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Hörmətlioxucu!
Hər bir xal qın ta ri xi, mə də niy

yə ti, adətənə nə si onun gə lə cə yi ni 
şərt lən di rir. Müs tə qil, de mok ra tik 
Azər bay can döv lə ti nin qu rul ma sı 
pro se si cümhuriyyət dövrün də ya ra
dı lan və ar tıq 100 il li yi ni qeyd et mə yə ha zır la şdığımız Azər
bay can par la men ti nin ta ri xin də əks olu nub. Ay dın olan isə 
bu dur ki, il lə rin və əs rin keç mə si  mil lə ti mi zin qüd rət li və 
müs tə qil Azər bay can ide ya sı nı da ha da möh kəm lən dir di. Şərq
də ilk de mok ra tik par la men tin qu ru cu la rı nın və tən pər vər li yi 
və azad se vər li yi on la rın hə ya tı ba ha sı na ba şa gəl sə də,  hər şe yə 
rəğ mən müs tə qil Azər bay can ide ya sı da ha da yük səl di.

Ulu ön də ri miz Hey dər Əli ye vin fə da kar lı ğı, uzaq gö rən si
ya sə ti, döv lə tə və xal qa olan sev gi si müasir müs tə qil Azər bay
ca nın tə mə li ni qoy du və möh kəm lən dir di. Bu gün Pre zi dent 
İl ham Əli yev tə rə fin dən bö yük uğur la və mə ha rət lə da vam et
di ri lən bu si ya sət hər bir Azər bay can və tən da şı na öz döv lə ti ilə 
fəxr et mək, qü rur duy maq şə rə fi ve rir.

Xal qı mız gə lən il Azər bay can par la men ti nin ya ran ma sı nın 
100 il li yi ni qeyd et mə yə ha zır la şır. Ulu ön də ri mi zin tə bi rin cə 
de sək, “Müs tə qil li yi miz əbə di dir, dön məz dir, sar sıl maz dır”.

2007ci ilin may ayın da Azər bay can par la men ti özü nün ye
ni bir nəş ri ni  “Mil li Məc lis” jur na lı nı tə sis et di. Jur nal ötən 
10 il ər zin də Azər bay ca nın qa nun ve ri ci or qa nı nın dol ğun mən
zə rə si ni ya ra dan cid di rəs mi nəşr ki mi nü fuz qa zan mış dır.

De mok ra tik də yər lə ri, qa nun ve ri ci or qa nın fəaliy yə ti ni öz 
sə hi fə lə rin də əks et di rən “Mil li Məc lis” jur na lı döv lət çi li yi mi
zin, müs tə qil li yi mi zin prin sip lə ri ni əsas tu ta raq öz ta ri xi mis si
ya sı nı ye ri nə ye tir mək də dir. Müasir par la men tin söz çü sü olan 
nəşr Mil li Məc lis rəh bər li yi nin və Re dak si ya Şu ra sı nın dəs tə
yi ni öz fəaliy yə tin də daim hiss edir. Bu dəs tə yə gö rə jur na lın 
kol lek ti vi ola raq də rin min nət dar lı ğı mı zı bil di ri rik.

ÜlviyyəAbdullayeva
“Milli Məclis”  jurnalının  baş redaktoru
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Üç dəniz əfsanəsindən dördüncü dənizə doğru:
Xəzərdən	başlayan	enerji	dəhlizi	Adriatik	dənizinədək	uzanacaq

31 may-3 iyun ta  rix  lə  rin  də Ba  kı  da 
XXIV Bey  nəl  xalq “Xə  zər Neft və 
Qaz-2017” sər  gi və konf  ran  sı, həm -
çi  nin VII Xə  zər Bey  nəl  xalq “Ener  ge -
ti  ka və Al  ter  na  tiv Ener  ji” sər  gi  si ke -
çi  ril  di. Dün  ya  nın 30 öl  kə  si  ni təm  sil 
edən 400-dək nü  ma  yən  də  nin iş  ti  rak 
et  di  yi, neft-qaz sa  hə  si  nin ak  tual 
möv  zu  la  rı  nın mü  za  ki  rə  si üçün mü -
hüm plat  for  ma ro  lu  nu oy  na  yan bey-
 nəl  xalq konf  rans  da səs  lən  di  ri  lən fi -
kir  lər dün  ya si  ya  sə  ti və bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də ener  ji təh -
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sın  da 
mil  li döv  lət  lə  rin və trans  mil  li kor  po-
 ra  si  ya  la  rın ro  lu  na dair bir çox mə  sə-
 lə  lə  ri növ  bə  ti də  fə gün  də  mə gə  tir  di. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -

den  ti İl  ham Əli  yev sö  zü  ge  dən konf -
rans  da çı  xı  şı za  ma  nı öl  kə  mi  zin xa  ri -
ci si  ya  sət kur  su  nun, ener  ji si  ya  sə  ti -
nin, elə  cə də Av  ro  pa  nın ener  ji təh  lü-
 kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sın  da 
Azər  bay  ca  nın ro  lu ba  rə  də mü  hüm 
fi  kir  lər səs  lən  dir  di. Ey  ni za  man  da, 
ABŞ Pre  zi  den  ti Do  nald Tram  pın 
XXIV Bey  nəl  xalq “Xə  zər Neft və 
Qaz-2017” sər  gi və konf  ran  sı ilə əla -
qə  dar Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  və 
göndərdiyi təb  rik mək  tu  bun  da 
Azər  bay  ca  nın ener  ji si  ya  sə  ti  nin əhə -
miy  yə  ti, öl  kə  miz ilə ABŞ ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı fay  da  lı əmək  daş  lıq mü  na -
si  bət  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  nın st  ra  te  ji önə -
mi  nə dair mü  hüm mə  qam  lar öz ək -
si  ni tap  dı. Bü  töv  lük  də, nə  zər ye  ti  ri -

Hikmət Babaoğlu
Milli Məclisin deputatı,

“Yeni Azərbaycan” qəzetinin 
baş redaktoru
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lən nüans  la  rın fo  nun  da bir sı  ra mə -
sə  lə  lə  ri ay  rı  ca st  ra  te  ji ana  liz pred  me-
 ti  nə çe  vir  mək məq  sə  də  mü  va  fiq  dir.

Azər  bay  ca  nın ener  ji si  ya  sə  ti: 
re  gional əmək  daş  lıq və  
təh  lü  kə  siz  lik kon  teks  tin  də 
st  ra  te  ji fak  tor ki  mi
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev konf -

rans  da çı  xı  şı za  ma  nı diq  qə  tə çat -
dır  dı ki, Azər  bay  can ener  ji təh  lü -
kə  siz  li  yi  ni tam tə  min edə  rək dost, 
tə  rəf  daş öl  kə  lə  rin ener  ji təh  lü  kə -
siz  li  yi mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  lin  də də öz 
ro  lu  nu oy  na  yır. “Azər  bay  ca  nın 
neft-qaz la  yi  hə  lə  ri, ey  ni za  man  da, 
re  gion  da təh  lü  kə  siz  li  yin, sa  bit  li -
yin, in  ki  şa  fın tə  mi  nat  çı  sı  dır”, - de -
yən döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı ha  zır  da 
öl  kə  mi  zin tə  şəb  bü  sü, iş  ti  rak  çı  lı  ğı 
və li  der  li  yi ilə ger  çək  ləş  di  ri  lən la -

yi  hə  lə  rin st  ra  te  ji əhə  miy  yə  ti  nə diq-
 qət çə  kə  rək bil  di  rib: ““Şah  də  niz” 
la  yi  hə  si  nin ikin  ci fa  za  sı  nın iş  lə  nil -
mə  si də uğur  la da  vam et  di  ri  lir. 
Bil  di  yi  niz ki  mi, bu gün biz Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nin ic  ra  sı ilə məş  ğu  luq 
və bu, dün  ya miq  ya  sın  da na  dir bir 
la  yi  hə  dir, Av  ro  pa mə  ka  nın  da inf -
rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri ara  sın  da bi -
rin  ci  dir. Bu la  yi  hə  yə 40 mil  yard 
dol  lar sər  ma  yə qo  yu  lu  şu nə  zər  də 
tu  tu  lur. Onun bö  yük his  sə  si ar  tıq 
qo  yu  lub  dur. Cə  nub Qaz Dəh  li  zi -
nin dörd seq  men  tin  də iş  lər uğur  la 
ge  dir... “Şah  də  niz-2” la  yi  hə  si  nin 
ic  ra  sı 93 faiz sə  viy  yə  sin  də  dir. Biz 
bu ya  xın  lar  da “Şah  də  niz” plat  for -
ma  sı  nın üst his  sə  si  ni də də  ni  zə 
yo  la sa  la  ca  ğıq. Cə  nu  bi Qaf  qaz kə -
mə  ri  nin ic  ra  sı 85 faiz sə  viy  yə  sin  də-
 dir. Bu kə  mər Azər  bay  ca  nı Gür -

cüs  tan ilə bir  ləş  di  rir. TA  NAP la  yi -
hə  si, han  sı ki ar  tıq 2012-ci il  də 
mü  qa  vi  lə bağ  lan  mış  dır, - uğur  la 
ic  ra edi  lir. TA  NAP la  yi  hə  si  nin ic -
ra  sı 72 faiz sə  viy  yə  sin  də  dir. Biz 
göz  lə  yi  rik ki, gə  lən il TA  NAP la  yi -
hə  si  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si  ni qeyd 
edək. Dör  dün  cü la  yi  hə TAP la  yi -
hə  si  dir. Ora  da da ic  ra sə  viy  yə  si 42 
faiz  dir. Yə  ni bu rə  qəm  lər öz  lü  yün-
 də bir gös  tə  ri  ci  dir. Bu rə  qəm  lər 
gös  tə  rir ki, bü  tün iş  lər plan üz  rə 
ge  dir və biz “Cə  nub qaz dəh  li  zi” 
la  yi  hə  si  nin ic  ra  sı  nın ta  mam  lan  ma -
sı  na ya  xın  la  şı  rıq”.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, bəhs edi  lən bu 
4 la  yi  hə Azər  bay  ca  nın praq  ma  tik 
ener  ji si  ya  sə  ti  nin, bu kon  tekst  də 
bey  nəl  xalq əmək  daş  lı  ğı  nın qa  nu -
nauy  ğun nə  ti  cə  si ki  mi xa  rak  te  ri  zə 
edi  lir. Öl  kə  mi  zin ener  ji dip  lo  ma  ti -
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sü  rül  müş, la  kin bun  la  rın prak  ti  ki 
nə  ti  cə  si ol  ma  mış  dır. Azər  bay  can bu 
sa  hə  də də li  der  li  yi öz üzə  ri  nə gö  tür-
 müş və “Cə  nub qaz dəh  li  zi” la  yi  hə -
si  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı zə  ru  ri 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə baş-
 la  mış  dır. Do  la  yı  sı ilə, Azər  bay  ca  nın 
tə  şəb  bü  sü və li  der  li  yi ilə Av  ro  pa  nın 
ener  ji tə  mi  na  tın  da ye  ni mən  bə  lə  rin 
müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si və ye  ni dəh  li -
zin ya  ra  dıl  ma  sı ta  ri  xi ha  di  sə  dir. Sö -
zü  ge  dən la  yi  hə dün  ya əhə  miy  yət  li 
la  yi  hə  yə çev  ril  miş  dir. Bu la  yi  hə, ey -
ni za  man  da, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın eti -
bar  lı tə  rəf  da  şı ki  mi Azər  bay  ca  nın 
əhə  miy  yə  ti  ni da  ha da ar  tır  mış  dır. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev diq  qə  tə 
çat  dı  rıb ki, ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi mə -
sə  lə  lə  ri öl  kə  lə  rin mil  li təh  lü  kə  siz  lik 
mə  sə  lə  lə  ri  dir və Azər  bay  can bu sa -
hə  də həm böl  gə  də, həm Av  ro  pa  da 
önəm  li rol oy  na  yır: “Ener  ji şa  xə  lən -
di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan ad -
dım  la  rı  mız öz bəh  rə  si  ni ve  rir. Çün -
ki bu da çox önəm  li  dir. Azər  bay  ca -

nın ic  ra et  di  yi la  yi  hə  lər, on  la  rın üs -
tün  lü  yü on  dan iba  rət  dir ki, biz  də 
həm marş  rut  lar, həm mən  bə  lər çox-
 şa  xə  li  dir. Çün  ki bu gün bi  zim üçün 
əsas ba  zar Av  ro  pa ba  za  rı  dır və Av -
ro  pa üçün də ye  ni mən  bə  lər bö  yük 
əhə  miy  yət da  şı  yır. Əl  bət  tə, marş -
rut  lar da önəm  li  dir. An  caq əsas 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi və ener  ji şa  xə -
lən  di  ril  mə  si de  yən  də, ilk növ  bə  də, 
ye  ni mən  bə  lər nə  zər  də tu  tu  lur. Av -
ro  pa öl  kə  lə  ri üçün ye  ga  nə ye  ni 
mən  bə Azər  bay  can  dır. Çün  ki qa  lan 
bü  tün mən  bə  lər ar  tıq uzun il  lər  dir 
ki, Av  ro  pa  nı tə  bii qaz  la qi  da  lan  dı -
rır. Ye  ga  nə ye  ni mən  bə Azər  bay -
can  dır. Bö  yük mən  bə  dir, ya  xın  da 
yer  lə  şən mən  bə  dir”.

Əl  bət  tə, bu gün Av  ro  pa döv  lət  lə-
 ri  nin ya  na  caq tə  mi  na  tın  da həl  le  di  ci 
rol oy  na  yan Azər  bay  can mü  tə  ma  di 
ola  raq ye  ni ix  rac marş  rut  la  rı  nın ya -
ra  dıl  ma  sı  na im  za atır. Res  pub  li  ka -
mı  zın ener  ji sa  hə  sin  də di  ver  si  fi  ka  si-
 ya si  ya  sə  ti dün  ya ya  na  caq ba  za  rı  na 

ye  ni key  fiy  yət də  yi  şik  lik  lə  ri gə  ti  rir. 
Bu fak  tor  lar, ey  ni za  man  da, Azər -
bay  ca  nın 100 il  dən ar  tıq müd  dət  də 
dün  ya ba  za  rın  da bö  yük qaz tə  da -
rük  çü  sü ki  mi eti  bar  lı təc  hi  zat  çı ola -
ca  ğı  na real im  kan  lar ya  ra  dır. Bü  töv-
 lük  də, son il  lər  də respublikamız tə -
bii qaz eh  ti  yat  la  rı  na gö  rə diq  qə  ti 
cəlb edir. Ölkəmizin möv  cud qaz 
eh  ti  yat  la  rı bun  dan son  ra  kı 100 il ər -
zin  də res  pub  li  ka  nın və tə  rəf  daş 
döv  lət  lə  rin ma  vi ya  na  ca  ğa olan tə -
lə  ba  tı  nın ödən  mə  si  nə im  kan ve  rə -
cək. Sa  da  la  nan amil  lər nü  fuz  lu döv-
 lət  lə  rin, o cüm  lə  dən bey  nəl  xalq təş -
ki  lat  la  rın Azər  bay  can  la ener  ji sa  hə -
sin  də əmək  daş  lı  ğa daim ma  raq 
gös  tər  mə  si  nə sə  bəb olur.

Ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci  
si  ya  sə  tin qa  nu  nauy  ğun  
nə  ti  cə  si: Azər  bay  can güc  lü  
və nü  fuz  lu ak  tor ki  mi
Bəhs olu  nan konf  rans  da diq  qət 

mər  kə  zin  də olan mə  sə  lə  lər  dən bi  ri 

TƏDBİR

ya  sı re  gional və qlo  bal təh  lü  kə  siz  li -
yə, əmək  daş  lı  ğa fun  da  men  tal töh  fə-
 lər ve  rir. 

Azər  bay  ca  nın ener  ji st  ra  te  gi  ya  sı 
hər za  man ol  du  ğu ki  mi bu gün də 
dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də  dir. 
Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən çox  şa  xə  li ener  ji si -
ya  sə  ti ilə öl  kə  miz re  gional və qlo  bal 
əhə  miy  yət  li ak  to  ra çev  ri  lə bi  lib. 
Azər  bay  ca  nın sə  mə  rə  li ener  ji si  ya -
sə  ti ye  ni əmək  daş  lıq plat  for  ma  la  rı 
müəy  yən  ləş  dir  mək  lə ya  na  şı, Av  ra -
si  ya  nın ener  ji xə  ri  tə  si  nin zən  gin  ləş -
mə  si  nə st  ra  te  ji töh  fə  lər ve  rir. 

Azər  bay  ca  nın uğur  lu ener  ji si  ya -
sə  tin  dən bəhs edər  kən dörd seq -
men  tin  də iş  lə  rin mü  vəf  fə  qiy  yət  lə 
apa  rıl  dı  ğı Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
əhə  miy  yə  ti  nə xü  su  si ola  raq to  xun -
maq gə  rək  dir. Şüb  hə  siz ki, Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nin tə  mə  li  nin qo  yul  ma -
sı çox  şa  xə  li ener  ji si  ya  sə  ti  nin növ  bə-

 ti uğu  ru ki  mi ta  ri  xə dü  şüb. Asi  ya ilə 
Av  ro  pa  nı, Xə  zər höv  zə  si ilə uzaq 
Ad  riatik də  ni  zi sa  hil  lə  ri  ni əla  qə  lən -
di  rə  cək bu la  yi  hə Ba  kı-Tbi  li  si-Ər  zu -
rum kə  mə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  ni, 
Trans-Ana  do  lu (TA  NAP) qaz kə -
mə  ri  nin in  şa  sı  nı və bu kə  mə  rin 
mən  ti  qi da  va  mı olan Trans-Ad  riatik 
bo  ru kə  mə  ri (TAP) la  yi  hə  si  nin ti  kin-
 ti  si  ni və ümu  mi  lik  də, bu la  yi  hə  lə  rin 
ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də Xə  zər qa  zı  nın Av -
ro  pa  ya nəq  li  ni nə  zər  də tu  tur. Bu isə 
Av  ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
tə  min olun  ma  sı  na Azər  bay  ca  nın 
ener  ji re  surs  la  rı  nın ye  ni mən  bə ki  mi 
önə  mi  ni bir da  ha aş  kar edir. 

Azər  bay  can Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
üçün ye  ga  nə ye  ni mən  bə  dir 
Bu, bir real  lıq  dır ki, Azər  bay  ca -

nın ener  ji si  ya  sə  ti xa  ri  ci neft-qaz 
mən  bə  lə  rin  dən ası  lı olan Av  ro  pa re -

gion öl  kə  lə  ri  nin ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 
ba  xı  mın  dan çox bö  yük önəm kəsb 
edir. Dün  ya ener  ji ba  za  rın  da ara-sı -
ra baş ve  rən pro  ses  lər gös  tə  rir ki, 
bə  zi döv  lət  lər neft və qaz ami  lin  dən 
spe  kul  ya  si  ya edə  rək öz iq  ti  sa  di və 
si  ya  si məq  səd  lə  ri üçün ya  rar  lan  ma -
ğa ça  lı  şır  lar. Azər  bay  can isə bü  tün 
tə  rəf  daş  la  rı ilə sə  mi  mi, real ba  zar 
prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun əla  qə  lər qur -
maq  la eti  bar  lı partn  yor imi  ci qa  za -
nıb. Res  pub  li  ka  mı  zın bu cür möv -
qe  yə sa  hib ol  ma  sı və ta  raz  laş  dı  rıl -
mış si  ya  sət apar  ma  sı özü  nün ener  ji 
eh  ti  yat  la  rın  dan güc  lü tə  rəf  daş  lıq 
qur  maq üçün is  ti  fa  də et  di  yi  ni sü  but 
et  miş olur.

Hə  lə 2000-ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  dən 
baş  la  ya  raq Azər  bay  ca  nın bö  yük qaz 
eh  ti  yat  la  rı  nın ha  si  la  tı və Av  ro  pa is -
teh  lak  çı  la  rı  na çat  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı 
müx  tə  lif tə  şəb  büs və la  yi  hə  lər irə  li 
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sü  rül  müş, la  kin bun  la  rın prak  ti  ki 
nə  ti  cə  si ol  ma  mış  dır. Azər  bay  can bu 
sa  hə  də də li  der  li  yi öz üzə  ri  nə gö  tür-
 müş və “Cə  nub qaz dəh  li  zi” la  yi  hə -
si  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı zə  ru  ri 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə baş-
 la  mış  dır. Do  la  yı  sı ilə, Azər  bay  ca  nın 
tə  şəb  bü  sü və li  der  li  yi ilə Av  ro  pa  nın 
ener  ji tə  mi  na  tın  da ye  ni mən  bə  lə  rin 
müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si və ye  ni dəh  li -
zin ya  ra  dıl  ma  sı ta  ri  xi ha  di  sə  dir. Sö -
zü  ge  dən la  yi  hə dün  ya əhə  miy  yət  li 
la  yi  hə  yə çev  ril  miş  dir. Bu la  yi  hə, ey -
ni za  man  da, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın eti -
bar  lı tə  rəf  da  şı ki  mi Azər  bay  ca  nın 
əhə  miy  yə  ti  ni da  ha da ar  tır  mış  dır. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev diq  qə  tə 
çat  dı  rıb ki, ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi mə -
sə  lə  lə  ri öl  kə  lə  rin mil  li təh  lü  kə  siz  lik 
mə  sə  lə  lə  ri  dir və Azər  bay  can bu sa -
hə  də həm böl  gə  də, həm Av  ro  pa  da 
önəm  li rol oy  na  yır: “Ener  ji şa  xə  lən -
di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan ad -
dım  la  rı  mız öz bəh  rə  si  ni ve  rir. Çün -
ki bu da çox önəm  li  dir. Azər  bay  ca -

nın ic  ra et  di  yi la  yi  hə  lər, on  la  rın üs -
tün  lü  yü on  dan iba  rət  dir ki, biz  də 
həm marş  rut  lar, həm mən  bə  lər çox-
 şa  xə  li  dir. Çün  ki bu gün bi  zim üçün 
əsas ba  zar Av  ro  pa ba  za  rı  dır və Av -
ro  pa üçün də ye  ni mən  bə  lər bö  yük 
əhə  miy  yət da  şı  yır. Əl  bət  tə, marş -
rut  lar da önəm  li  dir. An  caq əsas 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi və ener  ji şa  xə -
lən  di  ril  mə  si de  yən  də, ilk növ  bə  də, 
ye  ni mən  bə  lər nə  zər  də tu  tu  lur. Av -
ro  pa öl  kə  lə  ri üçün ye  ga  nə ye  ni 
mən  bə Azər  bay  can  dır. Çün  ki qa  lan 
bü  tün mən  bə  lər ar  tıq uzun il  lər  dir 
ki, Av  ro  pa  nı tə  bii qaz  la qi  da  lan  dı -
rır. Ye  ga  nə ye  ni mən  bə Azər  bay -
can  dır. Bö  yük mən  bə  dir, ya  xın  da 
yer  lə  şən mən  bə  dir”.

Əl  bət  tə, bu gün Av  ro  pa döv  lət  lə-
 ri  nin ya  na  caq tə  mi  na  tın  da həl  le  di  ci 
rol oy  na  yan Azər  bay  can mü  tə  ma  di 
ola  raq ye  ni ix  rac marş  rut  la  rı  nın ya -
ra  dıl  ma  sı  na im  za atır. Res  pub  li  ka -
mı  zın ener  ji sa  hə  sin  də di  ver  si  fi  ka  si-
 ya si  ya  sə  ti dün  ya ya  na  caq ba  za  rı  na 

ye  ni key  fiy  yət də  yi  şik  lik  lə  ri gə  ti  rir. 
Bu fak  tor  lar, ey  ni za  man  da, Azər -
bay  ca  nın 100 il  dən ar  tıq müd  dət  də 
dün  ya ba  za  rın  da bö  yük qaz tə  da -
rük  çü  sü ki  mi eti  bar  lı təc  hi  zat  çı ola -
ca  ğı  na real im  kan  lar ya  ra  dır. Bü  töv-
 lük  də, son il  lər  də respublikamız tə -
bii qaz eh  ti  yat  la  rı  na gö  rə diq  qə  ti 
cəlb edir. Ölkəmizin möv  cud qaz 
eh  ti  yat  la  rı bun  dan son  ra  kı 100 il ər -
zin  də res  pub  li  ka  nın və tə  rəf  daş 
döv  lət  lə  rin ma  vi ya  na  ca  ğa olan tə -
lə  ba  tı  nın ödən  mə  si  nə im  kan ve  rə -
cək. Sa  da  la  nan amil  lər nü  fuz  lu döv-
 lət  lə  rin, o cüm  lə  dən bey  nəl  xalq təş -
ki  lat  la  rın Azər  bay  can  la ener  ji sa  hə -
sin  də əmək  daş  lı  ğa daim ma  raq 
gös  tər  mə  si  nə sə  bəb olur.

Ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci  
si  ya  sə  tin qa  nu  nauy  ğun  
nə  ti  cə  si: Azər  bay  can güc  lü  
və nü  fuz  lu ak  tor ki  mi
Bəhs olu  nan konf  rans  da diq  qət 

mər  kə  zin  də olan mə  sə  lə  lər  dən bi  ri 

TƏDBİR

ya  sı re  gional və qlo  bal təh  lü  kə  siz  li -
yə, əmək  daş  lı  ğa fun  da  men  tal töh  fə-
 lər ve  rir. 

Azər  bay  ca  nın ener  ji st  ra  te  gi  ya  sı 
hər za  man ol  du  ğu ki  mi bu gün də 
dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də  dir. 
Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən çox  şa  xə  li ener  ji si -
ya  sə  ti ilə öl  kə  miz re  gional və qlo  bal 
əhə  miy  yət  li ak  to  ra çev  ri  lə bi  lib. 
Azər  bay  ca  nın sə  mə  rə  li ener  ji si  ya -
sə  ti ye  ni əmək  daş  lıq plat  for  ma  la  rı 
müəy  yən  ləş  dir  mək  lə ya  na  şı, Av  ra -
si  ya  nın ener  ji xə  ri  tə  si  nin zən  gin  ləş -
mə  si  nə st  ra  te  ji töh  fə  lər ve  rir. 

Azər  bay  ca  nın uğur  lu ener  ji si  ya -
sə  tin  dən bəhs edər  kən dörd seq -
men  tin  də iş  lə  rin mü  vəf  fə  qiy  yət  lə 
apa  rıl  dı  ğı Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin 
əhə  miy  yə  ti  nə xü  su  si ola  raq to  xun -
maq gə  rək  dir. Şüb  hə  siz ki, Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nin tə  mə  li  nin qo  yul  ma -
sı çox  şa  xə  li ener  ji si  ya  sə  ti  nin növ  bə-

 ti uğu  ru ki  mi ta  ri  xə dü  şüb. Asi  ya ilə 
Av  ro  pa  nı, Xə  zər höv  zə  si ilə uzaq 
Ad  riatik də  ni  zi sa  hil  lə  ri  ni əla  qə  lən -
di  rə  cək bu la  yi  hə Ba  kı-Tbi  li  si-Ər  zu -
rum kə  mə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  ni, 
Trans-Ana  do  lu (TA  NAP) qaz kə -
mə  ri  nin in  şa  sı  nı və bu kə  mə  rin 
mən  ti  qi da  va  mı olan Trans-Ad  riatik 
bo  ru kə  mə  ri (TAP) la  yi  hə  si  nin ti  kin-
 ti  si  ni və ümu  mi  lik  də, bu la  yi  hə  lə  rin 
ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də Xə  zər qa  zı  nın Av -
ro  pa  ya nəq  li  ni nə  zər  də tu  tur. Bu isə 
Av  ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
tə  min olun  ma  sı  na Azər  bay  ca  nın 
ener  ji re  surs  la  rı  nın ye  ni mən  bə ki  mi 
önə  mi  ni bir da  ha aş  kar edir. 

Azər  bay  can Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
üçün ye  ga  nə ye  ni mən  bə  dir 
Bu, bir real  lıq  dır ki, Azər  bay  ca -

nın ener  ji si  ya  sə  ti xa  ri  ci neft-qaz 
mən  bə  lə  rin  dən ası  lı olan Av  ro  pa re -

gion öl  kə  lə  ri  nin ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 
ba  xı  mın  dan çox bö  yük önəm kəsb 
edir. Dün  ya ener  ji ba  za  rın  da ara-sı -
ra baş ve  rən pro  ses  lər gös  tə  rir ki, 
bə  zi döv  lət  lər neft və qaz ami  lin  dən 
spe  kul  ya  si  ya edə  rək öz iq  ti  sa  di və 
si  ya  si məq  səd  lə  ri üçün ya  rar  lan  ma -
ğa ça  lı  şır  lar. Azər  bay  can isə bü  tün 
tə  rəf  daş  la  rı ilə sə  mi  mi, real ba  zar 
prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun əla  qə  lər qur -
maq  la eti  bar  lı partn  yor imi  ci qa  za -
nıb. Res  pub  li  ka  mı  zın bu cür möv -
qe  yə sa  hib ol  ma  sı və ta  raz  laş  dı  rıl -
mış si  ya  sət apar  ma  sı özü  nün ener  ji 
eh  ti  yat  la  rın  dan güc  lü tə  rəf  daş  lıq 
qur  maq üçün is  ti  fa  də et  di  yi  ni sü  but 
et  miş olur.

Hə  lə 2000-ci il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  dən 
baş  la  ya  raq Azər  bay  ca  nın bö  yük qaz 
eh  ti  yat  la  rı  nın ha  si  la  tı və Av  ro  pa is -
teh  lak  çı  la  rı  na çat  dı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı 
müx  tə  lif tə  şəb  büs və la  yi  hə  lər irə  li 
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bir öl  kə ilə iki  tə  rəf  li for  mat  da bi  zim 
prob  le  mi  miz yox  dur. Biz bir çox üç -
tə  rəf  li əmək  daş  lıq for  mat  la  rı irə  li 
sür  dük”.

ABŞ Azər  bay  can  la st  ra  te  ji  
tə  rəf  dar  lıq əla  qə  lə  ri  nin  
in  ki  şa  fı  na xü  su  si  
əhə  miy  yət ve  rir
Ha  zır  da Azər  bay  can geosi  ya  si 

güc mər  kəz  lə  ri  nin ma  raq  la  rı  nın uz -
laş  dı  ğı mə  kan ki  mi çı  xış edir. Azər -
bay  ca  nın müs  tə  qil si  ya  sə  ti, elə  cə də 
uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət kur  su dün  ya 
si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca ten  den  si  ya  la  rı  nı 
müəy  yən  ləş  di  rən güc mər  kəz  lə  ri 
tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. 
Məhz ABŞ Pre  zi  den  ti Do  nald Tram-
 pın 28 May Res  pub  li  ka Gü  nü və 
XXIV Bey  nəl  xalq “Xə  zər Neft və 
Qaz-2017” sər  gi və konf  ran  sı ilə əla-
 qə  dar Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  və gön  dər  di -
yi təb  rik mək  tub  la  rın  da ək  si  ni ta -
pan mə  sə  lə  lər də bu  nu aş  kar şə  kil -
də ifa  də edir.

Bu  nun  la ya  na  şı, Pre  zi  dent  
D.Tram  pın Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  və ün  van  la  dı  ğı mü  ra -
ciət  lər  də əks olun  muş fi  kir  lər bir 
sı  ra mə  qam  la  rı ifa  də edir. Əv  və  la, 
ABŞ Pre  zi  den  ti Do  nald Tramp Pre -

zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə  lən  di  ril  mə  si və 
is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si is  ti -
qa  mə  tin  də gör  dü  yü iş  lə  ri dəs  tək  lə -
yir və al  qış  la  yır, ha  be  lə iki öl  kə 
ara  sın  da ye  ni fay  da  lı biz  nes əla  qə -
lə  ri  nin qu  rul  ma  sı  nı is  tə  yir. Di  gər 
tə  rəf  dən, Azər  bay  ca  nın re  gional və 
bey  nəl  xalq təh  lü  kə  siz  li  yə fun  da -
men  tal töh  fə  lər bəxş et  mə  si Bir  ləş -
miş Ştat  lar tə  rə  fin  dən yük  sək qiy -
mət  lən  di  ri  lir. ABŞ Azər  bay  ca  nın li -
der  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qlo  bal 
ener  ji la  yi  hə  lə  ri  ni, o cüm  lə  dən Cə -
nub Qaz Dəh  li  zi  ni qə  ti su  rət  də dəs -
tək  lə  mək  də da  vam edir, Azər  bay -
ca  nın və bey  nəl  xalq tə  rəf  daş  la  rın 
onun ta  mam  lan  ma  sı  na yö  nəl  miş 
səy  lə  ri  ni al  qış  la  yır. Ey  ni za  man  da, 
ABŞ qlo  bal ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
güc  lən  di  ril  mə  sin  də, o cüm  lə  dən 
Xə  zər re  gionun  da ener  ji re  surs  la  rı -
nın iş  lə  nil  mə  si və ix  ra  cın  da da 
Azər  bay  ca  nın oy  na  dı  ğı ro  lu yük  sək 
də  yər  lən  di  rir. Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, Do -
nald Tram  pın Pre  zi  dent se  çil  mə  sin-
 dən son  ra mü  şa  hi  də olu  nan key  fiy -
yət də  yi  şik  lik  lə  ri iki öl  kə ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı fay  da  lı və bə  ra  bər  hü  quq  lu 
əmək  daş  lı  ğın, st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
əla  qə  lə  ri  nin da  ha da in  ki  şaf et  di  ril -

mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Bu  ra  da əsas 
rol oy  na  yan amil isə, qeyd et  di  yi -
miz ki  mi, Azər  bay  ca  nın re  gional və 
qlo  bal miq  yas  da təh  lü  kə  siz  li  yin tə -
min olun  ma  sı  na, əmək  daş  lı  ğın in -
ki  şa  fı  na xid  mət edən məq  səd  yön  lü 
xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta ke  çir  mə  si  dir.

Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, Azər  bay  ca  nın 
həm da  xi  li, həm də xa  ri  ci si  ya  sə  tin -
də, bü  töv  lük  də isə bey  nəl  xalq are -
na  da əl  də et  di  yi nailiy  yət  lə  rin əsa -
sın  da praq  ma  tik st  ra  te  ji kurs da  ya -
nır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Bi  zim uğur  la  rı  mı  zın 
tə  mə  lin  də, əl  bət  tə, dü  şü  nül  müş si -
ya  sət da  ya  nır və o amil da  ya  nır ki, 
bu gün Azər  bay  can xal  qı müs  tə  qil -
lik şə  raitin  də ya  şa  yır. Müs  tə  qil  li  yin 
də  yər  lə  ri, o cüm  lə  dən real hə  yat  da 
özü  nü gös  tə  rir. Müs  tə  qil  lik bi  zim 
üçün ən bö  yük sər  vət  dir, ən bö  yük 
ne  mət  dir. Biz müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yu -
ruq və qo  ru  ya  ca  ğıq”.

Be  lə  lik  lə, Cə  nu  bi Qaf  qaz geosi -
ya  si mə  ka  nı  nın güc mər  kə  zi - li  der 
döv  lə  ti olan Azər  bay  can öz in  ki  şaf 
yo  lun  da inam  la irə  li  lə  yir. Müs  tə  qil -
lik prin  si  pi  nə əsas  la  nan uğur  lu xa -
ri  ci si  ya  sət kur  su isə Azər  bay  ca  nı 
tə  rəf  daş  lıq və əmək  daş  lıq plat  for -
ma  sı  na çe  vi  rib.

TƏDBİR

də müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın uğur  lu, 
praq  ma  tik, çox  vek  tor  lu xa  ri  ci si  ya -
sət kur  su olub. Ümu  miy  yət  lə, re -
gional əmək  daş  lıq və təh  lü  kə  siz  li  yə 
fun  da  men  tal töh  fə  lər ve  rən Azər -
bay  can ta  raz  laş  dı  rıl  mış, ya  xud ba -
lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta 
ke  çi  rir ki, bu da həm öl  kə  mi  zin mil-
 li ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sın  da, həm 
də re  gional sa  bit  li  yin, təh  lü  kə  siz  lik 
və in  ki  şa  fın tə  min olun  ma  sın  da öz 
ifa  də  si  ni ta  pır. Bu isə həm bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  lar, həm də ay  rı-ay  rı 
öl  kə  lər, o cüm  lə  dən güc mər  kə  zi ki -
mi çı  xış edən mil  li döv  lət  lər tə  rə  fin-
 dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Azər  bay  ca  nın mil  li ma  raq  la  rın 
qo  run  ma  sı  na xid  mət edən xa  ri  ci si -
ya  sət kur  su sırf müs  tə  qil  lik prin  si -
pi  nə əsas  la  nır. Res  pub  li  ka  mız xa  ri  ci 
si  ya  si əla  qə  lə  ri  ni, si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
hər  bi, hu  ma  ni  tar və di  gər sa  hə  lər  də 
müt  tə  fiq  lə  ri  ni, əmək  daş  lıq et  di  yi öl -
kə və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rı özü se -
çir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Bi  zim müs  tə  qil xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  miz var, müs  tə  qil da  xi  li si -
ya  sə  ti  miz var. Bi  zim güc  lü iq  ti  sa -

diy  ya  tı  mız var, ma  liy  yə re  surs  la  rı -
mız var. Biz öz he  sa  bı  mı  za ya  şa  yı  rıq 
və bu  na gö  rə də müs  tə  qil öl  kə ki  mi 
sə  si  mi  zi bü  tün tri  bu  na  lar  dan ucal -
da bi  li  rik, möv  qe  yi  mi  zi mü  da  fiə 
edə bi  li  rik”.

Bun  lar  la ya  na  şı, Azər  bay  ca  nın 
ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci si  ya  sət st  ra -
te  gi  ya  sı re  gionun si  ya  si və iq  ti  sa  di 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sı  na 
bir  ba  şa töh  fə  lər ver  mək  də  dir. Tə  sa -
dü  fi de  yil ki, bu gün dün  ya döv  lət -
lə  ri Azər  bay  ca  nın si  ya  si əhə  miy  yə -
ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rir, öl  kə  mi  zi 
re  gional güc mər  kə  zi və eti  bar  lı tə -
rəf  daş ki  mi də  yər  lən  di  rir  lər. Şüb  hə-
 siz ki, bu  nu şərt  lən  di  rən baş  lı  ca st -
ra  te  ji fak  tor uğur  lu ba  lans  laş  dı  rıl -
mış xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  dur. Ümu -
miy  yət  lə, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı-
 nın geosi  ya  si möv  qe  yi və möv  cud 
bey  nəl  xalq və  ziy  yə  ti məhz ba  lans -
laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci si  ya  sə  tin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  ni tə  ləb edir. Azər  bay  can 
xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də ba  lans  laş  dı  rıl  mış 
və mil  li ma  raq  la  ra söy  kə  nən si  ya  sə-
 tin ye  ri  dil  mə  si prin  si  pi  nə bö  yük 
həs  sas  lıq  la ya  na  şır. Be  lə ki, bu gün 

öl  kə  miz fərq qoy  ma  dan re  gion  da 
ma  raq  la  rı olan hər bir bey  nəl  xalq 
güc mər  kə  zi ilə bə  ra  bər  hü  quq  lu 
qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı əla  qə  lər qur  muş -
dur. Ey  ni za  man  da, bü  tün nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq və re  gional təş  ki  lat  la  ra 
üzv ol  maq, on  lar  la ya  xın  dan əla  qə -
lər qur  maq və on  la  rın işin  də ya  xın -
dan iş  ti  rak et  mək də məhz bu prin -
sip  dən irə  li gə  lir.

Bü  töv  lük  də, müs  tə  qil si  ya  sət 
Azər  bay  ca  nın həm eti  bar  lı tə  rəf  daş 
ki  mi çı  xış et  mə  si  ni, həm də dün  ya 
si  ya  sə  ti  nin in  ki  şa  fı  na, pers  pek  ti  vi  nə 
st  ra  te  ji töh  fə  lər ver  mə  si  ni şərt  lən  di -
rib. Res  pub  li  ka Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə 
ke  çi  ri  lən rəs  mi qə  bul  da çı  xı  şı za  ma-
 nı döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev qeyd 
edib ki, Azər  bay  can xa  ri  ci si  ya  sət 
sa  hə  sin  də bö  yük uğur  lar əl  də edib: 
“Bu  nu ar  tıq Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə-
 ti bi  lir. Biz bey  nəl  xalq are  na  da öz 
mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı bun  dan son  ra 
da mü  da  fiə edə  cə  yik. Biz bu gün 
dün  ya  da çox bö  yük hör  mə  tə ma  lik 
olan öl  kə ki  mi ta  nı  nı  rıq. Bi  zim  lə 
əmək  daş  lıq et  mək is  tə  yən öl  kə  lə  rin 
sa  yı ar  tır. Er  mə  nis  tan  dan baş  qa heç 
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bir öl  kə ilə iki  tə  rəf  li for  mat  da bi  zim 
prob  le  mi  miz yox  dur. Biz bir çox üç -
tə  rəf  li əmək  daş  lıq for  mat  la  rı irə  li 
sür  dük”.

ABŞ Azər  bay  can  la st  ra  te  ji  
tə  rəf  dar  lıq əla  qə  lə  ri  nin  
in  ki  şa  fı  na xü  su  si  
əhə  miy  yət ve  rir
Ha  zır  da Azər  bay  can geosi  ya  si 

güc mər  kəz  lə  ri  nin ma  raq  la  rı  nın uz -
laş  dı  ğı mə  kan ki  mi çı  xış edir. Azər -
bay  ca  nın müs  tə  qil si  ya  sə  ti, elə  cə də 
uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət kur  su dün  ya 
si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca ten  den  si  ya  la  rı  nı 
müəy  yən  ləş  di  rən güc mər  kəz  lə  ri 
tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. 
Məhz ABŞ Pre  zi  den  ti Do  nald Tram-
 pın 28 May Res  pub  li  ka Gü  nü və 
XXIV Bey  nəl  xalq “Xə  zər Neft və 
Qaz-2017” sər  gi və konf  ran  sı ilə əla-
 qə  dar Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  və gön  dər  di -
yi təb  rik mək  tub  la  rın  da ək  si  ni ta -
pan mə  sə  lə  lər də bu  nu aş  kar şə  kil -
də ifa  də edir.

Bu  nun  la ya  na  şı, Pre  zi  dent  
D.Tram  pın Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  və ün  van  la  dı  ğı mü  ra -
ciət  lər  də əks olun  muş fi  kir  lər bir 
sı  ra mə  qam  la  rı ifa  də edir. Əv  və  la, 
ABŞ Pre  zi  den  ti Do  nald Tramp Pre -

zi  dent İl  ham Əli  ye  vin Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə  lən  di  ril  mə  si və 
is  la  hat  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si is  ti -
qa  mə  tin  də gör  dü  yü iş  lə  ri dəs  tək  lə -
yir və al  qış  la  yır, ha  be  lə iki öl  kə 
ara  sın  da ye  ni fay  da  lı biz  nes əla  qə -
lə  ri  nin qu  rul  ma  sı  nı is  tə  yir. Di  gər 
tə  rəf  dən, Azər  bay  ca  nın re  gional və 
bey  nəl  xalq təh  lü  kə  siz  li  yə fun  da -
men  tal töh  fə  lər bəxş et  mə  si Bir  ləş -
miş Ştat  lar tə  rə  fin  dən yük  sək qiy -
mət  lən  di  ri  lir. ABŞ Azər  bay  ca  nın li -
der  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qlo  bal 
ener  ji la  yi  hə  lə  ri  ni, o cüm  lə  dən Cə -
nub Qaz Dəh  li  zi  ni qə  ti su  rət  də dəs -
tək  lə  mək  də da  vam edir, Azər  bay -
ca  nın və bey  nəl  xalq tə  rəf  daş  la  rın 
onun ta  mam  lan  ma  sı  na yö  nəl  miş 
səy  lə  ri  ni al  qış  la  yır. Ey  ni za  man  da, 
ABŞ qlo  bal ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin 
güc  lən  di  ril  mə  sin  də, o cüm  lə  dən 
Xə  zər re  gionun  da ener  ji re  surs  la  rı -
nın iş  lə  nil  mə  si və ix  ra  cın  da da 
Azər  bay  ca  nın oy  na  dı  ğı ro  lu yük  sək 
də  yər  lən  di  rir. Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, Do -
nald Tram  pın Pre  zi  dent se  çil  mə  sin-
 dən son  ra mü  şa  hi  də olu  nan key  fiy -
yət də  yi  şik  lik  lə  ri iki öl  kə ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı fay  da  lı və bə  ra  bər  hü  quq  lu 
əmək  daş  lı  ğın, st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
əla  qə  lə  ri  nin da  ha da in  ki  şaf et  di  ril -

mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Bu  ra  da əsas 
rol oy  na  yan amil isə, qeyd et  di  yi -
miz ki  mi, Azər  bay  ca  nın re  gional və 
qlo  bal miq  yas  da təh  lü  kə  siz  li  yin tə -
min olun  ma  sı  na, əmək  daş  lı  ğın in -
ki  şa  fı  na xid  mət edən məq  səd  yön  lü 
xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta ke  çir  mə  si  dir.

Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, Azər  bay  ca  nın 
həm da  xi  li, həm də xa  ri  ci si  ya  sə  tin -
də, bü  töv  lük  də isə bey  nəl  xalq are -
na  da əl  də et  di  yi nailiy  yət  lə  rin əsa -
sın  da praq  ma  tik st  ra  te  ji kurs da  ya -
nır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Bi  zim uğur  la  rı  mı  zın 
tə  mə  lin  də, əl  bət  tə, dü  şü  nül  müş si -
ya  sət da  ya  nır və o amil da  ya  nır ki, 
bu gün Azər  bay  can xal  qı müs  tə  qil -
lik şə  raitin  də ya  şa  yır. Müs  tə  qil  li  yin 
də  yər  lə  ri, o cüm  lə  dən real hə  yat  da 
özü  nü gös  tə  rir. Müs  tə  qil  lik bi  zim 
üçün ən bö  yük sər  vət  dir, ən bö  yük 
ne  mət  dir. Biz müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yu -
ruq və qo  ru  ya  ca  ğıq”.

