Azər  bay  can  da 
ke  çi  ril  mə  si  nə nail olun  muş  dur.

Yu  xa  rı  da sa  da  la  nan fi  kir  lər bir 
da  ha təs  diq edir ki, döv  rü  mü  zün 
mü  hüm ça  ğı  rış  la  rın  dan olan mul  ti 
kul  tu  ra  liz  min Azər  bay  can  da ta  ri 
xən for  ma  laş  mış zən  gin ənə  nə  lə  ri 
və möh  kəm ic  ti  mai da  yaq  la  rı möv 
cud  dur. Qar  şı  da du  ran və  zi  fə bu 
hər  tə  rəf  li po  ten  sialı Azər  bay  can 
döv  lət  çi  li  yi  nin in  ki  şaf və tə  rəq  qi  si 
nin va  cib ele  men  ti  nə çe  vir  mək, sa 
hib ol  du  ğu  muz təc  rü  bə  ni re  gional 
və qlo  bal mə  kan  da uğur  la pay  laş 
maq  dır.

DƏYƏRLƏR

 lə müəy  yən edi  lir və on  lar fərq  li
fərq  li dil  lər  də da  nı  şır  lar. Mə  sə  lən, 
160 min  lik əha  li  si olan Qu  ba ra  yo 
nun  da kom  pakt hal  da 10a ya  xın et 
nik qrup (tat  lar, cek  lər, yə  hu  di  lər, 
qrız  lar, xı  na  lıq  lı  lar və s.) ya  şa  yır. 
Azər  bay  can  da  kı bu et  noq  ra  fik zən 
gin  lik mul  ti  kul  tu  ra  liz  min for  ma  laş 
ma  sın  da əhə  miy  yət  li rol oy  na  yıb.

So  sialiq  ti  sa  di zə  min ol  ma  dan 
han  sı  sa mə  də  ni və mə  nə  vi in  ti  ba  hın 
baş ver  mə  si qey  rimüm  kün  dür. Bü 
tün sa  hə  lər  də, o cüm  lə  dən mə  də  ni 
və mə  nə  vi aləm  də dir  çə  li  şin əsa  sı  nı 
iq  ti  sa  di amil  lər təş  kil edir. Bu ba  xım
 dan Azər  bay  can  da ta  ri  xən for  ma  laş 
mış mul  ti  kul  tu  ra  lizm və to  le  rant  lıq 
mə  də  niy  yə  ti iq  ti  sa  di əsas  lar  la və so 
sialiq  ti  sa  di amil  lər  lə şərt  lən  miş  dir. 
So  sialiq  ti  sa  di əsas  lar ol  ma  dan to  le 
rant  lı  ğın in  di  ki yük  sək sə  viy  yə  yə 
çat  ma  sı müm  kün  süz idi.

To  le  rant  lı  ğa zə  min ya  ra  dan iq  ti  sa
 di amil  lər  dən da  nı  şar  kən, ilk növ  bə 
də, Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi İpək yo  lu 
nun üzə  rin  də yer  ləş  mə  si xü  su  si qeyd 
olun  ma  lı  dır. Uzaq Çin  dən baş  la  yan 
və Av  ro  pa  nın qur  ta  ra  ca  ğın  da bi  tən 
İpək yo  lu  na tək  cə ti  ca  rət yo  lu və iq  ti
 sa  di mə  sə  lə ki  mi bax  maq ol  maz. Bu 
yol  la həm ipək və müx  tə  lif məh  sul 
lar da  şın  mış, həm də in  san  lar fərq  li 
din  lə  rə və mə  də  niy  yət  lə  rə sə  ya  hət 
et  miş  lər. Nə  ti  cə  də Azər  bay  can xal  qı 
müx  tə  lif mə  də  niy  yət  lər  lə, di  ni, fəl  sə
 fi cə  rə  yan  lar  la ta  nış ol  muş, hət  ta bə 
zən on  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri  nə sı  ğı  na
 caq be  lə ver  miş  dir.

Ta  ri  xi qay  naq  lar təs  diq  lə  yir ki, 
həm Av  ro  pa  dan, həm də Ya  xın və 
Uzaq Şərq  dən gəl  miş ta  cir  lər Azər 
bay  can  da sər  bəst ti  ca  rət  lə məş  ğul 
ol  muş  lar. On  la  rı öl  kə  mi  zə cəlb edən 
yal  nız ver  gi gü  zəşt  lə  ri de  yil, ey  ni za 
man  da, mə  də  ni və mə  nə  vi mü  hit idi. 
Müx  tə  lif et  nik və di  ni qrup  la  ra mən
 sub olan ta  cir  lər heç bir ay  rıseç  ki  li  yə 
mə  ruz qal  mır, ra  hat və təh  lü  kə  siz 

şə  rait  də öz inanc  la  rı  na uy  ğun ya  şa 
yır  dı  lar. Bu fik  ri təs  diq  lə  yən ən ba  riz 
nü  mu  nə Azər  bay  can  da ti  ca  rət  lə 
məş  ğul olan ka  to  lik  lə  rin və atəş  pə 
rəst  lə  rin öl  kə  miz  də öz inanc  la  rı  na 
uy  ğun iba  dət et  mə  lə  ri üçün mo  nas 
tır və atəş  gah tik  mə  lə  ri  dir. Xə  zər də 
ni  zin  dən Tif  li  sə qə  dər, Dər  bənd  dən 
Hə  mə  dan və Zən  ca  na, Gi  lan  dan İra 
qa, Ana  do  lu  ya ki  mi uza  nan bu əra  zi
 lər  də azər  bay  can  lı  lar  la qon  şu  luq 
edən və içiçə ya  şa  yan on  lar  la xalq 
və yüz  lər  lə et  nik qrup ol  muş  dur. Bu 
xalq  lar ara  sın  da for  ma  laş  mış so  sial
iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lər və mə  də  ni mü 
hit son nə  ti  cə  də mul  ti  kul  tu  ra  liz  mi 
da  ha da möh  kəm  lən  dir  miş  dir.

Mul  ti  kul  tu  ra  lizm və to  le  rant  lı  ğın 
for  ma  laş  ma  sın  da, tə  bii ki, di  nimə 
də  ni ami  lin də tə  si  ri  ni xü  su  si qeyd 
et  mək  də fay  da var. Din in  san  la  rın, 
ümu  mi  lik  də cə  miy  yə  tin di  gər din  lə
 rə və xalq  la  ra mü  na  si  bə  ti  ni müəy 
yən  ləş  di  rən baş  lı  ca fak  tor  dur. Çün  ki 
in  san  la  rın dün  ya  gö  rü  şü, əx  la  qı, hə 
yat tər  zi da  ha çox din əsa  sın  da yük 
sə  lir. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, be  lə bir 
fi  kir səs  lən  di  rir  lər: di  ni to  le  rant ol 
ma  yan xal  qın özü to  le  rant ola bil 
məz. Bəl  kə də bu fik  rin təs  di  qi  nin ən 
gö  zəl nü  mu  nə  si Azər  bay  can xal  qı 
və İs  lam di  ni  dir. Şüb  hə  siz ki, İs  lam 
to  le  rant din ol  ma  say  dı, onun mən 
sub  la  rı  nın ya  şa  dı  ğı Azər  bay  can  da 
in  di  ki sə  viy  yə  də dö  züm  lü  lük mə  də
 niy  yə  ti for  ma  la  şa bil  məz  di. Bu ba 
xım  dan Azər  bay  can xal  qı  nın to  le 
rant  lı  ğı  nın əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri 
də din ami  li  İs  lam  la bağ  lı  dır. İs 
lam  da  kı mul  ti  kul  tu  ra  liz  min, to  le 
rant  lı  ğın sə  bə  bi  ni bu di  nin əsas qay
 naq  la  rın  da  “Qu  ra  niKə  rim”də, 
Mə  həm  məd pey  ğəm  bə  rin sün  nə  si 
və hə  dis  lə  rin  də ax  tar  maq la  zım  dır.

Hə  qi  qət  dir ki, İs  lam se  çim azad  lı 
ğı  na, bə  ra  bər  li  yə, in  san lə  ya  qə  ti  nə, 
din azad  lı  ğı  na, et  nik fərq  li  lik  lər  lə he 
sab  laş  ma  ğa xü  su  si önəm ve  rir. Tə  sa 

dü  fi de  yil ki, hə  lə VII əsr  də mü  səl 
man və yə  hu  di  lər ara  sın  da  kı ic  ti  mai
iq  ti  sa  di və hü  qu  qi mü  na  si  bət  lə  ri tən
 zim  lə  yən “Mə  di  nə mü  qa  vi  lə  si” bu 
gün də is  tə  ni  lən kon  fes  si  ya  la  ra  ra  sı 
mə  sə  lə  lə  rə həsr edil  miş bey  nəl  xalq 
mü  qa  vi  lə üçün nor  ma  tiv ba  za ro  lu 
nu oy  na  ya bi  lə  cək qə  dər müasir  dir.

Di  ni  mi  zə gö  rə bü  tün in  san  lar və 
mil  lət  lər bər  abər  dir, ali irq, ali mil  lət 
an  la  yı  şı yox  dur. İs  la  ma gö  rə əsl mü 
səl  man əlin  dən, di  lin  dən baş  qa  sı  na 
zi  yan dəy  mə  yən in  san  dır. Ta  rix  də 
mü  səl  man  lar  la di  gər din  lə  rin mən 
sub  la  rı  nın bir  gə fəaliy  yə  ti  nə, əmək 
daş  lı  ğı  na və ey  ni şə  hər  də, kənd  də 
qar  şı  lıq  lı hör  mət şə  raitin  də ya  şa  ma 
la  rı  na dair min  lər  lə fakt möv  cud  dur. 
Mən  bə  lər  dən əl  də olu  nan ma  raq  lı 
bir mə  qa  mı qeyd et  mək  də fay  da var. 
Be  lə ki, ra  şi  di xə  li  fə  lə  rin döv  rün  də 
han  sı  sa kil  sə  nin əra  zi  si  nin bir his  sə  si 
zəbt olu  nur və ora  da məs  cid in  şa 
edi  lir. Xris  tian  lar məh  kə  mə  yə mü  ra 
ciət edir  lər və nə  ti  cə  də məh  kə  mə  nin 
qə  ra  rı ilə məs  cid sö  kü  lür, hə  min əra
 zi ye  ni  dən kil  sə  yə qay  ta  rı  lır. Bü  tün 
qeyd olu  nan  lar gös  tə  rir ki, İs  la  mın 
dö  züm  süz din ol  du  ğu  nu söy  lə  mək 
ən azın  dan əda  lət  siz  lik  dir.

İs  lam  dan gə  lən bu cür dö  züm  lü 
lük Azər  bay  can xal  qı  nın et  nik xü  su 
siy  yət  lə  rin  dən qay  naq  la  nan to  le  rant
 lıq  la çul  ğa  la  na  raq da  ha rən  ga  rəng, 
mü  kəm  məl bir for  ma al  mış və zən 
gin mə  də  ni sər  və  tə çev  ril  miş  dir. İs 
lam Azər  bay  can xal  qı  nın on  dan ön 
cə  ki din  lər və müx  tə  lif inanc  lar va  si 
tə  si  lə əl  də et  di  yi mə  də  ni və mə  nə  vi 
sər  və  ti məhv et  mə  miş, ək  si  nə onu 
da  ha da zən  gin  ləş  dir  miş  dir. Bu  nun 
nə  ti  cə  si  dir ki, İs  lam Azər  bay  can  da 
ya  yıl  dıq  dan son  ra Qaf  qaz  da ti  kil  miş 
ilk kil  sə olan Şə  ki  də  ki Kiş mə  bə  di  nin 
ət  ra  fın  da bir nə  fər də ol  sun xris  tian 
ya  şa  ma  mış, am  ma Azər  bay  can xal  qı 
onu qo  ru  ya  raq bu gü  nə  dək gə  ti  rib 
çı  xar  mış  dır. Ya  xud İs  la  mın Azər  bay 
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can  da ən güc  lü ol  du  ğu dövr  də  
XVIII əsr  də Ba  kı  da atəş  pə  rəst  lər tə 
rə  fin  dən məş  hur “Atəş  gah” mə  bə  di 
ti  kil  miş  dir.

Azər  bay  can xal  qı  nın mul  ti  kul  tu 
ral mə  də  niy  yə  ti həm də onun özü 
nə  xas di  ni dər  ki ilə bağ  lı  dır. Di  gər 
mü  səl  man xalq  la  rın  dan fərq  li ola 
raq, biz İs  la  mı su  fi  lər  dən əxz et  mi  şik 
və bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, bi  zim di  ni 
ba  xı  şı  mız  da Ya  ra  da  na xa  tir se  vən, 
inan  cın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, ka  mil 
in  san ye  tiş  dir  mə  yi qar  şı  sı  na məq  səd 
qo  yan ür  fan mə  də  niy  yə  ti da  ha üs 
tün  dür. Ya  ra  dı  la  na bəs  lə  nən sev  gi 
bü  tün məx  lu  qa  tı əha  tə edir və o, 
din  lə  rin, məz  həb  lə  rin föv  qün  də  dir. 
Odur ki, azər  bay  can  lı  lar məs  cid, kil
 sə, si  na  qoq fər  qi qoy  ma  dan bü  tün 
din  lə  rin mə  bəd  lə  ri  nə Al  lah evi ki  mi 
ya  na  şır, onu tik  di  rə  ni isə xe  yir  xah 
in  san ki  mi qə  bul edir  lər. Tə  sa  dü  fi 
de  yil  dir ki, bö  yük xey  riy  yə  çi Ha  cı 
Zey  na  lab  din Ta  ğı  yev ha  zır  da Qaf  qa
 zın ən bö  yük ruspra  vos  lav kil  sə  si 
olan Mi  ro  no  sets mə  bə  di  ni tik  di  rən 

də mü  səl  man  lar onu nəin  ki qı  na  ma
 mış  dı, Ba  kı  da Alek  sandr Nevs  ki kil 
sə  si in  şa edi  lən za  man onun ti  kin  ti 
sin  də ya  xın  dan iş  ti  rak et  miş  di  lər.

Bu gün dün  ya  da mil  li və di  ni zə 
min  də baş ve  rən qar  şı  dur  ma  lar, 
axan na  haq qan  lar, in  san  la  rın bu 
mü  na  qi  şə  lər uc  ba  tın  dan öz yurdyu
 va  la  rın  dan di  dər  gin düş  mə  si ha  mı 
nı, elə  cə də bə  şə  riy  yə  tin bir par  ça  sı 
olan xal  qı  mı  zı na  ra  hat et  mə  yə bil 
məz. O sə  bəb  dən zə  ru  rət var ki, sa 
hib ol  du  ğu  muz to  le  rant  lıq təc  rü  bə 
mi  zi və mul  ti  kul  tu  ra  lizm də  yə  ri  ni 
bü  tün xalq  la  ra aşı  la  yaq və bu yol  la 
dün  ya  da sül  hün və əminaman  lı  ğın 
bər  qə  rar ol  ma  sı  na öz töh  fə  mi  zi ve 
rək. Məhz bu mis  si  ya  nı hə  ya  ta ke  çir
 mək məq  sə  di  lə öl  kə baş  çı  sı cə  nab İl 
ham Əli  yev 2016cı ili “Mul  ti  kul  tu 
ra  lizm ili” elan et  miş, bu is  ti  qa  mət  də 
öl  kə da  xi  lin  də və xa  ric  də məq  səd 
yön  lü iş  lə  rin apa  rıl  ma  sı üçün mü  va 
fiq gös  tə  riş  lə  ri  ni ver  miş  dir. Ey  ni za 
man  da, Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı, 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den 

ti, UNES  CO və ISES  COnun xoş  mə 
ram  lı sə  fi  ri, Mil  li Məc  li  sin üz  vü 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın fə  da  kar 
fəaliy  yə  ti xü  su  si  lə qeyd olun  ma  lı  dır. 
Məhz onun rəh  bər  lik et  di  yi Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun xət  ti ilə ar  dı  cıl şə 
kil  də si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun 
qu  rul  ma  sı sa  hə  sin  də dün  ya  nın ta 
nın  mış elm və mə  də  niy  yət xa  dim  lə 
ri  nin də iş  ti  rak et  di  yi bir sı  ra mö  tə 
bər təd  bir  lə  rin, konf  rans  la  rın və bey
 nəl  xalq fo  rum  la  rın Azər  bay  can  da 
ke  çi  ril  mə  si  nə nail olun  muş  dur.

Yu  xa  rı  da sa  da  la  nan fi  kir  lər bir 
da  ha təs  diq edir ki, döv  rü  mü  zün 
mü  hüm ça  ğı  rış  la  rın  dan olan mul  ti 
kul  tu  ra  liz  min Azər  bay  can  da ta  ri 
xən for  ma  laş  mış zən  gin ənə  nə  lə  ri 
və möh  kəm ic  ti  mai da  yaq  la  rı möv 
cud  dur. Qar  şı  da du  ran və  zi  fə bu 
hər  tə  rəf  li po  ten  sialı Azər  bay  can 
döv  lət  çi  li  yi  nin in  ki  şaf və tə  rəq  qi  si 
nin va  cib ele  men  ti  nə çe  vir  mək, sa 
hib ol  du  ğu  muz təc  rü  bə  ni re  gional 
və qlo  bal mə  kan  da uğur  la pay  laş 
maq  dır.

DƏYƏRLƏR
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160 min  lik əha  li  si olan Qu  ba ra  yo 
nun  da kom  pakt hal  da 10a ya  xın et 
nik qrup (tat  lar, cek  lər, yə  hu  di  lər, 
qrız  lar, xı  na  lıq  lı  lar və s.) ya  şa  yır. 
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gin  lik mul  ti  kul  tu  ra  liz  min for  ma  laş 
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So  sialiq  ti  sa  di zə  min ol  ma  dan 
han  sı  sa mə  də  ni və mə  nə  vi in  ti  ba  hın 
baş ver  mə  si qey  rimüm  kün  dür. Bü 
tün sa  hə  lər  də, o cüm  lə  dən mə  də  ni 
və mə  nə  vi aləm  də dir  çə  li  şin əsa  sı  nı 
iq  ti  sa  di amil  lər təş  kil edir. Bu ba  xım
 dan Azər  bay  can  da ta  ri  xən for  ma  laş 
mış mul  ti  kul  tu  ra  lizm və to  le  rant  lıq 
mə  də  niy  yə  ti iq  ti  sa  di əsas  lar  la və so 
sialiq  ti  sa  di amil  lər  lə şərt  lən  miş  dir. 
So  sialiq  ti  sa  di əsas  lar ol  ma  dan to  le 
rant  lı  ğın in  di  ki yük  sək sə  viy  yə  yə 
çat  ma  sı müm  kün  süz idi.

To  le  rant  lı  ğa zə  min ya  ra  dan iq  ti  sa
 di amil  lər  dən da  nı  şar  kən, ilk növ  bə 
də, Azər  bay  ca  nın ta  ri  xi İpək yo  lu 
nun üzə  rin  də yer  ləş  mə  si xü  su  si qeyd 
olun  ma  lı  dır. Uzaq Çin  dən baş  la  yan 
və Av  ro  pa  nın qur  ta  ra  ca  ğın  da bi  tən 
İpək yo  lu  na tək  cə ti  ca  rət yo  lu və iq  ti
 sa  di mə  sə  lə ki  mi bax  maq ol  maz. Bu 
yol  la həm ipək və müx  tə  lif məh  sul 
lar da  şın  mış, həm də in  san  lar fərq  li 
din  lə  rə və mə  də  niy  yət  lə  rə sə  ya  hət 
et  miş  lər. Nə  ti  cə  də Azər  bay  can xal  qı 
müx  tə  lif mə  də  niy  yət  lər  lə, di  ni, fəl  sə
 fi cə  rə  yan  lar  la ta  nış ol  muş, hət  ta bə 
zən on  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri  nə sı  ğı  na
 caq be  lə ver  miş  dir.

Ta  ri  xi qay  naq  lar təs  diq  lə  yir ki, 
həm Av  ro  pa  dan, həm də Ya  xın və 
Uzaq Şərq  dən gəl  miş ta  cir  lər Azər 
bay  can  da sər  bəst ti  ca  rət  lə məş  ğul 
ol  muş  lar. On  la  rı öl  kə  mi  zə cəlb edən 
yal  nız ver  gi gü  zəşt  lə  ri de  yil, ey  ni za 
man  da, mə  də  ni və mə  nə  vi mü  hit idi. 
Müx  tə  lif et  nik və di  ni qrup  la  ra mən
 sub olan ta  cir  lər heç bir ay  rıseç  ki  li  yə 
mə  ruz qal  mır, ra  hat və təh  lü  kə  siz 

şə  rait  də öz inanc  la  rı  na uy  ğun ya  şa 
yır  dı  lar. Bu fik  ri təs  diq  lə  yən ən ba  riz 
nü  mu  nə Azər  bay  can  da ti  ca  rət  lə 
məş  ğul olan ka  to  lik  lə  rin və atəş  pə 
rəst  lə  rin öl  kə  miz  də öz inanc  la  rı  na 
uy  ğun iba  dət et  mə  lə  ri üçün mo  nas 
tır və atəş  gah tik  mə  lə  ri  dir. Xə  zər də 
ni  zin  dən Tif  li  sə qə  dər, Dər  bənd  dən 
Hə  mə  dan və Zən  ca  na, Gi  lan  dan İra 
qa, Ana  do  lu  ya ki  mi uza  nan bu əra  zi
 lər  də azər  bay  can  lı  lar  la qon  şu  luq 
edən və içiçə ya  şa  yan on  lar  la xalq 
və yüz  lər  lə et  nik qrup ol  muş  dur. Bu 
xalq  lar ara  sın  da for  ma  laş  mış so  sial
iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lər və mə  də  ni mü 
hit son nə  ti  cə  də mul  ti  kul  tu  ra  liz  mi 
da  ha da möh  kəm  lən  dir  miş  dir.

Mul  ti  kul  tu  ra  lizm və to  le  rant  lı  ğın 
for  ma  laş  ma  sın  da, tə  bii ki, di  nimə 
də  ni ami  lin də tə  si  ri  ni xü  su  si qeyd 
et  mək  də fay  da var. Din in  san  la  rın, 
ümu  mi  lik  də cə  miy  yə  tin di  gər din  lə
 rə və xalq  la  ra mü  na  si  bə  ti  ni müəy 
yən  ləş  di  rən baş  lı  ca fak  tor  dur. Çün  ki 
in  san  la  rın dün  ya  gö  rü  şü, əx  la  qı, hə 
yat tər  zi da  ha çox din əsa  sın  da yük 
sə  lir. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, be  lə bir 
fi  kir səs  lən  di  rir  lər: di  ni to  le  rant ol 
ma  yan xal  qın özü to  le  rant ola bil 
məz. Bəl  kə də bu fik  rin təs  di  qi  nin ən 
gö  zəl nü  mu  nə  si Azər  bay  can xal  qı 
və İs  lam di  ni  dir. Şüb  hə  siz ki, İs  lam 
to  le  rant din ol  ma  say  dı, onun mən 
sub  la  rı  nın ya  şa  dı  ğı Azər  bay  can  da 
in  di  ki sə  viy  yə  də dö  züm  lü  lük mə  də
 niy  yə  ti for  ma  la  şa bil  məz  di. Bu ba 
xım  dan Azər  bay  can xal  qı  nın to  le 
rant  lı  ğı  nın əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri 
də din ami  li  İs  lam  la bağ  lı  dır. İs 
lam  da  kı mul  ti  kul  tu  ra  liz  min, to  le 
rant  lı  ğın sə  bə  bi  ni bu di  nin əsas qay
 naq  la  rın  da  “Qu  ra  niKə  rim”də, 
Mə  həm  məd pey  ğəm  bə  rin sün  nə  si 
və hə  dis  lə  rin  də ax  tar  maq la  zım  dır.

Hə  qi  qət  dir ki, İs  lam se  çim azad  lı 
ğı  na, bə  ra  bər  li  yə, in  san lə  ya  qə  ti  nə, 
din azad  lı  ğı  na, et  nik fərq  li  lik  lər  lə he 
sab  laş  ma  ğa xü  su  si önəm ve  rir. Tə  sa 

dü  fi de  yil ki, hə  lə VII əsr  də mü  səl 
man və yə  hu  di  lər ara  sın  da  kı ic  ti  mai
iq  ti  sa  di və hü  qu  qi mü  na  si  bət  lə  ri tən
 zim  lə  yən “Mə  di  nə mü  qa  vi  lə  si” bu 
gün də is  tə  ni  lən kon  fes  si  ya  la  ra  ra  sı 
mə  sə  lə  lə  rə həsr edil  miş bey  nəl  xalq 
mü  qa  vi  lə üçün nor  ma  tiv ba  za ro  lu 
nu oy  na  ya bi  lə  cək qə  dər müasir  dir.

Di  ni  mi  zə gö  rə bü  tün in  san  lar və 
mil  lət  lər bər  abər  dir, ali irq, ali mil  lət 
an  la  yı  şı yox  dur. İs  la  ma gö  rə əsl mü 
səl  man əlin  dən, di  lin  dən baş  qa  sı  na 
zi  yan dəy  mə  yən in  san  dır. Ta  rix  də 
mü  səl  man  lar  la di  gər din  lə  rin mən 
sub  la  rı  nın bir  gə fəaliy  yə  ti  nə, əmək 
daş  lı  ğı  na və ey  ni şə  hər  də, kənd  də 
qar  şı  lıq  lı hör  mət şə  raitin  də ya  şa  ma 
la  rı  na dair min  lər  lə fakt möv  cud  dur. 
Mən  bə  lər  dən əl  də olu  nan ma  raq  lı 
bir mə  qa  mı qeyd et  mək  də fay  da var. 
Be  lə ki, ra  şi  di xə  li  fə  lə  rin döv  rün  də 
han  sı  sa kil  sə  nin əra  zi  si  nin bir his  sə  si 
zəbt olu  nur və ora  da məs  cid in  şa 
edi  lir. Xris  tian  lar məh  kə  mə  yə mü  ra 
ciət edir  lər və nə  ti  cə  də məh  kə  mə  nin 
qə  ra  rı ilə məs  cid sö  kü  lür, hə  min əra
 zi ye  ni  dən kil  sə  yə qay  ta  rı  lır. Bü  tün 
qeyd olu  nan  lar gös  tə  rir ki, İs  la  mın 
dö  züm  süz din ol  du  ğu  nu söy  lə  mək 
ən azın  dan əda  lət  siz  lik  dir.

İs  lam  dan gə  lən bu cür dö  züm  lü 
lük Azər  bay  can xal  qı  nın et  nik xü  su 
siy  yət  lə  rin  dən qay  naq  la  nan to  le  rant
 lıq  la çul  ğa  la  na  raq da  ha rən  ga  rəng, 
mü  kəm  məl bir for  ma al  mış və zən 
gin mə  də  ni sər  və  tə çev  ril  miş  dir. İs 
lam Azər  bay  can xal  qı  nın on  dan ön 
cə  ki din  lər və müx  tə  lif inanc  lar va  si 
tə  si  lə əl  də et  di  yi mə  də  ni və mə  nə  vi 
sər  və  ti məhv et  mə  miş, ək  si  nə onu 
da  ha da zən  gin  ləş  dir  miş  dir. Bu  nun 
nə  ti  cə  si  dir ki, İs  lam Azər  bay  can  da 
ya  yıl  dıq  dan son  ra Qaf  qaz  da ti  kil  miş 
ilk kil  sə olan Şə  ki  də  ki Kiş mə  bə  di  nin 
ət  ra  fın  da bir nə  fər də ol  sun xris  tian 
ya  şa  ma  mış, am  ma Azər  bay  can xal  qı 
onu qo  ru  ya  raq bu gü  nə  dək gə  ti  rib 
çı  xar  mış  dır. Ya  xud İs  la  mın Azər  bay 

Parisdə “Dini tolerantlıq Azərbaycanda birgə yaşamaq mədəniyyəti” mövzusunda konfrans
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev me  dia 
ilə bağ  lı çı  xış  la  rın  da mə  sə  lə  yə hə 
mi  şə xü  su  si önəm ve  rib. Döv  lət 
baş  çı  sı jur  na  list  lə  ri  mi  zin xa  ric  də 
təh  sil al  ma  la  rı  nı müt  ləq sa  yıb. De 
mə  li, döv  lə  ti  mi  zin möv  cud is  ti  qa 
mət  də də priori  tet  lə  ri var. Bu, çox 
va  cib  dir. Çün  ki ya  şa  dı  ğı  mız əsr in 
for  ma  si  ya əs  ri  dir. İn  for  ma  si  ya mü 
ha  ri  bə  sin  də qa  lib gə  lən öl  kə bü  tün 
sa  hə  lər  də qa  lib  dir. Biz dün  ya me 
diası ilə ayaq  laş  ma  ğı ba  car  ma  lı  yıq. 
Bey  nəl  xalq jur  na  lis  ti  ka ailə  si  nin 
üz  vü ol  ma  lı  yıq.

Öl  kə  mi  zə, döv  lə  ti  mi  zə və döv 
lət  çi  li  yi  mi  zə hə  qa  rət  lə ya  na  şan, 
hər für  sət  də bi  zi göz  dən sal  ma  ğa 
ça  lı  şan qüv  və  lər var. Əv  vəl  lər bu 
si  ya  sət er  mə  ni lob  bi və dias  por təş
 ki  lat  la  rı tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir
 di  sə, ar  tıq miq  yas xey  li ge  niş  lə  nib. 
Za  man  la qıs  qanc mü  na  si  bət or  ta  ya 
qo  yan  la  rın, si  ya  si di  vi  dent əl  də et 
mək is  tə  yən  lə  rin də sı  ra  sı ge  niş  lə 
nir. On  lar da  yan  ma  dan əkstəb  li 

ğat apa  rır  lar. Be  lə bir du  rum  da 
me  diamız ən azı or  du  muz qə  dər 
güc  lü ol  ma  lı  dır. Ni  yə bi  zim Kris 
tian Amam  pur, Fə  rid Zə  kə  riy  yə, 
Op  ra ki  mi dün  ya miq  yas  lı jur  na 
list  lə  ri  miz, “Qar  dian” ki  mi qə  ze  ti 
miz ol  ma  sın? Bu de  dik  lə  rim müəy
 yən mə  na  da fan  tas  tik gö  rü  nə bi  lər. 
An  caq nə  zə  rə alaq ki, müs  tə  qil  lik 
il  lə  rin  də bir çox is  ti  qa  mət  lər  də fan
 tas  tik sa  yı  la  caq uğur  la  ra im  za at 
ma  ğı ba  car  mı  şıq. Ni  yə də me  dia 
sa  hə  sin  də ol  ma  sın? Dü  şü  nü  rəm ki, 
bu  nun üçün ki  fa  yət qə  dər po  ten 
sialı  mız, ən əsa  sı is  tək və ira  də  miz 
var. Sa  də  cə da  ha mə  su  liy  yət  li ol 
maq la  zım  dır.

-Mətbuatımızölkəmizinmüs-
təqillikəldəetməsidönəmin-
də şərəfli və keşməkeşli yol
keçib.MilliMəclisdəbusahə-
nitənzimləyənmütərəqqiqa-
nunların qəbul edilməsinə
baxmayaraq, cəmiyyətimizdə
medianın fəaliyyətinə dair

müxtəlif fikirlər səslənmək-
dədir.

