Analitik informasiya jurnalı

yanvar-fevral 2016

İlham Əliyev:

“Bugünkü gənc sabah
ölkəmizi idarə edəcəkdir”

Ми л л и Мя ъ л и с
Аналитик информасийа журналы
Тясисчи:
Азярбайъан Республикасынын
Милли Мяълиси
Редаксийа Шурасы:
Огтай Ясядов, Зийафят Ясэяров,
Бащар Мурадова, Валещ Ялясэяров,
Сяфа Мирзяйев, Яли Щцсейnli,
Зийад Сямядзадя, Елдар Ибращимов,
Щади Ряъябли, Ариф Рящимзадя,
Иса Щябиббяйли, Рафаел Щцсейнов,
Ящлиман Ямирасланов, Сямяд
Сейидов, Сийавуш Новрузов,
Агийя Нахчыванлы, Фуад Мурадов,
Фяттащ Щейдяров, Аьаъан Абыйев
		
Баш редактор:
Цлвиййя Абдуллайева
Баш редакторун мцавини:
Мцбариз Ясэяров
Мясул редактор:
Аидя Ящмядова
Мясул katib:
Нязрин Ялийева
Дизайн:
Вяфадаr Ялийев
“Кцтляви информасийа васитяляри
щаггында” Азярбайъан
Республикасы Ганунуна
мцвафиг олараг тясис едилиб.
Редаксийанын цнваны:
Азярбайъан 1152, Бакы,
Парламент проспекти 1.
Тел: (+99 412) 510 99 07
(+99 412) 510 67 01
(+99 412) 510 90 01
Милли Мяълисин
рясми web сящифяси:
www.meclis.gov.az
“Милли Мяълис” журналынын
web сящифяси:
www.jurnal.meclis.gov.az

Журнал 2007-ъи илин май
ayындан няшр олунур

Baş redaktordan
Hörmətli oxucu, bu sayımız “Milli Məclis”
jurnalının 2016-cı ildə sizinlə ilk görüşüdür. Bu
ölkəmiz üçün müəyyən mənada sınaq ilidir de
sək, yanılmarıq. Sirr deyil ki, məhz dövlət başçı
İlham Əliyevin böyük səyləri nəticəsində xeyli
vaxtdır ki, dünyada tüğyan edən iqtisadi katak
lizmlər ölkəmizə təsir edə bilmirdi.

il
s ı

Lakin Azərbaycanın da üzv olduğu dünya birliyinin qlobal böhran
dan çıxa bilməməsi, üstəgəl dünyada geosiyasi və humanitar gərginliklərin
artması, bunlarla bahəm bizimlə qonşu dövlətlərdə ağır iqtisadi fəsadların
dərinləşməsi iqtisadiyyatımızın bu ağrılı və eyni zamanda, zəruri proses
lərdən keçməsini şərtləndirdi.
Ölkə əhalisi qəflətən gələn devalvasiya dalğasını çaşqınlıqla qarşılasa
da, bu, uzun çəkmədi. Prezident İlham Əliyev çox az bir zaman çərçivə
sində operativ, qabaqlayıcı tədbirlər görərək iqtisadi islahatlara start verdi.
Regionların 2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqramı
nın icrasının ikinci ilinin yekunlarına həsr olunan konfransda ölkə başçısı
konkret hədəfləri müəyyən etdi.
Jurnalımızın bu sayında Prezidentin proqram xarakterli çıxışları mil
lət vəkillərimiz tərəfindən geniş təhlil olunaraq diqqətə çatdırılır. Hazırkı
mərhələdə qeyri-neft sektorunun inkişaf yolları, innovativ iqtisadiyyatın
formalaşması və buradan irəli gələn bir sıra məsələlər təqdim olunan yazı
larda nəzərdən keçirilir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin aparıcı Qərb dövlətlərinə etdiyi
səfərləri, Münhendəki, Davosdakı tarixi çıxışları yaşamaqda olduğumuz
təqvimin ən vacib hadisələrindəndir.
Azərbaycan Prezidenti Administrasiyası rəhbərinin müavini, Xarici
əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov jurnalımıza müsahibəsin
də geosiyasi gəlişmələrdən, Azərbaycanın etibarlı tərəfdaş kimi beynəlxalq
imicinin güclənməsindən, Qərb dövlətləri ilə hərtərəfli və uğurlu əməkdaş
lıq siyasəti qurmasından söz açıb.
Dünyanın tolerantlıq nümunəsi olan Azərbaycanda dini dözümlülü
yün tarixi kökləri, multikulturalizmin mahiyyəti Milli Məclisin yeni yara
dılan İctimai birliklər və dini qurumlar komitəsinin sədri Siyavuş Novru
zov tərəfindən geniş şərh olunur.
Səhiyyə komitəsinin sədri akademik Əhliman Əmiraslanov tibb sahə
sində həyata keçirilən yeniliklərdən, qanun layihələrindən, kadr hazırlıqla
rından və digər maraqlı məqamlardan danışır.
Prezident İlham Əliyev tərəfindən iqtisadi, siyasi və beynəlxalq siya
sətdə həyata keçirilən işlərin nəticəsi olaraq əminliklə demək olar ki, Azər
baycanımız bütün sınaqlardan qalibiyyətlə çıxacaq.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis”  jurnalının  baş redaktoru
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Prezident İlham Əliyev Münhen
Təhlükəsizlik Konfransında iştirak etdi
Almaniya Federativ Respublikasında işgüzar səfərdə olan Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham Əliyev fevralın 12-də Münhen şəhərində 52-ci
Münhen Təhlükəsizlik Konfransı çərçivəsində “Neftin qiymətinin aşağı
düşməsi geosiyasi məsələləri üzrə enerji təhlükəsizliyi” mövzusunda dəyir
mi masada, fevralın 13-də isə “İqlim və enerji təhlükəsizliyi. İstiləşmə hələ
də davam edirmi?” mövzusunda keçirilən panel-müzakirədə iştirak etdi.
“Neftin qiymətinin aşağı düş
məsi geosiyasi məsələləri üzrə
enerji təhlükəsizliyi” adlı tədbirdə
neftin qiymətinin səviyyəsi, onun
istehsalçı ölkələrə təsiri, neft baza
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rındakı hazırkı vəziyyət və qarşı
dakı vəzifələrlə bağlı fikirlər mü
zakirə olundu.
Dəyirmi masada çıxış edən Pre
zident İlham Əliyev diqqətə çatdır

 ı ki, müstəqilliyin ilk illərində
d
Azərbaycan iqtisadiyyatı durğun
luq, iqtisadi və maliyyə böhranı
səbəbindən, demək olar ki, tama
milə məhv edilmişdi. Buna görə də

neft və qaz sektoruna əsas neft şir
kətlərinin sərmayə yatırmağa də
vət edilməsi təkcə investisiyaların
cəlb olunması deyil, bu, ölkəmizin
inkişaf yollarının tapılması demək
idi. Artıq 20 il ötüb və Azərbaycan
neft-qaz sahəsinə böyük investisi
yaları cəlb etməklə, önəmli neft,
tezliklə isə təbii qaz istehsalçısına
və ixracatçısına çevrilməklə yanaşı,
bu sektordan əldə edilən gəlirlərin
əsasən qeyri-neft sektoruna, xüsu
silə infrastruktura yatırılmasına
müvəffəq olub. Beləcə, ölkəmizin
neft amilindən asılılığı son illər ər
zində əhəmiyyətli dərəcədə azalıb.
Gələcəkdə ixrac potensialımızı
şaxələndirmək məqsədilə iqtisadi
islahatların davam etdirilməsini,
özəl sektor üçün daha yaxşı şə
raitin yaradılmasını, daha çox in
vestisiyaların cəlb edilməsini və
irimiqyaslı özəlləşdirmə proqram
larına başlanılmasını zəruri hesab
edən dövlət başçısı dedi: “Biz nef
tin qiymətinin yüksək olduğu
dövrdə yaşamışıq, indi isə neftin
qiymətinin aşağı olduğu bir dövr
də yaşayırıq. Bizim üçün ən əhə
miyyətlisi isə neftin qiyməti yeni

dən yuxarı qalxdıqda bu islahatları
davam etdirmək və bacardığımız
qədər neft və qazdan asılılığımızı
azaltmaqdır”.
Prezident İlham Əliyev neftin
qiymətinin dörd dəfə aşağı düş
məsinin çox gözlənilməz olduğu
nu vurğuladı: “Biz bu dövrə hazır
deyildik. Əslində, biz postneft döv
rünə 2030-cu ildən sonra hazırlaş
mağı planlaşdırırdıq. Lakin bu ya
xınlarda Nazirlər Kabinetinin icla
sında söylədiyim kimi, neftdən
sonrakı dövr artıq bizim üçün baş
lamışdır”. Prezident bir daha qeyd
etdi ki, “biz iqtisadiyyatımızın şa
xələndirilməsi və infrastruktura
sərmayə qoyuluşu siyasəti sayəsin
də, hesab edirəm ki, bu vəziyyət
dən minimum itkilərlə çıxmağı ba
cardıq”.
Dövlət başçısı konfrans çərçivə
sində fevralın 13-də keçirilən digər
tədbirdə - “İqlim və enerji təhlükə
sizliyi. İstiləşmə hələ də davam
edirmi?” mövzusunda panel-mü
zakirədə də çıxış etdi. Tədbirə bir
çox mötəbər qonaqlarla yanaşı
Azərbaycanın birinci xanımı Meh
riban Əliyeva və qızı Leyla Əliyeva

da qatılmışdı.
Prezident İlham Əliyev çıxışın
da əvvəlcə su resursları ilə bağlı
məsələyə aydınlıq gətirərək bildir
di ki, ölkəmizin ərazisinə daxil
olan əsas çaylarımız mənbələrini
qonşu ölkələrdən götürür və xüsu
silə Ermənistanda Araz çayının çox
ciddi çirklənməsi müşahidə olu
nur. Bu da bizim hamımız üçün
təhlükədir.
Ölkə başçısı vurğuladı ki, Avro
pa Şurası Parlament Assambleyası
nın müvafiq qətnaməsində Ermə
nistanın qonşu regionlara suyun
təchizatında maneələr yaratdığı,
Azərbaycan əhalisinin bu su mən
bəyindən istifadə edə bilməməsi
bəyan edilib. Lakin onlar hələ vax
tilə Dağlıq Qarabağda tikilmiş su
anbarından bu gün mülki əhaliyə
problemlər törətmək üçün istifadə
edirlər.
Ötən illərdə ölkəmizdə neftdən
asılılığı azaltmaq məqsədilə inf
rastruktura bir çox sərmayə qoyul
duğunu deyən dövlətimizin başçı
sı bu dövrdə ümumi daxili məhsu
lun həcminin artdığını, irimiqyaslı
islahatların aparıldığını diqqətə
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çatdırdı. O bildirdi ki, neftin qiy
mətinin dörd dəfə aşağı düşməsi
texnologiyaya, qeyri-neft iqtisadiy
yatına, kənd təsərrüfatına, infor
masiya-kommunikasiya texnologi
yaları sahəsinə sərmayə qoymaq
üçün fürsətdir. İlham Əliyev dedi
ki, “biz dünya bazarında təkcə neft
və qaz ixrac edən ölkə kimi yox,
digər məhsulları ixrac edən ölkə
kimi yerimizi tapmalıyıq”.
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Azərbaycan Prezidenti hazırda
Cənub Qaz Dəhlizi layihəsinin icra
olunduğunu, bunun da enerji təh
lükəsizliyinin təmin edilməsinə,
həmçinin marşrutların və enerji
mənbələrinin şaxələndirilməsinə
imkan verəcəyini diqqətə çatdırdı.
Dövlətimizin başçısı neftin qiy
mətinin aşağı düşməsinin Azər
baycanın iqtisadi inkişafına yüksək
dərəcədə təsir etmədiyini bildirdi

və dedi ki, əsas məqsəd dayanıqlı
inkişafın təmin olunmasıdır.
İlham Əliyev iqlim dəyişikliyi
məsələsi ilə əlaqədar fikirlərini də
bildirdi. Dedi ki, Azərbaycanın
Kioto protokolu qarşısında heç bir
öhdəliyinin olmamasına baxmaya
raq, ölkəmizdə bərpa olunan enerji
mənbələri ilə bağlı genişmiqyaslı
işlərin görülməsi bizim bu prosesə
verdiyimiz töhfədir.
Avropa Komissiyasının enerji
birliyi üzrə sədr müavini Maroş
Şefçoviç, ABŞ Senatının Ətraf mü
hit və ictimai işlər komitəsinin üz
vü Şeldon Uaythaus, “Allianze SE”
şirkətinin baş icraçı direktoru,
Münhen Təhlükəsizlik Konfransı
nın Məşvərət Şurasının üzvü Oli
ver Bate, “Green Peace Interna
tional” təşkilatının sabiq icraçı di
rektoru Kumi Naydoo iqlim dəyi
şikliyi ilə bağlı ictimai rəyin yara
dılması istiqamətində işlərin gö
rülməsinin vacibliyini bildirdilər.
Qeyd olundu ki, iqlim dəyişikliyi
təbii sərvətlərə, insanların həyat
tərzinə təsir göstərir. Belə olan hal
da insanlar iqlim mühacirlərinə
çevrilirlər.
Çıxış edənlər enerji təhlükəsizli
yi ilə bağlı fikirlərini bölüşdülər.
Ermənistanın Xarici İşlər Nazir
liyi əməkdaşının Azərbaycan tərə
finin Ermənistanı bir sıra məsələ
lərdə, o cümlədən Arazın suyunun
çirkləndirilməsi ilə ittihamları ba
rədə sualına cavabında Prezident
İlham Əliyev dedi ki, bu fikirlər
yanlışdır. Əslində Ermənistan qeyd
olunan məsələlərlə bağlı Azərbay
can tərəfindən deyil, Avropa Şura
sı və Avropa Parlamenti tərəfindən
günahlandırılır.
“Biz Ermənistanı işğala görə gü
nahlandırırıq”, - deyən dövlətimi
zin başçısı bununla bağlı BMT Təh
lükəsizlik Şurası tərəfindən 4 qət

namənin qəbul olunduğunu, Ermə
nistanın artıq 10-dan çox ölkə tərə
findən tanınan Xocalı soyqırımını
həyata keçirdiyini diqqətə çatdırdı.
Su sahəsində və digər məsələlər
də tərəflərin əməkdaşlığı ilə bağlı
Prezident İlham Əliyev bildirdi ki,
Avropa Şurası Parlament Assamb
leyasının bir müddət əvvəl Stras
burqda su resurslarının idarəsi ilə
bağlı törətdiyi problemlərə görə
qəbul etdiyi qətnamədə Ermənista
nın üzərinə öhdəlik qoyulub ki,
onlar daha məsuliyyətli olsunlar.
Dövlət başçısı bir daha vurğuladı
ki, Ermənistan və Azərbaycan ara
sında əməkdaşlığın qurulması üçün
torpaqların işğaldan azad edilməsi
prosesinə başlanılmalıdır.
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Milli Məclisin
növbədənkənar iclası keçirildi
Yanvarın 19-da Milli Məclisin
növbədənkənar iclası keçirildi.
Parlamentin Sədri Oqtay Əsədov
növbədənkənar sessiyanı açıq
elan etdikdən sonra Azərbaycan
Respublikasının Dövlət himni
səsləndirildi.
Spiker qeyd etdi ki, ötən sessi
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yanın son iclasında Prezident İlham
Əliyevin tapşırıqlarına əsasən iqti
sadi sahədə islahatlar hazırlandı
ğını söyləmişdi. O, bu istiqamətdə
yanvarın 18-də dövlət başçısının
yanında müşavirə keçirildiyini diq
qətə çatdırdı. Bununla bağlı iqtisadi
sahədə islahatları sürətləndirmək

və ölkə iqtisadiyyatını daha da in
kişaf etdirmək məqsədilə Prezident
tərəfindən Milli Məclisə iki zərflə
qanun layihələrinin daxil olduğu
nu bildirdi.
Birinci zərfdəki qanun layihələ
ri barədə məlumat verən Milli Məc
lisin İqtisadi siyasət, sənaye və sa

PARLAMENT

hibkarlıq komitəsinin sədri Ziyad
Səmədzadə: “Bizə təqdim edilən
zərfə daxil olan qanun layihələri
sistemli təhlilin nəticəsidir”, - de
di. O bildirdi ki, “Əmanətlərin sı
ğortalanması haqqında” Qanuna
dəyişiklik edilməsi nəzərdə tutu
lur. Belə ki, əvvəllər əmanətin 500
manatadək olan hissəsindən başqa
qalan hissəsindən faizlər tutulur
du. Bu qanun layihəsinə əsasən
isə əmanətlərə görə olan divident
lərdən heç bir faiz tutulmayacaq.
Bundan əlavə burada Əmanətlə
rin Sığortalanması Fondunun da
ha da təkmilləşdirilməsi, bankların
fəaliyyətinin yaxşılaşdırılması ilə

bağlı maddələr də nəzərdə tutu
lub.
Ziyad Səmədzadə həmçinin
MDB məkanında analoqu olmayan
“Əmanətlərin tam sığortalanması
haqqında” qanun layihəsinin də
Milli Məclisə təqdim olunduğunu
və gələcəkdə bu qanunun insanla
rın əmanətlərindən daha rahat isti
fadə etmələrinə imkan verəcəyini
söylədi.
Komitə sədri qeyd etdi ki, Ver
gi Məcəlləsinə nəzərdə tutulan də
yişikliklər isə Azərbaycana inves
tisiya axınının təmin edilməsinə,
yeni iqtisadi sahələrin yaradılması
na, real sektorun dəstəklənməsinə
yönəldilib. Məcəllənin 102-ci mad
dəsinə edilən dəyişikliklərə əsasən,
fevralın 1-dən etibarən üç il müd
dətində yerli bank və xarici bankın
Azərbaycanda fəaliyyət göstərən
filialı tərəfindən fiziki şəxslərin
əmanəti üzrə ödənilən illik faiz gə
lirləri, habelə emitent tərəfindən
investisiya qiymətli kağızları üzrə
ödənilən divident, diskont (istiq
razların nominalından aşağı yer
ləşdirilməsi nəticəsində yaranmış
fərq) və faiz gəlirləri gəlir vergisin
dən azad edilir.
Sonra deputatlar qanun layihə
ləri ilə bağlı fikirlərini bildirdilər.
Müzakirələr zamanı qeyd edildi
ki, Milli Məclisə təqdim olunan bu
layihələr iqtisadiyyatın inkişafına
mühüm təsir göstərəcək. Dünya
iqtisadiyyatında baş verən ağır iq
tisadi böhrana baxmayaraq, Azər
baycan iqtisadiyyatının 2015-ci ili
mühüm müsbət iqtisadi göstəri
cilərlə başa vurduğu söylənildi.
Diqqətə çatdırıldı ki, son günlər
də dövlətimizin başçısı ölkədə de
valvasiyadan sonra insanların so
sial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması
üçün mühüm sərəncamlar imzala
yıb. Süni qiymət artımının qarşısı

nı almaq məqsədilə hökumətə cid
di tapşırıqlar verilib.
Dəyişikliklərin vacibliyini vur
ğulayan deputatlar qanun layihələ
rinin ölkəmizin iqtisadi inkişafının
təmin olunmasına xidmət edəcəyi
ni söylədilər.
Müzakirələrdən sonra səslən
dirilən fikirlərə münasibət bildirən
Mərkəzi Bankın sədri Elman Rüs
təmov qeyd etdi ki, bu gün cəmiy
yəti ən çox düşündürən məsələlər
dən biri də makroiqtisadi sabitlik
və manatın məzənnəsi ilə bağlıdır.
Dünyada gedən iqtisadi proseslər,
neftin qiymətinin dörd dəfə aşağı
düşməsi Azərbaycan iqtisadiyya
tına da təsirsiz ötüşmədi. Azərbay
canın 40 milyard dollara yaxın və
saiti var və bu gün neft ixracatçıları
arasında bu cür ehtiyatlara malik
ölkə tapmaq çətindir. İqtisadiyyatı
yeni, dayanıqlı bir əsasa keçirmək
üçün bu vəsait kifayətdir. Bu han
sı müddətdə baş verəcək, nə qədər
vaxt alacaq hələ bilinmir. Buna gö
rə də bu ehtiyatlarımızdan səmərə
li istifadə etməliyik.
“Neftin qiymətində müşahidə
olunan enmə şəraitində manatın
kursunun stabilləşdirilməsi müm
kün deyildi. Ona görə də beynəl
xalq təcrübəyə uyğun olaraq de
kabr ayında “üzən məzənnə”yə
keçidə məcbur olduq. Bu gün baş
lıca vəzifəmiz manatın məzənnə
sinin sabitləşdirilməsi baxımından
bütün iqtisadi sistemi neftin 25-30
dollarlıq qiyməti ətrafında qur
maqdır”, - deyən Elman Rüstəmov
manatın məzənnəsi ilə bağlı bəzi
elektron KİV-lərdə şayiələr yayıl
dığını, lakin bunların heç bir əsası
olmadığını vurğuladı.
Sonra qanun layihələri ayrı-ay
rılıqda səsə qoyularaq təsdiq edildi.
Valyuta əməliyyatları zamanı
icbari yığımla bağlı İnzibati Xətalar
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Məcəlləsinə təklif olunan əlavəni
diqqətə çatdıran Hüquq siyasə
ti və dövlət quruculuğu komitəsi
nin sədri Əli Hüseynli bildirdi ki,
əlavədə ödəniş kartı ilə qanunda
nəzərdə tutulan hallarda aparılan
valyuta əməliyyatları üzrə icbari
yığımın ödənilməməsinə görə hü
quqi və fiziki şəxslərin ödənilmə
miş məbləğin yüz faizi miqdarında
cərimə edilməsi göstərilir.
Məcəlləyə təklif olunan bu əla
və də deputatlar tərəfindən müsbət
qarşılandı və səsə qoyularaq qəbul
edildi.
İclasda ikinci zərfə daxil olan
“Dövlət satınalmaları haqqında”,
“Gömrük tarifi haqqında” qanun
lar və Vergi Məcəlləsinə təklif edi
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lən dəyişikliklər də müzakirəyə
çıxarıldı. Məsələ ilə bağlı Ziyad Sə
mədzadə məlumat verdi.
Müzakirədə bildirildi ki, “Döv
lət satınalmaları haqqında” Qa
nuna təklif olunan dəyişikliklərdə
tender təkliflərinə baxılması, onla
rın qiymətləndirilməsi və müqayi
səsi, həmçinin xidmət təkliflərinin
qiymətləndirilməsi və müqayisəsi
ilə bağlı maddələrdə bu sahəni gü
nün tələbləri səviyyəsində tənzim
ləmək məqsədilə bir sıra güzəştlər
nəzərdə tutulur.
Digər iki qanuna təklif olunan
dəyişikliklərə görə isə ölkə iqtisa
diyyatı üzrə prioritet hesab olunan
sahələrdə investisiya fəaliyyəti hə
yata keçirən hüquqi şəxslər və fər

di sahibkar tərəfindən investisiya
təşviqi sənədi aldıqları andan mü
vafiq icra hakimiyyəti orqanının
təsdiqedici sənədi əsasında idxal
etdikləri texnika, texnoloji avadan
lıqlar və qurğular 7 il müddətinə
gömrük rüsumundan azad oluna
caqlar.
Müzakirələrdən sonra hər üç
sənəd növbə ilə səsə qoyularaq təs
diq edildi.
Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədov parlamentin növbədənkə
nar sessiyasını bağlı elan etdikdən
sonra Azərbaycan Respublikasının
Dövlət himni səsləndirildi. Bunun
la da Milli Məclisin növbədənkə
nar iclası başa çatdı.

Gənclər Milli Məclisdə
Fevralın 2-də parlamentdə Yeni
Azərbaycan Partiyası Gənclər Birli
yinin “İdarəetmədə islahatlar və
gənclik: gənclər Milli Məclisdə” layi
həsi çərçivəsində görüş keçirildi.
Tədbiri açan Milli Məclis Sədrinin
müavini Bahar Muradova Milli Məc
lisin Sədri Oqtay Əsədovun adından
2 fevral Gənclər Günü münasibətilə
tədbir iştirakçılarına təbriklərini çat
dırdı. O bildirdi ki, Gənclər Günü
artıq uzun illərdir ki, ölkəmizdə
qeyd edilir. Müstəqilliyimizin ilk il
lərində Azərbaycan gəncliyinin tale
yi böyük təhdidlərlə üz-üzə qalmış
dı. Məhz Ulu öndər Heydər Əliye
vin hakimiyyətə qayıdışı mövcud
problemlərin qısa müddətdə həllin
də xüsusi rol oynadı.
Bahar Muradova çıxışında vur
ğuladı ki, Ümummilli liderin təşəb
büsü ilə ölkəmizdə fevralın 2-si
Gənclər Günü elan edildi. Azərbay
canda gənclərin ictimai həyata in
teqrasiyasını sürətləndirmək, həya
tın müxtəlif sahələrini inkişaf etdir

mək üçün qanunvericilik bazası
yaradıldı, böyük kapital qoyuluşla
rı həyata keçirildi. Bütün bu tədbir
lər gəncliyi qorumaq məqsədi daşı
yırdı.
Bu gün gənclərin Azərbaycanın
güclü dayaqlarından birinə çevril
diyini və bütün istiqamətlərdə
fəaliyyətləri üçün geniş imkanlar
yaradıldığını diqqətə çatdıran Ba
har Muradova onların dövlətdə və
cəmiyyətdə öz yerlərini müəyyən
etdiyini bildirdi. O dedi ki, artıq
gənclər proseslərin ardınca deyil,
önündə getməyə başlayıblar. Gənc
liyə qoyulan kapital öz səmərəsini
verməkdədir. Milli Məclisin hər ye
ni çağırışında gənc deputatların sa
yının artması bunu bir daha sübut
edir.
Milli Məclis Sədrinin müavini
qeyd etdi ki, bu gün gənclər müxtə
lif ölkələrdə və beynəlxalq təşkilat
larda Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil
edir, ölkəmizin haqq səsini dünya
ya çatdırırlar. Artıq Azərbaycan

gəncliyi ölkə həyatının bütün sahə
lərinə nüfuz edəcək gücə çevrilmiş
dir. YAP Gənclər Birliyi isə bu gü
cün Azərbaycan cəmiyyətində
fəaliyyət göstərən ən öncül, ən apa
rıcı hissəsidir.
Sonra YAP Gənclər Birliyinin
sədri Seymur Orucov, layihənin
rəhbəri Elman Aslanov, Milli Məcli
sin deputatları Tahir Mirkişili, Elşən
Musayev, Kamran Nəbizadə, Milli
Məclis Aparatının əməkdaşı Yunis
İsmayılov və YAP Gənclər Təşkila
tının üzvləri Azərbaycanda hər il
qeyd olunan Gənclər Gününün öl
kə gənclərinə Ulu öndər Heydər
Əliyevin hədiyyəsi olduğunu diq
qətə çatdırdılar. Çıxışlar zamanı öl
kəmizdə gənclər siyasəti sahəsində
görülmüş işlər və qarşıda duran və
zifələr, gənclərə dövlət dəstəyi və
qayğısı, Azərbaycan gəncliyinin əl
də etdiyi nailiyyətlər, bu sahədə
həyata keçirilmiş dövlət proqramla
rı barədə geniş fikir mübadiləsi
aparıldı.
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Dünya İqtisadi Forumu və

Azərbaycan

strateji hədəflər reallığa çevrilir
Müasir dövrdə beynəlxalq münasibətlər sisteminin inkişaf isti
qamətlərini müəyyən edən strateji faktorlardan biri dünya iqti
sadiyyatında müşahidə olunan tendensiyalardır. Bu tendensiya
lar daha çox siyasi amillərin, hərbi-strateji faktorların təsiri ilə
meydana çıxsa da, burada dünya iqtisadiyyatının subyektləri
qismində çıxış edən müxtəlif aktorların (dövlətlər, transmilli
korporasiyalar, qlobal biznes strukturları, QHT-lər və s.) qarşı
lıqlı təmas və əlaqələri də xüsusi yer tutur. Bu kontekstdə qlobal
iqtisadi-siyasi dialoq platformaları müstəsna rol oynayır. Daha
çox Davos Forumu adı ilə tanınan Dünya İqtisadi Forumu bu
mənada xüsusi qeyd edilməlidir.

Hikmət Məmmədov
Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər doktoru, professor
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Davos Forumu
strateji platforma kimi
Dünya İqtisadi Forumu qlobal və
regional səviyyədə dünyanın başlıca
siyasi, sosial və iqtisadi problemləri
nin müzakirəsinin aparılması üçün
strateji platforma hesab olunur. Bu
nun əsas səbəbi iqtisadi və siyasi sahə
də fəaliyyət göstərən nüfuzlu beynəl
xalq və regional səviyyəli təşkilatların
rəhbərləri ilə interaktiv dialoqların və
qeyri-rəsmi danışıqlar üçün əlverişli
mühitin təşkil olunmasıdır. Forum
çoxsaylı mövzular üzrə sessiyalardan
ibarət olur və bu sessiyaların əksəriy
yəti geniş miqyasda izlənilməsi üçün
müxtəlif transmilli media qurumları
tərəfindən birbaşa nümayiş etdirilir.
Dünya İqtisadi Forumunun hazır
da Çinin Tayvan əyalətində və NyuYorkda nümayəndəlikləri mövcud
dur. 2005-ci ilin yanvarında forum
çərçivəsində Gənc Qlobal Rəhbərlər
adlı müstəqil təşkilat da təsis olunub.
Dünya İqtisadi Forumu illik dünya

forumları ilə yanaşı, Latın Amerikası,
Orta Şərq, Afrika, Şərqi Asiya, Rusiya,
Avropa və Mərkəzi Asiya üzrə re
gional iqtisadi forumlar da təşkil edir.
Forumlar üçün seçilən mövzular ak
tuallığı ilə diqqət çəkir, məruzələrdə
dünyanın 100-dən çox dövləti iki əsas
göstərici əsasında - potensial inkişaf
və rəqabətə davamlılıq indeksi üzrə
qiymətləndirilir.

Dünya İqtisadi Forumunun
tarixinə qısa nəzər
Hazırda Davos Forumuna dünya
da çox böyük maraq var. Forumun il
lik toplantılarına dövlət rəhbərləri, ta
nınmış siyasi xadimlər, böyük və nü
fuzlu şirkətlərin rəhbərləri, müxtəlif
qeyri-hökumət təşkilatlarının, media
orqanlarının nümayəndələri qatılırlar.
Dünya İqtisadi Forumu ilk dəfə
1971-ci ilin yanvarında Davos şəhərin
də Avropa Komissiyasının və Avropa
sənaye assosiasiyalarının təşkilatçılığı
ilə Avropa biznes liderlərinin görüşü

kimi keçirilib. Daha sonra həmin gö
rüşə sədrlik edən professor Klaus
Şvab (Klaus Schwab) qeyri-kommer
siya təşkilatı kimi mərkəzi qərargahı
İsveçrənin paytaxtı Cenevrədə yerlə
şən Avropa Menecment Forumunun
əsasını qoyub. Avropa iş adamlarının
Davosdakı qış istirahət mərkəzində
ənənə halını alan görüşləri əsasən re
gion şirkətlərinin ABŞ-da mövcud
olan menecmentlik təcrübəsini mə
nimsəməsi yollarını müzakirə etmək
məqsədi daşıyırdı. İlk dəfə olaraq
1974-cü ilin yanvarında siyasi liderlər
də Davos görüşünə dəvət olunublar.
Buna səbəb iri şirkətlərin maraqlarına
təsir edən dövlətlərarası münaqişələ
rin, vətəndaş müharibələrinin, bey
nəlxalq layihələrin gerçəkləşdirilməsi
və digər məsələlərin həllinin dövlət və
hökumət başçılarının iradəsindən ası
lı olması idi. Təşkilatın əhatə dairəsi
və rolunun genişlənməsi nəticəsində
1987-ci ildə qurumun adı dəyişdirilə
rək Dünya İqtisadi Forumu adlandı
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rıldı. 1976-cı ildən müəyyənləşdirilən
qaydaya əsasən, Dünya İqtisadi Foru
muna qlobal, regional və milli səviy
yələrdə ən nüfuzlu, gəlirli və fəaliyyət
dairəsi geniş olan 1000 şirkət üzvdür.
Onlar təqribən 100 milyon ABŞ dolla
rından 5 milyard dollaradək illik gəli
ri olan, orta hesabla 15 faizlik illik ar
tım tempinə malik, fəaliyyət göstər
dikləri cəmiyyətdə aktivliyi, səmərəli
liyi ilə seçilən şirkətlərdir.