Be  lə  lik  lə, Cə  nu  bi Qaf  qaz geosi -
ya  si mə  ka  nı  nın güc mər  kə  zi - li  der 
döv  lə  ti olan Azər  bay  can öz in  ki  şaf 
yo  lun  da inam  la irə  li  lə  yir. Müs  tə  qil -
lik prin  si  pi  nə əsas  la  nan uğur  lu xa -
ri  ci si  ya  sət kur  su isə Azər  bay  ca  nı 
tə  rəf  daş  lıq və əmək  daş  lıq plat  for -
ma  sı  na çe  vi  rib.
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də müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın uğur  lu, 
praq  ma  tik, çox  vek  tor  lu xa  ri  ci si  ya -
sət kur  su olub. Ümu  miy  yət  lə, re -
gional əmək  daş  lıq və təh  lü  kə  siz  li  yə 
fun  da  men  tal töh  fə  lər ve  rən Azər -
bay  can ta  raz  laş  dı  rıl  mış, ya  xud ba -
lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta 
ke  çi  rir ki, bu da həm öl  kə  mi  zin mil-
 li ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sın  da, həm 
də re  gional sa  bit  li  yin, təh  lü  kə  siz  lik 
və in  ki  şa  fın tə  min olun  ma  sın  da öz 
ifa  də  si  ni ta  pır. Bu isə həm bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  lar, həm də ay  rı-ay  rı 
öl  kə  lər, o cüm  lə  dən güc mər  kə  zi ki -
mi çı  xış edən mil  li döv  lət  lər tə  rə  fin-
 dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Azər  bay  ca  nın mil  li ma  raq  la  rın 
qo  run  ma  sı  na xid  mət edən xa  ri  ci si -
ya  sət kur  su sırf müs  tə  qil  lik prin  si -
pi  nə əsas  la  nır. Res  pub  li  ka  mız xa  ri  ci 
si  ya  si əla  qə  lə  ri  ni, si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
hər  bi, hu  ma  ni  tar və di  gər sa  hə  lər  də 
müt  tə  fiq  lə  ri  ni, əmək  daş  lıq et  di  yi öl -
kə və bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rı özü se -
çir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Bi  zim müs  tə  qil xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  miz var, müs  tə  qil da  xi  li si -
ya  sə  ti  miz var. Bi  zim güc  lü iq  ti  sa -

diy  ya  tı  mız var, ma  liy  yə re  surs  la  rı -
mız var. Biz öz he  sa  bı  mı  za ya  şa  yı  rıq 
və bu  na gö  rə də müs  tə  qil öl  kə ki  mi 
sə  si  mi  zi bü  tün tri  bu  na  lar  dan ucal -
da bi  li  rik, möv  qe  yi  mi  zi mü  da  fiə 
edə bi  li  rik”.

Bun  lar  la ya  na  şı, Azər  bay  ca  nın 
ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci si  ya  sət st  ra -
te  gi  ya  sı re  gionun si  ya  si və iq  ti  sa  di 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sı  na 
bir  ba  şa töh  fə  lər ver  mək  də  dir. Tə  sa -
dü  fi de  yil ki, bu gün dün  ya döv  lət -
lə  ri Azər  bay  ca  nın si  ya  si əhə  miy  yə -
ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rir, öl  kə  mi  zi 
re  gional güc mər  kə  zi və eti  bar  lı tə -
rəf  daş ki  mi də  yər  lən  di  rir  lər. Şüb  hə-
 siz ki, bu  nu şərt  lən  di  rən baş  lı  ca st -
ra  te  ji fak  tor uğur  lu ba  lans  laş  dı  rıl -
mış xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  dur. Ümu -
miy  yət  lə, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı-
 nın geosi  ya  si möv  qe  yi və möv  cud 
bey  nəl  xalq və  ziy  yə  ti məhz ba  lans -
laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci si  ya  sə  tin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  ni tə  ləb edir. Azər  bay  can 
xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də ba  lans  laş  dı  rıl  mış 
və mil  li ma  raq  la  ra söy  kə  nən si  ya  sə-
 tin ye  ri  dil  mə  si prin  si  pi  nə bö  yük 
həs  sas  lıq  la ya  na  şır. Be  lə ki, bu gün 

öl  kə  miz fərq qoy  ma  dan re  gion  da 
ma  raq  la  rı olan hər bir bey  nəl  xalq 
güc mər  kə  zi ilə bə  ra  bər  hü  quq  lu 
qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı əla  qə  lər qur  muş -
dur. Ey  ni za  man  da, bü  tün nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq və re  gional təş  ki  lat  la  ra 
üzv ol  maq, on  lar  la ya  xın  dan əla  qə -
lər qur  maq və on  la  rın işin  də ya  xın -
dan iş  ti  rak et  mək də məhz bu prin -
sip  dən irə  li gə  lir.

Bü  töv  lük  də, müs  tə  qil si  ya  sət 
Azər  bay  ca  nın həm eti  bar  lı tə  rəf  daş 
ki  mi çı  xış et  mə  si  ni, həm də dün  ya 
si  ya  sə  ti  nin in  ki  şa  fı  na, pers  pek  ti  vi  nə 
st  ra  te  ji töh  fə  lər ver  mə  si  ni şərt  lən  di -
rib. Res  pub  li  ka Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə 
ke  çi  ri  lən rəs  mi qə  bul  da çı  xı  şı za  ma-
 nı döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev qeyd 
edib ki, Azər  bay  can xa  ri  ci si  ya  sət 
sa  hə  sin  də bö  yük uğur  lar əl  də edib: 
“Bu  nu ar  tıq Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə-
 ti bi  lir. Biz bey  nəl  xalq are  na  da öz 
mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı bun  dan son  ra 
da mü  da  fiə edə  cə  yik. Biz bu gün 
dün  ya  da çox bö  yük hör  mə  tə ma  lik 
olan öl  kə ki  mi ta  nı  nı  rıq. Bi  zim  lə 
əmək  daş  lıq et  mək is  tə  yən öl  kə  lə  rin 
sa  yı ar  tır. Er  mə  nis  tan  dan baş  qa heç 



Zirvə toplantısından əvvəl ma -
yın 21-də QDİƏT-in Xa  ri  ci İş  lər Na -
zir  lə  ri Şu  ra  sı  nın ic  la  sı olub. İc  las  da 
təş  ki  la  ta üzv olan öl  kə  lər ara  sın  da -
kı möv  cud mü  na  qi  şə  lər, o cüm  lə -

dən Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin in  di  yə  dək 
həll olun  ma  ma  sı təş  ki  la  tın fəaliy  yə-
 ti  nin sə  mə  rə  li  li  yi  ni po  zan əsas amil 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lib.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay -
yib Ər  do  ğa  nın sədr  li  yi ilə ke  çi  ri  lən 
zir  və top  lan  tı  sın  da təş  ki  la  tın əha  tə 
et  di  yi Qa  ra də  niz re  gionun  da bu -
gün  kü və  ziy  yət, ter  ro  riz  mə qar  şı 
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mü  ba  ri  zə, qu  ru  ma üzv öl  kə  lər ara-
 sın  da əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si 
və əla  qə  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şaf pers -
pek  tiv  lə  ri, ha  be  lə qu  ru  mun sə  mə -
rə  li fəaliy  yə  ti  nə tə  sir edən ma -
neələ  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı ba  rə -
də mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olu  nub. 

Yı  ğın  ca  ğın əv  və  lin  də QDİƏT-in 
baş ka  ti  bi Maykl Kris  ti  de  sin he  sa -
ba  tı din  lə  ni  lib.

Zir  və top  lan  tı  sın  da çı  xış edən 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin sa  lam  la -
rı  nı ic  las iş  ti  rak  çı  la  rı  na çat  dı  rıb. 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin spi  ke  ri 
Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğa  nı qu  ru  cu  su ol  du  ğu Əda  lət 
və İn  ki  şaf Par  ti  ya  sı  na ye  ni  dən sədr 
se  çil  mə  si mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca -
nın Qa  ra də  niz coğ  ra  fi  ya  sı  nın iq  ti -
sa  di in  ki  şa  fı  na ver  di  yi töh  fə  lər, qu -
ru  mun pers  pek  tiv  lə  ri, ha  be  lə təş  ki-
 la  tın sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti  nə zə  rər 
gə  ti  rən mə  qam  lar ba  rə  də da  nı  şıb. 
Diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb ki, təş  ki  la  tın ya -
ran  dı  ğı gün  dən ke  çən dövr ər  zin -
də re  gionu  muz da  ha təh  lü  kə  li 
olub, ye  ni mü  na  qi  şə  lər ya  ra  nıb, 
böl  gə  nin in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri cid-
 di təh  did al  tı  na dü  şüb. Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq sə  viy  yə -
də ta  nın  mış əra  zi  lə  ri  nin 20 faizi  nin 
iş  ğa  lı  nı da  vam et  dir  mək  lə re  gional 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni və sa  bit  li  yi  ni poz -
maq  da  dır. Bu iş  ğal bü  töv  lük  də re -
gional əmək  daş  lı  ğa ma  ne olur. Er -
mə  nis  tan bey  nəl  xalq hü  qu  qun ali -

li  yi  ni qə  ti su  rət  də in  kar edir və 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal olun  muş əra  zi-
 lə  rin  dən Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və -
lə  ri  nin dər  hal və qeyd-şərt  siz çı  xa -
rıl  ma  sı  nı açıq şə  kil  də tə  ləb edən 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın dörd 
qət  na  mə  si  nə ta  be ol  maq  dan bo  yun 
qa  çı  rır. Şüb  hə yox  dur ki, Azər  bay -
can bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma  la -
rı  na tam uy  ğun ola  raq öz əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü bü  tün  lük  lə bər  pa 
edə  cək.

Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri bil  di  rib ki, 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı müs  təs  na ola  raq Qa  ra də -
niz re  gionu  nun va  hid iq  ti  sa  di zo  na 
ki  mi for  ma  laş  ma  sı  na həsr edi  lən 
na  dir bir təş  ki  lat  dır. Re  gional 
əmək  daş  lı  ğın uğu  ru üzv döv  lət  lə -
rin təş  ki  lat qar  şı  sın  da mə  su  liy  yət 
sə  viy  yə  sin  dən ası  lı  dır. Bey  nəl  xalq 
hü  qu  qun ali  li  yi böl  gə  də iq  ti  sa  di 
dir  çə  li  şə gə  ti  rib çı  xa  ra bi  lə  cək re -
gional iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın zə  ru  ri 
şər  ti  dir. Azər  bay  ca  nın re  gional 
əmək  daş  lıq st  ra  te  gi  ya  sı bu ya  naş -
ma  nın par  laq ifa  də  si  dir.

Öl  kə  mi  zin tə  şəb  büs  ka  rı və iş  ti -
rak  çı  sı ol  du  ğu bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di 
la  yi  hə  lər ba  rə  də ge  niş mə  lu  mat 
ve  rən Oq  tay Əsə  dov bil  di  rib ki, 
Azər  bay  can da  ha ge  niş böl  gə 
üçün ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə -
min edil  mə  sin  də va  cib tə  rəf  da  şa 
çev  ri  lib. Par  la  men  tin Səd  ri çı  xı  şın-
 da de  yib: “Biz bo  ru kə  mə  ri inf -
rast  ruk  tu  ru  nun şa  xə  lən  di  ril  mə  si -
nə baş  la  dıq, Xə  zər, Qa  ra və Ara  lıq 
də  niz  lə  ri  ni bir  ləş  dir  dik. Bu gün 
Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han və Ba  kı-Tbi  li -
si-Ər  zu  rum əsl əmək  daş  lıq ru  hu -
nun rəmz  lə  ri  dir. Bun  dan baş  qa 
biz “Şah  də  niz-2” la  yi  hə  si, Cə  nu  bi 
Qaf  qaz Bo  ru Kə  mə  ri, Trans-Ana -
do  lu Qaz Bo  ru Kə  mə  ri (TA  NAP) 
və Trans-Ad  riatik Qaz Kə  mə  rin -
dən (TAP) iba  rət st  ra  te  ji Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nə ar  tıq rə  vac ver  mi -
şik. “Şah  də  niz” ya  ta  ğın  dan qa  zın 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə çat  dı  rıl  ma  sı  na 
2020-ci ilə  dək nail ol  ma  ğı plan  laş-
 dı  rı  rıq.

SƏFƏR

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov:

“Qara dəniz bölgəsinin firavan gələcəyi 
yalnız mehriban qonşuluq, humanizm və 

tolerantlıq əsasında qurula bilər”

Ma  yın 22-də İs  tan  bul  da 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın 
(QDİƏT) ya  ran  ma  sı  nın 
25-ci il  dö  nü  mü  nə həsr 
olu  nan zir  və top  lan  tı  sı 
ke  çi  ri  lib. Təş  ki  la  ta üzv 
öl  kə  lə  rin döv  lət və  
hö  ku  mət baş  çı  la  rı  nın  
da iş  ti  ra  kı ilə ke  çi  ri  lən 
zir  və top  lan  tı  sın  da  
Azər  bay  ca  nı Mil  li  
Məc  li  sin Səd  ri  
Oq  tay Əsə  dov  
təm  sil edib. 



Zirvə toplantısından əvvəl ma -
yın 21-də QDİƏT-in Xa  ri  ci İş  lər Na -
zir  lə  ri Şu  ra  sı  nın ic  la  sı olub. İc  las  da 
təş  ki  la  ta üzv olan öl  kə  lər ara  sın  da -
kı möv  cud mü  na  qi  şə  lər, o cüm  lə -

dən Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  nin in  di  yə  dək 
həll olun  ma  ma  sı təş  ki  la  tın fəaliy  yə-
 ti  nin sə  mə  rə  li  li  yi  ni po  zan əsas amil 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lib.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay -
yib Ər  do  ğa  nın sədr  li  yi ilə ke  çi  ri  lən 
zir  və top  lan  tı  sın  da təş  ki  la  tın əha  tə 
et  di  yi Qa  ra də  niz re  gionun  da bu -
gün  kü və  ziy  yət, ter  ro  riz  mə qar  şı 
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mü  ba  ri  zə, qu  ru  ma üzv öl  kə  lər ara-
 sın  da əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si 
və əla  qə  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şaf pers -
pek  tiv  lə  ri, ha  be  lə qu  ru  mun sə  mə -
rə  li fəaliy  yə  ti  nə tə  sir edən ma -
neələ  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı ba  rə -
də mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olu  nub. 

Yı  ğın  ca  ğın əv  və  lin  də QDİƏT-in 
baş ka  ti  bi Maykl Kris  ti  de  sin he  sa -
ba  tı din  lə  ni  lib.

Zir  və top  lan  tı  sın  da çı  xış edən 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin sa  lam  la -
rı  nı ic  las iş  ti  rak  çı  la  rı  na çat  dı  rıb. 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin spi  ke  ri 
Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğa  nı qu  ru  cu  su ol  du  ğu Əda  lət 
və İn  ki  şaf Par  ti  ya  sı  na ye  ni  dən sədr 
se  çil  mə  si mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca -
nın Qa  ra də  niz coğ  ra  fi  ya  sı  nın iq  ti -
sa  di in  ki  şa  fı  na ver  di  yi töh  fə  lər, qu -
ru  mun pers  pek  tiv  lə  ri, ha  be  lə təş  ki-
 la  tın sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti  nə zə  rər 
gə  ti  rən mə  qam  lar ba  rə  də da  nı  şıb. 
Diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb ki, təş  ki  la  tın ya -
ran  dı  ğı gün  dən ke  çən dövr ər  zin -
də re  gionu  muz da  ha təh  lü  kə  li 
olub, ye  ni mü  na  qi  şə  lər ya  ra  nıb, 
böl  gə  nin in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri cid-
 di təh  did al  tı  na dü  şüb. Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq sə  viy  yə -
də ta  nın  mış əra  zi  lə  ri  nin 20 faizi  nin 
iş  ğa  lı  nı da  vam et  dir  mək  lə re  gional 
təh  lü  kə  siz  li  yi  ni və sa  bit  li  yi  ni poz -
maq  da  dır. Bu iş  ğal bü  töv  lük  də re -
gional əmək  daş  lı  ğa ma  ne olur. Er -
mə  nis  tan bey  nəl  xalq hü  qu  qun ali -

li  yi  ni qə  ti su  rət  də in  kar edir və 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal olun  muş əra  zi-
 lə  rin  dən Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və -
lə  ri  nin dər  hal və qeyd-şərt  siz çı  xa -
rıl  ma  sı  nı açıq şə  kil  də tə  ləb edən 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın dörd 
qət  na  mə  si  nə ta  be ol  maq  dan bo  yun 
qa  çı  rır. Şüb  hə yox  dur ki, Azər  bay -
can bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma  la -
rı  na tam uy  ğun ola  raq öz əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü bü  tün  lük  lə bər  pa 
edə  cək.

Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri bil  di  rib ki, 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı müs  təs  na ola  raq Qa  ra də -
niz re  gionu  nun va  hid iq  ti  sa  di zo  na 
ki  mi for  ma  laş  ma  sı  na həsr edi  lən 
na  dir bir təş  ki  lat  dır. Re  gional 
əmək  daş  lı  ğın uğu  ru üzv döv  lət  lə -
rin təş  ki  lat qar  şı  sın  da mə  su  liy  yət 
sə  viy  yə  sin  dən ası  lı  dır. Bey  nəl  xalq 
hü  qu  qun ali  li  yi böl  gə  də iq  ti  sa  di 
dir  çə  li  şə gə  ti  rib çı  xa  ra bi  lə  cək re -
gional iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın zə  ru  ri 
şər  ti  dir. Azər  bay  ca  nın re  gional 
əmək  daş  lıq st  ra  te  gi  ya  sı bu ya  naş -
ma  nın par  laq ifa  də  si  dir.

Öl  kə  mi  zin tə  şəb  büs  ka  rı və iş  ti -
rak  çı  sı ol  du  ğu bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di 
la  yi  hə  lər ba  rə  də ge  niş mə  lu  mat 
ve  rən Oq  tay Əsə  dov bil  di  rib ki, 
Azər  bay  can da  ha ge  niş böl  gə 
üçün ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə -
min edil  mə  sin  də va  cib tə  rəf  da  şa 
çev  ri  lib. Par  la  men  tin Səd  ri çı  xı  şın-
 da de  yib: “Biz bo  ru kə  mə  ri inf -
rast  ruk  tu  ru  nun şa  xə  lən  di  ril  mə  si -
nə baş  la  dıq, Xə  zər, Qa  ra və Ara  lıq 
də  niz  lə  ri  ni bir  ləş  dir  dik. Bu gün 
Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han və Ba  kı-Tbi  li -
si-Ər  zu  rum əsl əmək  daş  lıq ru  hu -
nun rəmz  lə  ri  dir. Bun  dan baş  qa 
biz “Şah  də  niz-2” la  yi  hə  si, Cə  nu  bi 
Qaf  qaz Bo  ru Kə  mə  ri, Trans-Ana -
do  lu Qaz Bo  ru Kə  mə  ri (TA  NAP) 
və Trans-Ad  riatik Qaz Kə  mə  rin -
dən (TAP) iba  rət st  ra  te  ji Cə  nub 
Qaz Dəh  li  zi  nə ar  tıq rə  vac ver  mi -
şik. “Şah  də  niz” ya  ta  ğın  dan qa  zın 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə çat  dı  rıl  ma  sı  na 
2020-ci ilə  dək nail ol  ma  ğı plan  laş-
 dı  rı  rıq.

SƏFƏR

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov:

“Qara dəniz bölgəsinin firavan gələcəyi 
yalnız mehriban qonşuluq, humanizm və 

tolerantlıq əsasında qurula bilər”

Ma  yın 22-də İs  tan  bul  da 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın 
(QDİƏT) ya  ran  ma  sı  nın 
25-ci il  dö  nü  mü  nə həsr 
olu  nan zir  və top  lan  tı  sı 
ke  çi  ri  lib. Təş  ki  la  ta üzv 
öl  kə  lə  rin döv  lət və  
hö  ku  mət baş  çı  la  rı  nın  
da iş  ti  ra  kı ilə ke  çi  ri  lən 
zir  və top  lan  tı  sın  da  
Azər  bay  ca  nı Mil  li  
Məc  li  sin Səd  ri  
Oq  tay Əsə  dov  
təm  sil edib. 
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bun  lar dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə dost -
luq, bə  ra  bər  lik, tə  rəq  qi, in  ki  şaf və 
ri  fah için  də ya  şa  maq töh  fə  si  dir. 
Bun  lar gös  tə  rir ki, Azər  bay  can xoş-
 niy  yət  li və sə  mi  mi olan hər bir tə -
rəf  daş  la hü  quq bə  ra  bər  li  yi və qar -
şı  lıq  lı fay  da əsa  sın  da əmək  daş  lıq 
et  mək üçün açıq  dır. Qa  ra Də  niz İq -
ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı çər  çi -
və  sin  də bi  zim ya  naş  ma  mız bu -
dur”.

Son  ra top  lan  tı  da Yu  na  nıs  tan 
Pre  zi  den  ti Pro  ko  pis Pav  lo  pu  los, 
Mol  do  va Pre  zi  den  ti İqor Do  don, 
Tür  ki  yə  nin Baş na  zi  ri Bi  na  li Yıl  dı -
rım, Ru  si  ya  nın Baş na  zi  ri Dmit  ri 
Med  ve  dev və di  gər  lə  ri çı  xış edib -
lər. On  lar öl  kə  lə  ri  nin iq  ti  sa  di im -
kan  la  rı, hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri iq  ti  sa  di 
la  yi  hə  lə  rin əhə  miy  yə  ti, pers  pek  tiv-
 də olan mə  sə  lə  lər, qar  şı  lıq  lı-fay  da -
lı əmək  daş  lı  ğın yol  la  rı ba  rə  də fi  kir 
və mü  la  hi  zə  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər. Sər -
ma  yə qo  yu  lu  şu, ti  ca  rət əla  qə  lə  ri -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, biz  nes mü -
hi  ti  nin şəf  faf  laş  dı  rıl  ma  sı, tran  zit 

da  şı  ma  la  rın  da uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  lar, 
tu  riz  min in  ki  şa  fı  na tə  sir edən amil-
 lə  rin düz  gün də  yər  lən  di  ril  mə  si  nin 
va  cib  li  yi qeyd olu  nub. Qa  ra Də  niz 
İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  na 
üzv öl  kə  lər ara  sın  da  kı möv  cud 
mü  na  qi  şə  lə  rin həl  li, o cüm  lə  dən 
tə  ca  vüz  kar Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı  lıq 
si  ya  sə  ti  nin da  vam et  mə  si sə  bə  bin -
dən Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin in  di  yə -
dək həll olun  ma  ma  sı QDİƏT-in 
fəaliy  yə  ti  nin sə  mə  rə  li  li  yi  ni po  zan 
əsas fakt ki  mi də  yər  lən  di  ri  lib.

Top  lan  tı  da Er  mə  nis  ta  nın xa  ri  ci 
iş  lər na  zi  ri  nin müavi  ni Aşot Ho  va -
kim  yan Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si ilə bağ  lı hə  qi  qət  dən uzaq, şər və 
böh  tan xa  rak  ter  li fi  kir  lə  ri ilə iş  ti  rak-
 çı  lar  da yan  lış fi  kir for  ma  laş  dır  ma  ğa 
cəhd et  sə də, heç bir dəs  tək ala bil -
mə  yib. Onun çı  xı  şın  da öl  kə  si  nin 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na, tə  bii re  surs  la  ra, 
pers  pek  tiv  də olan di  gər mə  sə  lə  lə  rə 
dair heç bir ifa  də əks olun  ma  yıb.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay -

yib Ər  do  ğan Aşot Ho  va  kim  ya  nın 
qə  rəz  li fi  kir  lə  ri  nə eti  raz edə  rək de -
yib: “Er  mə  nis  tan təm  sil  çi  si  nin “bu -
ra  da si  ya  si gü  nah  lan  dır  ma və də -
yər  lən  dir  mə ol  ma  ma  lı  dır” fik  ri  ni 
mən də dəs  tək  lə  yi  rəm. Am  ma heç 
bir təm  sil  çi çı  xı  şın  da hər han  sı bir 
si  ya  si gü  nah  lan  dır  ma və də  yər  lən -
dir  mə et  mə  di. Siz isə öz çı  xı  şı  nı  zı 
bü  tün  lük  lə si  ya  si gü  nah  lan  dır  ma 
və də  yər  lən  dir  mə  yə həsr et  di  niz. 
Mən  cə, bu, doğ  ru ol  ma  dı”.

Zir  və top  lan  tı  sı  nın ye  ku  nun  da 
bə  yan  na  mə qə  bul edi  lib. Sə  nəd  də 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  na uy -
ğun mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı, 
qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı əmək  daş  lı  ğın va -
cib  li  yi, öl  kə  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü -
nün to  xu  nul  maz  lı  ğı və s. ak  tual 
mə  sə  lə  lər öz ək  si  ni ta  pıb.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də bir sı  ra iki -
tə  rəf  li gö  rüş  lər və mət  buat konf -
rans  la  rı da ke  çi  ri  lib.

Akif Tə  vək  kü  loğ  lu
Mil  li Məc  li  sin Mət  buat ka  ti  bi, 

Əmək  dar jur  na  list

SƏFƏR

Bu il Azər  bay  can, Gür  cüs  tan və 
Tür  ki  yə da  ha bir həl  le  di  ci re  gional 
la  yi  hə - Çin  lə Av  ro  pa  nı da  ha da 
ya  xın  laş  dı  ran Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də -
mir yo  lu üzə  rin  də işi ba  şa çat  dı  rır. 

2016-cı il  də biz Çin  dən baş  la  ya  raq 
Mər  kə  zi Asi  ya və Xə  zər də  ni  zin -
dən ke  çib Azər  bay  ca  na və Gür  cüs-
 ta  na, ora  dan da Av  ro  pa  ya ge  dən 
ilk kon  tey  ner qa  ta  rı  nı yo  la sal  dıq. 

Apa  rı  lan bu sı  naq  la sü  but edil  di 
ki, hə  min marş  rut tran  zit müd  də  ti-
 ni 30-35 gün  dən 15 gü  nə qə  dər 
azal  da bi  lər. Şi  mal-Cə  nub Dəh  li  zi 
Azər  bay  ca  nın na  dir coğ  ra  fi möv -
qe  yin  dən is  ti  fa  də et  mək  lə Ru  si  ya 
ilə Hin  dis  ta  nı bir  ləş  di  rir. Bu la  yi  hə 
Qa  ra də  niz re  gionu  nun də  mir yo  lu 
şə  bə  kə  si  ni İran ilə bir  ləş  di  rə  cək. 
Biz ümid edi  rik ki, çox ya  xın gə  lə -
cək  də bu dəh  liz da  ha ge  niş böl  gə -
də ti  ca  rə  tə ye  ni tə  kan ve  rə  cək”.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin Səd -
ri vur  ğu  la  yıb ki, bi  zim baş  la  dı  ğı -
mız çox  tə  rəf  li la  yi  hə  lər re  gion  da 
sül  hün, sa  bit  li  yin, təh  lü  kə  siz  li  yin, 
dialo  qun və tə  rəq  qi  nin təş  vi  qin  də, 
elə  cə də iş  ti  rak  çı öl  kə  lər ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı an  laş  ma  nın tə  min edil -
mə  sin  də mü  hüm rol oy  na  yır.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri de  yib ki, Qa -
ra də  niz böl  gə  si  nin fi  ra  van gə  lə  cə -
yi  nə bö  yük inam bəs  lə  yən Azər -
bay  can he  sab edir ki, bu gə  lə  cək 
yal  nız meh  ri  ban qon  şu  luq, qar  şı -
lıq  lı hör  mət, hu  ma  nizm və to  le -
rant  lıq əsa  sın  da qu  ru  la bi  lər. Bil  di -
ri  lib ki, Azər  bay  can bu də  yər  lə  ri 
təş  viq et  mək is  ti  qa  mə  tin  də bö  yük 
səy  lər gös  tə  rir: “Məhz Azər  bay  ca -
nın səy  lə  ri sa  yə  sin  də 2008-ci il  də 
ilk də  fə ola  raq İs  lam Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı ilə Av  ro  pa Şu  ra  sı bir ara  ya 
gə  ti  ri  lib. 2015-ci il  də Ba  kı  da I Av  ro-
 pa Oyun  la  rı yük  sək sə  viy  yə  də təş -
kil olu  nub, hər il hu  ma  ni  tar və 
mə  də  niy  yət  lə  r a  ra  sı dialoq fo  rum -
la  rı ke  çi  ri  lir. Bun  dan baş  qa 2016-cı 
il  də Ro  ma Ka  to  lik Kil  sə  si  nin baş  çı -
sı Pa  pa Fran  sisk Ba  kı  da sə  fər  də 
olub. Azər  bay  can  da BMT-nin Si  vi -
li  za  si  ya  la  ra  ra  sı Al  yan  sı  nın 7-ci Qlo-
 bal Fo  ru  mu ke  çi  ri  lib. Biz bü  tün 
dün  ya  ya me  saj ola  raq 2016-cı ili 
Azər  bay  can  da “Mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
ili” elan et  dik. Bu gün isə Ba  kı  da IV 
İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın rəs -
mi bağ  la  nış mə  ra  si  mi  dir. Bü  tün 
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bun  lar dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə dost -
luq, bə  ra  bər  lik, tə  rəq  qi, in  ki  şaf və 
ri  fah için  də ya  şa  maq töh  fə  si  dir. 
Bun  lar gös  tə  rir ki, Azər  bay  can xoş-
 niy  yət  li və sə  mi  mi olan hər bir tə -
rəf  daş  la hü  quq bə  ra  bər  li  yi və qar -
şı  lıq  lı fay  da əsa  sın  da əmək  daş  lıq 
et  mək üçün açıq  dır. Qa  ra Də  niz İq -
ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı çər  çi -
və  sin  də bi  zim ya  naş  ma  mız bu -
dur”.

Son  ra top  lan  tı  da Yu  na  nıs  tan 
Pre  zi  den  ti Pro  ko  pis Pav  lo  pu  los, 
Mol  do  va Pre  zi  den  ti İqor Do  don, 
Tür  ki  yə  nin Baş na  zi  ri Bi  na  li Yıl  dı -
rım, Ru  si  ya  nın Baş na  zi  ri Dmit  ri 
Med  ve  dev və di  gər  lə  ri çı  xış edib -
lər. On  lar öl  kə  lə  ri  nin iq  ti  sa  di im -
kan  la  rı, hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri iq  ti  sa  di 
la  yi  hə  lə  rin əhə  miy  yə  ti, pers  pek  tiv-
 də olan mə  sə  lə  lər, qar  şı  lıq  lı-fay  da -
lı əmək  daş  lı  ğın yol  la  rı ba  rə  də fi  kir 
və mü  la  hi  zə  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər. Sər -
ma  yə qo  yu  lu  şu, ti  ca  rət əla  qə  lə  ri -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, biz  nes mü -
hi  ti  nin şəf  faf  laş  dı  rıl  ma  sı, tran  zit 

da  şı  ma  la  rın  da uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  lar, 
tu  riz  min in  ki  şa  fı  na tə  sir edən amil-
 lə  rin düz  gün də  yər  lən  di  ril  mə  si  nin 
va  cib  li  yi qeyd olu  nub. Qa  ra Də  niz 
İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  na 
üzv öl  kə  lər ara  sın  da  kı möv  cud 
mü  na  qi  şə  lə  rin həl  li, o cüm  lə  dən 
tə  ca  vüz  kar Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı  lıq 
si  ya  sə  ti  nin da  vam et  mə  si sə  bə  bin -
dən Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin in  di  yə -
dək həll olun  ma  ma  sı QDİƏT-in 
fəaliy  yə  ti  nin sə  mə  rə  li  li  yi  ni po  zan 
əsas fakt ki  mi də  yər  lən  di  ri  lib.

Top  lan  tı  da Er  mə  nis  ta  nın xa  ri  ci 
iş  lər na  zi  ri  nin müavi  ni Aşot Ho  va -
kim  yan Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si ilə bağ  lı hə  qi  qət  dən uzaq, şər və 
böh  tan xa  rak  ter  li fi  kir  lə  ri ilə iş  ti  rak-
 çı  lar  da yan  lış fi  kir for  ma  laş  dır  ma  ğa 
cəhd et  sə də, heç bir dəs  tək ala bil -
mə  yib. Onun çı  xı  şın  da öl  kə  si  nin 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na, tə  bii re  surs  la  ra, 
pers  pek  tiv  də olan di  gər mə  sə  lə  lə  rə 
dair heç bir ifa  də əks olun  ma  yıb.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay -

yib Ər  do  ğan Aşot Ho  va  kim  ya  nın 
qə  rəz  li fi  kir  lə  ri  nə eti  raz edə  rək de -
yib: “Er  mə  nis  tan təm  sil  çi  si  nin “bu -
ra  da si  ya  si gü  nah  lan  dır  ma və də -
yər  lən  dir  mə ol  ma  ma  lı  dır” fik  ri  ni 
mən də dəs  tək  lə  yi  rəm. Am  ma heç 
bir təm  sil  çi çı  xı  şın  da hər han  sı bir 
si  ya  si gü  nah  lan  dır  ma və də  yər  lən -
dir  mə et  mə  di. Siz isə öz çı  xı  şı  nı  zı 
bü  tün  lük  lə si  ya  si gü  nah  lan  dır  ma 
və də  yər  lən  dir  mə  yə həsr et  di  niz. 
Mən  cə, bu, doğ  ru ol  ma  dı”.

Zir  və top  lan  tı  sı  nın ye  ku  nun  da 
bə  yan  na  mə qə  bul edi  lib. Sə  nəd  də 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  na uy -
ğun mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı, 
qar  şı  lıq  lı-fay  da  lı əmək  daş  lı  ğın va -
cib  li  yi, öl  kə  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü -
nün to  xu  nul  maz  lı  ğı və s. ak  tual 
mə  sə  lə  lər öz ək  si  ni ta  pıb.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də bir sı  ra iki -
tə  rəf  li gö  rüş  lər və mət  buat konf -
rans  la  rı da ke  çi  ri  lib.

Akif Tə  vək  kü  loğ  lu
Mil  li Məc  li  sin Mət  buat ka  ti  bi, 

Əmək  dar jur  na  list

SƏFƏR

Bu il Azər  bay  can, Gür  cüs  tan və 
Tür  ki  yə da  ha bir həl  le  di  ci re  gional 
la  yi  hə - Çin  lə Av  ro  pa  nı da  ha da 
ya  xın  laş  dı  ran Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də -
mir yo  lu üzə  rin  də işi ba  şa çat  dı  rır. 

2016-cı il  də biz Çin  dən baş  la  ya  raq 
Mər  kə  zi Asi  ya və Xə  zər də  ni  zin -
dən ke  çib Azər  bay  ca  na və Gür  cüs-
 ta  na, ora  dan da Av  ro  pa  ya ge  dən 
ilk kon  tey  ner qa  ta  rı  nı yo  la sal  dıq. 

Apa  rı  lan bu sı  naq  la sü  but edil  di 
ki, hə  min marş  rut tran  zit müd  də  ti-
 ni 30-35 gün  dən 15 gü  nə qə  dər 
azal  da bi  lər. Şi  mal-Cə  nub Dəh  li  zi 
Azər  bay  ca  nın na  dir coğ  ra  fi möv -
qe  yin  dən is  ti  fa  də et  mək  lə Ru  si  ya 
ilə Hin  dis  ta  nı bir  ləş  di  rir. Bu la  yi  hə 
Qa  ra də  niz re  gionu  nun də  mir yo  lu 
şə  bə  kə  si  ni İran ilə bir  ləş  di  rə  cək. 
Biz ümid edi  rik ki, çox ya  xın gə  lə -
cək  də bu dəh  liz da  ha ge  niş böl  gə -
də ti  ca  rə  tə ye  ni tə  kan ve  rə  cək”.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin Səd -
ri vur  ğu  la  yıb ki, bi  zim baş  la  dı  ğı -
mız çox  tə  rəf  li la  yi  hə  lər re  gion  da 
sül  hün, sa  bit  li  yin, təh  lü  kə  siz  li  yin, 
dialo  qun və tə  rəq  qi  nin təş  vi  qin  də, 
elə  cə də iş  ti  rak  çı öl  kə  lər ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı an  laş  ma  nın tə  min edil -
mə  sin  də mü  hüm rol oy  na  yır.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri de  yib ki, Qa -
ra də  niz böl  gə  si  nin fi  ra  van gə  lə  cə -
yi  nə bö  yük inam bəs  lə  yən Azər -
bay  can he  sab edir ki, bu gə  lə  cək 
yal  nız meh  ri  ban qon  şu  luq, qar  şı -
lıq  lı hör  mət, hu  ma  nizm və to  le -
rant  lıq əsa  sın  da qu  ru  la bi  lər. Bil  di -
ri  lib ki, Azər  bay  can bu də  yər  lə  ri 
təş  viq et  mək is  ti  qa  mə  tin  də bö  yük 
səy  lər gös  tə  rir: “Məhz Azər  bay  ca -
nın səy  lə  ri sa  yə  sin  də 2008-ci il  də 
ilk də  fə ola  raq İs  lam Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı ilə Av  ro  pa Şu  ra  sı bir ara  ya 
gə  ti  ri  lib. 2015-ci il  də Ba  kı  da I Av  ro-
 pa Oyun  la  rı yük  sək sə  viy  yə  də təş -
kil olu  nub, hər il hu  ma  ni  tar və 
mə  də  niy  yət  lə  r a  ra  sı dialoq fo  rum -
la  rı ke  çi  ri  lir. Bun  dan baş  qa 2016-cı 
il  də Ro  ma Ka  to  lik Kil  sə  si  nin baş  çı -
sı Pa  pa Fran  sisk Ba  kı  da sə  fər  də 
olub. Azər  bay  can  da BMT-nin Si  vi -
li  za  si  ya  la  ra  ra  sı Al  yan  sı  nın 7-ci Qlo-
 bal Fo  ru  mu ke  çi  ri  lib. Biz bü  tün 
dün  ya  ya me  saj ola  raq 2016-cı ili 
Azər  bay  can  da “Mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
ili” elan et  dik. Bu gün isə Ba  kı  da IV 
İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın rəs -
mi bağ  la  nış mə  ra  si  mi  dir. Bü  tün 
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xa  ri  ci iş  lər, iq  ti  sa  diy  yat, nəq  liy  yat 
və mü  da  fiə na  zir  lə  ri daim əla  qə sax-
 la  yır  lar. Ray  monds Ve  yo  nis məm -
nun  luq his  si ilə vur  ğu  la  yıb ki, iki 
döv  lət ara  sın  da kör  pü ro  lu  nu oy  na-
 yan Azər  bay  can ic  ma  sı Lat  vi  ya  nın 
ay  rıl  maz tər  kib his  sə  si  nə çev  ri  lib.

Ray  monds Ve  yo  nis bil  di  rib ki, 
ha  zır  da Azər  bay  can ener  ji və tran -
zit sek  tor  la  rın  da Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
mü  hüm tə  rəf  da  şı  dır. Lat  vi  ya bir 
sı  ra ener  ji la  yi  hə  lə  rin  də, o cüm  lə -
dən TAP və TA  NAP ki  mi la  yi  hə -
lər  də Azər  bay  ca  nın ro  lu  nu yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rir.

Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  yıb ki, 
Mil  li Məc  lis GUAM PA çər  çi  və  sin -
də Bal  tik As  samb  le  ya  sı ilə sıx 
əmək  daş  lıq edir. Bu əmək  daş  lıq 
Azər  bay  can və Lat  vi  ya par  la  ment -
lə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  rin möh  kəm -
lən  mə  si  nə xid  mət gös  tə  rir.

İki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin də  rin -
ləş  mə  si  nin əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la -
yan tə  rəf  lər ümid  var ol  duq  la  rı  nı 
bil  di  rib  lər ki, be  lə məx  su  si ma  raq 
və diq  qət Azər  bay  can ilə Lat  vi  ya 
ara  sın  da qar  şı  lıq  lı ta  ri  xi əla  qə  lə  rin 

ge  niş  lən  mə  si  nə və in  ki  şa  fı  na bun -
dan son  ra da kö  mək edə  cək.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə -
do  vun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti bu öl  kə  nin Baş na  zi  ri Ma  ris 
Ku  çins  kis ilə də gö  rü  şüb. Baş na  zir 
M.Ku  çins  kis Azər  bay  can  la açıq və 
konst  ruk  tiv si  ya  si dialo  qu yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rə  rək vur  ğu  la  yıb ki, 
iki öl  kə  nin iq  ti  sa  di sa  hə  də əmək -
daş  lı  ğı yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 

Par  la  men  tin spi  ke  ri Oq  tay Əsə -
dov de  yib ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
im  za  lan  mış 34 sə  nəd əmək  daş  lı  ğın 
qu  rul  ma  sı üçün möh  kəm nor  ma -
tiv-hü  qu  qi ba  za  dır. İki öl  kə  nin əra-
 zi bü  töv  lü  yü və döv  lət  lə  rin su  ve -
ren  li  yi ki  mi bey  nəl  xalq hü  quq 
prin  sip  lə  ri  nin ali  li  yi  nə dair prin  si -
pial möv  qe də  yiş  məz qa  lır.

Gö  rüş  də Azər  bay  can ilə Lat  vi -
ya  nın qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri və əmək -
daş  lıq pers  pek  tiv  lə  ri mü  za  ki  rə 
olu  nub.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə -
dov Lat  vi  ya Sey  min  də olar  kən əv -
vəl  cə “Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”nda 
ürək söz  lə  ri  ni ya  zıb.

Gö  rüş za  ma  nı Lat  vi  ya Sey  mi  nin 
spi  ke  ri İna  ra Mur  ni  yet  se Azər  bay -
can nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni sa  lam  la -
ya  raq, mil  li bay  ra  mı  mız - Res  pub -
li  ka Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib. 
O, bu ya  xın  lar  da Ba  kı  ya rəs  mi sə -
fə  ri  ni məm  nun  luq  la xa  tır  la  yıb.

İna  ra Mur  ni  yet  se vur  ğu  la  yıb ki, 
Azər  bay  can xü  su  sən iq  ti  sa  di sa  hə -
də Lat  vi  ya  nın mü  hüm tə  rəf  da  şı  dır. 
Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, Lat  vi  ya iki  tə-
 rəf  li ti  ca  ri-iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  sin  də, tu  rizm və 
in  şaat sa  hə  lə  rin  də əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şa  fın  da ma  raq  lı  dır.

Oq  tay Əsə  dov sə  mi  mi qə  bul 
üçün tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lə  ri  mi  zin yük  sək sə  viy  yə  də 
ol  du  ğu  nu qeyd edə  rək vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can və Lat  vi  ya dost və 
tə  rəf  daş öl  kə  lər  dir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri diq  qə  tə çat -
dı  rıb ki, bu il Azər  bay  can-Lat  vi  ya 
iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin  də xü  su  si 
əhə  miy  yət kəsb edir, çün  ki iki öl  kə 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə -
rin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 25 il  li  yi qeyd 

SƏFƏR

PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN
LATVİYAYA SƏFƏRİ UĞURLU OLDU

Lat  vi  ya Pre  zi  den  ti Ray  monds 
Ve  yo  nis par  la  men  tin Səd  ri Oq  tay 
Əsə  do  vun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma -
yən  də he  yə  ti  ni qə  bul edər  kən qo -
naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  yıb, on  la  ra 
Azər  bay  ca  nın mil  li bay  ra  mı - Res -
pub  li  ka Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik -
lə  ri  ni çat  dı  rıb.

Yük  sək diq  qə  tə və qo  naq  pər -
vər  li  yə gö  rə Pre  zi  den  tə tə  şək  kür 
edən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay 
Əsə  dov bil  di  rib ki, Azər  bay  can ilə 
Lat  vi  ya dost və tə  rəf  daş öl  kə  lər  dir. 
Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, ha  zır  da si  ya  si 
mü  na  si  bət  lə  rin müs  bət məc  ra  da 
in  ki  şa  fı mü  şa  hi  də olu  nur. Ənə  nə -

yə çev  ri  lən qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər və 
yük  sək sə  viy  yə  də gö  rüş  lər iki  tə -
rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da də  rin-
 ləş  mə  si  nə töh  fə ve  rir.

Lat  vi  ya Pre  zi  den  ti vur  ğu  la  yıb ki, 
öl  kə  si ilə Azər  bay  can ara  sın  da si  ya -
si dialo  qun in  ten  siv  li  yi  ni be  lə bir 
fakt da sü  but edir ki, hər iki öl  kə  nin 
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xa  ri  ci iş  lər, iq  ti  sa  diy  yat, nəq  liy  yat 
və mü  da  fiə na  zir  lə  ri daim əla  qə sax-
 la  yır  lar. Ray  monds Ve  yo  nis məm -
nun  luq his  si ilə vur  ğu  la  yıb ki, iki 
döv  lət ara  sın  da kör  pü ro  lu  nu oy  na-
 yan Azər  bay  can ic  ma  sı Lat  vi  ya  nın 
ay  rıl  maz tər  kib his  sə  si  nə çev  ri  lib.

Ray  monds Ve  yo  nis bil  di  rib ki, 
ha  zır  da Azər  bay  can ener  ji və tran -
zit sek  tor  la  rın  da Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
mü  hüm tə  rəf  da  şı  dır. Lat  vi  ya bir 
sı  ra ener  ji la  yi  hə  lə  rin  də, o cüm  lə -
dən TAP və TA  NAP ki  mi la  yi  hə -
lər  də Azər  bay  ca  nın ro  lu  nu yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rir.

Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  yıb ki, 
Mil  li Məc  lis GUAM PA çər  çi  və  sin -
də Bal  tik As  samb  le  ya  sı ilə sıx 
əmək  daş  lıq edir. Bu əmək  daş  lıq 
Azər  bay  can və Lat  vi  ya par  la  ment -
lə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  rin möh  kəm -
lən  mə  si  nə xid  mət gös  tə  rir.

İki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin də  rin -
ləş  mə  si  nin əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la -
yan tə  rəf  lər ümid  var ol  duq  la  rı  nı 
bil  di  rib  lər ki, be  lə məx  su  si ma  raq 
və diq  qət Azər  bay  can ilə Lat  vi  ya 
ara  sın  da qar  şı  lıq  lı ta  ri  xi əla  qə  lə  rin 

ge  niş  lən  mə  si  nə və in  ki  şa  fı  na bun -
dan son  ra da kö  mək edə  cək.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə -
do  vun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti bu öl  kə  nin Baş na  zi  ri Ma  ris 
Ku  çins  kis ilə də gö  rü  şüb. Baş na  zir 
M.Ku  çins  kis Azər  bay  can  la açıq və 
konst  ruk  tiv si  ya  si dialo  qu yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rə  rək vur  ğu  la  yıb ki, 
iki öl  kə  nin iq  ti  sa  di sa  hə  də əmək -
daş  lı  ğı yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 

Par  la  men  tin spi  ke  ri Oq  tay Əsə -
dov de  yib ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
im  za  lan  mış 34 sə  nəd əmək  daş  lı  ğın 
qu  rul  ma  sı üçün möh  kəm nor  ma -
tiv-hü  qu  qi ba  za  dır. İki öl  kə  nin əra-
 zi bü  töv  lü  yü və döv  lət  lə  rin su  ve -
ren  li  yi ki  mi bey  nəl  xalq hü  quq 
prin  sip  lə  ri  nin ali  li  yi  nə dair prin  si -
pial möv  qe də  yiş  məz qa  lır.

Gö  rüş  də Azər  bay  can ilə Lat  vi -
ya  nın qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri və əmək -
daş  lıq pers  pek  tiv  lə  ri mü  za  ki  rə 
olu  nub.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə -
dov Lat  vi  ya Sey  min  də olar  kən əv -
vəl  cə “Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”nda 
ürək söz  lə  ri  ni ya  zıb.

Gö  rüş za  ma  nı Lat  vi  ya Sey  mi  nin 
spi  ke  ri İna  ra Mur  ni  yet  se Azər  bay -
can nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni sa  lam  la -
ya  raq, mil  li bay  ra  mı  mız - Res  pub -
li  ka Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib. 
O, bu ya  xın  lar  da Ba  kı  ya rəs  mi sə -
fə  ri  ni məm  nun  luq  la xa  tır  la  yıb.