 Doğ  ru mə  qa  mı qeyd et  di  niz. 
Me  diamı  zın ha  zır  kı du  ru  mu göz 
lən  ti  lə  rə adek  vat de  yil. Əl  bət  tə, bu 
ra  da da  ha çox ob  yek  tiv amil  lər ön 
pla  na ke  çir. Keç  miş SS  Rİ dö  nə  min 
də ənə  nə  lə  rə sa  diq  lik baş  lı  ca dəst
xət ki  mi diq  qə  ti çə  kir  di. Bu  nun  la 
be  lə müəy  yən kli  şe  lər var idi. On 
lar  dan kə  na  ra çıx  maq müm  kün de 
yil  di.

Mən  fi ste  reotip  lər müs  tə  qil  lik il 
lə  rin  də də var  lı  ğı  nı qo  ru  du. Üs  tə  lik 
müs  tə  qil  li  yin ver  di  yi im  kan  lar hə 
min mən  fi  lik  lə  ri bir qə  dər də çıl  paq 
for  ma  da san  ki cə  miy  yə  tin üzü  nə 
çırp  ma  ğa baş  la  dı. Bir çox hal  lar  da 
mət  buatın funk  si  ya və və  zi  fə  lə  ri 
ikin  ci pla  na keç  di. Ümu  mən me  dia 
ilə bağ  lı ba  xış  lar sis  te  min  də də  yi 
şik  lik  lər ya  ran  dı. Mət  buatın özü də 
ya  ra  dı  cı  lıq ba  xı  mın  dan xalq  dan 
uzaq düş  dü. Be  lə de  yək, 1998ci ilə
 dək sen  zu  ra  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı  nı ar  zu edən ic  ti  maiy  yət bir ne  çə il 

MƏTBUAT

-Əflatunmüəllim,MətbuatŞu-
rasının rəhbərikimivəmillət
vəkiliolaraqmüasirmətbuatı-
mızınqarşısındaduranvəzifə-
lərinecəsəciyyələndirərdiniz?

 Zən  nim  cə, bu mə  sə  lə  yə iki as 
pekt  dən ya  naş  maq la  zım  dır. Bi  rin
 ci  si, ümu  mən mət  buat cə  miy  yət 
föv  qün  də du  ran ins  ti  tut  dur. Onun 
öl  kə  də baş ve  rən ic  ti  maisi  ya  si, so 
sialiq  ti  sa  di və mə  də  ni pro  ses  lə  rə 
ba  xı  şı ol  ma  lı  dır; cə  miy  yə  ti bir növ 
for  ma  laş  dır  ma  lı, yet  kin  ləş  dir  mə  li 
dir. Bu, ic  ti  mai mis  si  ya  dır. Tə  mə  li 

Hə  sən bəy Zər  da  bi ilə qo  yul  muş 
mət  buatı  mı  zın ic  ti  mai mis  si  ya  sı.

Nə  zə  rə alaq ki, Azər  bay  can  da 
mət  buat ideolo  ji va  si  tə, ic  ti  mai boş
 lu  ğu dol  dur  maq zə  ru  rə  ti ki  mi ya 
ran  mış  dı. “Ə  kin  çi” bir nə  fə  rin, 
konk  ret ola  raq Hə  sən bə  yin fə  da 
kar  lı  ğı  nın məh  su  lu idi. O, azər  bay
 can  lı  nı sa  vad  lı, zi  ya  lı gör  mək is  tə 
yir  di. Maarif  çi  li  yi baş  lı  ca xətt ki  mi 
gö  tür  müş  dü.

Son  ra  dan çar Ru  si  ya  sı sü  qut et 
di, SS  Rİ ya  ran  dı və il  lər keç  dik  cə 
Azər  bay  can mət  buatı var  lı  ğı  nı qo 

ru  du. Mə  sə  lə  yə han 
sı cə  hət  dən ya  naş  saq, 
onun funk  si  ya  la  rı 
içə  ri  sin  də ic  ti  mailik 
ön plan  da da  yan  dı. 
Bu ba  xım  dan əsas 
və  zi  fə ənə  nə  lə  rə sa 
diq  lik  dir. Mət  buatı 
mız in  di  yə  dək bir çox nailiy  yət  lə  ri
 ni ənə  nə  lə  rə sa  diq  li  yi  nin sa  yə  sin  də 
əl  də edib.

Mə  sə  lə  nin ikin  ci tə  rə  fi, be  lə de 
sək, ikin  ci və  zi  fə dün  ya  nın me  dia 
mə  ka  nı  na in  teq  ra  si  ya et  mək  dir. 

Əflatun Amaşov:
“İnternet 
media hüquqi 
münasibətlər 
sistemində yer 
tutmalıdır”

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər  bay  can  da mət  buatın qar  şı  sın  da du  ran  
və  zi  fə  lər, cə  miy  yə  ti  miz  də me  dianın fəaliy  yə  ti  nə mü  na  si  bət, döv  lə  tin 
KİVə dəs  tə  yi ilə bağ  lı bir ne  çə sual  la mil  lət və  ki  li, Azər  bay  can  
Mət  buat Şu  ra  sı  nın səd  ri Əf  la  tun Ama  şo  va mü  ra  ciət et  di.
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mək is  tə  yən  lə  rin də sı  ra  sı ge  niş  lə 
nir. On  lar da  yan  ma  dan əkstəb  li 

ğat apa  rır  lar. Be  lə bir du  rum  da 
me  diamız ən azı or  du  muz qə  dər 
güc  lü ol  ma  lı  dır. Ni  yə bi  zim Kris 
tian Amam  pur, Fə  rid Zə  kə  riy  yə, 
Op  ra ki  mi dün  ya miq  yas  lı jur  na 
list  lə  ri  miz, “Qar  dian” ki  mi qə  ze  ti 
miz ol  ma  sın? Bu de  dik  lə  rim müəy
 yən mə  na  da fan  tas  tik gö  rü  nə bi  lər. 
An  caq nə  zə  rə alaq ki, müs  tə  qil  lik 
il  lə  rin  də bir çox is  ti  qa  mət  lər  də fan
 tas  tik sa  yı  la  caq uğur  la  ra im  za at 
ma  ğı ba  car  mı  şıq. Ni  yə də me  dia 
sa  hə  sin  də ol  ma  sın? Dü  şü  nü  rəm ki, 
bu  nun üçün ki  fa  yət qə  dər po  ten 
sialı  mız, ən əsa  sı is  tək və ira  də  miz 
var. Sa  də  cə da  ha mə  su  liy  yət  li ol 
maq la  zım  dır.

-Mətbuatımızölkəmizinmüs-
təqillikəldəetməsidönəmin-
də şərəfli və keşməkeşli yol
keçib.MilliMəclisdəbusahə-
nitənzimləyənmütərəqqiqa-
nunların qəbul edilməsinə
baxmayaraq, cəmiyyətimizdə
medianın fəaliyyətinə dair

müxtəlif fikirlər səslənmək-
dədir.

 Doğ  ru mə  qa  mı qeyd et  di  niz. 
Me  diamı  zın ha  zır  kı du  ru  mu göz 
lən  ti  lə  rə adek  vat de  yil. Əl  bət  tə, bu 
ra  da da  ha çox ob  yek  tiv amil  lər ön 
pla  na ke  çir. Keç  miş SS  Rİ dö  nə  min 
də ənə  nə  lə  rə sa  diq  lik baş  lı  ca dəst
xət ki  mi diq  qə  ti çə  kir  di. Bu  nun  la 
be  lə müəy  yən kli  şe  lər var idi. On 
lar  dan kə  na  ra çıx  maq müm  kün de 
yil  di.

Mən  fi ste  reotip  lər müs  tə  qil  lik il 
lə  rin  də də var  lı  ğı  nı qo  ru  du. Üs  tə  lik 
müs  tə  qil  li  yin ver  di  yi im  kan  lar hə 
min mən  fi  lik  lə  ri bir qə  dər də çıl  paq 
for  ma  da san  ki cə  miy  yə  tin üzü  nə 
çırp  ma  ğa baş  la  dı. Bir çox hal  lar  da 
mət  buatın funk  si  ya və və  zi  fə  lə  ri 
ikin  ci pla  na keç  di. Ümu  mən me  dia 
ilə bağ  lı ba  xış  lar sis  te  min  də də  yi 
şik  lik  lər ya  ran  dı. Mət  buatın özü də 
ya  ra  dı  cı  lıq ba  xı  mın  dan xalq  dan 
uzaq düş  dü. Be  lə de  yək, 1998ci ilə
 dək sen  zu  ra  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma 
sı  nı ar  zu edən ic  ti  maiy  yət bir ne  çə il 

MƏTBUAT

-Əflatunmüəllim,MətbuatŞu-
rasının rəhbərikimivəmillət
vəkiliolaraqmüasirmətbuatı-
mızınqarşısındaduranvəzifə-
lərinecəsəciyyələndirərdiniz?

 Zən  nim  cə, bu mə  sə  lə  yə iki as 
pekt  dən ya  naş  maq la  zım  dır. Bi  rin
 ci  si, ümu  mən mət  buat cə  miy  yət 
föv  qün  də du  ran ins  ti  tut  dur. Onun 
öl  kə  də baş ve  rən ic  ti  maisi  ya  si, so 
sialiq  ti  sa  di və mə  də  ni pro  ses  lə  rə 
ba  xı  şı ol  ma  lı  dır; cə  miy  yə  ti bir növ 
for  ma  laş  dır  ma  lı, yet  kin  ləş  dir  mə  li 
dir. Bu, ic  ti  mai mis  si  ya  dır. Tə  mə  li 

Hə  sən bəy Zər  da  bi ilə qo  yul  muş 
mət  buatı  mı  zın ic  ti  mai mis  si  ya  sı.

Nə  zə  rə alaq ki, Azər  bay  can  da 
mət  buat ideolo  ji va  si  tə, ic  ti  mai boş
 lu  ğu dol  dur  maq zə  ru  rə  ti ki  mi ya 
ran  mış  dı. “Ə  kin  çi” bir nə  fə  rin, 
konk  ret ola  raq Hə  sən bə  yin fə  da 
kar  lı  ğı  nın məh  su  lu idi. O, azər  bay
 can  lı  nı sa  vad  lı, zi  ya  lı gör  mək is  tə 
yir  di. Maarif  çi  li  yi baş  lı  ca xətt ki  mi 
gö  tür  müş  dü.

Son  ra  dan çar Ru  si  ya  sı sü  qut et 
di, SS  Rİ ya  ran  dı və il  lər keç  dik  cə 
Azər  bay  can mət  buatı var  lı  ğı  nı qo 

ru  du. Mə  sə  lə  yə han 
sı cə  hət  dən ya  naş  saq, 
onun funk  si  ya  la  rı 
içə  ri  sin  də ic  ti  mailik 
ön plan  da da  yan  dı. 
Bu ba  xım  dan əsas 
və  zi  fə ənə  nə  lə  rə sa 
diq  lik  dir. Mət  buatı 
mız in  di  yə  dək bir çox nailiy  yət  lə  ri
 ni ənə  nə  lə  rə sa  diq  li  yi  nin sa  yə  sin  də 
əl  də edib.

Mə  sə  lə  nin ikin  ci tə  rə  fi, be  lə de 
sək, ikin  ci və  zi  fə dün  ya  nın me  dia 
mə  ka  nı  na in  teq  ra  si  ya et  mək  dir. 

Əflatun Amaşov:
“İnternet 
media hüquqi 
münasibətlər 
sistemində yer 
tutmalıdır”

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər  bay  can  da mət  buatın qar  şı  sın  da du  ran  
və  zi  fə  lər, cə  miy  yə  ti  miz  də me  dianın fəaliy  yə  ti  nə mü  na  si  bət, döv  lə  tin 
KİVə dəs  tə  yi ilə bağ  lı bir ne  çə sual  la mil  lət və  ki  li, Azər  bay  can  
Mət  buat Şu  ra  sı  nın səd  ri Əf  la  tun Ama  şo  va mü  ra  ciət et  di.



yanvar-fevral		2016				5352					Milli	Məclis

gös  tə  rən bir çox in  for  ma  si  ya  lar ic  ti 
mai rə  yə məhz so  sial şə  bə  kə  lə  rin 
pro  fil  lə  ri va  si  tə  si  lə ötü  rü  lür. Elə 
pro  fil var ki, 35 min iz  lə  yi  ci  yə ma 
lik  dir. De  mə  li, hə  min pro  fil  də küt 
lə  vi  lik var. Yay  dı  ğı müs  bət və ya 
mən  fi fi  kir, ya  xud link pay  la  şı  mı 
müəy  yən in  san küt  lə  si  nə ye  ti  şir. 
Hət  ta ola bi  lir ki, konk  ret şəx  si hə 
də  fə alır. Əl  bət  tə, bu za  man mə  su 
liy  yət mə  sə  lə  si ön pla  na çıx  ma  lı  dır. 
Bu  na gö  rə də möv  cud is  ti  qa  mət  də 
konk  ret me  xa  niz  min ha  zır  lan  ma  sı 
na və tət  bi  qi  nə son də  rə  cə həs  sas 
ya  na  şıl  ma  lı  dır.

-Dövlət başçısı KİV-in prob-
lemlərini daimdiqqətmərkə-
zində saxlayır,mütəmadi ola-
raqMətbuatŞurasınınüzvləri
iləgörüşlərkeçirir.Hazırdaöl-
kədəbaşverəniqtisadiproses-
lərlə bağlı mətbuata yardım
məsələsigündəmdədirmi?

 Azər  bay  can  da me  diaya dəs  tək 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin tər  kib his  sə  si  dir. 
Cə  nab Pre  zi  dent  lə hər gö  rü  şü  müz 

dən son  ra bu si  ya  sə  tin bir qə  dər də 
tək  mil  ləş  mə  si  nə və də  rin  ləş  mə  si  nə 
şə  rait ya  ra  nır. Döv  lət baş  çı  sı jur  na 
list  lə  ri din  lə  yir və dər  hal la  zı  mi 
gös  tə  riş  lə  ri  ni ve  rir. Bu, son də  rə  cə 
va  cib mə  qam  dır.

Me  diaya döv  lət dəs  tə  yi si  ya  sə 
tin  də sis  tem  li  lik var. Bu, tək  cə ona 
he  sab  lan  ma  yıb ki, KİVlər ma  liy  yə 
və  saiti əl  də et  sin  lər. Əsas mə  sə  lə 
me  dianın döv  lət və cə  miy  yət üçün 
əhə  miy  yət  li olan mə  sə  lə  lə  rə kök 
lən  mə  si  dir. Bu iş “A  zər  bay  can Res 
pub  li  ka  sın  da küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na döv  lət dəs 
tə  yi Kon  sep  si  ya  sı” ilə hə  ya  ta ke  çi  ri
 lən pro  ses  dir. Kon  sep  si  ya  ya uy  ğun 
ola  raq Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti ya  nın  da Küt  lə  vi İn  for 
ma  si  ya Va  si  tə  lə  ri  nin İn  ki  şa  fı  na 
Döv  lət Dəs  tə  yi Fon  du ya  ra  dı  lıb. 
He  sab edi  rəm ki, in  di  ki du  rum  da 
fon  da ay  rıl  mış ma  liy  yə və  saiti  nin 
bir qə  dər də ar  tı  rıl  ma  sı  na eh  ti  yac 
du  yul  maq  da  dır. Nə  zə  rə alaq ki, 
ikin  ci de  val  va  si  ya  dan son  ra öl  kə  yə 
gə  ti  ri  lən qə  zet ka  ğı  zı və çap xərc  lə  ri 

nə  zə  rə çar  pa  caq də  rə  cə  də ar  tıb. Bu 
nun  la bağ  lı Mil  li Məc  li  sin yaz ses  si
 ya  sı  nın ilk ic  la  sın  da  kı çı  xı  şım  da da 
fikrimi bil  dirmişəm.

İkin  ci bir tə  rəf  dən rek  lam mə  sə 
lə  si  nə önəm ve  ril  mə  si də müt  ləq 
dir. Azər  bay  can  da rek  lam haq  qın 
da qa  nun var. Onun iş  lək  li  yi  ni tə 
min et  mək la  zım  dır. Əl  bət  tə, elə 
edil  mə  li  dir ki, rek  lam  ve  rən  lə  rin də 
hü  quq  la  rı nə  zə  rə alın  sın. Yə  ni bu 
gün han  sı  sa sa  hib  kar öz rek  la  mı  nı 
özü  nün də  yər  lən  dir  di  yi qə  zet  də 
yer  ləş  dir  mək is  tə  yir  sə, biz ona de  yə 
bil  mə  rik ki, rek  lam baş  qa  sın  da get 
sin. Ya  xud te  le  ka  nal  da rek  la  mı  nı 
ver  mək is  tə  yən se  çi  min  də sər  bəst 
dir. Bu  na gö  rə də ön  cə döv  lət elan 
və rek  lam  la  rı  nın KİVdə yer  ləş  di  ril
 mə  si mə  sə  lə  si  nə önəm ve  ril  mə  li  dir. 
Mət  buat Şu  ra  sı bu  nun  la bağ  lı Tür 
ki  yə  nin mü  va  fiq qu  ru  mu  nun təc  rü
 bə  si  ni nə  zər  dən ke  çi  rə  rək tək  lif  lər 
ha  zır  la  yıb. Dü  şü  nü  rəm ki, bü  tün 
bun  la  rın hə  ya  ta keç  mə  si me  dianın 
iq  ti  sa  di du  ru  mu  na müs  bət tə  sir 
gös  tə  rə  cək.

MƏTBUAT

keç  mə  miş sen  zu  ra  sız me  dianın ne 
qa  tiv tə  za  hür  lə  ri ilə başba  şa qal  dı. 
Cə  miy  yət mət  buat  dan um  du  ğu  nu 
ala bil  mə  dik  cə on  dan üz dön  dər  di. 
Bu real  lı  ğı qə  bul et  mə  li  yik. Bə  zi 
mə  sə  lə  lə  rin za  man  la yo  lu  na qo  yul 
ma  sı  na eh  ti  yac var.

Dün  ya  nın bir çox qa  baq  cıl öl  kə 
lə  ri də ox  şar mər  hə  lə  ni ya  şa  yıb  lar. 
Am  ma bu, təs  kin  lik ol  ma  ma  lı  dır. 
Ob  raz  lı de  səm, bəl  li bir yol var  sa, 
biz o yo  lun mü  tə  rəq  qi  li  yi  ni an  la  yır 
və qə  bul edi  rik  sə, müt  ləq de  yil ki, 
ay  rı  ca yol sa  lıb hə  rə  kət edək. Sa  də 
cə yo  lu da  ha da ge  niş  lən  dir  mə  yi 
dü  şün  mə  li  yik. Nə qə  dər za  man  la 
tən  zim  lən  mə  li mə  sə  lə  lər var  sa da, 
biz in  ki  şa  fa ha  zır  da qa  baq  cıl sa  yı 
lan öl  kə  lə  rin vax  ti  lə keç  dik  lə  ri na 
ha  mar de  yil, ar  tıq müəy  yən  ləş  dir 
dik  lə  ri ha  mar yol  da ad  dım  la  maq  la 
ye  tiş  mə  li  yik. İlk növ  bə  də cə  miy  yə 
tin jur  na  list adı  na ina  mı  nı qay  tar 
ma  lı  yıq. Dü  şü  nü  rəm ki, me  dia ic  ti 
maiy  yə  ti mə  sə  lə  ni ki  fa  yət qə  dər 
dərk edir.

Əl  bət  tə, Azər  bay  ca  nın me  dia sa 
hə  sin  də  ki qa  nun  ve  ri  ci  li  yi tək  mil  dir 
və dün  ya stan  dart  la  rı  na tam ca  vab 
ve  rir. Bə  zən adam  da elə tə  səv  vür 
ya  ra  nır ki, qa  nun  la  rı  mız biz  dən da 
ha irə  li  də  dir. An  caq möv  cud tə  səv 
vür han  sı sa  hə  lər  lə bağ  lı for  ma  laş 
mır ki? Bü  tün sa  hə  lər  də nöq  san və 
ça  tış  maz  lıq  lar var. Me  diada da 
həm  çi  nin. İş olan yer  dən prob  lem 
lər yan öt  mür. Sa  də  cə me  dia elə bir 
sa  hə  dir ki, bu  ra  da hər şey da  ha qa 
ba  rıq gö  rü  nür. Çün  ki cə  miy  yət me 
dianı hər za  man ön  də gör  mək is  tə 
yir, ona da  ha həs  sas ya  na  şır. Göz 
lən  ti  lər çox  dur və on  la  rı doğ  rult 
maq la  zım  dır. Bu isə konk  ret iş nə 
ti  cə  sin  də müm  kün  dür.

-Müasir cəmiyyətdə yazılı
KİV-i artıqelektronmediavə
sosialşəbəkələrəvəzləməkdə-

dir. Bu sahənin tənzimlənmə-
sininecəgörürsünüz?

 Bu, qa  çıl  maz pro  ses  dir. Dün  ya 
nın bir çox yer  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da in  ter  net hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  ri  nə sü  rət  lə nü  fuz et 
mək  də  dir.

Tex  no  lo  ji ye  ni  li  yin mən  fi və müs
 bət tə  rəf  lə  ri var. Ya  dım  da  dır ki, 
Mət  buat və İn  for  ma  si  ya Na  zir  li  yi 
nin ləğ  vi ilə mət  buatın üzə  rin  dən 
döv  lət nə  za  rə  ti gö  tü  rü  lən  də, ha  be  lə 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin 
qey  diy  yat pro  se  du  ru tam sa  də  ləş 
di  ri  lən  də bu sa  hə  yə gö  rün  mə  miş 
axın ol  du. Diq  qət ye  ti  rək, ha  zır  da 
döv  lət re  yest  ri  nə da  xil edil  miş KİV
lə  rin sa  yı 5000i ötüb. Azər  bay  can 
ki  mi öl  kə üçün bu, çox bö  yük rə 
qəm  dir. Və  ziy  yət ona gö  rə be  lə 
alın  dı ki, qa  nun  ve  ri  ci  li  yin li  be  ral 
laş  dı  rıl  ma  sı ilə jur  na  lis  ti  ka ha  mı 
üçün əl  ça  tan ol  du. Sa  hə  yə qey  ripe
 şə  kar  la  rın küt  lə  vi axı  nı baş ver  di. 
Nə  ti  cə  də me  dia ic  ti  maiy  yə  ti  ni və 
ziy  yə  tin tən  zim  lən  mə  si mə  sə  lə  si 
dü  şün  dür  dü. İc  ti  mai tən  zim  lə  mə 
məq  bul va  riant ola  raq se  çil  di və 
Azər  bay  can Mət  buat Şu  ra  sı ya  ran 
dı. Şu  ra ötən müd  dət  də xey  li iş  lər 
gör  dü. Ən azın  dan ic  ti  maiy  yə  tin 
diq  qə  ti  ni me  dia sa  hə  sin  də  ki ne  qa 
tiv cə  hət  lə  rə çək  mə  yi ba  car  dı. Qu 
rum me  diada  kı ne  qa  tiv hal  la  rın 
qar  şı  sı  nı ala bil  mə  sə də, ən azın  dan 
müəy  yən im  mu  ni  tet for  ma  laş  dır  dı.

Ma  raq  lı  dır ki, in  ter  ne  tin ge  niş 
vü  sət al  ma  sın  dan  1998ci il  dən 
son  ra  kı pro  ses  lər bu də  fə “on  layn” 
müs  tə  vi  də tək  rar  lan  ma  ğa baş  la  dı. 
Əgər qə  zet aç  maq üçün sa  də də ol 
sa, pro  se  dur tə  ləb olu  nur  du  sa, xə 
bər say  tı tə  sis et  mə  yin pro  se  du  ru 
on  dan qatqat sa  də  dir. Və  ziy  yət in 
ter  net xə  bər  çi  lik sa  hə  si  nə də axın 
do  ğur  du. Özü də bu axın da  ha güc
 lü ol  du. Ək  sə  riy  yə  ti  nin də jur  na  lis 
ti  ka prin  sip  lə  ri ilə ya  xın  danuzaq 

dan hər han  sı əla  qə  si yox  dur. Be  lə 
olan hal  da da tən  zim  lə  mə çə  tin  lə 
şir.

Dün  ya  da in  ter  net me  dianın tən 
zim  lən  mə  si  nə mü  na  si  bət  də müx  tə 
lif ya  naş  ma  lar var. Hər öl  kə söz və 
ifa  də azad  lı  ğı  nın tə  məl prin  si  pi sax
 la  nıl  maq  la fər  di təc  rü  bə  si  ni or  ta  ya 
qo  yur. Azər  bay  can  da tən  zim  lə  mə 
ic  ti  mai qay  da  da apa  rı  lır və bu  nu 
hə  ya  ta ke  çi  rən Mət  buat Şu  ra  sı ar  tıq 
in  ter  net KİVlər  lə bağ  lı mü  ra  ciət  lə  ri 
də araş  dı  rır, qə  rar və rəy  lər qə  bul 
edir.

An  caq da  ha tə  sir  li me  xa  nizm  lər 
işə sa  lın  ma  lı  dır. İn  ter  net me  dia hü 
qu  qi mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də yer 
tut  ma  lı  dır. Bü  tün qa  nun  ve  ri  ci  lik 
sə  nəd  lə  rin  də KİV qis  min  də in  ter 
net üzə  rin  dən ya  yım  la  nan in  for 
ma  si  ya da  şı  yı  cı  la  rı da nə  zə  rə alın 
ma  lı  dır. On  la  rın cə  miy  yə  ti mə  lu 
mat  lan  dır  ma, ic  ti  mai rə  yə tə  sir im 
kan  la  rı  na həs  sas ya  na  şıl  ma  lı  dır. 
Yə  ni KİV de  dik  də ənə  nə  vi me  dia 
va  si  tə  lə  ri ilə ya  na  şı in  ter  net me  dia 
re  surs  la  rı  nın  xə  bər sayt  la  rı  nın, in 
ter  net TVlə  rin, in  ter  net ra  diola  rın 
və bloq  la  rın fəaliy  yə  ti əsas gö  tü  rül
 mə  li  dir. Qa  nun  ve  ri  ci  lik  də, konk  ret 
ola  raq “Küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə 
lə  ri haq  qın  da” Qa  nun  da xə  bər 
sayt  la  rı  nın, in  ter  net TV və ra  diola 
rın, bloq  la  rın sta  tu  su  na ay  dın  lıq 
gə  ti  ril  mə  si önəm  li  dir. On  la  rın küt 
lə  vi in  for  ma  si  ya  lı  lıq də  rə  cə  si he 
sab  lan  ma  lı, bu  nun üçün İP gös  tə  ri
 ci  lə  ri, rek  vi  zit  lər və di  gər xü  su  siy 
yət  lər də  qiq  ləş  mə  li  dir.

Di  gər tə  rəf  dən ic  ti  mai rə  yə tə  sir 
yü  kü  nə ma  lik in  for  ma  si  ya  nın ya  yıl
 ma ef  fek  tiv  li  yi və in  ten  siv  li  yi mə  sə
 lə  si də önəm  li  dir. Bu ba  xım  dan in 
ter  net üzə  rin  dən ya  yım  la  nan so  sial 
şə  bə  kə  lə  rin də ro  lu  na xü  su  si diq  qət 
ye  ti  ril  mə  li  dir. Təc  rü  bə gös  tə  rir ki, 
cə  miy  yə  tə, ay  rıay  rı in  san  la  rın du 
ru  mu  na mən  fi və ya müs  bət tə  sir 



yanvar-fevral		2016				5352					Milli	Məclis

gös  tə  rən bir çox in  for  ma  si  ya  lar ic  ti 
mai rə  yə məhz so  sial şə  bə  kə  lə  rin 
pro  fil  lə  ri va  si  tə  si  lə ötü  rü  lür. Elə 
pro  fil var ki, 35 min iz  lə  yi  ci  yə ma 
lik  dir. De  mə  li, hə  min pro  fil  də küt 
lə  vi  lik var. Yay  dı  ğı müs  bət və ya 
mən  fi fi  kir, ya  xud link pay  la  şı  mı 
müəy  yən in  san küt  lə  si  nə ye  ti  şir. 
Hət  ta ola bi  lir ki, konk  ret şəx  si hə 
də  fə alır. Əl  bət  tə, bu za  man mə  su 
liy  yət mə  sə  lə  si ön pla  na çıx  ma  lı  dır. 
Bu  na gö  rə də möv  cud is  ti  qa  mət  də 
konk  ret me  xa  niz  min ha  zır  lan  ma  sı 
na və tət  bi  qi  nə son də  rə  cə həs  sas 
ya  na  şıl  ma  lı  dır.

-Dövlət başçısı KİV-in prob-
lemlərini daimdiqqətmərkə-
zində saxlayır,mütəmadi ola-
raqMətbuatŞurasınınüzvləri
iləgörüşlərkeçirir.Hazırdaöl-
kədəbaşverəniqtisadiproses-
lərlə bağlı mətbuata yardım
məsələsigündəmdədirmi?

 Azər  bay  can  da me  diaya dəs  tək 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin tər  kib his  sə  si  dir. 
Cə  nab Pre  zi  dent  lə hər gö  rü  şü  müz 

dən son  ra bu si  ya  sə  tin bir qə  dər də 
tək  mil  ləş  mə  si  nə və də  rin  ləş  mə  si  nə 
şə  rait ya  ra  nır. Döv  lət baş  çı  sı jur  na 
list  lə  ri din  lə  yir və dər  hal la  zı  mi 
gös  tə  riş  lə  ri  ni ve  rir. Bu, son də  rə  cə 
va  cib mə  qam  dır.

Me  diaya döv  lət dəs  tə  yi si  ya  sə 
tin  də sis  tem  li  lik var. Bu, tək  cə ona 
he  sab  lan  ma  yıb ki, KİVlər ma  liy  yə 
və  saiti əl  də et  sin  lər. Əsas mə  sə  lə 
me  dianın döv  lət və cə  miy  yət üçün 
əhə  miy  yət  li olan mə  sə  lə  lə  rə kök 
lən  mə  si  dir. Bu iş “A  zər  bay  can Res 
pub  li  ka  sın  da küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na döv  lət dəs 
tə  yi Kon  sep  si  ya  sı” ilə hə  ya  ta ke  çi  ri
 lən pro  ses  dir. Kon  sep  si  ya  ya uy  ğun 
ola  raq Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti ya  nın  da Küt  lə  vi İn  for 
ma  si  ya Va  si  tə  lə  ri  nin İn  ki  şa  fı  na 
Döv  lət Dəs  tə  yi Fon  du ya  ra  dı  lıb. 
He  sab edi  rəm ki, in  di  ki du  rum  da 
fon  da ay  rıl  mış ma  liy  yə və  saiti  nin 
bir qə  dər də ar  tı  rıl  ma  sı  na eh  ti  yac 
du  yul  maq  da  dır. Nə  zə  rə alaq ki, 
ikin  ci de  val  va  si  ya  dan son  ra öl  kə  yə 
gə  ti  ri  lən qə  zet ka  ğı  zı və çap xərc  lə  ri 

nə  zə  rə çar  pa  caq də  rə  cə  də ar  tıb. Bu 
nun  la bağ  lı Mil  li Məc  li  sin yaz ses  si
 ya  sı  nın ilk ic  la  sın  da  kı çı  xı  şım  da da 
fikrimi bil  dirmişəm.