Dünya İqtisadi Forumunun
illik hesabatları strateji
əhəmiyyətli konseptual
mənbə kimi
Qlobal əhəmiyyətli bir çox vacib
məsələləri diqqət mərkəzində saxla
maq məqsədilə Dünya İqtisadi Foru
mu illik hesabatlar hazırlayır. Qeyd
etdiyimiz kimi, forumun Qlobal Rə
qabət Qabiliyyətlilik Hesabatında
müxtəlif göstəricilər əsasında ayrı-ay
rı dövlətlərin iqtisadiyyatının rəqabət
qabiliyyəti reytinq cədvəlində əks olu
nur. Dünya İqtisadi Forumunun Qlo
bal Risklər Hesabatında dünya iqtisa
diyyatını təhdid edən təhlükələr və
onların səviyyəsi göstərilir. Minlərlə
ekspertin araşdırmalarının nəticəsi
olaraq qarşıdakı 10 il müddətində
dünyanı narahat edə biləcək 50 əsas
risk müəyyən edilir. Dünya iqtisadiy
yatını hədələyən risklər əmək baza
rındakı, maliyyə sistemindəki disba
lansdan miqrasiyaya, demoqrafik
problemlərə, terrorizmə, kütləvi qır
ğın silahlarının yayılmasına, kiberhü
cum təhlükələrinədək ən müxtəlif sa
hələri əhatə edir.

Davos Forumu iqtisadi
güc mərkəzlərinin dialoqu
və dünya ictimaiyyətinə
hesabatı xarakteri daşıyır
İqtisadi xarakter daşımasına bax
mayaraq, Davos Forumu dünya siya
sətinə, beynəlxalq münasibətlərə cid
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di təsirə malikdir. Bunun da nəticəsin
də forum görüşləri bəzən mühüm si
yasi nəticələrlə yadda qalır. Məsələn,
1988-ci ildə forum çərçivəsində Türki
yə ilə Yunanıstan arasında Davos Bə
yannaməsinin imzalanması kritik
həddə olan iki ölkə münasibətlərinin
tədricən yaxşılaşmasına təkan verdi.
1989-cu ildə isə Davosda Şimali və
Cənubi Koreya arasında nazirlər sə
viyyəsində ilk görüş keçirilib. Həmin
ilin Davos Forumu çərçivəsində Al
maniya kansleri ilə Şərqi Almaniya
dövlətinin Baş naziri arasında baş
tutan bu görüşdə ölkənin birləşdiril
məsi müzakirə olunub.
Davos Forumunun iqtisadi və siya
si əhəmiyyəti bu gün daha da artıb.
Forum dünyanın iqtisadi mənzərəsi
nin şəkilləndirilməsində önəmli rol
oynayır. Burada irəli sürülən yeni fi
kirlər, təkliflər qlobal iqtisadiyyata ye
ni istiqamətlər verir. Davos Forumu
həm də iqtisadi güc mərkəzlərinin birbiri ilə dialoqu və dünya ictimaiyyəti
nə hesabatı xarakteri daşıyır. Qlobal
iqtisadi böhranın, milyonlarla insanın
yaşayışına, ayrı-ayrı dövlətlərin iqti
sadiyyatına təsir edən siyasi münaqi
şələrin davam etdiyi, ərzaq çatışmaz
lığı probleminin mövcud olduğu indi
ki dövrdə siyasi liderləri, iş adamları
nı, vətəndaş cəmiyyəti qurumlarının
rəhbərlərini bir araya toplayan Davos
Forumu, şübhəsiz ki, bir çox məsələlə
rin müzakirəsinə və vacib qərarların
qəbuluna əlverişli mühit yaradır.

Azərbaycan Dünya
İqtisadi Forumunda
uğurla təmsil olunur
Əlbəttə, bu qlobal iqtisadi-siyasi
platforma hər bir müstəqil siyasi kur
sa malik olan ölkənin orada uğurla
təmsil olunmasını zəruri edir. Bu ba
xımdan Azərbaycan da istisna təşkil
etmir. Bəlli olduğu kimi, son 10 ildə
dünya miqyasında ən sürətli inkişaf

tempinə malik olan Azərbaycanda hə
yata keçirilən davamlı islahatlar sayə
sində bütün sahələrin paralel tərəqqisi
təmin edilib, eyni zamanda, Azərbay
can dünya iqtisadiyyatına uğurla in
teqrasiya olunub. Prezident İlham
Əliyevin rəhbərliyi ilə həyata keçirilən
siyasi-iqtisadi kursun fonunda milli
inkişafın Azərbaycan modelinin for
malaşdırılması və səmərəli iqtisadi si
yasət sayəsində hədəflənən nəticələ
rin əldə olunması, sosial-iqtisadi isla
hatların mütəmadi qaydada həyata
keçirilməsi, həmçinin digər bu kimi
tədbirlər Azərbaycanın dinamik inki
şafını təmin etməklə yanaşı, perspek
tiv tərəqqinin əsaslarını formalaşdırıb,
ikitərəfli və çoxtərəfli münasibətlərin
inkişafına müstəsna töhfələr verib. Sa
dalananların qanunauyğun nəticəsi
kimi, Azərbaycanın dinamik iqtisadi
inkişafı, o cümlədən həyata keçirilən
iqtisadi siyasət və formalaşdırılmış iq
tisadi inkişaf modeli inkişaf etməkdə
olan ölkələr üçün nümunə qismində
çıxış edir.
İkitərəfli və çoxtərəfli siyasi-iqtisa
di münasibətlərin inkişafı istiqamətin

də Azərbaycanın Dünya İqtisadi Fo
rumunda təmsil olunması da xüsusi
vurğulanmalıdır. Hər il keçirilən ənə
nəvi forumda Azərbaycan ən yüksək
səviyyədə uğurla iştirak edir. Məhz
Dünya İqtisadi Forumunun 2013-cü il
aprelin 7-8-də Bakıda keçirilməsi bu
nun bariz nümunələrindən biridir.
Forum “Cənubi Qafqazın və Mərkəzi
Asiyanın gələcəyi ilə bağlı strateji dia
loq” adı altında baş tutub və burada
dünyanın diqqət mərkəzində olan, st
rateji əhəmiyyətli Cənubi Qafqaz və
Mərkəzi Asiya regionunun iqtisadi in
kişafı, bölgədəki iqtisadi vəziyyətin
dünyanın digər regionlarına təsiri, gə
ləcək perspektivlər və digər məsələlər
müzakirə olunub. Ümumdünya İqti
sadi Forumunun Bakıda keçirilməsi
bir tərəfdən Azərbaycanın beynəlxalq
aləmdə artan nüfuzunun, digər tərəf
dən ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisa
di islahatlar nəticəsində əldə olunan
uğurlara verilən dəyərin təzahürü
dür.
Azərbaycanın Dünya İqtisadi Fo
rumunda iştirak tarixi müsbət qiy
mətləndirilir. Məlumat üçün qeyd

edək ki, 1995-ci ilin 27-31 yanvar ta
rixlərində Ulu öndər Heydər Əliyev
ilk dəfə olaraq Dünya İqtisadi Foru
munda iştirak etmək üçün Davos şə
hərində işgüzar səfərdə olub. Azər
baycanın bu tədbirdə ilk dəfə iştirakı
münasibətilə forum çərçivəsində öl
kəmizə həsr olunan görüş keçirilib.
Orada Ulu öndər Heydər Əliyev ölkə
miz haqqında, əldə olunan iqtisadi
göstəricilər barədə tədbir iştirakçıları
nı məlumatlandıraraq Azərbaycan
reallıqlarının təqdimatında bu kimi
tədbirlərin böyük rola malik olduğu
nu diqqətə çatdırıb.
Məhz bu tendensiya sonrakı dö
nəmlərdə də davam edib. Təsadüfi
deyil ki, Prezident İlham Əliyevin Da
vos İqtisadi Forumunda iştirakı və
orada söylədiyi fikirlər böyük maraq
doğurmaqdadır. Mütəxəssislər Azər
baycanın dövlət başçısının təhlillərinə
və irəli sürdüyü fikirlərə ciddi diqqət
yetirirlər, ölkə rəhbərinin səsləndirdi
yi fikirlər beynəlxalq mətbuatın diq
qət mərkəzində olur.
Prezident İlham Əliyev məhz 2016cı ildə keçirilən forum çərçivəsində

baş tutmuş sessiyalarda da Azərbay
can iqtisadiyyatının inkişaf istiqamət
ləri, perspektivi, qarşıda duran hədəf
lər və digər məsələlərlə bağlı fikirlər
səsləndirib. Eyni zamanda, ölkə başçı
sının Davos Forumunun saytında
dərc edilmiş “Azərbaycan iqtisadiyya
tının gələcəyi” adlı analitik məqalə
sində bəhs olunan məsələlərə dair te
zis xarakterli analitik fikirləri yer alıb.
Ölkə rəhbəri həmin yazıda vurğula
yıb: “Azərbaycan bütün istiqamətlər
də, o cümlədən iqtisadi sahədə dina
mik inkişafını müvəffəqiyyətlə davam
etdirən tolerant bir ölkədir. Son vaxt
lar neftin qiymətinin kəskin şəkildə
aşağı düşməsinə baxmayaraq, ölkə iq
tisadiyyatı özünün inkişaf templərini
davam etdirməkdədir”.
Təsadüfi deyil ki, foruma dair ana
litik məqalələrlə çıxış edən nüfuzlu
beynəlxalq agentliklər Dünya İqtisadi
Forumunda səsləndirilən fikirlərə gö
rə belə bir qənaətə gəlirlər ki, Azər
baycanın beynəlxalq aləmlə əməkdaş
lığa töhfələri davamlıdır və ölkəmiz
regional, qlobal tərəfdaşlıqda müstəs
na rol oynayır.
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RƏSMİ XRONİKA

Fevralın 12-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Avropa Parlamentinin
Mühafizəkarlar və islahatçılar si
yasi qrupunun üzvləri ilə görüş
dü.
Sədr bildirdi ki, Azərbaycan Av
ropa İttifaqı və onun qurumları ilə
əlaqələrin genişləndirilməsində
maraqlıdır, lakin bu əməkdaşlıq
qarşılıqlı hörmətə əsaslanmalıdır;
son dövrlər Avropa Parlamenti tə
rəfindən ölkəmizə münasibətdə
sərgilənən qərəzli və müəyyən ma
raqlara xidmət edən yanaşmalar
münasibətlərdə soyuqluq yarat
mışdır: “Avropa Parlamentinin
üzvləri tərəfindən fərdi qaydada
münasibətlərimizin nizamlanması
və əlaqələrin bərpası cəhdləri təq
dirəlayiqdir. Bu baxımdan təşkila
tın Mühafizəkarlar və islahatçılar
siyasi qrupu üzvlərinin ölkəmizə
səfərini yüksək qiymətləndiririk.
İnanırıq ki, bu cür səfərlər ümumi
məqsədlərə xidmət edir”.
Avropa Parlamentinin Mühafi
zəkarlar və islahatçılar siyasi qru
punun prezidenti Yan Zahradil
söylədi ki, o, ölkəmizə həm Avropa
Parlamentinin deputatı, həm də
rəhbərlik etdiyi qrupun siyasi rəh
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bəri qismində gəlmişdir. Məqsəd
Avropa Parlamenti ilə ölkəmiz, o
cümlədən Milli Məclis arasındakı
münasibətləri normal məcraya yö
nəltmək, münasibətləri bərpa et
məkdir. O, deputat Qüdrət Həsən
quliyevin başçılıq etdiyi Bütöv
Azərbaycan Xalq Partiyasının sədri
olduğu alyansla yaxşı münasibət
ləri olduğunu və bu qrupa tam
hüquqlu üzv kimi daxil olduğunu
söylədi. Qonaq həm də bildirdi ki,
AŞPA kimi mötəbər qurumda da
mühafizəkarlarla azərbaycanlı de
putatlar arasında yaxşı əlaqələr
mövcuddur.

Fevralın 10-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan İsveç Krallığının Xarici
İşlər naziri xanım Marqot Vallströ
mün başçılıq etdiyi nümayəndə
heyətiilə görüşdü.
Qonağı səmimi salamlayan Sədr
bu səfərin əməkdaşlığımızın inki
şafına mühüm töhfə verəcəyinə
inamını ifadə etdi. Bildirildi ki,
yüksək səviyyəli qarşılıqlı səfərlər
ikitərəfli iqtisadi əlaqələrimizin
təşviq edilməsi üçün böyük zəmin

yaradır. Səfər çərçivəsində iki ölkə
arasında “Gəlirlərə və əmlaka görə
vergilərə münasibətdə ikiqat vergi
tutmanın aradan qaldırılması və
vergidən yayınmanın qarşısının
alınması haqqında” Konvensiya
nın imzalanması təqdirəlayiqdir.
Spiker söylədi ki, münasibətləri
mizin möhkəmləndirilməsində si
yasi iradə nümayiş etdirən dövlət
lərimiz arasındakı əlaqələr beynəl
xalq təşkilatlar çərçivəsində də in
kişaf etməkdədir və biz bu müstə
vidə əməkdaşlığın səmərəliliyini
artırmaq əzmindəyik.
Sədr əlaqələrin dərinləşməsində
parlamentlərin mühüm rol oynadı
ğına diqqət çəkdi. İsveç parlamen
tində də Azərbaycanla dostluq
qrupunun tam heyətdə formalaş
ması arzusunu bildirən Oqtay Əsə
dov vurğuladı ki, deputatların qar
şılıqlı səfərləri və görüşləri ümumi
məqsədlərə xidmət edir.
Görüşdə spiker söylədi ki, bey
nəlxalq təşkilatlar Ukrayna və Gür
cüstanda baş verən hadisələrə bö
yük diqqət yetirdiyi halda, bölgə
nin təhlükəsizliyinə böyük mane
çilik törədən Ermənistan-Azərbay
can münaqişəsini arxa plana keçir
mişlər. Problemin həlli ilə məşğul
olan ATƏT-in Minsk Qrupu 20 il
dən çoxdur ki, bu sahədə heç bir
irəliləyişə nail olmamışdır. Sədr
Oqtay Əsədov qeyd etdi ki: “Hətta
digər beynəlxalq qurumlar bu mə
sələyə maraq göstərdikdə, Minsk
Qrupu onun qarşısını almağa çalı
şır. Bu yaxınlarda AŞPA-nın qış
sessiyasında biz belə bir halla növ
bəti dəfə üzləşdik... Biz çox istəyi
rik ki, Minsk Qrupuna üzv olan
ölkələrin toplantısında bu qrupun
gördüyü işlər barədə bir hesabat
dinlənilsin. Vaxtilə ATƏT PA qarşı
sında edilmiş hesabatdan sonra
qrupun həmsədrləri müəyyən vəd

l ər versələr də, reallıqda heç bir
nəticə əldə olunmamışdır”.
İsveç Krallığının Xarici İşlər na
ziri xanım Marqot Vallström qeyd
etdi ki, parlamentlər səviyyəsində
əməkdaşlığın dərinləşməsi həyatın
digər sahələrinə də öz müsbət təsi
rini göstərə bilər. O, ölkəsinin Qaf
qazın bu bölgəsi ilə siyasi, iqtisadi,
mədəni və humanitar sahələrdə
əlaqələri genişləndirmək niyyətin
də olduğunu ifadə etdi.

Fevralın 3-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfər
də olan Yunanıstanın Xarici İşlər
naziri Nikos Kotziasın başçılıq et
diyi nümayəndə heyəti ilə görüş
dü.
Bu səfərin ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkişafına yeni töh
fələr verəcəyinə əminliyini bildirən
Sədr dedi ki, Azərbaycan Yunanıs
tanla əlaqələrin genişlənməsində
maraqlıdır və ikitərəfli münasibət
lərin inkişafına böyük önəm verir.
O, dövlətlərimiz arasında əlaqələ
rin yüksək səviyyədə olmasında
ölkə başçılarının xüsusi rolunu
qeyd etdi.
Görüşdə Azərbaycanla Yunanıs
tan arasında parlamentlərarası
münasibətlərdən danışan spiker ti
carət dövriyyəsinin artırılması və
iqtisadi əlaqələrin inkişafı üçün hər
iki tərəfin geniş potensialı olduğu

nu diqqətə çatdırdı. Qeyd etdi ki,
reallaşdırılan TAP layihəsi ölkələ
rimiz arasında ticarət dövriyyəsini
daha da artıracaqdır.
Azərbaycanda olduğu müddət
də maraqlı görüşlər keçirdiyini
vurğulayan Yunanıstanın Xarici İş
lər naziri Nikos Kotzias xüsusilə
Prezident İlham Əliyevlə olan gö
rüşünü yüksək qiymətləndirdi.
Qonaq ölkəsinin Azərbaycanın Av
ropa İttifaqı əlaqələrinin daha da
möhkəmlənməsinə hər zaman töh
fə verməyə hazır olduğunu diqqə
tə çatdırdı. O, ticari, iqtisadi, həm
çinin mədəniyyət sahəsində əlaqə
lərin daha da inkişaf etdirilməsinin
vacibliyini vurğuladı.
Nikos Kotzias Yunanıstan parla
mentində Azərbaycanla dostluq
qrupunun yaradılmasının da par
lamentlərarası əlaqələrin inkişafı
na təkan verəcəyinə əminliyini ifa
də etdi.

Yanvarın 25-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ATƏT Parla
ment
Assambleyasının
sədr
müavinləri Georgi Seretelini və
Kent Harstedti qəbul etdi.
Oqtay Əsədov ATƏT PA-nın hər
iki sədr müavininin ölkəmizə səfə
rinin mühüm əhəmiyyət kəsb etdi
yini söylədi. Bildirildi ki, Azərbay
can ATƏT-lə 20 ildən çoxdur əmək
daşlıq edir: “Əməkdaşlığımızın

müsbət məqamları ilə yanaşı, bizi
narahat edən bir sıra məsələlər də
vardır. Ümid edirik ki, dialoq nəti
cəsində sual doğuran bu məsələlə
rə aydınlıq gətiriləcəkdir”.
V çağırış Milli Məclisə seçkilərdə
qurumun nümayəndə heyətinin
müşahidəçi qismində iştirak etmə
məsindən təəssüfləndiyini bildirən
Oqtay Əsədov anlaşılmazlıqların
aradan qaldırılmasının vacibliyini
vurğuladı. Bildirildi ki, Azərbaycan
tərəfi ATƏT-lə əməkdaşlığı davam
etdirmək, ölkə ictimaiyyətində qu
rumun bəzi təsisatlarına olan inam
sızlığı aradan qaldırmaq üçün səy
lər göstərmək niyyətindədir, ancaq
bu səylər qarşılıqlı olmalıdır.
Spiker səfər çərçivəsində qonaq
ların keçirdiyi görüşlərin və aparı
lan danışıqların münasibətlərimi
zin inkişafına yeni töhfə verəcəyinə
inamını ifadə etdi.
ATƏT PA-nın sədr müavini
Georgi Sereteli nümayəndə heyəti
adından səmimi qəbula görə min
nətdarlığını bildirdi. O söylədi ki,
təmsil etdiyi təşkilat müstəqil
Azərbaycanla əməkdaşlıq sahəsin
də yeni səhifə açmaq niyyətində
dir: “Münasibətlərimizin uzun
müddət davam etməsinə baxma
yaraq, bəzi xoşagəlməz hallar da
olmuşdur. Biz qarşıya çıxan sualla
rı dialoq yolu ilə aradan qaldır
maq, Azərbaycanla həyatın bütün
sahələrində konstruktiv əməkdaş
lıq etmək fikrindəyik”.
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MİLLİ MƏCLİS XOCALI
SOYQIRIMININ TANIDILMASINI
DAİM DİQQƏTDƏ SAXLAYIR

Mənzərə Sadıqova
Milli Məclisin Mətbuat xidmətinin
baş məsləhətçisi,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru
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1992-ci il fevralın 25-dən 26-na keçən gecə Er
mənistan rəhbərliyinin təşkilatçılığı ilə Dağlıq
Qarabağın Xocalı şəhərində erməni hərbçiləri
nin və terror dəstələrinin, həmçinin Xankəndi
şəhərində yerləşən keçmiş sovet ordusuna məx
sus 366-cı motoatıcı alayın iştirakı ilə azərbay
canlılara qarşı amansız bir soyqırımı həyata
keçirildi. Bəşər tarixinin insanlığa qarşı ən qan
lı və tükürpərdici cinayətlərindən olan o soyqı
rımında dinc əhalimiz xüsusi qəddarlıqla qətlə
yetirilərək Xocalıda etnik təmizləmə aparıldı.

TƏDBİR

Faciədən ötən 24 ildə Azərbay
can Xocalı soyqırımının dünya icti
maiyyətinə çatdırılması və törədil
miş kütləvi qırğının soyqırımı aktı
kimi tanınması üçün çoxşaxəli
fəaliyyətlə müşayiət olunan ardıcıl
siyasət aparır.
Bu işdə mühüm rol oynayan Mil
li Məclis də 1992-2015-ci illər ərzin
də 11 qərar və digər sənədlər qəbul
etmiş, çoxsaylı tədbirlər keçirmiş,
deputatlarımız xarici səfərlərində
və nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlarda

ciddi təbliğat aparmışlar. Görülən
işlər nəticəsini vermişdir: Avropa,
Asiya, Amerika və Afrikanın bir sı
ra ölkələrində dövlət qurumları,
parlamentlər və beynəlxalq təşki
latlar tərəfindən Xocalı soyqırımına
dair müxtəlif sənədlər, qərar və
qətnamələr qəbul edilmişdir.
Azərbaycan dövləti və xalqımız
Xocalı soyqırımının dünya miqya
sında qəbul edilməsi və cinayətkar
ların məsuliyyətə cəlb olunması is
tiqamətində fəaliyyətini yorulma
dan davam etdirir. Xalqımız inanır
ki, Xocalıya ədalətə nail olanadək
hər bir vətəndaş, qeyri-hökumət
təşkilatları, dövlət qurumları bütün
imkanlarından istifadə edəcəkdir.
Hər il olduğu kimi, bu il də Xo
calı soyqırımının ildönümü Azər
baycan parlamentində müxtəlif
tədbirlərlə qeyd olunur. Milli Məc
lisin Analitik informasiya şöbəsi ilə
Redaksiya və nəşr işləri şöbəsinin
birgə hazırladığı “Xocalı soyqırımı
24 il sonra” adlı buklet faktların
ümumiləşdirilməsi baxımından də
yərli təbliğat vasitəsidir. Bununla
yanaşı fevralın 17-də Azərbaycan
parlamentində keçirilən “Xocalı

soyqırımı beynəlxalq hüquq müs
təvisində” mövzusunda ictimai
müzakirə də faciənin beynəlxalq
aləmdə təbliğatı istiqamətində yeni
hədəflərin müəyyənləşdirilməsin
də xüsusi əhəmiyyət kəsb etdi. Təd
birdə Milli Məclisin üzvləri, alim
lər, dövlət orqanlarının və QHT-lə
rin təmsilçiləri, KİV nümayəndələri
iştirak edirdilər. İctimai müzakirə
də Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsi ehtiramla yad olundu.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovun adından iştirakçıları salam
layan Milli Məclis Sədrinin müavi
ni, İnsan hüquqları komitəsinin
sədri, ATƏT PA-da Azərbaycan nü
mayəndə heyətinin rəhbəri Bahar
Muradova Xocalı soyqırımından
bəhs etdi. Ötən 24 ildə bu faciənin
beynəlxalq hüquq müstəvisində al
dığı qiymətdən danışdı. Vurğuladı
ki, insanlığın bir qismi 1992-ci il
fevralın 26-da baş vermiş soyqırı
mını günün hadisəsi kimi qəbul et
di, bir qismi yolverilməz olduğunu
dedi, əksəriyyət isə Xocalı soyqırı
mını görməməzliyə vurdu. Lakin
insanlığa sığmayan o müdhiş fa
ciəni yaşayan Azərbaycan xalqı, öl
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TƏDBİR
kə rəhbərliyi, parlament, vətəndaş
cəmiyyətinin üzvləri həm Dağlıq
Qarabağ probleminin mahiyyətini,
həm də Xocalı soyqırımına dair hə
qiqətləri dünya ictimaiyyətinə çat
dırmaq istiqamətində ardıcıl fəaliy
yət göstərdilər.
Məhz Ümummilli lider
Heydər Əliyevin haki
miyyətə qayıdışından
sonra ölkəmizdə ilk dəfə
bu faciəyə dövlət səviyyəsin
də qiymət verildi və Xocalıda
azərbaycanlılara qarşı soyqırımı tö
rədildiyi barədə məlumat beynəl
xalq tribunalarda səsləndi. 1993-cü
il avqustun 18-də Azərbaycan Pre
zidentinin səlahiyyətlərini icra edən
Azərbaycan Ali Sovetinin Sədri
Heydər Əliyev BMT Təhlükəsizlik
Şurasının sədrinə və qurumun baş
katibinə Xocalı qırğını ilə bağlı
məktub ünvanladı. 1994-cü ilin fev
ralında isə məhz Ulu öndərin tə
şəbbüsü ilə faciənin 2-ci ildönümü
ərəfəsində Milli Məclis Xocalıda
baş vermiş kütləvi qırğını geniş
müzakirə edərək, ermənilərin tö
rətdikləri vəhşiliyin azərbaycanlıla
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r a qarşı soyqırımı olduğunu hüqu
qi cəhətdən təsbit etdi.
Azərbaycan Prezidenti İlham

Əliyevin hakimiyyəti dövründə hə
min siyasət daha geniş miqyasda
həyata keçirildi. Xocalı həqiqətləri
nin dünya ictimaiyyətinə tanıdıl
ması səfirlik və konsulluqlarımız,
xaricdəki diaspor təşkilatlarımız
qarşısında mühüm vəzifə kimi qo
yuldu.
Çıxışında Bahar Muradova qeyd
etdi ki, Leyla Əliyevanın təşəbbüsü

ilə 2008-ci ildən başlayan “Xocalıya
ədalət!” beynəlxalq kampaniyası
da öz bəhrəsini verdi. İndi müntə
zəm surətdə şahidi oluruq ki, bir
sıra xarici ölkələrdə Xocalı soyqırı
mının tanınmasına dair müxtəlif
sənədlər qəbul edilir, ildönümləri
ərəfəsində yalnız ölkə daxilində
deyil, həm də xaricdə çox
saylı tədbirlər, anma mə
rasimləri keçirilir. Mahiy
yət etibarilə həm hərbi təca
vüz, həm insanlığa qarşı cinayət,
həm də etnik təmizləmə olan Xoca
lı soyqırımını törədənlərin beynəl
xalq məhkəməyə cəlb olunması və
ədalət qarşısında cavab verməsi
üçün bundan sonra da hamımız
birlikdə əlimizdən gələni əsirgəmə
məliyik.
Vitse-spiker iştirakçıların nəzəri
nə çatdırdı ki, bugünkü ictimai mü
zakirədə məqsəd Xocalı soyqırımı
ilə əlaqədar hüquq-mühafizə or
qanları, parlament və vətəndaş cə
miyyəti qarşısında duran vəzifələ
rin müəyyənləşdirilməsidir.
Sonra Milli Məclis Aparatının
İnzibati və hərbi qanunvericilik şö

bəsinin müdiri Nizami Səfərov çı
xış etdi. O, Xocalı soyqırımının er
məni millətçilərinin son 200 ildə
Azərbaycan xalqına qarşı həyata
keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti
nin məntiqi nəticəsi olduğunu vur
ğuladı. Beynəlxalq hüquq müstəvi
sində “soyqırımı” ifadəsinin bir
termin və hüquqi konsepsiya ola
raq işlənmə tarixindən ətraflı söh
bət açdı, bu anlayışın şərhini verdi.
Bildirildi ki, 9 dekabr 1948-ci ildə
“Soyqırımı cinayətlərinin qarşısı
nın alınması və cinayətkarların cə
zalandırılması haqqında” Konven
siya qəbul edilib, indiyədək 147
dövlət bu beynəlxalq müqavilənin
iştirakçısıdır. Azərbaycan həmin
sənədi 31 may 1996-cı ildə ratifika
siya etmişdir.
Bildirildi ki, beynəlxalq hüquq
müstəvisində soyqırımına münasi
bətdə heç bir müddət tətbiq edil
mir, bu cinayəti törədənlər daim
təqibetmə obyektidir. BMT-nin 26
noyabr 1968-ci il tarixli “Hərbi cina
yətlər və insanlıq əleyhinə cinayət
lərə münasibətdə cinayət məsuliy
yətinə cəlbetmə müddətlərinin tət
biq edilməməsi haqqında” Konven
siyasında da bu qayda öz əksini
tapmışdır. Maraqlı faktdır ki, bey
nəlxalq birlik dünyanın başqa re
gionlarında törədilən cinayətlərlə
bağlı xüsusi tribunallar təşkil etsə
də, Xocalıda 613 nəfərin amansız
lıqla qətlə yetirilməsinə görə belə
bir tribunal yaratmadı. Milli Məcli
sin şöbə müdiri vurğuladı ki, bu,
dünya siyasətində hökm sürən ikili
standartların nəticəsidir.
İctimai müzakirədə Azərbaycan
Hərbi Prokurorluğunun şöbə rəisi
Rauf Məmmədov, Prezident Admi
nistrasiyasının sektor müdiri Çin
giz Əsgərov, Xarici İşlər Nazirliyi
nin nümayəndəsi Tofiq Musayev,
QHT təmsilçilərindən Sahib Məm
mədov, Əvəz Həsənov, Umud Rə
himoğlu, Faiq İsmayılov Xocalı
soyqırımı ilə bağlı görülmüş işlər
dən və qarşıda duran vəzifələrdən

danışdılar. Tədbirə dəvət olunmuş
alimlərdən hüquq elmləri doktoru,
professor Əmir Əliyev və siyasi
elmlər doktoru Elçin Əhmədov fi
kirlərini bildirdilər. Deputatlar
Qüdrət Həsənquliyev, Fazil Musta
fa, Elman Nəsirov, Hikmət Məm
mədov, Vüsal Hüseynov, Gövhər
Baxşəliyeva, Tahir Kərimli, Məlahət
İbrahimqızı, Qənirə Paşayeva, Əfla
tun Amaşov və başqaları Milli Məc
lisin xətti ilə görülmüş işləri xatır
latmaqla yanaşı, Xocalı soyqırımına
beynəlxalq səviyyədə ədalətli qiy
mət verilməsi və cinayətkarların
məsuliyyətə cəlb olunması üçün
görülməli olan işlərdən danışdılar.
Səmərəli fikir mübadiləsi şə
raitində keçən ictimai müzakirədə
bir sıra diqqətəlayiq təkliflər səs
ləndi.
Tədbiri yekunlaşdıran Milli Məc
lis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzə
yev ictimai müzakirəni yüksək də

yərləndirdi. Azərbaycan parlamen
tinin Xocalı soyqırımı ilə bağlı mü
hüm işlər gördüyünü vurğuladı.
Bu soyqırımının dünya ictimaiyyə
tinə çatdırılması və erməni təbliğa
tının beynəlxalq miqyasda ifşası is
tiqamətində qarşımızda duran işlə
ri qeyd etdi. Xatırlatdı ki, iki il son
ra 1918-ci ilin mart ayında erməni
daşnakların Bakıda törətdikləri
soyqırımının 100 illiyi tamam ola
caq. Bu həqiqəti də dünya ictimaiy
yətinin nəzərinə çatdırmaq vacib
dir. Xocalı soyqırımı qurbanlarının
xatirəsinə ən böyük abidə isə işğal
altında olan torpaqlarımızın, Dağ
lıq Qarabağın Azərbaycana qayta
rılması olmalıdır. Biz bütün qüvvə
mizi bu istiqamətdə səfərbər etmə
liyik.
Tədbirdə Milli Məclisin İnsan
hüquqları komitəsi yanında Xocalı
soyqırımı ilə bağlı işçi qrupun yara
dılması məqsədəuyğun sayıldı.
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Dövlətçiliyimizin və milli
maraqlarımızın müdafiəsi Azərbaycanın
xarici siyasətinin bir nömrəli vəzifəsidir
Müsahibimiz Azər
baycan Respublikası
PrezidentiAdmi
nistrasiyası rəhbəri
nin müavini, Azər
baycan Respublikası
PrezidentiAdmi
nistrasiyasının Xari
ci əlaqələr şöbəsinin
müdiri Novruz
Məmmədovdur.