İna  ra Mur  ni  yet  se vur  ğu  la  yıb ki, 
Azər  bay  can xü  su  sən iq  ti  sa  di sa  hə -
də Lat  vi  ya  nın mü  hüm tə  rəf  da  şı  dır. 
Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, Lat  vi  ya iki  tə-
 rəf  li ti  ca  ri-iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  sin  də, tu  rizm və 
in  şaat sa  hə  lə  rin  də əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şa  fın  da ma  raq  lı  dır.

Oq  tay Əsə  dov sə  mi  mi qə  bul 
üçün tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lə  ri  mi  zin yük  sək sə  viy  yə  də 
ol  du  ğu  nu qeyd edə  rək vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can və Lat  vi  ya dost və 
tə  rəf  daş öl  kə  lər  dir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri diq  qə  tə çat -
dı  rıb ki, bu il Azər  bay  can-Lat  vi  ya 
iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin  də xü  su  si 
əhə  miy  yət kəsb edir, çün  ki iki öl  kə 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə -
rin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 25 il  li  yi qeyd 

SƏFƏR

PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN
LATVİYAYA SƏFƏRİ UĞURLU OLDU

Lat  vi  ya Pre  zi  den  ti Ray  monds 
Ve  yo  nis par  la  men  tin Səd  ri Oq  tay 
Əsə  do  vun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma -
yən  də he  yə  ti  ni qə  bul edər  kən qo -
naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  yıb, on  la  ra 
Azər  bay  ca  nın mil  li bay  ra  mı - Res -
pub  li  ka Gü  nü mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik -
lə  ri  ni çat  dı  rıb.

Yük  sək diq  qə  tə və qo  naq  pər -
vər  li  yə gö  rə Pre  zi  den  tə tə  şək  kür 
edən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay 
Əsə  dov bil  di  rib ki, Azər  bay  can ilə 
Lat  vi  ya dost və tə  rəf  daş öl  kə  lər  dir. 
Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, ha  zır  da si  ya  si 
mü  na  si  bət  lə  rin müs  bət məc  ra  da 
in  ki  şa  fı mü  şa  hi  də olu  nur. Ənə  nə -

yə çev  ri  lən qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər və 
yük  sək sə  viy  yə  də gö  rüş  lər iki  tə -
rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da də  rin-
 ləş  mə  si  nə töh  fə ve  rir.

Lat  vi  ya Pre  zi  den  ti vur  ğu  la  yıb ki, 
öl  kə  si ilə Azər  bay  can ara  sın  da si  ya -
si dialo  qun in  ten  siv  li  yi  ni be  lə bir 
fakt da sü  but edir ki, hər iki öl  kə  nin 
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Azər  bay  can  la Lat  vi  ya ara  sın  da iq -
ti  sa  di əla  qə  lə  ri si  ya  si əmək  daş  lıq 
sə  viy  yə  si  nə çat  dır  maq la  zım  dır. O 
qeyd edib ki, 2016-cı il  də öl  kə  lə  ri -
miz ara  sın  da əm  təə döv  riy  yə  si  nin 
həc  mi təx  mi  nən 9 mil  yon dol  la  ra 
bə  ra  bər olub.

Bu gün Azər  bay  ca  nın ener  ge  ti -
ka sa  hə  sin  də Av  ro  pa  nın eti  bar  lı 
tə  rəf  da  şı  na çev  ril  di  yi  ni qeyd edən 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  mi  zin ener  ji 
po  ten  sialı  nı diq  qə  tə çat  dı  ra  raq, 
qa  za  nıl  mış uğur  lar  dan və real  laş -
dı  rı  lan inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  rin -
dən da  nı  şıb.

Spi  ker Oq  tay Əsə  dov Azər  bay -
can və Lat  vi  ya par  la  ment  lə  rin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən dost  luq qrup  la -
rı  nın işi  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. 
Mil  li Məc  li  sin GUAM PA çər  çi  və -
sin  də Bal  tik As  samb  le  ya  sı ilə sıx 
əmək  daş  lı  ğı  nı qeyd edib. Vur  ğu  la-
 yıb ki, bu əmək  daş  lıq Azər  bay  can 
və Lat  vi  ya par  la  ment  lə  ri ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən  mə-
 si  nə im  kan ya  ra  dır.

Spi  ker Lat  vi  ya Sey  mi  nin 100 de -
pu  ta  tın  dan 53-ü tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  miş Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı haq  qın  da 
bə  ya  na  ta gö  rə Lat  vi  ya par  la  men  ti -
nə tə  şək  kür edə  rək xa  tır  la  dıb ki, 
hə  min bə  ya  nat  da Azər  bay  can xal -
qı ilə həm  rəy  lik ifa  də edi  lib, bu 
qey  ri-in  sa  ni ci  na  yət pis  lə  ni  lib.

Gö  rüş  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla -
qə  lə  rin in  di  ki sə  viy  yə  si və in  ki  şaf 
pers  pek  tiv  lə  ri haq  qın  da fi  kir mü -
ba  di  lə  si apa  rı  lıb. Qa  nun  ve  ri  ci  lik 
sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya 
mü  ba  di  lə  si  nin, dost  luq qrup  la  rı -
nın fəaliy  yə  ti  ni da  ha da güc  lən  dir -
mə  yin va  cib  li  yi vur  ğu  la  nıb.

Son  ra nü  ma  yən  də he  yə  ti  miz Ri -
qa  ya rəs  mi sə  fər çər  çi  və  sin  də bu 
öl  kə  nin Baş na  zi  ri  nin müavi  ni, iq -
ti  sa  diy  yat na  zi  ri Ar  vils Aşe  ra  dens -
lə gö  rü  şüb. Azər  bay  can nü  ma  yən -
də he  yə  ti  ni sa  lam  la  yan Baş na  zi  rin 
müavi  ni 28 May Res  pub  li  ka Gü  nü 
mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı  rıb. 
O, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iki  tə  rəf  li 
mü  na  si  bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  sin -

dən məm  nun  lu  ğu  nu bil  di  rib, iq  ti -
sa  di əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si -
nin va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  yıb. Baş na -
zi  rin müavi  ni de  yib ki, qar  şı  lıq  lı 
sə  mə  rə  li əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  di -
ril  mə  si üçün möv  cud po  ten  sial  dan 
hər  tə  rəf  li is  ti  fa  də et  mək zə  ru  ri  dir. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri qeyd edib 
ki, Azər  bay  can və Lat  vi  ya qar  şı  lıq-
 lı hör  mə  tə və bə  ra  bər  hü  quq  lu 
əmək  daş  lı  ğa əsas  la  nan tə  rəf  daş öl -
kə  lər  dir. 

Oq  tay Əsə  dov diq  qə  tə çat  dı  rıb 
ki, Azər  bay  can bö  yük po  ten  sialı 
olan qey  ri-neft sek  to  ru  na in  ves  ti  si-
 ya  la  rın cəlb edil  mə  sin  də və lat  vi -
ya  lı in  ves  tor  la  rın bu sa  hə  də fəal  lı -
ğın  da ma  raq  lı  dır. İq  ti  sa  di əla  qə  lə -
rin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də hö  ku  mət-
 lə  ra  ra  sı ko  mis  si  ya xü  su  si rol oy  na -
yır. 

Gö  rüş  də Lat  vi  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da ti  ca  ri-iq  ti  sa  di mü  na  si  bət -
lə  rin və  ziy  yə  ti və in  ki  şaf pers  pek -
tiv  lə  ri mü  za  ki  rə edi  lib. 

İq  ti  sa  diy  yat na  zi  ri vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin Lat  vi  ya  ya göz  lə  ni  lən sə -
fə  ri Lat  vi  ya ilə Azər  bay  can ara  sın -
da əmək  daş  lı  ğın möh  kəm  lən  di  ril -
mə  si  nə mü  hüm tə  kan ve  rə  cək. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri sə  fər za  ma -
nı Lat  vi  ya  nın xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri Ed -
qars Rin  ke  viçs ilə gö  rü  şüb. Gö  rüş -
də Lat  vi  ya xa  ri  ci si  ya  sət ida  rə  si  nin 

baş  çı  sı Ed  qars Rin  ke  viçs qo  naq  la  rı 
sa  lam  la  yıb, sə  fər  də on  la  ra uğur  lar 
ar  zu  la  yıb və əmin ol  du  ğu  nu bil  di -
rib ki, bu sə  fər iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin 
da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə im -
kan ya  ra  da  caq.

Par  la  men  tin Səd  ri Oq  tay Əsə -
dov sə  mi  mi qar  şı  lan  ma  ya gö  rə tə -
şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Spi  ker qeyd 
edib ki, yük  sək sə  viy  yə  də qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər və apa  rı  lan da  nı  şıq  lar iki -
tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na müs  bət 
töh  fə ve  rir.

Oq  tay Əsə  dov diq  qə  tə çat  dı  rıb 
ki, bu il Azər  bay  can-Lat  vi  ya iki  tə -
rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin  də xü  su  si əhə -
miy  yət kəsb edir və biz iki öl  kə 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə -
rin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 25 il  li  yi ərə  fə -
sin  də  yik. Bal  tik  ya  nı öl  kə  lər ara  sın -
da Azər  bay  ca  nın sə  fir  li  yi ilk də  fə 
məhz Lat  vi  ya  da açı  lıb.

Ed  qars Rin  ke  viçs de  yib ki, Lat -
vi  ya  da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl -
ham Əli  ye  vin sə  fə  ri  ni sə  bir  siz  lik  lə 
göz  lə  yir  lər, çün  ki bu sə  fər öl  kə  lə  ri-
 miz ara  sın  da bü  tün sa  hə  lər  də əla -
qə  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si -
nə bö  yük töh  fə ve  rə  cək.

Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi  nin baş  çı  sı 
vur  ğu  la  yıb ki, sə  fər çər  çi  və  sin  də 
im  za  lan  ma  sı göz  lə  ni  lən sə  nəd  lər 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da st  ra  te  ji əmək -
daş  lıq üçün bö  yük əhə  miy  yət kəsb 
edə  cək. Döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da iq -

SƏFƏR

olu  nur. Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can döv  lət müs  tə  qil  li  yi-
 ni bər  pa edən  dən son  ra bi  zim əla -
qə  lə  ri  miz ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
da  xil olub, bu gü  nə qə  dər iki öl  kə 
ara  sın  da 34 sə  nəd im  za  la  nıb, da  ha 

8 sə  nəd mü  za  ki  rə pro  se  sin  də  dir.
Sey  min spi  ke  ri İna  ra Mur  ni  yet -

se de  yib ki, Lat  vi  ya  da Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Ri  qa  ya 
sə  fə  ri  ni sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  lər. 
Be  lə bir inam ifa  də olu  nub ki, bu 

sə  fər öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən  mə-
 si  nə xid  mət edə  cək.

İna  ra Mur  ni  yet  se Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun Lat  vi  ya  nın ic  ti  mai-si-
 ya  si hə  ya  tın  da, xü  su  sən iq  ti  sa  di 
sa  hə  də sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti  ni də 
vur  ğu  la  yıb.

Lat  vi  ya Sey  mi  nin spi  ke  ri Azər -
bay  ca  nın ən ağ  rı  lı prob  le  mi olan 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si möv  zu  su  na 
to  xu  na  raq de  yib ki, Lat  vi  ya Azər -
bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs -
tək  lə  yir. İ.Mur  ni  yet  se bu mü  na  qi -
şə  nin sülh yo  lu ilə, bey  nəl  xalq hü -
quq nor  ma  la  rı və prin  sip  lə  ri çər  çi -
və  sin  də tən  zim  lə  nə  cə  yi  nə əmin 
ol  du  ğu  nu bil  di  rib.

Gö  rüş  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şa  fı, bu əla -
qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na qa  nun  ve  ri  ci or -
qan  la  rın töh  fə  si və iki  tə  rəf  li ma  raq 
do  ğu  ran di  gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı 
mü  za  ki  rə  lər apa  rı  lıb. Qeyd edi  lib 
ki, döv  lət baş  çı  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  ri və im  za  lan  mış sə  nəd  lər əla -
qə  lə  ri  mi  zin da  ha da ge  niş  lən  mə  si -
nə tə  kan ve  rir.

Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  yıb ki, 
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Azər  bay  can  la Lat  vi  ya ara  sın  da iq -
ti  sa  di əla  qə  lə  ri si  ya  si əmək  daş  lıq 
sə  viy  yə  si  nə çat  dır  maq la  zım  dır. O 
qeyd edib ki, 2016-cı il  də öl  kə  lə  ri -
miz ara  sın  da əm  təə döv  riy  yə  si  nin 
həc  mi təx  mi  nən 9 mil  yon dol  la  ra 
bə  ra  bər olub.

Bu gün Azər  bay  ca  nın ener  ge  ti -
ka sa  hə  sin  də Av  ro  pa  nın eti  bar  lı 
tə  rəf  da  şı  na çev  ril  di  yi  ni qeyd edən 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  mi  zin ener  ji 
po  ten  sialı  nı diq  qə  tə çat  dı  ra  raq, 
qa  za  nıl  mış uğur  lar  dan və real  laş -
dı  rı  lan inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  rin -
dən da  nı  şıb.

Spi  ker Oq  tay Əsə  dov Azər  bay -
can və Lat  vi  ya par  la  ment  lə  rin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən dost  luq qrup  la -
rı  nın işi  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. 
Mil  li Məc  li  sin GUAM PA çər  çi  və -
sin  də Bal  tik As  samb  le  ya  sı ilə sıx 
əmək  daş  lı  ğı  nı qeyd edib. Vur  ğu  la-
 yıb ki, bu əmək  daş  lıq Azər  bay  can 
və Lat  vi  ya par  la  ment  lə  ri ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən  mə-
 si  nə im  kan ya  ra  dır.

Spi  ker Lat  vi  ya Sey  mi  nin 100 de -
pu  ta  tın  dan 53-ü tə  rə  fin  dən qə  bul 
edil  miş Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı haq  qın  da 
bə  ya  na  ta gö  rə Lat  vi  ya par  la  men  ti -
nə tə  şək  kür edə  rək xa  tır  la  dıb ki, 
hə  min bə  ya  nat  da Azər  bay  can xal -
qı ilə həm  rəy  lik ifa  də edi  lib, bu 
qey  ri-in  sa  ni ci  na  yət pis  lə  ni  lib.

Gö  rüş  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla -
qə  lə  rin in  di  ki sə  viy  yə  si və in  ki  şaf 
pers  pek  tiv  lə  ri haq  qın  da fi  kir mü -
ba  di  lə  si apa  rı  lıb. Qa  nun  ve  ri  ci  lik 
sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya 
mü  ba  di  lə  si  nin, dost  luq qrup  la  rı -
nın fəaliy  yə  ti  ni da  ha da güc  lən  dir -
mə  yin va  cib  li  yi vur  ğu  la  nıb.

Son  ra nü  ma  yən  də he  yə  ti  miz Ri -
qa  ya rəs  mi sə  fər çər  çi  və  sin  də bu 
öl  kə  nin Baş na  zi  ri  nin müavi  ni, iq -
ti  sa  diy  yat na  zi  ri Ar  vils Aşe  ra  dens -
lə gö  rü  şüb. Azər  bay  can nü  ma  yən -
də he  yə  ti  ni sa  lam  la  yan Baş na  zi  rin 
müavi  ni 28 May Res  pub  li  ka Gü  nü 
mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı  rıb. 
O, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iki  tə  rəf  li 
mü  na  si  bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  sin -

dən məm  nun  lu  ğu  nu bil  di  rib, iq  ti -
sa  di əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si -
nin va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  yıb. Baş na -
zi  rin müavi  ni de  yib ki, qar  şı  lıq  lı 
sə  mə  rə  li əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  di -
ril  mə  si üçün möv  cud po  ten  sial  dan 
hər  tə  rəf  li is  ti  fa  də et  mək zə  ru  ri  dir. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri qeyd edib 
ki, Azər  bay  can və Lat  vi  ya qar  şı  lıq-
 lı hör  mə  tə və bə  ra  bər  hü  quq  lu 
əmək  daş  lı  ğa əsas  la  nan tə  rəf  daş öl -
kə  lər  dir. 

Oq  tay Əsə  dov diq  qə  tə çat  dı  rıb 
ki, Azər  bay  can bö  yük po  ten  sialı 
olan qey  ri-neft sek  to  ru  na in  ves  ti  si-
 ya  la  rın cəlb edil  mə  sin  də və lat  vi -
ya  lı in  ves  tor  la  rın bu sa  hə  də fəal  lı -
ğın  da ma  raq  lı  dır. İq  ti  sa  di əla  qə  lə -
rin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də hö  ku  mət-
 lə  ra  ra  sı ko  mis  si  ya xü  su  si rol oy  na -
yır. 

Gö  rüş  də Lat  vi  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da ti  ca  ri-iq  ti  sa  di mü  na  si  bət -
lə  rin və  ziy  yə  ti və in  ki  şaf pers  pek -
tiv  lə  ri mü  za  ki  rə edi  lib. 

İq  ti  sa  diy  yat na  zi  ri vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin Lat  vi  ya  ya göz  lə  ni  lən sə -
fə  ri Lat  vi  ya ilə Azər  bay  can ara  sın -
da əmək  daş  lı  ğın möh  kəm  lən  di  ril -
mə  si  nə mü  hüm tə  kan ve  rə  cək. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri sə  fər za  ma -
nı Lat  vi  ya  nın xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri Ed -
qars Rin  ke  viçs ilə gö  rü  şüb. Gö  rüş -
də Lat  vi  ya xa  ri  ci si  ya  sət ida  rə  si  nin 

baş  çı  sı Ed  qars Rin  ke  viçs qo  naq  la  rı 
sa  lam  la  yıb, sə  fər  də on  la  ra uğur  lar 
ar  zu  la  yıb və əmin ol  du  ğu  nu bil  di -
rib ki, bu sə  fər iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin 
da  ha da in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə im -
kan ya  ra  da  caq.

Par  la  men  tin Səd  ri Oq  tay Əsə -
dov sə  mi  mi qar  şı  lan  ma  ya gö  rə tə -
şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Spi  ker qeyd 
edib ki, yük  sək sə  viy  yə  də qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər və apa  rı  lan da  nı  şıq  lar iki -
tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na müs  bət 
töh  fə ve  rir.

Oq  tay Əsə  dov diq  qə  tə çat  dı  rıb 
ki, bu il Azər  bay  can-Lat  vi  ya iki  tə -
rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin  də xü  su  si əhə -
miy  yət kəsb edir və biz iki öl  kə 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə -
rin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 25 il  li  yi ərə  fə -
sin  də  yik. Bal  tik  ya  nı öl  kə  lər ara  sın -
da Azər  bay  ca  nın sə  fir  li  yi ilk də  fə 
məhz Lat  vi  ya  da açı  lıb.

Ed  qars Rin  ke  viçs de  yib ki, Lat -
vi  ya  da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl -
ham Əli  ye  vin sə  fə  ri  ni sə  bir  siz  lik  lə 
göz  lə  yir  lər, çün  ki bu sə  fər öl  kə  lə  ri-
 miz ara  sın  da bü  tün sa  hə  lər  də əla -
qə  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si -
nə bö  yük töh  fə ve  rə  cək.

Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi  nin baş  çı  sı 
vur  ğu  la  yıb ki, sə  fər çər  çi  və  sin  də 
im  za  lan  ma  sı göz  lə  ni  lən sə  nəd  lər 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da st  ra  te  ji əmək -
daş  lıq üçün bö  yük əhə  miy  yət kəsb 
edə  cək. Döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da iq -

SƏFƏR

olu  nur. Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  yıb 
ki, Azər  bay  can döv  lət müs  tə  qil  li  yi-
 ni bər  pa edən  dən son  ra bi  zim əla -
qə  lə  ri  miz ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
da  xil olub, bu gü  nə qə  dər iki öl  kə 
ara  sın  da 34 sə  nəd im  za  la  nıb, da  ha 

8 sə  nəd mü  za  ki  rə pro  se  sin  də  dir.
Sey  min spi  ke  ri İna  ra Mur  ni  yet -

se de  yib ki, Lat  vi  ya  da Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Ri  qa  ya 
sə  fə  ri  ni sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  yir  lər. 
Be  lə bir inam ifa  də olu  nub ki, bu 

sə  fər öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  rin da  ha da möh  kəm  lən  mə-
 si  nə xid  mət edə  cək.

İna  ra Mur  ni  yet  se Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun Lat  vi  ya  nın ic  ti  mai-si-
 ya  si hə  ya  tın  da, xü  su  sən iq  ti  sa  di 
sa  hə  də sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti  ni də 
vur  ğu  la  yıb.

Lat  vi  ya Sey  mi  nin spi  ke  ri Azər -
bay  ca  nın ən ağ  rı  lı prob  le  mi olan 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si möv  zu  su  na 
to  xu  na  raq de  yib ki, Lat  vi  ya Azər -
bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs -
tək  lə  yir. İ.Mur  ni  yet  se bu mü  na  qi -
şə  nin sülh yo  lu ilə, bey  nəl  xalq hü -
quq nor  ma  la  rı və prin  sip  lə  ri çər  çi -
və  sin  də tən  zim  lə  nə  cə  yi  nə əmin 
ol  du  ğu  nu bil  di  rib.

Gö  rüş  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin gə  lə  cək in  ki  şa  fı, bu əla -
qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na qa  nun  ve  ri  ci or -
qan  la  rın töh  fə  si və iki  tə  rəf  li ma  raq 
do  ğu  ran di  gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı 
mü  za  ki  rə  lər apa  rı  lıb. Qeyd edi  lib 
ki, döv  lət baş  çı  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı sə -
fər  lə  ri və im  za  lan  mış sə  nəd  lər əla -
qə  lə  ri  mi  zin da  ha da ge  niş  lən  mə  si -
nə tə  kan ve  rir.

Oq  tay Əsə  dov vur  ğu  la  yıb ki, 
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qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün və  ziy -
yə  ti  nə düş  mə  si ilə nə  ti  cə  lə  nib. 

Spi  ker Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
ən ağ  rı  lı prob  le  mi olan Er  mə  nis -
tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  sin  dən da  nı  şa  raq xa  tır  la -
dıb ki, ATƏT-in Minsk Qru  pu bu 
mü  na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  si üçün 
ya  ra  dı  lıb. La  kin təəs  süf ki, bu qu -
ru  mun fəaliy  yə  ti göz  lə  ni  lən nə  ti  cə-
 lə  ri ver  mə  yib. Oq  tay Əsə  dov vur -
ğu  la  yıb ki, heç şüb  hə  siz, Azər  bay -
can is  tə  ni  lən yol  la bu prob  le  mi həll 
edə  cək, öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü -
yü  nün bər  pa edil  mə  si  nə nail ola -
caq. 

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin Səd -
ri qeyd edib ki, bu gün bey  nəl  xalq 
are  na  da nü  fuz  lu bir döv  lət olan 
Azər  bay  can Av  ro  pa  nın ener  ji təh -
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  sin  də 
mü  hüm rol oy  na  yır. Öl  kə  miz Av -
ro  pa öl  kə  lə  ri ilə, o cüm  lə  dən Lat  vi-
 ya ilə əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  di  ril -
mə  si  nə xü  su  si əhə  miy  yət ve  rir. 

Lat  vi  ya Sey  mi  nin spi  ke  ri xa  nım 
İna  ra Mur  ni  yet  se öz adın  dan və 

Lat  vi  ya xal  qı adın  dan təd  bir iş  ti -
rak  çı  la  rı  nı Azər  bay  can Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 99 il  li-
 yi mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib. İna  ra 
Mur  ni  yet  se vur  ğu  la  yıb ki, bu gün 
Lat  vi  ya və Azər  bay  can qü  rur  la de -
yə bi  lər: “Biz müs  tə  qil və azad 
döv  lət  lə  rik!”

Lat  vi  ya spi  ke  ri de  yib ki, onun 
öl  kə  si Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni 
və əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  yir. 
İ.Mur  ni  yet  se qeyd edib ki, Azər -
bay  can ilə Lat  vi  ya  nı möh  kəm dost-
 luq tel  lə  ri bağ  la  yır. İki öl  kə ara  sın -
da fəal si  ya  si dialoq apa  rı  lır. Lat  vi-
 ya Azər  bay  can ilə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı 
ara  sın  da in  ki  şaf et  mək  də olan əla -
qə  lə  ri al  qış  la  yır. 

İna  ra Mur  ni  yet  se xa  tır  la  dıb ki, 
gə  lən il hər iki öl  kə öz müs  tə  qil  li  yi-
 nin 100 il  li  yi  ni qeyd edə  cək. Sey -
min spi  ke  ri vur  ğu  lay  ıb ki, və  tə  nə 
mə  həb  bət his  si bi  zə öz döv  lət  çi  li  yi-
 mi  zi qo  ru  yub sax  la  maq üçün güc 
ve  rir. 

Bay  ram təd  bi  rin  də or  kestr Üze -
yir Ha  cı  bəy  li  nin, Fik  rət Əmi  ro  vun, 

ha  be  lə la  tış və Av  ro  pa bəs  tə  kar  la -
rı  nın əsər  lə  rin  dən iba  rət kon  sert 
proq  ra  mı ilə çı  xış edib.

Ri  qa Klas  sik Gim  na  zi  ya  sı nəz -
din  də Ba  zar gü  nü Azər  bay  can 
mək  tə  bi  nin şa  gird  lə  ri Azər  bay  can 
haq  qın  da ana di  lin  də şeir  lər oxu -
yub  lar.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Ri  qa  da Azad -
lıq abi  də  si  ni zi  ya  rət edib, önü  nə 
gül dəs  tə  si qo  yub. Azər  bay  can par-
 la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv -
lə  ri Lat  vi  ya Mil  li Bə  dii Mu  ze  yin  də 
olub, di  gər mə  də  ni təd  bir  lə  rə qa  tı -
lıb  lar. 

Lat  vi  ya Res  pub  li  ka  sı  na sə  fər za -
ma  nı ke  çi  ri  lən təd  bir  lər  də nü  ma -
yən  də he  yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri - de  pu -
tat  lar  dan Kam  ran Bay  ra  mov, Ül -
viy  yə Ağa  ye  va, Röv  şən Rza  yev, 
Ma  lik Hə  sə  nov, par  la  ment Apa  ra -
tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev və di -
gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak edib  lər.

Akif Tə  vək  kü  loğ  lu
MilliMəclisinMətbuatkatibi,
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ti  sa  di sa  hə  də qar  şı  lıq  lı sər  fə  li 
əmək  daş  lı  ğı da  ha da ge  niş  lən  dir -
mək üçün po  ten  sial im  kan  lar çox -
dur.

Gö  rüş  də ener  ge  ti  ka sa  hə  sin  də 
əmək  daş  lıq ba  rə  də, real  laş  dı  rı  lan 
re  gional la  yi  hə  lər haq  qın  da fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb. E.Rin  ke  viçs 
vur  ğu  la  yıb ki, Av  ro  pa  nın ener  ge  ti-
 ka ar  xi  tek  tu  ra  sın  da Azər  bay  ca  nın 
ro  lu yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Azər-
 bay  can Av  ro  pa  nın ener  ge  ti  ka təh -
lü  kə  siz  li  yin  də son də  rə  cə mü  hüm 
rol oy  na  yır, ener  ge  ti  ka sek  to  run  da 
əmək  daş  lıq Lat  vi  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin va  cib sa  hə  si -
dir.

Lat  vi  ya XİN rəh  bə  ri da  ha son  ra 
qeyd edib ki, onun öl  kə  si Av  ro  pa 
Bir  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın mü  na  si -
bət  lə  ri  ni tam dəs  tək  lə  yir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri de  yib ki, 
Azər  bay  can mə  də  ni-hu  ma  ni  tar sa -

hə  də əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma  raq-
 lı  dır. Lat  vi  ya  nın Azər  bay  can ic  ma -
sı  nın ro  lu  nu ay  rı  ca vur  ğu  la  yan 
Oq  tay Əsə  dov qeyd edib ki, Bal  tik-
 ya  nı öl  kə  lər ara  sın  da ən bö  yük 
Azər  bay  can ic  ma  sı  nın məhz Lat  vi-
 ya  da ya  şa  ma  sı mə  də  ni əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fı üçün möh  kəm tə  məl ya  ra -
dır. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, 2013-cü 
il  də Ba  kı  da La  tış  lar Cə  miy  yə  ti  nin 
fəaliy  yə  ti bər  pa edi  lib.

Spi  ker diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, son 
il  lər  də Azər  bay  can  da mü  tə  ma  di 
ola  raq hu  ma  ni  tar əmək  daş  lıq üz  rə 
bey  nəl  xalq təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. Öl  kə-
 də ke  çi  ri  lən bey  nəl  xalq fo  rum  lar 
bu  nu söy  lə  mə  yə əsas ve  rir ki, Azər-
 bay  can dün  ya  da to  le  rant  lıq və 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm mər  kə  zi  nə çev  ri -
lib.

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun baş  çı  lı  ğı ilə 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri 

sə  fər müd  də  tin  də Azər  bay  ca  nın 
Lat  vi  ya  da  kı sə  fir  li  yi tə  rə  fin  dən bu 
öl  kə  nin pay  tax  tın  da təş  kil olun -
muş 28 May Res  pub  li  ka Gü  nü mü -
na  si  bə  ti  lə tən  tə  nə  li qə  bul  da iş  ti  rak 
edib  lər. Bu  ra  da Lat  vi  ya Sey  mi  nin 
spi  ke  ri İna  ra Mur  ni  yet  se, Sey  min 
de  pu  tat  la  rı, öl  kə  nin yük  sək və  zi  fə-
 li rəs  mi şəxs  lə  ri, Lat  vi  ya XİN-in 
əmək  daş  la  rı, Lat  vi  ya  nın sa  biq Pre -
zi  den  ti Val  dis Zat  lers, bu öl  kə  də 
akk  re  di  tə edil  miş dip  lo  ma  tik kor -
pu  sun nü  ma  yən  də  lə  ri, iş  gü  zar 
dairə  lə  rin təm  sil  çi  lə  ri, ic  ti  mai-si  ya-
 si xa  dim  lər, Azər  bay  can dias  po  ru -
nun üzv  lə  ri, KİV nü  ma  yən  də  lə  ri 
iş  ti  rak edib  lər.

Ümum  lat  vi  ya Mah  nı və Rəqs 
Bay  ra  mı  nın baş di  ri  jo  ru Xa  rald 
Bard  zin  şin rəh  bər  li  yi ilə or  kest  rin 
ifa  sın  da Azər  bay  ca  nın və Lat  vi  ya -
nın döv  lət himn  lə  ri səs  lə  nib. 

Təd  bi  rin rəs  mi his  sə  sin  də Azər -
bay  ca  nın Lat  vi  ya  da  kı sə  fi  ri Ca  van-
 şir Axun  dov çı  xış edib. Sə  fir təd  bir 
iş  ti  rak  çı  la  rı  nı Azər  bay  ca  nın döv  lət 
bay  ra  mı - Res  pub  li  ka Gü  nü mü  na-
 si  bə  ti  lə təb  rik edib və çı  xış üçün 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  do  va söz ve  rib.

Oq  tay Əsə  dov mü  səl  man Şər -
qin  də ilk de  mok  ra  tik res  pub  li  ka -
nın məhz Azər  bay  can  da ya  ra  dıl -
ma  sı ba  rə  də da  nı  şıb. O diq  qə  tə 
çat  dı  rıb ki, Azər  bay  can Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti xal  qı  mı  zın de  mok  ra  tik 
ənə  nə  lə  ri  nin əsa  sı  nı qo  yub, mil  liy -
yə  tin  dən, si  ya  si möv  qe  yin  dən və 
di  ni eti  qa  dın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq 
bü  tün və  tən  daş  lar üçün bə  ra  bər 
hü  quq  lar tə  min edib. Spi  ker bil  di -
rib ki, 1991-ci il okt  yab  rın 18-də 
Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi 
bər  pa edi  lib. Müs  tə  qil  li  yin bər  pa -
sın  dan son  ra  kı ilk il  lər  də Er  mə  nis -
tan tə  rə  fin  dən Azər  bay  can əra  zi  lə -
ri  nin 20 faizi  nin iş  ğal edil  mə  si 1 
mil  yon  dan çox həm  və  tə  ni  mi  zin 
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qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün və  ziy -
yə  ti  nə düş  mə  si ilə nə  ti  cə  lə  nib. 

Spi  ker Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
ən ağ  rı  lı prob  le  mi olan Er  mə  nis -
tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  sin  dən da  nı  şa  raq xa  tır  la -
dıb ki, ATƏT-in Minsk Qru  pu bu 
mü  na  qi  şə  nin tən  zim  lən  mə  si üçün 
ya  ra  dı  lıb. La  kin təəs  süf ki, bu qu -
ru  mun fəaliy  yə  ti göz  lə  ni  lən nə  ti  cə-
 lə  ri ver  mə  yib. Oq  tay Əsə  dov vur -
ğu  la  yıb ki, heç şüb  hə  siz, Azər  bay -
can is  tə  ni  lən yol  la bu prob  le  mi həll 
edə  cək, öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü -
yü  nün bər  pa edil  mə  si  nə nail ola -
caq. 

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin Səd -
ri qeyd edib ki, bu gün bey  nəl  xalq 
are  na  da nü  fuz  lu bir döv  lət olan 
Azər  bay  can Av  ro  pa  nın ener  ji təh -
lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  sin  də 
mü  hüm rol oy  na  yır. Öl  kə  miz Av -
ro  pa öl  kə  lə  ri ilə, o cüm  lə  dən Lat  vi-
 ya ilə əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  di  ril -
mə  si  nə xü  su  si əhə  miy  yət ve  rir. 

Lat  vi  ya Sey  mi  nin spi  ke  ri xa  nım 
İna  ra Mur  ni  yet  se öz adın  dan və 

Lat  vi  ya xal  qı adın  dan təd  bir iş  ti -
rak  çı  la  rı  nı Azər  bay  can Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nın 99 il  li-
 yi mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edib. İna  ra 
Mur  ni  yet  se vur  ğu  la  yıb ki, bu gün 
Lat  vi  ya və Azər  bay  can qü  rur  la de -
yə bi  lər: “Biz müs  tə  qil və azad 
döv  lət  lə  rik!”

Lat  vi  ya spi  ke  ri de  yib ki, onun 
öl  kə  si Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni 
və əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  yir. 
İ.Mur  ni  yet  se qeyd edib ki, Azər -
bay  can ilə Lat  vi  ya  nı möh  kəm dost-
 luq tel  lə  ri bağ  la  yır. İki öl  kə ara  sın -
da fəal si  ya  si dialoq apa  rı  lır. Lat  vi-
 ya Azər  bay  can ilə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı 
ara  sın  da in  ki  şaf et  mək  də olan əla -
qə  lə  ri al  qış  la  yır. 

İna  ra Mur  ni  yet  se xa  tır  la  dıb ki, 
gə  lən il hər iki öl  kə öz müs  tə  qil  li  yi-
 nin 100 il  li  yi  ni qeyd edə  cək. Sey -
min spi  ke  ri vur  ğu  lay  ıb ki, və  tə  nə 
mə  həb  bət his  si bi  zə öz döv  lət  çi  li  yi-
 mi  zi qo  ru  yub sax  la  maq üçün güc 
ve  rir. 

Bay  ram təd  bi  rin  də or  kestr Üze -
yir Ha  cı  bəy  li  nin, Fik  rət Əmi  ro  vun, 

ha  be  lə la  tış və Av  ro  pa bəs  tə  kar  la -
rı  nın əsər  lə  rin  dən iba  rət kon  sert 
proq  ra  mı ilə çı  xış edib.

Ri  qa Klas  sik Gim  na  zi  ya  sı nəz -
din  də Ba  zar gü  nü Azər  bay  can 
mək  tə  bi  nin şa  gird  lə  ri Azər  bay  can 
haq  qın  da ana di  lin  də şeir  lər oxu -
yub  lar.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Ri  qa  da Azad -
lıq abi  də  si  ni zi  ya  rət edib, önü  nə 
gül dəs  tə  si qo  yub. Azər  bay  can par-
 la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv -
lə  ri Lat  vi  ya Mil  li Bə  dii Mu  ze  yin  də 
olub, di  gər mə  də  ni təd  bir  lə  rə qa  tı -
lıb  lar. 

Lat  vi  ya Res  pub  li  ka  sı  na sə  fər za -
ma  nı ke  çi  ri  lən təd  bir  lər  də nü  ma -
yən  də he  yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri - de  pu -
tat  lar  dan Kam  ran Bay  ra  mov, Ül -
viy  yə Ağa  ye  va, Röv  şən Rza  yev, 
Ma  lik Hə  sə  nov, par  la  ment Apa  ra -
tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev və di -
gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak edib  lər.

Akif Tə  vək  kü  loğ  lu
MilliMəclisinMətbuatkatibi,
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ti  sa  di sa  hə  də qar  şı  lıq  lı sər  fə  li 
əmək  daş  lı  ğı da  ha da ge  niş  lən  dir -
mək üçün po  ten  sial im  kan  lar çox -
dur.

Gö  rüş  də ener  ge  ti  ka sa  hə  sin  də 
əmək  daş  lıq ba  rə  də, real  laş  dı  rı  lan 
re  gional la  yi  hə  lər haq  qın  da fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb. E.Rin  ke  viçs 
vur  ğu  la  yıb ki, Av  ro  pa  nın ener  ge  ti-
 ka ar  xi  tek  tu  ra  sın  da Azər  bay  ca  nın 
ro  lu yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Azər-
 bay  can Av  ro  pa  nın ener  ge  ti  ka təh -
lü  kə  siz  li  yin  də son də  rə  cə mü  hüm 
rol oy  na  yır, ener  ge  ti  ka sek  to  run  da 
əmək  daş  lıq Lat  vi  ya ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin va  cib sa  hə  si -
dir.

Lat  vi  ya XİN rəh  bə  ri da  ha son  ra 
qeyd edib ki, onun öl  kə  si Av  ro  pa 
Bir  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın mü  na  si -
bət  lə  ri  ni tam dəs  tək  lə  yir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri de  yib ki, 
Azər  bay  can mə  də  ni-hu  ma  ni  tar sa -

hə  də əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma  raq-
 lı  dır. Lat  vi  ya  nın Azər  bay  can ic  ma -
sı  nın ro  lu  nu ay  rı  ca vur  ğu  la  yan 
Oq  tay Əsə  dov qeyd edib ki, Bal  tik-
 ya  nı öl  kə  lər ara  sın  da ən bö  yük 
Azər  bay  can ic  ma  sı  nın məhz Lat  vi-
 ya  da ya  şa  ma  sı mə  də  ni əla  qə  lə  rin 
in  ki  şa  fı üçün möh  kəm tə  məl ya  ra -
dır. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, 2013-cü 
il  də Ba  kı  da La  tış  lar Cə  miy  yə  ti  nin 
fəaliy  yə  ti bər  pa edi  lib.

Spi  ker diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, son 
il  lər  də Azər  bay  can  da mü  tə  ma  di 
ola  raq hu  ma  ni  tar əmək  daş  lıq üz  rə 
bey  nəl  xalq təd  bir  lər ke  çi  ri  lir. Öl  kə-
 də ke  çi  ri  lən bey  nəl  xalq fo  rum  lar 
bu  nu söy  lə  mə  yə əsas ve  rir ki, Azər-
 bay  can dün  ya  da to  le  rant  lıq və 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm mər  kə  zi  nə çev  ri -
lib.

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun baş  çı  lı  ğı ilə 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri 

sə  fər müd  də  tin  də Azər  bay  ca  nın 
Lat  vi  ya  da  kı sə  fir  li  yi tə  rə  fin  dən bu 
öl  kə  nin pay  tax  tın  da təş  kil olun -
muş 28 May Res  pub  li  ka Gü  nü mü -
na  si  bə  ti  lə tən  tə  nə  li qə  bul  da iş  ti  rak 
edib  lər. Bu  ra  da Lat  vi  ya Sey  mi  nin 
spi  ke  ri İna  ra Mur  ni  yet  se, Sey  min 
de  pu  tat  la  rı, öl  kə  nin yük  sək və  zi  fə-
 li rəs  mi şəxs  lə  ri, Lat  vi  ya XİN-in 
əmək  daş  la  rı, Lat  vi  ya  nın sa  biq Pre -
zi  den  ti Val  dis Zat  lers, bu öl  kə  də 
akk  re  di  tə edil  miş dip  lo  ma  tik kor -
pu  sun nü  ma  yən  də  lə  ri, iş  gü  zar 
dairə  lə  rin təm  sil  çi  lə  ri, ic  ti  mai-si  ya-
 si xa  dim  lər, Azər  bay  can dias  po  ru -
nun üzv  lə  ri, KİV nü  ma  yən  də  lə  ri 
iş  ti  rak edib  lər.

Ümum  lat  vi  ya Mah  nı və Rəqs 
Bay  ra  mı  nın baş di  ri  jo  ru Xa  rald 
Bard  zin  şin rəh  bər  li  yi ilə or  kest  rin 
ifa  sın  da Azər  bay  ca  nın və Lat  vi  ya -
nın döv  lət himn  lə  ri səs  lə  nib. 

Təd  bi  rin rəs  mi his  sə  sin  də Azər -
bay  ca  nın Lat  vi  ya  da  kı sə  fi  ri Ca  van-
 şir Axun  dov çı  xış edib. Sə  fir təd  bir 
iş  ti  rak  çı  la  rı  nı Azər  bay  ca  nın döv  lət 
bay  ra  mı - Res  pub  li  ka Gü  nü mü  na-
 si  bə  ti  lə təb  rik edib və çı  xış üçün 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  do  va söz ve  rib.

Oq  tay Əsə  dov mü  səl  man Şər -
qin  də ilk de  mok  ra  tik res  pub  li  ka -
nın məhz Azər  bay  can  da ya  ra  dıl -
ma  sı ba  rə  də da  nı  şıb. O diq  qə  tə 
çat  dı  rıb ki, Azər  bay  can Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti xal  qı  mı  zın de  mok  ra  tik 
ənə  nə  lə  ri  nin əsa  sı  nı qo  yub, mil  liy -
yə  tin  dən, si  ya  si möv  qe  yin  dən və 
di  ni eti  qa  dın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq 
bü  tün və  tən  daş  lar üçün bə  ra  bər 
hü  quq  lar tə  min edib. Spi  ker bil  di -
rib ki, 1991-ci il okt  yab  rın 18-də 
Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi 
bər  pa edi  lib. Müs  tə  qil  li  yin bər  pa -
sın  dan son  ra  kı ilk il  lər  də Er  mə  nis -
tan tə  rə  fin  dən Azər  bay  can əra  zi  lə -
ri  nin 20 faizi  nin iş  ğal edil  mə  si 1 
mil  yon  dan çox həm  və  tə  ni  mi  zin 
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rov Pa  kis  tan Mil  li As  samb  le  ya  sı 
Səd  ri  nin müavi  ni Mur  ta  za Ab  ba  si-
 nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he -
yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Par  la  ment Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni ta  nı  yan ilk 
öl  kə  lər  dən olan Pa  kis  tan  la əla  qə  lər 
bir çox sa  hə  lər  də yük  sə  lən xət  lə in -
ki  şaf edir. Qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar 
sə  viy  yə  sin  də əmək  daş  lıq da  ha da 
möh  kəm  lə  nir.

Vit  se-spi  ker Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si, onun fə  sad  la  rı və ara  dan qal  dı -
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan ad  dım -
lar ba  rə  də da  nış  dı. O, Pa  kis  ta  nın 
Azər  bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi  ni dəs-
 tək  lə  mə  si  ni yük  sək də  yər  lən  dir  di.

Pa  kis  tan Mil  li As  samb  le  ya  sı 
Səd  ri  nin müavi  ni Mur  ta  za Ab  ba  si 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lən fo  rum mü  na  si  bə -
ti  lə təb  rik  lə  ri  ni çat  dır  dı və fo  ru -
mun işi  nə uğur  lar ar  zu  la  dı. Bil  di -
ril  di ki, qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər mü  na  si -
bət  lə  ri  mi  zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si-
 nə xid  mət edir.

Mur  ta  za Ab  ba  si öl  kə  sin  də hə  ya-
 ta ke  çi  ri  lən Çin-Pa  kis  tan Dəh  li  zi 
la  yi  hə  si ba  rə  də mə  lu  mat ver  di. 
Ümid et  di  yi  ni bil  dir  di ki, bu la  yi -
hə  nin real  laş  ma  sı bü  tün mü  səl  man 
öl  kə  lə  ri üçün fay  da  lı ola  caq.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın Lord  lar 
Pa  la  ta  sı  nın üz  vü, Bö  yük Bri  ta  ni  ya-
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu rəh  bə  ri  nin müavi  ni 
Ba  ro  nes  sa Za  hi  da Man  zur ilə gö -
rüş  dü.

Sədr bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın 
dos  tu ola  raq Bö  yük Bri  ta  ni  ya-
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun üz  vü ki  mi qo -
na  ğın öl  kə  mi  zə ha  zır  kı sə  fə  ri bi  zim 
üçün bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir. 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri diq  qə  tə çat  dır-
 dı ki, be  lə sə  fər  lər və gö  rüş  lər dost 

və tə  rəf  daş öl  kə  lər olan Azər  bay -
can  la Bö  yük Bri  ta  ni  ya ara  sın  da  kı 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı və di  gər sa  hə  lər-
 də mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na öz 
müs  bət töh  fə  si  ni ve  rir.

Ba  ro  nes  sa Za  hi  da Man  zur öl  kə -
mi  zin Bö  yük Bri  ta  ni  ya  da  kı sə  fir  li  yi 
ilə ya  xın  dan əmək  daş  lıq et  dik  lə  ri -
ni de  di və Bö  yük Bri  ta  ni  ya-Azər -
bay  can əla  qə  lə  ri  nin bun  dan son  ra 
da in  ki  şa  fın  da əmin  li  yi  ni bil  dir  di.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin müavi  ni, par  la  men  tin Tə  bii eh -
ti  yat  lar, ener  ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lən IV Ümum  dün  ya 
Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq Fo  ru -
mun  da iş  ti  rak edən Brüs  sel-Pay -
taxt Re  gionu par  la  men  ti  nin nü  ma -
yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər  dən da  nış  dı, bu sa  hə -
də bö  yük po  ten  sialın ol  du  ğu  nu, 
dost  luq və əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən -
di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı.

Vit  se-spi  ker Brüs  sel par  la  men -
ta  ri  lə  ri  nə Azər  bay  ca  nın tə  şəb  büs -
ka  rı və iş  ti  rak  çı  sı ol  du  ğu trans  mil  li 
neft, qaz, nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri ba  rə -
də ət  raf  lı mə  lu  mat ver  di.