İkin  ci bir tə  rəf  dən rek  lam mə  sə 
lə  si  nə önəm ve  ril  mə  si də müt  ləq 
dir. Azər  bay  can  da rek  lam haq  qın 
da qa  nun var. Onun iş  lək  li  yi  ni tə 
min et  mək la  zım  dır. Əl  bət  tə, elə 
edil  mə  li  dir ki, rek  lam  ve  rən  lə  rin də 
hü  quq  la  rı nə  zə  rə alın  sın. Yə  ni bu 
gün han  sı  sa sa  hib  kar öz rek  la  mı  nı 
özü  nün də  yər  lən  dir  di  yi qə  zet  də 
yer  ləş  dir  mək is  tə  yir  sə, biz ona de  yə 
bil  mə  rik ki, rek  lam baş  qa  sın  da get 
sin. Ya  xud te  le  ka  nal  da rek  la  mı  nı 
ver  mək is  tə  yən se  çi  min  də sər  bəst 
dir. Bu  na gö  rə də ön  cə döv  lət elan 
və rek  lam  la  rı  nın KİVdə yer  ləş  di  ril
 mə  si mə  sə  lə  si  nə önəm ve  ril  mə  li  dir. 
Mət  buat Şu  ra  sı bu  nun  la bağ  lı Tür 
ki  yə  nin mü  va  fiq qu  ru  mu  nun təc  rü
 bə  si  ni nə  zər  dən ke  çi  rə  rək tək  lif  lər 
ha  zır  la  yıb. Dü  şü  nü  rəm ki, bü  tün 
bun  la  rın hə  ya  ta keç  mə  si me  dianın 
iq  ti  sa  di du  ru  mu  na müs  bət tə  sir 
gös  tə  rə  cək.

MƏTBUAT

keç  mə  miş sen  zu  ra  sız me  dianın ne 
qa  tiv tə  za  hür  lə  ri ilə başba  şa qal  dı. 
Cə  miy  yət mət  buat  dan um  du  ğu  nu 
ala bil  mə  dik  cə on  dan üz dön  dər  di. 
Bu real  lı  ğı qə  bul et  mə  li  yik. Bə  zi 
mə  sə  lə  lə  rin za  man  la yo  lu  na qo  yul 
ma  sı  na eh  ti  yac var.

Dün  ya  nın bir çox qa  baq  cıl öl  kə 
lə  ri də ox  şar mər  hə  lə  ni ya  şa  yıb  lar. 
Am  ma bu, təs  kin  lik ol  ma  ma  lı  dır. 
Ob  raz  lı de  səm, bəl  li bir yol var  sa, 
biz o yo  lun mü  tə  rəq  qi  li  yi  ni an  la  yır 
və qə  bul edi  rik  sə, müt  ləq de  yil ki, 
ay  rı  ca yol sa  lıb hə  rə  kət edək. Sa  də 
cə yo  lu da  ha da ge  niş  lən  dir  mə  yi 
dü  şün  mə  li  yik. Nə qə  dər za  man  la 
tən  zim  lən  mə  li mə  sə  lə  lər var  sa da, 
biz in  ki  şa  fa ha  zır  da qa  baq  cıl sa  yı 
lan öl  kə  lə  rin vax  ti  lə keç  dik  lə  ri na 
ha  mar de  yil, ar  tıq müəy  yən  ləş  dir 
dik  lə  ri ha  mar yol  da ad  dım  la  maq  la 
ye  tiş  mə  li  yik. İlk növ  bə  də cə  miy  yə 
tin jur  na  list adı  na ina  mı  nı qay  tar 
ma  lı  yıq. Dü  şü  nü  rəm ki, me  dia ic  ti 
maiy  yə  ti mə  sə  lə  ni ki  fa  yət qə  dər 
dərk edir.

Əl  bət  tə, Azər  bay  ca  nın me  dia sa 
hə  sin  də  ki qa  nun  ve  ri  ci  li  yi tək  mil  dir 
və dün  ya stan  dart  la  rı  na tam ca  vab 
ve  rir. Bə  zən adam  da elə tə  səv  vür 
ya  ra  nır ki, qa  nun  la  rı  mız biz  dən da 
ha irə  li  də  dir. An  caq möv  cud tə  səv 
vür han  sı sa  hə  lər  lə bağ  lı for  ma  laş 
mır ki? Bü  tün sa  hə  lər  də nöq  san və 
ça  tış  maz  lıq  lar var. Me  diada da 
həm  çi  nin. İş olan yer  dən prob  lem 
lər yan öt  mür. Sa  də  cə me  dia elə bir 
sa  hə  dir ki, bu  ra  da hər şey da  ha qa 
ba  rıq gö  rü  nür. Çün  ki cə  miy  yət me 
dianı hər za  man ön  də gör  mək is  tə 
yir, ona da  ha həs  sas ya  na  şır. Göz 
lən  ti  lər çox  dur və on  la  rı doğ  rult 
maq la  zım  dır. Bu isə konk  ret iş nə 
ti  cə  sin  də müm  kün  dür.

-Müasir cəmiyyətdə yazılı
KİV-i artıqelektronmediavə
sosialşəbəkələrəvəzləməkdə-

dir. Bu sahənin tənzimlənmə-
sininecəgörürsünüz?

 Bu, qa  çıl  maz pro  ses  dir. Dün  ya 
nın bir çox yer  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da in  ter  net hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  ri  nə sü  rət  lə nü  fuz et 
mək  də  dir.

Tex  no  lo  ji ye  ni  li  yin mən  fi və müs
 bət tə  rəf  lə  ri var. Ya  dım  da  dır ki, 
Mət  buat və İn  for  ma  si  ya Na  zir  li  yi 
nin ləğ  vi ilə mət  buatın üzə  rin  dən 
döv  lət nə  za  rə  ti gö  tü  rü  lən  də, ha  be  lə 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin 
qey  diy  yat pro  se  du  ru tam sa  də  ləş 
di  ri  lən  də bu sa  hə  yə gö  rün  mə  miş 
axın ol  du. Diq  qət ye  ti  rək, ha  zır  da 
döv  lət re  yest  ri  nə da  xil edil  miş KİV
lə  rin sa  yı 5000i ötüb. Azər  bay  can 
ki  mi öl  kə üçün bu, çox bö  yük rə 
qəm  dir. Və  ziy  yət ona gö  rə be  lə 
alın  dı ki, qa  nun  ve  ri  ci  li  yin li  be  ral 
laş  dı  rıl  ma  sı ilə jur  na  lis  ti  ka ha  mı 
üçün əl  ça  tan ol  du. Sa  hə  yə qey  ripe
 şə  kar  la  rın küt  lə  vi axı  nı baş ver  di. 
Nə  ti  cə  də me  dia ic  ti  maiy  yə  ti  ni və 
ziy  yə  tin tən  zim  lən  mə  si mə  sə  lə  si 
dü  şün  dür  dü. İc  ti  mai tən  zim  lə  mə 
məq  bul va  riant ola  raq se  çil  di və 
Azər  bay  can Mət  buat Şu  ra  sı ya  ran 
dı. Şu  ra ötən müd  dət  də xey  li iş  lər 
gör  dü. Ən azın  dan ic  ti  maiy  yə  tin 
diq  qə  ti  ni me  dia sa  hə  sin  də  ki ne  qa 
tiv cə  hət  lə  rə çək  mə  yi ba  car  dı. Qu 
rum me  diada  kı ne  qa  tiv hal  la  rın 
qar  şı  sı  nı ala bil  mə  sə də, ən azın  dan 
müəy  yən im  mu  ni  tet for  ma  laş  dır  dı.

Ma  raq  lı  dır ki, in  ter  ne  tin ge  niş 
vü  sət al  ma  sın  dan  1998ci il  dən 
son  ra  kı pro  ses  lər bu də  fə “on  layn” 
müs  tə  vi  də tək  rar  lan  ma  ğa baş  la  dı. 
Əgər qə  zet aç  maq üçün sa  də də ol 
sa, pro  se  dur tə  ləb olu  nur  du  sa, xə 
bər say  tı tə  sis et  mə  yin pro  se  du  ru 
on  dan qatqat sa  də  dir. Və  ziy  yət in 
ter  net xə  bər  çi  lik sa  hə  si  nə də axın 
do  ğur  du. Özü də bu axın da  ha güc
 lü ol  du. Ək  sə  riy  yə  ti  nin də jur  na  lis 
ti  ka prin  sip  lə  ri ilə ya  xın  danuzaq 

dan hər han  sı əla  qə  si yox  dur. Be  lə 
olan hal  da da tən  zim  lə  mə çə  tin  lə 
şir.

Dün  ya  da in  ter  net me  dianın tən 
zim  lən  mə  si  nə mü  na  si  bət  də müx  tə 
lif ya  naş  ma  lar var. Hər öl  kə söz və 
ifa  də azad  lı  ğı  nın tə  məl prin  si  pi sax
 la  nıl  maq  la fər  di təc  rü  bə  si  ni or  ta  ya 
qo  yur. Azər  bay  can  da tən  zim  lə  mə 
ic  ti  mai qay  da  da apa  rı  lır və bu  nu 
hə  ya  ta ke  çi  rən Mət  buat Şu  ra  sı ar  tıq 
in  ter  net KİVlər  lə bağ  lı mü  ra  ciət  lə  ri 
də araş  dı  rır, qə  rar və rəy  lər qə  bul 
edir.

An  caq da  ha tə  sir  li me  xa  nizm  lər 
işə sa  lın  ma  lı  dır. İn  ter  net me  dia hü 
qu  qi mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də yer 
tut  ma  lı  dır. Bü  tün qa  nun  ve  ri  ci  lik 
sə  nəd  lə  rin  də KİV qis  min  də in  ter 
net üzə  rin  dən ya  yım  la  nan in  for 
ma  si  ya da  şı  yı  cı  la  rı da nə  zə  rə alın 
ma  lı  dır. On  la  rın cə  miy  yə  ti mə  lu 
mat  lan  dır  ma, ic  ti  mai rə  yə tə  sir im 
kan  la  rı  na həs  sas ya  na  şıl  ma  lı  dır. 
Yə  ni KİV de  dik  də ənə  nə  vi me  dia 
va  si  tə  lə  ri ilə ya  na  şı in  ter  net me  dia 
re  surs  la  rı  nın  xə  bər sayt  la  rı  nın, in 
ter  net TVlə  rin, in  ter  net ra  diola  rın 
və bloq  la  rın fəaliy  yə  ti əsas gö  tü  rül
 mə  li  dir. Qa  nun  ve  ri  ci  lik  də, konk  ret 
ola  raq “Küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə 
lə  ri haq  qın  da” Qa  nun  da xə  bər 
sayt  la  rı  nın, in  ter  net TV və ra  diola 
rın, bloq  la  rın sta  tu  su  na ay  dın  lıq 
gə  ti  ril  mə  si önəm  li  dir. On  la  rın küt 
lə  vi in  for  ma  si  ya  lı  lıq də  rə  cə  si he 
sab  lan  ma  lı, bu  nun üçün İP gös  tə  ri
 ci  lə  ri, rek  vi  zit  lər və di  gər xü  su  siy 
yət  lər də  qiq  ləş  mə  li  dir.

Di  gər tə  rəf  dən ic  ti  mai rə  yə tə  sir 
yü  kü  nə ma  lik in  for  ma  si  ya  nın ya  yıl
 ma ef  fek  tiv  li  yi və in  ten  siv  li  yi mə  sə
 lə  si də önəm  li  dir. Bu ba  xım  dan in 
ter  net üzə  rin  dən ya  yım  la  nan so  sial 
şə  bə  kə  lə  rin də ro  lu  na xü  su  si diq  qət 
ye  ti  ril  mə  li  dir. Təc  rü  bə gös  tə  rir ki, 
cə  miy  yə  tə, ay  rıay  rı in  san  la  rın du 
ru  mu  na mən  fi və ya müs  bət tə  sir 
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ya  nın  da ol  muş və bü  tün la  yi  hə  lə  rə 
dəs  tək ver  miş  dir. Döv  lət baş  çı  sı 
gənc  lə  rin po  ten  sialın  dan öl  kə  nin 
mə  na  fe  yi na  mi  nə tam və düz  gün is 
ti  fa  də olun  ma  sı, on  la  rın fay  da  lı məş
 ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si və döv 
lət ida  rə  çi  li  yi sis  te  min  də iş  ti  ra  kı  nın 
ger  çək  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə komp
 leks təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

Bu gün  lər  də cə  nab Pre  zi  dent bir 
qrup gənc  lə gö  rü  şü za  ma  nı da bu 
mü  hüm is  ti  qa  mət üz  rə da  nış  dı. Bil
 di  ril  di ki, bu gün gənc  lə  ri  miz da  ha 
çox in  no  va  si  ya, in  tel  lek  tual in  ki  şaf 
döv  rü  nə keç  mə  li  dir. “İn  di  ki dövr 
də biz Azər  bay  ca  na qa  baq  cıl tex  no
 lo  gi  ya  la  rı gə  tir  mə  li  yik və kadr po 
ten  sialı da ha  zır  lan  ma  lı  dır ki, gə  lə 
cək  də tex  no  lo  ji tə  rəq  qi  dən kə  nar  da 
qal  ma  yaq. Bun  dan son  ra  kı dövr  də 
həm si  ya  si müs  tə  vi  də, həm də iq  ti 
sa  di və hər  bi sa  hə  lər  də tex  no  lo  gi 
ya  lar, bi  lik, sa  vad hər şe  yi həll edə 
cək”,  de  yən İl  ham Əli  yev gənc  lə  ri
 mi  zin in  ki  şa  fı üçün bü  tün la  yi  hə  lə 
rə dəs  tək ve  rə  cə  yi  ni açıq  la  dı. Ey  ni 

za  man  da, gənc  lə  ri  mi  zin xa  ri  ci təş 
ki  lat  lar  da iş  lə  mə  si  nin, ora  da təm  sil 
olun  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni önə çə  kən 
cə  nab Pre  zi  dent qeyd et  di ki, bə  zən 
yal  nış in  for  ma  si  ya  lar hə  min təş  ki 
lat  lar  da Azər  bay  can haq  qın  da mən
 fi fi  kir for  ma  laş  ma  sı  na sə  bəb olur. 
La  kin, ey  ni za  man  da, gənc  lə  ri  mi  zin 
mil  li ruh  da bö  yü  mə  si  nin, və  tən  pər
 vər, mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zə sa 
diq ol  ma  sı  nın əhə  miy  yə  ti  nə diq  qət 
çə  kən öl  kə baş  çı  sı qeyd et  di ki, bun
 lar ol  du  ğu təq  dir  də heç bir xa  ri  ci 
qüv  və bi  zə tə  sir edə bil  mə  yə  cək  dir.

Bu  ra  da hər za  man gənc  lə  rə dəs
 tək olan Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
və onun rəh  bə  ri UNES  CO və ISES
 COnun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri, mil  lət 
və  ki  li Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
da fəaliy  yə  ti  ni qeyd et  mək la  zım 
dır. Fon  dun Azər  bay  can mə  də  niy 
yə  ti  nin və ta  ri  xi  nin, öl  kə  də  ki 
nailiy  yət  lə  rin dün  ya miq  ya  sın  da 
təb  li  ği və ta  nın  ma  sın  da bö  yük ro  lu 
var  dır.

Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın gənc  lə  rin 

in  ki  şa  fı üçün hə  ya  ta ke  çir  di  yi təd 
bir  lər yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. İs 
tər “Ba  kı2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı 
Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri ki  mi bu 
bö  yük gənc  lər və id  man təd  bi  ri  ni 
yük  sək sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke  çir  mə 
si, is  tər  sə də gənc  lə  rin mə  də  ni sa 
hə  də fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı ya  ra  dı  lan 
im  kan  lar təq  di  rə  la  yiq  dir. Mil  limə
 nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fın  da, 
həm  çi  nin gənc  lə  rin bu ruh  da ye  tiş
 mə  si üçün Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın 
rəh  bə  ri ol  du  ğu Hey  dər Əli  yev 
Fon  du tə  rə  fin  dən təş  kil edi  lən mu 
ğam mü  sa  bi  qə  lə  ri, ey  ni za  man  da, 
bə  dii gim  nas  ti  ka, id  ma  nın di  gər 
sa  hə  lə  ri ilə bağ  lı təd  bir  lər, fi  zi  ki 
qü  sur  lu gənc  lə  rin cə  miy  yə  tə in  teq
 ra  si  ya  sı sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lər gənc  lə  ri  mi  zin bir  ba  şa in 
ki  şa  fı  na yö  nə  lib.

Uğur  lu gənc  lər si  ya  sə  tin  də Hey
 dər Əli  yev Fon  du  nun vit  sepre  zi 
den  ti, Ru  si  ya Azər  bay  can  lı Gənc  lər 
Təş  ki  la  tı  nın (AMOR) səd  ri Ley  la 
Əli  ye  va  nın xid  mət  lə  ri  ni xü  su  si 

SFERA

Çağdaş	gənclik	formulu	

Təməlimöhkəm
gənclərsiyasəti

Gənc  lər və döv  lət qu  rum  la  rı, 
hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri ilə açıq 
ün  siy  yə  ti asan  laş  dır  maq məq  sə  di 
lə Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən hə  lə 1995ci il  də Azər 
bay  can gənc  lə  ri  nin fo  ru  mu  nun ke 
çi  ril  mə  si tə  şəb  bü  sü irə  li sü  rü  lüb və 
1996cı il fev  ra  lın 2də müs  tə  qil 
Azər  bay  can Gənc  lə  ri  nin I Fo  ru  mu 
ke  çi  ri  lib. Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
öl  kə rəh  bə  ri ol  du  ğu ilk dövr  dən 
gənc  lə  rin hi  ma  yə  da  rı ki  mi sağ  lam 
dü  şün  cə  li ye  ni nəs  lin ye  tiş  di  ril  mə 
si  ni döv  lət və cə  miy  yə  tin mü  hüm 
və  zi  fə  si he  sab edib. O, döv  lə  tin və 
cə  miy  yə  tin so  sialiq  ti  sa  di, ic  ti  mai
si  ya  si və mə  də  ni hə  ya  tın  da gənc  lə

 rin iş  ti  ra  kı  nın tə  min edil  mə  si  ni va 
cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri ol  du  ğu  nu 
bil  dir  miş  di. 1997ci il fev  ra  lın 1də 
fo  ru  mun il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə 
gənc  lə  rin bir qru  pu  nu qə  bul edən 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev “2 
Fev  ral Azər  bay  can Gənc  lər Gü  nü 
nün elan edil  mə  si haq  qın  da” Sə 
rən  cam im  za  la  dı. Hə  min vaxt  dan 
eti  ba  rən ənə  nə  vi ola  raq hər il fev 
ra  lın 2si Azər  bay  can  da Gənc  lər 
Gü  nü ki  mi qeyd olu  nur.

1998ci il fev  ra  lın 2də Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can  da 
Gənc  lər Gü  nü  nün ilk il  dö  nü  mü 
mü  na  si  bə  ti  lə ke  çi  ri  lən bə  dii id 
man bay  ra  mın  da çı  xış edə  rək 
gənc  lə  rə mü  ra  ciət  lə de  miş  di: 
“Mən si  zi gör  dük  cə da  ha da ruh 
la  nı  ram, siz mə  nə da  ha da il  ham 
ve  rir  si  niz və siz  dən il  ham ala  raq 

Azər  bay  ca  nı da  ha da qüd  rət  li et 
mə  yə ça  lı  şı  ram. Əmin ola bi  lər  si 
niz ki, Azər  bay  can döv  lə  ti, Azər 
bay  ca  nın Pre  zi  den  ti si  zin  gənc  lə
 ri  mi  zin bü  tün hü  quq  la  rı  nın qo 
run  ma  sı  nın tə  mi  nat  çı  sı olub və 
bun  dan son  ra da tə  mi  nat  çı  sı ola 
caq  dır. Əmin ola bi  lər  si  niz ki, 
Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin əl  ve  riş  li 
şə  rait  də ya  şa  ma  sı, təh  sil al  ma  sı, 
yax  şı əmək fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul 
ol  ma  sı üçün bun  dan son  ra da əli 
miz  dən gə  lə  ni edə  cə  yik”.

İlhamƏliyev:“Bugünkü
gəncsabahölkəmizi
idarəedəcəkdir”

Ulu ön  də  rin bu si  ya  si kur  su  nu 
uğur  la da  vam et  di  rən Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev hər za  man gənc  lə  rin 

FuadMuradov
MilliMəclisinGənclərvəidman

komitəsininsədri

PrezidentİlhamƏliyevinuğurlusiyasətininnə
ticəsidirki,Azərbaycanınbütünsahələrikimi,
gənclərsahəsidəinkişafedir.Gənclərinhərtə
rəfliinkişafıölkəninsosialiqtisadi,elmivəmə
dənitərəqqisiiləsıxbağlıdır,onunqlobalrəqa
bətədavamlılığının,millitəhlükəsizliyininvacib
şərtlərindəndir.MəhzəsasıUluöndərHeydər
Əliyevtərəfindənqoyulansiyasətinuğurluda
vamınınnəticəsidirki,bugüngənclərimizölkə
ninictimaisiyasihəyatındaaktiviştiraketmək
ləyanaşı,beynəlxalqmiqyasdadaböyüklayi
hələrhəyatakeçirirlər.
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ya  nın  da ol  muş və bü  tün la  yi  hə  lə  rə 
dəs  tək ver  miş  dir. Döv  lət baş  çı  sı 
gənc  lə  rin po  ten  sialın  dan öl  kə  nin 
mə  na  fe  yi na  mi  nə tam və düz  gün is 
ti  fa  də olun  ma  sı, on  la  rın fay  da  lı məş
 ğul  lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si və döv 
lət ida  rə  çi  li  yi sis  te  min  də iş  ti  ra  kı  nın 
ger  çək  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə komp
 leks təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

Bu gün  lər  də cə  nab Pre  zi  dent bir 
qrup gənc  lə gö  rü  şü za  ma  nı da bu 
mü  hüm is  ti  qa  mət üz  rə da  nış  dı. Bil
 di  ril  di ki, bu gün gənc  lə  ri  miz da  ha 
çox in  no  va  si  ya, in  tel  lek  tual in  ki  şaf 
döv  rü  nə keç  mə  li  dir. “İn  di  ki dövr 
də biz Azər  bay  ca  na qa  baq  cıl tex  no
 lo  gi  ya  la  rı gə  tir  mə  li  yik və kadr po 
ten  sialı da ha  zır  lan  ma  lı  dır ki, gə  lə 
cək  də tex  no  lo  ji tə  rəq  qi  dən kə  nar  da 
qal  ma  yaq. Bun  dan son  ra  kı dövr  də 
həm si  ya  si müs  tə  vi  də, həm də iq  ti 
sa  di və hər  bi sa  hə  lər  də tex  no  lo  gi 
ya  lar, bi  lik, sa  vad hər şe  yi həll edə 
cək”,  de  yən İl  ham Əli  yev gənc  lə  ri
 mi  zin in  ki  şa  fı üçün bü  tün la  yi  hə  lə 
rə dəs  tək ve  rə  cə  yi  ni açıq  la  dı. Ey  ni 

za  man  da, gənc  lə  ri  mi  zin xa  ri  ci təş 
ki  lat  lar  da iş  lə  mə  si  nin, ora  da təm  sil 
olun  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni önə çə  kən 
cə  nab Pre  zi  dent qeyd et  di ki, bə  zən 
yal  nış in  for  ma  si  ya  lar hə  min təş  ki 
lat  lar  da Azər  bay  can haq  qın  da mən
 fi fi  kir for  ma  laş  ma  sı  na sə  bəb olur. 
La  kin, ey  ni za  man  da, gənc  lə  ri  mi  zin 
mil  li ruh  da bö  yü  mə  si  nin, və  tən  pər
 vər, mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zə sa 
diq ol  ma  sı  nın əhə  miy  yə  ti  nə diq  qət 
çə  kən öl  kə baş  çı  sı qeyd et  di ki, bun
 lar ol  du  ğu təq  dir  də heç bir xa  ri  ci 
qüv  və bi  zə tə  sir edə bil  mə  yə  cək  dir.

Bu  ra  da hər za  man gənc  lə  rə dəs
 tək olan Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
və onun rəh  bə  ri UNES  CO və ISES
 COnun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri, mil  lət 
və  ki  li Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
da fəaliy  yə  ti  ni qeyd et  mək la  zım 
dır. Fon  dun Azər  bay  can mə  də  niy 
yə  ti  nin və ta  ri  xi  nin, öl  kə  də  ki 
nailiy  yət  lə  rin dün  ya miq  ya  sın  da 
təb  li  ği və ta  nın  ma  sın  da bö  yük ro  lu 
var  dır.

Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın gənc  lə  rin 

in  ki  şa  fı üçün hə  ya  ta ke  çir  di  yi təd 
bir  lər yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. İs 
tər “Ba  kı2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı 
Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin səd  ri ki  mi bu 
bö  yük gənc  lər və id  man təd  bi  ri  ni 
yük  sək sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke  çir  mə 
si, is  tər  sə də gənc  lə  rin mə  də  ni sa 
hə  də fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı ya  ra  dı  lan 
im  kan  lar təq  di  rə  la  yiq  dir. Mil  limə
 nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fın  da, 
həm  çi  nin gənc  lə  rin bu ruh  da ye  tiş
 mə  si üçün Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın 
rəh  bə  ri ol  du  ğu Hey  dər Əli  yev 
Fon  du tə  rə  fin  dən təş  kil edi  lən mu 
ğam mü  sa  bi  qə  lə  ri, ey  ni za  man  da, 
bə  dii gim  nas  ti  ka, id  ma  nın di  gər 
sa  hə  lə  ri ilə bağ  lı təd  bir  lər, fi  zi  ki 
qü  sur  lu gənc  lə  rin cə  miy  yə  tə in  teq
 ra  si  ya  sı sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lər gənc  lə  ri  mi  zin bir  ba  şa in 
ki  şa  fı  na yö  nə  lib.

Uğur  lu gənc  lər si  ya  sə  tin  də Hey
 dər Əli  yev Fon  du  nun vit  sepre  zi 
den  ti, Ru  si  ya Azər  bay  can  lı Gənc  lər 
Təş  ki  la  tı  nın (AMOR) səd  ri Ley  la 
Əli  ye  va  nın xid  mət  lə  ri  ni xü  su  si 

SFERA

Çağdaş	gənclik	formulu	

Təməlimöhkəm
gənclərsiyasəti

Gənc  lər və döv  lət qu  rum  la  rı, 
hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri ilə açıq 
ün  siy  yə  ti asan  laş  dır  maq məq  sə  di 
lə Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən hə  lə 1995ci il  də Azər 
bay  can gənc  lə  ri  nin fo  ru  mu  nun ke 
çi  ril  mə  si tə  şəb  bü  sü irə  li sü  rü  lüb və 
1996cı il fev  ra  lın 2də müs  tə  qil 
Azər  bay  can Gənc  lə  ri  nin I Fo  ru  mu 
ke  çi  ri  lib. Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
öl  kə rəh  bə  ri ol  du  ğu ilk dövr  dən 
gənc  lə  rin hi  ma  yə  da  rı ki  mi sağ  lam 
dü  şün  cə  li ye  ni nəs  lin ye  tiş  di  ril  mə 
si  ni döv  lət və cə  miy  yə  tin mü  hüm 
və  zi  fə  si he  sab edib. O, döv  lə  tin və 
cə  miy  yə  tin so  sialiq  ti  sa  di, ic  ti  mai
si  ya  si və mə  də  ni hə  ya  tın  da gənc  lə

 rin iş  ti  ra  kı  nın tə  min edil  mə  si  ni va 
cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri ol  du  ğu  nu 
bil  dir  miş  di. 1997ci il fev  ra  lın 1də 
fo  ru  mun il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə 
gənc  lə  rin bir qru  pu  nu qə  bul edən 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev “2 
Fev  ral Azər  bay  can Gənc  lər Gü  nü 
nün elan edil  mə  si haq  qın  da” Sə 
rən  cam im  za  la  dı. Hə  min vaxt  dan 
eti  ba  rən ənə  nə  vi ola  raq hər il fev 
ra  lın 2si Azər  bay  can  da Gənc  lər 
Gü  nü ki  mi qeyd olu  nur.

1998ci il fev  ra  lın 2də Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can  da 
Gənc  lər Gü  nü  nün ilk il  dö  nü  mü 
mü  na  si  bə  ti  lə ke  çi  ri  lən bə  dii id 
man bay  ra  mın  da çı  xış edə  rək 
gənc  lə  rə mü  ra  ciət  lə de  miş  di: 
“Mən si  zi gör  dük  cə da  ha da ruh 
la  nı  ram, siz mə  nə da  ha da il  ham 
ve  rir  si  niz və siz  dən il  ham ala  raq 

Azər  bay  ca  nı da  ha da qüd  rət  li et 
mə  yə ça  lı  şı  ram. Əmin ola bi  lər  si 
niz ki, Azər  bay  can döv  lə  ti, Azər 
bay  ca  nın Pre  zi  den  ti si  zin  gənc  lə
 ri  mi  zin bü  tün hü  quq  la  rı  nın qo 
run  ma  sı  nın tə  mi  nat  çı  sı olub və 
bun  dan son  ra da tə  mi  nat  çı  sı ola 
caq  dır. Əmin ola bi  lər  si  niz ki, 
Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin əl  ve  riş  li 
şə  rait  də ya  şa  ma  sı, təh  sil al  ma  sı, 
yax  şı əmək fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul 
ol  ma  sı üçün bun  dan son  ra da əli 
miz  dən gə  lə  ni edə  cə  yik”.

İlhamƏliyev:“Bugünkü
gəncsabahölkəmizi
idarəedəcəkdir”

Ulu ön  də  rin bu si  ya  si kur  su  nu 
uğur  la da  vam et  di  rən Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev hər za  man gənc  lə  rin 

FuadMuradov
MilliMəclisinGənclərvəidman

komitəsininsədri

PrezidentİlhamƏliyevinuğurlusiyasətininnə
ticəsidirki,Azərbaycanınbütünsahələrikimi,
gənclərsahəsidəinkişafedir.Gənclərinhərtə
rəfliinkişafıölkəninsosialiqtisadi,elmivəmə
dənitərəqqisiiləsıxbağlıdır,onunqlobalrəqa
bətədavamlılığının,millitəhlükəsizliyininvacib
şərtlərindəndir.MəhzəsasıUluöndərHeydər
Əliyevtərəfindənqoyulansiyasətinuğurluda
vamınınnəticəsidirki,bugüngənclərimizölkə
ninictimaisiyasihəyatındaaktiviştiraketmək
ləyanaşı,beynəlxalqmiqyasdadaböyüklayi
hələrhəyatakeçirirlər.
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düz  gün qu  ru  lub. Öl  kə  nin ali or  qa 
nın  da gənc  lə  rin təm  sil olun  ma  sı və 
ey  ni za  man  da, on  la  rın in  ki  şa  fı 
üçün ay  rı  ca ko  mi  tə  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
bu is  ti  qa  mə  tə öz töh  fə  lə  ri  ni ve  rə 
cək.