- ABŞ Prezidenti Barak Obama
nın Azərbaycan Prezidentinə
Vaşinqtonda keçiriləcək IV
Nüvə Təhlükəsizliyi Sammi
tinə dəvət məktubunda ABŞAzərbaycan əlaqələrinə yük
sək qiymət verilib, münasi
bətlərin əhəmiyyəti vurğula
nıb. Hazırkı şəraitdə sözüge
dən dəvəti və AzərbaycanABŞ münasibətlərini necə
qiymətləndirirsiniz?
- Sualınızla əlaqədar ilk növbə
də belə bir məqamı vurğulamaq
istəyirəm ki, Azərbaycanın xarici
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siyasət kursunun mahiyyəti çox
vektorlu əməkdaşlıq və bərabərhü
quqlu tərəfdaşlıq əsasında dövlət
çiliyimizin, milli maraqlarımızın
qorunması, onun möhkəmləndiril
məsi və inkişaf etdirilməsindən
ibarətdir. Azərbaycan Respublika
sının Prezidenti cənab İlham Əli
yev bununla bağlı öz çıxışlarında
dövlətimizin mövqeyini açıq şəkil
də göstərib: “Bizim hər bir məsələ
ilə bağlı prinsipial mövqeyimiz
var. Heç bir kənar qüvvə bizim ira
dəmizə təsir edə bilməz. Azərbay
can müstəqil siyasət aparır. Bu si

yasət Azərbaycan xalqının maraq
larını müdafiə edir”.
Əminliklə demək olar ki, Azər
baycan müstəqil olduğu dövrdən
etibarən Qərb dövlətləri ilə hərtə
rəfli və uğurlu əməkdaşlıq edir.
Bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa əsas
lanan bu əlaqələr olduqca zəngin
inkişaf yolu keçib və müəyyən pro
seslərə baxmayaraq, öz xarakterini
və əhəmiyyətini bu gün də qoru
yub saxlayır. ABŞ ilə siyasi, iqtisa
di, ticari və digər sahələr üzrə fəal
əməkdaşlığımız mövcuddur. Bu
əməkdaşlıq Avropanın enerji təh

lükəsizliyinin təmin olunmasına
yönəlmiş böyük layihələrin real
laşdırılmasında özünü parlaq şə
kildə büruzə verib. “Əsrin müqa
viləsi”nin imzalandığı gündən in
diyədək Azərbaycanın enerji siya
səti ABŞ tərəfindən birmənalı şə
kildə dəstəklənib. Azərbaycan
həmçinin ABŞ-ın qlobal təhlükə
sizlik təşəbbüslərinin də fəal işti
rakçısıdır. ABŞ-ın antiterror çağı
rışlarına qoşulan ilk ölkələrdən biri
kimi Azərbaycan beynəlxalq koali
siyanın Kosovo, İraq və Əfqanıs
tandakı sülhməramlı əməliyyatla
rına öz töhfəsini verib.
Qeyd etmək lazımdır ki, Azər
baycanın etibarlı tərəfdaşlıq prin
siplərinə sadiq qalması, beynəlxalq
sülh və təhlükəsizlik məsələlərinə
töhfəsi ABŞ tərəfindən hər zaman
yüksək qiymətləndirilib. ABŞ Pre
zidenti Barak Obamanın Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevə Va
şinqtonda keçiriləcək IV Nüvə
Təhlükəsizliyi Sammitinə dəvət
məktubu da bunu təsdiq edir. Mək
tubda ABŞ-Azərbaycan əlaqələrinə
yüksək qiymət verilib və münasi

bətlərin əhəmiyyəti vurğulanıb.
Azərbaycanın qlobal nüvə təhlü
kəsizliyi arxitekturasına qətiyyətli
dəstəyi də xüsusi qeyd olunub. Bu
da təsadüfi deyil. Belə ki, olduqca
həssas regionda böyük strateji əhə
miyyətə malik olan bir dövlət kimi
Azərbaycan ABŞ üçün həmişə mü
hüm, vacib və böyük əhəmiyyət
daşıyan tərəfdaş olub.
Başqa bir məsələni də vurğula
maq lazımdır. Qlobal dövlət olan
ABŞ-da müxtəlif dairələrin maraq
larına xidmət edən siyasi proseslər
hər zaman müşahidə olunub. Mə
sələn, erməni lobbisinin əsas sima
larından biri olan konqresmen Kris
Smitin Konqresə təqdim etdiyi
“Azərbaycan demokratiya aktı”
adlı qanun layihəsi də bu qəbil
dəndir. Hesab edirəm ki, ABŞ-ın
xarici siyasətinə məsul olan şəxslər
belə cəhdlərin ikitərəfli əlaqələrə
xələl gətirməsinə imkan verməyə
cəklər.
- Xarici siyasət gündəliyində
prioritet məsələ olan Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qara

bağ münaqişəsinin həlli ilə
bağlı mövcud vəziyyəti necə
qiymətləndirirsiniz?
- Təəssüf ki, indiki mərhələdə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həlli isti
qamətində hansısa irəliləyişdən
danışmaq mümkün deyil. 2015-ci il
ərzində danışıqlar prosesində ya
ranmış durğunluq fonunda ilin so
nunda prezidentlər səviyyəsində
keçirilmiş görüş də Ermənistanın
dekonstruktiv mövqeyi səbəbin
dən nəticəsiz qaldı. Burada, əlbəttə
ki, məsələyə iki cəhətdən baxmaq
lazımdır. Birincisi, Ermənistan mü
naqişənin həllində maraqlı deyil,
danışıqlar prosesini uzatmaqla
mövcud status-kvonu qoruyub
saxlamaq istəyir. Münaqişənin bi
lavasitə təsiri ilə yaranmış ağır iqti
sadi və sosial böhran şəraitinə Er
mənistan xalqının hansı vaxtadək
tab gətirəcəyi də ayrı bir məsələ
dir.
İkincisi, ATƏT-in Minsk Qrupu
həmsədrlərinin vasitəçilik missiya
sı ciddi suallar doğurur. İşğalçıya
heç bir ciddi təzyiq göstərməyən,
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münaqişənin yaranma səbəblərinə
dair birmənalı fikir bildirməyən
həmsədrlər vasitəçilik rolunu lazı
mi şəkildə yerinə yetirə bilmirlər.
Əvəzində isə münaqişənin həlli
prosesini öz monopoliyalarına çe
virməklə, başqa müstəvilərdə
problemə beynəlxalq hüququn
norma və prinsiplərinə uyğun şə
kildə qiymət verilməsini əngəllə
məyə çalışırlar. Şübhəsiz ki, AŞPAda məlum qətnamənin qəbul olun
mamasında həmsədrlərin payı bö
yükdür. Lakin bütün bu məqamla
rı nəzərə alaraq, biz münaqişəni
üzv olduğumuz bütün beynəlxalq
təşkilatların gündəliyində saxla
malı, belə maneələri dəf etmək
üçün diplomatik səylərimizi daha
da artırmalıyıq.
Mənim bütün müsahibələrimdə
qeyd etdiyim əsas fikir budur ki,
bu gün beynəlxalq münasibətlər
sistemində ədalət böhranı möv
cuddur. Ədalət prinsipinə və bey
nəlxalq hüququn normalarına əməl
olunmasını tələb etmək isə bizim
ən təbii hüququmuzdur.
- Müxtəlif regionlarda ixtilaflar
dərinləşir və genişlənir. Xüsu
sən Yaxın Şərqdə silahlı toq
quşmalar güclənir, bu proses
regionda məzhəb ayrı-seçkili
yinin daha da şiddətlənməsi
fonunda xüsusi məzmun kəsb
etməyə başlayıb. Necə hesab
edirsiniz, Qərbdə müşahidə
edilən islamofobiya və müsəl
man dövlətlərinin dini məz
həbçilik kontekstində qarşıqarşıya qoyulması siyasəti
hansı məqsədlərə hesabla
nıb?
- Dövlətlərarası münasibətlərdə
hər bir dövlətin yalnız öz maraqla
rını əsas götürməsi böyük gərgin
liklərə gətirib çıxarır. Hazırda Ya

24     Milli Məclis

xın Şərqdə də məhz bu prosesin
şahidiyik. Demokratiya adı altında
oynanılan oyunlar nəticəsində re
gionda böyük bir xaos yaranıb və
miqyası daha da genişlənməkdə
dir. Bəzi ölkələr parçalanmaq təh
lükəsi ilə üzləşib. Terrorizm artıq
bütün dünya ölkələri üçün böyük
bir təhlükəyə çevrilib. Silahlı mü
naqişələrin güclənməsi əsl huma
nitar fəlakət yaradıb. Öz doğma
torpaqlarını tərk etməyə məcbur
olan insanların Avropaya axını isə
islamofobiya meyillərini gücləndi
rir. Bu gün regiondakı münaqişələ
rin hərbi həllinə yox, ilk növbədə
onların yaranma səbəblərinin təh
lilinə, atılmış yanlış addımların eti
raf olunmasına ehtiyac var. Bütün
dövlətlər digər maraqları kənara
qoyaraq öz səylərini birləşdirməli
dirlər. Bu mənada Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin Londonda keçiril
miş “Suriyaya və regiona dəstək”
konfransında çıxışı xüsusi məna
daşıyır. Azərbaycanın da bənzər
humanitar fəlakətlə üzləşdiyini
qeyd edən dövlət başçısı haqlı ola
raq sülh və sabitliyin vacibliyini
önə çəkdi. Cənab Prezident Suriya
böhranı üzrə siyasi həllin mümkün
qədər tez tapılmasının gündəlikdə
duran bir nömrəli məsələ olduğu
nu qeyd etdi.
- Ötən il Rusiya-Türkiyə və
İran-Səudiyyə Ərəbistanı mü
nasibətlərində kəskinləşmə
ilə də yadda qaldı. Azərbay
can dövlətinin bu problemlə
rin həlli ilə bağlı mövqeyinə
dair fikirləriniz oxucular üçün
də maraqlı olar.
- Hər iki məsələ regional proses
lər baxımından mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Hesab edirəm ki, möv
cud ziddiyyətlərin aradan qaldırıl

ması regionda sülhün və təhlükə
sizliyin təmin olunması baxımın
dan bütün tərəflərin maraqlarına
uyğundur.
Biz Rusiya ilə Türkiyə arasında
münasibətlərin kəskinləşməsindən
olduqca təəssüflənirik. Azərbayca
nı hər iki qonşusu ilə tarixi əlaqələr
birləşdirir və hazırda əlaqələrimiz
ən yüksək səviyyədədir. Türkiyə
ən yaxın müttəfiqimizdir, eyni za
manda, Rusiya da çox yaxın dost
ölkədir. Azərbaycan iki ölkə ara
sındakı gərginliyin azaldılması
səylərini dəstəkləyir və bu işə töh
fə verməyə hazırdır.
Müsəlman aləminin iki böyük
dövləti olan İranla Səudiyyə Ərə
bistanı arasındakı problemlər də
həm regionda, həm də elə müsəl
man aləmində gedən proseslər ba
xımından narahatlıq doğurmaya
bilməz. Cənub qonşumuz olan
İranla bütün sahələrdə geniş əmək
daşlıq əlaqələrimiz mövcuddur.
Ölkə prezidentləri səviyyəsində
qarşılıqlı səfərlər, yüksək səviyyəli
müntəzəm görüşlər bu əlaqələrin
daha da inkişafını təmin edir.
Digər tərəfdən, Səudiyyə Ərə
bistanı da bizim vacib tərəfdaşı
mızdır. Təkcə ötən il Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin bu ölkəyə rəsmi sə
fərini, ona göstərilən böyük qonaq
pərvərliyi xatırlatmaq kifayətdir.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki,
Səudiyyə Ərəbistanı ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsində həmişə birmənalı şə
kildə Azərbaycanın mövqeyini
dəstəkləyib və hətta bu münaqişə
yə görə indiyədək Ermənistanla
diplomatik əlaqələr qurmayıb. Nə
ticə etibarilə, Azərbaycan hər iki
yaxın və dost ölkənin aralarındakı
problemin danışıqlar yolu ilə həlli
ni arzu edir.

- 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
göz önündədir. Onlar bir-biri
ni tamamlayırlar. Müsahibə
mizi 2016-cı ildəki perspektiv
lərə dair düşüncələrinizlə ye
kunlaşdırmaq istərdik.
- Əfsus ki, 2015-ci il dünyada si
yasi, iqtisadi və hərbi böhranların,
yeni təhlükə ocaqlarının yaranması
ilə yadda qaldı və bu vəziyyətin
2016-cı ildə də davam edəcəyi göz
lənilir. Geosiyasi ziddiyyətlər artıq
iqtisadi və maliyyə proseslərinə
güclü təzyiq göstərir və bu, bizim
regiona da təsirsiz ötüşmür. Belə

vəziyyətə baxmayaraq, Azərbay
can 2015-ci ildə ciddi uğurlar əldə
edib. Ölkə iqtisadiyyatının inkişaf
tendensiyası qorunub saxlanılıb,
iqtisadi layihələr və sosial proq
ramlar uğurla icra olunub. G-20
ölkələrinin sammiti kimi tədbirlər
də iştirak, beynəlxalq təşkilatlarda
kı uğurlu fəaliyyət, bir çox ölkələr
lə ikitərəfli əməkdaşlıq əlaqələrinin
inkişaf etdirilməsi, çoxsaylı bey
nəlxalq tədbirlərin, xüsusən I Av
ropa Oyunlarının yüksək səviyyə
də təşkili, Cənub Qaz Dəhlizinin
reallaşdırılması istiqamətində atı
lan addımlar Azərbaycanın bey
nəlxalq nüfuzunun və etibarlı tə
rəfdaş imicinin daha da güclənmə
sinə gətirib çıxarıb.
Şübhəsiz ki, Azərbaycanın bü
tün uğurlarının təməlində daya

nan ən mühüm faktor lider amili
dir. Azərbaycan xalqının Ümum
milli lideri Heydər Əliyevin müəy
yən etdiyi və hazırda Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin davam etdirdiyi in
kişaf yolu Azərbaycanın öz siyasi
və iqtisadi müstəqilliyini təmin et
məsinin başlıca səbəbidir. Bütün
bunlar onu deməyə əsas verir ki,
2016-cı ildə Azərbaycan öz siyasi,
iqtisadi və diplomatik imkanların
dan maksimum dərəcədə istifadə
edərək, ölkə daxilində siyasi sabit
liyin və iqtisadi inkişafın qorunub
saxlanılmasına nail olacaq, re
gionumuzda və daha geniş miq
yasda sülh, sabitlik və təhlükəsizli
yin bərqərar olmasına çalışacaq
dır.
Mübariz Əsgərov
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İƏTPİ Azərbaycanla bağlı
mühüm qərarlar qəbul edib

Yanvarın 20-25-də İraqın paytaxtı
Bağdad şəhərində İslam Əməkdaş
lıq Təşkilatına üzv dövlətlərin Parla
ment İttifaqı (İƏTPİ) Konfransının
XI sessiyası keçirildi. Milli Məclisin
deputatı Gövhər Baxşəliyevanın
rəhbərliyi ilə Azərbaycan parlament
nümayəndə heyəti konfransda işti
rak etdi.
İraq parlamentinin spikeri Salim
əl-Ciburinin sədrlik etdiyi sessiya
çərçivəsində təşkilati məsələlərə ba
xıldı, büro üzvləri seçildi, tədbirin
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proqram və gündəliyi qəbul olun
du. Həmçinin baş katibin məruzəsi,
parlament sədrlərinin, nümayəndə
heyətləri rəhbərlərinin çıxışları din
lənildi. Bundan başqa konfransda
terrorizmə və ekstremizmə qarşı
mübarizəyə dair İƏTPİ Xartiyası qə
bul olundu, qurumun komitələrinin
iclasları keçirildi.
Sessiya çərçivəsində müsəlman
qadın parlamentarilərin V konfran
sı, Fələstinə dair daimi komitənin VI
iclası da təşkil edildi. Azərbaycan

nümayəndə heyətinin rəhbəri Göv
hər Baxşəliyeva, eyni zamanda, mü
səlman qadın parlamentarilərin
növbəti VI konfransına məruzəçi tə
yin olundu.
Millət vəkili Gövhər Baxşəliyeva
İcraiyyə komitəsinin, İnsan hüquq
ları, qadın və ailə məsələləri üzrə
komitənin, Mirkazım Kazımov Si
yasi məsələlər və xarici əlaqələr ko
mitəsinin, nümayəndə heyətinin di
gər üzvü Fəttah Heydərov Mədəni
və hüquqi məsələlər, sivilizasiyalar

və dinlər arasında dialoq üzrə komi
tənin üzvləri seçildilər. Təşkilatın
Ümumi komitəsinə hər üzv ölkənin
parlamentindən iki deputat daxil
idi. Azərbaycanı bu komitədə Göv
hər Baxşəliyeva və Mirkazım Kazı
mov təmsil etdilər.
Sessiyada Azərbaycan parlamen
tinin rəhbərliyi və nümayəndə he
yətinin mütəşəkkil fəaliyyəti, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər Foru
munun (İƏTGF) Mədəniyyətlərara
sı Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi
Leyla Əliyevanın səyləri nəticəsində
ölkəmizlə bağlı iki mühüm qətnamə
qəbul edildi.
“Ermənistan Respublikasının
Azərbaycan Respublikasına qarşı
təcavüzünə dair” qətnamədə Ermə
nistanın ölkəmizin ərazisinin 20
faizindən çox hissəsinin işğalı ilə
nəticələnən təcavüzü, yurd-yuvala
rından didərgin düşmüş bir mil
yondan artıq azərbaycanlı qaçqın
və məcburi köçkünün vəziyyəti, bu
humanitar problemlərin miqyası və
ciddilik dərəcəsindən dərin nara
hatlıq ifadə edilir, işğal olunmuş
ərazilərdə arxeoloji, mədəni və dini
abidələrin dağıdılması qəti şəkildə
pislənilir, Azərbaycanın mülki əha
lisinə qarşı törədilmiş əməllər in
sanlıq əleyhinə cinayət kimi dəyər
ləndirilir. Həmçinin BMT Təhlükə
sizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884
saylı qətnamələrinin Ermənistan tə
rəfindən icrası tələb olunur. Üzv
dövlətlər, eləcə də beynəlxalq icti
maiyyətin digər üzvləri bu ölkə ilə
ümumi əməkdaşlığı məhdudlaşdır
mağa çağırılırlar.
Sənəddə erməni millətindən
olan əhalinin Azərbaycanın işğal
olunmuş ərazilərinə köçürülməsi
nin qarşısının alınması da tələb
edilir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
Azərbaycan ilə tam həmrəy oldu
ğunu bildirir.
Qəbul edilən “İslam Əməkdaşlıq
Təşkilatı Parlament İttifaqı və
Dialoq və Əməkdaşlıq naminə İs
lam Əməkdaşlıq Təşkilatı Gənclər

Forumu arasında əməkdaşlıq” adlı
digər qətnamədə ümumi maraq
kəsb edən bütün sahələrdə hər iki
təsisatın əməkdaşlığı alqışlanır.
Qətnamənin müvafiq bəndində
İƏTGF-nin Mədəniyyətlərarası
Dialoq üzrə baş əlaqələndiricisi
Leyla Əliyevanın təşəbbüskarı ol
duğu “Xocalıya ədalət!” beynəlxalq
təşviqat kampaniyası təqdir edilir.
Sessiyada yekun hesabat, İƏTPİnin Bağdad Bəyannaməsi və Yekun
Kommünikesi qəbul olundu.
Azərbaycan nümayəndə heyəti
nin rəhbəri Gövhər Baxşəliyevanın
təşəbbüsü ilə Bağdad Bəyannamə
sinə Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinə dair
bəndlər daxil edildi. Bəyannamədə
Ermənistanın Azərbaycana təcavü
zü qəti şəkildə pislənilir, işğal
olunmuş ərazilərdə mülki azərbay
canlılara qarşı törədilmiş hərəkət
lər bəşəriyyətə qarşı cinayət hesab

edilir. BMT Təhlükəsizlik Şurası
nın Ermənistan silahlı qüvvələri
nin Azərbaycanın işğal olunmuş
ərazilərindən dərhal, tam və qeydşərtsiz çıxarılması ilə bağlı qətna
mələrinin, BMT Baş Məclisinin
müvafiq qərarlarının yerinə yetiril
məsi, Ermənistanın Azərbaycanın
suverenliyinə və ərazi bütövlüyü
nə hörmət etməsi tələb olunur.
Yekun Kommünikedə isə BMT
Təhlükəsizlik Şurasının qətnamə
lərinin yerinə yetirilməsi tələb olu
nur. 1992-ci il fevralın 25-dən 26-na
keçən gecə Azərbaycanın Xocalı
şəhərində törədilmiş dəhşətli soy
qırımı, işğal edilmiş Azərbaycan
ərazilərində müqəddəs yerlərin və
məscidlərin, mədəni irsin dağıdıl
ması pislənilir. Bu sənəddə də İƏTin Azərbaycan hökuməti və xalqı
nın ölkəni müdafiə etmək məqsə
dilə həyata keçirdiyi səyləri dəs
təklədiyi bildirilir.
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2016-cı il Azərbaycanda yeni
iqtisadi siyasətin başlanğıcıdır

Aydın Hüseynov
Milli Məclisin deputatı

2015-ci ildə Azərbaycanın sosialiqtisadi inkişafı olduqca mürəkkəb
xarici iqtisadi mühit, o cümlədən
dünya enerji bazarında qeyri-sabit
lik, əsas ticarət tərəfdaşlarımızın mil
li valyutalarının devalvasiyası, bu
nun nəticəsi kimi ölkənin gəlirlərinin
azalması, manata təzyiqlərin artması
ilə müşayiət olunub. İndiyə kimi
dünya maliyyə-iqtisadi böhranına
qarşı dayanıqlığını qoruyub saxla
yan Azərbaycan iqtisadiyyatı 2015-ci
ili də iqtisadi artımla başa vurdu.
Azərbaycanda maliyyə sabitliyinin
möhkəmlənməsi davam edib, mak
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roiqtisadi sabitlik qorunub saxlanı
lıb, milli iqtisadi potensialın artırıl
ması, neft sektoru amilinin azalması
və qeyri-neft sektorunun inkişafı, əl
verişli investisiya və biznes mühiti
nin yaradılması ilə bağlı həyata keçi
rilən siyasət öz müsbət nəticələrini
göstərib.
Prezident İlham Əliyevin rəhbər
liyi altında həyata keçirilən düşünül
müş, təmkinli, çevik və qətiyyətli,
uzaqgörən iqtisadi siyasət sayəsində
Azərbaycan iqtisadiyyatı özünün ar
tım tendensiyasını saxlayıb: “2015-ci
ildə bizim iqtisadi inkişafımız təmin
edilmişdir. Baxmayaraq ki, əvvəlki
illərlə müqayisədə ümumi daxili
məhsulun artması o qədər də böyük
rəqəmlərlə ölçülmür, cəmi 1,1% art
mışdır. Ancaq indiki vəziyyətdə nef
tin qiymətinin dörd dəfə düşməsini
nəzərə alaraq, hesab edirəm ki, bu,
müsbət nəticədir. Ən müsbət nəticə
isə ondan ibarətdir ki, qeyri-neft sə
nayemiz 8,4% artmışdır”.
Ötən il qeyri-neft sektorunda əldə
edilən bu artım iqtisadiyyatın struk
turunun tam mənada keyfiyyət dəyi
şikliklərinə məruz qaldığının göstə
ricisidir. Bu tendensiya onu göstərir
ki, iqtisadiyyatda güclü dinamika və
şaxələnmə siyasətinin məntiqi nəti
cəsi olaraq neftdənkənar sahələrin
inkişafı və potensialın ümumi yön
ləndirilməsi bir harmoniya təşkil et
məkdədir.

Regionların inkişafı
iqtisadi dayanıqlığı artırıb

Təbii ki, Azərbaycanın davamlı in
kişafının və iqtisadi dayanıqlığının
təmin olunmasında regionların sosialiqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının
müstəsna əhəmiyyəti vardır. 2004-cü
ildən uğurla icra olunan bu proqram
lar bölgələrdə iqtisadi potensialın əhə
miyyətli dərəcədə artmasına, infrast
ruktur təminatının, kommunal xid
mətlərin keyfiyyətinin, biznes və in
vestisiya mühitinin yaxşılaşmasına,
müasir müəssisələrin açılmasına və
əhalinin rifahının yüksəlməsinə səbəb
olub. Azərbaycanın bütün bölgələrin
də dinamik tərəqqi davam edib. Döv
lət başçısının qeyd etdiyi kimi, 2004cü ildən həyata keçirilən regionların
sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proq
ramları bütövlükdə tarixi hadisədir və
tarixi nailiyyətdir. Bu illər ərzində öl
kəmiz sürətlə inkişaf edib. Azərbay
can Respublikası regionlarının sosialiqtisadi inkişafı dövlət proqramlarının
icrası bütün bölgələrin hərtərəfli və
tarazlı sosial-iqtisadi tərəqqisinə yol
açıb, paytaxtla bölgələr arasındakı fər
qin azalmasına səbəb olub. Bu proq
ram regionların sosial-iqtisadi inkişa
fına yol açmaqla yanaşı, ümumilikdə
Azərbaycanın iqtisadi inkişafına tə
kan verərək makroiqtisadi sabitliyin
möhkəmlənməsinə baza yaratmış ol
du. Regionlardakı mövcud əmək ehti
yatlarından, təbii və iqtisadi poten

sialdan səmərəli istifadə edilməsi böl
gələr arasında iqtisadi tarazlığın bər
pa olunmasına, yeni iş yerlərinin yara
dılmasına, əhalinin məşğulluğunun
təmin edilməsinə və bütövlükdə bü
tün rayonların sosial həyatında ciddi
dəyişikliklərə gətirib çıxarıb.
2004-2015-ci illərdə regionların
sosial-iqtisadi inkişafı dövlət proq
ramlarının icrası ərzində Azərbay
canda ÜDM 3,2 dəfə, qeyri-neft sek
toru 2,6 dəfə, investisiyalar 6,5 dəfə,
əhalinin gəlirləri 6,5 dəfə artmış,
yoxsulluğun səviyyəsi 8,4 dəfə aza
laraq 5,3%-ə, işsizlik səviyyəsi 1,9
dəfə azalaraq 5%-ə enmiş, regionlar
da 70 minə yaxın müəssisə fəaliyyətə
başlamış və 1,3 milyondan çox yeni
iş yeri yaradılmışdır ki, bunun 1 mil
yonu daimidir.
Son 12 il ərzində sahibkarlığın in
kişafına böyük dəstək olunub; gü
zəştli şərtlərlə 1,7 milyard manat
kreditlər verilib.

2016-cı ildə maliyyəiqtisadi sistemimiz inkişaf
etmiş ölkələrin təcrübəsinə
əsaslanacaq

Azərbaycan Prezidenti bildirib ki,
dünya iqtisadiyyatı stress içindədir və

qlobal iqtisadi proseslər ölkəmizdə
iqtisadiyyatın inkişafı ilə bağlı qarşıya
yeni tələblər qoymaqdadır. Respubli
kamız hazırda yeni islahatlar astana
sındadır. Bu günlərdə keçirilən “Azər
baycan Respublikası regionlarının
2014-2018-ci illərdə sosial-iqtisadi in
kişafı Dövlət Proqramı”nın icrasının
ikinci ilinin yekunlarına həsr olunan
konfransda Prezident İlham Əliyevin
bəyan etdiyi kimi, 2016-cı il çox ciddi
iqtisadi islahatlar ili olmalıdır və ola
caqdır: “Bu islahatların əsas məqsədi
ondan ibarətdir ki, Azərbaycan iqtisa
diyyatı şəffaflığına görə dünyanın
aparıcı ölkələrinin iqtisadiyyatların
dan fərqlənməsin. Əminəm ki, biz
bunu birgə səylərlə təmin edəcəyik”.
Prezident İlham Əliyev bildirib ki,
2016-cı ildə biz bütün maliyyə-iqtisadi
sistemimizi inkişaf etmiş ölkələrin təc
rübəsinə əsasən təşkil etməliyik: “Azər
baycanda biznes mühitinin yaxşılaşdı
rılması istiqamətində işlər aparılır,
müvafiq göstərişlər, tapşırıqlar, sərən
camlar verilmişdir. Bu sahə daim diq
qət mərkəzində olmalıdır. Beynəlxalq
maliyyə qurumları bu istiqamətdə
apardığımız fəaliyyəti yüksək qiymət
ləndirir, Dünya Bankı “Doing Busi
ness” hesabatında Azərbaycanı yüksək

yerlərə layiq görür. Davos Dünya İqti
sadi Forumu ölkə iqtisadiyyatlarının
rəqabət qabiliyyətliliyinə görə Azər
baycanı 40-cı yerə layiq görmüşdür.
Biz dünya miqyasında 40-cı yerdə,
MDB məkanında birinci yerdəyik”.
Dövlət başçısı azad rəqabətin tə
min olunması üçün radikal addımla
rın atıldığını və bu tədbirlərin davam
etdiriləcəyini də bəyan edib. Eyni za
manda, ölkədə milli ixracatçılara daha
əlverişli şərait yaradılacağını vurğula
yıb: “Biz mütləq daxili bazarımızı,
yerli istehsalı qorumalıyıq, bununla
bərabər inhisarçılığa yol verməməli
yik. Bu da çox ciddi məsələdir. Çünki,
əlbəttə, mən çox istəyirəm ki, Azər
baycan məhsulları daha da çox isteh
sal olunsun, biz idxaldan asılılığı daha
da azaldaq, iş yerləri yaradılsın, ixrac
qabiliyyətli məhsullar istehsal edək.
İnvestisiyaların təşviqi sistemi artıq
yaradılıb, tətbiq edilir. Azərbaycanda
rəqabət qabiliyyətli məhsul istehsal
edən, bunu dünya bazarına çıxaran
sahibkarlara dövlət tərəfindən güzəşt
lər edilməlidir”.
Prezident İlham Əliyev islahatların
mühüm istiqamətlərindən biri kimi
yeni özəlləşdirmə siyasətinin həyata
keçiriləcəyini də bildirib: “Azərbay
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canda genişmiqyaslı özəlləşdirmə
proqramı icra ediləcəkdir. Buna bö
yük ehtiyac var. İlk növbədə bu, ölkə
mizə əlavə sərmayə, valyuta gətirə
cək. Digər tərəfdən biz işləməyən
müəssisələri canlandıracağıq”.