Brüs  sel par  la  men  ti  nin vit  se-pre -
zi  den  ti Emin Öz  ka  ra qeyd et  di ki, 
Ba  kı  da ke  çir  dik  lə  ri gö  rüş  lər iki öl -
kə ara  sın  da əmək  daş  lı  ğa yax  şı im -
kan  lar ya  ra  da  caq.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis  Səd  ri -
nin müavi  ni, par  la  men  tin Tə  bii eh -
ti  yat  lar, ener  ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lən IV Ümum  dün  ya 
Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq Fo  ru -
mun  da iş  ti  rak edən ABŞ-ın Ay  da -
ho şta  tı  nın se  na  to  ru Marv Ha  ge -
don ilə gö  rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov bil  dir  di ki, 
ABŞ-Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin 

möh  kəm tə  mə  li var. O döv  lə  tin ay -
rı-ay  rı  ştat  la  rı ilə  öl  kə  miz ara  sın -
da qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri yük  sək də -
yər  lən  di  rən vit  se-spi  ker hər za  man 
bu mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma -
raq  lı ol  du  ğu  mu  zu vur  ğu  la  dı.

Sədr müavi  ni Azər  bay  ca  nın hə -
ya  ta ke  çir  di  yi trans  mil  li la  yi  hə  lər -
dən, neft, qaz, nəq  liy  yat sa  hə  sin  də-
 ki  uğur  la  rı  mız  dan  söh  bət aç  dı.

Se  na  tor Marv Ha  ge  don qeyd et -
di ki, Ay  da  ho gənc döv  lət  dir. Azər-
 bay  ca  nın bö  yük  sər  və  ti olan neft, 
qaz  eh  ti  yat  la  rı  nın is  tis  mar edil  mə-
 si sa  hə  sin  də təc  rü  bə  si öy  rə  nil  mə  li -
dir.

Ma  yın 3-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Ci  bu  ti Res  pub  li  ka  sı Mil  li As -
samb  le  ya  sı  nın Səd  ri Mo  ha  med Əli 
Hu  mə  din baş  çı  lıq et  di  yi par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker iki öl  kə ara  sın  da mü  na  si-
 bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da döv  lət baş  çı  la -
rı  nın xü  su  si ro  lu  nu qeyd edə  rək 
bil  dir  di ki, məhz iki öl  kə baş  çı  la  rı -
nın gö  rü  şün  dən son  ra iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün mün  bit şə -
rait ya  ra  nıb. Ha  zır  da iq  ti  sa  di, hu -
ma  ni  tar və di  gər sa  hə  lər  də mü  na -
si  bət  lə  ri  mi  zi in  ki  şaf et  dir  mək üçün 
iş  lər apa  rı  lır. Qeyd olun  du ki, hər 
iki öl  kə  nin par  la  men  tin  də qar  şı  lıq-
 lı dost  luq qrup  la  rı ya  ra  dı  lıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  da Azər  bay  ca  nı dəs  tək -
lə  di  yi  nə və Ci  bu  ti par  la  men  ti  nin 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nı ta  nı  ma  sı  na dair 
qə  bul et  di  yi qət  na  mə  yə gö  rə qo -
naq  la  ra tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di, on  la-
 ra Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də mə  lu -
mat ver  di.

Mo  ha  med Əli Hu  məd bil  dir  di 
ki, bir mü  səl  man öl  kə  si ola  raq Ci -
bu  ti Res  pub  li  ka  sı hə  mi  şə Azər  bay-
 ca  nın ya  nın  da  dır və Dağ  lıq Qa  ra -
bağ mü  na  qi  şə  si  nin tez  lik  lə əda  lət  li 
həl  li  ni ar  zu  la  yır.

RƏSMİ XRONİKA

Ma  yın 10-da Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər -
də olan İor  da  ni  ya Ha  şi  mi  lər Kral  lı-
 ğı Par  la  men  ti  nin Nü  ma  yən  də  lər 
Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Atef Ta  rav  ne  hin 
baş  çı  lıq et  di  yi par  la  ment nü  ma -
yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü. 

Spi  ker bil  dir  di ki, Azər  bay  can  la 
İor  da  ni  ya ara  sın  da si  ya  si, hu  ma  ni -
tar və di  gər sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq 
yük  sək sə  viy  yə  də  dir. İor  da  ni  ya 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da daim 
Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə-
 yir və mü  da  fiə edir. 

Söh  bət za  ma  nı iki öl  kə ara  sın  da 
iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı  nın 
va  cib  li  yi vur  ğu  lan  dı. Qeyd olun  du 
ki, bu  nun üçün ge  niş po  ten  sial 
möv  cud  dur.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri hər iki öl  kə-
 nin par  la  men  tin  də fəaliy  yət gös  tə -
rən qar  şı  lıq  lı dost  luq qrup  la  rı  nın 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın in -
ki  şa  fın  da xü  su  si ro  lu  nu qeyd et  di.

Gö  rüş  də Oq  tay Əsə  dov Er  mə -
nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra -
bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də də mə  lu -

mat ver  di. O, İor  da  ni  ya par  la  men  ti 
Se  na  tı  nın 2013-cü il ma  yın 28-də 
“Xo  ca  lı fa  ciəsi  nin 20-ci il  dö  nü  mü 
ilə əla  qə  dar Bə  ya  nat” qə  bul et  di  yi -
nə gö  rə bu öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci 
or  qa  nı  na bir da  ha öz də  rin min  nət-
 dar  lı  ğı  nı ifa  də et  di və ox  şar qə  ra  rın 
İor  da  ni  ya Par  la  men  ti  nin Nü  ma -
yən  də  lər Pa  la  ta  sı tə  rə  fin  dən də qə -
bul edi  lə  cə  yi  nə ina  mı  nı bil  dir  di.

Atef Ta  rav  neh de  di ki, İor  da  ni  ya 
hə  mi  şə Azər  bay  ca  nın haq  lı möv -
qe  yi  ni dəs  tək  lə  yir. Qo  naq İs  lam 
dün  ya  sı  nın prob  lem  lə  ri, ter  ro  riz -
mə qar  şı mü  ba  ri  zə, İor  da  ni  ya  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di-si  ya  si is  la-
 hat  lar ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü.

Ma  yın 22-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə -
rov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin Xa  ri  ci əla  qə  lər ko -
mi  tə  si  nin ye  ni səd  ri, Av  ro  pa Xalq 
Par  ti  ya  sı  nın Al  ma  ni  ya  dan olan de -
pu  ta  tı De  vid Mak-Alis  te  rin baş  çı -

lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü. 

Bi  rin  ci vit  se-spi  ker ha  zır  da 
Azər  bay  can  la Av  ro  pa Par  la  men  ti 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin müs  bət 
məc  ra  da in  ki  şaf et  di  yi  ni vur  ğu  la -
dı. O, de  pu  tat  la  rın qar  şı  lıq  lı sə  fər -
lə  ri  ni müs  bət də  yər  lən  dir  di.

De  vid Mak-Alis  ter bil  dir  di ki, 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
al  tı gün Cə  nu  bi Qaf  qa  zın hər üç 
öl  kə  sin  də ola  caq və gö  rüş  lər ke  çi -
rə  cək. Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin tər  ki-
 bi  nə Av  ro  pa Par  la  men  tin  də təm  sil 
olu  nan müx  tə  lif si  ya  si qrup  la  rın 
üzv  lə  ri da  xil  dir. Sə  fə  rin məq  sə  di 
re  gion  da  kı və  ziy  yət  lə ya  xın  dan ta -
nış ol  maq  dır.

Qo  naq Mil  li Məc  lis  lə Av  ro  pa 
Par  la  men  ti, həm  çi  nin Av  ro  nest PA 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin da  vam  lı in  ki  şa-
 fı  na ümid  var ol  du  ğu  nu bil  dir  di. 

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə -
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rov Pa  kis  tan Mil  li As  samb  le  ya  sı 
Səd  ri  nin müavi  ni Mur  ta  za Ab  ba  si-
 nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he -
yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Par  la  ment Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni ta  nı  yan ilk 
öl  kə  lər  dən olan Pa  kis  tan  la əla  qə  lər 
bir çox sa  hə  lər  də yük  sə  lən xət  lə in -
ki  şaf edir. Qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar 
sə  viy  yə  sin  də əmək  daş  lıq da  ha da 
möh  kəm  lə  nir.

Vit  se-spi  ker Er  mə  nis  tan-Azər -
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə -
si, onun fə  sad  la  rı və ara  dan qal  dı -
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan ad  dım -
lar ba  rə  də da  nış  dı. O, Pa  kis  ta  nın 
Azər  bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi  ni dəs-
 tək  lə  mə  si  ni yük  sək də  yər  lən  dir  di.

Pa  kis  tan Mil  li As  samb  le  ya  sı 
Səd  ri  nin müavi  ni Mur  ta  za Ab  ba  si 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lən fo  rum mü  na  si  bə -
ti  lə təb  rik  lə  ri  ni çat  dır  dı və fo  ru -
mun işi  nə uğur  lar ar  zu  la  dı. Bil  di -
ril  di ki, qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər mü  na  si -
bət  lə  ri  mi  zin da  ha da də  rin  ləş  mə  si-
 nə xid  mət edir.

Mur  ta  za Ab  ba  si öl  kə  sin  də hə  ya-
 ta ke  çi  ri  lən Çin-Pa  kis  tan Dəh  li  zi 
la  yi  hə  si ba  rə  də mə  lu  mat ver  di. 
Ümid et  di  yi  ni bil  dir  di ki, bu la  yi -
hə  nin real  laş  ma  sı bü  tün mü  səl  man 
öl  kə  lə  ri üçün fay  da  lı ola  caq.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Bir  ləş  miş Kral  lı  ğın Lord  lar 
Pa  la  ta  sı  nın üz  vü, Bö  yük Bri  ta  ni  ya-
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu rəh  bə  ri  nin müavi  ni 
Ba  ro  nes  sa Za  hi  da Man  zur ilə gö -
rüş  dü.

Sədr bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın 
dos  tu ola  raq Bö  yük Bri  ta  ni  ya-
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun üz  vü ki  mi qo -
na  ğın öl  kə  mi  zə ha  zır  kı sə  fə  ri bi  zim 
üçün bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir. 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri diq  qə  tə çat  dır-
 dı ki, be  lə sə  fər  lər və gö  rüş  lər dost 

və tə  rəf  daş öl  kə  lər olan Azər  bay -
can  la Bö  yük Bri  ta  ni  ya ara  sın  da  kı 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı və di  gər sa  hə  lər-
 də mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na öz 
müs  bət töh  fə  si  ni ve  rir.

Ba  ro  nes  sa Za  hi  da Man  zur öl  kə -
mi  zin Bö  yük Bri  ta  ni  ya  da  kı sə  fir  li  yi 
ilə ya  xın  dan əmək  daş  lıq et  dik  lə  ri -
ni de  di və Bö  yük Bri  ta  ni  ya-Azər -
bay  can əla  qə  lə  ri  nin bun  dan son  ra 
da in  ki  şa  fın  da əmin  li  yi  ni bil  dir  di.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin müavi  ni, par  la  men  tin Tə  bii eh -
ti  yat  lar, ener  ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lən IV Ümum  dün  ya 
Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq Fo  ru -
mun  da iş  ti  rak edən Brüs  sel-Pay -
taxt Re  gionu par  la  men  ti  nin nü  ma -
yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər  dən da  nış  dı, bu sa  hə -
də bö  yük po  ten  sialın ol  du  ğu  nu, 
dost  luq və əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən -
di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı.

Vit  se-spi  ker Brüs  sel par  la  men -
ta  ri  lə  ri  nə Azər  bay  ca  nın tə  şəb  büs -
ka  rı və iş  ti  rak  çı  sı ol  du  ğu trans  mil  li 
neft, qaz, nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri ba  rə -
də ət  raf  lı mə  lu  mat ver  di.

Brüs  sel par  la  men  ti  nin vit  se-pre -
zi  den  ti Emin Öz  ka  ra qeyd et  di ki, 
Ba  kı  da ke  çir  dik  lə  ri gö  rüş  lər iki öl -
kə ara  sın  da əmək  daş  lı  ğa yax  şı im -
kan  lar ya  ra  da  caq.

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis  Səd  ri -
nin müavi  ni, par  la  men  tin Tə  bii eh -
ti  yat  lar, ener  ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lən IV Ümum  dün  ya 
Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq Fo  ru -
mun  da iş  ti  rak edən ABŞ-ın Ay  da -
ho şta  tı  nın se  na  to  ru Marv Ha  ge -
don ilə gö  rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov bil  dir  di ki, 
ABŞ-Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin 

möh  kəm tə  mə  li var. O döv  lə  tin ay -
rı-ay  rı  ştat  la  rı ilə  öl  kə  miz ara  sın -
da qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri yük  sək də -
yər  lən  di  rən vit  se-spi  ker hər za  man 
bu mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma -
raq  lı ol  du  ğu  mu  zu vur  ğu  la  dı.

Sədr müavi  ni Azər  bay  ca  nın hə -
ya  ta ke  çir  di  yi trans  mil  li la  yi  hə  lər -
dən, neft, qaz, nəq  liy  yat sa  hə  sin  də-
 ki  uğur  la  rı  mız  dan  söh  bət aç  dı.

Se  na  tor Marv Ha  ge  don qeyd et -
di ki, Ay  da  ho gənc döv  lət  dir. Azər-
 bay  ca  nın bö  yük  sər  və  ti olan neft, 
qaz  eh  ti  yat  la  rı  nın is  tis  mar edil  mə-
 si sa  hə  sin  də təc  rü  bə  si öy  rə  nil  mə  li -
dir.

Ma  yın 3-də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 
olan Ci  bu  ti Res  pub  li  ka  sı Mil  li As -
samb  le  ya  sı  nın Səd  ri Mo  ha  med Əli 
Hu  mə  din baş  çı  lıq et  di  yi par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker iki öl  kə ara  sın  da mü  na  si-
 bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da döv  lət baş  çı  la -
rı  nın xü  su  si ro  lu  nu qeyd edə  rək 
bil  dir  di ki, məhz iki öl  kə baş  çı  la  rı -
nın gö  rü  şün  dən son  ra iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün mün  bit şə -
rait ya  ra  nıb. Ha  zır  da iq  ti  sa  di, hu -
ma  ni  tar və di  gər sa  hə  lər  də mü  na -
si  bət  lə  ri  mi  zi in  ki  şaf et  dir  mək üçün 
iş  lər apa  rı  lır. Qeyd olun  du ki, hər 
iki öl  kə  nin par  la  men  tin  də qar  şı  lıq-
 lı dost  luq qrup  la  rı ya  ra  dı  lıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  da Azər  bay  ca  nı dəs  tək -
lə  di  yi  nə və Ci  bu  ti par  la  men  ti  nin 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nı ta  nı  ma  sı  na dair 
qə  bul et  di  yi qət  na  mə  yə gö  rə qo -
naq  la  ra tə  şək  kü  rü  nü bil  dir  di, on  la-
 ra Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də mə  lu -
mat ver  di.

Mo  ha  med Əli Hu  məd bil  dir  di 
ki, bir mü  səl  man öl  kə  si ola  raq Ci -
bu  ti Res  pub  li  ka  sı hə  mi  şə Azər  bay-
 ca  nın ya  nın  da  dır və Dağ  lıq Qa  ra -
bağ mü  na  qi  şə  si  nin tez  lik  lə əda  lət  li 
həl  li  ni ar  zu  la  yır.

RƏSMİ XRONİKA

Ma  yın 10-da Mil  li Məc  li  sin Səd -
ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər -
də olan İor  da  ni  ya Ha  şi  mi  lər Kral  lı-
 ğı Par  la  men  ti  nin Nü  ma  yən  də  lər 
Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Atef Ta  rav  ne  hin 
baş  çı  lıq et  di  yi par  la  ment nü  ma -
yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü. 

Spi  ker bil  dir  di ki, Azər  bay  can  la 
İor  da  ni  ya ara  sın  da si  ya  si, hu  ma  ni -
tar və di  gər sa  hə  lər  də əmək  daş  lıq 
yük  sək sə  viy  yə  də  dir. İor  da  ni  ya 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da daim 
Azər  bay  ca  nın möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə-
 yir və mü  da  fiə edir. 

Söh  bət za  ma  nı iki öl  kə ara  sın  da 
iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı  nın 
va  cib  li  yi vur  ğu  lan  dı. Qeyd olun  du 
ki, bu  nun üçün ge  niş po  ten  sial 
möv  cud  dur.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri hər iki öl  kə-
 nin par  la  men  tin  də fəaliy  yət gös  tə -
rən qar  şı  lıq  lı dost  luq qrup  la  rı  nın 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın in -
ki  şa  fın  da xü  su  si ro  lu  nu qeyd et  di.

Gö  rüş  də Oq  tay Əsə  dov Er  mə -
nis  tan-Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra -
bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də də mə  lu -

mat ver  di. O, İor  da  ni  ya par  la  men  ti 
Se  na  tı  nın 2013-cü il ma  yın 28-də 
“Xo  ca  lı fa  ciəsi  nin 20-ci il  dö  nü  mü 
ilə əla  qə  dar Bə  ya  nat” qə  bul et  di  yi -
nə gö  rə bu öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci 
or  qa  nı  na bir da  ha öz də  rin min  nət-
 dar  lı  ğı  nı ifa  də et  di və ox  şar qə  ra  rın 
İor  da  ni  ya Par  la  men  ti  nin Nü  ma -
yən  də  lər Pa  la  ta  sı tə  rə  fin  dən də qə -
bul edi  lə  cə  yi  nə ina  mı  nı bil  dir  di.

Atef Ta  rav  neh de  di ki, İor  da  ni  ya 
hə  mi  şə Azər  bay  ca  nın haq  lı möv -
qe  yi  ni dəs  tək  lə  yir. Qo  naq İs  lam 
dün  ya  sı  nın prob  lem  lə  ri, ter  ro  riz -
mə qar  şı mü  ba  ri  zə, İor  da  ni  ya  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di-si  ya  si is  la-
 hat  lar ba  rə  də fi  kir  lə  ri  ni bö  lüş  dü.

Ma  yın 22-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə -
rov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin Xa  ri  ci əla  qə  lər ko -
mi  tə  si  nin ye  ni səd  ri, Av  ro  pa Xalq 
Par  ti  ya  sı  nın Al  ma  ni  ya  dan olan de -
pu  ta  tı De  vid Mak-Alis  te  rin baş  çı -

lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü. 

Bi  rin  ci vit  se-spi  ker ha  zır  da 
Azər  bay  can  la Av  ro  pa Par  la  men  ti 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin müs  bət 
məc  ra  da in  ki  şaf et  di  yi  ni vur  ğu  la -
dı. O, de  pu  tat  la  rın qar  şı  lıq  lı sə  fər -
lə  ri  ni müs  bət də  yər  lən  dir  di.

De  vid Mak-Alis  ter bil  dir  di ki, 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
al  tı gün Cə  nu  bi Qaf  qa  zın hər üç 
öl  kə  sin  də ola  caq və gö  rüş  lər ke  çi -
rə  cək. Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin tər  ki-
 bi  nə Av  ro  pa Par  la  men  tin  də təm  sil 
olu  nan müx  tə  lif si  ya  si qrup  la  rın 
üzv  lə  ri da  xil  dir. Sə  fə  rin məq  sə  di 
re  gion  da  kı və  ziy  yət  lə ya  xın  dan ta -
nış ol  maq  dır.

Qo  naq Mil  li Məc  lis  lə Av  ro  pa 
Par  la  men  ti, həm  çi  nin Av  ro  nest PA 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin da  vam  lı in  ki  şa-
 fı  na ümid  var ol  du  ğu  nu bil  dir  di. 

Ma  yın 4-də Mil  li Məc  lis Səd  ri -
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə -
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Ses  si  ya  nın ko  mi  tə ic  las  la  rın  da 
Su  ri  ya  da və İraq  da mü  ha  ri  bə  nin 
hu  ma  ni  tar as  pekt  lə  ri, so  sial me  dia 
in  qi  la  bı  nın si  ya  si və təh  lü  kə  siz  lik 
ba  xı  mın  dan nə  ti  cə  lə  ri, Qa  ra də  niz 
re  gionun  da sa  bit  li  yin in  ki  şa  fı, bal -
lis  tik ra  ket  dən mü  da  fiə və NA  TO, 
kos  mik fə  za  ya sa  hib  lik və müt  tə -
fiq  lə  rin mü  da  fiəsi, NA  TO-Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı əmək  daş  lı  ğı, Av  ro  pa  nın 
mü  da  fiə sə  na  ye  si ba  za  sı  nın və  ziy -
yə  ti, iq  lim də  yi  şik  li  yi ilə əla  qə  dar 
xərc  lə  rin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si, Ru  si -
ya - tə  rəf  daş  dan rə  qi  bə, NA  TO və 
Ark  ti  ka  da təh  lü  kə  siz  lik, NA  TO-
nun tex  no  lo  gi  ya üs  tün  lü  yü  nün 
sax  la  nıl  ma  sı, Ya  xın Şərq  də və Şi -
ma  li Af  ri  ka  da ər  zaq və su təh  lü  kə-
 siz  li  yi ki  mi möv  zu  lar mü  za  ki  rə 
olun  du.

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov və nü  ma-
 yən  də he  yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri qu  ru -
mun ko  mi  tə  lə  rin  də mü  za  ki  rə  yə 
çı  xa  rı  lan mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı çı  xış  lar 
et  di  lər.

NA  TO PA-nın Təh  lü  kə  siz  li  yin 
mül  ki öl  çü  lə  ri ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın -
da iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də Gür -

cüs  ta  nın st  ra  te  gi  ya  sı mü  za  ki  rə 
edil  di.

Gür  cüs  ta  nın ba  rış və və  tən  daş 
bə  ra  bər  li  yi üz  rə döv  lət na  zi  ri Ke  te-
 van Çi  xe  laş  vi  li, Gür  cüs  tan  da Av  ro-
 pa İt  ti  fa  qı  nın mo  ni  to  rinq mis  si  ya -

sı  nın rəh  bə  ri sə  fir Kes  tu  tis Jan -
kaus  kas çı  xış  la  rın  da Gür  cüs  tan 
əra  zi  sin  də  ki mü  na  qi  şə  lə  rin sə  bəb 
və nə  ti  cə  lə  ri, və  ziy  yət  dən çı  xış yol-
 la  rı ba  rə  də da  nış  dı  lar.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti -

ƏMƏKDAŞLIQ

Azərbaycan nümayəndə heyəti  
NATO PA-nın yaz sessiyasında iştirak etdi

Ma  yın 26-29-da Tbi  li  si  də NA  TO Par  la  ment  
As  samb  le  ya  sı  nın yaz ses  si  ya  sı işə baş  la  dı. Ses  si  ya -
da Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni, NA  TO 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da nü  ma  yən  də he  yə  ti -
mi  zin rəh  bə  ri Zi  ya  fət Əs  gə  ro  vun baş  çı  lıq et  di  yi 
de  pu  tat qru  pu iş  ti  rak et  di. Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
tər  ki  bi  nə de  pu  tat  lar  dan Si  ya  vuş Nov  ru  zov, Mə  la -
hət İb  ra  him  qı  zı və Qüd  rət Hə  sən  qu  li  yev da  xil idi.
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Ses  si  ya  nın ko  mi  tə ic  las  la  rın  da 
Su  ri  ya  da və İraq  da mü  ha  ri  bə  nin 
hu  ma  ni  tar as  pekt  lə  ri, so  sial me  dia 
in  qi  la  bı  nın si  ya  si və təh  lü  kə  siz  lik 
ba  xı  mın  dan nə  ti  cə  lə  ri, Qa  ra də  niz 
re  gionun  da sa  bit  li  yin in  ki  şa  fı, bal -
lis  tik ra  ket  dən mü  da  fiə və NA  TO, 
kos  mik fə  za  ya sa  hib  lik və müt  tə -
fiq  lə  rin mü  da  fiəsi, NA  TO-Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı əmək  daş  lı  ğı, Av  ro  pa  nın 
mü  da  fiə sə  na  ye  si ba  za  sı  nın və  ziy -
yə  ti, iq  lim də  yi  şik  li  yi ilə əla  qə  dar 
xərc  lə  rin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si, Ru  si -
ya - tə  rəf  daş  dan rə  qi  bə, NA  TO və 
Ark  ti  ka  da təh  lü  kə  siz  lik, NA  TO-
nun tex  no  lo  gi  ya üs  tün  lü  yü  nün 
sax  la  nıl  ma  sı, Ya  xın Şərq  də və Şi -
ma  li Af  ri  ka  da ər  zaq və su təh  lü  kə-
 siz  li  yi ki  mi möv  zu  lar mü  za  ki  rə 
olun  du.

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov və nü  ma-
 yən  də he  yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri qu  ru -
mun ko  mi  tə  lə  rin  də mü  za  ki  rə  yə 
çı  xa  rı  lan mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı çı  xış  lar 
et  di  lər.

NA  TO PA-nın Təh  lü  kə  siz  li  yin 
mül  ki öl  çü  lə  ri ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın -
da iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də Gür -

cüs  ta  nın st  ra  te  gi  ya  sı mü  za  ki  rə 
edil  di.

Gür  cüs  ta  nın ba  rış və və  tən  daş 
bə  ra  bər  li  yi üz  rə döv  lət na  zi  ri Ke  te-
 van Çi  xe  laş  vi  li, Gür  cüs  tan  da Av  ro-
 pa İt  ti  fa  qı  nın mo  ni  to  rinq mis  si  ya -

sı  nın rəh  bə  ri sə  fir Kes  tu  tis Jan -
kaus  kas çı  xış  la  rın  da Gür  cüs  tan 
əra  zi  sin  də  ki mü  na  qi  şə  lə  rin sə  bəb 
və nə  ti  cə  lə  ri, və  ziy  yət  dən çı  xış yol-
 la  rı ba  rə  də da  nış  dı  lar.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti -

ƏMƏKDAŞLIQ

Azərbaycan nümayəndə heyəti  
NATO PA-nın yaz sessiyasında iştirak etdi

Ma  yın 26-29-da Tbi  li  si  də NA  TO Par  la  ment  
As  samb  le  ya  sı  nın yaz ses  si  ya  sı işə baş  la  dı. Ses  si  ya -
da Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni, NA  TO 
Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da nü  ma  yən  də he  yə  ti -
mi  zin rəh  bə  ri Zi  ya  fət Əs  gə  ro  vun baş  çı  lıq et  di  yi 
de  pu  tat qru  pu iş  ti  rak et  di. Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
tər  ki  bi  nə de  pu  tat  lar  dan Si  ya  vuş Nov  ru  zov, Mə  la -
hət İb  ra  him  qı  zı və Qüd  rət Hə  sən  qu  li  yev da  xil idi.
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lo  metr uzaq  da  dır. Tbi  li  si  dən təx  mi-
 nən bir o qə  dər də mə  sa  fə  də Azər -
bay  ca  nın Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş -
ğal olun  muş Dağ  lıq Qa  ra  bağ böl  gə-
 si yer  lə  şir. Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal et  di  yi 
Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da - Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ  da və ona bi  ti  şik 7 ra  yo  nun 
əra  zi  sin  də eko  lo  ji sis  tem tam po  zu -
lub. Er  mə  ni  lər bu böl  gə  lər  də mə  də-
 niy  yət abi  də  lə  ri  ni, tə  bii sər  vət  lə  ri 
ta  lan edib, eko  lo  ji sis  te  mə cid  di zi -
yan vu  rub  lar. Er  mə  nis  tan  da  kı 
“Met  sa  mor” Atom Elekt  rik Stan  si -
ya  sı  nın ra  dioak  tiv tul  lan  tı  la  rı iş  ğal 
olun  muş Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də 
bas  dı  rı  lır. İş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də 
ye  tiş  di  ri  lən nar  ko  tik  lər isə Av  ro  pa -
ya da  şı  nır.

M.İb  ra  him  qı  zı bu cür tul  lan  tı  la -
rın tək  cə Azər  bay  can üçün de  yil, 
bü  töv  lük  də Cə  nu  bi Qaf  qaz və Av -

ro  pa  nın özü üçün cid  di təh  lü  kə 
mən  bə  yi ol  du  ğu  nu bil  dir  di. 

Ma  yın 29-da Tbi  li  si  də NA  TO 
PA-nın yaz ses  si  ya  sı  nın son ic  la  sı 
ke  çi  ril  di. Ses  si  ya  da iş  ti  rak edən 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri bu də  fə də öl  kə  mi  zin so  sial-
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, re  gion  da real  laş -
dır  dı  ğı qlo  bal ener  ji və inf  rast  ruk -
tur la  yi  hə  lə  ri, Azər  bay  ca  nın Av  ro -
pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nə ver  di  yi 
töh  fə  lər, elə  cə də qon  şu Er  mə  nis  ta -
nın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də 
tor  paq  la  rı  mı  zın 20 faizi  nin iş  ğal 
olun  ma  sı, bir mil  yon  dan çox qaç  qın 

və məc  bu  ri köç  kün prob  le  mi ba  rə -
də ət  raf  lı mə  lu  mat ver  di  lər.

İc  las  da bu qu  ru  mun Si  ya  si, Mü -
da  fiə və təh  lü  kə  siz  lik, Elm və tex -
no  lo  gi  ya  lar, İq  ti  sa  diy  yat və təh  lü -
kə  siz  lik ko  mi  tə  lə  ri  nin ic  las  la  rın  da 
mü  za  ki  rə olun  muş mə  sə  lə  lə  rə də 
mü  na  si  bət bil  di  ril  di, töv  si  yə xa -
rak  ter  li qə  rar  lar qə  bul olun  du. 
Həm  çi  nin ses  si  ya  da NA  TO PA 
“Gür  cüs  ta  nın Av  roat  lan  tik st  ruk -
tur  la  ra in  teq  ra  si  ya  sı  na dəs  tək” ad  lı 
bə  yan  na  mə qə  bul et  di.

Bu  nun  la da NA  TO PA-nın yaz 
ses  si  ya  sı ba  şa çat  dı.

ƏMƏKDAŞLIQ

nin rəh  bə  ri, Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov 
Gür  cüs  ta  nın üz  ləş  di  yi prob  lem  lər -
lə ya  xın  dan ta  nış ol  du  ğu  nu bil  dir -
di. O, Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə -
də mə  lu  mat ver  di, Azər  bay  can tor-
 paq  la  rı  nın 20 faizi  nin Er  mə  nis  tan 
si  lah  lı qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən iş  ğal 
edil  di  yi  ni, bir mil  yon  dan çox in  sa -
nın doğ  ma yurd-yu  va  la  rın  dan di -
dər  gin düş  dü  yü  nü bir da  ha diq  qə-
 tə çat  dır  dı.

İc  las  da Ab  xa  zi  ya və Cə  nu  bi Ose-
 ti  ya  da si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  rin for  ma -
laş  dı  rıl  ma  sı, Er  mə  nis  ta  nın si  lah -
lan  dı  rıl  ma  sı və s. mə  sə  lə  lər ba  rə  də 
fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Ses  si  ya çər  çi  və  sin  də Mü  da  fiə və 
təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da 
Gür  cüs  ta  nın mü  da  fiə na  zi  ri Le  van 
İzo  ria çı  xış edə  rək öl  kə  si  nin Av -
roat  lan  tik st  ruk  tur  la  ra in  teq  ra  si  ya -
sı, si  lah  lı qüv  və  lər  də is  la  hat  lar, 
bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq sa  hə  sin  də 
gö  rü  lən iş  lər ba  rə  də da  nış  dı. Azər-
 bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz -

vü, Mil  li Məc  li  sin İc  ti  mai bir  lik  lər 
və di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Si  ya  vuş Nov  ru  zov ic  las  da çı  xış 
edə  rək bey  nəl  xalq ter  ro  rizm və se -
pa  ra  tizm təh  lü  kə  lə  rin  dən söz açdı 
və qeyd et  di ki, Gür  cüs  tan ki  mi 
Azər  bay  can da iş  ğa  la mə  ruz qa  lıb; 
Er  mə  nis  tan si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri 
Azər  bay  can əra  zi  si  nin 20 faizi  ni 
iş  ğal edib və təh  lü  kə  lər bu gün də 
da  vam edir.

Mil  lət və  ki  li Si  ya  vuş Nov  ru  zov 
həm  çi  nin Mü  da  fiə və təh  lü  kə  siz  lik 
ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da “Bal  lis  tik ra -
ket  dən mü  da  fiə və NA  TO” ad  lı 
mə  ru  zə ət  ra  fın  da çı  xı  şı za  ma  nı da -
ha bir öl  kə  nin - Er  mə  nis  ta  nın da 
bal  lis  tik ra  ket  lə  rə ma  lik ol  du  ğu  nu 
bil  dir  di və bu öl  kə  yə qar  şı təd  bir -
lər gö  rül  mə  si  ni tək  lif et  di: “Mə  ru -
zə  də bal  lis  tik ra  ket  lə  rin bey  nəl  xalq 
ic  ti  maiy  yət üçün tö  rət  di  yi təh  lü  kə-
 lə  rin qeyd olun  ma  sı çox yax  şı hal -
dır. Bi  lir  si  niz ki, Er  mə  nis  ta  na bir 
mil  yard dol  lar  lıq si  lah ve  ri  lib. On -
la  rın sı  ra  sın  da “İs  gən  dər-M” ope -
ra  tiv-tak  ti  ki ra  ket komp  lek  si də 

var. Bu ra  ket komp  lek  si Cə  nu  bi 
Qaf  qaz, elə  cə də Av  ro  pa üçün çox 
cid  di təh  lü  kə  dir”.

Si  ya  vuş Nov  ru  zov Er  mə  nis  tan 
Pre  zi  den  ti Serj Sar  kis  ya  nın bu ra -
ket  lər  lə Azər  bay  ca  nı vu  ra  ca  ğı ba -
rə  də bə  ya  na  tı  nı da diq  qə  tə çat  dır -
dı. İc  las  da bu fak  tın mə  ru  zə  də nə -
zə  rə alı  na  ca  ğı bil  di  ril  di.

NA  TO PA-nın Elm və tex  no  lo  gi -
ya ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da isə Azər -
bay  ca  nın iş  ğal edilmiş əra  zi  lə  rin  də-
 ki eko  lo  ji və  ziy  yət diq  qət mər  kə  zin-
 də ol  du. Bu  ra  da Or  ta Şərq  də mü  ha-
 ri  bə  lə  rin eko  lo  ji ta  raz  lı  ğa vur  du  ğu 
zər  bə, ət  raf mü  hi  tin çirk  lən  mə  si, 
hə  min öl  kə  lə  rin iq  ti  sa  diy  ya  tı  na və 
əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  na, tə  bii eh  ti  yat -
la  ra vur  du  ğu zi  yan ba  rə  də mə  ru  zə 
din  lə  nil  di. Mə  ru  zə ilə bağ  lı Mil  li 
Məc  li  sin de  pu  ta  tı Mə  la  hət İb  ra  him-
 qı  zı çı  xış et  di. O, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 
möv  cud olan prob  lem  lər, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də ət  raf  lı 
mə  lu  mat ver  di. Mil  lət və  ki  li de  di 
ki, ses  si  ya  nın ke  çi  ril  di  yi Tbi  li  si şə -
hə  ri Or  ta Şərq  dən təx  mi  nən 400 ki -
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lo  metr uzaq  da  dır. Tbi  li  si  dən təx  mi-
 nən bir o qə  dər də mə  sa  fə  də Azər -
bay  ca  nın Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş -
ğal olun  muş Dağ  lıq Qa  ra  bağ böl  gə-
 si yer  lə  şir. Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal et  di  yi 
Azər  bay  can tor  paq  la  rın  da - Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ  da və ona bi  ti  şik 7 ra  yo  nun 
əra  zi  sin  də eko  lo  ji sis  tem tam po  zu -
lub. Er  mə  ni  lər bu böl  gə  lər  də mə  də-
 niy  yət abi  də  lə  ri  ni, tə  bii sər  vət  lə  ri 
ta  lan edib, eko  lo  ji sis  te  mə cid  di zi -
yan vu  rub  lar. Er  mə  nis  tan  da  kı 
“Met  sa  mor” Atom Elekt  rik Stan  si -
ya  sı  nın ra  dioak  tiv tul  lan  tı  la  rı iş  ğal 
olun  muş Azər  bay  can əra  zi  lə  rin  də 
bas  dı  rı  lır. İş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də 
ye  tiş  di  ri  lən nar  ko  tik  lər isə Av  ro  pa -
ya da  şı  nır.

M.İb  ra  him  qı  zı bu cür tul  lan  tı  la -
rın tək  cə Azər  bay  can üçün de  yil, 
bü  töv  lük  də Cə  nu  bi Qaf  qaz və Av -

ro  pa  nın özü üçün cid  di təh  lü  kə 
mən  bə  yi ol  du  ğu  nu bil  dir  di. 

Ma  yın 29-da Tbi  li  si  də NA  TO 
PA-nın yaz ses  si  ya  sı  nın son ic  la  sı 
ke  çi  ril  di. Ses  si  ya  da iş  ti  rak edən 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri bu də  fə də öl  kə  mi  zin so  sial-
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, re  gion  da real  laş -
dır  dı  ğı qlo  bal ener  ji və inf  rast  ruk -
tur la  yi  hə  lə  ri, Azər  bay  ca  nın Av  ro -
pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nə ver  di  yi 
töh  fə  lər, elə  cə də qon  şu Er  mə  nis  ta -
nın iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də 
tor  paq  la  rı  mı  zın 20 faizi  nin iş  ğal 
olun  ma  sı, bir mil  yon  dan çox qaç  qın 

və məc  bu  ri köç  kün prob  le  mi ba  rə -
də ət  raf  lı mə  lu  mat ver  di  lər.

İc  las  da bu qu  ru  mun Si  ya  si, Mü -
da  fiə və təh  lü  kə  siz  lik, Elm və tex -
no  lo  gi  ya  lar, İq  ti  sa  diy  yat və təh  lü -
kə  siz  lik ko  mi  tə  lə  ri  nin ic  las  la  rın  da 
mü  za  ki  rə olun  muş mə  sə  lə  lə  rə də 
mü  na  si  bət bil  di  ril  di, töv  si  yə xa -
rak  ter  li qə  rar  lar qə  bul olun  du. 
Həm  çi  nin ses  si  ya  da NA  TO PA 
“Gür  cüs  ta  nın Av  roat  lan  tik st  ruk -
tur  la  ra in  teq  ra  si  ya  sı  na dəs  tək” ad  lı 
bə  yan  na  mə qə  bul et  di.

Bu  nun  la da NA  TO PA-nın yaz 
ses  si  ya  sı ba  şa çat  dı.

ƏMƏKDAŞLIQ

nin rəh  bə  ri, Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov 
Gür  cüs  ta  nın üz  ləş  di  yi prob  lem  lər -
lə ya  xın  dan ta  nış ol  du  ğu  nu bil  dir -
di. O, Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə -
də mə  lu  mat ver  di, Azər  bay  can tor-
 paq  la  rı  nın 20 faizi  nin Er  mə  nis  tan 
si  lah  lı qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən iş  ğal 
edil  di  yi  ni, bir mil  yon  dan çox in  sa -
nın doğ  ma yurd-yu  va  la  rın  dan di -
dər  gin düş  dü  yü  nü bir da  ha diq  qə-
 tə çat  dır  dı.

İc  las  da Ab  xa  zi  ya və Cə  nu  bi Ose-
 ti  ya  da si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  rin for  ma -
laş  dı  rıl  ma  sı, Er  mə  nis  ta  nın si  lah -
lan  dı  rıl  ma  sı və s. mə  sə  lə  lər ba  rə  də 
fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Ses  si  ya çər  çi  və  sin  də Mü  da  fiə və 
təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da 
Gür  cüs  ta  nın mü  da  fiə na  zi  ri Le  van 
İzo  ria çı  xış edə  rək öl  kə  si  nin Av -
roat  lan  tik st  ruk  tur  la  ra in  teq  ra  si  ya -
sı, si  lah  lı qüv  və  lər  də is  la  hat  lar, 
bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq sa  hə  sin  də 
gö  rü  lən iş  lər ba  rə  də da  nış  dı. Azər-
 bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz -

vü, Mil  li Məc  li  sin İc  ti  mai bir  lik  lər 
və di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Si  ya  vuş Nov  ru  zov ic  las  da çı  xış 
edə  rək bey  nəl  xalq ter  ro  rizm və se -
pa  ra  tizm təh  lü  kə  lə  rin  dən söz açdı 
və qeyd et  di ki, Gür  cüs  tan ki  mi 
Azər  bay  can da iş  ğa  la mə  ruz qa  lıb; 
Er  mə  nis  tan si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  ri 
Azər  bay  can əra  zi  si  nin 20 faizi  ni 
iş  ğal edib və təh  lü  kə  lər bu gün də 
da  vam edir.

Mil  lət və  ki  li Si  ya  vuş Nov  ru  zov 
həm  çi  nin Mü  da  fiə və təh  lü  kə  siz  lik 
ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da “Bal  lis  tik ra -
ket  dən mü  da  fiə və NA  TO” ad  lı 
mə  ru  zə ət  ra  fın  da çı  xı  şı za  ma  nı da -
ha bir öl  kə  nin - Er  mə  nis  ta  nın da 
bal  lis  tik ra  ket  lə  rə ma  lik ol  du  ğu  nu 
bil  dir  di və bu öl  kə  yə qar  şı təd  bir -
lər gö  rül  mə  si  ni tək  lif et  di: “Mə  ru -
zə  də bal  lis  tik ra  ket  lə  rin bey  nəl  xalq 
ic  ti  maiy  yət üçün tö  rət  di  yi təh  lü  kə-
 lə  rin qeyd olun  ma  sı çox yax  şı hal -
dır. Bi  lir  si  niz ki, Er  mə  nis  ta  na bir 
mil  yard dol  lar  lıq si  lah ve  ri  lib. On -
la  rın sı  ra  sın  da “İs  gən  dər-M” ope -
ra  tiv-tak  ti  ki ra  ket komp  lek  si də 

var. Bu ra  ket komp  lek  si Cə  nu  bi 
Qaf  qaz, elə  cə də Av  ro  pa üçün çox 
cid  di təh  lü  kə  dir”.

Si  ya  vuş Nov  ru  zov Er  mə  nis  tan 
Pre  zi  den  ti Serj Sar  kis  ya  nın bu ra -
ket  lər  lə Azər  bay  ca  nı vu  ra  ca  ğı ba -
rə  də bə  ya  na  tı  nı da diq  qə  tə çat  dır -
dı. İc  las  da bu fak  tın mə  ru  zə  də nə -
zə  rə alı  na  ca  ğı bil  di  ril  di.

NA  TO PA-nın Elm və tex  no  lo  gi -
ya ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da isə Azər -
bay  ca  nın iş  ğal edilmiş əra  zi  lə  rin  də-
 ki eko  lo  ji və  ziy  yət diq  qət mər  kə  zin-
 də ol  du. Bu  ra  da Or  ta Şərq  də mü  ha-
 ri  bə  lə  rin eko  lo  ji ta  raz  lı  ğa vur  du  ğu 
zər  bə, ət  raf mü  hi  tin çirk  lən  mə  si, 
hə  min öl  kə  lə  rin iq  ti  sa  diy  ya  tı  na və 
əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  na, tə  bii eh  ti  yat -
la  ra vur  du  ğu zi  yan ba  rə  də mə  ru  zə 
din  lə  nil  di. Mə  ru  zə ilə bağ  lı Mil  li 
Məc  li  sin de  pu  ta  tı Mə  la  hət İb  ra  him-
 qı  zı çı  xış et  di. O, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da 
möv  cud olan prob  lem  lər, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də ət  raf  lı 
mə  lu  mat ver  di. Mil  lət və  ki  li de  di 
ki, ses  si  ya  nın ke  çi  ril  di  yi Tbi  li  si şə -
hə  ri Or  ta Şərq  dən təx  mi  nən 400 ki -
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TƏBRİK

Hörmətli“MilliMəclis”jurnalınınkollektivi!
“Mil li Məc lis”  ana li tik in for ma si ya jur na lı nın bi rin ci sa yı nın çap

dan çıx ma sı nın 10 il lik yu bi le yi mü na si bə ti lə jur na lın bü tün əmək
daş la rı nı və oxu cu la rı nı sə mi mi qəlb dən təb rik edi rəm.

10 il bun dan əv vəl ilk sa yı işıq üzü gö rən jur nal ötən dövr də şə rəf li 
bir ya ra dı cı lıq yo lu keç miş dir. Fəaliy yə tə baş la dı ğı gün dən jur nal 
müs tə qil döv lə ti mi zin və Mil li Məc li sin hə ya tın da baş ve rən mü hüm 
ha di sə lə rə ge niş yer ayır mış dır.

Jur nal öz sə hi fə lə rin də öl kə hə ya tın da kı ic ti maisi ya si pro ses lə ri, 
Mil li Məc li sin ple nar və ko mi tə ic las la rı nı, par la ment rəh bər li yi nin, 
de pu tat la rın ke çir di yi gö rüş lə ri, par la ment nü ma yən də he yət lə ri nin 
xa ri ci öl kə lə rə sə fər lə ri ni ət raf lı işıq lan dır mış, ak tual möv zu lar la bağ lı 
mü va fiq qu rum la rın rəh bər lə ri və mü tə xəs sis lər lə ma raq lı mü sa hi bə
lər dərc et miş dir.

OqtayƏsədov
Azərbaycan Respublikası

Milli Məclisinin Sədri
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Azər bay can da çap olu nan dər gi lər sı ra sın da özü nə məx sus ye ri olan 
“Mil li Məc lis” jur na lı bu gün Pre zi dent İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə 
öl kə miz də müx tə lif sa hə lər də apa rı lan is la hat la rın, hü qu qi, dün yə vi 
döv lət qu ru cu lu ğun da əl də et di yi miz uğur la rın ge niş oxu cu küt lə si nə 
çat dı rıl ma sın da əhə miy yət li rol oy na yır.

Jur nal mü tə ma di ola raq öz sə hi fə lə rin də ma raq lı rub ri ka la ra da ge niş 
yer ayı rır, de pu tat la rın, ta rix çi lə rin, po li to loq la rın, bey nəl xalq mə sə
lə lər üz rə mü tə xəs sis lə rin ma raq lı ya zı la rı nı oxu cu la ra təq dim edir. 

Bir söz lə, Mil li Məc li sin tə sis et di yi “Mil li Məc lis” jur na lı öl kə mi
zin de mok ra tik əsas lar la se çil miş par la men ti nin qa nun ve ri ci lik fəaliy
yə ti ni, par la ment dip lo ma ti ya sı nın uğur la rı nı öz sə hi fə lə rin də pe şə
kar lıq la əks et di rir. 

Bu gün qü rur la de yə bi lə rik ki, “Mil li Məc lis” jur na lı Azər bay ca nın 
müs tə qil lik ta ri xin də par la ment tə rə fin dən tə sis edil miş ilk jur nal ki mi 
mət buat ta ri xi miz də də özü nə məx sus iz bu rax mış dır.

İna nı ram ki, “Mil li Məc lis” jur na lı bun dan son ra da mət bu sö zün 
gü cün dən mə ha rət lə is ti fa də edə rək öz mis si ya sı nı la yi qin cə ye ri nə 
ye ti rə cək, xal qı mız və döv lə ti miz qar şı sın da xid mət lə ri ni da vam et di
rə cək dir.