Tə  bii ki, daim in  ki  şaf edən cə 
miy  yət  də prob  lem  lə  rin ol  ma  sı nor
 mal hal  dır. Xü  su  sən də Azər  bay 
can ki  mi gənc bir döv  lət üçün. Biz 
də öz işi  mi  zi gənc  lər üçün əhə  miy
 yət  li olan qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və ey  ni za  man 
da, ye  ni qa  nun  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də qu  ru  ruq. Qa  nun  ve 
ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil ol  ma  sı  na, 
gənc  lə  rin so  sialiq  ti  sa  di du  ru  mu 
nun yax  şı  laş  ma  sı  na, on  la  rın hə  ya 
tın bü  tün sa  hə  lə  rin  də özü  nü reali 
zə et  mə  si  nə yö  nəl  miş döv  lət proq 
ram  la  rı  nın im  za  lan  ma  sı  na bax  ma 
ya  raq, bə  zi prob  lem  lər hə  lə də qal
 maq  da  dır. Gənc  lə  rin sə  hiy  yə 
müəs  si  sə  lə  rin  də qey  diy  ya  tın  da 
prob  lem  lə  rin ol  ma  sı, da  vam  lı tib  bi 
müayi  nə  lə  rə cəlb edil  mə  mə  si, gənc 
qız  la  rın və oğ  lan  la  rın rep  ro  duk  tiv 
sağ  lam  lı  ğı  nın zəif ol  ma  sı ki  mi mə 
sə  lə  lər bu gün də həl  li  ni göz  lə  mək
 də  dir. Təh  sil  də kre  dit sis  te  mi  nin 
tam şə  kil  də tət  biq edil  mə  si, elm 

mər  kəz  lə  ri  ni uni  ver  si  tet  lə  rə ke  çir 
mək və gənc alim  lə  rin mad  di cə 
hət  dən sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı, xa  ric  də 
təh  sil al  mış gənc  lə  rin uni  ver  si  tet  lə
 rə cəlb olun  ma  sı diq  qət mər  kə  zin 
də olan va  cib mə  sə  lə  lər  dən  dir.

Ey  ni za  man  da, gənc  lə  rin məş 
ğul  luq, asu  də vax  tları  nın sə  mə  rə  li 
təş  ki  li, gənc ailə  lə  rin mən  zil prob 
lem  lə  ri, on  la  rın işə qə  bu  lu za  ma  nı 
prak  ti  ki təc  rü  bə  nin asan  laş  dı  rıl 
ma  sı mə  sə  lə  lə  ri priori  tet  lər sı  ra  sın
 da  dır. Gənc  lər və id  man ko  mi  tə  si 
bu mə  sə  lə  lə  rin həl  li is  ti  qa  mə  tin  də 
fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  di  rə  cək.

Bugüngənclər
dövlətsiyasətinin
tərkibhissəsidir

Biz gənc  lə  rin in  ki  şa  fı  nı döv  lə  tin 
in  ki  şa  fın  dan kə  nar  da gör  mü  rük. 
İn  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı bu 
gün  kü gənc  li  yə özü  nü ifa  də et  mək 
sa  hə  sin  də əla  və im  kan  lar ve  rib. 
Ha  zır  da Azər  bay  can  da 300dən ar 
tıq gənc  lər təş  ki  la  tı var. Öl  kə  də 
gənc  lər mü  hüm plat  for  ma ki  mi 
for  ma  la  şa bi  lib  lər. On  lar xü  su  si  lə 
təh  si  lə fi  kir ver  mə  li  dir  lər. Za  man 
gənc  lə  rin öz üzə  rin  də iş  lə  mə  lə  ri  ni, 

no  va  tor və kreativ ol  ma  la  rı  nı tə  ləb 
edir. Azər  bay  ca  nın be  lə gənc  lə  rə 
eh  ti  ya  cı var.

Bu gün gənc  lə  rə şə  rait ya  ra  dı  lıb 
ki, is  tə  ni  lən is  ti  qa  mət üz  rə pe  şə 
seç  sin  lər. Əgər kim  sə xa  ric  də təh  sil 
al  maq is  tə  yir  sə, bu  nun üçün döv 
lət proq  ra  mı  nın ver  di  yi im  kan  lar 
dan is  ti  fa  də edə bi  lər.

Azər  bay  ca  nın çox qə  dim ta  ri  xi, 
gö  zəl ailə ənə  nə  lə  ri var. Ona gö  rə, 
fik  rim  cə, biz da  ha çox də  yər  lə  ri  mi  zi 
qo  ru  yub sax  la  ma  lı  yıq. Bun  la  rın qo 
ru  nub sax  lan  ma  sı öl  kə  miz üçün çox 
va  cib  dir. Azər  bay  can  da gənc  lər  lə 
bağ  lı apa  rı  lan iş  lər döv  lət si  ya  sə  ti 
nin priori  tet  lə  rin  dən  dir. Fik  rim  cə, 
gənc  lə  ri bir  ləş  di  rə  cək ümu  mi də 
yər  lə  rin dəs  tək  lən  mə  si zə  ru  ri  dir.

Bu il biz gənc  lə  rin ilk fo  ru  mu 
nun 20 il  li  yi  ni qeyd et  dik. Bu 20 il 
ər  zin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar 
öz nə  ti  cə  si  ni ve  rib və əmin  lik  lə de 
yə bi  lə  rik ki, Azər  bay  can gən  ci in 
ki  şa  fı  nın yük  sək zir  və  sin  də  dir.

Cə  nab Pre  zi  den  tin də vur  ğu  la 
dı  ğı ki  mi, elə et  mə  li  yik ki, bu, da 
vam  lı ol  sun və gənc  li  yi  miz döv  lət 
çi  lik, mil  li ma  raq  lar, azər  bay  can  çı 
lıq, lə  ya  qət və güc  lü döv  lət ama  lı 
ilə ya  şa  sın.

SFERA

vur  ğu  la  maq is  tər  dim. Ley  la xa  nım 
Ru  si  ya  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı 
gənc  lə  ri bir təş  ki  lat  da bir  ləş  dir 
mək  lə on  la  rın həm in  teq  ra  si  ya pro
 se  sin  də, həm təh  si  lin  də, həm də 
Azər  bay  ca  nı təb  liğ et  mə  sin  də mü 
hüm iş  lər gö  rür.

Gənclərüçünəhəmiyyətli
qanunvericilikbazasıvar

Heç şüb  hə  siz ki, öl  kə  də müəy 
yən bir sfe  ra  nın in  ki  şa  fı üçün hə 
min sa  hə  nin qa  nun  la tən  zim  lən 
mə  si şərt  dir. Azər  bay  can  da gənc  lər 
si  ya  sə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət  lə  ri 
“Gənc  lər si  ya  sə  ti haq  qın  da” Qa 
nun  la müəy  yən  ləş  di  ri  lib. Sə  nəd  də 
gənc  lə  rin mə  nə  viəx  la  qi tər  bi  yə  si 
və mə  də  ni hə  yat  da iş  ti  ra  kı, is  te 
dad  lı gənc  lə  rə döv  lət qay  ğı  sı, on  la
 rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı və fi 
zi  ki in  ki  şa  fı, məş  ğul  lu  ğun tə  min 
edil  mə  si, gənc ailə  lə  rə və gənc  lər 
təş  ki  lat  la  rı  na döv  lət yar  dı  mı ki  mi 

va  cib müd  dəalar ək  si  ni ta  pıb. Bun
 dan baş  qa 19962002ci il  lər  də qə 
bul olun  muş “Bə  dən tər  bi  yə  si və 
id  man haq  qın  da”, “Gənc is  te  dad 
lar üçün xü  su  si tə  qaüd  lə  rin tə  sis 
edil  mə  si haq  qın  da”, “Azər  bay  ca 
nın gənc is  te  dad  la  rı  na döv  lət qay 
ğı  sı haq  qın  da” qa  nun, fər  man və 
sə  rən  cam  lar, ha  be  lə “Gənc ailə” 
Proq  ra  mı, “İs  te  dad  lı ye  ni  yet  mə  lə 
rin və ya  ra  dı  cı gənc  lə  rin so  sial, iq 
ti  sa  di və s. prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə 
yö  nəl  miş, on  la  rın öz qa  bi  liy  yət  lə  ri
 ni in  ki  şaf et  dir  mə  lə  ri  nə kö  mək 
edən Döv  lət Proq  ra  mı”, “Or  du  dan 
tər  xis olun  muş gənc  lə  rin məş  ğul 
lu  ğu Döv  lət Proq  ra  mı” gənc nəs  lin 
mü  tə  şək  kil qüv  və ki  mi for  ma  laş 
ma  sı  na, mə  nə  viideolo  ji cə  hət  dən 
tam yet  kin  ləş  mə  si  nə, so  sial prob 
lem  lə  ri  nin həl  li  nə, fay  da  lı məş  ğul 
lu  ğu  nun tə  min olun  ma  sı  na im  kan 
ya  ra  dıb.

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin gənc  lər 
si  ya  sə  tin  dən da  nı  şar  kən Pre  zi  dent 

İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 2005ci il 
də im  za  lan  mış “Azər  bay  can gənc 
li  yi 20052009cu il  lər  də” və 2011ci 
il  də im  za  lan  mış “Azər  bay  can gənc
 li  yi 20112015ci il  lər  də” döv  lət 
proq  ram  la  rı xü  su  si qeyd edil  mə  li 
dir. Qə  bul olu  nan “Azər  bay  can 
gənc  li  yi 20112015ci il  lər  də Döv  lət 
Proq  ra  mı” isə döv  lə  tin gənc  lə  ri cə 
miy  yə  tin hə  rə  kət  ve  ri  ci qüv  və  si  nə 
çe  vir  mək  də bir  ba  şa ma  raq  lı ol  du 
ğu  nu gös  tər  di. Proq  ra  mın əsas 
məq  sə  di gənc mü  tə  xəs  sis  lə  rin iş  lə 
tə  min olun  ma  sı və di  gər so  sialiq 
ti  sa  di prob  lem  lə  ri  nin həl  li idi ki, 
ötən il  lər ər  zin  də gənc  lər mər  kəz 
lə  ri ya  ra  dıl  dı və ilk də  fə ola  raq 
Gənc  lər Fon  du tə  sis edil  di. Ha  zır 
da 20162020ci il  lər üçün ye  ni 
proq  ram təs  diq ərə  fə  sin  də  dir. Ey  ni 
za  man  da, “Azər  bay  can 2020: gə  lə 
cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon  sep  si  ya  sın 
da gənc  lə  ri  miz üçün mü  hüm is  ti 
qa  mət  lər möv  cud  dur. Heç şüb  hə 
siz ki, bü  tün bun  lar gənc  lə  rin po 
ten  sialın  dan da  ha sə  mə  rə  li şə  kil  də 
ya  rar  lan  ma  ğa he  sab  lan  mış bir ad 
dım  dır.

Gənclərvəidman
komitəsiningənclərin
inkişafındakırolu

Azər  bay  ca  nın döv  lət si  ya  sə  tin 
də gənc  lər  lə iş priori  tet sa  hə  lər  dən 
bi  ri ki  mi diq  qə  tə alı  nır. Bu is  ti  qa 
mət  də apa  rı  lan konk  ret fəaliy  yə  tin 
nə  ti  cə  si  dir ki, bu gün Azər  bay  can 
gənc  lə  ri ic  ti  maisi  ya  si, so  sialmə 
də  ni və di  gər sa  hə  lər  də ak  tiv iş  ti 
rak edir  lər. Gənc  lər  lə iş sa  hə  sin  də 
gö  rü  lən təd  bir  lər Azər  bay  can gənc
 li  yi  nin in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rib, on  la
 rın cə  miy  yət  də öz  lə  ri  ni təs  diq et 
mə  sin  də bö  yük rol oy  na  yır.

Mil  li Məc  lis  də ya  ra  dı  lan Gənc 
lər və id  man ko  mi  tə  si də bir da  ha 
sü  but edir ki, bu sa  hə  də si  ya  sət 
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düz  gün qu  ru  lub. Öl  kə  nin ali or  qa 
nın  da gənc  lə  rin təm  sil olun  ma  sı və 
ey  ni za  man  da, on  la  rın in  ki  şa  fı 
üçün ay  rı  ca ko  mi  tə  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
bu is  ti  qa  mə  tə öz töh  fə  lə  ri  ni ve  rə 
cək.

Tə  bii ki, daim in  ki  şaf edən cə 
miy  yət  də prob  lem  lə  rin ol  ma  sı nor
 mal hal  dır. Xü  su  sən də Azər  bay 
can ki  mi gənc bir döv  lət üçün. Biz 
də öz işi  mi  zi gənc  lər üçün əhə  miy
 yət  li olan qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və ey  ni za  man 
da, ye  ni qa  nun  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də qu  ru  ruq. Qa  nun  ve 
ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil ol  ma  sı  na, 
gənc  lə  rin so  sialiq  ti  sa  di du  ru  mu 
nun yax  şı  laş  ma  sı  na, on  la  rın hə  ya 
tın bü  tün sa  hə  lə  rin  də özü  nü reali 
zə et  mə  si  nə yö  nəl  miş döv  lət proq 
ram  la  rı  nın im  za  lan  ma  sı  na bax  ma 
ya  raq, bə  zi prob  lem  lər hə  lə də qal
 maq  da  dır. Gənc  lə  rin sə  hiy  yə 
müəs  si  sə  lə  rin  də qey  diy  ya  tın  da 
prob  lem  lə  rin ol  ma  sı, da  vam  lı tib  bi 
müayi  nə  lə  rə cəlb edil  mə  mə  si, gənc 
qız  la  rın və oğ  lan  la  rın rep  ro  duk  tiv 
sağ  lam  lı  ğı  nın zəif ol  ma  sı ki  mi mə 
sə  lə  lər bu gün də həl  li  ni göz  lə  mək
 də  dir. Təh  sil  də kre  dit sis  te  mi  nin 
tam şə  kil  də tət  biq edil  mə  si, elm 

mər  kəz  lə  ri  ni uni  ver  si  tet  lə  rə ke  çir 
mək və gənc alim  lə  rin mad  di cə 
hət  dən sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı, xa  ric  də 
təh  sil al  mış gənc  lə  rin uni  ver  si  tet  lə
 rə cəlb olun  ma  sı diq  qət mər  kə  zin 
də olan va  cib mə  sə  lə  lər  dən  dir.

Ey  ni za  man  da, gənc  lə  rin məş 
ğul  luq, asu  də vax  tları  nın sə  mə  rə  li 
təş  ki  li, gənc ailə  lə  rin mən  zil prob 
lem  lə  ri, on  la  rın işə qə  bu  lu za  ma  nı 
prak  ti  ki təc  rü  bə  nin asan  laş  dı  rıl 
ma  sı mə  sə  lə  lə  ri priori  tet  lər sı  ra  sın
 da  dır. Gənc  lər və id  man ko  mi  tə  si 
bu mə  sə  lə  lə  rin həl  li is  ti  qa  mə  tin  də 
fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  di  rə  cək.

Bugüngənclər
dövlətsiyasətinin
tərkibhissəsidir

Biz gənc  lə  rin in  ki  şa  fı  nı döv  lə  tin 
in  ki  şa  fın  dan kə  nar  da gör  mü  rük. 
İn  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı bu 
gün  kü gənc  li  yə özü  nü ifa  də et  mək 
sa  hə  sin  də əla  və im  kan  lar ve  rib. 
Ha  zır  da Azər  bay  can  da 300dən ar 
tıq gənc  lər təş  ki  la  tı var. Öl  kə  də 
gənc  lər mü  hüm plat  for  ma ki  mi 
for  ma  la  şa bi  lib  lər. On  lar xü  su  si  lə 
təh  si  lə fi  kir ver  mə  li  dir  lər. Za  man 
gənc  lə  rin öz üzə  rin  də iş  lə  mə  lə  ri  ni, 

no  va  tor və kreativ ol  ma  la  rı  nı tə  ləb 
edir. Azər  bay  ca  nın be  lə gənc  lə  rə 
eh  ti  ya  cı var.

Bu gün gənc  lə  rə şə  rait ya  ra  dı  lıb 
ki, is  tə  ni  lən is  ti  qa  mət üz  rə pe  şə 
seç  sin  lər. Əgər kim  sə xa  ric  də təh  sil 
al  maq is  tə  yir  sə, bu  nun üçün döv 
lət proq  ra  mı  nın ver  di  yi im  kan  lar 
dan is  ti  fa  də edə bi  lər.

Azər  bay  ca  nın çox qə  dim ta  ri  xi, 
gö  zəl ailə ənə  nə  lə  ri var. Ona gö  rə, 
fik  rim  cə, biz da  ha çox də  yər  lə  ri  mi  zi 
qo  ru  yub sax  la  ma  lı  yıq. Bun  la  rın qo 
ru  nub sax  lan  ma  sı öl  kə  miz üçün çox 
va  cib  dir. Azər  bay  can  da gənc  lər  lə 
bağ  lı apa  rı  lan iş  lər döv  lət si  ya  sə  ti 
nin priori  tet  lə  rin  dən  dir. Fik  rim  cə, 
gənc  lə  ri bir  ləş  di  rə  cək ümu  mi də 
yər  lə  rin dəs  tək  lən  mə  si zə  ru  ri  dir.

Bu il biz gənc  lə  rin ilk fo  ru  mu 
nun 20 il  li  yi  ni qeyd et  dik. Bu 20 il 
ər  zin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar 
öz nə  ti  cə  si  ni ve  rib və əmin  lik  lə de 
yə bi  lə  rik ki, Azər  bay  can gən  ci in 
ki  şa  fı  nın yük  sək zir  və  sin  də  dir.

Cə  nab Pre  zi  den  tin də vur  ğu  la 
dı  ğı ki  mi, elə et  mə  li  yik ki, bu, da 
vam  lı ol  sun və gənc  li  yi  miz döv  lət 
çi  lik, mil  li ma  raq  lar, azər  bay  can  çı 
lıq, lə  ya  qət və güc  lü döv  lət ama  lı 
ilə ya  şa  sın.

SFERA

vur  ğu  la  maq is  tər  dim. Ley  la xa  nım 
Ru  si  ya  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı 
gənc  lə  ri bir təş  ki  lat  da bir  ləş  dir 
mək  lə on  la  rın həm in  teq  ra  si  ya pro
 se  sin  də, həm təh  si  lin  də, həm də 
Azər  bay  ca  nı təb  liğ et  mə  sin  də mü 
hüm iş  lər gö  rür.

Gənclərüçünəhəmiyyətli
qanunvericilikbazasıvar

Heç şüb  hə  siz ki, öl  kə  də müəy 
yən bir sfe  ra  nın in  ki  şa  fı üçün hə 
min sa  hə  nin qa  nun  la tən  zim  lən 
mə  si şərt  dir. Azər  bay  can  da gənc  lər 
si  ya  sə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət  lə  ri 
“Gənc  lər si  ya  sə  ti haq  qın  da” Qa 
nun  la müəy  yən  ləş  di  ri  lib. Sə  nəd  də 
gənc  lə  rin mə  nə  viəx  la  qi tər  bi  yə  si 
və mə  də  ni hə  yat  da iş  ti  ra  kı, is  te 
dad  lı gənc  lə  rə döv  lət qay  ğı  sı, on  la
 rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı və fi 
zi  ki in  ki  şa  fı, məş  ğul  lu  ğun tə  min 
edil  mə  si, gənc ailə  lə  rə və gənc  lər 
təş  ki  lat  la  rı  na döv  lət yar  dı  mı ki  mi 

va  cib müd  dəalar ək  si  ni ta  pıb. Bun
 dan baş  qa 19962002ci il  lər  də qə 
bul olun  muş “Bə  dən tər  bi  yə  si və 
id  man haq  qın  da”, “Gənc is  te  dad 
lar üçün xü  su  si tə  qaüd  lə  rin tə  sis 
edil  mə  si haq  qın  da”, “Azər  bay  ca 
nın gənc is  te  dad  la  rı  na döv  lət qay 
ğı  sı haq  qın  da” qa  nun, fər  man və 
sə  rən  cam  lar, ha  be  lə “Gənc ailə” 
Proq  ra  mı, “İs  te  dad  lı ye  ni  yet  mə  lə 
rin və ya  ra  dı  cı gənc  lə  rin so  sial, iq 
ti  sa  di və s. prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə 
yö  nəl  miş, on  la  rın öz qa  bi  liy  yət  lə  ri
 ni in  ki  şaf et  dir  mə  lə  ri  nə kö  mək 
edən Döv  lət Proq  ra  mı”, “Or  du  dan 
tər  xis olun  muş gənc  lə  rin məş  ğul 
lu  ğu Döv  lət Proq  ra  mı” gənc nəs  lin 
mü  tə  şək  kil qüv  və ki  mi for  ma  laş 
ma  sı  na, mə  nə  viideolo  ji cə  hət  dən 
tam yet  kin  ləş  mə  si  nə, so  sial prob 
lem  lə  ri  nin həl  li  nə, fay  da  lı məş  ğul 
lu  ğu  nun tə  min olun  ma  sı  na im  kan 
ya  ra  dıb.

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin gənc  lər 
si  ya  sə  tin  dən da  nı  şar  kən Pre  zi  dent 

İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 2005ci il 
də im  za  lan  mış “Azər  bay  can gənc 
li  yi 20052009cu il  lər  də” və 2011ci 
il  də im  za  lan  mış “Azər  bay  can gənc
 li  yi 20112015ci il  lər  də” döv  lət 
proq  ram  la  rı xü  su  si qeyd edil  mə  li 
dir. Qə  bul olu  nan “Azər  bay  can 
gənc  li  yi 20112015ci il  lər  də Döv  lət 
Proq  ra  mı” isə döv  lə  tin gənc  lə  ri cə 
miy  yə  tin hə  rə  kət  ve  ri  ci qüv  və  si  nə 
çe  vir  mək  də bir  ba  şa ma  raq  lı ol  du 
ğu  nu gös  tər  di. Proq  ra  mın əsas 
məq  sə  di gənc mü  tə  xəs  sis  lə  rin iş  lə 
tə  min olun  ma  sı və di  gər so  sialiq 
ti  sa  di prob  lem  lə  ri  nin həl  li idi ki, 
ötən il  lər ər  zin  də gənc  lər mər  kəz 
lə  ri ya  ra  dıl  dı və ilk də  fə ola  raq 
Gənc  lər Fon  du tə  sis edil  di. Ha  zır 
da 20162020ci il  lər üçün ye  ni 
proq  ram təs  diq ərə  fə  sin  də  dir. Ey  ni 
za  man  da, “Azər  bay  can 2020: gə  lə 
cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon  sep  si  ya  sın 
da gənc  lə  ri  miz üçün mü  hüm is  ti 
qa  mət  lər möv  cud  dur. Heç şüb  hə 
siz ki, bü  tün bun  lar gənc  lə  rin po 
ten  sialın  dan da  ha sə  mə  rə  li şə  kil  də 
ya  rar  lan  ma  ğa he  sab  lan  mış bir ad 
dım  dır.

Gənclərvəidman
komitəsiningənclərin
inkişafındakırolu

Azər  bay  ca  nın döv  lət si  ya  sə  tin 
də gənc  lər  lə iş priori  tet sa  hə  lər  dən 
bi  ri ki  mi diq  qə  tə alı  nır. Bu is  ti  qa 
mət  də apa  rı  lan konk  ret fəaliy  yə  tin 
nə  ti  cə  si  dir ki, bu gün Azər  bay  can 
gənc  lə  ri ic  ti  maisi  ya  si, so  sialmə 
də  ni və di  gər sa  hə  lər  də ak  tiv iş  ti 
rak edir  lər. Gənc  lər  lə iş sa  hə  sin  də 
gö  rü  lən təd  bir  lər Azər  bay  can gənc
 li  yi  nin in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rib, on  la
 rın cə  miy  yət  də öz  lə  ri  ni təs  diq et 
mə  sin  də bö  yük rol oy  na  yır.

Mil  li Məc  lis  də ya  ra  dı  lan Gənc 
lər və id  man ko  mi  tə  si də bir da  ha 
sü  but edir ki, bu sa  hə  də si  ya  sət 
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mi  zin da  ha da qüd  rət  lən  mə  si  nə, çi 
çək  lən  mə  si  nə öz töh  fə  si  ni ver  mə  yə 
səy gös  tə  rir.

Döv  lət baş  çı  mı  zın gənc  lə  rin po  ten 
sialın  dan öl  kə  nin mə  na  fe  yi na  mi  nə 
tam və düz  gün is  ti  fa  də olun  ma  sı, on 
la  rın fay  da  lı məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si, döv  lət ida  rə  çi  li  yi sis  te  min  də 
iş  ti  ra  kı  nın ger  çək  ləş  di  ril  mə  si məq  sə 
di  lə “A  zər  bay  can gənc  li  yi Döv  lət 
Proq  ra  mı  nın (20052009cu il  lər) təs 
diq edil  mə  si haq  qın  da” Sə  rən  ca  mı da 
gənc  lə  rə döv  lət qay  ğı  sı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di  nə xid  mət edir. Pre  zi  den  ti  mi 
zin fər  ma  nı ilə Gənc  lər və İd  man Na 
zir  li  yi 2006cı il  də ye  ni  dən təş  kil olun
 muş  dur. Döv  lət baş  çı  sı tə  rə  fin  dən 
2007ci il öl  kə  də “Gənc  lər ili” elan 
edil  miş  dir. “Xü  su  si is  te  da  da ma  lik 
olan uşaq  la  rın (gənc  lə  rin) ya  ra  dı  cı  lıq 
po  ten  sialı  nın in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət 
Proq  ra  mı (20062010cu il  lər)”, “A  zər 
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da tex  ni  kipe  şə 
təh  si  li  nin in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət Proq  ra 
mı (20072012ci il  lər)” gənc  lə  rin ya  ra
 dı  cı  lıq im  kan  la  rı  nın üzə çı  xa  rıl  ma  sı  na, 
in  tel  lek  tual sə  viy  yə  lə  ri  nin yük  səl  dil 
mə  si  nə, xü  su  si is  te  dad  lı gənc  lə  rin se 
çil  mə  si  nə, gənc  lə  rin so  sial prob  lem  lə 
ri  nin həl  li  nə bö  yük sti  mul ver  miş  dir.

Bö  yük qü  rur his  si ilə qeyd et  di  yi 
miz uğur  lar  dan bi  ri, tə  bii ki, gənc  lə  ri 
mi  zin döv  lət or  qan  la  rın  da, par  la  ment
 də, bə  lə  diy  yə  lər  də, biz  nes st  ruk  tur  la 
rın  da və s. sa  hə  lər  də təm  sil olun  ma  la
 rı, hər döv  rün ça  ğı  rış  la  rı  na uy  ğun 
ola  raq müəy  yən  ləş  di  ri  lən ye  ni hə  dəf 
lə  rin ger  çək  ləş  di  ril  mə  si  nə öz töh  fə  lə  ri
 ni ver  mə  yə səy gös  tər  mə  lə  ri  dir. Bir 
söz  lə, gənc  lər öl  kə  si olan Azər  bay  can 
da gənc nəs  lin in  ki  şa  fı üçün la  zım 
olan bü  tün şə  rait ya  ra  dı  lıb. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin 7 iyul 2011ci il ta  rix  li 
sə  rən  ca  mı ilə təs  diq  lə  nən “A  zər  bay 
can gənc  li  yi 20112015ci il  lər  də Döv 
lət Proq  ra  mı”n  dan irə  li gə  lən və  zi  fə  lə
 rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si gənc  lər si  ya  sə  ti  ni 
da  ha da in  ki  şaf et  dir  mə  yə, on  la  rın 
me  nec  ment sa  hə  sin  də fəal iş  ti  ra  kı  na 
şə  rait ya  rat  ma  ğa, gənc mü  tə  xəs  sis  lə 
rin iş  lə tə  mi  na  tı  na, so  sialiq  ti  sa  di 
prob  lem  lə  rin həll edil  mə  si  nə xid  mət 
gös  tə  rir. Döv  lət proq  ra  mı  nın ha  zır  lan
 ma  sın  dan ön  cə Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev müx  tə  lif sa  hə  lər  də uğur  lar qa  zan
 mış bir qrup gən  ci və tə  lə  bə gənc  lər 
təş  ki  lat  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  ni qə  bul 
edər  kən sə  nəd  də gənc  lə  ri na  ra  hat 
edən bü  tün mə  sə  lə  lə  rin öz ək  si  ni ta  pa
 ca  ğı  nı bil  dir  miş  dir. O vur  ğu  la  mış  dır 

ki, Azər  bay  can gənc  lə  ri müasir, və  tə 
nə, mil  lə  tə bağ  lı, döv  lət  çi  li  yə sa  diq ol 
ma  lı, ey  ni za  man  da, bü  tün mü  tə  rəq  qi 
təc  rü  bə  lə  ri öy  rən  mə  yə səy gös  tər  mə  li
 dir  lər. Qə  bul edi  lən proq  ram  da bü  tün 
həl  li va  cib mə  sə  lə  lər öz ək  si  ni ta  pıb.

-İqtisadiyyatınelmiəsaslarasöy-
kənməsi ölkəmizin davamlı
uğurlarındaəsasroloynayır.Bu
inkişafkadrhazırlığınıbirzəru-
rətə çevirir. Gənclərin elmi po-
tensialının artırılması istiqamə-
tindəatılanaddımlarhansıuğur-
larayolaçıb?

 Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin Ba  kı  da Gənc  lər Si  ya  sə  ti üz  rə 
I Qlo  bal Fo  rum  da səs  lən  dir  di  yi bu fi 
kir  lə  ri xa  tır  lat  maq is  tər  dim: “Ə  gər 
dün  ya  da in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin keç  di
 yi yo  la və əl  də et  di  yi nailiy  yət  lə  rə nə 
zər ye  tir  sək, gö  rə  rik ki, uğur  lu in  ki  şa 
fın əsas va  si  tə  lə  ri ener  ji sər  vət  lə  ri, mi 
ne  ral eh  ti  yat  lar, neft və qaz yox, məhz 
təh  sil, elm və tex  no  lo  ji ye  ni  lik  lər  dir. 
Yal  nız təh  sil, bi  lik və tex  no  lo  gi  ya bü 
tün bə  şə  riy  yə  tin apa  rı  cı qüv  və  si  dir. 
Bü  töv  lük  də bə  şə  riy  yət in  no  va  si  ya  lar 
dan, müasir tex  no  lo  gi  ya  lar  dan fay  da 
la  nır. Bu  na gö  rə də təh  sil Azər  bay  can

GƏNCLİK

Dövlətin yaratdığı 
geniş imkanlar gəncləri 
cəmiyyətin avanqard 
qüvvəsinə çevirib

-Elşadmüəllim,dövlətimizinbaş-
çısı İlhamƏliyevin qeyd etdiyi
kimi, Azərbaycanın gənc nəsli
yeni,müasirvəmüstəqilölkənin
qurulmasında fəal iştirak edir.
Azərbaycan gəncliyinin fəallığı-
nıartıranamillərhansılardır?

 Bu gün bö  yük fəxr his  si ilə qeyd 
edi  rik ki, öl  kə  də gənc  lər si  ya  sə  ti döv 
lət si  ya  sə  ti  nin əsas tər  kib his  sə  lə  rin 
dən  dir. Tə  bii ki, bu möh  kəm tə  mə  lin 
əsa  sı müs  tə  qil, müasir Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su, Ulu ön  dər Hey 
dər Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yu  lub. Döv  lə
 ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin çı  xış  la 
rı  nı iz  lə  yər  kən hər za  man bu töv  si  yə 
diq  qət çə  kir ki, bu  gün  kü uğur  la  rı  mı  zı 
düz  gün də  yər  lən  dir  mək üçün ke  çi  lən 
yo  lun təh  li  li  nə, ta  ri  xi pa  ra  lel  lə  rin apa 
rıl  ma  sı  na bö  yük zə  ru  rət du  yu  lur. Yal 
nız bu hal  da qiy  mət  lən  dir  mə  miz da  ha 
ob  yek  tiv, düz  gün olar.