Prezident üçün xalq
və vətəndaşın mənafeyi
hər şeydən üstündür

Azərbaycan vətəndaşının, ictimai
rəyin dərin etimad və rəğbətini öz
üzərində cəmləşdirən ölkə başçısı
dövlət idarəetmə sistemində işləyən
hər kəsdən xalqın xidmətçisi olmağı
tələb edir və bunun məsuliyyətini an
layan yenilikçi komanda ilə davam
edəcəyinin anonslarını da verir. O, çı
xışında bir daha qanunun aliliyi prin
sipinə diqqət çəkərək heç kimin toxu
nulmaz olmadığını, ən yüksək vəzifə
sahiblərinin qanun pozuntularına yol
verdikləri halda cəzasız qalmayacaq
larını qətiyyətlə bildirdi: “Əgər bəzi
yüksək vəzifəli şəxslər qanunu pozur
larsa, öz vəzifə borclarını yerinə yetirə
bilmirlərsə, onlar mütləq cəzalandırı
lacaq və cəzalandırılır. Xalq da, icti
maiyyət də bunu görür. Hamı bilsin,
Azərbaycanda bir nəfər də olsun toxu
nulmaz adam yoxdur. Hamı qanun
qarşısında bərabərdir”, - deyən dövlət
başçısı “hər bir dövlət məmuru, o
cümlədən də Prezident xalqın xidmət
çisidir!” şüarı ilə həmişə xalqın məna
feyini hər şeydən uca tutduğunu gös
tərmiş oldu.

Şəffaflığa doğru “ASAN yol”

Müasir inkişaf yolunun geniş üfüq
lər açdığı bir dövrdə korrupsiya ilə
mübarizə tədbirləri iqtisadi şəffaflığın
təmini üçün ən əhatəli bir taktika sayı
la bilər. Korrupsiya və digər neqativ
faktorlar sürətli iqtisadi və sosial inki
şafın tempinə mənfi təsir göstərir, da
vamlı islahatlara kölgə salır. Azərbay
can hazırda yeni islahatlar astanasın
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dadır və sürətli iqtisadi inkişaf tempi
nə uyğun irimiqyaslı islahatların da
vamlığını genişləndirmək niyyətində
dir. Məhz bu cür sürətli inkişaf dina
mikasında, meqaproqress mərhələsin
də korrupsiya kimi halların mövcud
olması qətiyyən yolverilməzdir. Prezi
dent İlham Əliyev korrupsiya ilə mü
barizədə barışmaz olduğunu praktiki
addımları ilə təsdiq etməkdədir: “Kor
rupsiyaya və rüşvətxorluğa qarşı mü
barizə gedir, öz bəhrəsini verir. Kor
rupsiya böyük bəladır, bütün ölkələr
üçün, o cümlədən Azərbaycan üçün.
Biz həm cəza tədbirlərini tətbiq edirik,
inzibati addımlar atılır, həm də insti
tusional tədbirlər görülür. Korrupsiya,
rüşvətxorluq üçün meydan daralır,
yeni ictimai xidmətlər yaradılır.
“ASAN xidmət” iki il ərzində artıq
yeddi milyon insana xidmət göstərib.
Bu yeddi milyon insan bu iki il ərzin
də “ASAN xidmət”də korrupsiyanın
nə olduğunu görməyib”.
Azərbaycanın dövlət başçısı hesab
edir ki, neqativ hallar ölkədə həyata
keçirilən quruculuq işlərinə, iqtisadi,
sosial və siyasi sahədə aparılan isla
hatlara kölgə salır, Azərbaycanın iş
güzar nüfuzuna xələl gətirir. Prezi
dent iqtisadiyyatın lokomotivinə çev
rilən azad sahibkarlığa, özəl sektora
ən böyük siyasi dəstək verməklə rüş
vətxorluğa qarşı ən sərt və amansız
mübarizə tədbirlərinin həyata keçiril
məsində güclü qətiyyət sahibi oldu
ğunu nümayiş etdirib. Onun bu prin
sipiallığı, neqativ hallara qarşı barış
mazlığı korrupsiya ilə mübarizə təd
birləri üçün güclü mexanizm yaradır.

Sahibkarlar məsuliyyətli
və mübariz olmalıdırlar

Yeni iqtisadi şərait və dövrün inki
şaf meyilləri sahibkarların məsuliyyə
tini daha da artırır, zamanın çağırışla
rına hazır olmağı tələb edir. Prezident
İlham Əliyev dövlətin iqtisadi gücü

nün artmasında çoxminli sahibkarlar
ordusunun da fəal və məsuliyyətli ol
masını, yeni iş yerlərinin yaradılması
nı və sosial məsələlərin həllində, in
vestisiyaların qoyuluşunda aktivliyini
vacib sayır. “Sahibkarlar ölkə iqtisa
diyyatına daha çox vəsait qoysunlar.
Mən bilirəm, indi Azərbaycan sahib
karları xaricə də investisiya qoyurlar.
Mən özüm də həmişə bunun tərəfdarı
olmuşam, istəyirdim ki, bizim firma
lar dünya bazarlarına çıxsınlar, onları
tanısınlar. Ancaq indiki şəraitdə sa
hibkarların əsas vəsaiti Azərbaycana
qoyulmalıdır. Sahibkarlar, əlbəttə,
məsuliyyətli olmalıdırlar”, - deyən
dövlət başçısının sahibkarlardan göz
ləntiləri də çoxdur.
Azərbaycan Prezidenti sahibkarları
iqtisadiyyatın lokomotivi hesab edə
rək milli inkişafın aktiv qüvvəsi kimi
müasir çağırışlara hazır olmağa, mü
bariz, qətiyyətli, neqativ hallara qarşı
barışmaz olmağa səsləyir. Prezident
ölkəmizin müasir inkişaf platforması
nın əsas meyarlarından biri kimi ida
rəetmənin çevik və şəffaf mexanizm
lər əsasında aparılmasını vacib hesab
edir. Onun bildirdiyi kimi, korrupsiya
ilə mübarizə tədbirlərinin böyük bir
sahəsi sahibkarlıq sektoru ilə bağlıdır.
Məlum olduğu kimi, sahibkarlıq
sektorunda bir sıra hallarda inhisarçı
lıq əlamətləri özünü büruzə verir və
bu, iqtisadi inkişafı, azad rəqabəti ən
gəlləyir. İnhisarçılıqla mübarizə təd
birləri genişmiqyaslı və sistemli iş ol
maqla, iqtisadiyyatın bir sıra sahələ
rində korrupsiyaya və rüşvətxorluğa
yol açan meyillərin qarşısının alınma
sına xidmət edir. Bu istiqamətdə atılan
addımlar ümumilikdə strateji məqsəd
hesab olunmaqla, həm də ölkə həyatı
nın bütün bölmələrində şəffaflığın tə
min edilməsinə öz töhfəsini verir.
İqtisadiyyatın, xüsusilə də sahibkar
lığın əsas qan damarı hesab edilən
bank sistemində islahatlar da əsas mə

sələlərdəndir. Dövlət başçısının fikrin
cə, bank sektorunun fəaliyyətinin tək
milləşdirilməsi istiqamətində əlavə
tədbirlər görülməli, bu sektorun sağ
lamlaşdırılması prosesi daha sürətlə
getməlidir: “Burada inkişaf üçün çox
böyük imkanlar var. Tələblərə, meyar
lara cavab verməyən, öz fəaliyyətini
qura bilməyən, böyük nöqsanlar bura
xan banklar bizim bank sektorumuzda
fəaliyyət göstərə bilməz. Elə etməliyik
ki, bank sektoru Azərbaycan iqtisadiy
yatına daha da çox fayda versin, iqtisa
diyyatın real sektoruna daha da çox
kredit resursları təşkil etsin ki, biz işləri
təkcə dövlət büdcəsi hesabına, yaxud
da ki, sahibkarların öz vəsaiti hesabına
görməyək. Bank sektoru da burada çox
ciddi alət, daha fəal olmalıdır”.

Prezident yol göstərir,
təşəbbüslər irəli sürür

İcra orqanlarından, sahibkarlardan,
iqtisadi qurumlardan təklif və təşəb
büslər gözləyən Prezident İlham Əli
yev özü də yeni iqtisadi təkliflər səs
ləndirir. Hər bir regionun spesifik xü
susiyyətinə dərindən bələd olan ölkə
rəhbəri yerli istehsalın potensial im

kanlarını, biznesin təşkili yollarını təh
lil və təqdim edir. Hazırkı şəraitin yeni
yanaşmalar tələb etdiyini və sahibka
rın da, məmurun da buna uyğun işlə
mək, daha fəal olmaq mesajını verir.
“Yerli icra orqanları daha çox iş yerlə
rinin yaradılması, investisiyanın cəlb
edilməsi ilə məşğul olmalıdırlar”, - de
yən Prezident onların necə işləməsi ilə
bağlı istiqamətləri də göstərir.
Dövlət başçısının ölkənin ərzaq
məhsulları ilə təminatının yaxşılaşdı
rılması və yerli istehsalın mövcud
potensialının hərəkətə gətirilməsi ba
rədə konkret rəqəm və dəlillərə əsas
lanan proqram xarakterli çıxışı sahib
karlara, icra başçılarına, dövlət qu
rumlarının nümayəndələrinə bir növ
yol xəritəsi hesab oluna bilər. Azər
baycan Prezidenti konkret olaraq gö
rülməli olan işi ən xırda detallarına
qədər təhlil edir, icra mexanizmini və
yollarını göstərir. Bu cür konseptual
və geniş biznes planı sahibkarların
hər biri üçün fəaliyyət rəhbəridir.

Elə işləməliyik ki, sanki bizdə
neft-qaz resursları yoxdur

Azərbaycan iqtisadiyyatı həm st

ruktur, həm də inkişaf meyarları ba
xımından yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyub. Dövlət başçısının bə
yan etdiyi kimi, biz artıq bu gün
postneft dövründə yaşayırıq və san
ki bizdə neft-qaz ehtiyatları yoxdur.
Ona görə də iqtisadiyyata yanaşma,
iqtisadi idarəetmə də tam fərqli for
mada aparılacaq. 2016-cı il Azərbay
canın iqtisadi, sosial, ictimai, huma
nitar həyatında tamamilə yeni isla
hatların başlandığı tarixi bir dövr
kimi xarakterizə edilə bilər. Bu dövr
ölkə iqtisadiyyatında yeniləşmə və
keyfiyyət dəyişikliklərinin başlanğı
cı hesab olunmaqla, qarşıda güclü
qeyri-neft iqtisadiyyatının yaradıl
ması üçün geniş imkanların astanası
kimi də səciyyələndirilə bilər.
Azərbaycanın gələcək milli inkişaf
modelinin əsasını hazırlayan Prezi
dent İlham Əliyevin müəyyən etdiyi
islahatların ana xəttini şəffaflıq, məsu
liyyət, qeyri-neft sektorunun inkişafı,
ixracyönümlü məhsulların istehsalı,
idxaldan asılılığın azaldılması kimi
faktorlar təşkil edəcək. Bütün bu amil
lər isə ölkəmizin dayanıqlı inkişafının
təminatıdır.
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Əhliman Əmiraslanov:

“İnamla deyə
bilərik ki, yüksək
tibbi xidmət bu gün
səhiyyəmizdə başlıca
meyara çevrilib”
Müsahibimiz Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin sədri ∂hliman ∂miraslanovdur
- V çağırış Milli Məclisin ilk ic
lasında 4 yeni komitənin yara
dılması hansı zərurətdən irəli
gəlirdi? Sədrlik etdiyiniz Sə
hiyyə komitəsinin fəaliyyə
tindən nə kimi gözləntiləriniz
var?
- Bildiyiniz kimi, 1993-cü ildə
Ulu öndər Heydər Əliyevin haki
miyyətə qayıdışından sonra bütün
sahələrdə olduğu kimi, sosial sfera
da da köklü dəyişikliklər baş verdi.
Ümummilli lider tərəfindən imza
lanan 60-dan artıq sənəd müstəqil
Azərbaycanda sosial sahənin inki
şafının təmin olunmasına güclü zə
min yaratdı. Bunun nəticəsi olaraq
ölkədə sosial sistemin köklü surət
də yenilənməsi və yeni milli mode
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lin yaradılması məsələsi gündəmə
gəldi. Eyni zamanda, sosial sferanın
daxilində də əsas prioritet sahələr
seçilərək, bir növ şaxələnmə prosesi
baş verdi. Bu prioritet sahələri sə
hiyyə, əmək və əhalinin sosial mü
dafiəsi, gənclər və idman məsələlə
ri, ailə, qadın və uşaq problemləri
təşkil edir. Azərbaycanda iqtisadi
irəliləyiş, dövlətin iqtisadi poten
sialının artması, eləcə də dövlətimi
zin siyasətinin sosial yönümlü ol
ması, əhalinin rifahının yaxşılaşdı
rılması və bu prioritet sahələrin da
ha da təkmilləşdirilib zəngin hüqu
qi baza ilə təmin edilməsi ehtiyacı
Milli Məclisdə ayrıca müstəqil ko
mitələrin yaradılması üçün zəmin
yaratmışdır.

Azərbaycanda səhiyyə sektoru
nun inkişafı ilə bağlı islahatlar döv
lətin həyata keçirdiyi sosial siyasə
tin başlıca istiqamətlərindən birini
təşkil edir. Ulu öndər Heydər Əli
yevin layiqli davamçısı möhtərəm
Prezidentimiz İlham Əliyevin son
illər səhiyyənin inkişafı ilə bağlı
həyata keçirdiyi məqsədyönlü si
yasət bu sahənin keyfiyyət və kə
miyyət baxımından xeyli zəngin
ləşməsinə səbəb olub. Ölkə rəhbər
liyi tərəfindən müəyyən edilən
uzunmüddətli inkişaf strategiyası
nın mühüm istiqamətlərindən biri
kimi səhiyyənin tərəqqisi nəticə
sində əhalinin dünya standartları
na uyğun tibbi yardımla təmin
olunması üçün genişmiqyaslı təd

birlər həyata keçirilir. Bu sahəyə
hər il böyük həcmdə investisiyalar
yatırılmaqdadır. Səhiyyəyə ayrılan
büdcə vəsaiti son 10 il ərzində 10
dəfədən çox artıb. Tibb sahəsi yeni
inkişaf mərhələsinə qədəm qoyub.
Səhiyyə komitəsinin yaradılma
sı da bu ardıcıl islahatların məntiqi
davamı və növbəti uğurlu addımı
dır. Səhiyyə ilə bağlı mühüm döv
lət proqramlarının həyata keçiril
məsi, yüksək səviyyəli kadrların
hazırlanması, əhalinin sağlamlığı
nın daha etibarlı şəkildə qorunma
sı, onların ən yüksək səviyyədə
tibbi xidmətlərlə əhatə olunması
bu istiqamətdə gerçəkləşən siyasə
tin və məntiqi olaraq bizim komi
tənin də gələcək fəaliyyətinin əsas
prinsipləridir. Bundan başqa ko
mitəmizin ən başlıca vəzifəsi sə
hiyyə sahəsində mövcud qanunve
riciliyin daha da təkmilləşdirilmə
si, boşluqların aradan qaldırılması,
cəmiyyət üçün əhəmiyyət kəsb
edən məsələlərlə bağlı yeni qanun
ların hazırlanmasından ibarətdir.
Səhiyyə komitəsinin fəaliyyətin
də hər zaman diqqət mərkəzində
saxladığı məsələlərdən biri də bey
nəlxalq təşkilatlar və xarici ölkələ
rin səhiyyə qurumları ilə əməkdaş
lıq məsələsidir. Azərbaycanda sə
hiyyə sahəsində fəaliyyət göstərən
Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Uşaq
Fondunun (UNİCEF), Dünya Ban
kı, USAİD, ÜST və digər beynəl
xalq qurumların yardımını xüsusi
lə qeyd etmək lazımdır. Bundan
başqa BMT-nin Qida Proqramı
Fondu, Sərhədsiz həkimlər, Bey
nəlxalq Tibb Korpusu, TİKA və
digər nüfuzlu fondların layihələri
davam edir və biz gələcəkdə də bu
layihələrin davamlı olması üçün
çalışacağıq.
- Milli Məclisin Səhiyyə komi
təsinin qanunvericilik işləri
nin planında hansı qanun la
yihələri prioritetdir?
-Nəzərinizə çatdırmaq istəyirəm

ki, Səhiyyə komitəsinin 2016-cı il
yaz sessiyası üçün qanunvericilik
işləri planı artıq təsdiq edilmişdir
və bu plana iki yeni qanun layihəsi
daxildir. Bunlardan biri “Repro
duktiv sağlamlığın qorunması haq
qında”, digəri isə “Psixoloji yardım
haqqında” qanun layihələridir.
Hər iki qanun olduqca vacib və
əhəmiyyətlidir. “Reproduktiv sağ
lamlığın qorunması haqqında”
qanun layihəsi, məlum olduğu ki
mi, hələ 2007-ci ildə hazırlanmış
və hətta bir neçə dinləmədən belə
keçmişdir. Lakin, təəssüf ki, qa
nun layihəsi barədə insanların
düzgün məlumatlandırılmaması
səbəbindən qanun layihəsinə bir
mənalı münasibət yaranmamış və
onun qəbulu bu günə qədər gecik
mişdir.
İnsanların, xüsusən də gənclərin
reproduktiv sağlamlığının qorun
ması dövlətin ən vacib məsələlə
rindən biridir. Reproduktiv sağ
lamlığın göstəriciləri tibbi faktor
larla bərabər sosial, iqtisadi, ekolo
ji və digər problemlərlə bağlıdır.
Ölkəmizdə reproduktiv sağlam
lığın qorunması və problemin öy

rənilməsinə hələ 90-cı illərin əvvəl
lərindən başlanılıb. Gənclərin, xü
susilə də gənc qadınların sağlamlı
ğının (əsasən reproduktiv sağlam
lıq) qorunmasının hüquqi mexa
nizmləri “Sağlamlığın qorunması
haqqında” mövcud qanunun bəzi
müddəalarında öz əksini tapıb.
Ancaq bununla belə bu sahədə
problem ciddi olaraq qalır.
Reproduktiv sağlamlıq üzrə bi
lik və bacarıqlara yiyələnməklə
gənclər sanitar, gigiyenik qaydala
ra əməl edən, həyatın bütün ne
mətlərindən şüurlu surətdə bəhrə
lənən, hər cür zərərli vərdişlərdən
uzaqlaşmağı, lazım gəldikdə özü
nə və yoldaşlarına yardım etməyi
bacaran fərdlər kimi formalaşırlar.
Onlar qida ilə sağlamlıq arasındakı
qarşılıqlı əlaqələri və qidaların se
çilməsində düzgün qərar verməyi
öyrənirlər. Beləliklə, gənclər repro
duktiv sağlamlığın qorunması yol
larını mənimsəyir, həm öz sağlam
lıqları, həm də gələcək nəslin sağ
lamlığı üçün məsuliyyəti öz üzəri
lərinə götürmək bacarıqlarına yi
yələnirlər. Reproduktiv sağlamlı
ğın mühafizəsi sonsuzluğun ara
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dan qaldırılmasında da vacib mə
sələdir.
Gördüyünüz kimi, reproduktiv
sağlamlıq fiziki, əqli və sosial uğur
ların təzahürüdür. Reproduktiv
sağlamlıq nəsil artımını tənzimlə
mək, sərbəst və azad seçim demək
dir. Belə olan tərzdə ailədə sabitlik
yaranır, qarşılıqlı münasibətlər da
ha nikbin məcrada inkişaf edir,
qadın sağlamlığı qorunur. Bütün
bunları nəzərə alaraq əminliklə de
yə bilərəm ki, bu qanunun qəbul
edilməsi olduqca vacibdir.
Üzərində çalışdığımız ikinci qa
nun layihəsi isə “Psixoloji yardım
haqqında” layihədir. Bu layihənin
cəmiyyətimiz üçün vacibliyi və
əhəmiyyəti heç də reproduktiv
sağlamlıqla bağlı qanun layihəsin
dən az deyil. Bilirik ki, ailədə,
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məişətdə, tədris müəssisələrində,
iş yerlərində qarşılıqlı ünsiyyətin
və münasibətlərin tənzimlənməsi,
şəxsin cəmiyyətə adaptasiyası, psi
xi sağlamlığın möhkəmlənməsi
məqsədilə ixtisaslı mütəxəssislər
tərəfindən psixoloji yardımın gös
tərilməsi bütün dünyada geniş ya
yılmış yardım formasıdır. Azər
baycanda bu yardımın çoxdan gös
tərilməsinə baxmayaraq, bu günə
qədər psixoloji yardımın hüquqi
əsasları müəyyən edilmədiyindən
bu sahədə vahid tənzimləyici nor
malar yoxdur. Psixoloq kim ola bi
lər, onun hüquq və vəzifələri nə
dən ibarətdir, kimlərə yardım gös
tərə bilər, bu sahənin mütəxəssislə
rinin ixtisaslaşması, attestasiyası
və sertifikasiyası kim tərəfindən və
hansı qaydada keçiriləcəkdir kimi

sualların da hüquqi müstəvidə ca
vabı yoxdur. Buna görə də psixolo
ji yardım ölkəmizdə pərakəndə,
vahid standart və normalar olma
dan, eyni zamanda, lazımi keyfiy
yətdən aşağı səviyyədə göstərilir.
Sonda qeyd etmək istərdim ki,
“Psixoloji yardım haqqında” qa
nun layihəsinə sosial sifariş və zə
rurət vardır, bu qanunun qəbulu
psixi sağlamlıq sahəsində xidmət
lərin inkişafı üçün böyük stimul
olacaqdır və Azərbaycan vətəndaş
larının psixo-sosial rifahının yaxşı
laşmasına zəmin yaradacaqdır.
- Əhalinin sağlamlığının qo
runmasında həkimlərin peşə
karlığı çox vacibdir. Xüsusən
də tibb elminin son nailiyyət
lərinin həkimlərimizə aşılan

ması üçün nə kimi işlər görü
lür?
- Səhiyyənin inkişafı, o cümlə
dən əhalinin sağlamlığının qorun
ması dövlətimiz tərəfindən daim
diqqət mərkəzində saxlanılır. Son
illər ərzində səhiyyə sahəsində bö
yük islahatlar aparılıb və bu sahə
nin yüksək səviyyədə qurulması
istiqamətində ardıcıl addımlar atı
lır. Belə ki, həm paytaxtda, həm də
regionlarda ən müasir maddi-tex
niki bazaya malik çoxsaylı tibb
müəssisələri açılaraq əhalinin isti
fadəsinə verilmişdir. Bununla ya
naşı əhaliyə göstərilən tibbi xidmə
tin keyfiyyətinin yüksəldilməsinə
də tələbkarlıq artırılıb. Məhz bu sə
bəbdən də səhiyyə xidməti sahə
sində əvvəlki illərlə müqayisədə
ciddi dəyişikliklər, yeniliklər və in
kişaf müşahidə edilir. İnamla deyə
bilərik ki, yüksək tibbi xidmət bu
gün səhiyyəmizdə başlıca meyara
çevrilib.
Əhaliyə göstərilən tibbi xidmə

tin keyfiyyətinin yüksəldilməsində
klinikaların müasir tibbi avadan
lıqlarla təchiz olunması ilə yanaşı,
həkimlərin peşəkarlıq səviyyəsinin
artırılmasının da böyük əhəmiyyə
ti vardır. Son illər ölkəmizdə bu
istiqamətdə xeyli işlər görülmüş
dür. Belə ki, artıq 10 ilə yaxındır ki,
həkim kadrların yetişdirildiyi
Azərbaycan Tibb Universitetində
təhsil dünyanın əksər ölkələrinin
qəbul etdiyi Boloniya-kredit siste
mi ilə aparılır. Bu təhsil növü tələ
bələrin - gələcək həkimlərin dünya
tibb təhsilinə inteqrasiyasına və
tibb elminin son nailiyyətlərini əl
də etməyə şərait yaradır. Bundan
başqa yüksək ixtisaslı tibbi kadrla
rın hazırlanması məqsədilə artıq 5
ildir ki, inkişaf etmiş ölkələrdə ol
duğu kimi, bizdə də baza tibb təh
silindən sonra rezidentura təhsil
pilləsi tətbiq edilir. Bu mərhələdə
ixtisasından asılı olaraq 2 ildən 5
ilədək rezidentura təhsili nəticə
sində daha peşəkar həkimlərin ye

tişməsinə nail olunur.
Həmçinin son illərdə Azərbay
can Tibb Universitetinin ən müasir
maddi-texniki bazaya malik tədrismüalicə klinikalarının açılması
yüksək ixtisaslı həkim-mütəxəssis
lərin yetişdirilməsi üçün çox əhə
miyyətlidir. Eyni zamanda, həkim
lərimizin dünya tibb elminin son
nailiyyətləri ilə tanış olması və fi
kir mübadiləsi aparması üçün hər
il ölkəmizdə inkişaf etmiş ölkələrin
müvafiq sahə üzrə tanınmış alim
lərinin də iştirak etdiyi çoxsaylı el
mi konfrans və simpoziumlar keçi
rilir. Bununla yanaşı həkim mütə
xəssislərimiz, o cümlədən həkimrezidentlər yüksək biliklərə nail
olmaq və öz peşəkarlıqlarını artır
maq üçün xarici ölkələrdə elmi
konfranslarda və bir neçə aylıq,
hətta illik ixtisaslaşma kurslarında
iştirak edirlər.
Bütün bu görülən işlərin nəticə
sidir ki, hal-hazırda dünyanın inki
şaf etmiş ölkələrində aparılan cər
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PRİORİTET
rahi əməliyyatlar və tibbi xidmət
ölkəmizdə də ixtisaslı mütəxəssis
lərimizin əməyi sayəsində yüksək
səviyyədə icra edilir. Buna açıq
ürək əməliyyatları, qaraciyər, böy
rək köçürülməsi, koxlear implanta
siya və s. kimi əməliyyatları misal
göstərmək olar.
- Dərman bazarının tənzimlən
məsi məqsədilə son vaxtlar
konkret addımlar atılır. Am
ma bu aktual problemin kök
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 Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırığına uyğun
olaraq, böyük sosial əhəmiyyət
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kəsb edən dərman vasitələrinin
qiymətlərinin tənzimlənməsi isti
qamətində işlər intensiv şəkildə
həyata keçirilir.
Məlumdur ki, 2014-cü il 16 de
kabr tarixində “Dərman vasitələri
haqqında” Qanunda dəyişikliklər
edilərək dövlət qeydiyyatına alın
mış dərman vasitələrinin qiymətlə
ri dövlət tənzimlənməsinə aid edil
mişdir. Dövlət başçısının 2015-ci il
18 mart tarixli fərmanı ilə Nazirlər
Kabinetinə dövlət qeydiyyatına
alınmış dərman vasitələrinin qiy
mətlərinin tənzimlənməsi və hə
min qiymətlərə nəzarətin həyata
keçirilməsi qaydasının təsdiq edil
məsi, Tarif (qiymət) Şurasına isə
dövlət qeydiyyatına alınmış dər
man vasitələrinin qiymətlərinin
tənzimlənməsinin təmin olunması
tapşırılmışdır. Nazirlər Kabineti
nin 2015-ci il 14 aprel tarixli qərarı

 a əsasən, dövlət qeydiyyatına
n
alınmış dərman vasitələri qiymət
ləri (tarifləri) dövlət tərəfindən tən
zimlənən malların (işlərin, xidmət
lərin) siyahısına daxil edilmişdir.
Həmçinin Nazirlər Kabinetinin
2015-ci il 3 iyun tarixli qərarı ilə
“Dövlət qeydiyyatına alınmış dər
man vasitələrinin qiymətlərinin
tənzimlənməsi və həmin qiymətlə
rə nəzarətin həyata keçirilməsi
Qaydası” təsdiq edilmişdir.
Daha sonra Tarif Şurası tərəfin
dən “Dərman vasitələrinin qiymət
lərinin hesablanması üsullarına
dair Təlimat” təsdiq edilərək, dər
man vasitələrinin qiymətlərinin
tənzimlənməsinə başlanılmışdır.
Tənzimlənmənin məqsədi əhalinin
dərman vasitələri ilə optimal qiy
mətlərlə etibarlı təchizatına nail
olmaqdan ibarətdir. Tətbiq edilən
prosedura əsasən tənzimləmə pro

sesi mərhələli şəkildə həyata keçi
rilir. Qiymət tənzimlənməsinə ilk
növbədə həyati vacib və daha çox
tələbat olan dərmanlardan başla
nılmışdır. Təbii ki, əhalinin yüksək
keyfiyyətli və ucuz dərman prepa
ratları ilə təmin olunmasında yerli
istehsalın artırılmasının əhəmiyyə
ti danılmazdır. Sözsüz ki, bunun
üçün vaxt lazımdır. Çünki qısa
müddətə dərman preparatlarına
olan tələbatı yerli istehsalla ödə
mək çətindir. Ancaq Azərbaycanda
dərman istehsalı bazası və bu sahə
üzrə yüksək ixtisaslı tibbi kadrlar
mövcuddur. Biz isə bunu daha da
təkmilləşdirib, inkişaf etdirməli
yik. Belə ki, yerli dərman preparat
larının istehsalı ardıcıl, planlı şəkil
də aparılmalı və yeni əczaçılıq la
boratoriyaları təşkil edilməlidir.
Bununla yanaşı inkişaf etmiş ölkə
lərin tanınmış əczaçılıq şirkətləri
nin laboratoriyalarının Azərbay
canda qurulması və birgə dərman
istehsalı əhalinin ucuz və keyfiy
yətli dərman təchizatına müsbət
təsir etmiş olar.
- Qeyd edək ki, ölkəmizdə təbii
müalicə vasitələrinin istehsalı
üçün də kifayət qədər münbit
xammal ehtiyatı vardır. Dər
man bitkiləri və digər bioloji
materiallardan hazırlanan tə
bii müalicə vasitələrindən is
tifadənin elmi əsaslarının
qaydaya salınması məsələsi,
sizcə, nə dərəcədə aktualdır?
- Doğrudur, Azərbaycanın təbii
florası çox zəngindir. Belə ki, ölkə
mizdə təqribən 140-a yaxın ofisinal
dərman bitkisi bitir. Dərman bitki
lərini tədqiq edən alimlərimiz bu
bitkilərdən müxtəlif xəstəliklərin
müalicəsində istifadə edilən yeni
dərman preparatlarının alınması
istiqamətində elmi araşdırmaları
davam etdirirlər. Nəzərə almaq la
zımdır ki, hər bir yeni dərman pre
paratının tədqiq edilib hazırlanma
sı üçün uzun müddət vaxt və bö

yük maliyyə dəstəyi lazımdır. Onu
da qeyd edim ki, bu işlərin həyata
keçirilməsi məqsədilə ölkəmizdə
kifayət qədər kadr potensialı möv
cuddur.
Bildirmək istəyirəm ki, hazırda
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti yanında Elmin İnkişafı Fon
dunun qrant layihəsi çərçivəsində
Azərbaycan Tibb Universitetinin

əczaçılıq fakültəsinin bazasında ən
müasir avadanlıqlarla təchiz edil
miş əczaçılıq laboratoriyasının təş
kili yekunlaşmaq üzrədir. Yaxın
gələcəkdə həmin laboratoriyada
respublikanın təbii sərvətləri əsa
sında bir sıra yerli dərman prepa
ratlarının yaradılması və istehsalı
istiqamətində hərtərəfli elmi-tədqi
qat işləri planlaşdırılır.
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75
Hörmətli Arif müəllim!
Sizi – Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədrini, görkəmli ictimai-si
yasi xadimi anadan olmağınızın 75 illik yubileyi münasibətilə səmimi qəlbdən təbrik
edirəm.
Siz hələ gənc yaşlarınızdan harada çalışmağınızdan asılı olmayaraq, müsbət key
fiyyətlərinizlə həmişə diqqət mərkəzində olmuş və məsul vəzifələrə irəli çəkilmisiniz.
Gənclik illərindən Siz elmə böyük maraq göstərmiş, elmi-tədqiqat institutlarında
çalışmış, dissertasiya müdafiə edərək kənd təsərrüfatı elmləri namizədi alimlik dərə
cəsinə layiq görülmüsünüz.
Dövlət və partiya orqanlarında çalışdığınız dövrdə qazandığınız böyük etimad nə
ticəsində Siz Azərbaycanın xalq deputatı olmuş, sonralar isə müstəqil Azərbaycanın
dalbadal beş çağırış Milli Məclisinə deputat seçilmisiniz.
Ölkə ictimaiyyəti Sizi fəal ictimai və siyasi xadim kimi tanıyır. Siz ölkəmizin apa
rıcı siyasi qüvvəsi olan Yeni Azərbaycan Partiyasının yaradıcılarından biri olmuş,
partiyanın fəaliyyətinin daha da genişləndirilməsi və inkişaf etdirilməsi üçün əliniz
38     Milli Məclis

dən gələni əsirgəməmisiniz. Siz Ümummilli lider Heydər Əliyevin siyasi məktəbinin
layiqli yetirməsi və onun ən yaxın silahdaşlarından biri kimi Heydər Əliyev ideya
larının fəal təbliğatçısı olmusunuz.
Təsadüfi deyil ki, Ümummilli liderin ötən əsrin 90-cı illərində ölkəmizdə siyasi
hakimiyyətə qayıdışından sonra Sizə əvvəlcə dövlət müşaviri, 1994-2005-ci illərdə
Milli Məclis Sədrinin birinci müavini kimi yüksək vəzifələr etibar edilmiş, sonralar
isə parlamentin komissiya və komitə sədri seçilmisiniz.
Bu gün Siz Milli Məclisin Regional məsələlər komitəsinin sədri kimi müstəqil
dövlətimizin qanunvericilik bazasının daha da təkmilləşdirilməsində yaxından işti
rak edir, bu sahəyə dəyərli töhfələrinizi verirsiniz.
Siz Milli Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında da təqdirəlayiq fəaliyyət
göstərir, parlamentin bir sıra ölkələrin qanunvericilik orqanları ilə əlaqələr üzrə işçi
qruplarında qarşılıqlı münasibətlərimizin inkişafı üçün bilik və bacarığınızı sərf
edirsiniz.
Dövlətimiz və xalqımız qarşısında göstərdiyiniz xidmətlər diqqətdən kənarda qal
mamış, Siz bir sıra orden və medallara layiq görülmüş, 2011-ci ildə isə Prezident
İlham Əliyevin sərəncamına əsasən “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmisiniz.
Hörmətli Arif müəllim!
İnanıram ki, Siz V çağırış Milli Məclisdə ölkəmizin inkişafı naminə səylərinizi
bundan sonra da əsirgəməyəcək, müstəqil Azərbaycanın qanunvericilik bazasının
daha da inkişaf etdirilməsinə layiqli töhfələrinizi verəcəksiniz.
Sizi yubileyiniz münasibətilə bir daha ürəkdən təbrik edir, ömrünüzün bu müd
riklik çağında Sizə uzun ömür, cansağlığı və fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzu
layıram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı, 3 fevral 2016-cı il
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Abşeron inkişaf tempinə görə
öncül rayonlar sırasındadır

Müsahibimiz Abşeron Rayon İcra Hakimiyyətinin başçısı İradə xanım Gülməmmədovadır
- Abşeron rayonu Azərbayca
nın sosial-iqtisadi inkişafında
xidmətlərinə görə öncüllərdən
biridir. Son vaxtlar xüsusi ola
raq aktuallaşan qeyri-neft
sektorunun inkişaf etdirilmə
si və iqtisadiyyatın diversifi
kasiyalaşdırılması siyasətinə
rayonunuz nə kimi töhfələr
verməyə hazırlaşır?
- İlk növbədə onu qeyd etmək
istərdim ki, Abşeron rayonunun
inkişafını, sözsüz ki, respublikamı
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zın dinamik sosial-iqtisadi inkişafı
fonunda dəyərləndirmək lazımdır.
Bu, bəlli bir həqiqətdir ki, ölkəmi
zin iqtisadi qüdrətinin sürətlə art
ması digər bölgələr kimi Abşeron
rayonunun da inkişafına güclü tə
kan vermişdir. Şübhəsiz, bu zaman
ən başlıca amili - Prezident İlham
Əliyev faktorunu xüsusi qeyd et
mək lazımdır. Məhz cənab Prezi
dentin göstərdiyi yüksək diqqət və
qayğı sayəsində son illər Abşeron
rayonunda iqtisadi yüksəlişə, so

sial tərəqqiyə nail olunub. Daha da
aydınlıq yaransın deyə mən bu
yüksək diqqət və qayğının mahiy
yətindən qısa şəkildə də olsa bəhs
etmək istəyirəm. Təsadüfi deyil ki,
möhtərəm dövlət başçımız son 12
il ərzində Abşeron rayonunun so
sial-iqtisadi inkişafının sürətləndi
rilməsinə dair 10 sərəncam imzala
mış, 14 dəfə rayonumuzda olmuş,
yeni müəssisələrin açılış və təməl
qoyma mərasimlərində iştirak et
mişdir.