Jur na lın bü tün əmək daş la rı nı bir da ha ürək dən təb rik edir, hər bi ri nə 
can sağ lı ğı, uzun ömür və ye niye ni ya ra dı cı lıq uğur la rı ar zu la yı
ram.



Bu gün  lər  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin or  qa  nı olan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10cu il  dö  nü  mü ta  mam olur.

Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ta  ri  xi in  ki  şa  fı döv  rün  də bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də də gö  rü  lən iş  lə  rin və apa  rı  lan uğur  lu 
is  la  hat  la  rın, par  la  men  tin sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də əl  də edi  lən 
mü  hüm nailiy  yət  lə  rin işıq  lan  dı  rıl  ma  sı və ge  niş ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl 
ma  sı zə  ru  rə  ti ya  ran  dı.

Məhz bu ba  xım  dan, par  la  men  tin fəaliy  yə  ti  nin şəf  faf  lı  ğı  nın da  ha da 
ar  tı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 2007ci ilin may ayın  da  müs  tə  qil Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin ilk və ye  ga  nə jur  na  lı  “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı işıq üzü gör  dü.

Fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı vaxt  dan özü  nə  məx  sus dəstxət  ti və möv  qe  yi ilə 
di  gər mət  buat or  qan  la  rı ara  sın  da se  çi  lən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı qı  sa 
za  man ər  zin  də bö  yük audi  to  ri  ya  ya sa  hib ol  du.

Jur  na  lın hər bir sa  yın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
möh  tə  rəm İl  ham Əli  ye  vin döv  lə  ti  mi  zin de  mok  ra  tik in  ki  şa  fı na  mi  nə 
apar  dı  ğı çox  şa  xə  li da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  tin, onun rəh  bər  li  yi ilə öl  kə 
miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iri  miq  yas  lı bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin daim dol 
ğun işıq  lan  dı  rıl  ma  sı təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Ey  ni za  man  da, jur  nal  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit 
sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın təh  sil, sə  hiy  yə və mə  də 
niy  yət sa  hə  lə  rin  də, elə  cə də so  sialic  ti  mai prob  lem  lə  rin həl  lin  də mi 

sil  siz xid  mət  lə  ri, mil  lət və  ki  li ol  du  ğu dövr  də onun tə  şəb  bü  sü ilə 4 am  nis  ti  ya ak  tı  nın qə  bul edil  mə  si və s. 
bu ki  mi hu  ma  nist və xe  yir  xah fəaliy  yə  ti mün  tə  zəm şə  kil  də əks olu  nur.

Par  la  men  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də gör  dü  yü iş  lər, par  la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin Par  la  ment  lə  r 
a  ra  sı İt  ti  faq, Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Par  la  ment As  samb  le  ya  sı, ATƏTin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı, NA  TO Par 
la  ment As  samb  le  ya  sı, Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın Par  la  ment Məc  li  si, MDB Par  la  ment
 lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı, İs  lam Konf  ran  sı Təş  ki  la  tı, Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı və di  gər 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı uğur  lu fəaliy  yə  ti jur  na  lın apa  rı  cı möv  zu  la  rı  nı təş  kil edir.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı iş prin  sip  lə  ri  ni za  ma  nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun qu  ra  raq, cə  miy  yə  tin so  sialiq  ti  sa  di və 
ic  ti  maimə  də  ni sa  hə  lə  ri  ni əha  tə edən ak  tual möv  zu  la  rı hə  mi  şə diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  yır. Mil  lət və  kil  lə  ri 
nin və elə  cə də par  la  ment əmək  daş  la  rı  nın söz və fi  kir tri  bu  na  sı ki  mi on  la  rın öl  kə da  xi  lin  də və xa  ric  də baş 
ve  rən si  ya  si pro  ses  lər  lə, gün  dəm  də olan mü  hüm ha  di  sə  lər  lə bağ  lı ət  raf  lı şərh  lə  ri  nə ge  niş yer ayı  rır.

Jur  na  lı oxu  naq  lı edən mə  qam  lar  dan bi  ri də bu  ra  da vax  ta  şı  rı ola  raq, Azər  bay  can ta  ri  xi  nin, el  mi  nin, 
ic  ti  mai şüurun, mə  də  ni maarif  çi  li  yin in  ki  şa  fın  da ro  lu ol  muş gör  kəm  li şəx  siy  yət  lər və zi  ya  lı  la  rı  mız ba  rə  də 
san  bal  lı ya  zı  la  rın, ta  nın  mış şair və ya  zı  çı  la  rı  mı  zın, o cüm  lə  dən ya  zı  çıpub  li  sist mil  lət və  kil  lə  ri  mi  zin əsər
 lə  ri  nin dərc olun  ma  sı  dır.

He  sab edi  rəm ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı ötən 10 il  lik fəaliy  yə  ti döv  rün  də öz şəf  faf  lıq və ob  yek  tiv  lik prin
 sip  lə  ri  nə sa  diq qa  la  raq mil  li su  ve  ren  lik və döv  lət  çi  lik ənə  nə  lə  ri  nin qo  run  ma  sı  na yük  sək pe  şə  kar  lıq  la xid 
mət et  miş  dir.

Jur  na  lın Re  dak  si  ya Şu  ra  sı  nın üzv  lə  ri baş  da ol  maq  la, Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni və bü  töv  lük  də Mil  li Məc  lis 
kol  lek  ti  vi  ni jur  na  lı  mı  zın 10 ya  şı mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edir, on  la  ra bu mə  su  liy  yət  li və şə  rəf  li iş  lə  rin  də ye  ni 
nailiy  yət  lər ar  zu  la  yı  ram.
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TƏBRİK

Məm  nu  niy  yət  lə si  zi  “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın Re  dak  si  ya He  yə 
ti  ni və ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni 10 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik 
edir və gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  niz  də ye  niye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

Me  dia or  qan  la  rı ara  sın  da özü  nə  məx  sus dəstxət  ti ilə se  çi  lən “Mil
 li Məc  lis” jur  na  lı bu il  lər ər  zin  də əsas və  zi  fə  si olan müs  tə  qil Azər 
bay  can par  la  men  ti  nin fəaliy  yə  ti  ni işıq  lan  dır  maq mis  si  ya  sı  nı la  yi  qin
 cə ye  ri  nə ye  tir  miş  dir. İs  te  dad  lı və iş  gü  zar mü  tə  xəs  sis  lə  ri öz ət  ra  fı  na 
top  la  mış jur  nal fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı ilk gün  dən ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or 
qa  nı ki  mi Mil  li Məc  li  sin öl  kə  nin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da oy  na  dı  ğı 
ro  lu, Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq alə  mə in  teq  ra  si  ya olun  ma  sı is  ti  qa  mə
 tin  də gös  tər  di  yi səy  lə  ri pe  şə  kar  ca  sı  na öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti  nin diq  qə  ti  nə 
çat  dır  maq  da  dır.

Təq  di  rə  la  yiq  dir ki, si  ya  si, el  mi, pub  li  sis  tik ma  te  rial  la  rı ilə jur  nal 
öl  kə  mi  zin keç  mi  şi  nə, Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ta  ri  xi  nə nə  zər sa  lır, 
xü  su  si  lə Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı Azər  bay  can hə  qi  qət  lə 
ri  nin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sın  da par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin, mil  lət və  kil
 lə  ri  nin və Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın gös  tər  di  yi çox  şa  xə  li mü  tə  ma  di və 
ar  dı  cıl fəaliy  yə  ti ge  niş oxu  cu küt  lə  si  nə təq  dim edir.

Jur  na  lın sə  hi  fə  lə  rin  də müx  tə  lif rub  ri  ka  lar al  tın  da çı  xış edən ta  nın
 mış si  ya  sət  çi  lə  rin, elm xa  dim  lə  ri  nin, zi  ya  lı  la  rın, hü  quq  şü  nas  la  rın, 
iş  gü  zar dairə  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin, bir söz  lə, cə  miy  yə  tin müx  tə  lif 
tə  bə  qə  lə  ri  ni təm  sil edən si  ma  la  rın di  lin  dən Hey  dər Əli  yev ide  ya  la  rı 
və öl  kə rəh  bər  li  yi  nin real  laş  dır  dı  ğı müs  tə  qil və mü  tə  rəq  qi si  ya  si kur
 sun ma  hiy  yə  ti ba  rə  də də  yər  li fi  kir  lər öz ək  si  ni ta  pır.

Mət  buatın in  ki  şaf prin  sip  lə  rin  dən bəh  rə  lə  nə  rək daim ye  ni  lik və 
müasir  li  yi öz fəaliy  yə  tin  də tət  biq edən jur  nal oxu  cu  la  rı  nın dairə  si  ni 
get  dik  cə ge  niş  lən  dir  mək  lə həm də cə  miy  yə  tin si  ya  sihü  qu  qi cə  hət  dən 
maarif  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əhə  miy  yət  li ad  dım  lar atır. Dün  ya 
da baş ve  rən qlo  bal pro  ses  lər, xa  ri  ci öl  kə  lə  rin par  la  ment  lə  ri  nin fəaliy
 yə  ti və təc  rü  bə  si ba  rə  də mün  tə  zəm ola  raq çap edi  lən mə  qa  lə  lər hə  mi
 şə bö  yük ma  raq  la iz  lə  nir. Bu mə  na  da “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər 
bay  can me  diasın  da özü  nə  məx  sus ye  ri olan nəşr  lər  dən bi  ri  dir.

Bir da  ha si  zi bu bay  ram mü  na  si  bə  ti  lə sə  mi  mi təb  rik edir və da  ha 
möh  tə  şəm yu  bi  ley  lər ar  zu  la  yı  ram.

BaharMuradova
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı   

Mil  li Məc  li  si Səd  ri  nin müavi  ni, 
İn  san hü  quq  la  rı ko  mi  tə  si  nin səd  ri 

ZiyafətƏsgərov
Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi Sədrinin birinci müavini, 
Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya 

ilə mübarizə komitəsinin sədri



Bu gün  lər  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin or  qa  nı olan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10cu il  dö  nü  mü ta  mam olur.

Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ta  ri  xi in  ki  şa  fı döv  rün  də bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də də gö  rü  lən iş  lə  rin və apa  rı  lan uğur  lu 
is  la  hat  la  rın, par  la  men  tin sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də əl  də edi  lən 
mü  hüm nailiy  yət  lə  rin işıq  lan  dı  rıl  ma  sı və ge  niş ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl 
ma  sı zə  ru  rə  ti ya  ran  dı.

Məhz bu ba  xım  dan, par  la  men  tin fəaliy  yə  ti  nin şəf  faf  lı  ğı  nın da  ha da 
ar  tı  rıl  ma  sı məq  sə  di  lə 2007ci ilin may ayın  da  müs  tə  qil Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin ilk və ye  ga  nə jur  na  lı  “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı işıq üzü gör  dü.

Fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı vaxt  dan özü  nə  məx  sus dəstxət  ti və möv  qe  yi ilə 
di  gər mət  buat or  qan  la  rı ara  sın  da se  çi  lən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı qı  sa 
za  man ər  zin  də bö  yük audi  to  ri  ya  ya sa  hib ol  du.

Jur  na  lın hər bir sa  yın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
möh  tə  rəm İl  ham Əli  ye  vin döv  lə  ti  mi  zin de  mok  ra  tik in  ki  şa  fı na  mi  nə 
apar  dı  ğı çox  şa  xə  li da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  tin, onun rəh  bər  li  yi ilə öl  kə 
miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iri  miq  yas  lı bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin daim dol 
ğun işıq  lan  dı  rıl  ma  sı təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Ey  ni za  man  da, jur  nal  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit 
sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın təh  sil, sə  hiy  yə və mə  də 
niy  yət sa  hə  lə  rin  də, elə  cə də so  sialic  ti  mai prob  lem  lə  rin həl  lin  də mi 

sil  siz xid  mət  lə  ri, mil  lət və  ki  li ol  du  ğu dövr  də onun tə  şəb  bü  sü ilə 4 am  nis  ti  ya ak  tı  nın qə  bul edil  mə  si və s. 
bu ki  mi hu  ma  nist və xe  yir  xah fəaliy  yə  ti mün  tə  zəm şə  kil  də əks olu  nur.

Par  la  men  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də gör  dü  yü iş  lər, par  la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin Par  la  ment  lə  r 
a  ra  sı İt  ti  faq, Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Par  la  ment As  samb  le  ya  sı, ATƏTin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı, NA  TO Par 
la  ment As  samb  le  ya  sı, Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın Par  la  ment Məc  li  si, MDB Par  la  ment
 lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı, İs  lam Konf  ran  sı Təş  ki  la  tı, Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı və di  gər 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı uğur  lu fəaliy  yə  ti jur  na  lın apa  rı  cı möv  zu  la  rı  nı təş  kil edir.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı iş prin  sip  lə  ri  ni za  ma  nın tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun qu  ra  raq, cə  miy  yə  tin so  sialiq  ti  sa  di və 
ic  ti  maimə  də  ni sa  hə  lə  ri  ni əha  tə edən ak  tual möv  zu  la  rı hə  mi  şə diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  yır. Mil  lət və  kil  lə  ri 
nin və elə  cə də par  la  ment əmək  daş  la  rı  nın söz və fi  kir tri  bu  na  sı ki  mi on  la  rın öl  kə da  xi  lin  də və xa  ric  də baş 
ve  rən si  ya  si pro  ses  lər  lə, gün  dəm  də olan mü  hüm ha  di  sə  lər  lə bağ  lı ət  raf  lı şərh  lə  ri  nə ge  niş yer ayı  rır.

Jur  na  lı oxu  naq  lı edən mə  qam  lar  dan bi  ri də bu  ra  da vax  ta  şı  rı ola  raq, Azər  bay  can ta  ri  xi  nin, el  mi  nin, 
ic  ti  mai şüurun, mə  də  ni maarif  çi  li  yin in  ki  şa  fın  da ro  lu ol  muş gör  kəm  li şəx  siy  yət  lər və zi  ya  lı  la  rı  mız ba  rə  də 
san  bal  lı ya  zı  la  rın, ta  nın  mış şair və ya  zı  çı  la  rı  mı  zın, o cüm  lə  dən ya  zı  çıpub  li  sist mil  lət və  kil  lə  ri  mi  zin əsər
 lə  ri  nin dərc olun  ma  sı  dır.

He  sab edi  rəm ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı ötən 10 il  lik fəaliy  yə  ti döv  rün  də öz şəf  faf  lıq və ob  yek  tiv  lik prin
 sip  lə  ri  nə sa  diq qa  la  raq mil  li su  ve  ren  lik və döv  lət  çi  lik ənə  nə  lə  ri  nin qo  run  ma  sı  na yük  sək pe  şə  kar  lıq  la xid 
mət et  miş  dir.

Jur  na  lın Re  dak  si  ya Şu  ra  sı  nın üzv  lə  ri baş  da ol  maq  la, Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni və bü  töv  lük  də Mil  li Məc  lis 
kol  lek  ti  vi  ni jur  na  lı  mı  zın 10 ya  şı mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edir, on  la  ra bu mə  su  liy  yət  li və şə  rəf  li iş  lə  rin  də ye  ni 
nailiy  yət  lər ar  zu  la  yı  ram.
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TƏBRİK

Məm  nu  niy  yət  lə si  zi  “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın Re  dak  si  ya He  yə 
ti  ni və ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni 10 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik 
edir və gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  niz  də ye  niye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

Me  dia or  qan  la  rı ara  sın  da özü  nə  məx  sus dəstxət  ti ilə se  çi  lən “Mil
 li Məc  lis” jur  na  lı bu il  lər ər  zin  də əsas və  zi  fə  si olan müs  tə  qil Azər 
bay  can par  la  men  ti  nin fəaliy  yə  ti  ni işıq  lan  dır  maq mis  si  ya  sı  nı la  yi  qin
 cə ye  ri  nə ye  tir  miş  dir. İs  te  dad  lı və iş  gü  zar mü  tə  xəs  sis  lə  ri öz ət  ra  fı  na 
top  la  mış jur  nal fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı ilk gün  dən ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or 
qa  nı ki  mi Mil  li Məc  li  sin öl  kə  nin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da oy  na  dı  ğı 
ro  lu, Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq alə  mə in  teq  ra  si  ya olun  ma  sı is  ti  qa  mə
 tin  də gös  tər  di  yi səy  lə  ri pe  şə  kar  ca  sı  na öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti  nin diq  qə  ti  nə 
çat  dır  maq  da  dır.

Təq  di  rə  la  yiq  dir ki, si  ya  si, el  mi, pub  li  sis  tik ma  te  rial  la  rı ilə jur  nal 
öl  kə  mi  zin keç  mi  şi  nə, Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ta  ri  xi  nə nə  zər sa  lır, 
xü  su  si  lə Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı Azər  bay  can hə  qi  qət  lə 
ri  nin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sın  da par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin, mil  lət və  kil
 lə  ri  nin və Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın gös  tər  di  yi çox  şa  xə  li mü  tə  ma  di və 
ar  dı  cıl fəaliy  yə  ti ge  niş oxu  cu küt  lə  si  nə təq  dim edir.

Jur  na  lın sə  hi  fə  lə  rin  də müx  tə  lif rub  ri  ka  lar al  tın  da çı  xış edən ta  nın
 mış si  ya  sət  çi  lə  rin, elm xa  dim  lə  ri  nin, zi  ya  lı  la  rın, hü  quq  şü  nas  la  rın, 
iş  gü  zar dairə  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin, bir söz  lə, cə  miy  yə  tin müx  tə  lif 
tə  bə  qə  lə  ri  ni təm  sil edən si  ma  la  rın di  lin  dən Hey  dər Əli  yev ide  ya  la  rı 
və öl  kə rəh  bər  li  yi  nin real  laş  dır  dı  ğı müs  tə  qil və mü  tə  rəq  qi si  ya  si kur
 sun ma  hiy  yə  ti ba  rə  də də  yər  li fi  kir  lər öz ək  si  ni ta  pır.

Mət  buatın in  ki  şaf prin  sip  lə  rin  dən bəh  rə  lə  nə  rək daim ye  ni  lik və 
müasir  li  yi öz fəaliy  yə  tin  də tət  biq edən jur  nal oxu  cu  la  rı  nın dairə  si  ni 
get  dik  cə ge  niş  lən  dir  mək  lə həm də cə  miy  yə  tin si  ya  sihü  qu  qi cə  hət  dən 
maarif  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əhə  miy  yət  li ad  dım  lar atır. Dün  ya 
da baş ve  rən qlo  bal pro  ses  lər, xa  ri  ci öl  kə  lə  rin par  la  ment  lə  ri  nin fəaliy
 yə  ti və təc  rü  bə  si ba  rə  də mün  tə  zəm ola  raq çap edi  lən mə  qa  lə  lər hə  mi
 şə bö  yük ma  raq  la iz  lə  nir. Bu mə  na  da “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər 
bay  can me  diasın  da özü  nə  məx  sus ye  ri olan nəşr  lər  dən bi  ri  dir.

Bir da  ha si  zi bu bay  ram mü  na  si  bə  ti  lə sə  mi  mi təb  rik edir və da  ha 
möh  tə  şəm yu  bi  ley  lər ar  zu  la  yı  ram.

BaharMuradova
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı   

Mil  li Məc  li  si Səd  ri  nin müavi  ni, 
İn  san hü  quq  la  rı ko  mi  tə  si  nin səd  ri 

ZiyafətƏsgərov
Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi Sədrinin birinci müavini, 
Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya 

ilə mübarizə komitəsinin sədri
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TƏBRİK

10 il lik fəaliy yə tin də de pu tat la rın, zi ya lı la rın, si ya sət çi lə rin tri bu
na sı na çev ril miş “Mil li Məc lis” jur na lı Azər bay can par la men ti nin 
jur na lı adı nı lə ya qət lə da şı maq la hə mi şə döv lə tin və xal qın qay ğı la rı 
ilə ya şa mış, müs tə qil li yi mi zin, di li mi zin, mə də niy yə ti mi zin, ta ri xi
mi zin qo run ma sı və ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də uğur lu iş lər gör müş
dür.

Jur na lın ya ran ma sın da və 10 il lik fəaliy yə tin də əmə yi olan, dəs tə yi 
olan hər bir şəx sə bi rin ci növ bə də öz min nət dar lı ğı mı bil dir mək is tə
yi rəm, gə lə cək də ye niye ni uğur lar ar zu la yı ram. Tə bii ki, bu şəxs lər 
sı ra sın da jur na lın kol lek ti vi nin xü su si ye ri var.

Əmi nəm ki, “Mil li Məc lis” jur na lı nın ya ra dı cı he yə ti gə lə cək də də 
bi zim jur na lı mı zın adı nı yük sək sax la ya caq, onun hər sa yı nı ma raq
lı və oxu naq lı et mək lə oxu cu la rı nın zöv qü nü ox şa ya caq dır.

ValehƏləsgərov
Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi Sədrinin müavini,
Təbii ehtiyatlar, energetika və 
ekologiya komitəsinin sədri

“MilliMəclis”jurnalınınRedaksiyaŞurasınınüzvlərinə,
başredaktoruna,əməkdaşlarınavəoxucularına

Əzizdostlar,
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın ilk sa  yı  nın işıq üzü gör  mə  si  nin 10 il  li  yi mü  na

 si  bə  ti  lə ha  mı  nı  zı ürək  dən təb  rik edi  rəm.
Ötən il  lər ər  zin  də “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər  bay  ca  nın in  for  ma  si  ya mə  ka

 nın  da özü  nə möh  kəm yer tut  muş  dur. Bu uğu  ru  na gö  rə jur  nal nü  fuz  lu Re 
dak  si  ya Şu  ra  sı  na, pe  şə  kar əmək  daş  la  rı  na, is  te  dad  lı müəl  lif  lə  ri  nə və qə  dir  bi  lən 
oxu  cu  la  rı  na borc  lu  dur.

Yə  qin  lik  lə söy  lə  mək olar ki, jur  na  lın re  dak  si  ya  sı 10 il ön  cə par  la  ment 
rəh  bər  li  yi tə  rə  fin  dən onun qar  şı  sı  na qo  yul  muş məq  səd  lə  rə nail ol  muş  dur. 
Bu gün “Mil  li Məc  lis” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin uzaq  gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin əsas mə  qam  la  rı  nı işıq
 lan  dı  ran, par  la  men  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik və qa  nun   ya  rat  ma işi  ni, bey  nəl  xalq 
fəaliy  yə  ti  ni əks et  di  rən, elə  cə də döv  lət və cə  miy  yət hə  ya  tı  nın müx  tə  lif sa 
hə  lə  ri  nə, öl  kə  nin və par  la  men  tin ta  ri  xi ilə bağ  lı təd  qi  qat  la  rın nə  ti  cə  lə  ri  nə 
ge  niş yer ve  rən san  bal  lı bir nəşr  dir.

Jur  na  lın mə  ziy  yət  lə  ri haq  qın  da da  nı  şar  kən re  dak  si  ya kol  lek  ti  vi  nin öz işi  nə 
də  rin  dən bə  ləd ol  ma  sı ay  rı  ca qeyd edil  mə  li  dir.  “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı döv  lət 
ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı nü  ma  yən  də  lə  ri  nin, xü  su  sən mil  lət və  kil  lə  ri  nin, alim  lə
 rin və mü  tə  xəs  sis  lə  rin, müx  tə  lif pe  şə sa  hib  lə  ri  nin məm  nu  niy  yət  lə çı  xış et  dik
 lə  ri bir tri  bu  na  dır. Jur  na  la xas olan can  lı po  le  mi  ka, öl  çü  lübbi  çil  miş və əsas
 lı ya  naş  ma  lar, yük  sək sə  viy  yə  li di  zayn və po  liq  ra  fi  ya, təq  dim edi  lən ma  te  rial
 la  rın key  fiy  yə  ti və mö  tə  bər  li  yi, qal  dı  rı  lan möv  zu  la  rın araş  dı  rıl  ma də  rin  li  yi və 
par  laq vi  zual şər  hi oxu  cu  lar tə  rə  fin  dən rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na diq  qət və qay  ğı  sı  nı həsr edən bü  tün in  san  la  rı 
əla  mət  dar ha  di  sə  jur  na  lın fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı  nın 10 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə bir 
da  ha sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, jur  na  la uzun ya  ra  dı  cı ömür  və ye  niye  ni 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram. 

SəfaMirzəyev
Azərbaycan Respublikası  

Milli Məclisi Aparatının rəhbəri,
birinci dərəcə dövlət müşaviri



may-iyun	2017				3332					Milli	Məclis

TƏBRİK

10 il lik fəaliy yə tin də de pu tat la rın, zi ya lı la rın, si ya sət çi lə rin tri bu
na sı na çev ril miş “Mil li Məc lis” jur na lı Azər bay can par la men ti nin 
jur na lı adı nı lə ya qət lə da şı maq la hə mi şə döv lə tin və xal qın qay ğı la rı 
ilə ya şa mış, müs tə qil li yi mi zin, di li mi zin, mə də niy yə ti mi zin, ta ri xi
mi zin qo run ma sı və ta nı dıl ma sı is ti qa mə tin də uğur lu iş lər gör müş
dür.

Jur na lın ya ran ma sın da və 10 il lik fəaliy yə tin də əmə yi olan, dəs tə yi 
olan hər bir şəx sə bi rin ci növ bə də öz min nət dar lı ğı mı bil dir mək is tə
yi rəm, gə lə cək də ye niye ni uğur lar ar zu la yı ram. Tə bii ki, bu şəxs lər 
sı ra sın da jur na lın kol lek ti vi nin xü su si ye ri var.

Əmi nəm ki, “Mil li Məc lis” jur na lı nın ya ra dı cı he yə ti gə lə cək də də 
bi zim jur na lı mı zın adı nı yük sək sax la ya caq, onun hər sa yı nı ma raq
lı və oxu naq lı et mək lə oxu cu la rı nın zöv qü nü ox şa ya caq dır.

ValehƏləsgərov
Azərbaycan Respublikası Milli 

Məclisi Sədrinin müavini,
Təbii ehtiyatlar, energetika və 
ekologiya komitəsinin sədri

“MilliMəclis”jurnalınınRedaksiyaŞurasınınüzvlərinə,
başredaktoruna,əməkdaşlarınavəoxucularına

Əzizdostlar,
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın ilk sa  yı  nın işıq üzü gör  mə  si  nin 10 il  li  yi mü  na

 si  bə  ti  lə ha  mı  nı  zı ürək  dən təb  rik edi  rəm.
Ötən il  lər ər  zin  də “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər  bay  ca  nın in  for  ma  si  ya mə  ka

 nın  da özü  nə möh  kəm yer tut  muş  dur. Bu uğu  ru  na gö  rə jur  nal nü  fuz  lu Re 
dak  si  ya Şu  ra  sı  na, pe  şə  kar əmək  daş  la  rı  na, is  te  dad  lı müəl  lif  lə  ri  nə və qə  dir  bi  lən 
oxu  cu  la  rı  na borc  lu  dur.

Yə  qin  lik  lə söy  lə  mək olar ki, jur  na  lın re  dak  si  ya  sı 10 il ön  cə par  la  ment 
rəh  bər  li  yi tə  rə  fin  dən onun qar  şı  sı  na qo  yul  muş məq  səd  lə  rə nail ol  muş  dur. 
Bu gün “Mil  li Məc  lis” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin uzaq  gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin əsas mə  qam  la  rı  nı işıq
 lan  dı  ran, par  la  men  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik və qa  nun   ya  rat  ma işi  ni, bey  nəl  xalq 
fəaliy  yə  ti  ni əks et  di  rən, elə  cə də döv  lət və cə  miy  yət hə  ya  tı  nın müx  tə  lif sa 
hə  lə  ri  nə, öl  kə  nin və par  la  men  tin ta  ri  xi ilə bağ  lı təd  qi  qat  la  rın nə  ti  cə  lə  ri  nə 
ge  niş yer ve  rən san  bal  lı bir nəşr  dir.

Jur  na  lın mə  ziy  yət  lə  ri haq  qın  da da  nı  şar  kən re  dak  si  ya kol  lek  ti  vi  nin öz işi  nə 
də  rin  dən bə  ləd ol  ma  sı ay  rı  ca qeyd edil  mə  li  dir.  “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı döv  lət 
ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı nü  ma  yən  də  lə  ri  nin, xü  su  sən mil  lət və  kil  lə  ri  nin, alim  lə
 rin və mü  tə  xəs  sis  lə  rin, müx  tə  lif pe  şə sa  hib  lə  ri  nin məm  nu  niy  yət  lə çı  xış et  dik
 lə  ri bir tri  bu  na  dır. Jur  na  la xas olan can  lı po  le  mi  ka, öl  çü  lübbi  çil  miş və əsas
 lı ya  naş  ma  lar, yük  sək sə  viy  yə  li di  zayn və po  liq  ra  fi  ya, təq  dim edi  lən ma  te  rial
 la  rın key  fiy  yə  ti və mö  tə  bər  li  yi, qal  dı  rı  lan möv  zu  la  rın araş  dı  rıl  ma də  rin  li  yi və 
par  laq vi  zual şər  hi oxu  cu  lar tə  rə  fin  dən rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na diq  qət və qay  ğı  sı  nı həsr edən bü  tün in  san  la  rı 
əla  mət  dar ha  di  sə  jur  na  lın fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı  nın 10 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə bir 
da  ha sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, jur  na  la uzun ya  ra  dı  cı ömür  və ye  niye  ni 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram. 

SəfaMirzəyev
Azərbaycan Respublikası  

Milli Məclisi Aparatının rəhbəri,
birinci dərəcə dövlət müşaviri
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TƏBRİK

Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın müəl  li  fi olan Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən əsa  sı qo  yu  lan, cə  nab Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən da  vam 
et  di  ri  lən mət  buatın in  ki  şa  fı  na döv  lət qay  ğı  sı, söz və mə  lu  mat azad  lı  ğı  nın 
tə  min edil  mə  si si  ya  sə  ti  nin qa  nun  ve  ri  ci ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si mü  hüm töh  fə  lər ve  rib. Mil  li mət  buatı 
mı  zın in  ki  şa  fı  na Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ver  di  yi töh  fə  lər  dən olan “Mil
 li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı  nın isə ar  tıq 10 ya  şı ta  mam  dır.

Düz 10 il bun  dan əv  vəl Mil  li Məc  li  sin tə  sis  çi  li  yi ilə nəş  rə baş  la  yan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı mil  li jur  na  lis  ti  ka  mı  zın zən  gin ənə  nə  lə  ri  ni da  vam 
et  di  rə  rək Hey  dər Əli  yev ir  si  nin öy  rə  nil  mə  si və təb  li  ği   işini, bu gün Ulu 
ön  də  rin si  ya  si kur  su  nun möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si sa  yə  sin  də müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın əl  də et  di  yi 
nailiy  yət  lə  ri, o cüm  lə  dən Mil  li Məc  li  sin döv  lət  çi  li  yi  mi  zin möh  kəm  lən  di  ril
 mə  si  nə, in  san  la  rın ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na yö  nə  lən fəaliy  yə  ti  ni öz 
sə  hi  fə  lə  rin  də işıq  lan  dır  maq  la üzə  ri  nə dü  şən və  zi  fə  nin öh  də  sin  dən la  yi  qin  cə 
gəl  miş  dir.

Mət  bu nəşr  lər ara  sın  da öz dəstxət  ti ilə se  çi  lən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin həm öl  kə da  xi  lin  də, həm də öl  kə xa  ri  cin  də  ki 
fəaliy  yə  ti  ni özün  də əks et  di  rə  rək Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
ta  ri  xi sal  na  mə  si  ni ya  rat  mış  dır. Cə  sa  rət  lə de  yə bi  lə  rəm ki, bi  zim jur  na  lı  mız 
Azər  bay  ca  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  nın işi  ni gə  lə  cək nə  sil  lə  rə çat  dı  ra bi  lə  cək 
gö  zəl bir sal  na  mə  dir. Qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı pro  se  si  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da 
əvəz  siz va  si  tə olan “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın hər sa  yı öz bə  dii tər  ti  ba  tı, bir
bi  rin  dən ma  raq  lı mə  qa  lə  lə  ri, ta  ri  xi, araş  dır  ma ya  zı  la  rı ilə bir sə  nət nü  mu 
nə  si  dir. Ona gö  rə də bu jur  nal tək  cə Mil  li Məc  lis üzv  lə  ri  nin və iş  çi  lə  ri  nin 
de  yil, ha  mı  nın se  vim  li jur  na  lı  na çev  ri  lib. 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lın  da mət  buat kol  lek  tiv  lə  ri  nə nü  mu  nə ola  caq gö  zəl 
bir he  yət ça  lı  şır. Mən on  la  rın hər bi  ri  nə, ümu  miy  yət  lə, jur  nal  da əmə  yi olan 
bü  tün in  san  la  ra bu də  yər  li fəaliy  yət  lə  rin  də uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

FəttahHeydərov
Milli Məclisin Hesablayıcı 

Komissiyasının sədri,
Ağsaqqallar Şurasının sədri

Bü  tün pa  ra  metr  lə  ri  nə, xü  su  siy  yət  lə  ri  nə gö  rə dün  ya  nın ən in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  rin  də nəşr edi  lən yük  sək sə  viy  yə  li jur  nal  lar  la rə  qa  bət apa
 ra bi  lən “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı 10 il  dir ki, fəaliy
 yət gös  tə  rir. Bu müd  dət ər  zin  də o, Azər  bay  ca  nın ic  ti  maisi  ya  si hə  ya
 tın  da ki  fa  yət qə  dər dol  ğun mən  zə  rə ya  ra  dan cid  di bir nəşr ki  mi nü  fuz 
qa  za  nıb.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın yük  sək qiy  mə  ti onun yal  nız nəşr key  fiy
 yə  ti ilə bağ  lı de  yil. Jur  na  lın ən bö  yük müs  bət key  fiy  yə  ti onun çox  şa
 xə  li məz  mu  nu və xa  rak  te  ri  dir. Jur  nal  da Azər  bay  ca  nın nailiy  yət  lə  ri, 
öl  kə ta  ri  xi  nin par  laq sə  hi  fə  lə  ri, res  pub  li  ka  da və dün  ya  da baş ve  rən ən 
ma  raq  lı ye  ni  lik  lər, par  la  men  tin bey  nəl  xalq aləm  də fəaliy  yə  ti, də  yər  li 
araş  dır  ma və təd  qi  qat  lar, mil  lət və  kil  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti bö  yük pe  şə  kar
 lıq  la qə  lə  mə alı  nıb ki, bu  nu da jur  na  lın ən gö  zəl xü  su  siy  yət  lə  ri ki  mi 
də  yər  lən  di  rə bi  lə  rəm.

10 il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni  zi ürək  dən təb  rik 
edir və si  zə ye  niye  ni uğur  lar ar  zu edi  rəm.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı müs  tə  qil Azər  bay  can mət  buatın  da özü  nə 
məx  sus ye  ri olan nəşr  lər  dən bi  ri  dir. Sağ  lam əqi  də  yə kök  lən  miş jur  nal 
nəşr olun  du  ğu dövr  dən mil  li mət  buatı  mı  zın ənə  nə  lə  ri  nə, Azər  bay  can 
cə  miy  yə  ti  nə, döv  lə  tə və döv  lət  çi  li  yə sə  da  qə  ti  lə şə  rəf  li yol keç  miş  dir.

Jur  nal Mil  li Məc  li  sin fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı cə  miy  yə  ti  mi  zin in  for  ma  si  ya 
tə  lə  ba  tı  nın ödə  nil  mə  sin  də, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin ya  yıl  ma  sın  da 
mü  hüm xid  mət  lər gös  tə  rir və bu  nun  la da öz mis  si  ya  sı  nı uğur  la ye  ri  nə 
ye  ti  rir.

Ra  zı  lıq his  si ilə bil  dir  mək is  tə  yi  rəm ki, jur  nal  da Mil  li Məc  li  sin ko  mi
 tə  lə  ri  nin, ey  ni za  man  da, İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə 
si  nin fəaliy  yə  ti, gö  rü  lən iş  lər, iq  ti  sa  di sa  hə  də qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
for  ma  laş  ma  sı, ümu  mi  lik  də Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı, 
apa  rı  lan is  la  hat  lar, döv  lət büd  cə  si, qey  rineft sek  to  ru ilə əla  qə  dar öl  kə 
nin iq  ti  sa  di sa  hə  də in  ki  şa  fı  nı xa  rak  te  ri  zə edən di  gər ya  zı  lar dərc edi  lir.

Jur  nal bü  töv  lük  də cə  miy  yə  tin maarif  lən  mə  si  nə, mil  li tə  fək  kü  rün 
for  ma  laş  ma  sı  na mü  hüm töh  fə  lər ve  rir, par  la  men  ta  riz  min in  ki  şa  fı  na 
əmə  li xid  mət gös  tə  rir. “Mil  li Məc  lis” jur  na  lını fərq  lən  di  rən cə  hət  lə  r 
dən bi  ri də odur ki, jur  nal daim ye  ni  lik və müasir  li  yi öz fəaliy  yə  tin  də 
əks et  dir  mə  yi qar  şı  sı  na əsas məq  səd qoy  muş  dur.

Mən jur  na  lın ər  sə  yə gəl  mə  sin  də əmə  yi olan kol  lek  ti  vin hər bir üz  vü
 nü təb  rik edir, on  la  ra gə  lə  cək fəaliy  yət  lə  rin  də da  ha bö  yük uğur  lar ar  zu 
edi  rəm.

ƏliHüseynli
Mil  li Məc  li  sin Hü  quq si  ya  sə  ti və 

döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin səd  ri

ZiyadSəmədzadə
Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət,  

sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq  
ko  mi  tə  si  nin səd  ri,  

akademik 
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Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın müəl  li  fi olan Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən əsa  sı qo  yu  lan, cə  nab Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən da  vam 
et  di  ri  lən mət  buatın in  ki  şa  fı  na döv  lət qay  ğı  sı, söz və mə  lu  mat azad  lı  ğı  nın 
tə  min edil  mə  si si  ya  sə  ti  nin qa  nun  ve  ri  ci ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si mü  hüm töh  fə  lər ve  rib. Mil  li mət  buatı 
mı  zın in  ki  şa  fı  na Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ver  di  yi töh  fə  lər  dən olan “Mil
 li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı  nın isə ar  tıq 10 ya  şı ta  mam  dır.

Düz 10 il bun  dan əv  vəl Mil  li Məc  li  sin tə  sis  çi  li  yi ilə nəş  rə baş  la  yan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı mil  li jur  na  lis  ti  ka  mı  zın zən  gin ənə  nə  lə  ri  ni da  vam 
et  di  rə  rək Hey  dər Əli  yev ir  si  nin öy  rə  nil  mə  si və təb  li  ği   işini, bu gün Ulu 
ön  də  rin si  ya  si kur  su  nun möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si sa  yə  sin  də müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın əl  də et  di  yi 
nailiy  yət  lə  ri, o cüm  lə  dən Mil  li Məc  li  sin döv  lət  çi  li  yi  mi  zin möh  kəm  lən  di  ril
 mə  si  nə, in  san  la  rın ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na yö  nə  lən fəaliy  yə  ti  ni öz 
sə  hi  fə  lə  rin  də işıq  lan  dır  maq  la üzə  ri  nə dü  şən və  zi  fə  nin öh  də  sin  dən la  yi  qin  cə 
gəl  miş  dir.

Mət  bu nəşr  lər ara  sın  da öz dəstxət  ti ilə se  çi  lən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin həm öl  kə da  xi  lin  də, həm də öl  kə xa  ri  cin  də  ki 
fəaliy  yə  ti  ni özün  də əks et  di  rə  rək Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
ta  ri  xi sal  na  mə  si  ni ya  rat  mış  dır. Cə  sa  rət  lə de  yə bi  lə  rəm ki, bi  zim jur  na  lı  mız 
Azər  bay  ca  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  nın işi  ni gə  lə  cək nə  sil  lə  rə çat  dı  ra bi  lə  cək 
gö  zəl bir sal  na  mə  dir. Qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı pro  se  si  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da 
əvəz  siz va  si  tə olan “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın hər sa  yı öz bə  dii tər  ti  ba  tı, bir
bi  rin  dən ma  raq  lı mə  qa  lə  lə  ri, ta  ri  xi, araş  dır  ma ya  zı  la  rı ilə bir sə  nət nü  mu 
nə  si  dir. Ona gö  rə də bu jur  nal tək  cə Mil  li Məc  lis üzv  lə  ri  nin və iş  çi  lə  ri  nin 
de  yil, ha  mı  nın se  vim  li jur  na  lı  na çev  ri  lib. 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lın  da mət  buat kol  lek  tiv  lə  ri  nə nü  mu  nə ola  caq gö  zəl 
bir he  yət ça  lı  şır. Mən on  la  rın hər bi  ri  nə, ümu  miy  yət  lə, jur  nal  da əmə  yi olan 
bü  tün in  san  la  ra bu də  yər  li fəaliy  yət  lə  rin  də uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

FəttahHeydərov
Milli Məclisin Hesablayıcı 

Komissiyasının sədri,
Ağsaqqallar Şurasının sədri

Bü  tün pa  ra  metr  lə  ri  nə, xü  su  siy  yət  lə  ri  nə gö  rə dün  ya  nın ən in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  rin  də nəşr edi  lən yük  sək sə  viy  yə  li jur  nal  lar  la rə  qa  bət apa
 ra bi  lən “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı 10 il  dir ki, fəaliy
 yət gös  tə  rir. Bu müd  dət ər  zin  də o, Azər  bay  ca  nın ic  ti  maisi  ya  si hə  ya
 tın  da ki  fa  yət qə  dər dol  ğun mən  zə  rə ya  ra  dan cid  di bir nəşr ki  mi nü  fuz 
qa  za  nıb.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın yük  sək qiy  mə  ti onun yal  nız nəşr key  fiy
 yə  ti ilə bağ  lı de  yil. Jur  na  lın ən bö  yük müs  bət key  fiy  yə  ti onun çox  şa
 xə  li məz  mu  nu və xa  rak  te  ri  dir. Jur  nal  da Azər  bay  ca  nın nailiy  yət  lə  ri, 
öl  kə ta  ri  xi  nin par  laq sə  hi  fə  lə  ri, res  pub  li  ka  da və dün  ya  da baş ve  rən ən 
ma  raq  lı ye  ni  lik  lər, par  la  men  tin bey  nəl  xalq aləm  də fəaliy  yə  ti, də  yər  li 
araş  dır  ma və təd  qi  qat  lar, mil  lət və  kil  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti bö  yük pe  şə  kar
 lıq  la qə  lə  mə alı  nıb ki, bu  nu da jur  na  lın ən gö  zəl xü  su  siy  yət  lə  ri ki  mi 
də  yər  lən  di  rə bi  lə  rəm.

10 il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni  zi ürək  dən təb  rik 
edir və si  zə ye  niye  ni uğur  lar ar  zu edi  rəm.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı müs  tə  qil Azər  bay  can mət  buatın  da özü  nə 
məx  sus ye  ri olan nəşr  lər  dən bi  ri  dir. Sağ  lam əqi  də  yə kök  lən  miş jur  nal 
nəşr olun  du  ğu dövr  dən mil  li mət  buatı  mı  zın ənə  nə  lə  ri  nə, Azər  bay  can 
cə  miy  yə  ti  nə, döv  lə  tə və döv  lət  çi  li  yə sə  da  qə  ti  lə şə  rəf  li yol keç  miş  dir.

Jur  nal Mil  li Məc  li  sin fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı cə  miy  yə  ti  mi  zin in  for  ma  si  ya 
tə  lə  ba  tı  nın ödə  nil  mə  sin  də, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin ya  yıl  ma  sın  da 
mü  hüm xid  mət  lər gös  tə  rir və bu  nun  la da öz mis  si  ya  sı  nı uğur  la ye  ri  nə 
ye  ti  rir.

Ra  zı  lıq his  si ilə bil  dir  mək is  tə  yi  rəm ki, jur  nal  da Mil  li Məc  li  sin ko  mi
 tə  lə  ri  nin, ey  ni za  man  da, İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə 
si  nin fəaliy  yə  ti, gö  rü  lən iş  lər, iq  ti  sa  di sa  hə  də qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
for  ma  laş  ma  sı, ümu  mi  lik  də Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı, 
apa  rı  lan is  la  hat  lar, döv  lət büd  cə  si, qey  rineft sek  to  ru ilə əla  qə  dar öl  kə 
nin iq  ti  sa  di sa  hə  də in  ki  şa  fı  nı xa  rak  te  ri  zə edən di  gər ya  zı  lar dərc edi  lir.

Jur  nal bü  töv  lük  də cə  miy  yə  tin maarif  lən  mə  si  nə, mil  li tə  fək  kü  rün 
for  ma  laş  ma  sı  na mü  hüm töh  fə  lər ve  rir, par  la  men  ta  riz  min in  ki  şa  fı  na 
əmə  li xid  mət gös  tə  rir. “Mil  li Məc  lis” jur  na  lını fərq  lən  di  rən cə  hət  lə  r 
dən bi  ri də odur ki, jur  nal daim ye  ni  lik və müasir  li  yi öz fəaliy  yə  tin  də 
əks et  dir  mə  yi qar  şı  sı  na əsas məq  səd qoy  muş  dur.

Mən jur  na  lın ər  sə  yə gəl  mə  sin  də əmə  yi olan kol  lek  ti  vin hər bir üz  vü
 nü təb  rik edir, on  la  ra gə  lə  cək fəaliy  yət  lə  rin  də da  ha bö  yük uğur  lar ar  zu 
edi  rəm.

ƏliHüseynli
Mil  li Məc  li  sin Hü  quq si  ya  sə  ti və 

döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin səd  ri

ZiyadSəmədzadə
Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət,  

sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq  
ko  mi  tə  si  nin səd  ri,  

akademik 
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“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın Re  dak  si  ya Şu  ra  sı  nı və kol  lek  ti  vi  ni 10 
il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə  sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 

Jur  na  lın ilk nöm  rə  sin  dən baş  la  mış ke  çən 10 il ər  zin  də nəşr olu  nan 
bü  tün say  la  rın  da Azər  bay  can par  la  men  ti  nin və onun üzv  lə  ri  nin  
fəaliy  yə  ti ob  yek  tiv və ge  niş əks olu  nur, müasir ça  ğı  rış  la  ra uy  ğun 
prob  lem  lər ba  rə  də fi  kir mü  ba  di  lə  si  nə ge  niş yer ve  ri  lir.

Ana  li  tik in  for  ma  si  ya xa  rak  ter  li bu jur  nal ha  zır  da nəin  ki Mil  li 
Məc  lis  də, həm də Azər  bay  can cə  miy  yə  tin  də  oxu  cu  la  rın də  rin rəğ  bə
 ti  ni qa  zan  mış bir nəşr  dir. Ona gö  rə də “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nı 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin güz  gü  sü ad  lan  dır  saq, ya  nıl  ma  rıq. 

Mil  li Məc  li  sin Aq  rar si  ya  sət ko  mi  tə  si  nin üzv  lə  ri adın  dan jur  na  lın 
bü  tün əmək  daş  la  rı  nı bu gö  zəl   yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə bir da  ha təb  rik 
edir, si  zə uzun ömür, can sağ  lı  ğı,  şə  rəf  li və mə  su  liy  yət  li işi  niz  də ye 
ni uğur  lar ar  zu edi  rəm. 