Gənc  lə  ri Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi ki 

mi də  yər  lən  di  rən da  hi şəx  siy  yət Hey 
dər Əli  yev on  la  rın po  ten  sialın  dan sə 
mə  rə  li is  ti  fa  də  ni tə  min et  mək üçün 
zə  ru  ri ad  dım  lar at  mış  dır. Məhz hə  min 
diq  qət və qay  ğı  nın, ya  ra  dı  lan ge  niş 
im  kan  la  rın nə  ti  cə  si ola  raq gənc  lər cə 
miy  yə  tin avan  qard qüv  və  si  nə çev  ri 
lib.

Gənc  lər si  ya  sə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət 
lə  ri “Gənc  lər si  ya  sə  ti haq  qın  da” Qa 
nun  la müəy  yən  ləş  di  ri  lib. Bu fak  tı da 
xü  su  si qeyd et  mək la  zım  dır ki, gənc 
lər si  ya  sə  ti  nin for  ma  laş  ma  sın  da və 
gənc nəs  lin ge  niş fəaliy  yət mey  da  nı  na 
çı  xa  rıl  ma  sın  da Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və iş  ti  ra  kı ilə 
1996cı il fev  ra  lın 2də ke  çi  ri  lən Azər 
bay  can Gənc  lə  ri  nin I Fo  ru  mu xü  su  si 
rol oy  na  mış  dır. Bu fo  rum gənc  lər  lə 
bağ  lı st  ra  te  gi  ya  nın real  laş  ma  sı  nın ilk 
mər  hə  lə  si ol  du. Qeyd edək ki, 1997ci 
il  də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin sə  rən
 ca  mı ilə 2 fev  ral öl  kə  də Gənc  lər Gü  nü 

ki  mi tə  sis edil  di. Bu ad  dı  mın atıl  ma  sı 
gənc  lər üçün həm bö  yük qü  rur  ve  ri  ci 
amil ol  du, həm də on  la  rın qar  şı  sı  na 
bö  yük mə  su  liy  yət və bu mə  su  liy  yə  ti 
yük  sək sə  viy  yə  də dərk edib onu ye  ri 
nə ye  tir  mək tə  lə  bi  ni qoy  du. Növ  bə  ti 
mər  hə  lə  lər  də ke  çi  ri  lən fo  rum  lar ar  tıq 
ötən dövr ər  zin  də bu sa  hə  də gö  rü  lən 
iş  lə  rin he  sa  ba  tı ol  maq  la ya  na  şı, ye  ni 
və  zi  fə  lə  rin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si  nə 
işıq sal  dı. Da  hi şəx  siy  yət Hey  dər Əli 
ye  vin afo  riz  mə çev  ri  lən bu fik  ri biz 
gənc  lə  ri daim ruh  lan  dı  rır: “Gə  lə  cə  yi 
miz gənc  lə  rə nə  yi və ne  cə öy  rət  mə  yi 
miz  dən ası  lı  dır”.

Hər sa  hə  də ol  du  ğu ki  mi, gənc  lər 
si  ya  sə  ti  nin uğur  la real  laş  dı  rıl  ma  sın  da 
da möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin uğur  lu ad  dım  la  rı diq  qət çə 
kir, biz gənc  lə  rə da  ha səy  lə ça  lış  ma  ğa 
sti  mul ve  rir. Azər  bay  can gənc  li  yi gə  lə
 cə  yə bö  yük inam  la ba  xır, cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin ət  ra  fın  da sıx bir  lə  şə  rək öl  kə 
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mi  zin da  ha da qüd  rət  lən  mə  si  nə, çi 
çək  lən  mə  si  nə öz töh  fə  si  ni ver  mə  yə 
səy gös  tə  rir.

Döv  lət baş  çı  mı  zın gənc  lə  rin po  ten 
sialın  dan öl  kə  nin mə  na  fe  yi na  mi  nə 
tam və düz  gün is  ti  fa  də olun  ma  sı, on 
la  rın fay  da  lı məş  ğul  lu  ğu  nun tə  min 
edil  mə  si, döv  lət ida  rə  çi  li  yi sis  te  min  də 
iş  ti  ra  kı  nın ger  çək  ləş  di  ril  mə  si məq  sə 
di  lə “A  zər  bay  can gənc  li  yi Döv  lət 
Proq  ra  mı  nın (20052009cu il  lər) təs 
diq edil  mə  si haq  qın  da” Sə  rən  ca  mı da 
gənc  lə  rə döv  lət qay  ğı  sı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di  nə xid  mət edir. Pre  zi  den  ti  mi 
zin fər  ma  nı ilə Gənc  lər və İd  man Na 
zir  li  yi 2006cı il  də ye  ni  dən təş  kil olun
 muş  dur. Döv  lət baş  çı  sı tə  rə  fin  dən 
2007ci il öl  kə  də “Gənc  lər ili” elan 
edil  miş  dir. “Xü  su  si is  te  da  da ma  lik 
olan uşaq  la  rın (gənc  lə  rin) ya  ra  dı  cı  lıq 
po  ten  sialı  nın in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət 
Proq  ra  mı (20062010cu il  lər)”, “A  zər 
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da tex  ni  kipe  şə 
təh  si  li  nin in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət Proq  ra 
mı (20072012ci il  lər)” gənc  lə  rin ya  ra
 dı  cı  lıq im  kan  la  rı  nın üzə çı  xa  rıl  ma  sı  na, 
in  tel  lek  tual sə  viy  yə  lə  ri  nin yük  səl  dil 
mə  si  nə, xü  su  si is  te  dad  lı gənc  lə  rin se 
çil  mə  si  nə, gənc  lə  rin so  sial prob  lem  lə 
ri  nin həl  li  nə bö  yük sti  mul ver  miş  dir.

Bö  yük qü  rur his  si ilə qeyd et  di  yi 
miz uğur  lar  dan bi  ri, tə  bii ki, gənc  lə  ri 
mi  zin döv  lət or  qan  la  rın  da, par  la  ment
 də, bə  lə  diy  yə  lər  də, biz  nes st  ruk  tur  la 
rın  da və s. sa  hə  lər  də təm  sil olun  ma  la
 rı, hər döv  rün ça  ğı  rış  la  rı  na uy  ğun 
ola  raq müəy  yən  ləş  di  ri  lən ye  ni hə  dəf 
lə  rin ger  çək  ləş  di  ril  mə  si  nə öz töh  fə  lə  ri
 ni ver  mə  yə səy gös  tər  mə  lə  ri  dir. Bir 
söz  lə, gənc  lər öl  kə  si olan Azər  bay  can 
da gənc nəs  lin in  ki  şa  fı üçün la  zım 
olan bü  tün şə  rait ya  ra  dı  lıb. Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin 7 iyul 2011ci il ta  rix  li 
sə  rən  ca  mı ilə təs  diq  lə  nən “A  zər  bay 
can gənc  li  yi 20112015ci il  lər  də Döv 
lət Proq  ra  mı”n  dan irə  li gə  lən və  zi  fə  lə
 rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si gənc  lər si  ya  sə  ti  ni 
da  ha da in  ki  şaf et  dir  mə  yə, on  la  rın 
me  nec  ment sa  hə  sin  də fəal iş  ti  ra  kı  na 
şə  rait ya  rat  ma  ğa, gənc mü  tə  xəs  sis  lə 
rin iş  lə tə  mi  na  tı  na, so  sialiq  ti  sa  di 
prob  lem  lə  rin həll edil  mə  si  nə xid  mət 
gös  tə  rir. Döv  lət proq  ra  mı  nın ha  zır  lan
 ma  sın  dan ön  cə Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev müx  tə  lif sa  hə  lər  də uğur  lar qa  zan
 mış bir qrup gən  ci və tə  lə  bə gənc  lər 
təş  ki  lat  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  ni qə  bul 
edər  kən sə  nəd  də gənc  lə  ri na  ra  hat 
edən bü  tün mə  sə  lə  lə  rin öz ək  si  ni ta  pa
 ca  ğı  nı bil  dir  miş  dir. O vur  ğu  la  mış  dır 

ki, Azər  bay  can gənc  lə  ri müasir, və  tə 
nə, mil  lə  tə bağ  lı, döv  lət  çi  li  yə sa  diq ol 
ma  lı, ey  ni za  man  da, bü  tün mü  tə  rəq  qi 
təc  rü  bə  lə  ri öy  rən  mə  yə səy gös  tər  mə  li
 dir  lər. Qə  bul edi  lən proq  ram  da bü  tün 
həl  li va  cib mə  sə  lə  lər öz ək  si  ni ta  pıb.

-İqtisadiyyatınelmiəsaslarasöy-
kənməsi ölkəmizin davamlı
uğurlarındaəsasroloynayır.Bu
inkişafkadrhazırlığınıbirzəru-
rətə çevirir. Gənclərin elmi po-
tensialının artırılması istiqamə-
tindəatılanaddımlarhansıuğur-
larayolaçıb?

 Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin Ba  kı  da Gənc  lər Si  ya  sə  ti üz  rə 
I Qlo  bal Fo  rum  da səs  lən  dir  di  yi bu fi 
kir  lə  ri xa  tır  lat  maq is  tər  dim: “Ə  gər 
dün  ya  da in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin keç  di
 yi yo  la və əl  də et  di  yi nailiy  yət  lə  rə nə 
zər ye  tir  sək, gö  rə  rik ki, uğur  lu in  ki  şa 
fın əsas va  si  tə  lə  ri ener  ji sər  vət  lə  ri, mi 
ne  ral eh  ti  yat  lar, neft və qaz yox, məhz 
təh  sil, elm və tex  no  lo  ji ye  ni  lik  lər  dir. 
Yal  nız təh  sil, bi  lik və tex  no  lo  gi  ya bü 
tün bə  şə  riy  yə  tin apa  rı  cı qüv  və  si  dir. 
Bü  töv  lük  də bə  şə  riy  yət in  no  va  si  ya  lar 
dan, müasir tex  no  lo  gi  ya  lar  dan fay  da 
la  nır. Bu  na gö  rə də təh  sil Azər  bay  can

GƏNCLİK

Dövlətin yaratdığı 
geniş imkanlar gəncləri 
cəmiyyətin avanqard 
qüvvəsinə çevirib

-Elşadmüəllim,dövlətimizinbaş-
çısı İlhamƏliyevin qeyd etdiyi
kimi, Azərbaycanın gənc nəsli
yeni,müasirvəmüstəqilölkənin
qurulmasında fəal iştirak edir.
Azərbaycan gəncliyinin fəallığı-
nıartıranamillərhansılardır?

 Bu gün bö  yük fəxr his  si ilə qeyd 
edi  rik ki, öl  kə  də gənc  lər si  ya  sə  ti döv 
lət si  ya  sə  ti  nin əsas tər  kib his  sə  lə  rin 
dən  dir. Tə  bii ki, bu möh  kəm tə  mə  lin 
əsa  sı müs  tə  qil, müasir Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su, Ulu ön  dər Hey 
dər Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yu  lub. Döv  lə
 ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin çı  xış  la 
rı  nı iz  lə  yər  kən hər za  man bu töv  si  yə 
diq  qət çə  kir ki, bu  gün  kü uğur  la  rı  mı  zı 
düz  gün də  yər  lən  dir  mək üçün ke  çi  lən 
yo  lun təh  li  li  nə, ta  ri  xi pa  ra  lel  lə  rin apa 
rıl  ma  sı  na bö  yük zə  ru  rət du  yu  lur. Yal 
nız bu hal  da qiy  mət  lən  dir  mə  miz da  ha 
ob  yek  tiv, düz  gün olar.

Gənc  lə  ri Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi ki 

mi də  yər  lən  di  rən da  hi şəx  siy  yət Hey 
dər Əli  yev on  la  rın po  ten  sialın  dan sə 
mə  rə  li is  ti  fa  də  ni tə  min et  mək üçün 
zə  ru  ri ad  dım  lar at  mış  dır. Məhz hə  min 
diq  qət və qay  ğı  nın, ya  ra  dı  lan ge  niş 
im  kan  la  rın nə  ti  cə  si ola  raq gənc  lər cə 
miy  yə  tin avan  qard qüv  və  si  nə çev  ri 
lib.

Gənc  lər si  ya  sə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət 
lə  ri “Gənc  lər si  ya  sə  ti haq  qın  da” Qa 
nun  la müəy  yən  ləş  di  ri  lib. Bu fak  tı da 
xü  su  si qeyd et  mək la  zım  dır ki, gənc 
lər si  ya  sə  ti  nin for  ma  laş  ma  sın  da və 
gənc nəs  lin ge  niş fəaliy  yət mey  da  nı  na 
çı  xa  rıl  ma  sın  da Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və iş  ti  ra  kı ilə 
1996cı il fev  ra  lın 2də ke  çi  ri  lən Azər 
bay  can Gənc  lə  ri  nin I Fo  ru  mu xü  su  si 
rol oy  na  mış  dır. Bu fo  rum gənc  lər  lə 
bağ  lı st  ra  te  gi  ya  nın real  laş  ma  sı  nın ilk 
mər  hə  lə  si ol  du. Qeyd edək ki, 1997ci 
il  də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin sə  rən
 ca  mı ilə 2 fev  ral öl  kə  də Gənc  lər Gü  nü 

ki  mi tə  sis edil  di. Bu ad  dı  mın atıl  ma  sı 
gənc  lər üçün həm bö  yük qü  rur  ve  ri  ci 
amil ol  du, həm də on  la  rın qar  şı  sı  na 
bö  yük mə  su  liy  yət və bu mə  su  liy  yə  ti 
yük  sək sə  viy  yə  də dərk edib onu ye  ri 
nə ye  tir  mək tə  lə  bi  ni qoy  du. Növ  bə  ti 
mər  hə  lə  lər  də ke  çi  ri  lən fo  rum  lar ar  tıq 
ötən dövr ər  zin  də bu sa  hə  də gö  rü  lən 
iş  lə  rin he  sa  ba  tı ol  maq  la ya  na  şı, ye  ni 
və  zi  fə  lə  rin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si  nə 
işıq sal  dı. Da  hi şəx  siy  yət Hey  dər Əli 
ye  vin afo  riz  mə çev  ri  lən bu fik  ri biz 
gənc  lə  ri daim ruh  lan  dı  rır: “Gə  lə  cə  yi 
miz gənc  lə  rə nə  yi və ne  cə öy  rət  mə  yi 
miz  dən ası  lı  dır”.

Hər sa  hə  də ol  du  ğu ki  mi, gənc  lər 
si  ya  sə  ti  nin uğur  la real  laş  dı  rıl  ma  sın  da 
da möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin uğur  lu ad  dım  la  rı diq  qət çə 
kir, biz gənc  lə  rə da  ha səy  lə ça  lış  ma  ğa 
sti  mul ve  rir. Azər  bay  can gənc  li  yi gə  lə
 cə  yə bö  yük inam  la ba  xır, cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin ət  ra  fın  da sıx bir  lə  şə  rək öl  kə 

MüsahibimizMilliMəclisinGənclərvəidmankomitəsininüzvüElşadHəsənovdur



yanvar-fevral		2016				6160					Milli	Məclis

GƏNCLİK

 da priori  tet  lər  dən bi  ri  dir”. Cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin fər  ma  nı əsa  sın  da “2007
2015ci il  lər  də Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də təh  si  li üz  rə Döv  lət 
Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin  də 5000 gən  cin 
dün  ya  nın nü  fuz  lu ali mək  təb  lə  rin  də 
təh  sil al  ma  ğa gön  də  ril  mə  si nə  zər  də 
tu  tul  muş  dur. Döv  lət proq  ra  mın  da 
qeyd olun  du  ğu ki  mi, Azər  bay  can 
müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa et  dik  dən son  ra 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu is  ti  qa  mə  tin  də 
uğur  lu ad  dım  lar atı  lıb. Bey  nəl  xalq təş
 ki  lat  lar  la əmək  daş  lıq in  ki  şaf edib, qa 
baq  cıl dün  ya öl  kə  lə  ri ilə ay  rıay  rı sa 
hə  lər  də in  teq  ra  si  ya pro  ses  lə  ri ge  niş 
vü  sət alıb. Öl  kə  nin da  xi  li və xa  ri  ci si 
ya  sə  ti  ni tə  min edən tə  si  sat  la  rın fəaliy 
yə  ti, müx  tə  lif sa  hə  lər  də ye  ni iş yer  lə  ri
 nin açıl  ma  sı, re  gion  la  rın in  ki  şaf sə  viy 
yə  sin  də  ki fərq  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma
 sı və iq  ti  sa  diy  ya  tın ye  ni inf  rast  ruk  tu 
ru  nun for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 
döv  lət tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd
 bir  lər res  pub  li  ka  mız  da bir sı  ra ix  ti  sas 
lar üz  rə kadr ça  tış  maz  lı  ğı prob  le  mi  nin 
həl  li  ni zə  ru  ri edir.

O da xü  su  si qeyd olu  nur ki, elm və 
təh  si  lin mad  ditex  ni  ki ba  za  sı və kadr 
po  ten  sialı əsa  sən XX əsr ər  zin  də for 
ma  laş  mış  dır. 19701980ci il  lər  də Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin bi  la  va  si  tə tə 

şəb  bü  sü ilə gənc  lə  rin keç  miş it  ti  fa  qın 
müx  tə  lif ali mək  təb  lə  ri  nə küt  lə  vi şə  kil
 də gön  də  ril  mə  si yük  sək ix  ti  sas  lı mü 
tə  xəs  sis  lər  lə tə  mi  nat ba  xı  mın  dan res 
pub  li  ka  nın qa  baq  cıl möv  qe  lə  rə çıx  ma
 sı  na im  kan ya  rat  mış  dır.

Ümum  mil  li li  de  rin əsa  sı  nı qoy  du 
ğu bu ənə  nə ha  zır  da Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et  di 
ri  lir. Son il  lər öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı ilə ya 
na  şı, elm, təh  sil və mə  də  niy  yət də ge 
niş in  teq  ra  si  ya pro  ses  lə  ri  nə cəlb olu 
nub. Elm və təh  sil sa  hə  lə  rin  də alim, 
müəl  lim və tə  lə  bə mü  ba  di  lə  si ge  niş 
vü  sət alıb. Tə  bii ki, müasir mər  hə  lə  də 
öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di qüd  rə  ti gənc  lə  ri  mi 
zin ye  ni bi  lik, in  for  ma  si  ya və tex  no  lo 
gi  ya  la  rı qav  ra  ma  sı qa  bi  liy  yə  ti ilə bi  la 
va  si  tə bağ  lı  dır. Möv  cud in  tel  lek  tual 
po  ten  sialın zən  gin  ləş  di  ril  mə  si Azər 
bay  can  da  kı elm və təh  sil ocaq  la  rı ilə 
bə  ra  bər xa  ri  ci öl  kə  lər  də kadr ha  zır  lı  ğı 
mə  sə  lə  si  ni ak  tual  laş  dı  rır, xa  ri  ci dil  lə  ri 
mü  kəm  məl bi  lən, in  for  ma  si  yakom 
mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na yi  yə  lə 
nən və bey  nəl  xalq dip  lo  ma  tik təc  rü  bə
 ni yax  şı mə  nim  sə  yən yük  sək ha  zır  lıq  lı 
mü  tə  xəs  sis  lə  rə olan eh  ti  ya  cın ödə  nil 
mə  si  ni tə  ləb edir. Döv  lət proq  ra  mı  nın 
əsas məq  sə  di də Azər  bay  can  da rə  qa 
bət qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di sis  te  min for 

ma  laş  dı  rıl  ma  sı və da  vam  lı in  ki  şa  fın 
tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan öl  kə  nin 
müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən kadr eh 
ti  ya  cı  nın ödə  nil  mə  si, Azər  bay  can 
gənc  lə  ri  nin ümum  bə  şə  ri də  yər  lər əsa 
sın  da la  yiq  li ali təh  sil al  ma  la  rı üçün 
la  zı  mi şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı, is  te  dad  lı 
gənc  lə  rin dün  ya  nın apa  rı  cı öl  kə  lə  rin 
də təh  sil al  maq im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən
 di  ril  mə  si pro  se  si  nin mü  tə  şək  kil  li  yinin 
və sə  mə  rə  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nı tə  min 
et  mək  dən iba  rət idi.

Mə  lum  dur ki, xa  ri  ci öl  kə  lə  rə tə  lə  bə 
gön  də  ril  mə  si məq  sə  di  lə ix  ti  sas  lar se  çi
 lər  kən öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  vam  lı 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı, iq  ti  sa  diy  ya  tın rə 
qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nin güc  lən  mə  si, 
kadr  la  rın ida  rə edil  mə  si, in  for  ma  si  ya 
və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na 
əsas  la  nan Bi  lik iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın for  ma
 laş  ma  sı, sə  na  ye, aq  rar və nəq  liy  yat 
sek  tor  la  rı, tu  rizm və mə  də  niy  yət, ti  ca
 rət və xid  mət sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı, ət  raf 
mü  hit və eko  lo  gi  ya si  ya  sə  ti  nin tək  mil
 ləş  di  ril  mə  si, ida  rəet  mə sis  te  min  də 
apa  rı  lan is  la  hat  la  rın eh  ti  yac  la  rı  nın 
ödə  nil  mə  si, so  sialmə  də  ni, sə  hiy  yə, 
elm, təh  sil və s. sa  hə  lə  rin fəaliy  yə  ti  nin 
müasir döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş 
dı  rıl  ma  sı ki  mi priori  tet is  ti  qa  mət  lər 
nə  zə  rə alı  nır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd et 
di  yi ki  mi, bu gü  nü  mü  zün əsas ça  ğı  rış
 la  rın  dan bi  ri el  min, təh  si  lin və iq  ti  sa 
diy  ya  tın bir  li  yi  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. 
Döv  lət baş  çı  sı  nın 29 no  yabr 2011ci il 
ta  rix  li fər  ma  nı əsa  sın  da Ba  kı Ali Neft 
Mək  tə  bi  nin ya  ra  dıl  ma  sın  da da məq 
səd bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra uy  ğun ən 
müasir təd  ris plan  la  rı və təd  ris tex  no 
lo  gi  ya  la  rı sa  yə  sin  də təh  sil pro  se  si  ni 
təş  kil et  mək  lə sə  na  ye  nin müasir tə  ləb
 lə  ri  nə ca  vab ve  rən yük  sək ix  ti  sas  lı 
mü  tə  xəs  sis  lə  rə eh  ti  ya  cı  nı ödə  mək  dir.

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 19 de  kabr 2011
ci il ta  rix  li fər  ma  nı  na əsa  sən Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Gənc  lər və İd  man 
Na  zir  li  yi ya  nın  da Gənc  lər Fon  du  nun 

ya  ra  dıl  ma  sı da əhə  miy  yət  li ad  dım  lar 
dan  dır. Məq  səd gənc  lə  rin hər  tə  rəf  li 
in  ki  şa  fı  nı, cə  miy  yə  tin hə  ya  tın  da fəal 
iş  ti  ra  kı  nı tə  min et  mək  dir.

Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin elm, mə  də
 niy  yət, o cüm  lə  dən ədə  biy  yat, in  cə  sə 
nət, təh  sil və ic  ti  mai fəaliy  yət sa  hə  lə 
rin  də nailiy  yət  lə  ri  ni təş  viq et  mək 
məq  sə  di  lə möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
İl  ham Əli  ye  vin 2 iyul 2013cü il ta  rix  li 
fər  ma  nı ilə gənc  lər üçün Pre  zi  dent 
mü  ka  fa  tı tə  sis edil  di. Bü  tün bun  lar atı
 lan ad  dım  la  rın da  vam  lı  lı  ğın  dan xə  bər 
ve  rir. Gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən bu eti  mad, 
diq  qət və qay  ğı on  la  rın da  ha səy  lə ça 
lış  ma  la  rı  na, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
dü  nə  ni, bu gü  nü və gə  lə  cə  yi na  mi  nə 
sıx bir  ləş  mə  yə sti  mul ya  ra  dır.

- Elşad müəllim, Milli Məclisdə
yeni-Gənclərvəidmankomitə-
sinin yaradılması da gənclər si-
yasətinindahadatəkmilləşdiril-
məsinəxidmətedənaddımlarsı-
rasındadır. Bununla bağlı fikir-
lərinizibilməkmaraqlıolardı.

 Par  la  ment  də Gənc  lər və id  man ko 
mi  tə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı gənc  lə  ri  miz tə 
rə  fin  dən bö  yük rəğ  bət his  si ilə qar  şı 
lan  dı. Ko  mi  tə  nin səd  ri Fuad Mu  ra  do 
vun həm mil  lət və  ki  li, həm də gənc  lər 
si  ya  sə  ti sa  hə  sin  də fəaliy  yə  ti hər bi  ri  mi
 zə mə  lum  dur və təq  di  rə  la  yiq  dir. Əmi 
nik ki, onun rəh  bər  li  yi al  tın  da ko  mi  tə 
gənc  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na, on  la  rın prob 
lem  lə  ri  nin həl  li  nə xid  mət edən ye  ni 

qa  nun  la  rın ha  zır  lan  ma  sı  na və qə  bu  lu 
na nail ola  caq. Gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən bu 
eti  mad  lar fo  nun  da döv  lə  ti  mi  zin baş  çı 
sı İl  ham Əli  ye  vin bu fi  kir  lə  ri  ni bir da 
ha ya  da sal  maq is  tər  dim: “Gənc  lə  ri  mi
 zin ək  sə  riy  yə  ti bö  yük qü  rur his  si ilə 
de  yə bi  lər  lər ki, on  lar ar  tıq müs  tə  qil  lik 
il  lə  rin  də for  ma  laş  mış nəs  lə mən  sub 
dur  lar. Azər  bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si ru 
hun  da tər  bi  yə al  mış bu nə  sil döv  lə  ti 
mi  zin iq  ti  sa  di və mə  də  ni in  ki  şa  fın  da 
mü  hüm rol oy  na  ya  raq il  dənilə po  ten 
sialı  nın ger  çək  ləş  di  ril  mə  si üçün da  ha 
ge  niş im  kan  lar əl  də edir”. Hə  qi  qə  tən 
də müasir  lik, yük  sək key  fiy  yət  li təh  sil 
və iş  gü  zar  lıq olan yer  də gənc  li  yə xas 
ye  ni  lik  çi dü  şün  cə si  vi  li  za  si  ya  nın si  ma 
sı  nı bü  töv  lük  də də  yiş  di  rə bi  lər. Məhz 
bu inam və eti  mad əsa  sın  da gənc  lə  ri 
miz üzə  ri  lə  ri  nə dü  şən və  zi  fə  ni səy  lə 
ye  ri  nə ye  ti  rə  cək, Azər  bay  ca  na la  yiq  li 
öv  lad ol  duq  la  rı  nı təs  diq  lə  yə  cək  lər. 
Ha  zır  da müasir dün  ya  da qar  şı  laş  dı  ğı 
mız bir çox prob  lem  lə  rin həl  li məhz 
gənc  li  yin tü  kən  məz ener  ji  si və qə  tiy 
yə  ti sa  yə  sin  də həl  li  ni ta  pa  caq. 

- Bu günümüzün əsas reallıqla-
rından biri də gənclərimizin
Azərbaycanı xarici ölkələrdə
yüksək səviyyədə təmsil etmə-
ləri,Azərbaycanıntəbliğatçıları
olmalarıdır.

 Döv  lə  ti  mi  zin diq  qət və qay  ğı  sı sa 
yə  sin  də gənc  lə  ri  miz hər sa  hə  də öz po 
ten  sial im  kan  la  rı  nı or  ta  ya qoy  ma  ğa 

ça  lı  şır  lar. Xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tər 
dim ki, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun vit 
sepre  zi  den  ti, Ru  si  ya Azər  bay  can  lı 
Gənc  lər Təş  ki  la  tı  nın səd  ri, İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın Gənc  lər Fo 
ru  mu  nun baş əla  qə  lən  di  ri  ci  si Ley  la 
Əli  ye  va  nın gör  dü  yü iş  lər gənc  lə  ri  miz 
üçün ör  nək  dir. Bu fon  da biz gənc  lər də 
Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sın  da öz töh  fə 
mi  zi ver  mə  yə ça  lı  şı  rıq. 2012ci il  də Ba 
kı  da ke  çi  ri  lən “Av  ro  vi  zi  ya” mah  nı mü 
sa  bi  qə  sin  də, ey  ni za  man  da, ke  çən ilin 
iyu  nun  da öl  kə  mi  zin ev sa  hib  li  yi et  di  yi 
I Av  ro  pa Oyun  la  rın  da gənc  lə  ri  mi  zin 
qa  zan  dı  ğı uğur  lar Azər  bay  ca  nın təq  di
 ma  tın  da bir da  ha əhə  miy  yət  li rol oy 
na  dı. Bu onu gös  tə  rir ki, in  ki  şaf, tə  rəq 
qi yo  lun  da inam  la irə  li  lə  yən Azər  bay 
can  da gənc  lə  rə qay  ğı  nın da  vam  lı  lı  ğı 
on  la  ra da  ha bö  yük səy  lə ça  lış  ma  ğa sti
 mul ve  rir. Gənc  lə  ri  miz Azər  bay  ca  nın 
üç  rəng  li bay  ra  ğı  nı yük  sək  lə  rə qal  dır 
maq  dan qü  rur his  si duyurlar. Möh  tə 
rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, güc  lü, qüd  rət  li Azər
 bay  can ha  mı  mı  zın qü  rur mən  bə  yi  dir. 
“A  zər  bay  can 2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn 
ki  şaf Kon  sep  si  ya  sın  da da di  gər sa  hə  lər 
ki  mi, gənc  lər si  ya  sə  ti ilə də bağ  lı müd
 dəalar öz ək  si  ni ta  pıb. Məq  səd ye  niye
 ni nailiy  yət  lər qa  zan  maq  dır. Öl  kə  mi  zi 
qar  şı  da  kı il  lər  də da  ha bö  yük uğur  lar 
göz  lə  yir. Biz gənc  lər də bu uğur  lar  da 
iş  ti  rak  çı ol  maq  dan, töh  fə  lə  ri  mi  zi ver 
mək  dən qü  rur du  yu  ruq.
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 da priori  tet  lər  dən bi  ri  dir”. Cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin fər  ma  nı əsa  sın  da “2007
2015ci il  lər  də Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də təh  si  li üz  rə Döv  lət 
Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin  də 5000 gən  cin 
dün  ya  nın nü  fuz  lu ali mək  təb  lə  rin  də 
təh  sil al  ma  ğa gön  də  ril  mə  si nə  zər  də 
tu  tul  muş  dur. Döv  lət proq  ra  mın  da 
qeyd olun  du  ğu ki  mi, Azər  bay  can 
müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa et  dik  dən son  ra 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu is  ti  qa  mə  tin  də 
uğur  lu ad  dım  lar atı  lıb. Bey  nəl  xalq təş
 ki  lat  lar  la əmək  daş  lıq in  ki  şaf edib, qa 
baq  cıl dün  ya öl  kə  lə  ri ilə ay  rıay  rı sa 
hə  lər  də in  teq  ra  si  ya pro  ses  lə  ri ge  niş 
vü  sət alıb. Öl  kə  nin da  xi  li və xa  ri  ci si 
ya  sə  ti  ni tə  min edən tə  si  sat  la  rın fəaliy 
yə  ti, müx  tə  lif sa  hə  lər  də ye  ni iş yer  lə  ri
 nin açıl  ma  sı, re  gion  la  rın in  ki  şaf sə  viy 
yə  sin  də  ki fərq  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma
 sı və iq  ti  sa  diy  ya  tın ye  ni inf  rast  ruk  tu 
ru  nun for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 
döv  lət tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd
 bir  lər res  pub  li  ka  mız  da bir sı  ra ix  ti  sas 
lar üz  rə kadr ça  tış  maz  lı  ğı prob  le  mi  nin 
həl  li  ni zə  ru  ri edir.