Qeyd etmək istərdim ki, ölkə
rəhbərinin iştirakı və xeyir-duası
ilə fəaliyyətə başlayan istehsal
müəssisələrinin keyfiyyətli məh
sulları bu gün Abşeron rayonunun
sərhədlərini çoxdan aşıblar, necə
deyərlər, artıq bütün ölkədə və öl
kəmizin hüdudlarından kənarda
da ad-san və mövqe qazanıblar.
İftixar hissi ilə vurğulamaq istə
yirəm ki, bütün bunlar regionların
sosial-iqtisadi inkişafını hədəfləyən
dövlət proqramlarının müvəffəqiy
yətlə icra olunduğunun əyani gös
təricisidir. Məlumdur ki, Azərbay
can Respublikasının Prezidenti İl
ham Əliyev ölkəmizin hər bir böl
gəsinin inkişaf və tərəqqisinə xüsu
si diqqət və qayğı ilə yanaşır. Bu
nun da ən bariz nümunəsi region
ların sosial-iqtisadi inkişafı dövlət
proqramlarıdır. İndiyədək bu proq
ramlarda Abşeron rayonu üzrə nə
zərdə tutulan tədbirlər yerinə yeti
rilmiş və iqtisadi göstəricilərdə bö
yük uğurlar əldə olunmuşdur. Bu
uğurları rəqəmlərlə ifadə etmək zə
rurəti yarandığına görə deyə bilə
rəm ki, 2003-2014-cü illər ərzində

rayonumuzda sənaye məhsulunun
həcmi 23,5 dəfə, əsas kapitala yö
nəldilmiş vəsait 24,9 dəfə, o cümlə
dən tikinti-quraşdırma işləri 19,8
dəfə, orta aylıq əməkhaqqı 6,3 dəfə
artmışdır. Ən başlıcası isə 23602
daimi iş yeri yaradılmışdır. Bu gün
hər bir ölkə vətəndaşı yaxşı bilir ki,
möhtərəm dövlət başçımızın yü
rütdüyü səmərəli və hərtərəfli iqti
sadi siyasətin əsas hədəfi insan
amilidir, daha da dəqiqləşdirsək,
onun firavan şəraitdə yaşamasıdır.
Bu dövrdə Abşeronda yaradıl
mış azad sahibkarlıq mühiti də öz
faydasını vermişdir - rayonda çox
saylı iri sənaye, kənd təsərrüfatı
məhsulları istehsalı müəssisələri
fəaliyyətə başlamış, Sahibkarlığa
Kömək Milli Fondunun xətti ilə in
vestisiya layihələrinin maliyyələş
dirilməsinə 158,7 milyon manat
güzəştli kredit verilmişdir. Hazır
da quru inşaat materialları isteh
salçısı “Azbentonit” Zavodunda
600 nəfər, “Azərduz” və “Bizim
duz” brendlərinin istehsalçısı Ma
sazır Duz Zavodunda 130 nəfər,
MDF
lövhələrin
istehsalçısı

AZMDF şirkətində 500 nəfər,
“M-Line” MMC mebel fabriki,
“AzFP CO LTD” MMC-nin tərki
bində birdəfəlik plastik qablar, pri
forminqlər, polistirol və polipropi
len kisələr, süd məhsulları və don
durma istehsalı ilə məşğul olan
zavodlarda 1500 nəfər çalışır. Bun
dan başqa Xırdalan Metal Konst
ruksiyalar Zavodunun, Qobu, Aşa
ğı Güzdək və Məmmədli kərpic
zavodlarının və digər iri sahibkar
lıq obyektlərinin fəaliyyətə başla
ması həm rayon iqtisadiyyatını da
ha da gücləndirir, həm də sahib
karlıq fəaliyyəti üçün yaradılmış
münbit şəraitdən xəbər verir.
Sözsüz, Abşeron inkişaf tempinə
görə öncül rayonlar sırasındadır.
Bu, bizi həm sevindirir, həm də ye
ni nailiyyətlər qazanmağa, daha
böyük hədəflərə doğru qətiyyətli
addımlar atmağa sövq edir.
Yeri gəlmişkən, Abşeron rayonu
üçün əlamətdar sayıla biləcək bir
məqamı da xüsusi qeyd etmək istə
yirəm. Dövlət başçısının səfərindən
bir az sonra - 29 noyabr 2006-cı il
tarixli Prezident sərəncamı ilə Xır
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dalan qəsəbəsinə şəhər statusu ve
rildi. Şəhər statusu aldığı vaxtdan
keçən doqquz il ərzində Xırdalan
da çoxmərtəbəli yaşayış evləri ucal
dıldı, göz oxşayan park və xiyaban
lar salındı, əzəmətli təhsil, səhiyyə,
mədəniyyət ocaqları, idarə, müəs
sisə və təşkilatların inzibati binala
rı, iaşə və xidmət obyektləri tikildi,
yaşıllıqlarla əhatə olunmuş pros
pekt və küçələr salındı, nəticədə isə
“cavan şəhər”imizin siması tama
milə dəyişdi.
Yeri gəlmişkən, sualınıza savab
olaraq bir məsələyə də toxunmaq
istəyirəm. Məlumdur ki, son vaxt
lar dünyanı bürüyən iqtisadi böh
ran getdikcə daha da dərinləşir.
Bunun da, heç şübhəsiz ki, müxtə
lif səbəbləri və təsirləri var. Möhtə
rəm Prezidentimiz İlham Əliyev bu
il yanvar ayının 10-da Nazirlər Ka
binetinin iclasında bu barədə öz
münasibətini bildirdi. Bir il ərzində
neftin qiymətinin 3 dəfədən də çox
dəyərdən düşməsini iqtisadi amil
lərdən daha çox siyasi amillərlə
bağlayan dövlət başçısı haqlı ola
raq ölkəmizin iqtisadi inkişafının

Ceyranbatan
Ultrasüzgəcli Sutəmizləyici
Qurğular Kompleksi
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neftdən asılılığını aradan qaldır
mağın vacibliyini vurğuladı və bu
nun da yolunu göstərdi. Bu yol,
əlbəttə ki, cənab Prezidentin də
qeyd etdiyi kimi, qeyri-neft sekto
runun inkişafıdır. Onun həmin ic
lasdakı çııxışından və daha sonra
imzaladığı sərəncamlardan açıqaşkar görünür ki, ölkə vətəndaşı
nın sosial təminatını gücləndirmək
və böhranın təsirlərindən qorumaq
üçün dövlət bütün imkanlara ma
likdir və bütün zəruri addımlar
atılacaqdır.
Bu vəziyyətdə görüləcək işlərin
ən önəmlilərindən biri də, zənnim
cə, büdcənin yenidən müəyyənləş
dirilməsi və rayonların dotasiya
dan asılılığını aradan qaldırmaq
istiqamətində həyata keçirilən təd
birlərdir. Məlumat üçün bildirim
ki, Abşeron rayonu artıq bu təcrü
bəni sınaqdan keçirmişdir, nəticə
isə uğurlu olmuş və özünü doğ
rultmuşdur. Rayon iqtisadiyyatı
nın güclənməsi, əvvəl də qeyd et
diyim kimi, sahibkarlıq subyektlə
rinin fəaliyyəti üçün yaradılmış əl
verişli şərait bu cür fərq yaratmış

dır: yerli vergi ödəmələri 2003-cü
ildə 1,4 milyon manat olduğu hal
da, 2015-ci ildə 26 dəfə artaraq 36
milyon manata çatmışdır. Ən əsası,
Abşeron rayonunun büdcəsi dota
siya almadan artıq beş ildir ki, yer
li gəlirlər hesabına formalaşdırılır.
Bu gün Abşeron rayonunda gö
rülən irimiqyaslı işlər və layihələr
mövcuddur. Qısaca olaraq bəzi
məlumatları nəzərinizə çatdırım ki,
dövlət proqramlarına uyğun ola
raq Abşeron rayonunun şəhər, qə
səbə və kəndlərində tikinti, abad
lıq-quruculuq işləri, yol infrastruk
turunun yaxşılaşdırılması; əhalinin
sabit, fasiləsiz elektrik enerjisi, iç
məli su, təbii qaz ilə təchizatı; yeni
yaşayış massivlərində kommunal
xidmətlərin təmin edilməsi kimi
vəzifələr uğurla yerinə yetirilmiş
dir.
Son 12 il ərzində ümumilikdə
442 km uzunluğunda yeni içməli
su xətləri çəkilmiş, korroziyaya uğ
ramış 50 km-ə yaxın su xətti dəyiş
dirilmişdir. Uzun illər içməli su ilə
təminatda ciddi problemləri olan
Qobu, Güzdək və Hökməli yaşayış

massivləri Oğuz-Qəbələ-Bakı su
kəmərindən verilən içməli su ilə
təmin olunmuşdur. Mehdiabad,
Digah, Məmmədli, Fatmayı və Gö
rədil yaşayış məntəqələrində də iç
məli su xətləri yenidən qurulur.
Bundan əlavə 2015-ci ilin oktyabr
ayında açılışında Prezident İlham
Əliyevin iştirak etdiyi Ceyranbatan
ultrasüzgəcli sutəmizləyici qurğu
vasitəsilə Xırdalan şəhərinin içməli
su təminatı həllini tapmışdır.
2014-cü ildə Azərbaycan höku
məti ilə Səudiyyə İnkişaf Fondu
arasında “Xırdalan şəhərinin su
təchizatı və kanalizasiya sisteminin
yenidən qurulması və genişləndi
rilməsi” layihəsi üzrə kredit sazişi
imzalanmışdır. Hazırda bütövlük
də rayonun içməli su və kanalizasi
ya problemlərinin həlli istiqamə
tində işlər davam etdirilir.
Qeyd edim ki, dövlət başçısının
sərəncamı ilə 2015-ci ilin “Kənd tə
sərrüfatı ili” elan edilməsi hələ ötən
əsrin 60-cı illərindən kənd təsərrü
fatı rayonu kimi formalaşmış Abşe
ron rayonunda da bu sahənin inki
şafına təkan vermişdir. 2015-ci il
oktyabrın 1-nə qəsəbə və kəndlər
də əhali və fermer təsərrüfatların
da 20257 baş iribuynuzlu mal-qara,
106116 başa yaxın davar, 925 min

baş quş vardır. 2015-ci ilin yanvaroktyabr ayları ərzində 1613 ton ət,
33240 ton süd, 2822 sentner yun,
101 milyon ədəd yumurta istehsal
olunmuşdur.
Tərəvəzçiliyin örtülü sahələrdə
yerləşdirilməsi və yeni istixanala
rın tikilib işə salınması ildən-ilə şə
hər bazarlarına çıxarılan məhsulla
rın artımını təmin edir. 2015-ci ildə
143 hektar istixanalardan 4556 ton
tərəvəz istehsal olunmuşdur.
Təqdirəlayiq haldır ki, kənd tə
sərrüfatının Abşerona xas sahələri
olan zəfərançılıq bərpa edilir, zey
tun bağlarının, üzüm plantasiyala
rının sahəsi genişlənir. Hazırda ra
yon ərazisindəki dövlət və qeyridövlət müəssisələrində 141 hektar
üzüm, 1590 hektar zeytun, 23,1
hektar zəfəran sahələri mövcud
dur.
“Azərbaycan Respublikası re
gionlarının 2014-2018-ci illərdə so
sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra
mı”na uyğun olaraq Azərbaycan
Elmi-Tədqiqat Üzümçülük və Şə

rabçılıq İnstitutunun Mehdiabad
qəsəbəsində yerləşən inzibati bina
sı əsaslı təmir edilmiş, yeni labora
toriyaların tikintisi başa çatdırıl
mışdır. Əminik ki, institut nəinki
rayonumuzda, eləcə də respublika
mızın digər bölgələrində də üzüm
çülüyün və şərabçılığın inkişafında
əhəmiyyətli rol oynayacaqdır.
Diversifikasiya mövcud maliyyə
imkanlarının müxtəlif sahələrə yö
nəldilməsi yolu ilə risklərin müm
kün olduqca azaldılması deməkdir.
Göründüyü kimi, cənab Prezident
ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılı
lığının azaldılaraq diqqəti digər sa
hələrə, xüsusilə də aqrar sahənin
inkişafına yönəltməyin vacibliyini
dəfələrlə vurğulayıb və bu istiqa
mətdə kəskin qərarlar qəbul edə
rək qətiyyətli addımlar atıb. Bütün
bunlar da, sözsüz ki, yaxın vaxtlar
da ölkəmizin yenidən dinamik in
kişaf mərhələsinə qədəm qoyaca
ğından, dünyanı əhatə edən böh
randan maksimum az itkilərlə çıxa
cağından xəbər verir.
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- İradə xanım, qadın icra haki
miyyəti başçısı kimi mövcud
problemləri aradan qaldır
maqda nə kimi çətinliklərlə
qarşılaşırsınız?
- Yeri gəlmişkən, qadın olmaq bu
qədər böyük vəzifənin öhdəsindən
gəlməyə heç bir əngəl yaratmır.
Əgər çətinlik, dediyiniz əngəl varsa,
o vəzifə üçün var, qadın, yaxud kişi
üçün deyil. Biz məhz qadın olduğu
muza görə nədənsə gileylənə bilmə
rik. Axı bizim üçün heç də uzaqlar
da olmayan, necə deyərlər, gözümü
zün önündə olan böyük bir örnək,
fəaliyyət nümunəsi var. Bu örnək
çox hörmətli Mehriban xanım Əliye
vadır. Mehriban xanımın təkcə titul
larını sadaladıqca onun ictimai
fəaliyyət dairəsinin genişliyi və rən
garəngliyi insanda heyrət doğurur Heydər Əliyev Fondunun preziden
ti, millət vəkili, UNESCO və ISES
CO-nun xoşməramlı səfiri, ən başlı
cası isə ölkənin birinci xanımı! Bu
gün nəinki ölkəmizdə, hətta bütün
dünyada Mehriban xanımın fəaliy
yəti böyük rəğbət qazanmışdır. Çün
ki bu fəaliyyətin nüvəsini xoş mə
ram təşkil edir. Təsadüfi deyil ki,
indi ölkəmizdə vətəndaşların hansı
sa problem və qayğıları ilə bağlı mü
raciət edəcəkləri ünvanların birinci
lərindən biri məhz onun rəhbərlik
etdiyi Heydər Əliyev Fondudur.
Mehriban xanımın fəaliyyətin
dən Abşeron rayonuna da pay dü
şür. Artıq neçə illərdir ki, Saray
qəsəbəsində yerləşən internat evi
nə Mehriban xanımın və Heydər
Əliyev Fondunun vitse-prezidenti
Leyla Əliyevanın şəxsən baş çək
mələrini və buradakı uşaqlara əsl
ana şəfqəti və nəvazişi ilə yanaşma
larını, internatın tam müasir şəkil
də təmir olunmasını abşeronlular
minnətdarlıqla xatırlayırlar.
Məlumat üçün bildirim ki, Abşe
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r on rayonunun Saray qəsəbəsində
yerləşən 7 saylı Uşaq İnternat Evi
Heydər Əliyev Fondunun “Uşaq
evləri və internat məktəblərinin in
kişafı” proqramı çərçivəsində yeni
dən qurulub. 2010-cu il dekabrın
24-də Mehriban xanım Əliyeva in
ternat evində yaradılan şəraitlə ye
rində tanış olmuşdur.
Prezidentin sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “Qaçqınların və məcburi
köçkünlərin yaşayış şəraitinin yax
şılaşdırılması və məşğulluğunun
artırılması üzrə Dövlət Proqra
mı”nda nəzərdə tutulmuş tədbir
lərlə yanaşı, Heydər Əliyev Fondu
da qaçqın və məcburi köçkünlərin
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
na, onların sosial problemlərinin
həllinə yüksək diqqətlə yanaşır.
Məhz Heydər Əliyev Fondunun
prezidenti Mehriban xanım Əliye
vanın dəstəyi ilə indiyədək bu isti
qamətdə bir çox mühüm layihələr
həyata keçirilmişdir. Xırdalan Ət
Kombinatının ərazisində məskun

laşmış Kəlbəcər, Zəngilan və Füzu
li rayonlarından olan 126 məcburi
köçkün ailəsi üçün fondun təşəb
büsü ilə Xırdalan şəhərində inşa
olunmuş çoxmərtəbəli yaşayış bi
nası 2015-ci ilin may ayında istifa
dəyə verilmişdir.
Heydər Əliyev Fondunun həya
ta keçirdiyi “Uşaq evlərinin və in
ternat məktəblərinin inkişafı” proq
ramı valideyn himayəsindən məh
rum olmuş və kimsəsiz məzunların
həyat şəraitinin yaxşılaşdırılması
na, onların hər zaman diqqət və
qayğı ilə əhatə olunmasına geniş
imkanlar açmışdır.
Prezident İlham Əliyevin və Hey
dər Əliyev Fondunun prezidenti
Mehriban Əliyevanın bu məsələyə
diqqət və qayğısının nəticəsi olaraq,
Nazirlər Kabinetinin müvafiq sərən
camı əsasında 2014-cü ildə Masazır
kəndində 120 mənzilli 13 mərtəbəli
yaşayış binası inşa olunmuşdur. Hə
min binanın açılışında Mehriban xa
nım da iştirak etmişdir.

Uzun müddətdən bəri ictimai
narahatlıq doğuran ciddi bir məsə
lənin - uşaq evlərində tərbiyə alan
və 18 yaşı tamam olmuş gənclərin
mənzillə bağlı probleminin həllinə
nail olunması cənab İlham Əliye
vin və Mehriban xanımın valideyn
himayəsindən məhrum olmuş kim
səsiz uşaqlara yüksək diqqət və
qayğısının əyani təzahürüdür.
Digər bir faktı da qeyd edim.
Abşeron rayonu Heydər Əliyev
Fondunun “Azərbaycanda məktə
bəqədər təhsil müəssisələrinin in
kişafı” proqramına və Mehriban
Əliyevanın uşaq bağçası tikintisi
ilə bağlı təşəbbüsünə ürəkdən qo
şulmuşdur. Bunun nəticəsində 22
yeni uşaq bağçasının tikintisinə
başlanılmışdır.
Bir daha vurğulayıram: bizim
üçün bu qədər nümunələr olduğu
halda, hansısa çətinlikdən giley
lənmək artıqdır. Yaxşı dərk edi
rəm ki, cənab Prezident yüksək
etimadla məni belə məsuliyyətli
və şərəfli vəzifəyə təyin etməklə
məhz qarşıya çıxan çətinliklərin
aradan qaldırılması məqsədilə sə
mərəli fəaliyyət göstərməyim

üçün geniş imkanlar yaradıb və
mən öz fəaliyyətimlə bu etimadı
doğrultmalıyam.
-Siyasətçi qadın, fəal ictimai
qadın obrazı cəmiyyətdə öz
yerini tutsa da, bu sahədə ki
şi-qadın tarazlığında kişi tərəf
öz üstünlüyünü saxlayır. Bu
barədə fikirlərinizi bilmək
maraqlıdır.
- Deməzdim ki, bu, tamamilə si
zin iddia etdiyiniz kimidir. Əlbət
tə, hər bir cəmiyyətin özünəxas
dəyərləri, xüsusiyyətləri var və bu
xüsusiyyətlər yüz illər ərzində for
malaşıb. Həm də milli mentalitet
dən yaranan amilləri də unutmaq,
gözardı etmək olmaz. Bəli, kişi-qa
dın tarazlığında kişi tərəfin öz üs
tünlüyünü saxlaması fikri nə vaxt
sa bizim ölkəmizin də reallığı olub.
Ancaq indi tamamilə başqa cür
dür. Yəni münasibətlərdə kişilərin
üstünlüyünü onların qadınlara
hörmət və ehtiramla yanaşmaları
əvəzləyib ki, bu da bizim cəmiyyə
timiz üçün ən vacibi və mən deyər
dim ki, ən düzgünüdür.
Sualınıza cavab olaraq sizə sadə

bir misal çəkim. Möhtərəm Prezi
dentimiz cənab İlham Əliyevin
Mehriban xanımın ictimai fəaliy
yətinə verdiyi yüksək dəyər və hə
mişə onu dəstəkləməsi cəmiyyəti
mizə kişi-qadın münasibətlərinin
tənzimlənməsi baxımından ən tu
tarlı ismarıc deyilmi?
- İctimai-siyasi fəaliyyətlə məş
ğul olmaq istəyən Azərbaycan
qadınına nələri tövsiyə edər
diniz?
- Sözsüz ki, bacarığını nümayiş
etdirməkdən çəkinməməyi, hansı
vəzifəni daşımasından, hansı mə
qamı təmsil etməsindən asılı olma
yaraq, ilk öncə ana, xanım və ən
başlıcası Azərbaycan qadını oldu
ğunu unutmamağı tövsiyə edər
dim. Çünki bizdə qadına hörmət,
qeyd etdiyim kimi, həmişə ən yük
sək səviyyədə olub.
Unudulmaz Səməd Vurğunun
dediyi kimi:
Adın şərəflidir sənin, ey qadın,
Dahilər anası çağırılır adın!
Zənnimcə, bundan böyük dəyər
yoxdur.
Ülviyyə Abdullayeva
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Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin İctimai birliklər və
dini qurumlar komitəsinin sədri

Müasir dövrdə ictimai həyatın
bütün sahələri kimi, mədəniyyətlər
də getdikcə qloballaşmaya məruz
qalır, fərqli sivilizasiyaların Hantinq
tonun deyimi ilə sadəcə “qarşıdur
ması” deyil, həm də inteqrasiyası
baş verir. Bu prosesdən təcrid olun
maq, öz milli məhdudluğuna qapa
nıb qalmaq qeyri-mümkündür. Qlo
ballaşmanın gedişi, təbii ki, siviliza
siyaların taleyindən yan keçə bilməz.
Belə ki, qloballaşan sosial-mədəni
məkanda ölkələrin və sivilizasiyala
rın qarşılıqlı asılılığı daha da artır,
miqrasiya prosesinin genişlənməsi
ilə onların bir-birinə yaxınlaşması
daha da intensiv səciyyə daşımağa
başlayır, digər tərəfdən isə xalqların
mədəni özünüdərki geniş vüsət alır,
milli və dini zəmində ziddiyyətlər
ortaya çıxır. Təbii ki, belə bir şəraitdə
hər bir sivil dövlət qloballaşmanın
ortaya çıxardığı ziddiyyətlərdən və
fəsadlardan qaçaraq, bu axını xalqla
rın iqtisadi, mədəni həyatının inkişa
fı üçün bir üstünlüyə çevirməlidir.
Məhz bu amili nəzərə alaraq Ulu ön
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Azərbaycanda
multikulturalizmin
tarixi-ictimai
ənənələri
dər Heydər Əliyev uzaqgörənliklə
demişdir: “Dünyanın inkişafının in
diki mərhələsinin başlıca meyli qlo
ballaşmadır. Bu mürəkkəb, heç də
birmənalı olmayan prosesin pers
pektivləri bizim hamımızı düşündü
rür. Bu zəruri axın dövlətlərin sabit
inkişafının, bütövlüyünün və ida
rəetmə sistemlərinin sabitliyinin tə
min olunmasına, iqtisadi münasibət
lərdə ayrı-seçkiliyin aradan qaldırıl
masına, xalqların rifah halının yük
səldilməsinə kömək etməlidir”. Be
ləliklə, Ümummilli liderin Azərbay
can dövlətçiliyinin təməlinə yerləş
dirdiyi azərbaycançılıq ideologiyası
nın birləşdirici və ehtivaedici xarak
terinin aktuallığı günümüzdə daha
artıq önəm və əhəmiyyət qazanır.
Bu baxımdan sivilizasiyalararası
münasibətlərdə mənfi təsirlərdən
uzaqlaşmaq və mümkün ziddiyyət
ləri aradan qaldırmaq üçün müxtəlif
ölkələrin, eləcə də Azərbaycan xalqı
nın sahib olduğu multikulturalizm
və tolerantlıq kimi dəyərlərinin öy
rənilməsi, əxz edilməsi məqsədəuy