“Mil   li Məc   lis” jur   na   lı ötən 10 il   lik fəaliy   yə   ti döv   rün   də bu   gün   kü mət   buat 
bol   lu   ğu   na bax   ma   ya   raq, bu sa   hə   də özü   nə la   yiq   li yer tu   ta bil   di. Ha   zır   da bu dər
  gi Azər   bay   ca   nın rəs   mi mət   buatı sfe   ra   sın   da xü   su   si çə   ki   yə ma   lik   dir və par   la  
men   tin mət   bu məh   su   lu ki   mi ilk növ   bə   də par   la   men   ta   rizm ənə   nə   lə   ri   nin qo   run  
ma   sın   da, mil   lət və   kil   lə   ri   nin fəaliy   yə   ti   nə güz   gü tut   maq   da, bu   ra   da ke   çi   ri   lən 
təd   bir   lə   rin ic   ti   maiy   yə   tə çat   dı   rıl   ma   sın   da cə   miy   yət   lə qa   nun   ve   ri   ci or   qan ara   sın   da 
sağ   lam bir kör   pü   yə çev   ril   miş   dir. “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı üzə   ri   nə dü   şən mis   si  
ya   nı lə   ya   qət   lə hə   ya   ta ke   çi   rir. Vax   ta   şı   rı jur   na   lın sə   hi   fə   lə   rin   də ma   raq   lı, gün   dəm
  lə səs   lə   şən, mil   lət və   kil   lə   ri   nin hə   yat və fəaliy   yə   ti   nə həsr olu   nan ya   zı   la   ra rast 
gə   li   nir. Azər   bay   ca   nın döv   lət   çi   lik ta   ri   xi, dün   ya par   la   ment   lə   ri, par   la   men   ta   riz  
min dün   ya   da in   ki   şaf ten   den   si   ya   la   rı ba   rə   də araş   dır   ma ya   zı   la   rı və mə   qa   lə   lə   ri 
jur   na   lı da   ha da oxu   naq   lı edir. Ta   nın   mış mü   tə   xəs   sis   lə   rin araş   dır   ma   la   rı, de   pu  
tat   la   rın bey   nəl   xalq fəaliy   yə   ti   nə həsr olu   nan mə   qa   lə   lər də bö   yük ma   raq   la oxu  
nur. Dər   gi, de   mək olar ki, ha   ki   miy   yə   tin bü   tün qol   la   rı   nın tan   de   mi   ni qu   ra bil  
miş   dir və bu sa   hə   də   ki fəaliy   yə   ti   ni sis   tem   li şə   kil   də da   vam et   di   rir. Ar   zu edər   dik 
ki, jur   na   lın sə   hi   fə   lə   rin   də teztez sil   si   lə şə   kil   də ye   ni qa   nun   lar   la bağ   lı mü   tə   xəs   sis 
rəy   lə   ri   ni, de   pu   tat   la   rın se   çi   ci   lə   ri ilə gö   rüş və qə   bul   la   rı   nı, həm   çi   nin mil   lət və   kil
  lə   ri   nin hə   yat he   ka   yə   lə   ri   ni və fo   to xa   ti   rə   lə   ri   ni də iz   lə   yək. Tə   bii ki, bu, on   suz da 
ma   raq   la iz   lə   nən Mil   li Məc   lis üzv   lə   ri   nin və Apa   rat əmək   daş   la   rı   nın se   vim   li jur
  na   lı   nı da   ha da rən   ga   rəng edər   di.

10 yaş bir mət   bu or   qan üçün heç də az sa   yı   la bil   məz. Bu yu   bi   ley mü   na   si   bə
  ti   lə “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı   nın bü   tün kol   lek   ti   vi   ni ürək   dən təb   rik edir, on   la   ra ən 
xoş ar   zu   la   rı   mı di   lə   yir, ye   niye   ni ya   ra   dı   cı   lıq uğur   la   rı ar   zu   la   yı   ram. Qə   lə   mi   niz 
iti, de   yə   cə   yi   niz pub   li   sist sö   zü kə   sər   li və xal   qa la   zım   lı ol   sun, əziz dost   la   rım!

Eldarİbrahimov
Mil  li Məc  li  sin Aq  rar si  ya  sət  

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

HadiRəcəbli
Milli Məclisin Əmək və sosial 

siyasət komitəsinin sədri

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin ar  dı  cıl diq  qət və 
qay  ğı  sı nə  ti  cə  sin  də ar  tıq 10 il  dir ki, öz nəş  ri  ni da  vam et  di  rə  rək, 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Mil  li Məc  li  sin tə  sis  et  di  yi bu jur  nal mü  ba  li  ğə  siz 
de  mək olar ki, par  la  men  tin hə  ya  tı  nın ay  rıl  maz və üz  vi tər  kib his  sə  si
 nə çev  ril  miş  dir. Bu müd  dət ər  zin  də o, Azər  bay  ca  nın qa  nun  ve  ri  ci 
or  qa  nı  nın ki  fa  yət qə  dər dol  ğun mən  zə  rə  si  ni ya  ra  dan cid  di el  mi
maarif  çi bir nəşr ki  mi nü  fuz qa  zan  mış  dır.

Zən  nim  cə, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın ən bö  yük müs  bət key  fiy  yə  ti 
onun çox  şa  xə  li məz  mu  nu və xa  rak  te  ri  dir. Sə  hi  fə  lə  rin  də cə  miy  yə  ti  mi
 zin hə  ya  tı  nın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  ni  ic  ti  mai, si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni və 
di  gər mə  sə  lə  lə  ri ey  ni pe  şə  kar  lıq  la şərh edən jur  nal  da həm Mil  li Məc
 li  sin fəaliy  yə  ti, həm dün  ya  da baş ve  rən si  ya  si pro  ses  lər, mil  lət və  kil 
lə  ri və di  gər si  ya  si xa  dim  lə  rin dü  şün  cə  lə  ri, müx  tə  lif səp  ki  li mə  qa  lə  lə
 ri, həm də də  yər  li araş  dır  ma və təd  qi  qat  lar öz ək  si  ni ta  pır. Əl  bət  tə ki, 
bü  tün bun  la  rın əsas sə  bəb  lə  rin  dən baş  lı  ca  sı mət  buata olan döv  lət 
qay  ğı  sı  dır  sa, di  gər bir sə  bəb də jur  na  lın kol  lek  ti  vi  nin ki  fa  yət qə  dər 
pe  şə  kar və təc  rü  bə  li ol  ma  sı  dır. 

Mən jur  na  lın bü  tün ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni və Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni 
fəaliy  yə  tləri  nin 10cu il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edir, ya  ra  dı  cı  lıq 
uğur  la  rı, bu çə  tin və mə  su  liy  yət  li iş  də uğur  lar di  lə  yi  rəm.

ƏhlimanƏmiraslanov
Mil  li Məc  li  sin Sə  hiy  yə  

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı ya  ran  dı  ğı dövr  dən bu gü  nə  dək Azər  bay  ca 
nın ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tı  nın ən müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  ni ge  niş, hər  tə  rəf  li və 
ob  yek  tiv işıq  lan  dır  maq  la öl  kə  nin apa  rı  cı mət  buat or  qan  la  rı ara  sın  da 
özü  nə  məx  sus la  yiq  li ye  ri  ni tut  muş  dur. Jur  nal  da dərc olu  nan ana  li 
tik təh  lil  lər və mü  sa  hi  bə  lər öz ak  tual  lı  ğı ba  xı  mın  dan fərq  lən  mək  lə 
ya  na  şı həm mü  tə  xəs  sis  lər, həm də ge  niş oxu  cu küt  lə  si üçün ol  duq  ca 
ma  raq  lı möv  zu  la  rı əha  tə et  miş  dir. Ən əsas mə  qam isə on  dan iba  rət 
dir ki, jur  na  lın fəaliy  yə  ti  nin və mət  bu ide  ya  sı  nın ana xət  ti  ni Ümum
 mil  li li  der Hey  dər Əli  yev yo  lu  na sə  da  qət və möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin ti  ta  nik fəaliy  yə  ti  nin təb  li  ği təş  kil et  miş  dir.

Jur  na  lın bu  gün  kü sə  viy  yə  yə çat  ma  sın  da, heç şüb  hə  siz, onun kol 
lek  ti  vi  nin yük  sək pe  şə  kar  lı  ğı, azad və ob  yek  tiv jur  na  lis  ti  ka  nın prin 
sip  lə  ri  nə dön  mə  dən əməl et  mə  si əhə  miy  yət  li rol oy  na  mış  dır.

Bu əla  mət  dar gün  də “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın bü  tün kol  lek  ti  vi  ni 
10 il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, siz  lə  rə möh
 kəm can sağ  lı  ğı, şəx  si və ic  ti  mai hə  ya  tı  nız  da uğur  lar, pe  şə  kar fəaliy
 yə  ti  niz  də ye  ni ya  ra  dı  cı  lıq zir  və  lə  ri ar  zu  la  yı  ram.

SiyavuşNovruzov
Mil  li Məc  li  sin İc  ti  mai bir  lik  lər və  
di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin səd  ri, 

YAP İda  rə He  yə  ti  nin üz  vü
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“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın Re  dak  si  ya Şu  ra  sı  nı və kol  lek  ti  vi  ni 10 
il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə  sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 

Jur  na  lın ilk nöm  rə  sin  dən baş  la  mış ke  çən 10 il ər  zin  də nəşr olu  nan 
bü  tün say  la  rın  da Azər  bay  can par  la  men  ti  nin və onun üzv  lə  ri  nin  
fəaliy  yə  ti ob  yek  tiv və ge  niş əks olu  nur, müasir ça  ğı  rış  la  ra uy  ğun 
prob  lem  lər ba  rə  də fi  kir mü  ba  di  lə  si  nə ge  niş yer ve  ri  lir.

Ana  li  tik in  for  ma  si  ya xa  rak  ter  li bu jur  nal ha  zır  da nəin  ki Mil  li 
Məc  lis  də, həm də Azər  bay  can cə  miy  yə  tin  də  oxu  cu  la  rın də  rin rəğ  bə
 ti  ni qa  zan  mış bir nəşr  dir. Ona gö  rə də “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nı 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin güz  gü  sü ad  lan  dır  saq, ya  nıl  ma  rıq. 

Mil  li Məc  li  sin Aq  rar si  ya  sət ko  mi  tə  si  nin üzv  lə  ri adın  dan jur  na  lın 
bü  tün əmək  daş  la  rı  nı bu gö  zəl   yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə bir da  ha təb  rik 
edir, si  zə uzun ömür, can sağ  lı  ğı,  şə  rəf  li və mə  su  liy  yət  li işi  niz  də ye 
ni uğur  lar ar  zu edi  rəm. 

“Mil   li Məc   lis” jur   na   lı ötən 10 il   lik fəaliy   yə   ti döv   rün   də bu   gün   kü mət   buat 
bol   lu   ğu   na bax   ma   ya   raq, bu sa   hə   də özü   nə la   yiq   li yer tu   ta bil   di. Ha   zır   da bu dər
  gi Azər   bay   ca   nın rəs   mi mət   buatı sfe   ra   sın   da xü   su   si çə   ki   yə ma   lik   dir və par   la  
men   tin mət   bu məh   su   lu ki   mi ilk növ   bə   də par   la   men   ta   rizm ənə   nə   lə   ri   nin qo   run  
ma   sın   da, mil   lət və   kil   lə   ri   nin fəaliy   yə   ti   nə güz   gü tut   maq   da, bu   ra   da ke   çi   ri   lən 
təd   bir   lə   rin ic   ti   maiy   yə   tə çat   dı   rıl   ma   sın   da cə   miy   yət   lə qa   nun   ve   ri   ci or   qan ara   sın   da 
sağ   lam bir kör   pü   yə çev   ril   miş   dir. “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı üzə   ri   nə dü   şən mis   si  
ya   nı lə   ya   qət   lə hə   ya   ta ke   çi   rir. Vax   ta   şı   rı jur   na   lın sə   hi   fə   lə   rin   də ma   raq   lı, gün   dəm
  lə səs   lə   şən, mil   lət və   kil   lə   ri   nin hə   yat və fəaliy   yə   ti   nə həsr olu   nan ya   zı   la   ra rast 
gə   li   nir. Azər   bay   ca   nın döv   lət   çi   lik ta   ri   xi, dün   ya par   la   ment   lə   ri, par   la   men   ta   riz  
min dün   ya   da in   ki   şaf ten   den   si   ya   la   rı ba   rə   də araş   dır   ma ya   zı   la   rı və mə   qa   lə   lə   ri 
jur   na   lı da   ha da oxu   naq   lı edir. Ta   nın   mış mü   tə   xəs   sis   lə   rin araş   dır   ma   la   rı, de   pu  
tat   la   rın bey   nəl   xalq fəaliy   yə   ti   nə həsr olu   nan mə   qa   lə   lər də bö   yük ma   raq   la oxu  
nur. Dər   gi, de   mək olar ki, ha   ki   miy   yə   tin bü   tün qol   la   rı   nın tan   de   mi   ni qu   ra bil  
miş   dir və bu sa   hə   də   ki fəaliy   yə   ti   ni sis   tem   li şə   kil   də da   vam et   di   rir. Ar   zu edər   dik 
ki, jur   na   lın sə   hi   fə   lə   rin   də teztez sil   si   lə şə   kil   də ye   ni qa   nun   lar   la bağ   lı mü   tə   xəs   sis 
rəy   lə   ri   ni, de   pu   tat   la   rın se   çi   ci   lə   ri ilə gö   rüş və qə   bul   la   rı   nı, həm   çi   nin mil   lət və   kil
  lə   ri   nin hə   yat he   ka   yə   lə   ri   ni və fo   to xa   ti   rə   lə   ri   ni də iz   lə   yək. Tə   bii ki, bu, on   suz da 
ma   raq   la iz   lə   nən Mil   li Məc   lis üzv   lə   ri   nin və Apa   rat əmək   daş   la   rı   nın se   vim   li jur
  na   lı   nı da   ha da rən   ga   rəng edər   di.

10 yaş bir mət   bu or   qan üçün heç də az sa   yı   la bil   məz. Bu yu   bi   ley mü   na   si   bə
  ti   lə “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı   nın bü   tün kol   lek   ti   vi   ni ürək   dən təb   rik edir, on   la   ra ən 
xoş ar   zu   la   rı   mı di   lə   yir, ye   niye   ni ya   ra   dı   cı   lıq uğur   la   rı ar   zu   la   yı   ram. Qə   lə   mi   niz 
iti, de   yə   cə   yi   niz pub   li   sist sö   zü kə   sər   li və xal   qa la   zım   lı ol   sun, əziz dost   la   rım!

Eldarİbrahimov
Mil  li Məc  li  sin Aq  rar si  ya  sət  

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

HadiRəcəbli
Milli Məclisin Əmək və sosial 

siyasət komitəsinin sədri

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin ar  dı  cıl diq  qət və 
qay  ğı  sı nə  ti  cə  sin  də ar  tıq 10 il  dir ki, öz nəş  ri  ni da  vam et  di  rə  rək, 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Mil  li Məc  li  sin tə  sis  et  di  yi bu jur  nal mü  ba  li  ğə  siz 
de  mək olar ki, par  la  men  tin hə  ya  tı  nın ay  rıl  maz və üz  vi tər  kib his  sə  si
 nə çev  ril  miş  dir. Bu müd  dət ər  zin  də o, Azər  bay  ca  nın qa  nun  ve  ri  ci 
or  qa  nı  nın ki  fa  yət qə  dər dol  ğun mən  zə  rə  si  ni ya  ra  dan cid  di el  mi
maarif  çi bir nəşr ki  mi nü  fuz qa  zan  mış  dır.

Zən  nim  cə, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın ən bö  yük müs  bət key  fiy  yə  ti 
onun çox  şa  xə  li məz  mu  nu və xa  rak  te  ri  dir. Sə  hi  fə  lə  rin  də cə  miy  yə  ti  mi
 zin hə  ya  tı  nın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  ni  ic  ti  mai, si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni və 
di  gər mə  sə  lə  lə  ri ey  ni pe  şə  kar  lıq  la şərh edən jur  nal  da həm Mil  li Məc
 li  sin fəaliy  yə  ti, həm dün  ya  da baş ve  rən si  ya  si pro  ses  lər, mil  lət və  kil 
lə  ri və di  gər si  ya  si xa  dim  lə  rin dü  şün  cə  lə  ri, müx  tə  lif səp  ki  li mə  qa  lə  lə
 ri, həm də də  yər  li araş  dır  ma və təd  qi  qat  lar öz ək  si  ni ta  pır. Əl  bət  tə ki, 
bü  tün bun  la  rın əsas sə  bəb  lə  rin  dən baş  lı  ca  sı mət  buata olan döv  lət 
qay  ğı  sı  dır  sa, di  gər bir sə  bəb də jur  na  lın kol  lek  ti  vi  nin ki  fa  yət qə  dər 
pe  şə  kar və təc  rü  bə  li ol  ma  sı  dır. 

Mən jur  na  lın bü  tün ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni və Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni 
fəaliy  yə  tləri  nin 10cu il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edir, ya  ra  dı  cı  lıq 
uğur  la  rı, bu çə  tin və mə  su  liy  yət  li iş  də uğur  lar di  lə  yi  rəm.

ƏhlimanƏmiraslanov
Mil  li Məc  li  sin Sə  hiy  yə  

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı ya  ran  dı  ğı dövr  dən bu gü  nə  dək Azər  bay  ca 
nın ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tı  nın ən müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  ni ge  niş, hər  tə  rəf  li və 
ob  yek  tiv işıq  lan  dır  maq  la öl  kə  nin apa  rı  cı mət  buat or  qan  la  rı ara  sın  da 
özü  nə  məx  sus la  yiq  li ye  ri  ni tut  muş  dur. Jur  nal  da dərc olu  nan ana  li 
tik təh  lil  lər və mü  sa  hi  bə  lər öz ak  tual  lı  ğı ba  xı  mın  dan fərq  lən  mək  lə 
ya  na  şı həm mü  tə  xəs  sis  lər, həm də ge  niş oxu  cu küt  lə  si üçün ol  duq  ca 
ma  raq  lı möv  zu  la  rı əha  tə et  miş  dir. Ən əsas mə  qam isə on  dan iba  rət 
dir ki, jur  na  lın fəaliy  yə  ti  nin və mət  bu ide  ya  sı  nın ana xət  ti  ni Ümum
 mil  li li  der Hey  dər Əli  yev yo  lu  na sə  da  qət və möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin ti  ta  nik fəaliy  yə  ti  nin təb  li  ği təş  kil et  miş  dir.

Jur  na  lın bu  gün  kü sə  viy  yə  yə çat  ma  sın  da, heç şüb  hə  siz, onun kol 
lek  ti  vi  nin yük  sək pe  şə  kar  lı  ğı, azad və ob  yek  tiv jur  na  lis  ti  ka  nın prin 
sip  lə  ri  nə dön  mə  dən əməl et  mə  si əhə  miy  yət  li rol oy  na  mış  dır.

Bu əla  mət  dar gün  də “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın bü  tün kol  lek  ti  vi  ni 
10 il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, siz  lə  rə möh
 kəm can sağ  lı  ğı, şəx  si və ic  ti  mai hə  ya  tı  nız  da uğur  lar, pe  şə  kar fəaliy
 yə  ti  niz  də ye  ni ya  ra  dı  cı  lıq zir  və  lə  ri ar  zu  la  yı  ram.

SiyavuşNovruzov
Mil  li Məc  li  sin İc  ti  mai bir  lik  lər və  
di  ni qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin səd  ri, 

YAP İda  rə He  yə  ti  nin üz  vü



may-iyun	2017				3938					Milli	Məclis

TƏBRİK

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin bu  gün  kü fəaliy  yə  ti Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin mil  li in  ki  şaf mo  de  li  nə uy  ğun  dur. Müs  tə  qil Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın par  la  men  ti 20 il  dən ar  tıq müd  dət ər  zin  də öl  kə  mi  zin da  xi  li 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da, o cüm  lə  dən res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da müs  təs  na xid  mət  lər gös  tər  miş  dir. Par  la  ment öz fəaliy  yə 
tin  də mil  li və müasir de  mok  ra  tik ənə  nə  lə  ri, prin  sip  lə  ri baş  lı  ca in  ki  şaf priori
 te  ti ki  mi qar  şı  sı  na məq  səd qoy  muş  dur. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Məc  li  si bü  tün re  gional və bey  nəl  xalq st  ruk  tur  la  rın ak  tiv iş  ti  rak  çı  sı ol  maq  la 
dün  ya döv  lət  lə  ri  nin qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı içə  ri  sin  də xü  su  si nü  fu  za ma  lik 
dir. Par  la  ment öl  kə  miz  də apa  rı  lan hü  qu  qi is  la  hat  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı
 nın ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm iş  lər gör  müş  dür.

Ha  zır  da müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın bü  tün sa  hə  lə  ri üz  rə qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı 
möv  cud  dur. Qə  bul olun  muş kons  ti  tu  si  ya qa  nun  la  rı, mə  cəl  lə  lər, qa  nun  lar, 
təs  diq edil  miş kon  ven  si  ya  lar və sa  ziş  lər cə  miy  yət və döv  lət hə  ya  tın  da ya  ra 
nan mü  na  si  bət  lə  ri tən  zim  lə  mə  yə xid  mət edir. Öl  kə  də uğur  la da  vam et  di  ri  lən 
si  ya  si, hü  qu  qi, iq  ti  sa  di, so  sial is  la  hat  la  rın, de  mok  ra  tik  ləş  dir  mə pro  se  si  nin 
me  xa  niz  mi da  ha da in  ki  şaf et  di  ri  lir.

2007ci ilin may ayın  dan ilk nüs  xə  si işıq üzü gö  rən Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin or  qa  nı olan “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın par  la  men  tin 
fəaliy  yə  ti  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da, ic  ti  maiy  yə  tin maarif  lən  di  ril  mə  sin  də xü  su
 si ro  lu ol  muş  dur. Kol  lek  ti  və bun  dan son  ra da Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
fəaliy  yə  ti  ni ahəng  dar şə  kil  də işıq  lan  dır  ma  sı  nı, çə  tin və şə  rəf  li işin öh  də  sin 
dən fə  da  kar  lıq  la gəl  mə  si  ni ar  zu edi  rəm. Re  dak  si  ya Şu  ra  sı və Re  dak  si  ya He 
yə  ti  nin üzv  lə  ri  ni 10 il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edi  rəm. 10 ya  şı  nız 
mü  ba  rək!

Müs  tə  qil Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın par  la  men  ti  nin fəaliy  yə  ti  nin 
öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sın  da “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın müs 
təs  na ro  lu var. Ey  ni za  man  da, hər sa  yın  da ma  raq  lı mə  qa  lə  lər, mü  sa
 hi  bə  lər və par  la  men  tin əsas fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  ni əha  tə edən ya  zı 
lar təq  dim edən jur  nal ki  fa  yət qə  dər cid  di oxu  cu küt  lə  si  nə ma  lik  dir.

İs  tər Mil  li Məc  li  sin rəs  mi mə  lu  mat  la  rı  nın, is  tər  sə də müx  tə  lif ko 
mi  tə  lə  rin və de  pu  tat  la  rın fəaliy  yə  ti  ni əks et  di  rən ya  zı  la  rın ic  ti  maiy 
yə  tə təq  dim edil  mə  si jur  nal kol  lek  ti  vi  nin gər  gin əmə  yi he  sa  bı  na ba  şa 
gə  lir.

Bu il isə “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10 ya  şı ta  mam olur. Bu 10 il  də 
keç  di  yi  niz uğur  lu yo  lun da  vam  lı ol  ma  sı  nı ar  zu  la  yı  ram. Əmi  nəm ki, 
bun  dan son  ra da  ha da in  ki  şaf edə  cək və ye  niye  ni uğur  la  ra im  za ata
 caq  sı  nız.

Yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın rəh  bər  li  yi  ni və bü  tün kol  lek  ti  vi  ni 
sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  ni  zin hər za  man ol  du  ğu 
ki  mi sə  mə  rə  li ol  ma  sı  nı ar  zu  la  yı  ram.

AqiyəNaxçıvanlı
Mil  li Məc  li  sin Ailə, qa  dın və uşaq 

mə  sə  lə  lə  ri ko  mi  tə  si  nin səd  ri

FuadMuradov
Mil  li Məc  li  sin Gənc  lər və  
id  man ko  mi  tə  si  nin səd  ri

Azər  bay  can mət  buatı sı  ra  la  rın  da özü  nə  məx  sus sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti 
ilə fərq  lə  nən “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı öz sə  hi  fə  lə 
rin  də dərc et  di  yi el  mipub  li  sist, bə  dii, ana  li  tik mə  qa  lə  lər  lə oxu  cu  la  rın 
də  rin hör  mə  ti  ni qa  zan  mış  dır. 

Qa  nun  ve  ri  ci  li  yin təb  li  ği, par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər, bey  nəl  xalq 
gö  rüş  lər, de  pu  tat  la  rın fəaliy  yə  ti, dün  ya  da baş ve  rən ha  di  sə  lə  rə real, 
ya  ra  dı  cı mü  na  si  bət jur  na  lın əsas möv  zu  su ol  maq  la, Mil  li Məc  li  sin 
fəaliy  yə  ti  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da bö  yük rol oy  na  yır. 

Dərc olun  du  ğu 10 il ər  zin  də jur  nal yax  şı cə  hət  lə  ri ilə se  çi  lir və se 
vil  mək  də  dir. Jur  na  lın ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni  10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si 
bə  ti  lə təb  rik edir, on  la  rın hər bi  ri  nə ye  niye  ni ya  ra  dı  cı  lıq uğur  la  rı 
ar  zu  la  yı  ram.

Azər  bay  can  da par  la  ment mət  buatı  nın ya  ran  ma  sı və in  ki  şa  fı döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin mü  hüm nailiy  yət  lə  rin  dən bi  ri  dir. “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı öl  kə  mi  zin qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  nın si  ya  si si  ma  sı və açıq ün  va  nı 
ol  maq funk  si  ya  sı  nı yük  sək sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu jur  nal Azər 
bay  can  da par  la  men  ta  riz  min in  ki  şaf ritm  lə  ri  ni bü  tün real  lıq  la  rı ilə 
əks et  di  rir. “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı par  la  ment hə  ya  tı  nın güz  gü  sü, 
xalq de  pu  tat  la  rı  nın mö  tə  bər xi  ta  bət kür  sü  sü  dür.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı par  la  ment  də qə  bul edil  miş qa  nun  la  rın fəl 
sə  fə  si  nin ma  hiy  yə  ti  ni mət  buatın açıq və ay  dın di  li ilə ic  ti  maiy  yə  tə 
çat  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm iş gö  rür. Bu jur  nal Azər  bay  can qa 
nun  ve  ri  ci  li  yi  nin maarif  çi tri  bu  na  sı  dır.

Jur  na  lis  ti  ka sə  nət  kar  lı  ğı ba  xı  mın  dan da “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
özü  nə  məx  sus ori  ji  nal  lı  ğa ma  lik  dir. Da  şı  dı  ğı funk  si  ya  sı  na gö  rə rəs  mi 
üs  lub, si  ya  si pub  li  sis  ti  ka və ana  li  tik təh  lil Mil  li Məc  li  sin mət  bu or 
qa  nı  nın əsas ifa  də va  si  tə  lə  ri ki  mi çı  xış edir. Bu  nun  la be  lə, bi  zim jur
 na  lı  mız rəs  miy  yət çər  çi  və  sin  də el  mi və bə  dii pub  li  sis  ti  ka  nın da im 
kan  la  rın  dan ya  ra  dı  cı şə  kil  də is  ti  fa  də et  mə  yin müm  kün  lü  yü  nü və 
üs  tün  lü  yü  nü nü  ma  yiş et  di  rir.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı mil  li  döv  lət  çi  lik, müs  tə  qil  lik və azər  bay 
can  çı  lıq ide  ya  la  rı  nın da  ha da qüv  vət  lən  mə  si  nə və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si
 nə şə  rəf  lə xid  mət edir.

Uğur ol  sun!

ArifRəhimzadə
Mil  li Məc  li  sin Re  gional mə  sə  lə  lər 

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

İsaHəbibbəyli
Mil  li Məc  li  sin Elm və təh  sil

ko  mi  tə  si  nin səd  ri, aka  de  mik
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TƏBRİK

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin bu  gün  kü fəaliy  yə  ti Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin mil  li in  ki  şaf mo  de  li  nə uy  ğun  dur. Müs  tə  qil Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın par  la  men  ti 20 il  dən ar  tıq müd  dət ər  zin  də öl  kə  mi  zin da  xi  li 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da, o cüm  lə  dən res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da müs  təs  na xid  mət  lər gös  tər  miş  dir. Par  la  ment öz fəaliy  yə 
tin  də mil  li və müasir de  mok  ra  tik ənə  nə  lə  ri, prin  sip  lə  ri baş  lı  ca in  ki  şaf priori
 te  ti ki  mi qar  şı  sı  na məq  səd qoy  muş  dur. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Məc  li  si bü  tün re  gional və bey  nəl  xalq st  ruk  tur  la  rın ak  tiv iş  ti  rak  çı  sı ol  maq  la 
dün  ya döv  lət  lə  ri  nin qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı içə  ri  sin  də xü  su  si nü  fu  za ma  lik 
dir. Par  la  ment öl  kə  miz  də apa  rı  lan hü  qu  qi is  la  hat  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı
 nın ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm iş  lər gör  müş  dür.

Ha  zır  da müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın bü  tün sa  hə  lə  ri üz  rə qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı 
möv  cud  dur. Qə  bul olun  muş kons  ti  tu  si  ya qa  nun  la  rı, mə  cəl  lə  lər, qa  nun  lar, 
təs  diq edil  miş kon  ven  si  ya  lar və sa  ziş  lər cə  miy  yət və döv  lət hə  ya  tın  da ya  ra 
nan mü  na  si  bət  lə  ri tən  zim  lə  mə  yə xid  mət edir. Öl  kə  də uğur  la da  vam et  di  ri  lən 
si  ya  si, hü  qu  qi, iq  ti  sa  di, so  sial is  la  hat  la  rın, de  mok  ra  tik  ləş  dir  mə pro  se  si  nin 
me  xa  niz  mi da  ha da in  ki  şaf et  di  ri  lir.

2007ci ilin may ayın  dan ilk nüs  xə  si işıq üzü gö  rən Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin or  qa  nı olan “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın par  la  men  tin 
fəaliy  yə  ti  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da, ic  ti  maiy  yə  tin maarif  lən  di  ril  mə  sin  də xü  su
 si ro  lu ol  muş  dur. Kol  lek  ti  və bun  dan son  ra da Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
fəaliy  yə  ti  ni ahəng  dar şə  kil  də işıq  lan  dır  ma  sı  nı, çə  tin və şə  rəf  li işin öh  də  sin 
dən fə  da  kar  lıq  la gəl  mə  si  ni ar  zu edi  rəm. Re  dak  si  ya Şu  ra  sı və Re  dak  si  ya He 
yə  ti  nin üzv  lə  ri  ni 10 il  lik yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edi  rəm. 10 ya  şı  nız 
mü  ba  rək!

Müs  tə  qil Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın par  la  men  ti  nin fəaliy  yə  ti  nin 
öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sın  da “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın müs 
təs  na ro  lu var. Ey  ni za  man  da, hər sa  yın  da ma  raq  lı mə  qa  lə  lər, mü  sa
 hi  bə  lər və par  la  men  tin əsas fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  ni əha  tə edən ya  zı 
lar təq  dim edən jur  nal ki  fa  yət qə  dər cid  di oxu  cu küt  lə  si  nə ma  lik  dir.

İs  tər Mil  li Məc  li  sin rəs  mi mə  lu  mat  la  rı  nın, is  tər  sə də müx  tə  lif ko 
mi  tə  lə  rin və de  pu  tat  la  rın fəaliy  yə  ti  ni əks et  di  rən ya  zı  la  rın ic  ti  maiy 
yə  tə təq  dim edil  mə  si jur  nal kol  lek  ti  vi  nin gər  gin əmə  yi he  sa  bı  na ba  şa 
gə  lir.

Bu il isə “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10 ya  şı ta  mam olur. Bu 10 il  də 
keç  di  yi  niz uğur  lu yo  lun da  vam  lı ol  ma  sı  nı ar  zu  la  yı  ram. Əmi  nəm ki, 
bun  dan son  ra da  ha da in  ki  şaf edə  cək və ye  niye  ni uğur  la  ra im  za ata
 caq  sı  nız.

Yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın rəh  bər  li  yi  ni və bü  tün kol  lek  ti  vi  ni 
sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  ni  zin hər za  man ol  du  ğu 
ki  mi sə  mə  rə  li ol  ma  sı  nı ar  zu  la  yı  ram.

AqiyəNaxçıvanlı
Mil  li Məc  li  sin Ailə, qa  dın və uşaq 

mə  sə  lə  lə  ri ko  mi  tə  si  nin səd  ri

FuadMuradov
Mil  li Məc  li  sin Gənc  lər və  
id  man ko  mi  tə  si  nin səd  ri

Azər  bay  can mət  buatı sı  ra  la  rın  da özü  nə  məx  sus sə  mə  rə  li fəaliy  yə  ti 
ilə fərq  lə  nən “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı öz sə  hi  fə  lə 
rin  də dərc et  di  yi el  mipub  li  sist, bə  dii, ana  li  tik mə  qa  lə  lər  lə oxu  cu  la  rın 
də  rin hör  mə  ti  ni qa  zan  mış  dır. 

Qa  nun  ve  ri  ci  li  yin təb  li  ği, par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər, bey  nəl  xalq 
gö  rüş  lər, de  pu  tat  la  rın fəaliy  yə  ti, dün  ya  da baş ve  rən ha  di  sə  lə  rə real, 
ya  ra  dı  cı mü  na  si  bət jur  na  lın əsas möv  zu  su ol  maq  la, Mil  li Məc  li  sin 
fəaliy  yə  ti  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da bö  yük rol oy  na  yır. 

Dərc olun  du  ğu 10 il ər  zin  də jur  nal yax  şı cə  hət  lə  ri ilə se  çi  lir və se 
vil  mək  də  dir. Jur  na  lın ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  ni  10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si 
bə  ti  lə təb  rik edir, on  la  rın hər bi  ri  nə ye  niye  ni ya  ra  dı  cı  lıq uğur  la  rı 
ar  zu  la  yı  ram.

Azər  bay  can  da par  la  ment mət  buatı  nın ya  ran  ma  sı və in  ki  şa  fı döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  mi  zin mü  hüm nailiy  yət  lə  rin  dən bi  ri  dir. “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı öl  kə  mi  zin qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  nın si  ya  si si  ma  sı və açıq ün  va  nı 
ol  maq funk  si  ya  sı  nı yük  sək sə  viy  yə  də hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu jur  nal Azər 
bay  can  da par  la  men  ta  riz  min in  ki  şaf ritm  lə  ri  ni bü  tün real  lıq  la  rı ilə 
əks et  di  rir. “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı par  la  ment hə  ya  tı  nın güz  gü  sü, 
xalq de  pu  tat  la  rı  nın mö  tə  bər xi  ta  bət kür  sü  sü  dür.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı par  la  ment  də qə  bul edil  miş qa  nun  la  rın fəl 
sə  fə  si  nin ma  hiy  yə  ti  ni mət  buatın açıq və ay  dın di  li ilə ic  ti  maiy  yə  tə 
çat  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm iş gö  rür. Bu jur  nal Azər  bay  can qa 
nun  ve  ri  ci  li  yi  nin maarif  çi tri  bu  na  sı  dır.

Jur  na  lis  ti  ka sə  nət  kar  lı  ğı ba  xı  mın  dan da “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
özü  nə  məx  sus ori  ji  nal  lı  ğa ma  lik  dir. Da  şı  dı  ğı funk  si  ya  sı  na gö  rə rəs  mi 
üs  lub, si  ya  si pub  li  sis  ti  ka və ana  li  tik təh  lil Mil  li Məc  li  sin mət  bu or 
qa  nı  nın əsas ifa  də va  si  tə  lə  ri ki  mi çı  xış edir. Bu  nun  la be  lə, bi  zim jur
 na  lı  mız rəs  miy  yət çər  çi  və  sin  də el  mi və bə  dii pub  li  sis  ti  ka  nın da im 
kan  la  rın  dan ya  ra  dı  cı şə  kil  də is  ti  fa  də et  mə  yin müm  kün  lü  yü  nü və 
üs  tün  lü  yü  nü nü  ma  yiş et  di  rir.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı mil  li  döv  lət  çi  lik, müs  tə  qil  lik və azər  bay 
can  çı  lıq ide  ya  la  rı  nın da  ha da qüv  vət  lən  mə  si  nə və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si
 nə şə  rəf  lə xid  mət edir.

Uğur ol  sun!

ArifRəhimzadə
Mil  li Məc  li  sin Re  gional mə  sə  lə  lər 

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

İsaHəbibbəyli
Mil  li Məc  li  sin Elm və təh  sil

ko  mi  tə  si  nin səd  ri, aka  de  mik
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TƏBRİK

Müasir Azər  bay  can mət  buatın  da özü  nə  məx  sus ye  ri olan “Mil  li Məc  lis” 
in  for  ma  si  ya jur  na  lı  nın ya  ran  ma  sı  nın 10cu il  dö  nü  mü ta  mam olur. “Mil  li 
Məc  lis” jur  na  lı hər za  man öz xü  su  si möv  qe  yi, işi və dəstxət  ti ilə fərq  lən 
miş jur  nal  lar  dan bi  ri  dir. Jur  nal 10 il  lik fəaliy  yə  ti döv  rün  də çox məh  sul  dar 
bir yol keç  miş, öl  kə  mi  zin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da apa  rı  lan is  la  hat  lar, gö  rü
 lən iş  lər və də  yi  şik  lik  lə  ri ge  niş oxu  cu audi  to  ri  ya  sı üçün işıq  lan  dı  ra  raq, si 
ya  si xa  dim  lə  rin, təh  sil və mə  də  niy  yət iş  çi  lə  ri  nin əsl tri  bu  na  sı  na çev  ril  miş 
dir. Rən  ga  rəng  li  yi, ak  tual möv  zu  la  rı ilə oxu  cu  la  rın ina  mı  nı doğ  rul  dan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı mət  bu sö  zün mə  su  liy  yə  ti  ni çox gö  zəl dərk edən və 
də  yər  lən  di  rən bir mət  buat or  qa  nı ki  mi da  vam  lı ola  raq gün  dəngü  nə in  ki  şaf 
edən öl  kə  mi  zin uğur  la  rı  nı qə  lə  mə al  mış, möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin bü  tün sa  hə  lər  də apar  dı  ğı uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti öz 
say  la  rın  da işıq  lan  dır  mış  dır.

Bu jur  nal heç za  man tək  cə cə  miy  yə  ti ob  yek  tiv, qə  rəz  siz in  for  ma  si  ya ilə tə 
min et  mək  lə öz funk  si  ya  sı  nı bit  miş he  sab et  mə  yib. O, ey  ni za  man  da, konk  ret 
möv  qe or  ta  ya qoy  maq  la cə  miy  yə  tin si  ya  si tə  fək  kü  rü  nün düz  gün əsas  lar  da 
for  ma  laş  ma  sı  na tə  sir gös  tər  miş jur  nal  lar  dan  dır.

Əmi  nəm ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı öl  kə  miz  də baş ve  rən si  ya  si pro  ses  lə 
rin, ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  rin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da, ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl  ma  sın 
da bun  dan son  ra da yük  sək ope  ra  tiv  lik nü  ma  yiş et  di  rə  rək bu mə  na  da eti 
bar  lı xə  bər mən  bə  yi ola  raq qa  la  caq  dır.

10 il  lik yu  bi  le  yi  ni qeyd edən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın bü  tün kol  lek  ti  vi  ni 
bu mü  na  si  bət  lə ürək  dən təb  rik edir, on  la  ra xal  qı  mı  zın da  ha da maarif  lən  mə  si 
və in  ki  şa  fı na  mi  nə fəaliy  yət  lə  rin  də uğur  lar di  lə  yi  rəm. 

SəmədSeyidov
Mil  li Məc  li  sin Bey  nəl  xalq 

mü  na  si  bət  lər və 
 par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

Azər  bay  can  da müx  tə  lif döv  lət qu  rum  la  rı  nın tə  sis et  dik  lə  ri mət  buat or  qan  la  rı 
var. An  caq “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı dərc olun  du  ğu gün  dən ötən 10 il ər  zin  də yal
 nız bir döv  lət qu  ru  mu  nun rəs  mi or  qa  nı ki  mi fəaliy  yət gös  tər  mə  yib, ey  ni za  man
 da, ic  ti  mai rə  yə tə  sir gös  tə  rən eti  bar  lı in  for  ma  si  ya mən  bə  yi ki  mi özü  nü təs  diq  lə 
mə  yi ba  ca  rıb. Bu, son də  rə  cə bö  yük uğur  dur.

Jur  na  lın əl  də et  di  yi uğur ali qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  mız olan Mil  li Məc  li  sin həm də 
ic  ti  mai ob  ra  zın  dan, si  ma  sın  dan irə  li gə  lir. Nə  zə  rə al  ma  lı  yıq ki, Azər  bay  can  da par  la
 men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri də  rin kök  lə  rə ma  lik  dir. 1918ci ilin 28 may müs  tə  qil  li  yi  nin 
do  ğur  du  ğu abha  va üçün par  la  ment ye  ni ya  ran  mış döv  lə  tin mü  hüm ali st  ruk  tu  ru 
sta  tu  su  nu da  şı  maq  la bə  ra  bər ic  ti  mai şüur, dü  şün  cə və tə  fək  kü  rün mi  sil  siz ifa  də tri 
bu  na  sı idi. Hə  min tri  bu  na  da xal  qın ru  hu ək  si  ni ta  pır  dı. He  sab edi  rəm ki, ha  zır  da 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın or  ta  ya qoy  du  ğu dəstxətt məhz ənə  nə  lə  rə sa  diq  li  yin ba  riz 
nü  mu  nə  si  dir. 10 il ər  zin  də özü  nə be  lə imic qa  zan  dır  maq hər küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va 
si  tə  si  nə mü  yəs  sər ol  mur. Yu  bil  yar jur  nal bu mə  na  da ən xoş söz  lə  rə la  yiq  dir.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın bun  dan son  ra da tut  du  ğu yol  da inam  la ad  dım  la  ya  ca 
ğı  na əmi  nəm. Jur  na  lın rəh  bər  li  yi  ni, ümu  mən kol  lek  ti  vi  nin hər bir üz  vü  nü fəaliy  yə  tə 
baş  la  ma  la  rı  nın 10 ili mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edir, ən xoş di  lək  lə  ri  mi çat  dır  maq  dan məm
 nun  luq du  yu  ram. Ar  zu edi  rəm ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər  bay  can par  la  men  ti və 
bu par  la  men  ti var edən Azər  bay  can döv  lə  ti qə  dər uzu  nö  mür  lü ol  sun.

ƏflatunAmaşov
Milli Məclisin deputatı,

Mətbuat Şurasının sədri

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı
 nın nəş  rə baş  la  ma  sı  nın 10 ili mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın tə  sis  çi  lə  ri  ni, kol
 lek  ti  vi  ni, elə  cə də müəl  lif  lə  ri  ni və oxu  cu  la  rı  nı ürək  dən təb  rik edir, ən 
sə  mi  mi hiss  lə  ri  mi, eh  ti  ra  mı  mı və xoş ar  zu  la  rı  mı bil  di  ri  rəm.

Mil  li Məc  lis öl  kə  mi  zin hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  yan 
qa  nun  lar ya  rat  maq  la mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın dün  ya  nın in  ki 
şaf et  miş döv  lət  lə  ri sə  viy  yə  sin  də for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, mil  li ma  raq  la  rı 
nın mü  da  fiəsi, par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri çər  çi  və  sin  də bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  si, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin, öl  kə baş  çı  sı  nın 
rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı iş  lə  rin dün  ya  ya çat  dı  rıl 
ma  sı sa  hə  sin  də döv  lət və cə  miy  yət qar  şı  sın  da öz mis  si  ya  sı  nı uğur  la 
ye  ri  nə ye  ti  rir.

Mil  li Məc  lis döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu  nun, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  la  rın 
hü  qu  qi və qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nı tək  mil  ləş  dir  mək  lə, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın qa  nun və nor  ma  tivhü  qu  qi akt  la  rı  nı ic  ti  maisi  ya  si 
və so  sialiq  ti  sa  di də  yi  şik  lik  lə  rə, də  rin  lə  şən de  mok  ra  tik  ləş  mə pro  ses  lə
 ri  nə uy  ğun  laş  dır  maq  la tə  mə  li Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin  dən 
qo  yul  muş de  mok  ra  tik hü  qu  qi döv  lə  tin ya  ra  dıl  ma  sı və in  ki  şa  fı pro  se 
si  nə dəs  tə  yi  ni bu gün də da  vam et  di  rir.

Öl  kə par  la  men  ti  nin bu çə  tin və mə  sul fəaliy  yə  ti  ni işıq  lan  dı  ran 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı xal  qın və və  tən  daş cə  miy  yə  ti təm  sil  çi  lə  ri  nin 
qa  nun   ya  rat  ma pro  se  sin  də da  ha fəal iş  ti  ra  kı  na yol açır. Jur  nal par  la
 ment  də mü  za  ki  rə olu  nan öl  kə və bey  nəl  xalq qa  nun  ve  ri  ci  li  yin ak  tual 
mə  sə  lə  lə  ri  nin, Azər  bay  can  da və dün  ya  da baş ve  rən pro  ses  lə  rin mü 
za  ki  rə  si üçün maarif  çi in  for  ma  si  ya mey  da  nı  dır.

Daimi oxu  cu  nuz və həm də müəl  lif  lə  ri  niz  dən bi  ri ki  mi de  yə bi  lə 
rəm ki, “Mil  li Məc  lis” spe  si  fik döv  ri ədə  bi nəşr  lər ara  sın  da di  na  mik 
jur  nal ki  mi özü  nü təs  diq et  miş, ge  niş və sə  da  qət  li audi  to  ri  ya qa  zan 
mış  dır. 

Jur  na  lın hər bir sa  yı  nı məm  nu  niy  yət  lə iz  lə  yi  rəm. Biz Mil  li Məc  li
 sə he  sa  bat ve  rən ali audit or  qa  nı  Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın He 
sab  la  ma Pa  la  ta  sı ola  raq jur  nal  la əmək  daş  lı  ğı  mı  zı yük  sək qiy  mət  lən 
di  ri  rik. Jur  nal  da fəaliy  yə  ti  miz  lə bağ  lı çı  xış et  mək, fi  kir  lə  ri  miz  lə bö 
lüş  mək üçün ya  ra  dı  lan im  ka  na gö  rə tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm.