O da xü  su  si qeyd olu  nur ki, elm və 
təh  si  lin mad  ditex  ni  ki ba  za  sı və kadr 
po  ten  sialı əsa  sən XX əsr ər  zin  də for 
ma  laş  mış  dır. 19701980ci il  lər  də Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin bi  la  va  si  tə tə 

şəb  bü  sü ilə gənc  lə  rin keç  miş it  ti  fa  qın 
müx  tə  lif ali mək  təb  lə  ri  nə küt  lə  vi şə  kil
 də gön  də  ril  mə  si yük  sək ix  ti  sas  lı mü 
tə  xəs  sis  lər  lə tə  mi  nat ba  xı  mın  dan res 
pub  li  ka  nın qa  baq  cıl möv  qe  lə  rə çıx  ma
 sı  na im  kan ya  rat  mış  dır.

Ümum  mil  li li  de  rin əsa  sı  nı qoy  du 
ğu bu ənə  nə ha  zır  da Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et  di 
ri  lir. Son il  lər öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı ilə ya 
na  şı, elm, təh  sil və mə  də  niy  yət də ge 
niş in  teq  ra  si  ya pro  ses  lə  ri  nə cəlb olu 
nub. Elm və təh  sil sa  hə  lə  rin  də alim, 
müəl  lim və tə  lə  bə mü  ba  di  lə  si ge  niş 
vü  sət alıb. Tə  bii ki, müasir mər  hə  lə  də 
öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di qüd  rə  ti gənc  lə  ri  mi 
zin ye  ni bi  lik, in  for  ma  si  ya və tex  no  lo 
gi  ya  la  rı qav  ra  ma  sı qa  bi  liy  yə  ti ilə bi  la 
va  si  tə bağ  lı  dır. Möv  cud in  tel  lek  tual 
po  ten  sialın zən  gin  ləş  di  ril  mə  si Azər 
bay  can  da  kı elm və təh  sil ocaq  la  rı ilə 
bə  ra  bər xa  ri  ci öl  kə  lər  də kadr ha  zır  lı  ğı 
mə  sə  lə  si  ni ak  tual  laş  dı  rır, xa  ri  ci dil  lə  ri 
mü  kəm  məl bi  lən, in  for  ma  si  yakom 
mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na yi  yə  lə 
nən və bey  nəl  xalq dip  lo  ma  tik təc  rü  bə
 ni yax  şı mə  nim  sə  yən yük  sək ha  zır  lıq  lı 
mü  tə  xəs  sis  lə  rə olan eh  ti  ya  cın ödə  nil 
mə  si  ni tə  ləb edir. Döv  lət proq  ra  mı  nın 
əsas məq  sə  di də Azər  bay  can  da rə  qa 
bət qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  di sis  te  min for 

ma  laş  dı  rıl  ma  sı və da  vam  lı in  ki  şa  fın 
tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan öl  kə  nin 
müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən kadr eh 
ti  ya  cı  nın ödə  nil  mə  si, Azər  bay  can 
gənc  lə  ri  nin ümum  bə  şə  ri də  yər  lər əsa 
sın  da la  yiq  li ali təh  sil al  ma  la  rı üçün 
la  zı  mi şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı, is  te  dad  lı 
gənc  lə  rin dün  ya  nın apa  rı  cı öl  kə  lə  rin 
də təh  sil al  maq im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən
 di  ril  mə  si pro  se  si  nin mü  tə  şək  kil  li  yinin 
və sə  mə  rə  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nı tə  min 
et  mək  dən iba  rət idi.

Mə  lum  dur ki, xa  ri  ci öl  kə  lə  rə tə  lə  bə 
gön  də  ril  mə  si məq  sə  di  lə ix  ti  sas  lar se  çi
 lər  kən öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  vam  lı 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı, iq  ti  sa  diy  ya  tın rə 
qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nin güc  lən  mə  si, 
kadr  la  rın ida  rə edil  mə  si, in  for  ma  si  ya 
və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı  na 
əsas  la  nan Bi  lik iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın for  ma
 laş  ma  sı, sə  na  ye, aq  rar və nəq  liy  yat 
sek  tor  la  rı, tu  rizm və mə  də  niy  yət, ti  ca
 rət və xid  mət sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı, ət  raf 
mü  hit və eko  lo  gi  ya si  ya  sə  ti  nin tək  mil
 ləş  di  ril  mə  si, ida  rəet  mə sis  te  min  də 
apa  rı  lan is  la  hat  la  rın eh  ti  yac  la  rı  nın 
ödə  nil  mə  si, so  sialmə  də  ni, sə  hiy  yə, 
elm, təh  sil və s. sa  hə  lə  rin fəaliy  yə  ti  nin 
müasir döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş 
dı  rıl  ma  sı ki  mi priori  tet is  ti  qa  mət  lər 
nə  zə  rə alı  nır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd et 
di  yi ki  mi, bu gü  nü  mü  zün əsas ça  ğı  rış
 la  rın  dan bi  ri el  min, təh  si  lin və iq  ti  sa 
diy  ya  tın bir  li  yi  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. 
Döv  lət baş  çı  sı  nın 29 no  yabr 2011ci il 
ta  rix  li fər  ma  nı əsa  sın  da Ba  kı Ali Neft 
Mək  tə  bi  nin ya  ra  dıl  ma  sın  da da məq 
səd bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra uy  ğun ən 
müasir təd  ris plan  la  rı və təd  ris tex  no 
lo  gi  ya  la  rı sa  yə  sin  də təh  sil pro  se  si  ni 
təş  kil et  mək  lə sə  na  ye  nin müasir tə  ləb
 lə  ri  nə ca  vab ve  rən yük  sək ix  ti  sas  lı 
mü  tə  xəs  sis  lə  rə eh  ti  ya  cı  nı ödə  mək  dir.

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 19 de  kabr 2011
ci il ta  rix  li fər  ma  nı  na əsa  sən Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Gənc  lər və İd  man 
Na  zir  li  yi ya  nın  da Gənc  lər Fon  du  nun 

ya  ra  dıl  ma  sı da əhə  miy  yət  li ad  dım  lar 
dan  dır. Məq  səd gənc  lə  rin hər  tə  rəf  li 
in  ki  şa  fı  nı, cə  miy  yə  tin hə  ya  tın  da fəal 
iş  ti  ra  kı  nı tə  min et  mək  dir.

Azər  bay  can gənc  lə  ri  nin elm, mə  də
 niy  yət, o cüm  lə  dən ədə  biy  yat, in  cə  sə 
nət, təh  sil və ic  ti  mai fəaliy  yət sa  hə  lə 
rin  də nailiy  yət  lə  ri  ni təş  viq et  mək 
məq  sə  di  lə möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
İl  ham Əli  ye  vin 2 iyul 2013cü il ta  rix  li 
fər  ma  nı ilə gənc  lər üçün Pre  zi  dent 
mü  ka  fa  tı tə  sis edil  di. Bü  tün bun  lar atı
 lan ad  dım  la  rın da  vam  lı  lı  ğın  dan xə  bər 
ve  rir. Gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən bu eti  mad, 
diq  qət və qay  ğı on  la  rın da  ha səy  lə ça 
lış  ma  la  rı  na, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
dü  nə  ni, bu gü  nü və gə  lə  cə  yi na  mi  nə 
sıx bir  ləş  mə  yə sti  mul ya  ra  dır.

- Elşad müəllim, Milli Məclisdə
yeni-Gənclərvəidmankomitə-
sinin yaradılması da gənclər si-
yasətinindahadatəkmilləşdiril-
məsinəxidmətedənaddımlarsı-
rasındadır. Bununla bağlı fikir-
lərinizibilməkmaraqlıolardı.

 Par  la  ment  də Gənc  lər və id  man ko 
mi  tə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı gənc  lə  ri  miz tə 
rə  fin  dən bö  yük rəğ  bət his  si ilə qar  şı 
lan  dı. Ko  mi  tə  nin səd  ri Fuad Mu  ra  do 
vun həm mil  lət və  ki  li, həm də gənc  lər 
si  ya  sə  ti sa  hə  sin  də fəaliy  yə  ti hər bi  ri  mi
 zə mə  lum  dur və təq  di  rə  la  yiq  dir. Əmi 
nik ki, onun rəh  bər  li  yi al  tın  da ko  mi  tə 
gənc  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na, on  la  rın prob 
lem  lə  ri  nin həl  li  nə xid  mət edən ye  ni 

qa  nun  la  rın ha  zır  lan  ma  sı  na və qə  bu  lu 
na nail ola  caq. Gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən bu 
eti  mad  lar fo  nun  da döv  lə  ti  mi  zin baş  çı 
sı İl  ham Əli  ye  vin bu fi  kir  lə  ri  ni bir da 
ha ya  da sal  maq is  tər  dim: “Gənc  lə  ri  mi
 zin ək  sə  riy  yə  ti bö  yük qü  rur his  si ilə 
de  yə bi  lər  lər ki, on  lar ar  tıq müs  tə  qil  lik 
il  lə  rin  də for  ma  laş  mış nəs  lə mən  sub 
dur  lar. Azər  bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si ru 
hun  da tər  bi  yə al  mış bu nə  sil döv  lə  ti 
mi  zin iq  ti  sa  di və mə  də  ni in  ki  şa  fın  da 
mü  hüm rol oy  na  ya  raq il  dənilə po  ten 
sialı  nın ger  çək  ləş  di  ril  mə  si üçün da  ha 
ge  niş im  kan  lar əl  də edir”. Hə  qi  qə  tən 
də müasir  lik, yük  sək key  fiy  yət  li təh  sil 
və iş  gü  zar  lıq olan yer  də gənc  li  yə xas 
ye  ni  lik  çi dü  şün  cə si  vi  li  za  si  ya  nın si  ma 
sı  nı bü  töv  lük  də də  yiş  di  rə bi  lər. Məhz 
bu inam və eti  mad əsa  sın  da gənc  lə  ri 
miz üzə  ri  lə  ri  nə dü  şən və  zi  fə  ni səy  lə 
ye  ri  nə ye  ti  rə  cək, Azər  bay  ca  na la  yiq  li 
öv  lad ol  duq  la  rı  nı təs  diq  lə  yə  cək  lər. 
Ha  zır  da müasir dün  ya  da qar  şı  laş  dı  ğı 
mız bir çox prob  lem  lə  rin həl  li məhz 
gənc  li  yin tü  kən  məz ener  ji  si və qə  tiy 
yə  ti sa  yə  sin  də həl  li  ni ta  pa  caq. 

- Bu günümüzün əsas reallıqla-
rından biri də gənclərimizin
Azərbaycanı xarici ölkələrdə
yüksək səviyyədə təmsil etmə-
ləri,Azərbaycanıntəbliğatçıları
olmalarıdır.

 Döv  lə  ti  mi  zin diq  qət və qay  ğı  sı sa 
yə  sin  də gənc  lə  ri  miz hər sa  hə  də öz po 
ten  sial im  kan  la  rı  nı or  ta  ya qoy  ma  ğa 

ça  lı  şır  lar. Xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tər 
dim ki, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun vit 
sepre  zi  den  ti, Ru  si  ya Azər  bay  can  lı 
Gənc  lər Təş  ki  la  tı  nın səd  ri, İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın Gənc  lər Fo 
ru  mu  nun baş əla  qə  lən  di  ri  ci  si Ley  la 
Əli  ye  va  nın gör  dü  yü iş  lər gənc  lə  ri  miz 
üçün ör  nək  dir. Bu fon  da biz gənc  lər də 
Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sın  da öz töh  fə 
mi  zi ver  mə  yə ça  lı  şı  rıq. 2012ci il  də Ba 
kı  da ke  çi  ri  lən “Av  ro  vi  zi  ya” mah  nı mü 
sa  bi  qə  sin  də, ey  ni za  man  da, ke  çən ilin 
iyu  nun  da öl  kə  mi  zin ev sa  hib  li  yi et  di  yi 
I Av  ro  pa Oyun  la  rın  da gənc  lə  ri  mi  zin 
qa  zan  dı  ğı uğur  lar Azər  bay  ca  nın təq  di
 ma  tın  da bir da  ha əhə  miy  yət  li rol oy 
na  dı. Bu onu gös  tə  rir ki, in  ki  şaf, tə  rəq 
qi yo  lun  da inam  la irə  li  lə  yən Azər  bay 
can  da gənc  lə  rə qay  ğı  nın da  vam  lı  lı  ğı 
on  la  ra da  ha bö  yük səy  lə ça  lış  ma  ğa sti
 mul ve  rir. Gənc  lə  ri  miz Azər  bay  ca  nın 
üç  rəng  li bay  ra  ğı  nı yük  sək  lə  rə qal  dır 
maq  dan qü  rur his  si duyurlar. Möh  tə 
rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  ye  vin 
qeyd et  di  yi ki  mi, güc  lü, qüd  rət  li Azər
 bay  can ha  mı  mı  zın qü  rur mən  bə  yi  dir. 
“A  zər  bay  can 2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn 
ki  şaf Kon  sep  si  ya  sın  da da di  gər sa  hə  lər 
ki  mi, gənc  lər si  ya  sə  ti ilə də bağ  lı müd
 dəalar öz ək  si  ni ta  pıb. Məq  səd ye  niye
 ni nailiy  yət  lər qa  zan  maq  dır. Öl  kə  mi  zi 
qar  şı  da  kı il  lər  də da  ha bö  yük uğur  lar 
göz  lə  yir. Biz gənc  lər də bu uğur  lar  da 
iş  ti  rak  çı ol  maq  dan, töh  fə  lə  ri  mi  zi ver 
mək  dən qü  rur du  yu  ruq.
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za  ki  rə  lər  dən ke  çən qa  nun la  yi  hə  lə
 ri  nə əsa  sən əha  li  nin bank  la  ra qoy 
du  ğu əma  nət  lər 3 il ər  zin  də li  mit 
siz ola  raq tam sı  ğor  ta  la  na  caq, yə  ni 
əma  nət  lər tam ola  raq bank  lar  da nə 
baş ver  mə  sin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, 
döv  lət tə  rə  fin  dən qo  ru  na  caq. Fi  zi 
ki şəxs  lə  rin bank  la  ra qoy  duq  la  rı 
əma  nət  dən əl  də et  dik  lə  ri gə  lir  lər 
ver  gi  dən tam azad edi  lə  cək. Yer  li 
məh  sul, iş və xid  mət is  teh  sal  çı  la  rı 
döv  lət sa  tı  nal  ma  la  rı ten  der  lə  rin  də 
ey  ni key  fiy  yət və şərt  lər  lə xa  ri  ci 
ana  loq  la  ra qar  şı qiy  mət  də 20% gü 
zəş  tə ma  lik ola  caq, yə  ni yer  li is  teh
 sal  çı  la  rın qiy  mət  lə  ri 20% ba  ha ol 
duq  da be  lə on  la  ra üs  tün  lük ve  ri  lə 
cək. İn  ves  ti  si  ya fəaliy  yə  ti hə  ya  ta 
ke  çi  rən sa  hib  kar  lar 7 il müd  də  ti  nə 
əm  lak və tor  paq ver  gi  sin  dən tam, 
mən  fəət ver  gi  sin  dən 50% azad olu
 na  caq, id  xal et  dik  lə  ri tex  ni  ka və 

tex  no  lo  gi  ya  lar isə 50% göm  rük rü 
su  mun  dan azad edi  lə  cək.

Qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı 
na ən çox bir  ba  şa və do  la  yı  sı ilə 
tə  sir edən alət  lər top  lu  sun  dan bi  ri 
in  for  ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya tex 
no  lo  gi  ya  la  rı  dır. Əs  lin  də müasir 
dün  ya  da İKT bir sek  tor ol  maq sər 
həd  lə  ri  ni çox  dan aş  mış, bü  tün di 
gər sek  tor  lar  da ef  fek  tiv, da  ha sər 
fə  li, cəld və şəf  faf ida  rəet  mə alə  ti  nə 
çev  ril  miş  dir. Tə  bii ki, öl  kə özü bu 
alət  lər  dən nə qə  dər is  teh  sal edə bi 
lir  sə, o qə  dər də çox gə  lir əl  də edir. 
Mə  sə  lən, Be  la  ru  sun 2015ci il  də tək 
proq  ram tə  mi  na  tı  nın is  teh  sa  lın  dan 
və ix  ra  cın  dan əl  də et  di  yi gə  lir 900 
mln. dol  la  ra çat  mış  dır.

Azər  bay  can  da da bu sa  hə  yə döv
 lə  tin hə  mi  şə yük  sək qay  ğı  sı olub. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 2003cü 
il  də Bey  nəl  xalq Te  le  kom  mu  ni  ka  si 

ya İt  ti  fa  qı  nın Ce  nev  rə sam  mi  tin  də 
elan et  di  yi “Qa  ra qı  zı  lı in  san ka  pi 
ta  lı  na çe  vir  mək!” st  ra  te  gi  ya  sı çox 
uğur  lu bir se  çim idi. 2013cü ilin 
“İKT ili” elan olun  ma  sı, Azər  bay  ca
 nın sü  ni peyk  lə  ri  nin kos  mo  sa bu  ra
 xıl  ma  sı döv  lə  tin İKTyə yük  sək 
dəs  tə  yi  nin gös  tə  ri  ci  lə  ri  dir.

Azər  bay  can  da tək  cə son 5 il  də 
İKT sek  to  ru  na ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya
 la  rın həc  mi 2 mlrd. dol  lar  dan ar 
tıq  dır. 2014cü il  də İKT sek  to  ru  nun 
gə  lir  lə  ri 1,6 mlrd. ma  nat təş  kil et 
miş  dir. Dün  ya təc  rü  bə  si  nə gö  rə 
İKT sek  to  ru  na ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya
 la  rın ge  ri qa  yıt  ma müd  də  ti (Re  turn 
on İn  vest  ment – ROİ) 3 il  dən 5 ilə 
dək  dir. Bu təc  rü  bə  yə və İKT sek  to
 ru  nun spe  si  fik gə  lir me  xa  niz  mi  nə 
əsas  lan  saq, növ  bə  ti il  lər  də İKT sek
 to  ru  nun gə  lir  lə  ri 2 də  fə  yə ya  xın 
ar  ta bi  lər. Bu  nun üçün ən azın  dan  

İNKİŞAF

İnnovatİvİqtİsadİyyat
qey		ri-neft	sek		to		ru		nun	gə		lə		cə		yi		dir

Dün   ya   da baş ve   rən iq   ti   sa   di, si  
ya   si tə   la   tüm   lər Azər   bay   can iq   ti   sa  
diy   ya   tı   na da tə   si   ri   ni gös   tər   mək   də  
dir. Bu da tə   biidir, çün   ki son 20 il  
də iq   ti   sa   di st   ruk   tur   la   rı açıq ba   zar 
iq   ti   sa   diy   yat mo   de   li üz   rə for   ma   la   ş   
dı   rı   lan öl   kə   miz dün   ya iq   ti   sa   diy   ya  
tı   nın bir his   sə   si   nə çev   ril   miş   dir. Hər 
bir mo   del   də ol   du   ğu ki   mi, açıq ba  
zar iq   ti   sa   diy   ya   tı   nın da ça   tış   ma   yan 
cə   hət   lə   rin   dən bi   ri dün   ya   da baş ve 
 rən ümu   mi prob   lem   lə   rin mil   li iq   ti
  sa   diy   yat   la   ra tə   si   ri   dir. Bu tə   sir   lər  
dən da   ha az zə   rər   lə çıx   ma   ğın ən 
doğ   ru yol   la   rın   dan bi   ri isə şa   xə   lən  
di   ril   miş iq   ti   sa   diy   ya   tın, azad sa   hib  

kar   lıq fəaliy   yə   ti   nin in   ki   şaf et   di   ril  
mə   si   dir. Son il   lər ər   zin   də Azər   bay
  can   da döv   lət tə   rə   fin   dən hə   ya   ta ke  
çi   ri   lən təd   bir   lər nə   ti   cə   sin   də qey   ri
neft sek   to   ru   nun in   ki   şaf tem   pi yük
  səl   miş, xü   su   si çə   ki   si isə xey   li art  
mış   dır.

Dün  ya ba  za  rın  da nef  tin qiy  mət 
lə  ri  nin aşa  ğı düş  mə  si, bu  nun  la 
bağ  lı öl  kə  yə val  yu  ta da  xi  lol  ma  la  rı
 nın azal  ma  sı diq  qət  lə  ri qey  rineft 
sek  to  ru üzə  rin  də cəm  ləş  dir  miş, bu 
sek  tor  da da  ha ef  fek  tiv ida  rəet  mə 
yə, gə  lir  lə  rin da  ha şəf  faf əl  də edil 
mə  si  nə və on  la  rın ar  tı  rıl  ma  sı  na 
nail ol  maq tə  xi  rə  sa  lın  maz priori  tet 
ki  mi qar  şı  ya qo  yul  muş  dur.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nin 2016cı il yan  va  rın 
10da ke  çi  ril  miş 2015ci ilin so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın ye  kun  la  rı  na və 
qar  şı  da du  ran və  zi  fə  lə  rə həsr olu 
nan ic  la  sın  da qey  rineft sek  to  ru 
nun və xü  su  si  lə də in  no  va  tiv iq  ti 
sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı üçün çox mü 
hüm mə  sə  lə  lə  rə to  xun  muş və gə 
lə  cək və  zi  fə  lə  ri müəy  yən et  miş 
dir.

Ha  zır  da Azər  bay  can iq  ti  sa  diy 
ya  tı qar  şı  sın  da bir çox müasir ça  ğı
 rış  lar var  dır. Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 
iq  ti  sa  di və so  sial mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
ilə bağ  lı ke  çir  di  yi mü  şa  vi  rə  də bu 
ça  ğı  rış  lar, on  la  rın ya  ran  ma sə  bəb 
lə  ri və ye  ni iq  ti  sa  di in  ki  şaf is  ti  qa 
mət  lə  ri də  qiq gös  tə  ril  di. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə Mil  li Məc 

li  sə məhz bu məq  səd  lə  rə xid  mət 
edən iq  ti  sa  di qa  nun la  yi  hə  lə  ri da 
xil olub. Ye  ni qa  nun la  yi  hə  lə  ri dün
 ya  da hökm sü  rən iq  ti  sa  di böh  ra  na 
bax  ma  ya  raq, öl  kə  mi  zin da  vam  lı 
in  ki  şa  fı  nı tə  min edə  cək. Mil  li Məc 
li  sin növ  bə  dən  kə  nar ic  la  sın  da mü 
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za  ki  rə  lər  dən ke  çən qa  nun la  yi  hə  lə
 ri  nə əsa  sən əha  li  nin bank  la  ra qoy 
du  ğu əma  nət  lər 3 il ər  zin  də li  mit 
siz ola  raq tam sı  ğor  ta  la  na  caq, yə  ni 
əma  nət  lər tam ola  raq bank  lar  da nə 
baş ver  mə  sin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, 
döv  lət tə  rə  fin  dən qo  ru  na  caq. Fi  zi 
ki şəxs  lə  rin bank  la  ra qoy  duq  la  rı 
əma  nət  dən əl  də et  dik  lə  ri gə  lir  lər 
ver  gi  dən tam azad edi  lə  cək. Yer  li 
məh  sul, iş və xid  mət is  teh  sal  çı  la  rı 
döv  lət sa  tı  nal  ma  la  rı ten  der  lə  rin  də 
ey  ni key  fiy  yət və şərt  lər  lə xa  ri  ci 
ana  loq  la  ra qar  şı qiy  mət  də 20% gü 
zəş  tə ma  lik ola  caq, yə  ni yer  li is  teh
 sal  çı  la  rın qiy  mət  lə  ri 20% ba  ha ol 
duq  da be  lə on  la  ra üs  tün  lük ve  ri  lə 
cək. İn  ves  ti  si  ya fəaliy  yə  ti hə  ya  ta 
ke  çi  rən sa  hib  kar  lar 7 il müd  də  ti  nə 
əm  lak və tor  paq ver  gi  sin  dən tam, 
mən  fəət ver  gi  sin  dən 50% azad olu
 na  caq, id  xal et  dik  lə  ri tex  ni  ka və 

tex  no  lo  gi  ya  lar isə 50% göm  rük rü 
su  mun  dan azad edi  lə  cək.

Qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı 
na ən çox bir  ba  şa və do  la  yı  sı ilə 
tə  sir edən alət  lər top  lu  sun  dan bi  ri 
in  for  ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya tex 
no  lo  gi  ya  la  rı  dır. Əs  lin  də müasir 
dün  ya  da İKT bir sek  tor ol  maq sər 
həd  lə  ri  ni çox  dan aş  mış, bü  tün di 
gər sek  tor  lar  da ef  fek  tiv, da  ha sər 
fə  li, cəld və şəf  faf ida  rəet  mə alə  ti  nə 
çev  ril  miş  dir. Tə  bii ki, öl  kə özü bu 
alət  lər  dən nə qə  dər is  teh  sal edə bi 
lir  sə, o qə  dər də çox gə  lir əl  də edir. 
Mə  sə  lən, Be  la  ru  sun 2015ci il  də tək 
proq  ram tə  mi  na  tı  nın is  teh  sa  lın  dan 
və ix  ra  cın  dan əl  də et  di  yi gə  lir 900 
mln. dol  la  ra çat  mış  dır.

Azər  bay  can  da da bu sa  hə  yə döv
 lə  tin hə  mi  şə yük  sək qay  ğı  sı olub. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 2003cü 
il  də Bey  nəl  xalq Te  le  kom  mu  ni  ka  si 

ya İt  ti  fa  qı  nın Ce  nev  rə sam  mi  tin  də 
elan et  di  yi “Qa  ra qı  zı  lı in  san ka  pi 
ta  lı  na çe  vir  mək!” st  ra  te  gi  ya  sı çox 
uğur  lu bir se  çim idi. 2013cü ilin 
“İKT ili” elan olun  ma  sı, Azər  bay  ca
 nın sü  ni peyk  lə  ri  nin kos  mo  sa bu  ra
 xıl  ma  sı döv  lə  tin İKTyə yük  sək 
dəs  tə  yi  nin gös  tə  ri  ci  lə  ri  dir.

Azər  bay  can  da tək  cə son 5 il  də 
İKT sek  to  ru  na ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya
 la  rın həc  mi 2 mlrd. dol  lar  dan ar 
tıq  dır. 2014cü il  də İKT sek  to  ru  nun 
gə  lir  lə  ri 1,6 mlrd. ma  nat təş  kil et 
miş  dir. Dün  ya təc  rü  bə  si  nə gö  rə 
İKT sek  to  ru  na ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya
 la  rın ge  ri qa  yıt  ma müd  də  ti (Re  turn 
on İn  vest  ment – ROİ) 3 il  dən 5 ilə 
dək  dir. Bu təc  rü  bə  yə və İKT sek  to
 ru  nun spe  si  fik gə  lir me  xa  niz  mi  nə 
əsas  lan  saq, növ  bə  ti il  lər  də İKT sek
 to  ru  nun gə  lir  lə  ri 2 də  fə  yə ya  xın 
ar  ta bi  lər. Bu  nun üçün ən azın  dan  
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Dün   ya   da baş ve   rən iq   ti   sa   di, si  
ya   si tə   la   tüm   lər Azər   bay   can iq   ti   sa  
diy   ya   tı   na da tə   si   ri   ni gös   tər   mək   də  
dir. Bu da tə   biidir, çün   ki son 20 il  
də iq   ti   sa   di st   ruk   tur   la   rı açıq ba   zar 
iq   ti   sa   diy   yat mo   de   li üz   rə for   ma   la   ş   
dı   rı   lan öl   kə   miz dün   ya iq   ti   sa   diy   ya  
tı   nın bir his   sə   si   nə çev   ril   miş   dir. Hər 
bir mo   del   də ol   du   ğu ki   mi, açıq ba  
zar iq   ti   sa   diy   ya   tı   nın da ça   tış   ma   yan 
cə   hət   lə   rin   dən bi   ri dün   ya   da baş ve 
 rən ümu   mi prob   lem   lə   rin mil   li iq   ti
  sa   diy   yat   la   ra tə   si   ri   dir. Bu tə   sir   lər  
dən da   ha az zə   rər   lə çıx   ma   ğın ən 
doğ   ru yol   la   rın   dan bi   ri isə şa   xə   lən  
di   ril   miş iq   ti   sa   diy   ya   tın, azad sa   hib  

kar   lıq fəaliy   yə   ti   nin in   ki   şaf et   di   ril  
mə   si   dir. Son il   lər ər   zin   də Azər   bay
  can   da döv   lət tə   rə   fin   dən hə   ya   ta ke  
çi   ri   lən təd   bir   lər nə   ti   cə   sin   də qey   ri
neft sek   to   ru   nun in   ki   şaf tem   pi yük
  səl   miş, xü   su   si çə   ki   si isə xey   li art  
mış   dır.

Dün  ya ba  za  rın  da nef  tin qiy  mət 
lə  ri  nin aşa  ğı düş  mə  si, bu  nun  la 
bağ  lı öl  kə  yə val  yu  ta da  xi  lol  ma  la  rı
 nın azal  ma  sı diq  qət  lə  ri qey  rineft 
sek  to  ru üzə  rin  də cəm  ləş  dir  miş, bu 
sek  tor  da da  ha ef  fek  tiv ida  rəet  mə 
yə, gə  lir  lə  rin da  ha şəf  faf əl  də edil 
mə  si  nə və on  la  rın ar  tı  rıl  ma  sı  na 
nail ol  maq tə  xi  rə  sa  lın  maz priori  tet 
ki  mi qar  şı  ya qo  yul  muş  dur.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nin 2016cı il yan  va  rın 
10da ke  çi  ril  miş 2015ci ilin so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın ye  kun  la  rı  na və 
qar  şı  da du  ran və  zi  fə  lə  rə həsr olu 
nan ic  la  sın  da qey  rineft sek  to  ru 
nun və xü  su  si  lə də in  no  va  tiv iq  ti 
sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı üçün çox mü 
hüm mə  sə  lə  lə  rə to  xun  muş və gə 
lə  cək və  zi  fə  lə  ri müəy  yən et  miş 
dir.