ğun olardı. Şübhəsiz ki, ölkəmizdəki
bu müxtəlif mədəni, dini konfessiya
lar arasındakı dözümlülük xüsusiy
yəti əsrlər, hətta minilliklər boyu
formalaşmış və genefondumuzun
vacib hissəsinə çevrilmişdir. Əxlaqı
mıza sirayət edən belə bir davranışı
müxtəlif amillərlə - coğrafi, etnik, iq
tisadi-siyasi və dini amillərlə izah
etmək mümkündür.
Mütəxəssislər etiraf edirlər ki, hər
bir xalqın ümumi xüsusiyyətlərinin
formalaşmasında həmin xalqın ya
şadığı ərazinin coğrafi quruluşu, iq
limi, təbiəti önəmli rol oynayır. Şi
malla Cənubun, Şərqlə Qərbin qov
şağında yerləşmiş Azərbaycanın tə
biəti də müxtəlif və rəngarəngdir.
Ölkəmizdə 9 iqlim tipi mövcuddur.
Bir həqiqətdir ki, təbiəti rəngarəng,
iqlimi müxtəlif olan ölkənin insanla
rı da, mədəniyyəti də rəngarəng ol
malıdır.
Eyni zamanda, yaşadığımız areal
təkcə qitələrin - Avropa ilə Asiyanın
deyil, həm də mədəniyyətlərin sər
hədində yerləşir. Azərbaycan İslam

dünyasının və mədəniyyətinin Şi
mal qurtaracağı, Avropa - Qərb,
eyni zamanda, Şərq mədəniyyəti
nin isə başlanğıcıdır. Belə bir coğra
fi mövqedə, mədəniyyətlərin qov
şağında yerləşməsi ölkəmizdə mul
tikulturalizmin və tolerant mühitin
formalaşmasını şərtləndirən başlıca
amillərdəndir.
Tarixi və sosioloji tədqiqatlar sü
but edir ki, İslam dünyasının mər
kəzində yerləşən və yalnız müsəl
man toplumlarla sərhəd olan xalq
larla müqayisədə müsəlman aləmi
nin ucqarlarında başqa mədəniyyə
tə malik toplumlarla qonşu olan
xalqlar daha tolerantdırlar.
Hər bir xalqın ayrı-ayrı mədəniy
yətlərə, dinə və ya etiqad məsələləri
nə münasibətinin formalaşmasında
etnik xüsusiyyətlər başlıca rol oyna
yır. Müxtəlif etnik və dini konfessi
yaların mehriban birgəyaşayışı təc
rübəsinin haradan qaynaqlandığını

müəyyən etmək üçün xalqımızın et
nik xüsusiyyətlərinə diqqət yetirmə
liyik. Azərbaycan xalqının nüvəsini
və mütləq əksəriyyətini təşkil edən
türklər tarixən bu ərazinin sakinləri
olan bir çox etnik kimliklərlə yanaşı,
sülh və əmin-amanlıq şəraitində ya
şamış, həm də ortaq dəyərlər yarat
mışlar. Türklərdə əxlaq anlayışı daha
üstün anlam kəsb etdiyindən, insan
lara münasibətlərini hansı dinə və ya
hansı etnik kimliyə mənsubluğa görə
yox, əxlaqi keyfiyyətlərinə görə
müəyyənləşdirmişlər.
Ölkəmizdə multikulturalizmin tə
şəkkülündə türklərin, xüsusilə də
Azərbaycan türklərinin dünyəvi ye
niliyə açıq olmaları, elmə, təhsilə,
mədəniyyətə, incəsənətə, ədəbiyyata
və gender bərabərliyinə önəm ver
mələri vacib faktorlardandır.
Azərbaycan ruhaniliyi də heç vaxt
dünyəviliyə qarşı çıxmayıb. Bu, bizi
müsəlman, hətta digər türk xalqla

rından fərqləndirən cəhətdir. Dün
yəviliyə bu cür münasibətin nəticəsi
idi ki, Şərqdə ilk demokratik cüm
huriyyəti məhz Azərbaycan xalqı
qurmuşdur. Diqqət çəkən məqam
da məhz odur ki, Azərbaycanda
həm maarifçi hərəkatın yaradıcıları
nın, həm də Azərbaycan Xalq Cüm
huriyyətinin qurucularının və
ideoloqlarının böyük əksəriyyəti ru
hani ailəsindən çıxmışdır.
Tarixdə qadın-kişi bərabərliyinə,
kişi ilə yanaşı qadının da təhsil alma
sına Azərbaycan türkləri qədər əhə
miyyət verən ikinci bir toplum tap
maq çətindir. Ancaq dünyəviliyə,
müasirliyə, qadının təhsilinə və gen
der məsələsinə bu qədər əhəmiyyət
verən xalq multikulturalizm və tole
rantlıqdan bəhs edə bilər.
Azərbaycanın yerləşdiyi Qafqaz
regionu etnik baxımdan dünyanın
ən zəngin bölgəsidir. Bu regionda et
nik qrupların sərhədi bəzən kəndlər
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DƏYƏRLƏR
lə müəyyən edilir və onlar fərqlifərqli dillərdə danışırlar. Məsələn,
160 minlik əhalisi olan Quba rayo
nunda kompakt halda 10-a yaxın et
nik qrup (tatlar, ceklər, yəhudilər,
qrızlar, xınalıqlılar və s.) yaşayır.
Azərbaycandakı bu etnoqrafik zən
ginlik multikulturalizmin formalaş
masında əhəmiyyətli rol oynayıb.
Sosial-iqtisadi zəmin olmadan
hansısa mədəni və mənəvi intibahın
baş verməsi qeyri-mümkündür. Bü
tün sahələrdə, o cümlədən mədəni
və mənəvi aləmdə dirçəlişin əsasını
iqtisadi amillər təşkil edir. Bu baxım
dan Azərbaycanda tarixən formalaş
mış multikulturalizm və tolerantlıq
mədəniyyəti iqtisadi əsaslarla və so
sial-iqtisadi amillərlə şərtlənmişdir.
Sosial-iqtisadi əsaslar olmadan tole
rantlığın indiki yüksək səviyyəyə
çatması mümkünsüz idi.
Tolerantlığa zəmin yaradan iqtisa
di amillərdən danışarkən, ilk növbə
də, Azərbaycanın tarixi İpək yolu
nun üzərində yerləşməsi xüsusi qeyd
olunmalıdır. Uzaq Çindən başlayan
və Avropanın qurtaracağında bitən
İpək yoluna təkcə ticarət yolu və iqti
sadi məsələ kimi baxmaq olmaz. Bu
yolla həm ipək və müxtəlif məhsul
lar daşınmış, həm də insanlar fərqli
dinlərə və mədəniyyətlərə səyahət
etmişlər. Nəticədə Azərbaycan xalqı
müxtəlif mədəniyyətlərlə, dini, fəlsə
fi cərəyanlarla tanış olmuş, hətta bə
zən onların nümayəndələrinə sığına
caq belə vermişdir.
Tarixi qaynaqlar təsdiqləyir ki,
həm Avropadan, həm də Yaxın və
Uzaq Şərqdən gəlmiş tacirlər Azər
baycanda sərbəst ticarətlə məşğul
olmuşlar. Onları ölkəmizə cəlb edən
yalnız vergi güzəştləri deyil, eyni za
manda, mədəni və mənəvi mühit idi.
Müxtəlif etnik və dini qruplara mən
sub olan tacirlər heç bir ayrı-seçkiliyə
məruz qalmır, rahat və təhlükəsiz
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şəraitdə öz inanclarına uyğun yaşa
yırdılar. Bu fikri təsdiqləyən ən bariz
nümunə Azərbaycanda ticarətlə
məşğul olan katoliklərin və atəşpə
rəstlərin ölkəmizdə öz inanclarına
uyğun ibadət etmələri üçün monas
tır və atəşgah tikmələridir. Xəzər də
nizindən Tiflisə qədər, Dərbənddən
Həmədan və Zəncana, Gilandan İra
qa, Anadoluya kimi uzanan bu ərazi
lərdə azərbaycanlılarla qonşuluq
edən və iç-içə yaşayan onlarla xalq
və yüzlərlə etnik qrup olmuşdur. Bu
xalqlar arasında formalaşmış sosialiqtisadi münasibətlər və mədəni mü
hit son nəticədə multikulturalizmi
daha da möhkəmləndirmişdir.
Multikulturalizm və tolerantlığın
formalaşmasında, təbii ki, dini-mə
dəni amilin də təsirini xüsusi qeyd
etməkdə fayda var. Din insanların,
ümumilikdə cəmiyyətin digər dinlə
rə və xalqlara münasibətini müəy
yənləşdirən başlıca faktordur. Çünki
insanların dünyagörüşü, əxlaqı, hə
yat tərzi daha çox din əsasında yük
səlir. Təsadüfi deyildir ki, belə bir
fikir səsləndirirlər: dini tolerant ol
mayan xalqın özü tolerant ola bil
məz. Bəlkə də bu fikrin təsdiqinin ən
gözəl nümunəsi Azərbaycan xalqı
və İslam dinidir. Şübhəsiz ki, İslam
tolerant din olmasaydı, onun mən
sublarının yaşadığı Azərbaycanda
indiki səviyyədə dözümlülük mədə
niyyəti formalaşa bilməzdi. Bu ba
xımdan Azərbaycan xalqının tole
rantlığının əsas səbəblərindən biri
də din amili - İslamla bağlıdır. İs
lamdakı multikulturalizmin, tole
rantlığın səbəbini bu dinin əsas qay
naqlarında - “Qurani-Kərim”də,
Məhəmməd peyğəmbərin sünnəsi
və hədislərində axtarmaq lazımdır.
Həqiqətdir ki, İslam seçim azadlı
ğına, bərabərliyə, insan ləyaqətinə,
din azadlığına, etnik fərqliliklərlə he
sablaşmağa xüsusi önəm verir. Təsa

düfi deyil ki, hələ VII əsrdə müsəl
man və yəhudilər arasındakı ictimaiiqtisadi və hüquqi münasibətləri tən
zimləyən “Mədinə müqaviləsi” bu
gün də istənilən konfessiyalararası
məsələlərə həsr edilmiş beynəlxalq
müqavilə üçün normativ baza rolu
nu oynaya biləcək qədər müasirdir.
Dinimizə görə bütün insanlar və
millətlər bərabərdir, ali irq, ali millət
anlayışı yoxdur. İslama görə əsl mü
səlman əlindən, dilindən başqasına
ziyan dəyməyən insandır. Tarixdə
müsəlmanlarla digər dinlərin mən
sublarının birgə fəaliyyətinə, əmək
daşlığına və eyni şəhərdə, kənddə
qarşılıqlı hörmət şəraitində yaşama
larına dair minlərlə fakt mövcuddur.
Mənbələrdən əldə olunan maraqlı
bir məqamı qeyd etməkdə fayda var.
Belə ki, raşidi xəlifələrin dövründə
hansısa kilsənin ərazisinin bir hissəsi
zəbt olunur və orada məscid inşa
edilir. Xristianlar məhkəməyə müra
ciət edirlər və nəticədə məhkəmənin
qərarı ilə məscid sökülür, həmin əra
zi yenidən kilsəyə qaytarılır. Bütün
qeyd olunanlar göstərir ki, İslamın
dözümsüz din olduğunu söyləmək
ən azından ədalətsizlikdir.
İslamdan gələn bu cür dözümlü
lük Azərbaycan xalqının etnik xüsu
siyyətlərindən qaynaqlanan tolerant
lıqla çulğalanaraq daha rəngarəng,
mükəmməl bir forma almış və zən
gin mədəni sərvətə çevrilmişdir. İs
lam Azərbaycan xalqının ondan ön
cəki dinlər və müxtəlif inanclar vasi
təsilə əldə etdiyi mədəni və mənəvi
sərvəti məhv etməmiş, əksinə onu
daha da zənginləşdirmişdir. Bunun
nəticəsidir ki, İslam Azərbaycanda
yayıldıqdan sonra Qafqazda tikilmiş
ilk kilsə olan Şəkidəki Kiş məbədinin
ətrafında bir nəfər də olsun xristian
yaşamamış, amma Azərbaycan xalqı
onu qoruyaraq bu günədək gətirib
çıxarmışdır. Yaxud İslamın Azərbay

Parisdə “Dini tolerantlıq Azərbaycanda birgə yaşamaq mədəniyyəti” mövzusunda konfrans

canda ən güclü olduğu dövrdə XVIII əsrdə Bakıda atəşpərəstlər tə
rəfindən məşhur “Atəşgah” məbədi
tikilmişdir.
Azərbaycan xalqının multikultu
ral mədəniyyəti həm də onun özü
nəxas dini dərki ilə bağlıdır. Digər
müsəlman xalqlarından fərqli ola
raq, biz İslamı sufilərdən əxz etmişik
və bunun nəticəsidir ki, bizim dini
baxışımızda Yaradana xatir sevən,
inancından asılı olmayaraq, kamil
insan yetişdirməyi qarşısına məqsəd
qoyan ürfan mədəniyyəti daha üs
tündür. Yaradılana bəslənən sevgi
bütün məxluqatı əhatə edir və o,
dinlərin, məzhəblərin fövqündədir.
Odur ki, azərbaycanlılar məscid, kil
sə, sinaqoq fərqi qoymadan bütün
dinlərin məbədlərinə Allah evi kimi
yanaşır, onu tikdirəni isə xeyirxah
insan kimi qəbul edirlər. Təsadüfi
deyildir ki, böyük xeyriyyəçi Hacı
Zeynalabdin Tağıyev hazırda Qafqa
zın ən böyük rus-pravoslav kilsəsi
olan Mironosets məbədini tikdirən

də müsəlmanlar onu nəinki qınama
mışdı, Bakıda Aleksandr Nevski kil
səsi inşa edilən zaman onun tikinti
sində yaxından iştirak etmişdilər.
Bu gün dünyada milli və dini zə
mində baş verən qarşıdurmalar,
axan nahaq qanlar, insanların bu
münaqişələr ucbatından öz yurd-yu
valarından didərgin düşməsi hamı
nı, eləcə də bəşəriyyətin bir parçası
olan xalqımızı narahat etməyə bil
məz. O səbəbdən zərurət var ki, sa
hib olduğumuz tolerantlıq təcrübə
mizi və multikulturalizm dəyərini
bütün xalqlara aşılayaq və bu yolla
dünyada sülhün və əmin-amanlığın
bərqərar olmasına öz töhfəmizi ve
rək. Məhz bu missiyanı həyata keçir
mək məqsədilə ölkə başçısı cənab İl
ham Əliyev 2016-cı ili “Multikultu
ralizm ili” elan etmiş, bu istiqamətdə
ölkə daxilində və xaricdə məqsəd
yönlü işlərin aparılması üçün müva
fiq göstərişlərini vermişdir. Eyni za
manda, Azərbaycanın birinci xanımı,
Heydər Əliyev Fondunun preziden

ti, UNESCO və ISESCO-nun xoşmə
ramlı səfiri, Milli Məclisin üzvü
Mehriban xanım Əliyevanın fədakar
fəaliyyəti xüsusilə qeyd olunmalıdır.
Məhz onun rəhbərlik etdiyi Heydər
Əliyev Fondunun xətti ilə ardıcıl şə
kildə sivilizasiyalararası dialoqun
qurulması sahəsində dünyanın ta
nınmış elm və mədəniyyət xadimlə
rinin də iştirak etdiyi bir sıra mötə
bər tədbirlərin, konfransların və bey
nəlxalq forumların Azərbaycanda
keçirilməsinə nail olunmuşdur.
Yuxarıda sadalanan fikirlər bir
daha təsdiq edir ki, dövrümüzün
mühüm çağırışlarından olan multi
kulturalizmin Azərbaycanda tari
xən formalaşmış zəngin ənənələri
və möhkəm ictimai dayaqları möv
cuddur. Qarşıda duran vəzifə bu
hərtərəfli potensialı Azərbaycan
dövlətçiliyinin inkişaf və tərəqqisi
nin vacib elementinə çevirmək, sa
hib olduğumuz təcrübəni regional
və qlobal məkanda uğurla paylaş
maqdır.
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MƏTBUAT

Əflatun Amaşov:

“İnternet
media hüquqi
münasibətlər
sistemində yer
tutmalıdır”
“Milli Məclis” jurnalı Azərbaycanda mətbuatın qarşısında duran
vəzifələr, cəmiyyətimizdə medianın fəaliyyətinə münasibət, dövlətin
KİV-ə dəstəyi ilə bağlı bir neçə sualla millət vəkili, Azərbaycan
Mətbuat Şurasının sədri Əflatun Amaşova müraciət etdi.

- Əflatun müəllim, Mətbuat Şu
rasının rəhbəri kimi və millət
vəkili olaraq  müasir mətbuatı
mızın qarşısında duran vəzifə
ləri necə səciyyələndirərdiniz?
- Zənnimcə, bu məsələyə iki as
pektdən yanaşmaq lazımdır. Birin
cisi, ümumən mətbuat cəmiyyət
fövqündə duran institutdur. Onun
ölkədə baş verən ictimai-siyasi, so
sial-iqtisadi və mədəni proseslərə
baxışı olmalıdır; cəmiyyəti bir növ
formalaşdırmalı, yetkinləşdirməli
dir. Bu, ictimai missiyadır. Təməli
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Həsən bəy Zərdabi ilə qoyulmuş
mətbuatımızın ictimai missiyası.
Nəzərə alaq ki, Azərbaycanda
mətbuat ideoloji vasitə, ictimai boş
luğu doldurmaq zərurəti kimi ya
ranmışdı. “Əkinçi” bir nəfərin,
konkret olaraq Həsən bəyin fəda
karlığının məhsulu idi. O, azərbay
canlını savadlı, ziyalı görmək istə
yirdi. Maarifçiliyi başlıca xətt kimi
götürmüşdü.
Sonradan çar Rusiyası süqut et
di, SSRİ yarandı və illər keçdikcə
Azərbaycan mətbuatı varlığını qo

rudu. Məsələyə han
sı cəhətdən yanaşsaq,
onun funksiyaları
içərisində ictimailik
ön planda dayandı.
Bu baxımdan əsas
vəzifə ənənələrə sa
diqlikdir. Mətbuatı
mız indiyədək bir çox nailiyyətləri
ni ənənələrə sadiqliyinin sayəsində
əldə edib.
Məsələnin ikinci tərəfi, belə de
sək, ikinci vəzifə dünyanın media
məkanına inteqrasiya etməkdir.

Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti cənab İlham Əliyev media
ilə bağlı çıxışlarında məsələyə hə
mişə xüsusi önəm verib. Dövlət
başçısı jurnalistlərimizin xaricdə
təhsil almalarını mütləq sayıb. De
məli, dövlətimizin mövcud istiqa
mətdə də prioritetləri var. Bu, çox
vacibdir. Çünki yaşadığımız əsr in
formasiya əsridir. İnformasiya mü
haribəsində qalib gələn ölkə bütün
sahələrdə qalibdir. Biz dünya me
diası ilə ayaqlaşmağı bacarmalıyıq.
Beynəlxalq jurnalistika ailəsinin
üzvü olmalıyıq.
Ölkəmizə, dövlətimizə və döv
lətçiliyimizə həqarətlə yanaşan,
hər fürsətdə bizi gözdən salmağa
çalışan qüvvələr var. Əvvəllər bu
siyasət erməni lobbi və diaspor təş
kilatları tərəfindən həyata keçirilir
disə, artıq miqyas xeyli genişlənib.
Zamanla qısqanc münasibət ortaya
qoyanların, siyasi divident əldə et
mək istəyənlərin də sırası genişlə
nir. Onlar dayanmadan əks-təbli

ğat aparırlar. Belə bir durumda
mediamız ən azı ordumuz qədər
güclü olmalıdır. Niyə bizim Kris
tian Amampur, Fərid Zəkəriyyə,
Opra kimi dünya miqyaslı jurna
listlərimiz, “Qardian” kimi qəzeti
miz olmasın? Bu dediklərim müəy
yən mənada fantastik görünə bilər.
Ancaq nəzərə alaq ki, müstəqillik
illərində bir çox istiqamətlərdə fan
tastik sayılacaq uğurlara imza at
mağı bacarmışıq. Niyə də media
sahəsində olmasın? Düşünürəm ki,
bunun üçün kifayət qədər poten
sialımız, ən əsası istək və iradəmiz
var. Sadəcə daha məsuliyyətli ol
maq lazımdır.
- Mətbuatımız ölkəmizin müs
təqillik əldə etməsi dönəmin
də şərəfli və keşməkeşli yol
keçib. Milli Məclisdə bu sahə
ni tənzimləyən mütərəqqi qa
nunların qəbul edilməsinə
baxmayaraq, cəmiyyətimizdə
medianın fəaliyyətinə dair

müxtəlif fikirlər səslənmək
dədir.
- Doğru məqamı qeyd etdiniz.
Mediamızın hazırkı durumu göz
ləntilərə adekvat deyil. Əlbəttə, bu
rada daha çox obyektiv amillər ön
plana keçir. Keçmiş SSRİ dönəmin
də ənənələrə sadiqlik başlıca dəstxət kimi diqqəti çəkirdi. Bununla
belə müəyyən klişelər var idi. On
lardan kənara çıxmaq mümkün de
yildi.
Mənfi stereotiplər müstəqillik il
lərində də varlığını qorudu. Üstəlik
müstəqilliyin verdiyi imkanlar hə
min mənfilikləri bir qədər də çılpaq
formada sanki cəmiyyətin üzünə
çırpmağa başladı. Bir çox hallarda
mətbuatın funksiya və vəzifələri
ikinci plana keçdi. Ümumən media
ilə bağlı baxışlar sistemində dəyi
şikliklər yarandı. Mətbuatın özü də
yaradıcılıq baxımından xalqdan
uzaq düşdü. Belə deyək, 1998-ci ilə
dək senzuranın aradan qaldırılma
sını arzu edən ictimaiyyət bir neçə il
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keçməmiş senzurasız medianın ne
qativ təzahürləri ilə baş-başa qaldı.
Cəmiyyət mətbuatdan umduğunu
ala bilmədikcə ondan üz döndərdi.
Bu reallığı qəbul etməliyik. Bəzi
məsələlərin zamanla yoluna qoyul
masına ehtiyac var.
Dünyanın bir çox qabaqcıl ölkə
ləri də oxşar mərhələni yaşayıblar.
Amma bu, təskinlik olmamalıdır.
Obrazlı desəm, bəlli bir yol varsa,
biz o yolun mütərəqqiliyini anlayır
və qəbul ediriksə, mütləq deyil ki,
ayrıca yol salıb hərəkət edək. Sadə
cə yolu daha da genişləndirməyi
düşünməliyik. Nə qədər zamanla
tənzimlənməli məsələlər varsa da,
biz inkişafa hazırda qabaqcıl sayı
lan ölkələrin vaxtilə keçdikləri na
hamar deyil, artıq müəyyənləşdir
dikləri hamar yolda addımlamaqla
yetişməliyik. İlk növbədə cəmiyyə
tin jurnalist adına inamını qaytar
malıyıq. Düşünürəm ki, media icti
maiyyəti məsələni kifayət qədər
dərk edir.
Əlbəttə, Azərbaycanın media sa
həsindəki qanunvericiliyi təkmildir
və dünya standartlarına tam cavab
verir. Bəzən adamda elə təsəvvür
yaranır ki, qanunlarımız bizdən da
ha irəlidədir. Ancaq mövcud təsəv
vür hansı sahələrlə bağlı formalaş
mır ki? Bütün sahələrdə nöqsan və
çatışmazlıqlar var. Mediada da
həmçinin. İş olan yerdən problem
lər yan ötmür. Sadəcə media elə bir
sahədir ki, burada hər şey daha qa
barıq görünür. Çünki cəmiyyət me
dianı hər zaman öndə görmək istə
yir, ona daha həssas yanaşır. Göz
ləntilər çoxdur və onları doğrult
maq lazımdır. Bu isə konkret iş nə
ticəsində mümkündür.
- Müasir cəmiyyətdə yazılı
KİV-i artıq elektron media və
sosial şəbəkələr əvəzləməkdə

52     Milli Məclis

dir. Bu sahənin tənzimlənmə
sini necə görürsünüz?
- Bu, qaçılmaz prosesdir. Dünya
nın bir çox yerlərində olduğu kimi,
Azərbaycanda da internet həyatın
bütün sahələrinə sürətlə nüfuz et
məkdədir.
Texnoloji yeniliyin mənfi və müs
bət tərəfləri var. Yadımdadır ki,
Mətbuat və İnformasiya Nazirliyi
nin ləğvi ilə mətbuatın üzərindən
dövlət nəzarəti götürüləndə, habelə
kütləvi informasiya vasitələrinin
qeydiyyat proseduru tam sadələş
diriləndə bu sahəyə görünməmiş
axın oldu. Diqqət yetirək, hazırda
dövlət reyestrinə daxil edilmiş KİVlərin sayı 5000-i ötüb. Azərbaycan
kimi ölkə üçün bu, çox böyük rə
qəmdir. Vəziyyət ona görə belə
alındı ki, qanunvericiliyin liberal
laşdırılması ilə jurnalistika hamı
üçün əlçatan oldu. Sahəyə qeyri-pe
şəkarların kütləvi axını baş verdi.
Nəticədə media ictimaiyyətini və
ziyyətin tənzimlənməsi məsələsi
düşündürdü. İctimai tənzimləmə
məqbul variant olaraq seçildi və
Azərbaycan Mətbuat Şurası yaran
dı. Şura ötən müddətdə xeyli işlər
gördü. Ən azından ictimaiyyətin
diqqətini media sahəsindəki neqa
tiv cəhətlərə çəkməyi bacardı. Qu
rum mediadakı neqativ halların
qarşısını ala bilməsə də, ən azından
müəyyən immunitet formalaşdırdı.
Maraqlıdır ki, internetin geniş
vüsət almasından - 1998-ci ildən
sonrakı proseslər bu dəfə “onlayn”
müstəvidə təkrarlanmağa başladı.
Əgər qəzet açmaq üçün sadə də ol
sa, prosedur tələb olunurdusa, xə
bər saytı təsis etməyin proseduru
ondan qat-qat sadədir. Vəziyyət in
ternet xəbərçilik sahəsinə də axın
doğurdu. Özü də bu axın daha güc
lü oldu. Əksəriyyətinin də jurnalis
tika prinsipləri ilə yaxından-uzaq

dan hər hansı əlaqəsi yoxdur. Belə
olan halda da tənzimləmə çətinlə
şir.
Dünyada internet medianın tən
zimlənməsinə münasibətdə müxtə
lif yanaşmalar var. Hər ölkə söz və
ifadə azadlığının təməl prinsipi sax
lanılmaqla fərdi təcrübəsini ortaya
qoyur. Azərbaycanda tənzimləmə
ictimai qaydada aparılır və bunu
həyata keçirən Mətbuat Şurası artıq
internet KİV-lərlə bağlı müraciətləri
də araşdırır, qərar və rəylər qəbul
edir.
Ancaq daha təsirli mexanizmlər
işə salınmalıdır. İnternet media hü
quqi münasibətlər sistemində yer
tutmalıdır. Bütün qanunvericilik
sənədlərində KİV qismində inter
net üzərindən yayımlanan infor
masiya daşıyıcıları da nəzərə alın
malıdır. Onların cəmiyyəti məlu
matlandırma, ictimai rəyə təsir im
kanlarına həssas yanaşılmalıdır.
Yəni KİV dedikdə ənənəvi media
vasitələri ilə yanaşı internet media
resurslarının - xəbər saytlarının, in
ternet TV-lərin, internet radioların
və bloqların fəaliyyəti əsas götürül
məlidir. Qanunvericilikdə, konkret
olaraq “Kütləvi informasiya vasitə
ləri haqqında” Qanunda xəbər
saytlarının, internet TV və radiola
rın, bloqların statusuna aydınlıq
gətirilməsi önəmlidir. Onların küt
ləvi informasiyalılıq dərəcəsi he
sablanmalı, bunun üçün İP göstəri
ciləri, rekvizitlər və digər xüsusiy
yətlər dəqiqləşməlidir.
Digər tərəfdən ictimai rəyə təsir
yükünə malik informasiyanın yayıl
ma effektivliyi və intensivliyi məsə
ləsi də önəmlidir. Bu baxımdan in
ternet üzərindən yayımlanan sosial
şəbəkələrin də roluna xüsusi diqqət
yetirilməlidir. Təcrübə göstərir ki,
cəmiyyətə, ayrı-ayrı insanların du
rumuna mənfi və ya müsbət təsir

göstərən bir çox informasiyalar icti
mai rəyə məhz sosial şəbəkələrin
profilləri vasitəsilə ötürülür. Elə
profil var ki, 3-5 min izləyiciyə ma
likdir. Deməli, həmin profildə küt
ləvilik var. Yaydığı müsbət və ya
mənfi fikir, yaxud link paylaşımı
müəyyən insan kütləsinə yetişir.
Hətta ola bilir ki, konkret şəxsi hə
dəfə alır. Əlbəttə, bu zaman məsu
liyyət məsələsi ön plana çıxmalıdır.
Buna görə də mövcud istiqamətdə
konkret mexanizmin hazırlanması
na və tətbiqinə son dərəcə həssas
yanaşılmalıdır.
- Dövlət başçısı KİV-in prob
lemlərini daim diqqət mərkə
zində saxlayır, mütəmadi ola
raq Mətbuat Şurasının üzvləri
ilə görüşlər keçirir. Hazırda öl
kədə baş verən iqtisadi proses
lərlə bağlı mətbuata yardım
məsələsi gündəmdədirmi?
- Azərbaycanda mediaya dəstək
dövlət siyasətinin tərkib hissəsidir.
Cənab Prezidentlə hər görüşümüz

dən sonra bu siyasətin bir qədər də
təkmilləşməsinə və dərinləşməsinə
şərait yaranır. Dövlət başçısı jurna
listləri dinləyir və dərhal lazımi
göstərişlərini verir. Bu, son dərəcə
vacib məqamdır.
Mediaya dövlət dəstəyi siyasə
tində sistemlilik var. Bu, təkcə ona
hesablanmayıb ki, KİV-lər maliyyə
vəsaiti əldə etsinlər. Əsas məsələ
medianın dövlət və cəmiyyət üçün
əhəmiyyətli olan məsələlərə kök
lənməsidir. Bu iş “Azərbaycan Res
publikasında kütləvi informasiya
vasitələrinin inkişafına dövlət dəs
təyi Konsepsiyası” ilə həyata keçiri
lən prosesdir. Konsepsiyaya uyğun
olaraq Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti yanında Kütləvi İnfor
masiya Vasitələrinin İnkişafına
Dövlət Dəstəyi Fondu yaradılıb.
Hesab edirəm ki, indiki durumda
fonda ayrılmış maliyyə vəsaitinin
bir qədər də artırılmasına ehtiyac
duyulmaqdadır. Nəzərə alaq ki,
ikinci devalvasiyadan sonra ölkəyə
gətirilən qəzet kağızı və çap xərcləri

nəzərə çarpacaq dərəcədə artıb. Bu
nunla bağlı Milli Məclisin yaz sessi
yasının ilk iclasındakı çıxışımda da
fikrimi bildirmişəm.
İkinci bir tərəfdən reklam məsə
ləsinə önəm verilməsi də mütləq
dir. Azərbaycanda reklam haqqın
da qanun var. Onun işləkliyini tə
min etmək lazımdır. Əlbəttə, elə
edilməlidir ki, reklamverənlərin də
hüquqları nəzərə alınsın. Yəni bu
gün hansısa sahibkar öz reklamını
özünün dəyərləndirdiyi qəzetdə
yerləşdirmək istəyirsə, biz ona deyə
bilmərik ki, reklam başqasında get
sin. Yaxud telekanalda reklamını
vermək istəyən seçimində sərbəst
dir. Buna görə də öncə dövlət elan
və reklamlarının KİV-də yerləşdiril
məsi məsələsinə önəm verilməlidir.
Mətbuat Şurası bununla bağlı Tür
kiyənin müvafiq qurumunun təcrü
bəsini nəzərdən keçirərək təkliflər
hazırlayıb. Düşünürəm ki, bütün
bunların həyata keçməsi medianın
iqtisadi durumuna müsbət təsir
göstərəcək.
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Çağdaş gənclik formulu

Fuad Muradov
Milli Məclisin Gənclər və idman
komitəsinin sədri

Təməli möhkəm 
gənclər siyasəti
Gənclər və dövlət qurumları,
hökumət nümayəndələri ilə açıq
ünsiyyəti asanlaşdırmaq məqsədi
lə Ümummilli lider Heydər Əliyev
tərəfindən hələ 1995-ci ildə Azər
baycan gənclərinin forumunun ke
çirilməsi təşəbbüsü irəli sürülüb və
1996-cı il fevralın 2-də müstəqil
Azərbaycan Gənclərinin I Forumu
keçirilib. Ulu öndər Heydər Əliyev
ölkə rəhbəri olduğu ilk dövrdən
gənclərin himayədarı kimi sağlam
düşüncəli yeni nəslin yetişdirilmə
sini dövlət və cəmiyyətin mühüm
vəzifəsi hesab edib. O, dövlətin və
cəmiyyətin sosial-iqtisadi, ictimaisiyasi və mədəni həyatında gənclə
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Prezident İlham Əliyevin uğurlu siyasətinin nə
ticəsidir ki, Azərbaycanın bütün sahələri kimi,
gənclər sahəsi də inkişaf edir. Gənclərin hərtə
rəfli inkişafı ölkənin sosial-iqtisadi, elmi və mə
dəni tərəqqisi ilə sıx bağlıdır, onun qlobal rəqa
bətə davamlılığının, milli təhlükəsizliyinin vacib
şərtlərindəndir. Məhz əsası Ulu öndər Heydər
Əliyev tərəfindən qoyulan siyasətin uğurlu da
vamının nəticəsidir ki, bu gün gənclərimiz ölkə
nin ictimai-siyasi həyatında aktiv iştirak etmək
lə yanaşı, beynəlxalq miqyasda da böyük layi
hələr həyata keçirirlər.

r in iştirakının təmin edilməsini va
cib məsələlərdən biri olduğunu
bildirmişdi. 1997-ci il fevralın 1-də
forumun ildönümü münasibətilə
gənclərin bir qrupunu qəbul edən
Ümummilli lider Heydər Əliyev “2
Fevral Azərbaycan Gənclər Günü
nün elan edilməsi haqqında” Sə
rəncam imzaladı. Həmin vaxtdan
etibarən ənənəvi olaraq hər il fev
ralın 2-si Azərbaycanda Gənclər
Günü kimi qeyd olunur.
1998-ci il fevralın 2-də Ulu ön
dər Heydər Əliyev Azərbaycanda
Gənclər Gününün ilk ildönümü
münasibətilə keçirilən bədii id
man bayramında çıxış edərək
gənclərə müraciətlə demişdi:
“Mən sizi gördükcə daha da ruh
lanıram, siz mənə daha da ilham
verirsiniz və sizdən ilham alaraq

Azərbaycanı daha da qüdrətli et
məyə çalışıram. Əmin ola bilərsi
niz ki, Azərbaycan dövləti, Azər
baycanın Prezidenti sizin - gənclə
rimizin bütün hüquqlarının qo
runmasının təminatçısı olub və
bundan sonra da təminatçısı ola
caqdır. Əmin ola bilərsiniz ki,
Azərbaycan gənclərinin əlverişli
şəraitdə yaşaması, təhsil alması,
yaxşı əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olması üçün bundan sonra da əli
mizdən gələni edəcəyik”.