Öz sı  ra  la  rı  na ma  raq  lı şəx  siy  yət  lər, qa  nun   ya  rat  ma mü  tə  xəs  sis  lə  ri, 
pro  fes  sional müəl  lif  lər cəlb et  miş, ar  tıq öz oxu  cu audi  to  ri  ya  sı olan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nı 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə bir da  ha ürək
 dən təb  rik edir, jur  na  lın nü  fuz  lu nəş  rə çev  ril  mə  sin  də əmə  yi olan  la  rın 
hər bi  ri  nə uğur  lar, tə  şəb  büs və ide  ya  la  rı  nın ger  çək  ləş  mə  si  ni ar  zu  la 
yı  ram. 

VüqarGülməmmədov
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 

He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın səd  ri
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Müasir Azər  bay  can mət  buatın  da özü  nə  məx  sus ye  ri olan “Mil  li Məc  lis” 
in  for  ma  si  ya jur  na  lı  nın ya  ran  ma  sı  nın 10cu il  dö  nü  mü ta  mam olur. “Mil  li 
Məc  lis” jur  na  lı hər za  man öz xü  su  si möv  qe  yi, işi və dəstxət  ti ilə fərq  lən 
miş jur  nal  lar  dan bi  ri  dir. Jur  nal 10 il  lik fəaliy  yə  ti döv  rün  də çox məh  sul  dar 
bir yol keç  miş, öl  kə  mi  zin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da apa  rı  lan is  la  hat  lar, gö  rü
 lən iş  lər və də  yi  şik  lik  lə  ri ge  niş oxu  cu audi  to  ri  ya  sı üçün işıq  lan  dı  ra  raq, si 
ya  si xa  dim  lə  rin, təh  sil və mə  də  niy  yət iş  çi  lə  ri  nin əsl tri  bu  na  sı  na çev  ril  miş 
dir. Rən  ga  rəng  li  yi, ak  tual möv  zu  la  rı ilə oxu  cu  la  rın ina  mı  nı doğ  rul  dan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı mət  bu sö  zün mə  su  liy  yə  ti  ni çox gö  zəl dərk edən və 
də  yər  lən  di  rən bir mət  buat or  qa  nı ki  mi da  vam  lı ola  raq gün  dəngü  nə in  ki  şaf 
edən öl  kə  mi  zin uğur  la  rı  nı qə  lə  mə al  mış, möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin bü  tün sa  hə  lər  də apar  dı  ğı uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti öz 
say  la  rın  da işıq  lan  dır  mış  dır.

Bu jur  nal heç za  man tək  cə cə  miy  yə  ti ob  yek  tiv, qə  rəz  siz in  for  ma  si  ya ilə tə 
min et  mək  lə öz funk  si  ya  sı  nı bit  miş he  sab et  mə  yib. O, ey  ni za  man  da, konk  ret 
möv  qe or  ta  ya qoy  maq  la cə  miy  yə  tin si  ya  si tə  fək  kü  rü  nün düz  gün əsas  lar  da 
for  ma  laş  ma  sı  na tə  sir gös  tər  miş jur  nal  lar  dan  dır.

Əmi  nəm ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı öl  kə  miz  də baş ve  rən si  ya  si pro  ses  lə 
rin, ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  rin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da, ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı  rıl  ma  sın 
da bun  dan son  ra da yük  sək ope  ra  tiv  lik nü  ma  yiş et  di  rə  rək bu mə  na  da eti 
bar  lı xə  bər mən  bə  yi ola  raq qa  la  caq  dır.

10 il  lik yu  bi  le  yi  ni qeyd edən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın bü  tün kol  lek  ti  vi  ni 
bu mü  na  si  bət  lə ürək  dən təb  rik edir, on  la  ra xal  qı  mı  zın da  ha da maarif  lən  mə  si 
və in  ki  şa  fı na  mi  nə fəaliy  yət  lə  rin  də uğur  lar di  lə  yi  rəm. 

SəmədSeyidov
Mil  li Məc  li  sin Bey  nəl  xalq 

mü  na  si  bət  lər və 
 par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  

ko  mi  tə  si  nin səd  ri

Azər  bay  can  da müx  tə  lif döv  lət qu  rum  la  rı  nın tə  sis et  dik  lə  ri mət  buat or  qan  la  rı 
var. An  caq “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı dərc olun  du  ğu gün  dən ötən 10 il ər  zin  də yal
 nız bir döv  lət qu  ru  mu  nun rəs  mi or  qa  nı ki  mi fəaliy  yət gös  tər  mə  yib, ey  ni za  man
 da, ic  ti  mai rə  yə tə  sir gös  tə  rən eti  bar  lı in  for  ma  si  ya mən  bə  yi ki  mi özü  nü təs  diq  lə 
mə  yi ba  ca  rıb. Bu, son də  rə  cə bö  yük uğur  dur.

Jur  na  lın əl  də et  di  yi uğur ali qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  mız olan Mil  li Məc  li  sin həm də 
ic  ti  mai ob  ra  zın  dan, si  ma  sın  dan irə  li gə  lir. Nə  zə  rə al  ma  lı  yıq ki, Azər  bay  can  da par  la
 men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri də  rin kök  lə  rə ma  lik  dir. 1918ci ilin 28 may müs  tə  qil  li  yi  nin 
do  ğur  du  ğu abha  va üçün par  la  ment ye  ni ya  ran  mış döv  lə  tin mü  hüm ali st  ruk  tu  ru 
sta  tu  su  nu da  şı  maq  la bə  ra  bər ic  ti  mai şüur, dü  şün  cə və tə  fək  kü  rün mi  sil  siz ifa  də tri 
bu  na  sı idi. Hə  min tri  bu  na  da xal  qın ru  hu ək  si  ni ta  pır  dı. He  sab edi  rəm ki, ha  zır  da 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın or  ta  ya qoy  du  ğu dəstxətt məhz ənə  nə  lə  rə sa  diq  li  yin ba  riz 
nü  mu  nə  si  dir. 10 il ər  zin  də özü  nə be  lə imic qa  zan  dır  maq hər küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va 
si  tə  si  nə mü  yəs  sər ol  mur. Yu  bil  yar jur  nal bu mə  na  da ən xoş söz  lə  rə la  yiq  dir.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın bun  dan son  ra da tut  du  ğu yol  da inam  la ad  dım  la  ya  ca 
ğı  na əmi  nəm. Jur  na  lın rəh  bər  li  yi  ni, ümu  mən kol  lek  ti  vi  nin hər bir üz  vü  nü fəaliy  yə  tə 
baş  la  ma  la  rı  nın 10 ili mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik edir, ən xoş di  lək  lə  ri  mi çat  dır  maq  dan məm
 nun  luq du  yu  ram. Ar  zu edi  rəm ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı Azər  bay  can par  la  men  ti və 
bu par  la  men  ti var edən Azər  bay  can döv  lə  ti qə  dər uzu  nö  mür  lü ol  sun.

ƏflatunAmaşov
Milli Məclisin deputatı,

Mətbuat Şurasının sədri

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı
 nın nəş  rə baş  la  ma  sı  nın 10 ili mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın tə  sis  çi  lə  ri  ni, kol
 lek  ti  vi  ni, elə  cə də müəl  lif  lə  ri  ni və oxu  cu  la  rı  nı ürək  dən təb  rik edir, ən 
sə  mi  mi hiss  lə  ri  mi, eh  ti  ra  mı  mı və xoş ar  zu  la  rı  mı bil  di  ri  rəm.

Mil  li Məc  lis öl  kə  mi  zin hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  yan 
qa  nun  lar ya  rat  maq  la mil  li qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın dün  ya  nın in  ki 
şaf et  miş döv  lət  lə  ri sə  viy  yə  sin  də for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, mil  li ma  raq  la  rı 
nın mü  da  fiəsi, par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri çər  çi  və  sin  də bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  si, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin, öl  kə baş  çı  sı  nın 
rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı iş  lə  rin dün  ya  ya çat  dı  rıl 
ma  sı sa  hə  sin  də döv  lət və cə  miy  yət qar  şı  sın  da öz mis  si  ya  sı  nı uğur  la 
ye  ri  nə ye  ti  rir.

Mil  li Məc  lis döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu  nun, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  la  rın 
hü  qu  qi və qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nı tək  mil  ləş  dir  mək  lə, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın qa  nun və nor  ma  tivhü  qu  qi akt  la  rı  nı ic  ti  maisi  ya  si 
və so  sialiq  ti  sa  di də  yi  şik  lik  lə  rə, də  rin  lə  şən de  mok  ra  tik  ləş  mə pro  ses  lə
 ri  nə uy  ğun  laş  dır  maq  la tə  mə  li Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin  dən 
qo  yul  muş de  mok  ra  tik hü  qu  qi döv  lə  tin ya  ra  dıl  ma  sı və in  ki  şa  fı pro  se 
si  nə dəs  tə  yi  ni bu gün də da  vam et  di  rir.

Öl  kə par  la  men  ti  nin bu çə  tin və mə  sul fəaliy  yə  ti  ni işıq  lan  dı  ran 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı xal  qın və və  tən  daş cə  miy  yə  ti təm  sil  çi  lə  ri  nin 
qa  nun   ya  rat  ma pro  se  sin  də da  ha fəal iş  ti  ra  kı  na yol açır. Jur  nal par  la
 ment  də mü  za  ki  rə olu  nan öl  kə və bey  nəl  xalq qa  nun  ve  ri  ci  li  yin ak  tual 
mə  sə  lə  lə  ri  nin, Azər  bay  can  da və dün  ya  da baş ve  rən pro  ses  lə  rin mü 
za  ki  rə  si üçün maarif  çi in  for  ma  si  ya mey  da  nı  dır.

Daimi oxu  cu  nuz və həm də müəl  lif  lə  ri  niz  dən bi  ri ki  mi de  yə bi  lə 
rəm ki, “Mil  li Məc  lis” spe  si  fik döv  ri ədə  bi nəşr  lər ara  sın  da di  na  mik 
jur  nal ki  mi özü  nü təs  diq et  miş, ge  niş və sə  da  qət  li audi  to  ri  ya qa  zan 
mış  dır. 

Jur  na  lın hər bir sa  yı  nı məm  nu  niy  yət  lə iz  lə  yi  rəm. Biz Mil  li Məc  li
 sə he  sa  bat ve  rən ali audit or  qa  nı  Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın He 
sab  la  ma Pa  la  ta  sı ola  raq jur  nal  la əmək  daş  lı  ğı  mı  zı yük  sək qiy  mət  lən 
di  ri  rik. Jur  nal  da fəaliy  yə  ti  miz  lə bağ  lı çı  xış et  mək, fi  kir  lə  ri  miz  lə bö 
lüş  mək üçün ya  ra  dı  lan im  ka  na gö  rə tə  şək  kü  rü  mü bil  di  ri  rəm.

Öz sı  ra  la  rı  na ma  raq  lı şəx  siy  yət  lər, qa  nun   ya  rat  ma mü  tə  xəs  sis  lə  ri, 
pro  fes  sional müəl  lif  lər cəlb et  miş, ar  tıq öz oxu  cu audi  to  ri  ya  sı olan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nı 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə bir da  ha ürək
 dən təb  rik edir, jur  na  lın nü  fuz  lu nəş  rə çev  ril  mə  sin  də əmə  yi olan  la  rın 
hər bi  ri  nə uğur  lar, tə  şəb  büs və ide  ya  la  rı  nın ger  çək  ləş  mə  si  ni ar  zu  la 
yı  ram. 

VüqarGülməmmədov
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 

He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın səd  ri
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10 il əv  vəl tə  sis edi  lən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı son il  lə  rin uğur  lu 
me  dia la  yi  hə  lə  ri sı  ra  sın  da özü  nə  məx  sus yer tu  tur. Jur  na  lın kol  lek  ti 
vi  nin fə  da  kar əmə  yi öl  kə par  la  men  ti  nin qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı sa  hə  sin  də 
fəaliy  yə  ti  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sı və təb  li  ğin  də ye  ni im  kan  lar ya  rat  mış 
dır. Mil  li Məc  li  sin işi, ic  ti  mai möv  qe  yi, bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri jur  na  lın 
əmək  daş  la  rı  nın təq  di  ma  tın  da fərq  li bir ba  xış  dan təh  lil edi  lə  rək ic  ti 
maiy  yə  tə çat  dı  rı  lır. De  yə bi  lə  rəm ki, bu də  yər  li küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  si  nin tim  sa  lın  da qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın ic  ti  mai əla  qə  lə  ri ye  ni in 
for  ma  si  ya tə  mi  na  tı əl  də edə bil  miş  dir.

Jur  na  lın sə  hi  fə  lə  rin  də mil  lət və  kil  lə  ri  nin qə  bul edil  miş qa  nun  lar, 
on  la  rın ma  hiy  yə  ti və öl  kə  nin ic  ti  maisi  ya  si və so  sialiq  ti  sa  di hə  ya  tın
 da ro  lu, ha  be  lə bü  töv  lük  də qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı haq  qın  da fi  kir  lə  ri, 
şərh  lə  ri və tək  lif  lə  ri Mil  li Məc  li  sin çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti  nin  bü  tün 
mən  zə  rə  si  nin in  san  la  ra çat  dı  rıl  ma  sın  da mü  hüm va  si  tə sa  yı  la bi  lər. 
Par  la  ment üzv  lə  ri  nin si  ya  sət  çi, ic  ti  mai xa  dim ol  maq  la ya  na  şı, həm 
də zi  ya  lı, sa  də in  san ki  mi təq  di  ma  tı  nı, on  la  rın mil  lə  tin la  yiq  li və  ki  li 
ob  raz  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nı “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın diq  qət  çə  kən 
ta  pın  tı  sı he  sab et  mək olar.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın fay  da  lı və müasir küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va 
si  tə  si adı  nı lə  ya  qət  lə da  şı  yan top  lu ol  du  ğu  na də  rin  dən ina  nı  ram. 
Fəaliy  yət gös  tər  di  yi 10 ilin təc  rü  bə  si və ye  kun  la  rı bu fik  ri söy  lə  mə  yə 
cid  di əsas ya  rat  mış  dır. He  sab edi  rəm ki, jur  nal 10 ilin bö  yük zəh  mə  ti 
he  sa  bı  na for  ma  la  şan ənə  nə  si  nə və imi  ci  nə hə  mi  şə sa  diq qa  la bi  lə  cək  dir.

Tə  sis olun  ma  sı  nın 10cu il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın əmək 
daş  la  rı  na ən sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram. “Mil  li Məc  lis”ə uğur 
lar  la do  lu uzun ya  ra  dı  cı  lıq öm  rü ar  zu  la  yı  ram.

ƏliƏhmədov
Azərbaycan Respublikası 

Baş nazirinin müavini,
Yeni Azərbaycan Partiyasının

sədr müavini - icra katibi

Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın çox  say  lı küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri ara
 sın  da xü  su  si ye  ri və öz çə  ki  si olan “Mil  li Məc  lis ” ana  li  tik in  for  ma 
si  ya jur  na  lı  nın 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə Re  dak  si  ya He  yə  ti  nə və 
əmək  daş  la  rı  na sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram. 

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, jur  nal fəaliy  yət gös  tər  di  yi qı  sa müd  dət ər 
zin  də bö  yük in  ki  şaf yo  lu ke  çib, nə  fis tər  ti  ba  tı, cəl  be  di  ci di  zay  nı, rən 
ga  rəng, birbi  rin  dən ma  raq  lı ana  li  tik təh  li  li mə  qa  lə  lə  ri, möh  tə  rəm 
Pre  zi  den  ti  miz cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da döv  lə  ti  mi  zin 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni, əl  də olu  nan nailiy
 yət  lə  ri, res  pub  li  ka  mı  zın ic  ti  maisi  ya  si, so  sial hə  ya  tı  nı, Mil  li Məc  li  sin 
gün  də  lik fəaliy  yə  ti  ni dol  ğun əks et  di  rən ma  raq  lı ma  te  rial  la  rı ilə oxu
 cu  la  rın hüsnrəğ  bə  ti  ni qa  za  nıb.

Ge  niş oxu  cu audi  to  ri  ya  sı  na ma  lik olan, hə  mi  şə döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun ob  yek  tiv möv  qe, yük  sək pe  şə  kar  lıq nü  ma  yiş et  di  rən jur  nal bu 
gü  nə qə  dər in  san  la  rı ma  raq  lan  dı  ran, və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin in  ki  şa  fı
 na xid  mət edən bir sı  ra la  yi  hə  lə  rə müəl  lif  lik edib və ina  nı  ram ki, 
bun  dan son  ra da öz nə  cib və şə  rəf  li mis  si  ya  sı  nı uğur  la da  vam et  di  rə
 rək öh  də  si  nə dü  şən və  zi  fə  lə  ri la  yi  qin  cə ye  ri  nə ye  ti  rə  cək  dir.

Yük  sək in  tel  lek  tual po  ten  siala ma  lik Mil  li Məc  lis apa  rı  lan məq  səd
 yön  lü iş  lə  rin nə  ti  cə  sin  də bir sı  ra nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın 
par  la  ment məc  lis  lə  ri  nin tamhü  quq  lu üz  vü  dür, par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər il  dənilə ge  niş  lə  nir, bu gün dün  ya  nın 60dan çox öl  kə
 si  nin par  la  men  ti ilə əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. Par
 la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri xa  ri  ci öl  kə  lə  rə çox  say  lı sə  fər  lər  də, ey  ni 
za  man  da, xa  ri  ci öl  kə  lər  dən öl  kə  mi  zə gə  lən si  ya  si, döv  lət xa  dim  lə  ri, 
par  la  ment üzv  lə  ri ilə gö  rüş  lər  də Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya  ya 
çat  dı  rıl  ma  sı, öl  kə  mi  zin təb  liğ edil  mə  si sa  hə  sin  də sis  tem  li iş gö  rü  lür, 
qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya mü  ba  di  lə  si apa
 rı  lır. Bü  tün bu iş  lər “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı  nın 
sə  hi  fə  lə  rin  də ge  niş işıq  lan  dı  rı  lır. 

Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni və ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə bir 
da  ha təb  rik edir, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın bü  tün sa  hə  lər  də qa  zan  dı  ğı 
ta  ri  xi qə  lə  bə  lə  rin ob  yek  tiv işıq  lan  dı  rıl  ma  sı, daim döv  lət  çi  lik ma  raq  la
 rı  nın qo  run  ma  sı və in  ki  şa  fı, jur  na  list nü  fu  zu  nun yük  səl  dil  mə  si yo 
lun  da ye  niye  ni uğur  la  r di  lə  yi  rəm.

ƏliHəsənov
Azərbaycan Respublikası  

Baş nazirinin müavini, Qaçqınların  
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri,  
Yeni Azərbaycan Partiyası  

sədrinin müavini
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10 il əv  vəl tə  sis edi  lən “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı son il  lə  rin uğur  lu 
me  dia la  yi  hə  lə  ri sı  ra  sın  da özü  nə  məx  sus yer tu  tur. Jur  na  lın kol  lek  ti 
vi  nin fə  da  kar əmə  yi öl  kə par  la  men  ti  nin qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı sa  hə  sin  də 
fəaliy  yə  ti  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sı və təb  li  ğin  də ye  ni im  kan  lar ya  rat  mış 
dır. Mil  li Məc  li  sin işi, ic  ti  mai möv  qe  yi, bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri jur  na  lın 
əmək  daş  la  rı  nın təq  di  ma  tın  da fərq  li bir ba  xış  dan təh  lil edi  lə  rək ic  ti 
maiy  yə  tə çat  dı  rı  lır. De  yə bi  lə  rəm ki, bu də  yər  li küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  si  nin tim  sa  lın  da qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın ic  ti  mai əla  qə  lə  ri ye  ni in 
for  ma  si  ya tə  mi  na  tı əl  də edə bil  miş  dir.

Jur  na  lın sə  hi  fə  lə  rin  də mil  lət və  kil  lə  ri  nin qə  bul edil  miş qa  nun  lar, 
on  la  rın ma  hiy  yə  ti və öl  kə  nin ic  ti  maisi  ya  si və so  sialiq  ti  sa  di hə  ya  tın
 da ro  lu, ha  be  lə bü  töv  lük  də qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı haq  qın  da fi  kir  lə  ri, 
şərh  lə  ri və tək  lif  lə  ri Mil  li Məc  li  sin çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti  nin  bü  tün 
mən  zə  rə  si  nin in  san  la  ra çat  dı  rıl  ma  sın  da mü  hüm va  si  tə sa  yı  la bi  lər. 
Par  la  ment üzv  lə  ri  nin si  ya  sət  çi, ic  ti  mai xa  dim ol  maq  la ya  na  şı, həm 
də zi  ya  lı, sa  də in  san ki  mi təq  di  ma  tı  nı, on  la  rın mil  lə  tin la  yiq  li və  ki  li 
ob  raz  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nı “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın diq  qət  çə  kən 
ta  pın  tı  sı he  sab et  mək olar.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın fay  da  lı və müasir küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va 
si  tə  si adı  nı lə  ya  qət  lə da  şı  yan top  lu ol  du  ğu  na də  rin  dən ina  nı  ram. 
Fəaliy  yət gös  tər  di  yi 10 ilin təc  rü  bə  si və ye  kun  la  rı bu fik  ri söy  lə  mə  yə 
cid  di əsas ya  rat  mış  dır. He  sab edi  rəm ki, jur  nal 10 ilin bö  yük zəh  mə  ti 
he  sa  bı  na for  ma  la  şan ənə  nə  si  nə və imi  ci  nə hə  mi  şə sa  diq qa  la bi  lə  cək  dir.

Tə  sis olun  ma  sı  nın 10cu il  dö  nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın əmək 
daş  la  rı  na ən sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram. “Mil  li Məc  lis”ə uğur 
lar  la do  lu uzun ya  ra  dı  cı  lıq öm  rü ar  zu  la  yı  ram.

ƏliƏhmədov
Azərbaycan Respublikası 

Baş nazirinin müavini,
Yeni Azərbaycan Partiyasının

sədr müavini - icra katibi

Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın çox  say  lı küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri ara
 sın  da xü  su  si ye  ri və öz çə  ki  si olan “Mil  li Məc  lis ” ana  li  tik in  for  ma 
si  ya jur  na  lı  nın 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə Re  dak  si  ya He  yə  ti  nə və 
əmək  daş  la  rı  na sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram. 

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, jur  nal fəaliy  yət gös  tər  di  yi qı  sa müd  dət ər 
zin  də bö  yük in  ki  şaf yo  lu ke  çib, nə  fis tər  ti  ba  tı, cəl  be  di  ci di  zay  nı, rən 
ga  rəng, birbi  rin  dən ma  raq  lı ana  li  tik təh  li  li mə  qa  lə  lə  ri, möh  tə  rəm 
Pre  zi  den  ti  miz cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da döv  lə  ti  mi  zin 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni, əl  də olu  nan nailiy
 yət  lə  ri, res  pub  li  ka  mı  zın ic  ti  maisi  ya  si, so  sial hə  ya  tı  nı, Mil  li Məc  li  sin 
gün  də  lik fəaliy  yə  ti  ni dol  ğun əks et  di  rən ma  raq  lı ma  te  rial  la  rı ilə oxu
 cu  la  rın hüsnrəğ  bə  ti  ni qa  za  nıb.

Ge  niş oxu  cu audi  to  ri  ya  sı  na ma  lik olan, hə  mi  şə döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun ob  yek  tiv möv  qe, yük  sək pe  şə  kar  lıq nü  ma  yiş et  di  rən jur  nal bu 
gü  nə qə  dər in  san  la  rı ma  raq  lan  dı  ran, və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin in  ki  şa  fı
 na xid  mət edən bir sı  ra la  yi  hə  lə  rə müəl  lif  lik edib və ina  nı  ram ki, 
bun  dan son  ra da öz nə  cib və şə  rəf  li mis  si  ya  sı  nı uğur  la da  vam et  di  rə
 rək öh  də  si  nə dü  şən və  zi  fə  lə  ri la  yi  qin  cə ye  ri  nə ye  ti  rə  cək  dir.

Yük  sək in  tel  lek  tual po  ten  siala ma  lik Mil  li Məc  lis apa  rı  lan məq  səd
 yön  lü iş  lə  rin nə  ti  cə  sin  də bir sı  ra nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın 
par  la  ment məc  lis  lə  ri  nin tamhü  quq  lu üz  vü  dür, par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lər il  dənilə ge  niş  lə  nir, bu gün dün  ya  nın 60dan çox öl  kə
 si  nin par  la  men  ti ilə əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. Par
 la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri xa  ri  ci öl  kə  lə  rə çox  say  lı sə  fər  lər  də, ey  ni 
za  man  da, xa  ri  ci öl  kə  lər  dən öl  kə  mi  zə gə  lən si  ya  si, döv  lət xa  dim  lə  ri, 
par  la  ment üzv  lə  ri ilə gö  rüş  lər  də Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin dün  ya  ya 
çat  dı  rıl  ma  sı, öl  kə  mi  zin təb  liğ edil  mə  si sa  hə  sin  də sis  tem  li iş gö  rü  lür, 
qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya mü  ba  di  lə  si apa
 rı  lır. Bü  tün bu iş  lər “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lı  nın 
sə  hi  fə  lə  rin  də ge  niş işıq  lan  dı  rı  lır. 

Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni və ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə bir 
da  ha təb  rik edir, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın bü  tün sa  hə  lər  də qa  zan  dı  ğı 
ta  ri  xi qə  lə  bə  lə  rin ob  yek  tiv işıq  lan  dı  rıl  ma  sı, daim döv  lət  çi  lik ma  raq  la
 rı  nın qo  run  ma  sı və in  ki  şa  fı, jur  na  list nü  fu  zu  nun yük  səl  dil  mə  si yo 
lun  da ye  niye  ni uğur  la  r di  lə  yi  rəm.

ƏliHəsənov
Azərbaycan Respublikası  

Baş nazirinin müavini, Qaçqınların  
və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə 

Dövlət Komitəsinin sədri,  
Yeni Azərbaycan Partiyası  

sədrinin müavini
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Mil  li Məc  li  sin ey  niad  lı jur  na  lı 10 il  dir ki, qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın fəaliy  yə
 ti  ni la  yi  qin  cə işıq  lan  dı  rır. Bu nə  fis tər  ti  bat  lı nəşr qı  sa za  man  da bö  yük 
uğur  lar qa  za  na  raq, öl  kə mət  buatın  da öz la  yiq  li ye  ri  ni tu  tub. Di  gər tə  rəf 
dən, par  la  ment  də bə  dən tər  bi  yə  si və id  man, gənc  lər si  ya  sə  ti ba  rə  də mü  za  ki
 rə olu  nan mə  sə  lə  lər, bu sa  hə  lər  də qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si, elə  cə də di  gər mə  sə  lə  lə  rin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da jur  nal öz mis  si  ya  sı  nı 
uğur  la ye  ri  nə ye  ti  rir.

Jur  nal  da bü  tün sa  hə  lər ki  mi Azər  bay  ca  nın id  man uğur  la  rı  na da ge  niş 
yer ay  rıl  ma  sı təq  di  rə  la  yiq  dir. Son il  lər  də öl  kə  miz id  man  çı  la  rı  mı  zın qə  lə  bə 
lə  ri ilə ya  na  şı, bir sı  ra mö  tə  bər id  man ya  rış  la  rı  nın yük  sək sə  viy  yə  də və 
qü  sur  suz təş  ki  li  nə gö  rə daim me  dianın diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Be  lə möh  tə 
şəm uğur  la  rın təb  li  ğin  də “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın da fəaliy  yə  ti xü  su  si 
qeyd edil  mə  li  dir.

İna  nı  ram ki, döv  lət gənc  lər si  ya  sə  ti, elə  cə də öl  kə  miz  də bə  dən tər  bi  yə  si və 
id  ma  na gös  tə  ri  lən qay  ğı bun  dan son  ra da jur  na  lın sə  hi  fə  lə  rin  də ge  niş işıq
 lan  dı  rı  la  caq.

Jur  na  lın 10 ya  şı  nın ta  mam ol  ma  sı mü  na  si  bə  ti  lə Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni, jur
 na  lın kol  lek  ti  vi  ni təb  rik edir, ye  niye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

AzadRəhimov
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın

gənc  lər və id  man na  zi  ri

Baş  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə 
dov ol  maq  la, Re  dak  si  ya Şu  ra  sı  nın üzv  lə  ri  ni, ya  ra  dı  cı he  yə  tin bü  tün əmək 
daş  la  rı  nı “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə ürək  dən 
təb  rik edir, hər bi  ri  ni  zə uzun ömür, can sağ  lı  ğı və ya  ra  dı  cı  lıq iş  lə  ri  niz  də ye 
niye  ni nailiy  yət  lər ar  zu edi  rəm.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin ir  si  nə sa  diq qa  la  raq bö  yük in  ki  şaf yo  lu 
ke  çən müs  tə  qil Azər  bay  can Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə st  ra  te  ji 
is  la  hat  lar kon  sep  si  ya  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  mək  lə mi  sil  siz uğur  lar əl  də edir. Azər 
bay  ca  nın nailiy  yət  lə  ri  nin işıq  lan  dı  rıl  ma  sın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil
 li Məc  li  si  nin mət  bu or  qa  nı olan “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın ro  lu da  nıl  maz  dır. 
Jur  na  lın sə  hi  fə  lə  rin  də döv  lət  çi  li  yi  mi  zin in  ki  şa  fı və bu sa  hə  də is  la  hat  la  rın qa 
nun  ve  ri  ci ba  za  sı  nın ma  hiy  yə  ti, Mil  li Məc  li  sin, onun ko  mi  tə  lə  ri  nin, o cüm  lə
 dən müx  tə  lif öl  kə  lə  rin par  la  ment  lə  ri ilə əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı  nın fəaliy 
yə  ti ki  mi ak  tual möv  zu  la  ra dair dərc olu  nan ya  zı  lar oxu  cu  lar tə  rə  fin  dən bö 
yük ma  raq  la qar  şı  la  nır. Ey  ni za  man  da, döv  lə  tin ailə, qa  dın və uşaq si  ya  sə  ti, 
bu is  ti  qa  mət  də qə  bul olu  nan qa  nun  lar  la bağ  lı jur  na  lın sə  hi  fə  lə  rin  də mü  tə  ma
 di ola  raq ət  raf  lı mə  qa  lə  lər dərc edi  lir. Ailə, Qa  dın və Uşaq Prob  lem  lə  ri üz  rə 
Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin fəaliy  yə  ti  ni də ge  niş işıq  lan  dı  ran “Mil  li Məc  lis” jur  na 
lı  nı kol  lek  ti  vi  miz adın  dan yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti  lə bir da  ha sə  mi  mi qəlb  dən təb
 rik edir, ya  ra  dı  cı  lıq uğur  la  rı və oxu  cu sev  gi  si ar  zu  la  yı  ram.

HicranHüseynova
Ailə, Qa  dın və Uşaq Prob  lem  lə  ri  
üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin səd  ri
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik 
in  for  ma  si  ya jur  na  lı  nın nəş  rə baş  la  ma  sı  nın 10 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə re 
dak  si  ya  nın kol  lek  ti  vi  ni ürək  dən təb  rik edi  rəm.

Azər  bay  can müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa et  dik  dən son  ra Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin mət  buat və in  for  ma  si  ya si  ya  sə  ti Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam 
et  di  ri  lir. Öl  kə baş  çı  sı  nın hi  ma  yə  si ilə küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri 
nin mad  ditex  ni  ki ba  za  sı güc  lən  di  ril  miş, jur  na  list  lə  rin mən  zil
məişət şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad  dım  lar 
atıl  mış  dır. Me  dianın in  ki  şa  fı  na sti  mul ve  rən bu diq  qət və qay  ğı mət
 buat sal  na  mə  mi  zin mü  tə  rəq  qi ör  nək  lə  ri  ni ye  ni  dən bər  pa et  mə  yə, mə 
də  niy  yət ta  ri  xi  mi  zi zən  gin  ləş  dir  mə  yə im  kan ya  rat  mış  dır.

Mil  li mət  buatı  mız bu il  lər ər  zin  də öl  kə  miz  də möv  cud ic  ti  maisi  ya
 si pro  ses  lər, de  mok  ra  tik in  ki  şaf və və  tən  daş cə  miy  yə  ti qu  ru  cu  lu  ğu, 
mil  li həm  rəy  li  yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, mə  nə  vi də  yər  lə  rin qo  run  ma  sı 
və təb  li  ğin  də mü  hüm rol oy  na  mış  dır.

“Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya jur  na  lın  da mü  tə  ma  di ola  raq 
res  pub  li  ka  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar, qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın ya 
ra  dıl  ma  sı və tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, ta  ri  ximə  də  ni ir  si  mi  zin də əha  tə 
olun  du  ğu təh  lil xa  rak  ter  li mə  qa  lə  lə  rin, ay  rıay  rı sa  hə  lər üz  rə mü  tə 
xəs  sis rəy  lə  ri  nin, elə  cə də mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı, mü  va 
fiq döv  lət qu  rum  la  rı rəh  bər  lə  ri  nin, de  pu  tat  la  rın çı  xış  la  rı və ma  raq  lı 
mü  sa  hi  bə  lə  ri  nin dərc olun  ma  sı kol  lek  ti  vin pe  şə  kar  lı  ğın  dan, yük  sək 
mə  su  liy  yə  tin  dən xə  bər ve  rir.

Bu gün 10 ya  şı  nı qeyd et  di  yi  miz “Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma
 si  ya jur  na  lı Azər  bay  can döv  lə  ti  nin da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin əsas 
hə  dəf  lə  ri  ni əha  tə edən, öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də 
ye  ri  ni və ro  lu  nu möh  kəm  lən  di  rən əhə  miy  yət  li la  yi  hə  lə  rin ge  niş ic  ti 
maiy  yə  tə çat  dı  rıl  ma  sı ki  mi mü  hüm mis  si  ya  nın öh  də  sin  dən la  yi  qin  cə 
gə  lir.

Bir da  ha bu əla  mət  dar ha  di  sə  “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10 ya  şı
 nın ta  mam ol  ma  sı mü  na  si  bə  ti  lə Re  dak  si  ya He  yə  ti  ni təb  rik edir, gə  lə
 cək fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

ƏbülfəsQarayev
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın
mə  də  niy  yət və tu  rizm na  zi  ri
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TƏBRİK

Azər  bay  can müs  tə  qil  li  yi  ni elan et  dik  dən eti  ba  rən Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  ye  vin uzaq  gö  rən  li  yi və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə 
nab İl  ham Əli  ye  vin ira  də  si ilə özü  nü ye  ni  dən bər  pa edən, hər  tə  rəf  li in  ki  şaf 
həm  lə  si və yük  sə  lən ri  fah sə  viy  yə  si ilə coğ  ra  fi re  gionun  da qib  tə edi  lən bir 
öl  kə  yə çev  ril  miş, bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də la  yiq ol  du  ğu möv  qe  yə çat  mış  dır.

Mil  li Məc  li  sin 20 okt  yabr 1992ci il ta  ri  xin  də Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li 
yi  nin ta  nın  ma  sı üçün bü  tün dün  ya öl  kə  lə  ri  nə və BMTyə ça  ğı  rış et  mə  si  nin 
ar  dın  dan Tür  ki  yə Can Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni ta  nı  yan ilk öl  kə ol  muş; 
be  lə  cə ya  rım əsr  dən ar  tıq birbi  rin  dən ay  rı qa  lan iki qar  daş xalq ye  ni  dən bir
bi  ri  nə qo  vuş  muş  dur.  Azər  bay  can re  gionu  muz  da ey  ni də  yər  lə  ri bö  lüş  dü  yü 
müz  və həm  rəy ola  raq hə  rə  kət et  di  yi  miz əvəz  siz müt  tə  fi  qi  miz, hər sa  hə  də ən 
ya  xın st  ra  te  ji or  ta  ğı  mız və ha  mı  sın  dan əv  vəl qar  da  şı  mız  dır. 

Qar  daş  lıq əla  qə  lə  ri  miz və or  taq  lı  ğı  mı  zın ən ba  riz gö  rü  nən sa  hə  lə  rin  dən 
bi  ri də Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si (TBMM) və Azər  bay  can Mil  li Məc 
li  si ara  sın  da  kı əmək  daş  lıq ol  muş  dur. Bu əmək  daş  lıq həm qar  şı  lıq  lı rəs  mi 
sə  fər  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yət  lə  ri, həm də bey 
nəl  xalq par  la  ment məc  lis  lə  rin  də əmək  daş  lıq çər  çi  və  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin da  xi  li si  ya  sət sa  hə  sin  də gör  dü  yü iş  lər və 
bey  nəl  xalq are  na  da  kı fəaliy  yət  lə  ri haq  qın  da tə  si  sin  dən, yə  ni  2007ci il  dən 
eti  ba  rən ic  ti  maiy  yə  ti mə  lu  mat  lan  dı  ran “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın  da Azər
 bay  ca  nın si  ya  si hə  ya  tı  na ver  di  yi töh  fə  lər təq  di  rə  la  yiq  dir.

Für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın tə  si  si  nin 10cu il  dö
 nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nı təb  rik edir, mü  vəf  fə  qiy  yət  lə  ri
 nin da  va  mı  nı ar  zu edi  rəm.

ErkanÖzoral
Türkiyə Cümhuriyyətinin 

Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın kol  lek  ti 
vi  ni təb  rik edir, ən xoş ar  zu  la  rı  mı ye  ti  ri  rəm.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev həm So  vet  lər Bir  li  yi dö  nə  min  də, həm də Nax  çı
 va  nın və Azər  bay  ca  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  na rəh  bər  lik et  di  yi il  lər  də bu mö 
tə  bər döv  lət tə  si  sa  tı  nın im  kan  la  rı ilə xal  qı  mız və öl  kə  miz üçün bir çox  hə  ya
 ti va  cib mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə nail ol  muş  dur.

Ye  ni ta  ri  xi şə  rait  də da  ha da in  ki  şaf edən Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı, 
qüd  rət  lən  mə  si, bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun art  ma  sı, ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sı, 
Azər  bay  can haq  da hə  qi  qət  lə  rin dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı, bü  töv  lük 
də hü  qu  qi, de  mok  ra  tik və si  ya  si döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ilə bağ  lı gö  rü  lən mü  hüm 
iş  lə  rə ver  di  yi töh  fə  lər da  nıl  maz  dır.

Şərq  də ilk par  la  ment  li döv  lət olan Azər  bay  ca  nın Mil  li Məc  li  si  nin cə  miy 
yə  tin bü  tün sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı, o cüm  lə  dən ci  na  yət  kar  lı  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə, 
ic  ti  mai qay  da  nın və ic  ti  mai təh  lü  kə  siz  li  yin qo  run  ma  sı, in  san hü  quq və azad
 lıq  la  rı  nın mü  da  fiəsi sa  hə  sin  də Av  ro  pa stan  dart  la  rı  na uy  ğun qə  bul et  di  yi 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı da  xi  li iş  lər or  qan  la  rın  da xid  mə  tin təş  ki  lin  də də xü  su  si 
əhə  miy  yət kəsb edir.

Bu əla  mət  dar gün  də jur  na  lın ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  nə də  yər  li fəaliy  yə  ti  niz  də 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

VilayətEyvazov
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı da  xi  li 
iş  lər na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni

Azər  bay  can mət  buatı ya  ran  dı  ğı gün  dən in  di  yə ki  mi çə  tin, la  kin şə  rəf
 li in  ki  şaf yo  lu keç  miş və özü  nün bu  gün  kü sə  viy  yə  si  nə gə  lib çat  mış  dır.

Mət  buat xal  qın si  ma  sı və təb  li  ğat üçün ən güc  lü si  lah ol  du  ğun  dan o, 
müx  tə  lif dövr  lər  də bə  zi iş  ğal  çı qüv  və  lər tə  rə  fin  dən təz  yiq  lə  rə mə  ruz qal
 mış, bu  nun da nə  ti  cə  sin  də bir çox hal  lar  da hə  qi  qə  tin əks et  di  ril  mə  sin  də 
çə  tin  lik  lər ya  ran  mış  dır.

Öl  kə  miz müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra apa  rı  lan  de  mok  ra  tik, to  le 
rant si  ya  sət bü  tün sa  hə  lə  rə, o cüm  lə  dən mət  buata da öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tər  miş, söz azad  lı  ğı  na üs  tün  lük ve  ri  lə  rək dərc olu  nan hər bir mət  bu 
nəş  rin özü  nün si  ya  si və di  gər möv  qe  yi  ni əks et  di  rə  rək fəaliy  yət gös  tər 
mə  si  nə im  kan ya  ra  dıl  mış  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  mi  zin öl  kə  nin bü  tün sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na gös
 tər  di  yi diq  qət və qay  ğı mət  buat  dan da yan keç  mə  miş və bu gün mət  buat 
sa  hə  sin  də gö  rü  lən əmə  li təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si  dir ki,  res  pub  li  ka  mız  da 
müx  tə  lif dil  lər  də bü  tün sa  hə  lər üz  rə mə  lu  mat  la  rı özün  də əks et  di  rən qə 
zet  lər, jur  nal  lar və di  gər nəşr  lər çap olun  maq  da  dır.

Son il  lər ər  zin  də xü  su  si po  pul  yar  lıq qa  zan  mış mil  li mət  buatı  mı  zın 
qa  baq  cıl nəşr  lə  rin  dən bi  ri də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı par  la  men  ti  nin 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  dır. Ya  ran  dı  ğı gün  dən bu gü  nə qə  dər öl  kə  də baş 
ve  rən ic  ti  maisi  ya  si pro  ses  lə  ri, təh  sil, sə  hiy  yə, sə  na  ye və s. ki  mi mü  hüm 
sa  hə  lər  də baş ve  rən ye  ni  lik  lə  ri ge  niş işıq  lan  dı  ran, mil  lət və  kil  lə  ri  nin 
fəaliy  yə  ti  ni, on  la  rın müx  tə  lif  mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı möv  qe  yi  ni əks et  di  rən 
jur  na  lın hər bir bu  ra  xı  lı  şı döv  rü  mü  zün tə  ləb  lə  ri  nə ca  vab ver  mək  lə oxu
 cu  lar ara  sın  da ki  fa  yət qə  dər ma  raq  la qar  şı  la  nır.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı xa  ri  ci öl  kə  lə  rin par  la  ment  lə  ri ilə Azər  bay  can 
par  la  men  ti ara  sın  da əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da da xü  su  si rol 
oy  na  yır. Bu dər  gi 2007ci il  dən bə  ri məh  sul  dar bir dövr keç  miş və bu il 
ar  tıq jur  na  lın 10 il  lik yu  bi  le  yi qeyd olu  nur. Bu əla  mət  dar gün mü  na  si
 bə  ti  lə baş  da Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri cə  nab Oq  tay Əsə  dov ol  maq  la, bü  tün 
kol  lek  ti  vi, jur  na  lın ya  ran  ma  sın  da və in  ki  şa  fın  da əmə  yi olan hər kə  si, ən 
baş  lı  ca  sı jur  na  lın kol  lek  ti  vi  ni sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, si  zə fəaliy  yə  ti
 niz  də uğur  lar, mü  vəf  fə  qiy  yə  ti  ni  zin da  va  mı  nı di  lə  yi  rəm. 10 il  lik yu  bi  le 
yi  ni  zi bir da  ha təb  rik edi  rəm.

CavidQurbanov
Milli Məclisin deputatı,

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri
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Azər  bay  can müs  tə  qil  li  yi  ni elan et  dik  dən eti  ba  rən Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  ye  vin uzaq  gö  rən  li  yi və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə 
nab İl  ham Əli  ye  vin ira  də  si ilə özü  nü ye  ni  dən bər  pa edən, hər  tə  rəf  li in  ki  şaf 
həm  lə  si və yük  sə  lən ri  fah sə  viy  yə  si ilə coğ  ra  fi re  gionun  da qib  tə edi  lən bir 
öl  kə  yə çev  ril  miş, bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də la  yiq ol  du  ğu möv  qe  yə çat  mış  dır.

Mil  li Məc  li  sin 20 okt  yabr 1992ci il ta  ri  xin  də Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li 
yi  nin ta  nın  ma  sı üçün bü  tün dün  ya öl  kə  lə  ri  nə və BMTyə ça  ğı  rış et  mə  si  nin 
ar  dın  dan Tür  ki  yə Can Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni ta  nı  yan ilk öl  kə ol  muş; 
be  lə  cə ya  rım əsr  dən ar  tıq birbi  rin  dən ay  rı qa  lan iki qar  daş xalq ye  ni  dən bir
bi  ri  nə qo  vuş  muş  dur.  Azər  bay  can re  gionu  muz  da ey  ni də  yər  lə  ri bö  lüş  dü  yü 
müz  və həm  rəy ola  raq hə  rə  kət et  di  yi  miz əvəz  siz müt  tə  fi  qi  miz, hər sa  hə  də ən 
ya  xın st  ra  te  ji or  ta  ğı  mız və ha  mı  sın  dan əv  vəl qar  da  şı  mız  dır. 

Qar  daş  lıq əla  qə  lə  ri  miz və or  taq  lı  ğı  mı  zın ən ba  riz gö  rü  nən sa  hə  lə  rin  dən 
bi  ri də Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si (TBMM) və Azər  bay  can Mil  li Məc 
li  si ara  sın  da  kı əmək  daş  lıq ol  muş  dur. Bu əmək  daş  lıq həm qar  şı  lıq  lı rəs  mi 
sə  fər  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yət  lə  ri, həm də bey 
nəl  xalq par  la  ment məc  lis  lə  rin  də əmək  daş  lıq çər  çi  və  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin da  xi  li si  ya  sət sa  hə  sin  də gör  dü  yü iş  lər və 
bey  nəl  xalq are  na  da  kı fəaliy  yət  lə  ri haq  qın  da tə  si  sin  dən, yə  ni  2007ci il  dən 
eti  ba  rən ic  ti  maiy  yə  ti mə  lu  mat  lan  dı  ran “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın  da Azər
 bay  ca  nın si  ya  si hə  ya  tı  na ver  di  yi töh  fə  lər təq  di  rə  la  yiq  dir.

Für  sət  dən is  ti  fa  də edə  rək, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın tə  si  si  nin 10cu il  dö
 nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nı təb  rik edir, mü  vəf  fə  qiy  yət  lə  ri
 nin da  va  mı  nı ar  zu edi  rəm.

ErkanÖzoral
Türkiyə Cümhuriyyətinin 

Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə jur  na  lın kol  lek  ti 
vi  ni təb  rik edir, ən xoş ar  zu  la  rı  mı ye  ti  ri  rəm.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev həm So  vet  lər Bir  li  yi dö  nə  min  də, həm də Nax  çı
 va  nın və Azər  bay  ca  nın qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nı  na rəh  bər  lik et  di  yi il  lər  də bu mö 
tə  bər döv  lət tə  si  sa  tı  nın im  kan  la  rı ilə xal  qı  mız və öl  kə  miz üçün bir çox  hə  ya
 ti va  cib mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə nail ol  muş  dur.