Ha  zır  da Azər  bay  can iq  ti  sa  diy 
ya  tı qar  şı  sın  da bir çox müasir ça  ğı
 rış  lar var  dır. Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 
iq  ti  sa  di və so  sial mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
ilə bağ  lı ke  çir  di  yi mü  şa  vi  rə  də bu 
ça  ğı  rış  lar, on  la  rın ya  ran  ma sə  bəb 
lə  ri və ye  ni iq  ti  sa  di in  ki  şaf is  ti  qa 
mət  lə  ri də  qiq gös  tə  ril  di. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə Mil  li Məc 

li  sə məhz bu məq  səd  lə  rə xid  mət 
edən iq  ti  sa  di qa  nun la  yi  hə  lə  ri da 
xil olub. Ye  ni qa  nun la  yi  hə  lə  ri dün
 ya  da hökm sü  rən iq  ti  sa  di böh  ra  na 
bax  ma  ya  raq, öl  kə  mi  zin da  vam  lı 
in  ki  şa  fı  nı tə  min edə  cək. Mil  li Məc 
li  sin növ  bə  dən  kə  nar ic  la  sın  da mü 
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tex  no  lo  gi  ya  la  rın in  ki  şa  fı yük  lə  rin 
da  şın  ma  sın  da sü  rü  cü  süz nəq  liy 
yat  dan is  ti  fa  də  ni gə  ti  rə  cək  dir ki, bu 
da dün  ya  da 100 min  lər  lə yük av  to
 mo  bi  li sü  rü  cü  lə  ri  nin iş  siz qal  ma  sı 
de  mək  dir. Ar  tıq bir ne  çə il  dir fəaliy
 yə  tə baş  la  yan yük  sək tex  no  lo  gi  ya 
şir  kə  ti olan UBER tex  no  lo  gi  ya  la  rı 
dün  ya  nın 50dən ar  tıq şə  hə  rin  də 10 
min  lər  lə tak  si sü  rü  cü  lə  ri  nin iş  siz 
qal  ma  sı  na sə  bəb olub.

Da  vos  da Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mun  da çı  xış edən ABŞın vit  se
pre  zi  den  ti cə  nab Co Bay  den eti  raf 
edib ki, Rə  qəm  li in  qi  lab dün  ya  da 
or  ta sin  fi məhv edə bi  lər. Bu in  qi 
lab ar  tıq baş ver  mək  də  dir. Bəs nə 
et  mə  li?

Dün  ya  nın ana  li  tik iq  ti  sad  çı  la  rı 
nın fik  rin  cə, ilk ön  cə çe  vik, sü  rət  li 
tək  rar təh  sil sis  te  mi for  ma  laş  ma  lı 
dır. Bu sis  tem iş  lə  ri  ni iti  rən və ya 
itir  mək təh  lü  kə  si ilə üz  lə  şən or  ta 
sin  fin çe  vik for  ma  da ye  ni  dən ha 
zır  lan  ma  sı  nı tə  min edə  cək  dir.

Döv  lə  tin yol  la  rın çə  kil  mə  si, kör
 pü  lə  rin ti  kil  mə  si, in  ter  ne  tin ya  yıl 

ma  sı və s. ki  mi fun  da  men  tal öh  də
 lik  lə  ri hə  mi  şə ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  li  dir 
və bu is  ti  qa  mət  də daim in  ves  ti  si 
ya  lar qo  yul  ma  lı  dır.

Gə  lir  lə  rin sə  viy  yə  si  nə uy  ğun tam 
proq  res  siv ver  gi sis  te  mi ya  ra  dıl  ma 
lı  dır. Rə  qəm  li in  qi  lab sü  rət  lə var 
lan  maq və sü  rət  lə yox  sul  laş  maq yo 
lu  dur. Ona gö  rə so  sial əda  lə  ti qo  ru
 maq üçün ver  gi də  rə  cə  lə  ri ara  sın  da 
dra  ma  tik fərq  lər ol  ma  lı  dır.

Ka  pi  ta  lın hə  rə  kə  ti  nin qar  şı  sı  nı 
ala  caq is  tə  ni  lən ma  neə ara  dan qal 
dı  rıl  ma  lı, in  san  la  rın ka  pi  ta  la asan 
çı  xı  şı tə  min olun  ma  lı  dır.

Azər  bay  can  da real  la  şan, plan 
laş  dı  rı  lan la  yi  hə  lə  rə nə  zər ye  tir  sək, 
bi  zim öl  kə  mi  zin də əs  lin  də ar  tıq 
bir ne  çə il  dir ki, Rə  qəm  li in  qi  la  ba 
ha  zır  laş  dı  ğı  nı gör  mək müm  kün 
dür. Döv  lət üzə  ri  nə dü  şən fun  da 
men  tal öh  də  lik  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mək 
üçün bü  tün re  surs  la  rı sə  fər  bər et 
mək  də  dir. Bu ad  dım  la  rın mən  ti  qi 
nə  ti  cə  si isə Azər  bay  can  da in  no  va 
tiv iq  ti  sa  diy  ya  tı qur  maq, ənə  nə  vi 
əmək me  tod  la  rın  dan müasir məh 

sul  dar  lı  ğa keç  mək, ye  ni tex  no  lo  gi 
ya  la  rın ye  ni iq  ti  sa  diy  ya  tın “ürə  yi” 
ol  ma  sı  nı tə  min et  mək  dir. Öl  kə Pre
 zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev Da  vos 
da Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da 
məhz bun  lar  dan söz aça  raq Azər 
bay  ca  nın qar  şı  sın  da du  ran müasir 
ça  ğı  rış  la  rı elan et  miş  dir.

Öl  kə baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
par  la  ment  də qə  bul olu  nan qa  nun 
la  yi  hə  lə  ri dün  ya  da hökm sü  rən iq 
ti  sa  di böh  ra  na bax  ma  ya  raq, res  pub
 li  ka  mı  zın da  vam  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min 
et  mə  yə he  sab  lan  mış  dır. Bir söz  lə, 
in  no  va  tiv iq  ti  sa  diy  ya  tın for  ma  laş 
ma  sı üçün Azər  bay  can  da döv  lət tə 
rə  fin  dən əsa  sən la  zı  mi şə  rait möv 
cud  dur. Tə  bii ki, is  la  hat  lar və hə 
vəs  lən  di  ri  ci təd  bir  lər hər za  man tə 
ləb olu  nur və bu təd  bir  lər mul  tip  li 
ka  si  ya ef  fek  ti ya  ra  dır. Əsas tə  ləb 
olu  nan özəl sek  to  run yük  sək tə  şəb 
büs  kar  lıq gös  tər  mə  si və ide  ya  lar  la 
çı  xış et  mə  si  dir. İn  no  va  tiv sa  hib  kar 
lı  ğın in  ki  şa  fı  na bö  yük zə  ru  rət var 
dır və bu fəaliy  yət Azər  bay  can  da 
ən yük  sək sə  viy  yə  də dəs  tək  lə  nir.

İNKİŞAF

la  zı  mi in  ves  ti  si  ya  lar ar  tıq qo  yu  lub. 
Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin sə  rən  ca  mı ilə 
bü  tün ver  gi və göm  rük gü  zəşt  lə  ri 
ilə əha  tə olun  muş Yük  sək Tex  no  lo
 gi  ya  lar Par  kı ya  ra  dı  lıb.

Bun  dan əla  və İKT sek  to  ru  nu in 
ki  şaf et  dir  mək  lə, bi  lik iq  ti  sa  diy  ya 
tı  nı for  ma  laş  dır  maq  la iq  ti  sa  diy  ya 
tın di  gər sa  hə  lə  ri  ni də do  la  yı  sı yol
 la op  ti  mal  laş  dır  maq, ida  rəet  mə  ni 
ef  fek  tiv  ləş  dir  mək və əla  və gə  lir əl 
də et  mək müm  kün  dür. Əs  lin  də 
bu, müasir dün  ya  da sı  naq  dan çıx 
mış ən ef  fek  tiv yol sa  yı  lır.

Bəs bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı üçün da 
ha han  sı ad  dım  la  ra eh  ti  yac var  dır?

Əs  lin  də dün  ya təc  rü  bə  si gös  tə 
rir ki, İKT sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı il  kin 
ola  raq in  ves  ti  si  ya  dan da  ha çox 
“ide  ya və mü  hit”dən ası  lı  dır. Bu 
gün dün  ya  da də  yə  ri və gə  lir  lə  ri 
mil  yard  lar  la dol  lar olan nə  həng 
İKT şir  kət  lə  ri çox cü  zi in  ves  ti  si  ya 
ilə, am  ma ide  ya  lar əsa  sın  da ya  ran 
mış  dır. Öl  kə  miz  də mü  hit for  ma 
laş  sa da, ide  ya “cü  cər  ti”lə  ri ki  mi 
irə  li sü  rü  lən “star  tap”la  rın hər  tə 
rəf  li dəs  tək  lən  mə  si  nə eh  ti  yac var 

dır. Bu dəs  tək tək döv  lət tə  rə  fin  dən 
de  yil, əsa  sən özəl sek  tor tə  rə  fin  dən 
ol  ma  lı  dır.

Ver  gi ba  za  sı  nı ar  tır  maq, biz  ne  si 
şəf  faf  laş  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də 
elekt  ron ti  ca  rə  tin həc  mi  nin ar  tı  rıl 
ma  sı mü  hüm rol oy  na  yır. Dün  ya 
nın bir çox öl  kə  lə  rin  də bu məq  səd
 lə müd  dət  li ola  raq şir  kət  lə  rə ver  gi 
gü  zəşt  lə  ri və di  gər gü  zəşt  lər təq 
dim edi  lir. Öl  kə  miz  də elekt  ron ti 
ca  rə  tin ümu  mi döv  riy  yə  də pa  yı  nın 
4% təş  kil et  mə  si çox bö  yük po  ten 
sialın ol  ma  sı  nı gös  tə  rir.

Bu gün Azər  bay  can İKT məh 
sul  la  rı  nın, de  mək olar ki, 90%dən 
ço  xu  nu id  xal edir. Bir çox öl  kə  lə  rin 
təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, bu məh  sul  la 
rın ək  sə  riy  yə  ti  ni Azər  bay  can  da is 
teh  sal et  mək müm  kün  dür (mo 
dem  lər, TV qu  tu  lar, şə  bə  kə ava 
dan  lıq  la  rı, ka  bel  lər və s.) və bu 
məh  sul  la  ra yer  li ba  zar  da, əha  li ara
 sın  da bö  yük tə  lə  bat var  dır; sa  hib 
kar  lar tə  rə  fin  dən is  teh  sa  lın təş  ki  li 
həm id  xa  lı əvəz edər, həm də ix  rac 
olun  maq  la öl  kə  yə val  yu  ta gə  ti  rər.

Öl  kə  miz, ey  ni za  man  da, bö  yük 

miq  dar  da val  yu  ta ödə  niş  lə  ri he  sa 
bı  na xa  ri  ci proq  ram məh  sul  la  rı id 
xal et  mək  də  dir. Bun  la  rın is  teh  sa  lı 
üçün də Azər  bay  can  da ye  tər  li say 
da mü  tə  xəs  sis  lər möv  cud  dur və ya 
ye  tiş  di  ri  lə bi  lər. Bu, həm də mil  li 
təh  lü  kə  siz  lik ba  xı  mın  dan çox va 
cib  dir.

Ha  zır  da dün  ya  da 4cü Sə  na  ye 
in  qi  la  bı (Fourth İn  dust  rial Re  vo  lu 
tion) və ya Rə  qəm  li in  qi  lab (Di  gi  tal 
Re  vo  lu  tion) baş ver  mək  də  dir. Bu 
in  qi  lab, tex  no  lo  gi  ya  la  rın gü  cün  dən 
is  ti  fa  də et  mək  lə da  ha key  fiy  yət  li 
xid  mət  lə  rin ya  ran  ma  sı  nı, dün  ya 
nın hər ye  rin  dən ağıl  lı ide  ya  la  rın 
top  lan  ma  sı  nı, köh  nəl  miş iş me  tod 
la  rın  dan im  ti  na olun  ma  sı  nı əha  tə 
edir. An  caq onun nü  və  sin  də 2 əsas 
li  be  ral ide  ya var: bu, fər  di hü  quq 
la  rın art  ma  sı və so  sial hü  quq  la  rın 
azal  ma  sı ide  ya  la  rı  dır.

Bu in  qi  lab ta  ma  mi  lə ye  ni im  kan
 lar ya  ra  dır: is  teh  lak  çı  lar üçün bö 
yük se  çim, ye  ni tip iş yer  lə  ri və s. 
Am  ma bu im  kan  lar  la ya  na  şı, onun 
məhv edə  cə  yi ki  fa  yət qə  dər ənə  nə 
vi sa  hə  lər də möv  cud  dur. Mə  sə  lən, 
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tex  no  lo  gi  ya  la  rın in  ki  şa  fı yük  lə  rin 
da  şın  ma  sın  da sü  rü  cü  süz nəq  liy 
yat  dan is  ti  fa  də  ni gə  ti  rə  cək  dir ki, bu 
da dün  ya  da 100 min  lər  lə yük av  to
 mo  bi  li sü  rü  cü  lə  ri  nin iş  siz qal  ma  sı 
de  mək  dir. Ar  tıq bir ne  çə il  dir fəaliy
 yə  tə baş  la  yan yük  sək tex  no  lo  gi  ya 
şir  kə  ti olan UBER tex  no  lo  gi  ya  la  rı 
dün  ya  nın 50dən ar  tıq şə  hə  rin  də 10 
min  lər  lə tak  si sü  rü  cü  lə  ri  nin iş  siz 
qal  ma  sı  na sə  bəb olub.

Da  vos  da Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mun  da çı  xış edən ABŞın vit  se
pre  zi  den  ti cə  nab Co Bay  den eti  raf 
edib ki, Rə  qəm  li in  qi  lab dün  ya  da 
or  ta sin  fi məhv edə bi  lər. Bu in  qi 
lab ar  tıq baş ver  mək  də  dir. Bəs nə 
et  mə  li?

Dün  ya  nın ana  li  tik iq  ti  sad  çı  la  rı 
nın fik  rin  cə, ilk ön  cə çe  vik, sü  rət  li 
tək  rar təh  sil sis  te  mi for  ma  laş  ma  lı 
dır. Bu sis  tem iş  lə  ri  ni iti  rən və ya 
itir  mək təh  lü  kə  si ilə üz  lə  şən or  ta 
sin  fin çe  vik for  ma  da ye  ni  dən ha 
zır  lan  ma  sı  nı tə  min edə  cək  dir.

Döv  lə  tin yol  la  rın çə  kil  mə  si, kör
 pü  lə  rin ti  kil  mə  si, in  ter  ne  tin ya  yıl 

ma  sı və s. ki  mi fun  da  men  tal öh  də
 lik  lə  ri hə  mi  şə ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  li  dir 
və bu is  ti  qa  mət  də daim in  ves  ti  si 
ya  lar qo  yul  ma  lı  dır.

Gə  lir  lə  rin sə  viy  yə  si  nə uy  ğun tam 
proq  res  siv ver  gi sis  te  mi ya  ra  dıl  ma 
lı  dır. Rə  qəm  li in  qi  lab sü  rət  lə var 
lan  maq və sü  rət  lə yox  sul  laş  maq yo 
lu  dur. Ona gö  rə so  sial əda  lə  ti qo  ru
 maq üçün ver  gi də  rə  cə  lə  ri ara  sın  da 
dra  ma  tik fərq  lər ol  ma  lı  dır.

Ka  pi  ta  lın hə  rə  kə  ti  nin qar  şı  sı  nı 
ala  caq is  tə  ni  lən ma  neə ara  dan qal 
dı  rıl  ma  lı, in  san  la  rın ka  pi  ta  la asan 
çı  xı  şı tə  min olun  ma  lı  dır.

Azər  bay  can  da real  la  şan, plan 
laş  dı  rı  lan la  yi  hə  lə  rə nə  zər ye  tir  sək, 
bi  zim öl  kə  mi  zin də əs  lin  də ar  tıq 
bir ne  çə il  dir ki, Rə  qəm  li in  qi  la  ba 
ha  zır  laş  dı  ğı  nı gör  mək müm  kün 
dür. Döv  lət üzə  ri  nə dü  şən fun  da 
men  tal öh  də  lik  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mək 
üçün bü  tün re  surs  la  rı sə  fər  bər et 
mək  də  dir. Bu ad  dım  la  rın mən  ti  qi 
nə  ti  cə  si isə Azər  bay  can  da in  no  va 
tiv iq  ti  sa  diy  ya  tı qur  maq, ənə  nə  vi 
əmək me  tod  la  rın  dan müasir məh 

sul  dar  lı  ğa keç  mək, ye  ni tex  no  lo  gi 
ya  la  rın ye  ni iq  ti  sa  diy  ya  tın “ürə  yi” 
ol  ma  sı  nı tə  min et  mək  dir. Öl  kə Pre
 zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev Da  vos 
da Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da 
məhz bun  lar  dan söz aça  raq Azər 
bay  ca  nın qar  şı  sın  da du  ran müasir 
ça  ğı  rış  la  rı elan et  miş  dir.

Öl  kə baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
par  la  ment  də qə  bul olu  nan qa  nun 
la  yi  hə  lə  ri dün  ya  da hökm sü  rən iq 
ti  sa  di böh  ra  na bax  ma  ya  raq, res  pub
 li  ka  mı  zın da  vam  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min 
et  mə  yə he  sab  lan  mış  dır. Bir söz  lə, 
in  no  va  tiv iq  ti  sa  diy  ya  tın for  ma  laş 
ma  sı üçün Azər  bay  can  da döv  lət tə 
rə  fin  dən əsa  sən la  zı  mi şə  rait möv 
cud  dur. Tə  bii ki, is  la  hat  lar və hə 
vəs  lən  di  ri  ci təd  bir  lər hər za  man tə 
ləb olu  nur və bu təd  bir  lər mul  tip  li 
ka  si  ya ef  fek  ti ya  ra  dır. Əsas tə  ləb 
olu  nan özəl sek  to  run yük  sək tə  şəb 
büs  kar  lıq gös  tər  mə  si və ide  ya  lar  la 
çı  xış et  mə  si  dir. İn  no  va  tiv sa  hib  kar 
lı  ğın in  ki  şa  fı  na bö  yük zə  ru  rət var 
dır və bu fəaliy  yət Azər  bay  can  da 
ən yük  sək sə  viy  yə  də dəs  tək  lə  nir.

İNKİŞAF

la  zı  mi in  ves  ti  si  ya  lar ar  tıq qo  yu  lub. 
Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin sə  rən  ca  mı ilə 
bü  tün ver  gi və göm  rük gü  zəşt  lə  ri 
ilə əha  tə olun  muş Yük  sək Tex  no  lo
 gi  ya  lar Par  kı ya  ra  dı  lıb.

Bun  dan əla  və İKT sek  to  ru  nu in 
ki  şaf et  dir  mək  lə, bi  lik iq  ti  sa  diy  ya 
tı  nı for  ma  laş  dır  maq  la iq  ti  sa  diy  ya 
tın di  gər sa  hə  lə  ri  ni də do  la  yı  sı yol
 la op  ti  mal  laş  dır  maq, ida  rəet  mə  ni 
ef  fek  tiv  ləş  dir  mək və əla  və gə  lir əl 
də et  mək müm  kün  dür. Əs  lin  də 
bu, müasir dün  ya  da sı  naq  dan çıx 
mış ən ef  fek  tiv yol sa  yı  lır.

Bəs bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı üçün da 
ha han  sı ad  dım  la  ra eh  ti  yac var  dır?

Əs  lin  də dün  ya təc  rü  bə  si gös  tə 
rir ki, İKT sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı il  kin 
ola  raq in  ves  ti  si  ya  dan da  ha çox 
“ide  ya və mü  hit”dən ası  lı  dır. Bu 
gün dün  ya  da də  yə  ri və gə  lir  lə  ri 
mil  yard  lar  la dol  lar olan nə  həng 
İKT şir  kət  lə  ri çox cü  zi in  ves  ti  si  ya 
ilə, am  ma ide  ya  lar əsa  sın  da ya  ran 
mış  dır. Öl  kə  miz  də mü  hit for  ma 
laş  sa da, ide  ya “cü  cər  ti”lə  ri ki  mi 
irə  li sü  rü  lən “star  tap”la  rın hər  tə 
rəf  li dəs  tək  lən  mə  si  nə eh  ti  yac var 

dır. Bu dəs  tək tək döv  lət tə  rə  fin  dən 
de  yil, əsa  sən özəl sek  tor tə  rə  fin  dən 
ol  ma  lı  dır.

Ver  gi ba  za  sı  nı ar  tır  maq, biz  ne  si 
şəf  faf  laş  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də 
elekt  ron ti  ca  rə  tin həc  mi  nin ar  tı  rıl 
ma  sı mü  hüm rol oy  na  yır. Dün  ya 
nın bir çox öl  kə  lə  rin  də bu məq  səd
 lə müd  dət  li ola  raq şir  kət  lə  rə ver  gi 
gü  zəşt  lə  ri və di  gər gü  zəşt  lər təq 
dim edi  lir. Öl  kə  miz  də elekt  ron ti 
ca  rə  tin ümu  mi döv  riy  yə  də pa  yı  nın 
4% təş  kil et  mə  si çox bö  yük po  ten 
sialın ol  ma  sı  nı gös  tə  rir.

Bu gün Azər  bay  can İKT məh 
sul  la  rı  nın, de  mək olar ki, 90%dən 
ço  xu  nu id  xal edir. Bir çox öl  kə  lə  rin 
təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, bu məh  sul  la 
rın ək  sə  riy  yə  ti  ni Azər  bay  can  da is 
teh  sal et  mək müm  kün  dür (mo 
dem  lər, TV qu  tu  lar, şə  bə  kə ava 
dan  lıq  la  rı, ka  bel  lər və s.) və bu 
məh  sul  la  ra yer  li ba  zar  da, əha  li ara
 sın  da bö  yük tə  lə  bat var  dır; sa  hib 
kar  lar tə  rə  fin  dən is  teh  sa  lın təş  ki  li 
həm id  xa  lı əvəz edər, həm də ix  rac 
olun  maq  la öl  kə  yə val  yu  ta gə  ti  rər.

Öl  kə  miz, ey  ni za  man  da, bö  yük 

miq  dar  da val  yu  ta ödə  niş  lə  ri he  sa 
bı  na xa  ri  ci proq  ram məh  sul  la  rı id 
xal et  mək  də  dir. Bun  la  rın is  teh  sa  lı 
üçün də Azər  bay  can  da ye  tər  li say 
da mü  tə  xəs  sis  lər möv  cud  dur və ya 
ye  tiş  di  ri  lə bi  lər. Bu, həm də mil  li 
təh  lü  kə  siz  lik ba  xı  mın  dan çox va 
cib  dir.

Ha  zır  da dün  ya  da 4cü Sə  na  ye 
in  qi  la  bı (Fourth İn  dust  rial Re  vo  lu 
tion) və ya Rə  qəm  li in  qi  lab (Di  gi  tal 
Re  vo  lu  tion) baş ver  mək  də  dir. Bu 
in  qi  lab, tex  no  lo  gi  ya  la  rın gü  cün  dən 
is  ti  fa  də et  mək  lə da  ha key  fiy  yət  li 
xid  mət  lə  rin ya  ran  ma  sı  nı, dün  ya 
nın hər ye  rin  dən ağıl  lı ide  ya  la  rın 
top  lan  ma  sı  nı, köh  nəl  miş iş me  tod 
la  rın  dan im  ti  na olun  ma  sı  nı əha  tə 
edir. An  caq onun nü  və  sin  də 2 əsas 
li  be  ral ide  ya var: bu, fər  di hü  quq 
la  rın art  ma  sı və so  sial hü  quq  la  rın 
azal  ma  sı ide  ya  la  rı  dır.

Bu in  qi  lab ta  ma  mi  lə ye  ni im  kan
 lar ya  ra  dır: is  teh  lak  çı  lar üçün bö 
yük se  çim, ye  ni tip iş yer  lə  ri və s. 
Am  ma bu im  kan  lar  la ya  na  şı, onun 
məhv edə  cə  yi ki  fa  yət qə  dər ənə  nə 
vi sa  hə  lər də möv  cud  dur. Mə  sə  lən, 
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 rın  da hiss edir  lər. Son il  lər  də öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 180 mil  yard dol  lar 
in  ves  ti  si  ya qo  yul  muş  dur. Sta  tis  tik 
rə  qəm  lə  rin mü  qa  yi  sə  li təh  li  li də ar 
xa  da qa  lan il  lər  də uğur  la  rın in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si  ni təs  diq  lə  yir. Öl  kə və  tən 
daş  la  rı  nın məş  ğul  luq sə  viy  yə  si  nin 
yük  səl  mə  si  nə gös  tə  ri  lən diq  qə  tin nə 
ti  cə  si  dir ki, son il  lər  də 1 mil  yon 500 
min  dən ar  tıq iş ye  ri açıl  mış  dır. Sa 
hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı, özəl böl  mə  yə 
gös  tə  ri  lən döv  lət dəs  tə  yi sa  yə  sin  də 
iş  siz  li  yin 5%ə düş  mə  si, yox  sul  lu  ğun 
da ey  ni həd  də sax  la  nıl  ma  sı apa  rı  lan 
iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin uğu  ru  dur.

Dün  ya  nın nü  fuz  lu kre  dit agent 
lik  lə  ri  nin Azər  bay  ca  nın rey  tinq  lə  ri  ni 
ar  tır  ma  sı, Da  vos Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mu  nun öl  kə  mi  zi iq  ti  sa  di sa  hə  də 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  yi  nə gö  rə 40cı 
ye  rə la  yiq gör  mə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
si  ya  sə  tin uğur  lu nə  ti  cə  lə  ri  ni eh  ti  va 
edir.

Rə  qa  bət rey  tin  qi  nin for  ma  laş  ma 
sın  da və onun da  vam  lı ola  raq yax  şı 
laş  ma  sın  da öl  kə  də  ki mak  roiq  ti  sa  di 

sa  bit  lik çox mü  hüm rol oy  na  yır. Ar 
tıq bir ne  çə il  dir ki, Azər  bay  can hə 
min rey  tin  qin tər  ki  bin  də mak  roiq  ti 
sa  di sa  bit  lik üz  rə bi  rin  ci on  luq  da  dır. 
Onu da nə  zərə al  maq la  zım  dır ki, bu 
nailiy  yət  lər dün  ya  da də  rin iq  ti  sa  di 
və ma  liy  yə böh  ra  nı  nın da  vam et  di  yi, 
xü  su  sən Av  ra  si  ya mə  ka  nın  da bu 
böh  ra  nın cid  di prob  lem  lər ya  rat  dı  ğı 
bir dövr  də əl  də edi  lib. Nef  tin qiy  mə
 ti  nin 34 də  fə düş  mə  si  nə bax  ma  ya 
raq, ÜDM 1,1%, qey  rineft sə  na  ye  si 
isə 8,4% art  mış  dır. Bu isə öl  kə  də apa
 rı  lan sə  na  ye  ləş  mə si  ya  sə  ti  nin bəh  rə  si 
ki  mi diq  qə  ti cəlb edir.

Ötən ilin yad  da  qa  lan ha  di  sə  lə  rin 
dən olan ener  ji sek  to  run  da  kı ye  ni  lik
 lər də iq  ti  sa  di uğur  la  rın mən  ti  qi nə  ti
 cə  lə  rin  dən  dir. Be  lə ki, Cə  nub Qaz 
Dəh  li  zi  nin Məş  və  rət Şu  ra  sı  nın Ba  kı 
da ke  çi  ri  lən ic  la  sın  da Azər  bay  ca  nın 
bu la  yi  hə  nin real  laş  ma  sın  da  kı ro  lu 
bir  mə  na  lı ola  raq yük  sək də  yər  lən  di 
ril  di. Mü  tə  xəs  sis rə  yi  nə gö  rə, Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi Av  ro  pa üçün ener  ji təh 
lü  kə  siz  li  yi la  yi  hə  si  dir. Azər  bay  can 

üçün isə bu dəh  li  zin real  laş  ma  sı əla 
və si  ya  si, ma  liy  yə, iq  ti  sa  di im  kan  lar 
ya  ra  da  caq  dır. Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin bil  dir  di  yi ki  mi, “Şah  də  niz”, 
Cə  nu  bi Qaf  qaz Bo  ru Kə  mə  ri, TA 
NAP, TAP ki  mi dörd la  yi  hə  dən iba 
rət olan Cə  nub Qaz Dəh  li  zi öl  kə  mi  zə 
əla  və mən  fəət gə  tir  mək  lə da  ya  nıq  lı 
in  ki  şa  fı  mı  zı tə  min edə  cək.

Ey  ni söz  lə  ri Azər  bay  ca  nın iş  ti  ra  kı 
və ma  liy  yə dəs  tə  yi ilə in  şa olu  nan 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru ba  rə  də də 
söy  lə  mək olar. “Ke  çən il Azər  bay  can 
özü  nü dün  ya  ya çox güc  lü tran  zit öl 
kə ki  mi təq  dim edə bil  miş  dir”,  de 
mək  lə bu sa  hə  də diq  qət çə  kən uğur 
la  rın qa  za  nıl  dı  ğı  nı bil  di  rən döv  lət 
baş  çı  mı  zın vur  ğu  la  dı  ğı ki  mi, ar  tıq 
Şərq  dən Qər  bə, Şi  mal  dan Cə  nu  ba 
ge  dən yol  lar Azər  bay  can  dan ke  çir.

İq  ti  sa  di qüd  rə  ti ar  tan Azər  bay  can 
baş  qa öl  kə  lə  rə in  ves  ti  si  ya ya  tı  ran 
res  pub  li  ka ki  mi də diq  qə  ti cəlb edir. 
İn  di Or  ta Asi  ya  dan, Çin  dən, Cə  nu  bi 
Ko  re  ya  dan yük  lər Av  ro  pa  ya Azər 
bay  can va  si  tə  si  lə çat  dı  rı  lır. Ey  ni za 

İSLAHAT

Biznes mühitinin sağlamlaşdırılması 
qeyri-neft sənayesinin inkişafı 
üçün başlıca amildir

Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na qo  yu 
lan və  sait, şa  xə  lən  dir  mə si  ya  sə  ti, 
qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı iq  ti  sa 
diy  ya  tı  mı  zı da  ha da möh  kəm  lən  di 
rir, bir sek  tor  dan  neftqaz sek  to  run
 dan ası  lı ol  ma  ma  sı  na ge  niş im  kan  lar 
açır. Be  lə ki, ya  ra  nan iq  ti  sa  di po  ten 
sialın güc  lən  mə  si, inf  rast  ruk  tur və 
in  ves  ti  si  ya la  yi  hə  lə  ri  nin müx  tə  lif sa 
hə  lə  ri əha  tə et  mə  si, əha  li  nin ay  rıay 
rı tə  bə  qə  lə  ri ara  sın  da fərq  lə  rin azal 
dıl  ma  sı, qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki 
şa  fı ilə bağ  lı hə  dəf  lə  rin real  laş  ma  sı, 

12 il  də gö  rü  lən iş  lər, əl  də olu  nan 
uğur  lu nə  ti  cə  lər Azər  bay  ca  nın dün 
ya  ya özü  nün in  ki  şaf mo  de  li  ni təq 
dim et  mə  si  nə əsas ve  rir. Qey  rineft 
sə  na  ye  si  nin sü  rət  lə art  ma  sı, Azər 
bay  can  da sə  na  ye  ləş  mə pro  se  si  nin 
da  vam et  mə  si, iq  ti  sa  di zo  na  la  rın ya 
ra  dıl  ma  sı böl  gə  lə  rin in  ki  şa  fı  nı da  ha 
da sü  rət  lən  di  rir.