İlham Əliyev: “Bugünkü
gənc sabah ölkəmizi 
idarə edəcəkdir”
Ulu öndərin bu siyasi kursunu
uğurla davam etdirən Prezident İl
ham Əliyev hər zaman gənclərin

yanında olmuş və bütün layihələrə
dəstək vermişdir. Dövlət başçısı
gənclərin potensialından ölkənin
mənafeyi naminə tam və düzgün is
tifadə olunması, onların faydalı məş
ğulluğunun təmin edilməsi və döv
lət idarəçiliyi sistemində iştirakının
gerçəkləşdirilməsi məqsədilə komp
leks tədbirlər həyata keçirmişdir.
Bu günlərdə cənab Prezident bir
qrup gənclə görüşü zamanı da bu
mühüm istiqamət üzrə danışdı. Bil
dirildi ki, bu gün gənclərimiz daha
çox innovasiya, intellektual inkişaf
dövrünə keçməlidir. “İndiki dövr
də biz Azərbaycana qabaqcıl texno
logiyaları gətirməliyik və kadr po
tensialı da hazırlanmalıdır ki, gələ
cəkdə texnoloji tərəqqidən kənarda
qalmayaq. Bundan sonrakı dövrdə
həm siyasi müstəvidə, həm də iqti
sadi və hərbi sahələrdə texnologi
yalar, bilik, savad hər şeyi həll edə
cək”, - deyən İlham Əliyev gəncləri
mizin inkişafı üçün bütün layihələ
rə dəstək verəcəyini açıqladı. Eyni

zamanda, gənclərimizin xarici təş
kilatlarda işləməsinin, orada təmsil
olunmasının vacibliyini önə çəkən
cənab Prezident qeyd etdi ki, bəzən
yalnış informasiyalar həmin təşki
latlarda Azərbaycan haqqında mən
fi fikir formalaşmasına səbəb olur.
Lakin, eyni zamanda, gənclərimizin
milli ruhda böyüməsinin, vətənpər
vər, milli-mənəvi dəyərlərimizə sa
diq olmasının əhəmiyyətinə diqqət
çəkən ölkə başçısı qeyd etdi ki, bun
lar olduğu təqdirdə heç bir xarici
qüvvə bizə təsir edə bilməyəcəkdir.
Burada hər zaman gənclərə dəs
tək olan Heydər Əliyev Fondunun
və onun rəhbəri UNESCO və ISES
CO-nun xoşməramlı səfiri, millət
vəkili Mehriban xanım Əliyevanın
da fəaliyyətini qeyd etmək lazım
dır. Fondun Azərbaycan mədəniy
yətinin və tarixinin, ölkədəki
nailiyyətlərin dünya miqyasında
təbliği və tanınmasında böyük rolu
vardır.
Mehriban Əliyevanın gənclərin

inkişafı üçün həyata keçirdiyi təd
birlər yüksək qiymətləndirilir. İs
tər “Bakı-2015” I Avropa Oyunları
Təşkilat Komitəsinin sədri kimi bu
böyük gənclər və idman tədbirini
yüksək səviyyədə həyata keçirmə
si, istərsə də gənclərin mədəni sa
hədə fəaliyyəti ilə bağlı yaradılan
imkanlar təqdirəlayiqdir. Milli-mə
nəvi dəyərlərimizin inkişafında,
həmçinin gənclərin bu ruhda yetiş
məsi üçün Mehriban Əliyevanın
rəhbəri olduğu Heydər Əliyev
Fondu tərəfindən təşkil edilən mu
ğam müsabiqələri, eyni zamanda,
bədii gimnastika, idmanın digər
sahələri ilə bağlı tədbirlər, fiziki
qüsurlu gənclərin cəmiyyətə inteq
rasiyası sahəsində həyata keçirilən
layihələr gənclərimizin birbaşa in
kişafına yönəlib.
Uğurlu gənclər siyasətində Hey
dər Əliyev Fondunun vitse-prezi
denti, Rusiya Azərbaycanlı Gənclər
Təşkilatının (AMOR) sədri Leyla
Əliyevanın xidmətlərini xüsusi
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SFERA
vurğulamaq istərdim. Leyla xanım
Rusiyada yaşayan azərbaycanlı
gəncləri bir təşkilatda birləşdir
məklə onların həm inteqrasiya pro
sesində, həm təhsilində, həm də
Azərbaycanı təbliğ etməsində mü
hüm işlər görür.

Gənclər üçün əhəmiyyətli 
qanunvericilik bazası var
Heç şübhəsiz ki, ölkədə müəy
yən bir sferanın inkişafı üçün hə
min sahənin qanunla tənzimlən
məsi şərtdir. Azərbaycanda gənclər
siyasətinin əsas istiqamətləri
“Gənclər siyasəti haqqında” Qa
nunla müəyyənləşdirilib. Sənəddə
gənclərin mənəvi-əxlaqi tərbiyəsi
və mədəni həyatda iştirakı, iste
dadlı gənclərə dövlət qayğısı, onla
rın sağlamlığının qorunması və fi
ziki inkişafı, məşğulluğun təmin
edilməsi, gənc ailələrə və gənclər
təşkilatlarına dövlət yardımı kimi

vacib müddəalar əksini tapıb. Bun
dan başqa 1996-2002-ci illərdə qə
bul olunmuş “Bədən tərbiyəsi və
idman haqqında”, “Gənc istedad
lar üçün xüsusi təqaüdlərin təsis
edilməsi haqqında”, “Azərbayca
nın gənc istedadlarına dövlət qay
ğısı haqqında” qanun, fərman və
sərəncamlar, habelə “Gənc ailə”
Proqramı, “İstedadlı yeniyetmələ
rin və yaradıcı gənclərin sosial, iq
tisadi və s. problemlərinin həllinə
yönəlmiş, onların öz qabiliyyətləri
ni inkişaf etdirmələrinə kömək
edən Dövlət Proqramı”, “Ordudan
tərxis olunmuş gənclərin məşğul
luğu Dövlət Proqramı” gənc nəslin
mütəşəkkil qüvvə kimi formalaş
masına, mənəvi-ideoloji cəhətdən
tam yetkinləşməsinə, sosial prob
lemlərinin həllinə, faydalı məşğul
luğunun təmin olunmasına imkan
yaradıb.
Azərbaycan dövlətinin gənclər
siyasətindən danışarkən Prezident

İlham Əliyev tərəfindən 2005-ci il
də imzalanmış “Azərbaycan gənc
liyi 2005-2009-cu illərdə” və 2011-ci
ildə imzalanmış “Azərbaycan gənc
liyi 2011-2015-ci illərdə” dövlət
proqramları xüsusi qeyd edilməli
dir. Qəbul olunan “Azərbaycan
gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Dövlət
Proqramı” isə dövlətin gəncləri cə
miyyətin hərəkətverici qüvvəsinə
çevirməkdə birbaşa maraqlı oldu
ğunu göstərdi. Proqramın əsas
məqsədi gənc mütəxəssislərin işlə
təmin olunması və digər sosial-iq
tisadi problemlərinin həlli idi ki,
ötən illər ərzində gənclər mərkəz
ləri yaradıldı və ilk dəfə olaraq
Gənclər Fondu təsis edildi. Hazır
da 2016-2020-ci illər üçün yeni
proqram təsdiq ərəfəsindədir. Eyni
zamanda, “Azərbaycan 2020: gələ
cəyə baxış” İnkişaf Konsepsiyasın
da gənclərimiz üçün mühüm isti
qamətlər mövcuddur. Heç şübhə
siz ki, bütün bunlar gənclərin po
tensialından daha səmərəli şəkildə
yararlanmağa hesablanmış bir ad
dımdır.

Gənclər və idman 
komitəsinin gənclərin 
inkişafındakı rolu
Azərbaycanın dövlət siyasətin
də gənclərlə iş prioritet sahələrdən
biri kimi diqqətə alınır. Bu istiqa
mətdə aparılan konkret fəaliyyətin
nəticəsidir ki, bu gün Azərbaycan
gəncləri ictimai-siyasi, sosial-mə
dəni və digər sahələrdə aktiv işti
rak edirlər. Gənclərlə iş sahəsində
görülən tədbirlər Azərbaycan gənc
liyinin inkişafına təkan verib, onla
rın cəmiyyətdə özlərini təsdiq et
məsində böyük rol oynayır.
Milli Məclisdə yaradılan Gənc
lər və idman komitəsi də bir daha
sübut edir ki, bu sahədə siyasət
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düzgün qurulub. Ölkənin ali orqa
nında gənclərin təmsil olunması və
eyni zamanda, onların inkişafı
üçün ayrıca komitənin yaradılması
bu istiqamətə öz töhfələrini verə
cək.
Təbii ki, daim inkişaf edən cə
miyyətdə problemlərin olması nor
mal haldır. Xüsusən də Azərbay
can kimi gənc bir dövlət üçün. Biz
də öz işimizi gənclər üçün əhəmiy
yətli olan qanunvericilik bazasının
təkmilləşdirilməsi və eyni zaman
da, yeni qanunların yaradılması
istiqamətində qururuq. Qanunve
ricilik bazasının təkmil olmasına,
gənclərin sosial-iqtisadi durumu
nun yaxşılaşmasına, onların həya
tın bütün sahələrində özünü reali
zə etməsinə yönəlmiş dövlət proq
ramlarının imzalanmasına baxma
yaraq, bəzi problemlər hələ də qal
maqdadır. Gənclərin səhiyyə
müəssisələrində qeydiyyatında
problemlərin olması, davamlı tibbi
müayinələrə cəlb edilməməsi, gənc
qızların və oğlanların reproduktiv
sağlamlığının zəif olması kimi mə
sələlər bu gün də həllini gözləmək
dədir. Təhsildə kredit sisteminin
tam şəkildə tətbiq edilməsi, elm

mərkəzlərini universitetlərə keçir
mək və gənc alimlərin maddi cə
hətdən stimullaşdırılması, xaricdə
təhsil almış gənclərin universitetlə
rə cəlb olunması diqqət mərkəzin
də olan vacib məsələlərdəndir.
Eyni zamanda, gənclərin məş
ğulluq, asudə vaxtlarının səmərəli
təşkili, gənc ailələrin mənzil prob
lemləri, onların işə qəbulu zamanı
praktiki təcrübənin asanlaşdırıl
ması məsələləri prioritetlər sırasın
dadır. Gənclər və idman komitəsi
bu məsələlərin həlli istiqamətində
fəaliyyətini davam etdirəcək.

Bu gün gənclər 
dövlət siyasətinin 
tərkib hissəsidir
Biz gənclərin inkişafını dövlətin
inkişafından kənarda görmürük.
İnformasiya texnologiyaları bu
günkü gəncliyə özünü ifadə etmək
sahəsində əlavə imkanlar verib.
Hazırda Azərbaycanda 300-dən ar
tıq gənclər təşkilatı var. Ölkədə
gənclər mühüm platforma kimi
formalaşa biliblər. Onlar xüsusilə
təhsilə fikir verməlidirlər. Zaman
gənclərin öz üzərində işləmələrini,

novator və kreativ olmalarını tələb
edir. Azərbaycanın belə gənclərə
ehtiyacı var.
Bu gün gənclərə şərait yaradılıb
ki, istənilən istiqamət üzrə peşə
seçsinlər. Əgər kimsə xaricdə təhsil
almaq istəyirsə, bunun üçün döv
lət proqramının verdiyi imkanlar
dan istifadə edə bilər.
Azərbaycanın çox qədim tarixi,
gözəl ailə ənənələri var. Ona görə,
fikrimcə, biz daha çox dəyərlərimizi
qoruyub saxlamalıyıq. Bunların qo
runub saxlanması ölkəmiz üçün çox
vacibdir. Azərbaycanda gənclərlə
bağlı aparılan işlər dövlət siyasəti
nin prioritetlərindəndir. Fikrimcə,
gəncləri birləşdirəcək ümumi də
yərlərin dəstəklənməsi zəruridir.
Bu il biz gənclərin ilk forumu
nun 20 illiyini qeyd etdik. Bu 20 il
ərzində həyata keçirilən islahatlar
öz nəticəsini verib və əminliklə de
yə bilərik ki, Azərbaycan gənci in
kişafının yüksək zirvəsindədir.
Cənab Prezidentin də vurğula
dığı kimi, elə etməliyik ki, bu, da
vamlı olsun və gəncliyimiz dövlət
çilik, milli maraqlar, azərbaycançı
lıq, ləyaqət və güclü dövlət amalı
ilə yaşasın.
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Dövlətin yaratdığı
geniş imkanlar gəncləri
cəmiyyətin avanqard
qüvvəsinə çevirib
Müsahibimiz Milli Məclisin Gənclər və idman komitəsinin üzvü Elşad Həsənovdur
- Elşad müəllim, dövlətimizin baş
çısı İlham Əliyevin qeyd etdiyi
kimi, Azərbaycanın gənc nəsli
yeni, müasir və müstəqil ölkənin
qurulmasında fəal iştirak edir.
Azərbaycan gəncliyinin fəallığı
nı artıran amillər hansılardır?
- Bu gün böyük fəxr hissi ilə qeyd
edirik ki, ölkədə gənclər siyasəti döv
lət siyasətinin əsas tərkib hissələrin
dəndir. Təbii ki, bu möhkəm təməlin
əsası müstəqil, müasir Azərbaycan
dövlətinin qurucusu, Ulu öndər Hey
dər Əliyev tərəfindən qoyulub. Dövlə
timizin başçısı İlham Əliyevin çıxışla
rını izləyərkən hər zaman bu tövsiyə
diqqət çəkir ki, bugünkü uğurlarımızı
düzgün dəyərləndirmək üçün keçilən
yolun təhlilinə, tarixi paralellərin apa
rılmasına böyük zərurət duyulur. Yal
nız bu halda qiymətləndirməmiz daha
obyektiv, düzgün olar.
Gəncləri Azərbaycanın gələcəyi ki
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mi dəyərləndirən dahi şəxsiyyət Hey
dər Əliyev onların potensialından sə
mərəli istifadəni təmin etmək üçün
zəruri addımlar atmışdır. Məhz həmin
diqqət və qayğının, yaradılan geniş
imkanların nəticəsi olaraq gənclər cə
miyyətin avanqard qüvvəsinə çevri
lib.
Gənclər siyasətinin əsas istiqamət
ləri “Gənclər siyasəti haqqında” Qa
nunla müəyyənləşdirilib. Bu faktı da
xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, gənc
lər siyasətinin formalaşmasında və
gənc nəslin geniş fəaliyyət meydanına
çıxarılmasında Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin təşəbbüsü və iştirakı ilə
1996-cı il fevralın 2-də keçirilən Azər
baycan Gənclərinin I Forumu xüsusi
rol oynamışdır. Bu forum gənclərlə
bağlı strategiyanın reallaşmasının ilk
mərhələsi oldu. Qeyd edək ki, 1997-ci
ildə Ulu öndər Heydər Əliyevin sərən
camı ilə 2 fevral ölkədə Gənclər Günü

kimi təsis edildi. Bu addımın atılması
gənclər üçün həm böyük qürurverici
amil oldu, həm də onların qarşısına
böyük məsuliyyət və bu məsuliyyəti
yüksək səviyyədə dərk edib onu yeri
nə yetirmək tələbini qoydu. Növbəti
mərhələlərdə keçirilən forumlar artıq
ötən dövr ərzində bu sahədə görülən
işlərin hesabatı olmaqla yanaşı, yeni
vəzifələrin müəyyənləşdirilməsinə
işıq saldı. Dahi şəxsiyyət Heydər Əli
yevin aforizmə çevrilən bu fikri biz
gəncləri daim ruhlandırır: “Gələcəyi
miz gənclərə nəyi və necə öyrətməyi
mizdən asılıdır”.
Hər sahədə olduğu kimi, gənclər
siyasətinin uğurla reallaşdırılmasında
da möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin uğurlu addımları diqqət çə
kir, biz gənclərə daha səylə çalışmağa
stimul verir. Azərbaycan gəncliyi gələ
cəyə böyük inamla baxır, cənab İlham
Əliyevin ətrafında sıx birləşərək ölkə

mizin daha da qüdrətlənməsinə, çi
çəklənməsinə öz töhfəsini verməyə
səy göstərir.
Dövlət başçımızın gənclərin poten
sialından ölkənin mənafeyi naminə
tam və düzgün istifadə olunması, on
ların faydalı məşğulluğunun təmin
edilməsi, dövlət idarəçiliyi sistemində
iştirakının gerçəkləşdirilməsi məqsə
dilə “Azərbaycan gəncliyi Dövlət
Proqramının (2005-2009-cu illər) təs
diq edilməsi haqqında” Sərəncamı da
gənclərə dövlət qayğısının artırılması
məqsədinə xidmət edir. Prezidentimi
zin fərmanı ilə Gənclər və İdman Na
zirliyi 2006-cı ildə yenidən təşkil olun
muşdur. Dövlət başçısı tərəfindən
2007-ci il ölkədə “Gənclər ili” elan
edilmişdir. “Xüsusi istedada malik
olan uşaqların (gənclərin) yaradıcılıq
potensialının inkişafı üzrə Dövlət
Proqramı (2006-2010-cu illər)”, “Azər
baycan Respublikasında texniki-peşə
təhsilinin inkişafı üzrə Dövlət Proqra
mı (2007-2012-ci illər)” gənclərin yara
dıcılıq imkanlarının üzə çıxarılmasına,
intellektual səviyyələrinin yüksəldil
məsinə, xüsusi istedadlı gənclərin se
çilməsinə, gənclərin sosial problemlə
rinin həllinə böyük stimul vermişdir.

Böyük qürur hissi ilə qeyd etdiyi
miz uğurlardan biri, təbii ki, gəncləri
mizin dövlət orqanlarında, parlament
də, bələdiyyələrdə, biznes strukturla
rında və s. sahələrdə təmsil olunmala
rı, hər dövrün çağırışlarına uyğun
olaraq müəyyənləşdirilən yeni hədəf
lərin gerçəkləşdirilməsinə öz töhfələri
ni verməyə səy göstərmələridir. Bir
sözlə, gənclər ölkəsi olan Azərbaycan
da gənc nəslin inkişafı üçün lazım
olan bütün şərait yaradılıb. Prezident
İlham Əliyevin 7 iyul 2011-ci il tarixli
sərəncamı ilə təsdiqlənən “Azərbay
can gəncliyi 2011-2015-ci illərdə Döv
lət Proqramı”ndan irəli gələn vəzifələ
rin yerinə yetirilməsi gənclər siyasətini
daha da inkişaf etdirməyə, onların
menecment sahəsində fəal iştirakına
şərait yaratmağa, gənc mütəxəssislə
rin işlə təminatına, sosial-iqtisadi
problemlərin həll edilməsinə xidmət
göstərir. Dövlət proqramının hazırlan
masından öncə Prezident İlham Əli
yev müxtəlif sahələrdə uğurlar qazan
mış bir qrup gənci və tələbə gənclər
təşkilatlarının nümayəndələrini qəbul
edərkən sənəddə gəncləri narahat
edən bütün məsələlərin öz əksini tapa
cağını bildirmişdir. O vurğulamışdır

ki, Azərbaycan gəncləri müasir, vətə
nə, millətə bağlı, dövlətçiliyə sadiq ol
malı, eyni zamanda, bütün mütərəqqi
təcrübələri öyrənməyə səy göstərməli
dirlər. Qəbul edilən proqramda bütün
həlli vacib məsələlər öz əksini tapıb.
- İqtisadiyyatın elmi əsaslara söy
kənməsi ölkəmizin davamlı
uğurlarında əsas rol oynayır. Bu
inkişaf kadr hazırlığını bir zəru
rətə çevirir. Gənclərin elmi po
tensialının artırılması istiqamə
tində atılan addımlar hansı uğur
lara yol açıb?
- Möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin Bakıda Gənclər Siyasəti üzrə
I Qlobal Forumda səsləndirdiyi bu fi
kirləri xatırlatmaq istərdim: “Əgər
dünyada inkişaf etmiş ölkələrin keçdi
yi yola və əldə etdiyi nailiyyətlərə nə
zər yetirsək, görərik ki, uğurlu inkişa
fın əsas vasitələri enerji sərvətləri, mi
neral ehtiyatlar, neft və qaz yox, məhz
təhsil, elm və texnoloji yeniliklərdir.
Yalnız təhsil, bilik və texnologiya bü
tün bəşəriyyətin aparıcı qüvvəsidir.
Bütövlükdə bəşəriyyət innovasiyalar
dan, müasir texnologiyalardan fayda
lanır. Buna görə də təhsil Azərbaycan
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 a prioritetlərdən biridir”. Cənab İl
d
ham Əliyevin fərmanı əsasında “20072015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin
xarici ölkələrdə təhsili üzrə Dövlət
Proqramı” çərçivəsində 5000 gəncin
dünyanın nüfuzlu ali məktəblərində
təhsil almağa göndərilməsi nəzərdə
tutulmuşdur. Dövlət proqramında
qeyd olunduğu kimi, Azərbaycan
müstəqilliyini bərpa etdikdən sonra
dövlət quruculuğu istiqamətində
uğurlu addımlar atılıb. Beynəlxalq təş
kilatlarla əməkdaşlıq inkişaf edib, qa
baqcıl dünya ölkələri ilə ayrı-ayrı sa
hələrdə inteqrasiya prosesləri geniş
vüsət alıb. Ölkənin daxili və xarici si
yasətini təmin edən təsisatların fəaliy
yəti, müxtəlif sahələrdə yeni iş yerləri
nin açılması, regionların inkişaf səviy
yəsindəki fərqlərin aradan qaldırılma
sı və iqtisadiyyatın yeni infrastruktu
runun formalaşdırılması məqsədilə
dövlət tərəfindən həyata keçirilən təd
birlər respublikamızda bir sıra ixtisas
lar üzrə kadr çatışmazlığı probleminin
həllini zəruri edir.
O da xüsusi qeyd olunur ki, elm və
təhsilin maddi-texniki bazası və kadr
potensialı əsasən XX əsr ərzində for
malaşmışdır. 1970-1980-ci illərdə Ulu
öndər Heydər Əliyevin bilavasitə tə
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şəbbüsü ilə gənclərin keçmiş ittifaqın
müxtəlif ali məktəblərinə kütləvi şəkil
də göndərilməsi yüksək ixtisaslı mü
təxəssislərlə təminat baxımından res
publikanın qabaqcıl mövqelərə çıxma
sına imkan yaratmışdır.
Ümummilli liderin əsasını qoydu
ğu bu ənənə hazırda Prezident İlham
Əliyev tərəfindən uğurla davam etdi
rilir. Son illər ölkə iqtisadiyyatı ilə ya
naşı, elm, təhsil və mədəniyyət də ge
niş inteqrasiya proseslərinə cəlb olu
nub. Elm və təhsil sahələrində alim,
müəllim və tələbə mübadiləsi geniş
vüsət alıb. Təbii ki, müasir mərhələdə
ölkəmizin iqtisadi qüdrəti gənclərimi
zin yeni bilik, informasiya və texnolo
giyaları qavraması qabiliyyəti ilə bila
vasitə bağlıdır. Mövcud intellektual
potensialın zənginləşdirilməsi Azər
baycandakı elm və təhsil ocaqları ilə
bərabər xarici ölkələrdə kadr hazırlığı
məsələsini aktuallaşdırır, xarici dilləri
mükəmməl bilən, informasiya-kom
munikasiya texnologiyalarına yiyələ
nən və beynəlxalq diplomatik təcrübə
ni yaxşı mənimsəyən yüksək hazırlıqlı
mütəxəssislərə olan ehtiyacın ödənil
məsini tələb edir. Dövlət proqramının
əsas məqsədi də Azərbaycanda rəqa
bət qabiliyyətli iqtisadi sistemin for

malaşdırılması və davamlı inkişafın
təmin edilməsi baxımından ölkənin
müasir tələblərə cavab verən kadr eh
tiyacının ödənilməsi, Azərbaycan
gənclərinin ümumbəşəri dəyərlər əsa
sında layiqli ali təhsil almaları üçün
lazımi şəraitin yaradılması, istedadlı
gənclərin dünyanın aparıcı ölkələrin
də təhsil almaq imkanlarının genişlən
dirilməsi prosesinin mütəşəkkilliyinin
və səmərəliliyinin artırılmasını təmin
etməkdən ibarət idi.
Məlumdur ki, xarici ölkələrə tələbə
göndərilməsi məqsədilə ixtisaslar seçi
lərkən ölkə iqtisadiyyatının davamlı
inkişaf strategiyası, iqtisadiyyatın rə
qabət qabiliyyətliliyinin güclənməsi,
kadrların idarə edilməsi, informasiya
və kommunikasiya texnologiyalarına
əsaslanan Bilik iqtisadiyyatının forma
laşması, sənaye, aqrar və nəqliyyat
sektorları, turizm və mədəniyyət, tica
rət və xidmət sahələrinin inkişafı, ətraf
mühit və ekologiya siyasətinin təkmil
ləşdirilməsi, idarəetmə sistemində
aparılan islahatların ehtiyaclarının
ödənilməsi, sosial-mədəni, səhiyyə,
elm, təhsil və s. sahələrin fəaliyyətinin
müasir dövrün tələblərinə uyğunlaş
dırılması kimi prioritet istiqamətlər
nəzərə alınır.
Prezident İlham Əliyevin qeyd et
diyi kimi, bu günümüzün əsas çağırış
larından biri elmin, təhsilin və iqtisa
diyyatın birliyinin yaradılmasıdır.
Dövlət başçısının 29 noyabr 2011-ci il
tarixli fərmanı əsasında Bakı Ali Neft
Məktəbinin yaradılmasında da məq
səd beynəlxalq standartlara uyğun ən
müasir tədris planları və tədris texno
logiyaları sayəsində təhsil prosesini
təşkil etməklə sənayenin müasir tələb
lərinə cavab verən yüksək ixtisaslı
mütəxəssislərə ehtiyacını ödəməkdir.
Ölkə Prezidentinin 19 dekabr 2011ci il tarixli fərmanına əsasən Azərbay
can Respublikasının Gənclər və İdman
Nazirliyi yanında Gənclər Fondunun

yaradılması da əhəmiyyətli addımlar
dandır. Məqsəd gənclərin hərtərəfli
inkişafını, cəmiyyətin həyatında fəal
iştirakını təmin etməkdir.
Azərbaycan gənclərinin elm, mədə
niyyət, o cümlədən ədəbiyyat, incəsə
nət, təhsil və ictimai fəaliyyət sahələ
rində nailiyyətlərini təşviq etmək
məqsədilə möhtərəm Prezidentimiz
İlham Əliyevin 2 iyul 2013-cü il tarixli
fərmanı ilə gənclər üçün Prezident
mükafatı təsis edildi. Bütün bunlar atı
lan addımların davamlılığından xəbər
verir. Gənclərə göstərilən bu etimad,
diqqət və qayğı onların daha səylə ça
lışmalarına, müstəqil Azərbaycanın
dünəni, bu günü və gələcəyi naminə
sıx birləşməyə stimul yaradır.
- Elşad müəllim, Milli Məclisdə
yeni - Gənclər və idman komitə
sinin yaradılması da gənclər si
yasətinin daha da təkmilləşdiril
məsinə xidmət edən addımlar sı
rasındadır. Bununla bağlı fikir
lərinizi bilmək maraqlı olardı.
- Parlamentdə Gənclər və idman ko
mitəsinin yaradılması gənclərimiz tə
rəfindən böyük rəğbət hissi ilə qarşı
landı. Komitənin sədri Fuad Murado
vun həm millət vəkili, həm də gənclər
siyasəti sahəsində fəaliyyəti hər birimi
zə məlumdur və təqdirəlayiqdir. Əmi
nik ki, onun rəhbərliyi altında komitə
gənclərimizin inkişafına, onların prob
lemlərinin həllinə xidmət edən yeni

qanunların hazırlanmasına və qəbulu
na nail olacaq. Gənclərə göstərilən bu
etimadlar fonunda dövlətimizin başçı
sı İlham Əliyevin bu fikirlərini bir da
ha yada salmaq istərdim: “Gənclərimi
zin əksəriyyəti böyük qürur hissi ilə
deyə bilərlər ki, onlar artıq müstəqillik
illərində formalaşmış nəslə mənsub
durlar. Azərbaycançılıq məfkurəsi ru
hunda tərbiyə almış bu nəsil dövləti
mizin iqtisadi və mədəni inkişafında
mühüm rol oynayaraq ildən-ilə poten
sialının gerçəkləşdirilməsi üçün daha
geniş imkanlar əldə edir”. Həqiqətən
də müasirlik, yüksək keyfiyyətli təhsil
və işgüzarlıq olan yerdə gəncliyə xas
yenilikçi düşüncə sivilizasiyanın sima
sını bütövlükdə dəyişdirə bilər. Məhz
bu inam və etimad əsasında gəncləri
miz üzərilərinə düşən vəzifəni səylə
yerinə yetirəcək, Azərbaycana layiqli
övlad olduqlarını təsdiqləyəcəklər.
Hazırda müasir dünyada qarşılaşdığı
mız bir çox problemlərin həlli məhz
gəncliyin tükənməz enerjisi və qətiy
yəti sayəsində həllini tapacaq.
- Bu günümüzün əsas reallıqla
rından biri də gənclərimizin
Azərbaycanı xarici ölkələrdə
yüksək səviyyədə təmsil etmə
ləri, Azərbaycanın təbliğatçıları
olmalarıdır.
- Dövlətimizin diqqət və qayğısı sa
yəsində gənclərimiz hər sahədə öz po
tensial imkanlarını ortaya qoymağa

çalışırlar. Xüsusilə qeyd etmək istər
dim ki, Heydər Əliyev Fondunun vit
se-prezidenti, Rusiya Azərbaycanlı
Gənclər Təşkilatının sədri, İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Gənclər Fo
rumunun baş əlaqələndiricisi Leyla
Əliyevanın gördüyü işlər gənclərimiz
üçün örnəkdir. Bu fonda biz gənclər də
Azərbaycan həqiqətlərinin dünya icti
maiyyətinə çatdırılmasında öz töhfə
mizi verməyə çalışırıq. 2012-ci ildə Ba
kıda keçirilən “Avroviziya” mahnı mü
sabiqəsində, eyni zamanda, keçən ilin
iyununda ölkəmizin ev sahibliyi etdiyi
I Avropa Oyunlarında gənclərimizin
qazandığı uğurlar Azərbaycanın təqdi
matında bir daha əhəmiyyətli rol oy
nadı. Bu onu göstərir ki, inkişaf, tərəq
qi yolunda inamla irəliləyən Azərbay
canda gənclərə qayğının davamlılığı
onlara daha böyük səylə çalışmağa sti
mul verir. Gənclərimiz Azərbaycanın
üçrəngli bayrağını yüksəklərə qaldır
maqdan qürur hissi duyurlar. Möhtə
rəm Prezidentimiz İlham Əliyevin
qeyd etdiyi kimi, güclü, qüdrətli Azər
baycan hamımızın qürur mənbəyidir.
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış” İn
kişaf Konsepsiyasında da digər sahələr
kimi, gənclər siyasəti ilə də bağlı müd
dəalar öz əksini tapıb. Məqsəd yeni-ye
ni nailiyyətlər qazanmaqdır. Ölkəmizi
qarşıdakı illərdə daha böyük uğurlar
gözləyir. Biz gənclər də bu uğurlarda
iştirakçı olmaqdan, töhfələrimizi ver
məkdən qürur duyuruq.
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İnnovativ iqtisadiyyat
qeyri-neft sektorunun gələcəyidir

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin deputatı,
iqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru

Dünyada baş verən iqtisadi, si
yasi təlatümlər Azərbaycan iqtisa
diyyatına da təsirini göstərməkdə
dir. Bu da təbiidir, çünki son 20 il
də iqtisadi strukturları açıq bazar
iqtisadiyyat modeli üzrə formalaş
dırılan ölkəmiz dünya iqtisadiyya
tının bir hissəsinə çevrilmişdir. Hər
bir modeldə olduğu kimi, açıq ba
zar iqtisadiyyatının da çatışmayan
cəhətlərindən biri dünyada baş ve
rən ümumi problemlərin milli iqti
sadiyyatlara təsiridir. Bu təsirlər
dən daha az zərərlə çıxmağın ən
doğru yollarından biri isə şaxələn
dirilmiş iqtisadiyyatın, azad sahib
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karlıq fəaliyyətinin inkişaf etdiril
məsidir. Son illər ərzində Azərbay
canda dövlət tərəfindən həyata ke
çirilən tədbirlər nəticəsində qeyrineft sektorunun inkişaf tempi yük
səlmiş, xüsusi çəkisi isə xeyli art
mışdır.
Dünya bazarında neftin qiymət
lərinin aşağı düşməsi, bununla
bağlı ölkəyə valyuta daxilolmaları
nın azalması diqqətləri qeyri-neft
sektoru üzərində cəmləşdirmiş, bu
sektorda daha effektiv idarəetmə
yə, gəlirlərin daha şəffaf əldə edil
məsinə və onların artırılmasına
nail olmaq təxirəsalınmaz prioritet
kimi qarşıya qoyulmuşdur.
Azərbaycan Prezidenti Nazirlər
Kabinetinin 2016-cı il yanvarın
10-da keçirilmiş 2015-ci ilin sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına və
qarşıda duran vəzifələrə həsr olu
nan iclasında qeyri-neft sektoru
nun və xüsusilə də innovativ iqti
sadiyyatın inkişafı üçün çox mü
hüm məsələlərə toxunmuş və gə
ləcək vəzifələri müəyyən etmiş
dir.
Hazırda Azərbaycan iqtisadiy
yatı qarşısında bir çox müasir çağı
rışlar vardır. Ölkə Prezidentinin
iqtisadi və sosial məsələlərin həlli
ilə bağlı keçirdiyi müşavirədə bu
çağırışlar, onların yaranma səbəb
ləri və yeni iqtisadi inkişaf istiqa
mətləri dəqiq göstərildi. Dövlət
başçısının təşəbbüsü ilə Milli Məc

lisə məhz bu məqsədlərə xidmət
edən iqtisadi qanun layihələri da
xil olub. Yeni qanun layihələri dün
yada hökm sürən iqtisadi böhrana
baxmayaraq, ölkəmizin davamlı
inkişafını təmin edəcək. Milli Məc
lisin növbədənkənar iclasında mü

zakirələrdən keçən qanun layihələ
rinə əsasən əhalinin banklara qoy
duğu əmanətlər 3 il ərzində limit
siz olaraq tam sığortalanacaq, yəni
əmanətlər tam olaraq banklarda nə
baş verməsindən asılı olmayaraq,
dövlət tərəfindən qorunacaq. Fizi
ki şəxslərin banklara qoyduqları
əmanətdən əldə etdikləri gəlirlər
vergidən tam azad ediləcək. Yerli
məhsul, iş və xidmət istehsalçıları
dövlət satınalmaları tenderlərində
eyni keyfiyyət və şərtlərlə xarici
analoqlara qarşı qiymətdə 20% gü
zəştə malik olacaq, yəni yerli isteh
salçıların qiymətləri 20% baha ol
duqda belə onlara üstünlük verilə
cək. İnvestisiya fəaliyyəti həyata
keçirən sahibkarlar 7 il müddətinə
əmlak və torpaq vergisindən tam,
mənfəət vergisindən 50% azad olu
nacaq, idxal etdikləri texnika və

texnologiyalar isə 50% gömrük rü
sumundan azad ediləcək.
Qeyri-neft sektorunun inkişafı
na ən çox birbaşa və dolayısı ilə
təsir edən alətlər toplusundan biri
informasiya-kommunikasiya tex
nologiyalarıdır. Əslində müasir
dünyada İKT bir sektor olmaq sər
hədlərini çoxdan aşmış, bütün di
gər sektorlarda effektiv, daha sər
fəli, cəld və şəffaf idarəetmə alətinə
çevrilmişdir. Təbii ki, ölkə özü bu
alətlərdən nə qədər istehsal edə bi
lirsə, o qədər də çox gəlir əldə edir.
Məsələn, Belarusun 2015-ci ildə tək
proqram təminatının istehsalından
və ixracından əldə etdiyi gəlir 900
mln. dollara çatmışdır.
Azərbaycanda da bu sahəyə döv
lətin həmişə yüksək qayğısı olub.
Prezident İlham Əliyevin 2003-cü
ildə Beynəlxalq Telekommunikasi

ya İttifaqının Cenevrə sammitində
elan etdiyi “Qara qızılı insan kapi
talına çevirmək!” strategiyası çox
uğurlu bir seçim idi. 2013-cü ilin
“İKT ili” elan olunması, Azərbayca
nın süni peyklərinin kosmosa bura
xılması dövlətin İKT-yə yüksək
dəstəyinin göstəriciləridir.
Azərbaycanda təkcə son 5 ildə
İKT sektoruna yatırılan investisiya
ların həcmi 2 mlrd. dollardan ar
tıqdır. 2014-cü ildə İKT sektorunun
gəlirləri 1,6 mlrd. manat təşkil et
mişdir. Dünya təcrübəsinə görə
İKT sektoruna yatırılan investisiya
ların geri qayıtma müddəti (Return
on İnvestment – ROİ) 3 ildən 5 ilə
dəkdir. Bu təcrübəyə və İKT sekto
runun spesifik gəlir mexanizminə
əsaslansaq, növbəti illərdə İKT sek
torunun gəlirləri 2 dəfəyə yaxın
arta bilər. Bunun üçün ən azından
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lazımi investisiyalar artıq qoyulub.
Ölkə Prezidentinin sərəncamı ilə
bütün vergi və gömrük güzəştləri
ilə əhatə olunmuş Yüksək Texnolo
giyalar Parkı yaradılıb.
Bundan əlavə İKT sektorunu in
kişaf etdirməklə, bilik iqtisadiyya
tını formalaşdırmaqla iqtisadiyya
tın digər sahələrini də dolayısı yol
la optimallaşdırmaq, idarəetməni
effektivləşdirmək və əlavə gəlir əl
də etmək mümkündür. Əslində
bu, müasir dünyada sınaqdan çıx
mış ən effektiv yol sayılır.
Bəs bu sahənin inkişafı üçün da
ha hansı addımlara ehtiyac vardır?
Əslində dünya təcrübəsi göstə
rir ki, İKT sektorunun inkişafı ilkin
olaraq investisiyadan daha çox
“ideya və mühit”dən asılıdır. Bu
gün dünyada dəyəri və gəlirləri
milyardlarla dollar olan nəhəng
İKT şirkətləri çox cüzi investisiya
ilə, amma ideyalar əsasında yaran
mışdır. Ölkəmizdə mühit forma
laşsa da, ideya “cücərti”ləri kimi
irəli sürülən “startap”ların hərtə
rəfli dəstəklənməsinə ehtiyac var
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dır. Bu dəstək tək dövlət tərəfindən
deyil, əsasən özəl sektor tərəfindən
olmalıdır.
Vergi bazasını artırmaq, biznesi
şəffaflaşdırmaq
istiqamətində
elektron ticarətin həcminin artırıl
ması mühüm rol oynayır. Dünya
nın bir çox ölkələrində bu məqsəd
lə müddətli olaraq şirkətlərə vergi
güzəştləri və digər güzəştlər təq
dim edilir. Ölkəmizdə elektron ti
carətin ümumi dövriyyədə payının
4% təşkil etməsi çox böyük poten
sialın olmasını göstərir.
Bu gün Azərbaycan İKT məh
sullarının, demək olar ki, 90%-dən
çoxunu idxal edir. Bir çox ölkələrin
təcrübəsi göstərir ki, bu məhsulla
rın əksəriyyətini Azərbaycanda is
tehsal etmək mümkündür (mo
demlər, TV qutular, şəbəkə ava
danlıqları, kabellər və s.) və bu
məhsullara yerli bazarda, əhali ara
sında böyük tələbat vardır; sahib
karlar tərəfindən istehsalın təşkili
həm idxalı əvəz edər, həm də ixrac
olunmaqla ölkəyə valyuta gətirər.
Ölkəmiz, eyni zamanda, böyük

miqdarda valyuta ödənişləri hesa
bına xarici proqram məhsulları id
xal etməkdədir. Bunların istehsalı
üçün də Azərbaycanda yetərli say
da mütəxəssislər mövcuddur və ya
yetişdirilə bilər. Bu, həm də milli
təhlükəsizlik baxımından çox va
cibdir.
Hazırda dünyada 4-cü Sənaye
inqilabı (Fourth İndustrial Revolu
tion) və ya Rəqəmli inqilab (Digital
Revolution) baş verməkdədir. Bu
inqilab, texnologiyaların gücündən
istifadə etməklə daha keyfiyyətli
xidmətlərin yaranmasını, dünya
nın hər yerindən ağıllı ideyaların
toplanmasını, köhnəlmiş iş metod
larından imtina olunmasını əhatə
edir. Ancaq onun nüvəsində 2 əsas
liberal ideya var: bu, fərdi hüquq
ların artması və sosial hüquqların
azalması ideyalarıdır.
Bu inqilab tamamilə yeni imkan
lar yaradır: istehlakçılar üçün bö
yük seçim, yeni tip iş yerləri və s.
Amma bu imkanlarla yanaşı, onun
məhv edəcəyi kifayət qədər ənənə
vi sahələr də mövcuddur. Məsələn,

texnologiyaların inkişafı yüklərin
daşınmasında sürücüsüz nəqliy
yatdan istifadəni gətirəcəkdir ki, bu
da dünyada 100 minlərlə yük avto
mobili sürücülərinin işsiz qalması
deməkdir. Artıq bir neçə ildir fəaliy
yətə başlayan yüksək texnologiya
şirkəti olan UBER texnologiyaları
dünyanın 50-dən artıq şəhərində 10
minlərlə taksi sürücülərinin işsiz
qalmasına səbəb olub.
Davosda Dünya İqtisadi Foru
munda çıxış edən ABŞ-ın vitseprezidenti cənab Co Bayden etiraf
edib ki, Rəqəmli inqilab dünyada
orta sinfi məhv edə bilər. Bu inqi
lab artıq baş verməkdədir. Bəs nə
etməli?
Dünyanın analitik iqtisadçıları
nın fikrincə, ilk öncə çevik, sürətli
təkrar təhsil sistemi formalaşmalı
dır. Bu sistem işlərini itirən və ya
itirmək təhlükəsi ilə üzləşən orta
sinfin çevik formada yenidən ha
zırlanmasını təmin edəcəkdir.
Dövlətin yolların çəkilməsi, kör
pülərin tikilməsi, internetin yayıl

ması və s. kimi fundamental öhdə
likləri həmişə yerinə yetirilməlidir
və bu istiqamətdə daim investisi
yalar qoyulmalıdır.
Gəlirlərin səviyyəsinə uyğun tam
proqressiv vergi sistemi yaradılma
lıdır. Rəqəmli inqilab sürətlə var
lanmaq və sürətlə yoxsullaşmaq yo
ludur. Ona görə sosial ədaləti qoru
maq üçün vergi dərəcələri arasında
dramatik fərqlər olmalıdır.
Kapitalın hərəkətinin qarşısını
alacaq istənilən maneə aradan qal
dırılmalı, insanların kapitala asan
çıxışı təmin olunmalıdır.
Azərbaycanda reallaşan, plan
laşdırılan layihələrə nəzər yetirsək,
bizim ölkəmizin də əslində artıq
bir neçə ildir ki, Rəqəmli inqilaba
hazırlaşdığını görmək mümkün
dür. Dövlət üzərinə düşən funda
mental öhdəlikləri yerinə yetirmək
üçün bütün resursları səfərbər et
məkdədir. Bu addımların məntiqi
nəticəsi isə Azərbaycanda innova
tiv iqtisadiyyatı qurmaq, ənənəvi
əmək metodlarından müasir məh

suldarlığa keçmək, yeni texnologi
yaların yeni iqtisadiyyatın “ürəyi”
olmasını təmin etməkdir. Ölkə Pre
zidenti cənab İlham Əliyev Davos
da Dünya İqtisadi Forumunda
məhz bunlardan söz açaraq Azər
baycanın qarşısında duran müasir
çağırışları elan etmişdir.
Ölkə başçısının təşəbbüsü ilə
parlamentdə qəbul olunan qanun
layihələri dünyada hökm sürən iq
tisadi böhrana baxmayaraq, respub
likamızın davamlı inkişafını təmin
etməyə hesablanmışdır. Bir sözlə,
innovativ iqtisadiyyatın formalaş
ması üçün Azərbaycanda dövlət tə
rəfindən əsasən lazımi şərait möv
cuddur. Təbii ki, islahatlar və hə
vəsləndirici tədbirlər hər zaman tə
ləb olunur və bu tədbirlər multipli
kasiya effekti yaradır. Əsas tələb
olunan özəl sektorun yüksək təşəb
büskarlıq göstərməsi və ideyalarla
çıxış etməsidir. İnnovativ sahibkar
lığın inkişafına böyük zərurət var
dır və bu fəaliyyət Azərbaycanda
ən yüksək səviyyədə dəstəklənir.
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Biznes mühitinin sağlamlaşdırılması
qeyri-neft sənayesinin inkişafı
üçün başlıca amildir

Nəriman Əliyev
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan iqtisadiyyatına qoyu
lan vəsait, şaxələndirmə siyasəti,
qeyri-neft sektorunun inkişafı iqtisa
diyyatımızı daha da möhkəmləndi
rir, bir sektordan - neft-qaz sektorun
dan asılı olmamasına geniş imkanlar
açır. Belə ki, yaranan iqtisadi poten
sialın güclənməsi, infrastruktur və
investisiya layihələrinin müxtəlif sa
hələri əhatə etməsi, əhalinin ayrı-ay
rı təbəqələri arasında fərqlərin azal
dılması, qeyri-neft sektorunun inki
şafı ilə bağlı hədəflərin reallaşması,
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12 ildə görülən işlər, əldə olunan
uğurlu nəticələr Azərbaycanın dün
yaya özünün inkişaf modelini təq
dim etməsinə əsas verir. Qeyri-neft
sənayesinin sürətlə artması, Azər
baycanda sənayeləşmə prosesinin
davam etməsi, iqtisadi zonaların ya
radılması bölgələrin inkişafını daha
da sürətləndirir.
Son illərdə 60-dan çox dövlət
proqramının həyata keçirilməsi,
planlı iqtisadiyyatı əvəz edən bazar
iqtisadiyyatı institutlarının yaradıl
ması və sahibkar təşəbbüskarlığına
söykənən müasir inkişaf mexanizmi
nin, sosial infrastrukturun təkmilləş
dirilməsi ölkəmizin gələcək yüksəlişi
üçün geniş imkanlar açır.
“Azərbaycan Respublikası region
larının 2014-2018-ci illərdə sosial-iq
tisadi inkişafı Dövlət Proqramı”nın
icrasının ikinci ilinin yekunlarına
həsr olunan konfransda qeyd olun
duğu kimi, 2013-2020-ci illəri əhatə
edəcək mərhələdə Azərbaycanın hə
dəfi inkişaf etmiş ölkələrlə eyni sıra
da addımlamaq, qeyri-neft sektoru
nun hərtərəfli yüksəlişinə nail ol
maqdır.
Dünya iqtisadiyyatının ayrılmaz
tərkib hissəsi olan Azərbaycan iqtisa
diyyatının inkişaf modeli barədə po
zitiv açıqlamalardan, xarici mətbuat
səhifələrində yer alan təhlil və araş

dırmalardan da aydın olur ki, ölkə
miz iqtisadi böhran dövründə də si
yasi, iqtisadi sabitliyini qorumaq iq
tidarındadır. Respublikamız inkişaf
etməkdə olan ölkələr sırasına daxil
olduğundan göstərilən məqsədə çat
maq üçün bazar iqtisadiyyatı şə
raitində sağlam rəqabəti təmin edən
düşünülmüş dövlət tənzimlənməsi,
enerjidən səmərəli istifadə, yüksək
əlavə dəyər yaradan ixracyönümlü
iqtisadiyyata transformasiya və so
sial-iqtisadi sahələrin inkişafına
kompleks yanaşma Azərbaycanda
da əsas prinsiplər kimi diqqət mər
kəzində saxlanılır. Təcrübə göstərir
ki, belə bir sistem yalnız sahibkar tə
şəbbüsünə və sərbəst rəqabətə əsas
lanan bazar münasibətləri şəraitində
mümkündür. Bu səbəbdəndir ki, xa
rici sərmayəçilərin maraq göstərdiyi
ölkəmizdə dünya təcrübəsindən isti
fadəyə diqqət artırılır.
İnvestisiya cəlbediciliyinə görə də
fərqlənən Azərbaycana istənilən
həcmdə xarici maliyyə resursları yö
nəltmək üçün heç bir problem yox
dur.
“Azərbaycanda ictimai-siyasi sa
bitlik qorunur, təmin edilir”, - söylə
yən möhtərəm Prezidentimiz İlham
Əliyevin siyasətini dəstəkləyən Azər
baycan xalqı ölkəmizin iqtisadi qüd
rətinin reallıqlarını gündəlik həyatla

r ında hiss edirlər. Son illərdə ölkə
iqtisadiyyatına 180 milyard dollar
investisiya qoyulmuşdur. Statistik
rəqəmlərin müqayisəli təhlili də ar
xada qalan illərdə uğurların inkişaf
səviyyəsini təsdiqləyir. Ölkə vətən
daşlarının məşğulluq səviyyəsinin
yüksəlməsinə göstərilən diqqətin nə
ticəsidir ki, son illərdə 1 milyon 500
mindən artıq iş yeri açılmışdır. Sa
hibkarlığın inkişafı, özəl bölməyə
göstərilən dövlət dəstəyi sayəsində
işsizliyin 5%-ə düşməsi, yoxsulluğun
da eyni həddə saxlanılması aparılan
iqtisadi siyasətin uğurudur.
Dünyanın nüfuzlu kredit agent
liklərinin Azərbaycanın reytinqlərini
artırması, Davos Dünya İqtisadi Fo
rumunun ölkəmizi iqtisadi sahədə
rəqabət qabiliyyətliyinə görə 40-cı
yerə layiq görməsi həyata keçirilən
siyasətin uğurlu nəticələrini ehtiva
edir.
Rəqabət reytinqinin formalaşma
sında və onun davamlı olaraq yaxşı
laşmasında ölkədəki makroiqtisadi

sabitlik çox mühüm rol oynayır. Ar
tıq bir neçə ildir ki, Azərbaycan hə
min reytinqin tərkibində makroiqti
sadi sabitlik üzrə birinci onluqdadır.
Onu da nəzərə almaq lazımdır ki, bu
nailiyyətlər dünyada dərin iqtisadi
və maliyyə böhranının davam etdiyi,
xüsusən Avrasiya məkanında bu
böhranın ciddi problemlər yaratdığı
bir dövrdə əldə edilib. Neftin qiymə
tinin 3-4 dəfə düşməsinə baxmaya
raq, ÜDM 1,1%, qeyri-neft sənayesi
isə 8,4% artmışdır. Bu isə ölkədə apa
rılan sənayeləşmə siyasətinin bəhrəsi
kimi diqqəti cəlb edir.
Ötən ilin yaddaqalan hadisələrin
dən olan enerji sektorundakı yenilik
lər də iqtisadi uğurların məntiqi nəti
cələrindəndir. Belə ki, Cənub Qaz
Dəhlizinin Məşvərət Şurasının Bakı
da keçirilən iclasında Azərbaycanın
bu layihənin reallaşmasındakı rolu
birmənalı olaraq yüksək dəyərləndi
rildi. Mütəxəssis rəyinə görə, Cənub
Qaz Dəhlizi Avropa üçün enerji təh
lükəsizliyi layihəsidir. Azərbaycan

üçün isə bu dəhlizin reallaşması əla
və siyasi, maliyyə, iqtisadi imkanlar
yaradacaqdır. Prezident İlham Əli
yevin bildirdiyi kimi, “Şahdəniz”,
Cənubi Qafqaz Boru Kəməri, TA
NAP, TAP kimi dörd layihədən iba
rət olan Cənub Qaz Dəhlizi ölkəmizə
əlavə mənfəət gətirməklə dayanıqlı
inkişafımızı təmin edəcək.
Eyni sözləri Azərbaycanın iştirakı
və maliyyə dəstəyi ilə inşa olunan
nəqliyyat infrastrukturu barədə də
söyləmək olar. “Keçən il Azərbaycan
özünü dünyaya çox güclü tranzit öl
kə kimi təqdim edə bilmişdir”, - de
məklə bu sahədə diqqət çəkən uğur
ların qazanıldığını bildirən dövlət
başçımızın vurğuladığı kimi, artıq
Şərqdən Qərbə, Şimaldan Cənuba
gedən yollar Azərbaycandan keçir.
İqtisadi qüdrəti artan Azərbaycan
başqa ölkələrə investisiya yatıran
respublika kimi də diqqəti cəlb edir.
İndi Orta Asiyadan, Çindən, Cənubi
Koreyadan yüklər Avropaya Azər
baycan vasitəsilə çatdırılır. Eyni za

yanvar-fevral  2016    67

İSLAHAT
manda, tarixi İpək yolunun bərpası
istiqamətində də önəmli işlər görü
lür. Əvvəlki illərdə Türkiyədən Orta
Asiyaya Gürcüstan və Rusiya ərazi
lərindən keçən yüklər indi Asiyaya
Azərbaycan ərazisindən - Xəzər də
nizi üzərindən gedir.
Ölkəmizin gələcəyini təmin edə
cək sahibkarlığın inkişafı, biznes və
investisiya mühitinin yaxşılaşdırıl
ması Prezident İlham Əliyevin qarşı
ya qoyduğu başlıca hədəflərdəndir.
Son 12 ildə ölkədə 70 mindən artıq
özəl müəssisə yaradılmış, əhalinin
işlə təminatı istiqamətində önəmli
islahatlar aparılmışdır. 12 ildə sahib
karlara güzəştli şərtlərlə 1 milyard
700 milyon manat kreditin verilməsi
iş adamlarına dövlət dəstəyinin nü
munəsidir.
Ötən ilin sonlarında özəl sektorun
inkişafının daha da sürətləndirilməsi
ilə bağlı həyata keçirilən tədbirlər,
imzalanan fərman və sərəncamlar iş
adamlarının sərbəst fəaliyyəti, şəffaf
lığın təminatı üçün əlverişli, münbit
şərait yaratmışdır. Belə ki, sahibkar
lıq subyektlərində yoxlamalar 2 il
müddətinə dayandırılmış, lisenziya
tələb olunan fəaliyyət növlərinin sayı
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59-dan 37-ə endirilmiş, dövlət rüsu
munun məbləği paytaxtda 2, region
larda isə 4 dəfə azaldılmışdır. Lisen
ziyaların “ASAN xidmət” mərkəzlə
rində verilməsi ilə iş adamlarını na
rahat edən süründürməçilik halları
aradan qaldırılmışdır. Özəl sektora
maliyyə dəstəyinin gücləndirilməsi
məqsədilə Sahibkarlığa Kömək Milli
Fondu tərəfindən 5243 iş adamına
248,5 milyon manat güzəştli kredit
lər verilmiş, nəticədə 12600 yeni iş
yerinin açılması üçün imkan yaran
mışdır. Sahibkarların illərdən bəri
üzləşdikləri girov probleminin həlli
üçün 32 bank olmayan kredit təşkila
tının xidmətlərindən istifadə olunur.
Ölkə Prezidentinin 3 fevral 2016cı il tarixli fərmanı ilə mərkəzi və
yerli icra hakimiyyəti orqanlarında
apelyasiya şuralarının və Azərbay
can Respublikasının Prezidenti ya
nında Apelyasiya Şurasının yaradıl
ması sahibkarların hüquqlarının qo
runması istiqamətində atılan növbəti
addım kimi dəyərləndirilir. Sənədin
imzalanmasında məqsəd sahibkarlıq
fəaliyyəti göstərən fiziki və hüquqi
şəxslərin müraciətlərinə baxılması
sahəsində çoxpilləliyin təmin edil

məsi, mərkəzi və yerli icra hakimiy
yəti orqanlarının qərarlarından, hə
rəkət və hərəkətsizliyindən yuxarı
orqana şikayətlərin verilməsi mexa
nizminin təkmilləşdirilməsidir.
Bu günümüzün reallıqları Azər
baycanın dünya miqyasında seçilən,
müstəqil siyasət aparan, iqtisadi
müstəqilliyini təmin edən ölkə oldu
ğunu təsdiqləyir. Dövlətimizin baş
çısı bildirir: “Bizim gücümüzün
mənbəyi Azərbaycan xalqıdır və
güclü iqtisadiyyatdır. Çünki əgər biz
iqtisadi müstəqilliyi təmin etməsəy
dik, başqa ölkələrdən asılı vəziyyətə
düşə bilərdik və düşəcəkdik. Necə
ki, indi biz bəzi ölkələri görürük”.
Tələb budur ki, daxili bazarımız, yer
li istehsal qorunsun, inhisarçılıq hal
larına qarşı mübarizə gücləndirilsin,
rəqabət qabiliyyətli məhsulların is
tehsalı artırılsın. Qiymətlərin tənzim
lənməsi, idxala mane olan süni ən
gəllərə qarşı mübarizə aparılması is
tiqamətində görülən tədbirlər sayə
sində inhisarçılıq, korrupsiya halları
aradan qaldırılır.
Xarici investisiyaların ölkəmizə
cəlb edilməsi istiqamətində də önəm
li addımlar atılır. İnvestisiya cəlbedi

ciliyinə görə xarici iş adamlarının
maraq göstərdiyi Azərbaycanda ixra
cın təşviqi sistemi yaradılır, dünya
bazarına çıxarılan məhsulların key
fiyyəti beynəlxalq standartlara uy
ğunlaşdırılır. Bu isə onu göstərir ki,
son illər ərzində ölkə iqtisadiyyatının
güclənməsinə imkan yaradan sahələ
rə böyük həcmli investisiyalar qoyu
lub, dövlət dəstəyi gücləndirilib.
“Kənd təsərrüfatı ili” olan 2015-ci
ildə aqrar sahədə artım 6,6% olmuş,
məhsuldarlıq yüksəlmiş, taxılçılıqda
irəliləyiş olmuşdur. İri fermer təsər
rüfatlarının fəaliyyətinə diqqət artı
rılmışdır. Bu isə əhalinin yerli, daha
keyfiyyətli ərzaq məhsulları ilə təmi
natına, idxaldan asılılığın azaldılma
sına, kiçik və orta fermer təsərrüfatla
rının formalaşmasına şərait yaradır.
İqtisadiyyatın şaxələndirilməsi və
qeyri-neft sektorunun gücləndiril
məsi hesabına davamlı və sabit iqti
sadi inkişafa nail olunması, ÜDM-in
və dövlət büdcəsinin formalaşmasın
da təbii ehtiyatlar amilinin azaldıl
ması, bütün bölgələrin sosial-iqtisadi
vəziyyətinin müasir tələblər səviyyə
sinə çatdırılması, ölkə iqtisadiyyatı
nın rəqabət qabiliyyətliyinin yüksəl
dilməsi və yerli məhsulların dünya
bazarlarına ixrac imkanlarının artı
rılması, əhalinin etibarlı sosial müda
fiəsinin təşkili və maddi-mənəvi ri

fah halının durmadan yaxşılaşdırıl
ması, orta təbəqənin formalaşdırıl
ması və cəmiyyət həyatında rolunun
artırılması bir məqsədə yönəldilir:
insan amilinə artan diqqətin əsasını
təşkil edən göstəriciləri daha böyük
rəqəmlərlə ifadə etmək, sosial-iqtisa
di sahədə titanik inkişafı gerçəkləş
dirmək. Bunun üçün potensial baza
kimi neft-qaz hasilatı, nəqli və emalı
sistemlərinin tikilməsi, yenidən qu
rulması, modernləşdirilməsi nəzərdə
tutulur, neft-kimya zavodlarından
ibarət kompleksin inşası planlaşdırı
lır. Ən əsası isə qeyri-neft sektoru
nun inkişafına investisiya qoyuluşu
na, sahibkarlığa əngəl olan halların
aradan qaldırılmasına diqqət artırı
lır. Dövlətimizin başçısı İlham Əli
yev “Azərbaycan Respublikası re
gionlarının 2014-2018-ci illərdə so
sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra
mı”nın icrasının ikinci ilinin yekun
larına həsr olunmuş iclasında ölkədə
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
istiqamətində görülən işlərdən, veri
lən tapşırıqlardan, imzalanan fərman
və sərəncamlardan geniş bəhs edə
rək bu sahənin daim diqqət mərkə
zində olmasının vacibliyini bildir
mişdir: “Biz mütləq daxili bazarımı
zı, yerli istehsalı qorumalıyıq, bu
nunla bərabər inhisarçılığa yol ver
məməliyik. Bu da çox ciddi məsələ
dir. Çünki, əlbəttə, mən çox istəyirəm
ki, Azərbaycan məhsulları daha da
çox istehsal olunsun, biz idxaldan
asılılığı daha da azaldaq, iş yerləri
yaradılsın, ixrac qabiliyyətli məhsul
lar istehsal edək. Ancaq bununla bə
rabər əgər biz idxal mallarına süni
əngəllər qoysaq, bu zaman rəqabət
olmayacaq. Amma rəqabət əsasdır.
Hər bir ölkənin inkişafı üçün azad,
ədalətli, sərbəst rəqabət əsas şərtdir.
Ona görə burada iki amil nəzərə
alınmalıdır. Həm qiymətlərin tən
zimlənməsi, bütün süni əngəllər, id
xal qarşısında duran maneələr ara
dan götürülməlidir, eyni zamanda,
daxili istehsal qorunmalıdır. Ona gö
rə müvafiq qurumlar çox fəal işləmə

lidirlər ki, bu iki amili təmin etsinlər.
Yerli istehsal, idxaldan asılılığın azal
dılması bizim gələcək dayanıqlı inki
şafımızın əsas məsələsidir”.
Sənaye və aqrar sahənin inkişafı
na yönələn islahatların tətbiqi sürət
ləndirilir. “Azərbaycan Respublika
sında sənayenin inkişafına dair 20152020-ci illər üçün Dövlət Proqra
mı”nın həlli qarşıdakı illərdə sənaye
nin inkişafına təkan verəcəkdir. Res
publikamızın ilk telekommunikasiya
peykinin xidmətlərinin genişləndi
rilməsi, aşağı orbitli müşahidə pey
kinin orbitə çıxarılması, elektron xid
mətlərin və internet trafikinin geniş
ləndirilməsi, yüksək texnologiyalar
parkının fəaliyyətinin təşkili istiqa
mətində tədbirlərin görülməsi bu sa
hədə yeni imkanlar yaratmışdır.
“2016-cı il çox ciddi iqtisadi isla
hatlar ili olmalıdır və olacaqdır” söy
ləməklə proqnozlar barədə inamla
danışan Prezident İlham Əliyevin
vurğuladığı kimi, müstəqillik, iqtisa
di inkişaf yolu ilə irəliləyən Azərbay
canın iqtisadi böhrandan ən az itki
ilə çıxması üçün yerli resurslardan
istifadə imkanları və daxili potensialı
tükənməzdir: “Ona görə bundan
sonra islahat, şəffaflıq, məsuliyyət,
qeyri-neft sektorunun inkişafı, ixrac
yönümlü məhsulların istehsalı, id
xaldan asılılığın azaldılması - bütün
bu amillər bizim dayanıqlı inkişafı
mızı təmin edəcək”. Davamlı inkişa
fın yol xəritəsi kimi dəyərləndirilən
“Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış”
İnkişaf Konsepsiyasının başlıca stra
teji məqsədi mövcud imkan və re
sursları nəzərə almaqla Azərbaycan
da davamlı iqtisadi artım və yüksək
sosial rifah, səmərəli dövlət idarəet
məsi və qanunun aliliyi, insanların
bütün hüquq və azadlıqlarının tam
təmin edilməsi və vətəndaş cəmiyyə
tinin ölkənin ictimai həyatında fəal
statusu ilə səciyyələnən inkişaf mər
hələsinə nail olmaqdır. 2020-ci ildə
Azərbaycan iqtisadi və siyasi cəhət
dən inkişaf etmiş, rəqabət qabiliyyət
li ölkə olacaqdır.
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