Son il  lər  də 60dan çox döv  lət 
proq  ra  mı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, 
plan  lı iq  ti  sa  diy  ya  tı əvəz edən ba  zar 
iq  ti  sa  diy  ya  tı ins  ti  tut  la  rı  nın ya  ra  dıl 
ma  sı və sa  hib  kar tə  şəb  büs  kar  lı  ğı  na 
söy  kə  nən müasir in  ki  şaf me  xa  niz  mi
 nin, so  sial inf  rast  ruk  tu  run tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si öl  kə  mi  zin gə  lə  cək yük  sə  li  şi 
üçün ge  niş im  kan  lar açır.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re  gion 
la  rı  nın 20142018ci il  lər  də so  sialiq 
ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  nın ikin  ci ili  nin ye  kun  la  rı  na 
həsr olu  nan konf  rans  da qeyd olun 
du  ğu ki  mi, 20132020ci il  lə  ri əha  tə 
edə  cək mər  hə  lə  də Azər  bay  ca  nın hə 
də  fi in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  lə ey  ni sı  ra 
da ad  dım  la  maq, qey  rineft sek  to  ru 
nun hər  tə  rəf  li yük  sə  li  şi  nə nail ol 
maq  dır.

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ay  rıl  maz 
tər  kib his  sə  si olan Azər  bay  can iq  ti  sa
 diy  ya  tı  nın in  ki  şaf mo  de  li ba  rə  də po 
zi  tiv açıq  la  ma  lar  dan, xa  ri  ci mət  buat 
sə  hi  fə  lə  rin  də yer alan təh  lil və araş 

dır  ma  lar  dan da ay  dın olur ki, öl  kə 
miz iq  ti  sa  di böh  ran döv  rün  də də si 
ya  si, iq  ti  sa  di sa  bit  li  yi  ni qo  ru  maq iq 
ti  da  rın  da  dır. Res  pub  li  ka  mız in  ki  şaf 
et  mək  də olan öl  kə  lər sı  ra  sı  na da  xil 
ol  du  ğun  dan gös  tə  ri  lən məq  sə  də çat 
maq üçün ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı şə 
raitin  də sağ  lam rə  qa  bə  ti tə  min edən 
dü  şü  nül  müş döv  lət tən  zim  lən  mə  si, 
ener  ji  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də, yük  sək 
əla  və də  yər ya  ra  dan ix  rac  yö  nüm  lü 
iq  ti  sa  diy  ya  ta trans  for  ma  si  ya və so 
sialiq  ti  sa  di sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
komp  leks ya  naş  ma Azər  bay  can  da 
da əsas prin  sip  lər ki  mi diq  qət mər 
kə  zin  də sax  la  nı  lır. Təc  rü  bə gös  tə  rir 
ki, be  lə bir sis  tem yal  nız sa  hib  kar tə 
şəb  bü  sü  nə və sər  bəst rə  qa  bə  tə əsas 
la  nan ba  zar mü  na  si  bət  lə  ri şə  raitin  də 
müm  kün  dür. Bu sə  bəb  dən  dir ki, xa 
ri  ci sər  ma  yə  çi  lə  rin ma  raq gös  tər  di  yi 
öl  kə  miz  də dün  ya təc  rü  bə  sin  dən is  ti 
fa  də  yə diq  qət ar  tı  rı  lır.

İn  ves  ti  si  ya cəl  be  di  ci  li  yi  nə gö  rə də 
fərq  lə  nən Azər  bay  ca  na is  tə  ni  lən 
həcm  də xa  ri  ci ma  liy  yə re  surs  la  rı yö 
nəlt  mək üçün heç bir prob  lem yox 
dur. 

“Azər  bay  can  da ic  ti  maisi  ya  si sa 
bit  lik qo  ru  nur, tə  min edi  lir”,  söy  lə 
yən möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin si  ya  sə  ti  ni dəs  tək  lə  yən Azər
 bay  can xal  qı öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di qüd 
rə  ti  nin real  lıq  la  rı  nı gün  də  lik hə  yat  la
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 rın  da hiss edir  lər. Son il  lər  də öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 180 mil  yard dol  lar 
in  ves  ti  si  ya qo  yul  muş  dur. Sta  tis  tik 
rə  qəm  lə  rin mü  qa  yi  sə  li təh  li  li də ar 
xa  da qa  lan il  lər  də uğur  la  rın in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si  ni təs  diq  lə  yir. Öl  kə və  tən 
daş  la  rı  nın məş  ğul  luq sə  viy  yə  si  nin 
yük  səl  mə  si  nə gös  tə  ri  lən diq  qə  tin nə 
ti  cə  si  dir ki, son il  lər  də 1 mil  yon 500 
min  dən ar  tıq iş ye  ri açıl  mış  dır. Sa 
hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı, özəl böl  mə  yə 
gös  tə  ri  lən döv  lət dəs  tə  yi sa  yə  sin  də 
iş  siz  li  yin 5%ə düş  mə  si, yox  sul  lu  ğun 
da ey  ni həd  də sax  la  nıl  ma  sı apa  rı  lan 
iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin uğu  ru  dur.

Dün  ya  nın nü  fuz  lu kre  dit agent 
lik  lə  ri  nin Azər  bay  ca  nın rey  tinq  lə  ri  ni 
ar  tır  ma  sı, Da  vos Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mu  nun öl  kə  mi  zi iq  ti  sa  di sa  hə  də 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  yi  nə gö  rə 40cı 
ye  rə la  yiq gör  mə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
si  ya  sə  tin uğur  lu nə  ti  cə  lə  ri  ni eh  ti  va 
edir.

Rə  qa  bət rey  tin  qi  nin for  ma  laş  ma 
sın  da və onun da  vam  lı ola  raq yax  şı 
laş  ma  sın  da öl  kə  də  ki mak  roiq  ti  sa  di 

sa  bit  lik çox mü  hüm rol oy  na  yır. Ar 
tıq bir ne  çə il  dir ki, Azər  bay  can hə 
min rey  tin  qin tər  ki  bin  də mak  roiq  ti 
sa  di sa  bit  lik üz  rə bi  rin  ci on  luq  da  dır. 
Onu da nə  zərə al  maq la  zım  dır ki, bu 
nailiy  yət  lər dün  ya  da də  rin iq  ti  sa  di 
və ma  liy  yə böh  ra  nı  nın da  vam et  di  yi, 
xü  su  sən Av  ra  si  ya mə  ka  nın  da bu 
böh  ra  nın cid  di prob  lem  lər ya  rat  dı  ğı 
bir dövr  də əl  də edi  lib. Nef  tin qiy  mə
 ti  nin 34 də  fə düş  mə  si  nə bax  ma  ya 
raq, ÜDM 1,1%, qey  rineft sə  na  ye  si 
isə 8,4% art  mış  dır. Bu isə öl  kə  də apa
 rı  lan sə  na  ye  ləş  mə si  ya  sə  ti  nin bəh  rə  si 
ki  mi diq  qə  ti cəlb edir.

Ötən ilin yad  da  qa  lan ha  di  sə  lə  rin 
dən olan ener  ji sek  to  run  da  kı ye  ni  lik
 lər də iq  ti  sa  di uğur  la  rın mən  ti  qi nə  ti
 cə  lə  rin  dən  dir. Be  lə ki, Cə  nub Qaz 
Dəh  li  zi  nin Məş  və  rət Şu  ra  sı  nın Ba  kı 
da ke  çi  ri  lən ic  la  sın  da Azər  bay  ca  nın 
bu la  yi  hə  nin real  laş  ma  sın  da  kı ro  lu 
bir  mə  na  lı ola  raq yük  sək də  yər  lən  di 
ril  di. Mü  tə  xəs  sis rə  yi  nə gö  rə, Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi Av  ro  pa üçün ener  ji təh 
lü  kə  siz  li  yi la  yi  hə  si  dir. Azər  bay  can 

üçün isə bu dəh  li  zin real  laş  ma  sı əla 
və si  ya  si, ma  liy  yə, iq  ti  sa  di im  kan  lar 
ya  ra  da  caq  dır. Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin bil  dir  di  yi ki  mi, “Şah  də  niz”, 
Cə  nu  bi Qaf  qaz Bo  ru Kə  mə  ri, TA 
NAP, TAP ki  mi dörd la  yi  hə  dən iba 
rət olan Cə  nub Qaz Dəh  li  zi öl  kə  mi  zə 
əla  və mən  fəət gə  tir  mək  lə da  ya  nıq  lı 
in  ki  şa  fı  mı  zı tə  min edə  cək.

Ey  ni söz  lə  ri Azər  bay  ca  nın iş  ti  ra  kı 
və ma  liy  yə dəs  tə  yi ilə in  şa olu  nan 
nəq  liy  yat inf  rast  ruk  tu  ru ba  rə  də də 
söy  lə  mək olar. “Ke  çən il Azər  bay  can 
özü  nü dün  ya  ya çox güc  lü tran  zit öl 
kə ki  mi təq  dim edə bil  miş  dir”,  de 
mək  lə bu sa  hə  də diq  qət çə  kən uğur 
la  rın qa  za  nıl  dı  ğı  nı bil  di  rən döv  lət 
baş  çı  mı  zın vur  ğu  la  dı  ğı ki  mi, ar  tıq 
Şərq  dən Qər  bə, Şi  mal  dan Cə  nu  ba 
ge  dən yol  lar Azər  bay  can  dan ke  çir.

İq  ti  sa  di qüd  rə  ti ar  tan Azər  bay  can 
baş  qa öl  kə  lə  rə in  ves  ti  si  ya ya  tı  ran 
res  pub  li  ka ki  mi də diq  qə  ti cəlb edir. 
İn  di Or  ta Asi  ya  dan, Çin  dən, Cə  nu  bi 
Ko  re  ya  dan yük  lər Av  ro  pa  ya Azər 
bay  can va  si  tə  si  lə çat  dı  rı  lır. Ey  ni za 
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Biznes mühitinin sağlamlaşdırılması 
qeyri-neft sənayesinin inkişafı 
üçün başlıca amildir

Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na qo  yu 
lan və  sait, şa  xə  lən  dir  mə si  ya  sə  ti, 
qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı iq  ti  sa 
diy  ya  tı  mı  zı da  ha da möh  kəm  lən  di 
rir, bir sek  tor  dan  neftqaz sek  to  run
 dan ası  lı ol  ma  ma  sı  na ge  niş im  kan  lar 
açır. Be  lə ki, ya  ra  nan iq  ti  sa  di po  ten 
sialın güc  lən  mə  si, inf  rast  ruk  tur və 
in  ves  ti  si  ya la  yi  hə  lə  ri  nin müx  tə  lif sa 
hə  lə  ri əha  tə et  mə  si, əha  li  nin ay  rıay 
rı tə  bə  qə  lə  ri ara  sın  da fərq  lə  rin azal 
dıl  ma  sı, qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki 
şa  fı ilə bağ  lı hə  dəf  lə  rin real  laş  ma  sı, 

12 il  də gö  rü  lən iş  lər, əl  də olu  nan 
uğur  lu nə  ti  cə  lər Azər  bay  ca  nın dün 
ya  ya özü  nün in  ki  şaf mo  de  li  ni təq 
dim et  mə  si  nə əsas ve  rir. Qey  rineft 
sə  na  ye  si  nin sü  rət  lə art  ma  sı, Azər 
bay  can  da sə  na  ye  ləş  mə pro  se  si  nin 
da  vam et  mə  si, iq  ti  sa  di zo  na  la  rın ya 
ra  dıl  ma  sı böl  gə  lə  rin in  ki  şa  fı  nı da  ha 
da sü  rət  lən  di  rir.

Son il  lər  də 60dan çox döv  lət 
proq  ra  mı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, 
plan  lı iq  ti  sa  diy  ya  tı əvəz edən ba  zar 
iq  ti  sa  diy  ya  tı ins  ti  tut  la  rı  nın ya  ra  dıl 
ma  sı və sa  hib  kar tə  şəb  büs  kar  lı  ğı  na 
söy  kə  nən müasir in  ki  şaf me  xa  niz  mi
 nin, so  sial inf  rast  ruk  tu  run tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si öl  kə  mi  zin gə  lə  cək yük  sə  li  şi 
üçün ge  niş im  kan  lar açır.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re  gion 
la  rı  nın 20142018ci il  lər  də so  sialiq 
ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra  mı”nın 
ic  ra  sı  nın ikin  ci ili  nin ye  kun  la  rı  na 
həsr olu  nan konf  rans  da qeyd olun 
du  ğu ki  mi, 20132020ci il  lə  ri əha  tə 
edə  cək mər  hə  lə  də Azər  bay  ca  nın hə 
də  fi in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  lə ey  ni sı  ra 
da ad  dım  la  maq, qey  rineft sek  to  ru 
nun hər  tə  rəf  li yük  sə  li  şi  nə nail ol 
maq  dır.

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ay  rıl  maz 
tər  kib his  sə  si olan Azər  bay  can iq  ti  sa
 diy  ya  tı  nın in  ki  şaf mo  de  li ba  rə  də po 
zi  tiv açıq  la  ma  lar  dan, xa  ri  ci mət  buat 
sə  hi  fə  lə  rin  də yer alan təh  lil və araş 

dır  ma  lar  dan da ay  dın olur ki, öl  kə 
miz iq  ti  sa  di böh  ran döv  rün  də də si 
ya  si, iq  ti  sa  di sa  bit  li  yi  ni qo  ru  maq iq 
ti  da  rın  da  dır. Res  pub  li  ka  mız in  ki  şaf 
et  mək  də olan öl  kə  lər sı  ra  sı  na da  xil 
ol  du  ğun  dan gös  tə  ri  lən məq  sə  də çat 
maq üçün ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı şə 
raitin  də sağ  lam rə  qa  bə  ti tə  min edən 
dü  şü  nül  müş döv  lət tən  zim  lən  mə  si, 
ener  ji  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də, yük  sək 
əla  və də  yər ya  ra  dan ix  rac  yö  nüm  lü 
iq  ti  sa  diy  ya  ta trans  for  ma  si  ya və so 
sialiq  ti  sa  di sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
komp  leks ya  naş  ma Azər  bay  can  da 
da əsas prin  sip  lər ki  mi diq  qət mər 
kə  zin  də sax  la  nı  lır. Təc  rü  bə gös  tə  rir 
ki, be  lə bir sis  tem yal  nız sa  hib  kar tə 
şəb  bü  sü  nə və sər  bəst rə  qa  bə  tə əsas 
la  nan ba  zar mü  na  si  bət  lə  ri şə  raitin  də 
müm  kün  dür. Bu sə  bəb  dən  dir ki, xa 
ri  ci sər  ma  yə  çi  lə  rin ma  raq gös  tər  di  yi 
öl  kə  miz  də dün  ya təc  rü  bə  sin  dən is  ti 
fa  də  yə diq  qət ar  tı  rı  lır.

İn  ves  ti  si  ya cəl  be  di  ci  li  yi  nə gö  rə də 
fərq  lə  nən Azər  bay  ca  na is  tə  ni  lən 
həcm  də xa  ri  ci ma  liy  yə re  surs  la  rı yö 
nəlt  mək üçün heç bir prob  lem yox 
dur. 

“Azər  bay  can  da ic  ti  maisi  ya  si sa 
bit  lik qo  ru  nur, tə  min edi  lir”,  söy  lə 
yən möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin si  ya  sə  ti  ni dəs  tək  lə  yən Azər
 bay  can xal  qı öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di qüd 
rə  ti  nin real  lıq  la  rı  nı gün  də  lik hə  yat  la

NərimanƏliyev
MilliMəclisindeputatı
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man  da, ta  ri  xi İpək yo  lu  nun bər  pa  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də də önəm  li iş  lər gö  rü 
lür. Əv  vəl  ki il  lər  də Tür  ki  yə  dən Or  ta 
Asi  ya  ya Gür  cüs  tan və Ru  si  ya əra  zi 
lə  rin  dən ke  çən yük  lər in  di Asi  ya  ya 
Azər  bay  can əra  zi  sin  dən  Xə  zər də 
ni  zi üzə  rin  dən ge  dir.

Öl  kə  mi  zin gə  lə  cə  yi  ni tə  min edə 
cək sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı, biz  nes və 
in  ves  ti  si  ya mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl 
ma  sı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qar  şı
 ya qoy  du  ğu baş  lı  ca hə  dəf  lər  dən  dir. 
Son 12 il  də öl  kə  də 70 min  dən ar  tıq 
özəl müəs  si  sə ya  ra  dıl  mış, əha  li  nin 
iş  lə tə  mi  na  tı is  ti  qa  mə  tin  də önəm  li 
is  la  hat  lar apa  rıl  mış  dır. 12 il  də sa  hib 
kar  la  ra gü  zəşt  li şərt  lər  lə 1 mil  yard 
700 mil  yon ma  nat kre  di  tin ve  ril  mə  si 
iş adam  la  rı  na döv  lət dəs  tə  yi  nin nü 
mu  nə  si  dir.

Ötən ilin son  la  rın  da özəl sek  to  run 
in  ki  şa  fı  nın da  ha da sü  rət  lən  di  ril  mə  si 
ilə bağ  lı hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər, 
im  za  la  nan fər  man və sə  rən  cam  lar iş 
adam  la  rı  nın sər  bəst fəaliy  yə  ti, şəf  faf
 lı  ğın tə  mi  na  tı üçün əl  ve  riş  li, mün  bit 
şə  rait ya  rat  mış  dır. Be  lə ki, sa  hib  kar 
lıq sub  yekt  lə  rin  də yox  la  ma  lar 2 il 
müd  də  ti  nə da  yan  dı  rıl  mış, li  sen  zi  ya 
tə  ləb olu  nan fəaliy  yət növ  lə  ri  nin sa  yı 

59dan 37ə en  di  ril  miş, döv  lət rü  su 
mu  nun məb  lə  ği pay  taxt  da 2, re  gion
 lar  da isə 4 də  fə azal  dıl  mış  dır. Li  sen 
zi  ya  la  rın “ASAN xid  mət” mər  kəz  lə 
rin  də ve  ril  mə  si ilə iş adam  la  rı  nı na 
ra  hat edən sü  rün  dür  mə  çi  lik hal  la  rı 
ara  dan qal  dı  rıl  mış  dır. Özəl sek  to  ra 
ma  liy  yə dəs  tə  yi  nin güc  lən  di  ril  mə  si 
məq  sə  di  lə Sa  hib  kar  lı  ğa Kö  mək Mil  li 
Fon  du tə  rə  fin  dən 5243 iş ada  mı  na 
248,5 mil  yon ma  nat gü  zəşt  li kre  dit 
lər ve  ril  miş, nə  ti  cə  də 12600 ye  ni iş 
ye  ri  nin açıl  ma  sı üçün im  kan ya  ran 
mış  dır. Sa  hib  kar  la  rın il  lər  dən bə  ri 
üz  ləş  dik  lə  ri gi  rov prob  le  mi  nin həl  li 
üçün 32 bank ol  ma  yan kre  dit təş  ki  la
 tı  nın xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də olu  nur.

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin 3 fev  ral 2016
cı il ta  rix  li fər  ma  nı ilə mər  kə  zi və 
yer  li ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rın  da 
apel  ya  si  ya şu  ra  la  rı  nın və Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti ya 
nın  da Apel  ya  si  ya Şu  ra  sı  nın ya  ra  dıl 
ma  sı sa  hib  kar  la  rın hü  quq  la  rı  nın qo 
run  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan növ  bə  ti 
ad  dım ki  mi də  yər  lən  di  ri  lir. Sə  nə  din 
im  za  lan  ma  sın  da məq  səd sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti gös  tə  rən fi  zi  ki və hü  qu  qi 
şəxs  lə  rin mü  ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı 
sa  hə  sin  də çox  pil  lə  li  yin tə  min edil 

mə  si, mər  kə  zi və yer  li ic  ra ha  ki  miy 
yə  ti or  qan  la  rı  nın qə  rar  la  rın  dan, hə 
rə  kət və hə  rə  kət  siz  li  yin  dən yu  xa  rı 
or  qa  na şi  ka  yət  lə  rin ve  ril  mə  si me  xa 
niz  mi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  dir.

Bu gü  nü  mü  zün real  lıq  la  rı Azər 
bay  ca  nın dün  ya miq  ya  sın  da se  çi  lən, 
müs  tə  qil si  ya  sət apa  ran, iq  ti  sa  di 
müs  tə  qil  li  yi  ni tə  min edən öl  kə ol  du 
ğu  nu təs  diq  lə  yir. Döv  lə  ti  mi  zin baş 
çı  sı bil  di  rir: “Bi  zim gü  cü  mü  zün 
mən  bə  yi Azər  bay  can xal  qı  dır və 
güc  lü iq  ti  sa  diy  yat  dır. Çün  ki əgər biz 
iq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yi tə  min et  mə  səy 
dik, baş  qa öl  kə  lər  dən ası  lı və  ziy  yə  tə 
dü  şə bi  lər  dik və dü  şə  cək  dik. Ne  cə 
ki, in  di biz bə  zi öl  kə  lə  ri gö  rü  rük”. 
Tə  ləb bu  dur ki, da  xi  li ba  za  rı  mız, yer
 li is  teh  sal qo  run  sun, in  hi  sar  çı  lıq hal 
la  rı  na qar  şı mü  ba  ri  zə güc  lən  di  ril  sin, 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li məh  sul  la  rın is 
teh  sa  lı ar  tı  rıl  sın. Qiy  mət  lə  rin tən  zim
 lən  mə  si, id  xa  la ma  ne olan sü  ni ən 
gəl  lə  rə qar  şı mü  ba  ri  zə apa  rıl  ma  sı is 
ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən təd  bir  lər sa  yə 
sin  də in  hi  sar  çı  lıq, kor  rup  si  ya hal  la  rı 
ara  dan qal  dı  rı  lır.

Xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  la  rın öl  kə  mi  zə 
cəlb edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də də önəm
 li ad  dım  lar atı  lır. İn  ves  ti  si  ya cəl  be  di 
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ci  li  yi  nə gö  rə xa  ri  ci iş adam  la  rı  nın 
ma  raq gös  tər  di  yi Azər  bay  can  da ix  ra
 cın təş  vi  qi sis  te  mi ya  ra  dı  lır, dün  ya 
ba  za  rı  na çı  xa  rı  lan məh  sul  la  rın key 
fiy  yə  ti bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra uy 
ğun  laş  dı  rı  lır. Bu isə onu gös  tə  rir ki, 
son il  lər ər  zin  də öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
güc  lən  mə  si  nə im  kan ya  ra  dan sa  hə  lə
 rə bö  yük həcm  li in  ves  ti  si  ya  lar qo  yu 
lub, döv  lət dəs  tə  yi güc  lən  di  ri  lib.

“Kənd tə  sər  rü  fa  tı ili” olan 2015ci 
il  də aq  rar sa  hə  də ar  tım 6,6% ol  muş, 
məh  sul  dar  lıq yük  səl  miş, ta  xıl  çı  lıq  da 
irə  li  lə  yiş ol  muş  dur. İri fer  mer tə  sər 
rü  fat  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  nə diq  qət ar  tı 
rıl  mış  dır. Bu isə əha  li  nin yer  li, da  ha 
key  fiy  yət  li ər  zaq məh  sul  la  rı ilə tə  mi 
na  tı  na, id  xal  dan ası  lı  lı  ğın azal  dıl  ma 
sı  na, ki  çik və or  ta fer  mer tə  sər  rü  fat  la
 rı  nın for  ma  laş  ma  sı  na şə  rait ya  ra  dır.

İq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si və 
qey  rineft sek  to  ru  nun güc  lən  di  ril 
mə  si he  sa  bı  na da  vam  lı və sa  bit iq  ti 
sa  di in  ki  şa  fa nail olun  ma  sı, ÜDMin 
və döv  lət büd  cə  si  nin for  ma  laş  ma  sın
 da tə  bii eh  ti  yat  lar ami  li  nin azal  dıl 
ma  sı, bü  tün böl  gə  lə  rin so  sialiq  ti  sa  di 
və  ziy  yə  ti  nin müasir tə  ləb  lər sə  viy  yə
 si  nə çat  dı  rıl  ma  sı, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  yi  nin yük  səl 
dil  mə  si və yer  li məh  sul  la  rın dün  ya 
ba  zar  la  rı  na ix  rac im  kan  la  rı  nın ar  tı 
rıl  ma  sı, əha  li  nin eti  bar  lı so  sial mü  da
 fiəsi  nin təş  ki  li və mad  dimə  nə  vi ri 

fah ha  lı  nın dur  ma  dan yax  şı  laş  dı  rıl 
ma  sı, or  ta tə  bə  qə  nin for  ma  laş  dı  rıl 
ma  sı və cə  miy  yət hə  ya  tın  da ro  lu  nun 
ar  tı  rıl  ma  sı bir məq  sə  də yö  nəl  di  lir: 
in  san ami  li  nə ar  tan diq  qə  tin əsa  sı  nı 
təş  kil edən gös  tə  ri  ci  lə  ri da  ha bö  yük 
rə  qəm  lər  lə ifa  də et  mək, so  sialiq  ti  sa
 di sa  hə  də ti  ta  nik in  ki  şa  fı ger  çək  ləş 
dir  mək. Bu  nun üçün po  ten  sial ba  za 
ki  mi neftqaz ha  si  la  tı, nəq  li və ema  lı 
sis  tem  lə  ri  nin ti  kil  mə  si, ye  ni  dən qu 
rul  ma  sı, mo  dern  ləş  di  ril  mə  si nə  zər  də 
tu  tu  lur, neftkim  ya za  vod  la  rın  dan 
iba  rət komp  lek  sin in  şa  sı plan  laş  dı  rı 
lır. Ən əsa  sı isə qey  rineft sek  to  ru 
nun in  ki  şa  fı  na in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu  şu 
na, sa  hib  kar  lı  ğa ən  gəl olan hal  la  rın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na diq  qət ar  tı  rı 
lır. Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli 
yev “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re 
gion  la  rı  nın 20142018ci il  lər  də so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra 
mı”nın ic  ra  sı  nın ikin  ci ili  nin ye  kun 
la  rı  na həsr olun  muş ic  la  sın  da öl  kə  də 
biz  nes mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər  dən, ve  ri 
lən tap  şı  rıq  lar  dan, im  za  la  nan fər  man 
və sə  rən  cam  lar  dan ge  niş bəhs edə 
rək bu sa  hə  nin daim diq  qət mər  kə 
zin  də ol  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni bil  dir 
miş  dir: “Biz müt  ləq da  xi  li ba  za  rı  mı 
zı, yer  li is  teh  sa  lı qo  ru  ma  lı  yıq, bu 
nun  la bə  ra  bər in  hi  sar  çı  lı  ğa yol ver 
mə  mə  li  yik. Bu da çox cid  di mə  sə  lə 
dir. Çün  ki, əl  bət  tə, mən çox is  tə  yi  rəm 
ki, Azər  bay  can məh  sul  la  rı da  ha da 
çox is  teh  sal olun  sun, biz id  xal  dan 
ası  lı  lı  ğı da  ha da azal  daq, iş yer  lə  ri 
ya  ra  dıl  sın, ix  rac qa  bi  liy  yət  li məh  sul 
lar is  teh  sal edək. An  caq bu  nun  la bə 
ra  bər əgər biz id  xal mal  la  rı  na sü  ni 
ən  gəl  lər qoy  saq, bu za  man rə  qa  bət 
ol  ma  ya  caq. Am  ma rə  qa  bət əsas  dır. 
Hər bir öl  kə  nin in  ki  şa  fı üçün azad, 
əda  lət  li, sər  bəst rə  qa  bət əsas şərt  dir. 
Ona gö  rə bu  ra  da iki amil nə  zə  rə 
alın  ma  lı  dır. Həm qiy  mət  lə  rin tən 
zim  lən  mə  si, bü  tün sü  ni ən  gəl  lər, id 
xal qar  şı  sın  da du  ran ma  neələr ara 
dan gö  tü  rül  mə  li  dir, ey  ni za  man  da, 
da  xi  li is  teh  sal qo  run  ma  lı  dır. Ona gö 
rə mü  va  fiq qu  rum  lar çox fəal iş  lə  mə

 li  dir  lər ki, bu iki ami  li tə  min et  sin  lər. 
Yer  li is  teh  sal, id  xal  dan ası  lı  lı  ğın azal
 dıl  ma  sı bi  zim gə  lə  cək da  ya  nıq  lı in  ki
 şa  fı  mı  zın əsas mə  sə  lə  si  dir”.

Sə  na  ye və aq  rar sa  hə  nin in  ki  şa  fı 
na yö  nə  lən is  la  hat  la  rın tət  bi  qi sü  rət 
lən  di  ri  lir. “Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sın  da sə  na  ye  nin in  ki  şa  fı  na dair 2015
2020ci il  lər üçün Döv  lət Proq  ra 
mı”nın həl  li qar  şı  da  kı il  lər  də sə  na  ye
 nin in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rə  cək  dir. Res 
pub  li  ka  mı  zın ilk te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya 
pey  ki  nin xid  mət  lə  ri  nin ge  niş  lən  di 
ril  mə  si, aşa  ğı or  bit  li mü  şa  hi  də pey 
ki  nin or  bi  tə çı  xa  rıl  ma  sı, elekt  ron xid
 mət  lə  rin və in  ter  net tra  fi  ki  nin ge  niş 
lən  di  ril  mə  si, yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lar 
par  kı  nın fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li is  ti  qa 
mə  tin  də təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si bu sa 
hə  də ye  ni im  kan  lar ya  rat  mış  dır.

“2016cı il çox cid  di iq  ti  sa  di is  la 
hat  lar ili ol  ma  lı  dır və ola  caq  dır” söy
 lə  mək  lə proq  noz  lar ba  rə  də inam  la 
da  nı  şan Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
vur  ğu  la  dı  ğı ki  mi, müs  tə  qil  lik, iq  ti  sa
 di in  ki  şaf yo  lu ilə irə  li  lə  yən Azər  bay
 ca  nın iq  ti  sa  di böh  ran  dan ən az it  ki 
ilə çıx  ma  sı üçün yer  li re  surs  lar  dan 
is  ti  fa  də im  kan  la  rı və da  xi  li po  ten  sialı 
tü  kən  məz  dir: “Ona gö  rə bun  dan 
son  ra is  la  hat, şəf  faf  lıq, mə  su  liy  yət, 
qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı, ix  rac 
yö  nüm  lü məh  sul  la  rın is  teh  sa  lı, id 
xal  dan ası  lı  lı  ğın azal  dıl  ma  sı  bü  tün 
bu amil  lər bi  zim da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı 
mı  zı tə  min edə  cək”. Da  vam  lı in  ki  şa 
fın yol xə  ri  tə  si ki  mi də  yər  lən  di  ri  lən 
“Azər  bay  can 2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” 
İn  ki  şaf Kon  sep  si  ya  sı  nın baş  lı  ca st  ra 
te  ji məq  sə  di möv  cud im  kan və re 
surs  la  rı nə  zə  rə al  maq  la Azər  bay  can 
da da  vam  lı iq  ti  sa  di ar  tım və yük  sək 
so  sial ri  fah, sə  mə  rə  li döv  lət ida  rəet 
mə  si və qa  nu  nun ali  li  yi, in  san  la  rın 
bü  tün hü  quq və azad  lıq  la  rı  nın tam 
tə  min edil  mə  si və və  tən  daş cə  miy  yə
 ti  nin öl  kə  nin ic  ti  mai hə  ya  tın  da fəal 
sta  tu  su ilə sə  ciy  yə  lə  nən in  ki  şaf mər 
hə  lə  si  nə nail ol  maq  dır. 2020ci il  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  di və si  ya  si cə  hət 
dən in  ki  şaf et  miş, rə  qa  bət qa  bi  liy  yət
 li öl  kə ola  caq  dır.