Ye  ni ta  ri  xi şə  rait  də da  ha da in  ki  şaf edən Mil  li Məc  li  sin Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı, 
qüd  rət  lən  mə  si, bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun art  ma  sı, ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sı, 
Azər  bay  can haq  da hə  qi  qət  lə  rin dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı, bü  töv  lük 
də hü  qu  qi, de  mok  ra  tik və si  ya  si döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ilə bağ  lı gö  rü  lən mü  hüm 
iş  lə  rə ver  di  yi töh  fə  lər da  nıl  maz  dır.

Şərq  də ilk par  la  ment  li döv  lət olan Azər  bay  ca  nın Mil  li Məc  li  si  nin cə  miy 
yə  tin bü  tün sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı, o cüm  lə  dən ci  na  yət  kar  lı  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə, 
ic  ti  mai qay  da  nın və ic  ti  mai təh  lü  kə  siz  li  yin qo  run  ma  sı, in  san hü  quq və azad
 lıq  la  rı  nın mü  da  fiəsi sa  hə  sin  də Av  ro  pa stan  dart  la  rı  na uy  ğun qə  bul et  di  yi 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı da  xi  li iş  lər or  qan  la  rın  da xid  mə  tin təş  ki  lin  də də xü  su  si 
əhə  miy  yət kəsb edir.

Bu əla  mət  dar gün  də jur  na  lın ya  ra  dı  cı kol  lek  ti  vi  nə də  yər  li fəaliy  yə  ti  niz  də 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

VilayətEyvazov
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı da  xi  li 
iş  lər na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni

Azər  bay  can mət  buatı ya  ran  dı  ğı gün  dən in  di  yə ki  mi çə  tin, la  kin şə  rəf
 li in  ki  şaf yo  lu keç  miş və özü  nün bu  gün  kü sə  viy  yə  si  nə gə  lib çat  mış  dır.

Mət  buat xal  qın si  ma  sı və təb  li  ğat üçün ən güc  lü si  lah ol  du  ğun  dan o, 
müx  tə  lif dövr  lər  də bə  zi iş  ğal  çı qüv  və  lər tə  rə  fin  dən təz  yiq  lə  rə mə  ruz qal
 mış, bu  nun da nə  ti  cə  sin  də bir çox hal  lar  da hə  qi  qə  tin əks et  di  ril  mə  sin  də 
çə  tin  lik  lər ya  ran  mış  dır.

Öl  kə  miz müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra apa  rı  lan  de  mok  ra  tik, to  le 
rant si  ya  sət bü  tün sa  hə  lə  rə, o cüm  lə  dən mət  buata da öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tər  miş, söz azad  lı  ğı  na üs  tün  lük ve  ri  lə  rək dərc olu  nan hər bir mət  bu 
nəş  rin özü  nün si  ya  si və di  gər möv  qe  yi  ni əks et  di  rə  rək fəaliy  yət gös  tər 
mə  si  nə im  kan ya  ra  dıl  mış  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  mi  zin öl  kə  nin bü  tün sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na gös
 tər  di  yi diq  qət və qay  ğı mət  buat  dan da yan keç  mə  miş və bu gün mət  buat 
sa  hə  sin  də gö  rü  lən əmə  li təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si  dir ki,  res  pub  li  ka  mız  da 
müx  tə  lif dil  lər  də bü  tün sa  hə  lər üz  rə mə  lu  mat  la  rı özün  də əks et  di  rən qə 
zet  lər, jur  nal  lar və di  gər nəşr  lər çap olun  maq  da  dır.

Son il  lər ər  zin  də xü  su  si po  pul  yar  lıq qa  zan  mış mil  li mət  buatı  mı  zın 
qa  baq  cıl nəşr  lə  rin  dən bi  ri də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı par  la  men  ti  nin 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  dır. Ya  ran  dı  ğı gün  dən bu gü  nə qə  dər öl  kə  də baş 
ve  rən ic  ti  maisi  ya  si pro  ses  lə  ri, təh  sil, sə  hiy  yə, sə  na  ye və s. ki  mi mü  hüm 
sa  hə  lər  də baş ve  rən ye  ni  lik  lə  ri ge  niş işıq  lan  dı  ran, mil  lət və  kil  lə  ri  nin 
fəaliy  yə  ti  ni, on  la  rın müx  tə  lif  mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı möv  qe  yi  ni əks et  di  rən 
jur  na  lın hər bir bu  ra  xı  lı  şı döv  rü  mü  zün tə  ləb  lə  ri  nə ca  vab ver  mək  lə oxu
 cu  lar ara  sın  da ki  fa  yət qə  dər ma  raq  la qar  şı  la  nır.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı xa  ri  ci öl  kə  lə  rin par  la  ment  lə  ri ilə Azər  bay  can 
par  la  men  ti ara  sın  da əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da da xü  su  si rol 
oy  na  yır. Bu dər  gi 2007ci il  dən bə  ri məh  sul  dar bir dövr keç  miş və bu il 
ar  tıq jur  na  lın 10 il  lik yu  bi  le  yi qeyd olu  nur. Bu əla  mət  dar gün mü  na  si
 bə  ti  lə baş  da Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri cə  nab Oq  tay Əsə  dov ol  maq  la, bü  tün 
kol  lek  ti  vi, jur  na  lın ya  ran  ma  sın  da və in  ki  şa  fın  da əmə  yi olan hər kə  si, ən 
baş  lı  ca  sı jur  na  lın kol  lek  ti  vi  ni sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edir, si  zə fəaliy  yə  ti
 niz  də uğur  lar, mü  vəf  fə  qiy  yə  ti  ni  zin da  va  mı  nı di  lə  yi  rəm. 10 il  lik yu  bi  le 
yi  ni  zi bir da  ha təb  rik edi  rəm.

CavidQurbanov
Milli Məclisin deputatı,

“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı 
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri



may-iyun	2017				4948					Milli	Məclis

TƏBRİK

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da ən 
ət  raf  lı, də  qiq küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  rin  dən bi  ri olan “Mil  li Məc
 lis” jur  na  lı  na də  rin tə  şək  kü  rü  mü 
bil  di  rir və nəşr olun  ma  sı  nın 10 il  li
 yi mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik  lə  ri  mi çat  dır 
maq is  tər  dim. “Mil  li Məc  lis” jur 
na  lı  nın zəh  mət  keş kol  lek  ti  vi  nə öz 
rəğ  bə  ti  mi bil  di  rir və ümid edi  rəm 
ki, uğur daima si  zin  lə ola  caq  dır.

Əmək  daş  lı  ğı  mı  za və öl  kə  lə  ri  miz 
 İn  do  ne  zi  ya və Azər  bay  can ara  sın
 da  kı əla  qə  lə  rin güc  lən  mə  si  nə gös 
tər  di  yi  niz töh  fə  yə gö  rə öz də  rin 
hör  mə  ti  mi bil  di  ri  rəm. İn  do  ne  zi  ya 
ilə Azər  bay  can ara  sın  da  kı müs  bət 
an  laş  ma  nın və 25 il  lik iki  tə  rəf  li 
mü  na  si  bət  lə  rin güc  lən  di  ril  mə  si 
üçün bun  dan son  ra da si  zin  lə ələlə 
ve  rib ça  lış  ma  ğı sə  bir  siz  lik  lə göz  lə 
yi  rəm. Ox  şar cə  hət  lə  ri  mi  zi, də  yər 
lə  ri  mi  zi və mü  hüm öh  də  lik  lə  ri  mi  zi 
xalq  la  rı  mız  la məm  nu  niy  yət  lə bö  lü 
şü  rük. Bir da  ha 10 ya  şı  nız mü  ba 
rək!

Məz   mu   nu, möv   qe   yi və key   fiy   yə  
ti ilə se   çi   lən “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı
  nı və zəh   mət   keş əmək   daş   la   rı   nı 10 
il   lik yu   bi   ley   lə   ri mü   na   si   bə   ti   lə təb   rik 
et   mək is   tə   yi   rəm.

Müasir dün   ya   da mə   su   liy   yət   li və 
eti   ka   ya riayət edən me   dianın əhə  
miy   yə   ti   ni qiy   mət   lən   dir   mə   mək ol  
maz. Rə   qəm   sal dün   ya   da in   for   ma   si  
ya axı   nı heç də hə   mi   şə yük   sək key  
fiy   yə   tə sa   hib de   yil. Bun   dan əla   və 
hər bir müasir cə   miy   yət   də par   la  
ment va   cib rol oy   na   yır, çün   ki o, ali 
və   zi   fə   nin da   şı   yı   cı   sı   dır  in   san   la   rın 
nü   ma   yən   də   si ol   maq və qa   nun   ve   ri   ci 
fəaliy   yə   ti hə   ya   ta ke   çir   mək. Bu   na 
gö   rə də “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı   nın 
in   for   ma   si   ya mə   ka   nı   na töh   fə   si bö  
yük   dür  qa   nun ya   ra   dı   cı   lı   ğı sa   hə  
sin   də cid   di və yük   sək key   fiy   yət   li 
təh   lil   lə ya   na   şı, ümu   mi   lik   də Mil   li 
Məc   li   sin si   ya   si fəaliy   yə   ti haq   qın   da 
eti   bar   lı və də   qiq mə   lu   mat   lar ver  
mək.

Gə   lə   cək   də jur   na   lın yük   sək sə   viy  
yə   si   ni qo   ru   maq üçün gö   rü   lən səy  
lər   də si   zə uğur   lar ar   zu edi   rəm.

Hör  mət  li “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı
 nın Re  dak  si  ya Şu  ra  sı!

Də  yər  li “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
nın 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə 
si  zə və jur  na  lın bü  tün kol  lek  ti  vi  nə 
sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ta  ri  xi  nin 
müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də nailiy  yət  lər 
ilə do  lu olan tam bir döv  rü  nü əks 
et  di  rən ana  li  tik jur  na  lı  nı  zın Azər 
bay  can jur  na  lis  ti  ka  sın  da  kı qa  baq  cıl 
ro  lu  nu, həm  çi  nin dost və qar  daş öl 
kə  lər ara  sın  da sir  daş  lıq kör  pü  sü 
nün ya  ra  dıl  ma  sın  da üs  tün xid  mət 
lə  ri  ni yük  sək də  yər  lən  di  ri  rik. Öl  kə 
ni  zə aid mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə həsr 
olun  muş sə  mə  rə  li və key  fiy  yət  li  
fəaliy  yə  ti  niz  də si  zə da  vam  lı uğur 
və mü  vəf  fə  qiy  yət di  lə  yir, ar  zu edi 
rik ki, doğ  ru  luq, ob  yek  tiv  lik, pro  fes
 sional  lıq və şəf  faf  lı  ğın tri  bu  na  sı ki 
mi öz jur  na  lis  ti  ka mis  si  ya  nı  zı gə  lə 
cək  də də tam gü  cü ilə da  vam et  di  rə
 si  niz.

HusnanBeyFanani
İndoneziya Respublikasının 

Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

DanStav
İsrail Dövlətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı fövqəladə  

və səlahiyyətli səfiri

Müsaidbinİbrahim
əs-Süleym

Səudiyyə Ərəbistan Krallığının 
Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

“Mil li Məc lis” jur na lı nın kol lek
ti vi nə 10 il li yi mü na si bə ti lə ən 
sə mi mi təb rik lə ri mi çat dı rı ram.

Ru si yaAzər bay can par la ment 
əmək daş lı ğı iki tə rəf li mü na si bət lə
ri mi zin mü hüm ele men ti dir. Par la
ment lə ra ra sı əla qə lə ri mi zin “Mil li 
Məc lis” jur na lın da işıq lan dı rıl ma
sın da sərf et di yi niz əmə yi yük sək 
qiy mət lən di ri rik və şüb hə siz ki, bu 
da hə min mü na si bət lə rin in ki şa fı
nın möh kəm lən mə si nə im kan ya ra
dır. Jur nal da dərc olu nan ma te rial
lar si zin kol lek ti vi ni zə la yiq li nü fuz 
və hör mət qa zan dı rıb.

Əmi nik ki, bu is ti qa mət də apa rı
lan iş lər gə lə cək də də Ru si ya Fe de
ra si ya sı ilə Azər bay can Res pub li ka
sı ara sın da par la ment lə ra ra sı əmək
daş lı ğın da ha da ge niş lən mə si nə 
im kan ya ra da caq. 

Si zə və jur na lın bü tün kol lek ti
vi nə nailiy yət lər və ya ra dı cı uğur
lar ar zu edi rəm.

Müasir dün   ya   da bir çox öl   kə   lə   rin 
si   ya   si sis   tem   lə   rin   də par   la   ment   lər 
əvəz   siz ro   la ma   lik   dir   lər. Par   la   men   tin 
fəaliy   yə   ti   ni, onun üzv   lə   ri   nin öl   kə   də 
və dün   ya   da   kı və   ziy   yə   ti ne   cə qiy   mət  
lən   dir   di   yi   ni, han   sı iş   lər gör   dü   yü   nü 
öy   rən   mək hər bir sə   fir üçün çox va  
cib   dir. “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı Azər  
bay   ca   nın qa   nun   ve   ri   ci or   qa   nı   nın hə  
ya   ta ke   çir   di   yi fəaliy   yət, elə   cə də döv  
lət ha   ki   miy   yə   ti   nin di   gər sa   hə   lə   ri ba  
rə   də öl   kə   niz   də ça   lı   şan dip   lo   mat   la   ra, 
həm də bü   tün bu möv   zu   lar   la ma   raq
  la   nan di   gər in   san   la   ra ət   raf   lı mə   lu  
mat ve   rir. Bu ge   niş is   ti   qa   mət   lər sa  
yə   sin   də jur   nal Azər   bay   can   da baş 
ve   rən pro   ses   lə   ri da   ha yax   şı an   la   maq 
üçün mü   hüm bir va   si   tə   dir.

Mən də für   sət   dən is   ti   fa   də edə   rək 
“Mil   li Məc   lis” jur   na   lı   nın Re   dak   si  
ya He   yə   ti   nə va   cib və fay   da   lı iş   lə   ri   nə 
gö   rə öz min   nət   dar   lı   ğı   mı bil   di   ri   rəm, 
ye   ni ya   ra   dı   cı ide   ya   la   rın və uğur   lu 
yo   lun da   va   mı   nı ar   zu   la   yı   ram.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın hör 
mət  li re  dak  si  ya kol  lek  ti  vi  ni çox mü 
hüm ha  di  sə  10 il  lik yu  bi  ley mü  na
 si  bə  ti  lə, bu va  cib mər  hə  lə  yə nail ol 
du  ğu  nu  za, ey  ni za  man  da, xü  su  si 
key  fiy  yət  li mə  lu  mat  la  rı  nı  za, ma 
raq  lı mə  qa  lə  lə  ri  ni  zə, pro  fes  sional 
di  zay  na gö  rə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik 
edi  rəm. 

Ötən 10 il ər  zin  də jur  nal oxu  cu
 la  rı  na Azər  bay  ca  nın müasir, in  ki 
şaf edən, to  le  rant öl  kə, müs  tə  qil in 
san  la  rın ya  şa  dı  ğı cə  miy  yət ki  mi 
təq  dim edil  mə  sin  də, res  pub  li  ka  nın 
mə  də  ni ir  si  nin və də  yər  lə  ri  nin təb 
li  ğin  də mü  hüm rol oy  na  yıb.

Şüb  hə  siz ki, “Mil  li Məc  lis” jur 
na  lı Azər  bay  can xal  qı  nın haqq sə  si 
ki  mi növ  bə  ti il  lər  də də de  mok  ra  tik 
də  yər  lə  rin və ənə  nə  lə  rin qo  run  ma 
sın  da əlin  dən gə  lə  ni edə  cək və ən 
yax  şı jur  nal ki  mi fərq  lə  nə  cək.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın ko 
man  da  sı  na uğur  lar ar  zu edi  rəm.

VladimirDoroxin
Rusiya Federasiyasının Azərbaycan 

Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

VitezslavPivonka
Çexiya Respublikasının Azərbaycan 

Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

SaidXanMohmand
Pakistan İslam Respublikasının 
Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
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TƏBRİK

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da ən 
ət  raf  lı, də  qiq küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  rin  dən bi  ri olan “Mil  li Məc
 lis” jur  na  lı  na də  rin tə  şək  kü  rü  mü 
bil  di  rir və nəşr olun  ma  sı  nın 10 il  li
 yi mü  na  si  bə  ti  lə təb  rik  lə  ri  mi çat  dır 
maq is  tər  dim. “Mil  li Məc  lis” jur 
na  lı  nın zəh  mət  keş kol  lek  ti  vi  nə öz 
rəğ  bə  ti  mi bil  di  rir və ümid edi  rəm 
ki, uğur daima si  zin  lə ola  caq  dır.

Əmək  daş  lı  ğı  mı  za və öl  kə  lə  ri  miz 
 İn  do  ne  zi  ya və Azər  bay  can ara  sın
 da  kı əla  qə  lə  rin güc  lən  mə  si  nə gös 
tər  di  yi  niz töh  fə  yə gö  rə öz də  rin 
hör  mə  ti  mi bil  di  ri  rəm. İn  do  ne  zi  ya 
ilə Azər  bay  can ara  sın  da  kı müs  bət 
an  laş  ma  nın və 25 il  lik iki  tə  rəf  li 
mü  na  si  bət  lə  rin güc  lən  di  ril  mə  si 
üçün bun  dan son  ra da si  zin  lə ələlə 
ve  rib ça  lış  ma  ğı sə  bir  siz  lik  lə göz  lə 
yi  rəm. Ox  şar cə  hət  lə  ri  mi  zi, də  yər 
lə  ri  mi  zi və mü  hüm öh  də  lik  lə  ri  mi  zi 
xalq  la  rı  mız  la məm  nu  niy  yət  lə bö  lü 
şü  rük. Bir da  ha 10 ya  şı  nız mü  ba 
rək!

Məz   mu   nu, möv   qe   yi və key   fiy   yə  
ti ilə se   çi   lən “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı
  nı və zəh   mət   keş əmək   daş   la   rı   nı 10 
il   lik yu   bi   ley   lə   ri mü   na   si   bə   ti   lə təb   rik 
et   mək is   tə   yi   rəm.

Müasir dün   ya   da mə   su   liy   yət   li və 
eti   ka   ya riayət edən me   dianın əhə  
miy   yə   ti   ni qiy   mət   lən   dir   mə   mək ol  
maz. Rə   qəm   sal dün   ya   da in   for   ma   si  
ya axı   nı heç də hə   mi   şə yük   sək key  
fiy   yə   tə sa   hib de   yil. Bun   dan əla   və 
hər bir müasir cə   miy   yət   də par   la  
ment va   cib rol oy   na   yır, çün   ki o, ali 
və   zi   fə   nin da   şı   yı   cı   sı   dır  in   san   la   rın 
nü   ma   yən   də   si ol   maq və qa   nun   ve   ri   ci 
fəaliy   yə   ti hə   ya   ta ke   çir   mək. Bu   na 
gö   rə də “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı   nın 
in   for   ma   si   ya mə   ka   nı   na töh   fə   si bö  
yük   dür  qa   nun ya   ra   dı   cı   lı   ğı sa   hə  
sin   də cid   di və yük   sək key   fiy   yət   li 
təh   lil   lə ya   na   şı, ümu   mi   lik   də Mil   li 
Məc   li   sin si   ya   si fəaliy   yə   ti haq   qın   da 
eti   bar   lı və də   qiq mə   lu   mat   lar ver  
mək.

Gə   lə   cək   də jur   na   lın yük   sək sə   viy  
yə   si   ni qo   ru   maq üçün gö   rü   lən səy  
lər   də si   zə uğur   lar ar   zu edi   rəm.

Hör  mət  li “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı
 nın Re  dak  si  ya Şu  ra  sı!

Də  yər  li “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
nın 10 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti  lə 
si  zə və jur  na  lın bü  tün kol  lek  ti  vi  nə 
sə  mi  mi təb  rik  lə  ri  mi çat  dı  rı  ram. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ta  ri  xi  nin 
müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də nailiy  yət  lər 
ilə do  lu olan tam bir döv  rü  nü əks 
et  di  rən ana  li  tik jur  na  lı  nı  zın Azər 
bay  can jur  na  lis  ti  ka  sın  da  kı qa  baq  cıl 
ro  lu  nu, həm  çi  nin dost və qar  daş öl 
kə  lər ara  sın  da sir  daş  lıq kör  pü  sü 
nün ya  ra  dıl  ma  sın  da üs  tün xid  mət 
lə  ri  ni yük  sək də  yər  lən  di  ri  rik. Öl  kə 
ni  zə aid mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə həsr 
olun  muş sə  mə  rə  li və key  fiy  yət  li  
fəaliy  yə  ti  niz  də si  zə da  vam  lı uğur 
və mü  vəf  fə  qiy  yət di  lə  yir, ar  zu edi 
rik ki, doğ  ru  luq, ob  yek  tiv  lik, pro  fes
 sional  lıq və şəf  faf  lı  ğın tri  bu  na  sı ki 
mi öz jur  na  lis  ti  ka mis  si  ya  nı  zı gə  lə 
cək  də də tam gü  cü ilə da  vam et  di  rə
 si  niz.

HusnanBeyFanani
İndoneziya Respublikasının 

Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

DanStav
İsrail Dövlətinin Azərbaycan 
Respublikasındakı fövqəladə  

və səlahiyyətli səfiri

Müsaidbinİbrahim
əs-Süleym

Səudiyyə Ərəbistan Krallığının 
Azərbaycan Respublikasındakı 
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

“Mil li Məc lis” jur na lı nın kol lek
ti vi nə 10 il li yi mü na si bə ti lə ən 
sə mi mi təb rik lə ri mi çat dı rı ram.

Ru si yaAzər bay can par la ment 
əmək daş lı ğı iki tə rəf li mü na si bət lə
ri mi zin mü hüm ele men ti dir. Par la
ment lə ra ra sı əla qə lə ri mi zin “Mil li 
Məc lis” jur na lın da işıq lan dı rıl ma
sın da sərf et di yi niz əmə yi yük sək 
qiy mət lən di ri rik və şüb hə siz ki, bu 
da hə min mü na si bət lə rin in ki şa fı
nın möh kəm lən mə si nə im kan ya ra
dır. Jur nal da dərc olu nan ma te rial
lar si zin kol lek ti vi ni zə la yiq li nü fuz 
və hör mət qa zan dı rıb.

Əmi nik ki, bu is ti qa mət də apa rı
lan iş lər gə lə cək də də Ru si ya Fe de
ra si ya sı ilə Azər bay can Res pub li ka
sı ara sın da par la ment lə ra ra sı əmək
daş lı ğın da ha da ge niş lən mə si nə 
im kan ya ra da caq. 

Si zə və jur na lın bü tün kol lek ti
vi nə nailiy yət lər və ya ra dı cı uğur
lar ar zu edi rəm.

Müasir dün   ya   da bir çox öl   kə   lə   rin 
si   ya   si sis   tem   lə   rin   də par   la   ment   lər 
əvəz   siz ro   la ma   lik   dir   lər. Par   la   men   tin 
fəaliy   yə   ti   ni, onun üzv   lə   ri   nin öl   kə   də 
və dün   ya   da   kı və   ziy   yə   ti ne   cə qiy   mət  
lən   dir   di   yi   ni, han   sı iş   lər gör   dü   yü   nü 
öy   rən   mək hər bir sə   fir üçün çox va  
cib   dir. “Mil   li Məc   lis” jur   na   lı Azər  
bay   ca   nın qa   nun   ve   ri   ci or   qa   nı   nın hə  
ya   ta ke   çir   di   yi fəaliy   yət, elə   cə də döv  
lət ha   ki   miy   yə   ti   nin di   gər sa   hə   lə   ri ba  
rə   də öl   kə   niz   də ça   lı   şan dip   lo   mat   la   ra, 
həm də bü   tün bu möv   zu   lar   la ma   raq
  la   nan di   gər in   san   la   ra ət   raf   lı mə   lu  
mat ve   rir. Bu ge   niş is   ti   qa   mət   lər sa  
yə   sin   də jur   nal Azər   bay   can   da baş 
ve   rən pro   ses   lə   ri da   ha yax   şı an   la   maq 
üçün mü   hüm bir va   si   tə   dir.

Mən də für   sət   dən is   ti   fa   də edə   rək 
“Mil   li Məc   lis” jur   na   lı   nın Re   dak   si  
ya He   yə   ti   nə va   cib və fay   da   lı iş   lə   ri   nə 
gö   rə öz min   nət   dar   lı   ğı   mı bil   di   ri   rəm, 
ye   ni ya   ra   dı   cı ide   ya   la   rın və uğur   lu 
yo   lun da   va   mı   nı ar   zu   la   yı   ram.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın hör 
mət  li re  dak  si  ya kol  lek  ti  vi  ni çox mü 
hüm ha  di  sə  10 il  lik yu  bi  ley mü  na
 si  bə  ti  lə, bu va  cib mər  hə  lə  yə nail ol 
du  ğu  nu  za, ey  ni za  man  da, xü  su  si 
key  fiy  yət  li mə  lu  mat  la  rı  nı  za, ma 
raq  lı mə  qa  lə  lə  ri  ni  zə, pro  fes  sional 
di  zay  na gö  rə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik 
edi  rəm. 

Ötən 10 il ər  zin  də jur  nal oxu  cu
 la  rı  na Azər  bay  ca  nın müasir, in  ki 
şaf edən, to  le  rant öl  kə, müs  tə  qil in 
san  la  rın ya  şa  dı  ğı cə  miy  yət ki  mi 
təq  dim edil  mə  sin  də, res  pub  li  ka  nın 
mə  də  ni ir  si  nin və də  yər  lə  ri  nin təb 
li  ğin  də mü  hüm rol oy  na  yıb.

Şüb  hə  siz ki, “Mil  li Məc  lis” jur 
na  lı Azər  bay  can xal  qı  nın haqq sə  si 
ki  mi növ  bə  ti il  lər  də də de  mok  ra  tik 
də  yər  lə  rin və ənə  nə  lə  rin qo  run  ma 
sın  da əlin  dən gə  lə  ni edə  cək və ən 
yax  şı jur  nal ki  mi fərq  lə  nə  cək.

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın ko 
man  da  sı  na uğur  lar ar  zu edi  rəm.

VladimirDoroxin
Rusiya Federasiyasının Azərbaycan 

Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

VitezslavPivonka
Çexiya Respublikasının Azərbaycan 

Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

SaidXanMohmand
Pakistan İslam Respublikasının 
Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri
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- Gü  nel xa  nım, Hey  dər Əli  yev 
Xa  ti  rə za  lı  nın 10 il  li  yi ilə bağ  lı 
si  zi təb  rik edi  rik. Xa  hiş edi  rik, 
Xa  ti  rə za  lı  nın ya  ran  ma ta  ri  xi 
haq  qın  da da  nı  şın.

- Azər  bay  can par  la  men  tin  də Hey-
 dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı müs  tə  qil Azər-
 bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su və me -
ma  rı, Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum -
mil  li li  de  ri Hey  dər Əlir  za oğ  lu Əli -
ye  vin əziz xa  ti  rə  si  nə eh  ti  ram əla  mə  ti 
ola  raq Mil  li Məc  lis Səd  ri cə  nab Oq -
tay Əsə  do  vun şəx  si tə  şəb  bü  sü ilə 

ya  ra  dıl  mış  dır. Zal  da öz ca  han  şü  mul 
əməl  lə  ri ilə xal  qı  nın qəl  bin  də əbə  di 
ya  şa  maq haq  qı qa  zan  mış, da  hi azər-
 bay  can  lı, Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  və 
aid sər  gi  lən  miş fo  to  şə  kil  lər və çox -
say  lı eks  po  nat  lar 80 il  lik öm  rü  nü 
şə  rəf  lə ya  şa  mış, Azər  bay  ca  nın, türk 
dün  ya  sı  nın, bə  şə  riy  yə  tin bö  yük oğ -
lu  na, Ulu ön  də  ri  mi  zə olan son  suz 
sev  gi  dən zər  rə  lər  dir.

Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı  nın 
tən  tə  nə  li açı  lış mə  ra  si  mi 2007-ci il 
ma  yın 9-da  ke  çi  ril  miş və bu ha  di -

sə Ümum  mil  li li  de  ri  mi  zin 84-cü 
do  ğum gü  nü ərə  fə  si  nə tə  sa  düf et -
miş  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
Xa  ti  rə za  lı  nın açı  lış mə  ra  si  min  də 
iş  ti  rak et  miş, bu  ra  da Hey  dər Əli -
ye  və aid fo  to  şə  kil  lər və çox  say  lı 
eks  po  nat  lar  la ta  nış ol  muş, za  lın 
“Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”na öz ürək 
söz  lə  ri  ni yaz  mış  dır.

- Eks  po  zi  si  ya  lar haq  qın  da mə -
lu  mat ve  rər  di  niz. Xa  ti  rə za  lı  nın 

Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 il

Heydər Əliyev Xatirə zalı 
Ulu öndərin əziz xatirəsinə 

ehtiram və məhəbbətin ifadəsidir

Əzə  mət  li si  ya  si və döv  lət  çi 
lik ir  si ilə Azər  bay  can xal  qı 
nın bü  tün za  man  lar  da hə 
ya  tı  na gur işıq sa  lan Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin öm 
rü  nün hər anı in  di  ki və gə 
lə  cək nə  sil  lər üçün bir ör 
nək  dir. Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  sin  də 
ya  ra  dı  lan Hey  dər Əli  yev 
Xa  ti  rə za  lın  da Ümum  mil  li 
li  de  ri  mi  zin zən  gin hə  yat 
yo  lu  nu, si  ya  si və döv  lət  çi  lik 
fəaliy  yə  ti  ni əks et  di  rən çox 
say  lı eks  po  nat  la  rı seyr edər 
kən da  hi şəx  siy  yə  tin və  tən 
və xalq na  mi  nə xid  mət  lə  ri 
nə du  yu  lan bö  yük eh  ti  ram 
və mə  həb  bət in  sa  nın qəl  bi  ni 
bü  rü  yür. Nə xoş tə  sa  düf  dür 
ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
da Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə 
za  lı ilə ey  ni vaxt  da  2007
ci ilin ma  yın  da fəaliy  yə  tə 
baş  la  yıb. Ya  ra  dıl  ma  sı  nın  
10 ili ta  mam olan Hey  dər 
Əli  yev Xa  ti  rə za  lı haq  qın  da 
bir ne  çə sual  la Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı rəh  bə  ri  nin xid  mə  ti 
nin baş məs  lə  hət  çi  si  
GünelRəhimovaya  
mü  ra  ciət et  dik.
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- Gü  nel xa  nım, Hey  dər Əli  yev 
Xa  ti  rə za  lı  nın 10 il  li  yi ilə bağ  lı 
si  zi təb  rik edi  rik. Xa  hiş edi  rik, 
Xa  ti  rə za  lı  nın ya  ran  ma ta  ri  xi 
haq  qın  da da  nı  şın.

- Azər  bay  can par  la  men  tin  də Hey-
 dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı müs  tə  qil Azər-
 bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su və me -
ma  rı, Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum -
mil  li li  de  ri Hey  dər Əlir  za oğ  lu Əli -
ye  vin əziz xa  ti  rə  si  nə eh  ti  ram əla  mə  ti 
ola  raq Mil  li Məc  lis Səd  ri cə  nab Oq -
tay Əsə  do  vun şəx  si tə  şəb  bü  sü ilə 

ya  ra  dıl  mış  dır. Zal  da öz ca  han  şü  mul 
əməl  lə  ri ilə xal  qı  nın qəl  bin  də əbə  di 
ya  şa  maq haq  qı qa  zan  mış, da  hi azər-
 bay  can  lı, Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  və 
aid sər  gi  lən  miş fo  to  şə  kil  lər və çox -
say  lı eks  po  nat  lar 80 il  lik öm  rü  nü 
şə  rəf  lə ya  şa  mış, Azər  bay  ca  nın, türk 
dün  ya  sı  nın, bə  şə  riy  yə  tin bö  yük oğ -
lu  na, Ulu ön  də  ri  mi  zə olan son  suz 
sev  gi  dən zər  rə  lər  dir.

Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı  nın 
tən  tə  nə  li açı  lış mə  ra  si  mi 2007-ci il 
ma  yın 9-da  ke  çi  ril  miş və bu ha  di -

sə Ümum  mil  li li  de  ri  mi  zin 84-cü 
do  ğum gü  nü ərə  fə  si  nə tə  sa  düf et -
miş  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 
Xa  ti  rə za  lı  nın açı  lış mə  ra  si  min  də 
iş  ti  rak et  miş, bu  ra  da Hey  dər Əli -
ye  və aid fo  to  şə  kil  lər və çox  say  lı 
eks  po  nat  lar  la ta  nış ol  muş, za  lın 
“Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”na öz ürək 
söz  lə  ri  ni yaz  mış  dır.

- Eks  po  zi  si  ya  lar haq  qın  da mə -
lu  mat ve  rər  di  niz. Xa  ti  rə za  lı  nın 

Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 il

Heydər Əliyev Xatirə zalı 
Ulu öndərin əziz xatirəsinə 

ehtiram və məhəbbətin ifadəsidir

Əzə  mət  li si  ya  si və döv  lət  çi 
lik ir  si ilə Azər  bay  can xal  qı 
nın bü  tün za  man  lar  da hə 
ya  tı  na gur işıq sa  lan Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin öm 
rü  nün hər anı in  di  ki və gə 
lə  cək nə  sil  lər üçün bir ör 
nək  dir. Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  sin  də 
ya  ra  dı  lan Hey  dər Əli  yev 
Xa  ti  rə za  lın  da Ümum  mil  li 
li  de  ri  mi  zin zən  gin hə  yat 
yo  lu  nu, si  ya  si və döv  lət  çi  lik 
fəaliy  yə  ti  ni əks et  di  rən çox 
say  lı eks  po  nat  la  rı seyr edər 
kən da  hi şəx  siy  yə  tin və  tən 
və xalq na  mi  nə xid  mət  lə  ri 
nə du  yu  lan bö  yük eh  ti  ram 
və mə  həb  bət in  sa  nın qəl  bi  ni 
bü  rü  yür. Nə xoş tə  sa  düf  dür 
ki, “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
da Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə 
za  lı ilə ey  ni vaxt  da  2007
ci ilin ma  yın  da fəaliy  yə  tə 
baş  la  yıb. Ya  ra  dıl  ma  sı  nın  
10 ili ta  mam olan Hey  dər 
Əli  yev Xa  ti  rə za  lı haq  qın  da 
bir ne  çə sual  la Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı rəh  bə  ri  nin xid  mə  ti 
nin baş məs  lə  hət  çi  si  
GünelRəhimovaya  
mü  ra  ciət et  dik.
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lə  ti  nə şə  rəf  lə xid  mət edən ye  nil  məz 
li  de  ri  mi  zi heç tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, o 
dövr  kü xa  ri  ci mət  buat  da si  ya  si 
olim  pin “Kreml zir  və  si  ni fəth et  miş 
türk”, “Krem  lin mü  səl  man rəh  bə  ri” 
ad  lan  dı  rır  dı  lar.

“Azər  bay  ca  nın tam is  tiq  la  liy  yət, 
azad  lıq, iq  ti  sa  di və si  ya  si müs  tə  qil -
lik yo  lu ilə get  mə  si  nin tə  rəf  da  rı -
yam”, - de  yən da  hi şəx  siy  yət Hey -
dər Əli  ye  vin 1990-1993-cü il  lər  də  ki 
fəaliy  yə  ti “Qa  yı  dış: müs  tə  qil  lik uğ -
run  da ye  nil  məz mü  ba  riz” ad  lı gu -
şə  də öz ək  si  ni tap  mış  dır. 1990-cı ilin 
ya  yın  da Hey  dər Əli  yev bü  tün tə  qib 
və təz  yiq  lə  rə bax  ma  ya  raq, Mosk  va -
dan Nax  çı  va  na qa  yıt  dı. Tez  lik  lə xal -
qın ira  də  si ilə Nax  çı  van Ali Məc  li  si -
nə və res  pub  li  ka Ali So  ve  ti  nə de  pu -
tat se  çi  lən Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər -
lik et  di  yi Nax  çı  van Azər  bay  can xal -
qı  nın müs  tə  qil  lik uğ  run  da mü  ca  di -
lə  si  nin ön cər  gə  sin  də ge  də  rək bu 
yol  da bay  raq  dar ro  lu  nu öz üzə  ri  nə 

gö  tür  dü. Ali So  ve  tin de  pu  ta  tı ki  mi 
1991-ci il  də xal  qın mü  qəd  də  ra  tı  nı  
hər şey  dən üs  tün tu  tan Hey  dər Əli -
yev par  la  ment  də  ki çı  xış  la  rın  da 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil döv  lət ki  mi 
ya  şa  ma  ğa qa  dir ol  du  ğu  nu də  fə  lər  lə 
bə  yan et  miş  di.

1993-cü ilin iyu  nun  da Azər  bay -
can bir döv  lət ki  mi dün  ya  nın si  ya  si 
xə  ri  tə  sin  dən si  lin  mək, şə  hid  lə  rin qa -
nı ba  ha  sı  na qa  za  nıl  mış müs  tə  qil  li  yi -
ni itir  mək təh  lü  kə  si ilə üz-üzə qal  dı-
 ğı bir vaxt  da - iyu  nun 15-də xal  qın 
ira  də  si ilə və  tə  nin sı  nan  mış oğ  lu  nun 
Ali So  ve  tə Sədr se  çil  mə  si la  büd fə  la-
 kət  lə  rin qar  şı  sı  nı al  dı. Bu qa  yı  dış 
Azər  bay  ca  nı azər  bay  can  lı  la  ra, mil -
lə  ti özü  nə qay  tar  dı və çağ  daş Azər -
bay  ca  nın müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  nə Mil  li 
Qur  tu  luş Gü  nü ki  mi da  xil ol  du.

Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si ha  ki  miy -
yə  tə ye  ni  dən qa  yı  dı  şı öl  kə qar  şı  sın -
da du  ran prob  lem  lə  rin  həl  li  nə zə -
min ya  rat  dı, Azər  bay  can tez  lik  lə 

dün  ya bir  li  yin  də öz la  yiq  li ye  ri  ni 
tut  du. Bu, ye  nil  məz li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin Nax  çı  van  da baş  la  dı  ğı mil  li 
qur  tu  luş sa  va  şı  nın zə  fər yü  rü  şü idi. 
Bu ba  rə  də “Qur  tu  luş: müs  tə  qil 
döv  lə  tin xi  las  ka  rı və qu  ru  cu  su” ad -
lı fo  tos  tend  də şə  kil  lə  rin kö  mə  yi ilə 
ət  raf  lı mə  lu  mat al  maq im  ka  nı əl  də 
edi  rik.

“Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü 
bər  pa olu  na  caq  dır” ad  lı gu  şə  də ye -
nil  məz li  de  ri  mi  zin Er  mə  nis  tan-
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na-
 qi  şə  si  nin həl  li ilə bağ  lı gör  dü  yü iş -
lər, apa  rı  lan da  nı  şıq  lar, cəb  hə xət -
tin  də atəş  kə  sin elan olun  ma  sı, or  du 
qu  ru  cu  lu  ğu mə  sə  lə  lə  ri yer alır.

“Keç  di  yi  miz yo  la nə  zər sa  lar  kən 
ay  dın olur ki, biz na  dir bir ir  sin va -
ris  lə  ri  yik. Hər bir Azər  bay  can və -
tən  da  şı bu ir  sə la  yiq ol  ma  ğa ça  lı  şa -
raq bö  yük bir ta  ri  xi keç  mi  şi, zən  gin 
mə  də  niy  yə  ti olan öl  kə  mi  zin həm 
dü  nə  ni  nə, həm bu gü  nü  nə, həm də 
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eksk  lü  ziv eks  po  zi  si  ya  la  rı han -
sı  lar  dır?

- Xa  ti  rə za  lı  nın bö  yük bir his  sə  si -
ni təş  kil edən stend  lər Ulu ön  də  ri -
mi  zin nə  sil  lə  rə ör  nək zən  gin hə  yat 
yo  lu  nu, xal  qa xid  mə  tə həsr olun -
muş si  ya  si və döv  lət  çi  lik fəaliy  yə  ti  ni 
əks et  di  rir. Azər  bay  can ta  ri  xi  nin çox 
önəm  li bir döv  rü Ümum  mil  li li  de  ri-
 miz Hey  dər Əli  ye  vin şə  rəf  li adı və 
möh  tə  şəm fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı  dır. 
Ulu ön  də  ri  miz bü  tün öm  rü  nü Azər-
 bay  can döv  lə  ti  nin qo  run  ma  sı  na, 
möh  kəm  lən  mə  si  nə və in  ki  şa  fı  na 
həsr edə  rək, mil  li ta  ri  xi  mi  zin ən bö -
yük si  ma  la  rı  nın ön cər  gə  sin  də da -
yan  maq haq  qı qa  zan  mış  dır. “Bö  yük 
hə  ya  tın as  ta  na  sın  da” ad  lı stend  də 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli -

ye  vin uşaq  lıq, ye  ni  yet  mə  lik və gənc-
 lik il  lə  ri  ni, elə  cə də do  ğu  lub bo  ya-
ba  şa çat  dı  ğı bö  yük və meh  ri  ban 
ailə  nin hə  ya  tın  dan müx  tə  lif mə -
qam  la  rı əks et  di  rən fo  to  şə  kil  lər diq -
qə  ti cəlb edir.

“Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik Ko  mi  tə  si  ni 
bö  yük çə  tin  lik  lə də  ol  sa, azər  bay -
can  lı  laş  dır  dım”, - de  yən da  hi şəx  siy-
 yət Hey  dər Əli  ye  vin 1944-1967-ci il -
lər ər  zin  də bu or  qan  lar  da  kı fəaliy  yə-
 ti “Döv  lət təh  lü  kə  siz  lik ley  te  nan -
tın  dan ge  ne  ra  lı  na  dək…” ad  lı stend-
 də öz ək  si  ni tap  mış  dır. Fəxr  lə qeyd 
et  mə  yə də  yər ki, Hey  dər Əli  yev So -
vet İt  ti  fa  qın  da döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi 
ge  ne  ra  lı olan ilk azər  bay  can  lı idi.

“So  vet Azər  bay  ca  nı  nı ucal  dan 
rəh  bər” ad  lı stend isə Hey  dər Əli  ye-

 vin Azər  bay  ca  na ilk də  fə rəh  bər  lik 
et  di  yi 1969-1982-ci il  lə  ri əha  tə edir. 
Bu il  lər ər  zin  də da  hi li  de  rin ida  rə  çi -
lik mə  ha  rə  ti, təş  ki  lat  çı  lıq qa  bi  liy  yə  ti 
sa  yə  sin  də Azər  bay  can  da hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də coş  qun tə  rəq  qi 
döv  rü ya  şan  dı. İs  te  dad  lı döv  lət xa -
di  mi Hey  dər Əli  ye  vin məq  səd  yön -
lü fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də bu dövr  də 
mil  li şüur  da dir  çə  li  şin tə  mə  li qo  yul-
 du, Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək müs  tə  qil -
li  yi üçün əsas  lı zə  min ya  ra  dıl  dı.

“So  vet İt  ti  fa  qı  nın ali rəh  bər  li -
yin  də” ad  lı stend  də Ümum  mil  li li -
de  ri  mi  zin Mosk  va  da Si  ya  si Bü  ro -
nun üz  vü, SS  Rİ Na  zir  lər So  ve  ti Səd-
 ri  nin bi  rin  ci müavi  ni ki  mi fəaliy  yə  ti 
işıq  lan  dı  rıl  mış  dır. Mil  li hiss  lə  ri 
daim yük  sək  də tu  tan, xal  qı  na, mil -
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lə  ti  nə şə  rəf  lə xid  mət edən ye  nil  məz 
li  de  ri  mi  zi heç tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, o 
dövr  kü xa  ri  ci mət  buat  da si  ya  si 
olim  pin “Kreml zir  və  si  ni fəth et  miş 
türk”, “Krem  lin mü  səl  man rəh  bə  ri” 
ad  lan  dı  rır  dı  lar.

“Azər  bay  ca  nın tam is  tiq  la  liy  yət, 
azad  lıq, iq  ti  sa  di və si  ya  si müs  tə  qil -
lik yo  lu ilə get  mə  si  nin tə  rəf  da  rı -
yam”, - de  yən da  hi şəx  siy  yət Hey -
dər Əli  ye  vin 1990-1993-cü il  lər  də  ki 
fəaliy  yə  ti “Qa  yı  dış: müs  tə  qil  lik uğ -
run  da ye  nil  məz mü  ba  riz” ad  lı gu -
şə  də öz ək  si  ni tap  mış  dır. 1990-cı ilin 
ya  yın  da Hey  dər Əli  yev bü  tün tə  qib 
və təz  yiq  lə  rə bax  ma  ya  raq, Mosk  va -
dan Nax  çı  va  na qa  yıt  dı. Tez  lik  lə xal -
qın ira  də  si ilə Nax  çı  van Ali Məc  li  si -
nə və res  pub  li  ka Ali So  ve  ti  nə de  pu -
tat se  çi  lən Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər -
lik et  di  yi Nax  çı  van Azər  bay  can xal -
qı  nın müs  tə  qil  lik uğ  run  da mü  ca  di -
lə  si  nin ön cər  gə  sin  də ge  də  rək bu 
yol  da bay  raq  dar ro  lu  nu öz üzə  ri  nə 

gö  tür  dü. Ali So  ve  tin de  pu  ta  tı ki  mi 
1991-ci il  də xal  qın mü  qəd  də  ra  tı  nı  
hər şey  dən üs  tün tu  tan Hey  dər Əli -
yev par  la  ment  də  ki çı  xış  la  rın  da 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil döv  lət ki  mi 
ya  şa  ma  ğa qa  dir ol  du  ğu  nu də  fə  lər  lə 
bə  yan et  miş  di.

1993-cü ilin iyu  nun  da Azər  bay -
can bir döv  lət ki  mi dün  ya  nın si  ya  si 
xə  ri  tə  sin  dən si  lin  mək, şə  hid  lə  rin qa -
nı ba  ha  sı  na qa  za  nıl  mış müs  tə  qil  li  yi -
ni itir  mək təh  lü  kə  si ilə üz-üzə qal  dı-
 ğı bir vaxt  da - iyu  nun 15-də xal  qın 
ira  də  si ilə və  tə  nin sı  nan  mış oğ  lu  nun 
Ali So  ve  tə Sədr se  çil  mə  si la  büd fə  la-
 kət  lə  rin qar  şı  sı  nı al  dı. Bu qa  yı  dış 
Azər  bay  ca  nı azər  bay  can  lı  la  ra, mil -
lə  ti özü  nə qay  tar  dı və çağ  daş Azər -
bay  ca  nın müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  nə Mil  li 
Qur  tu  luş Gü  nü ki  mi da  xil ol  du.

Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si ha  ki  miy -
yə  tə ye  ni  dən qa  yı  dı  şı öl  kə qar  şı  sın -
da du  ran prob  lem  lə  rin  həl  li  nə zə -
min ya  rat  dı, Azər  bay  can tez  lik  lə 

dün  ya bir  li  yin  də öz la  yiq  li ye  ri  ni 
tut  du. Bu, ye  nil  məz li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin Nax  çı  van  da baş  la  dı  ğı mil  li 
qur  tu  luş sa  va  şı  nın zə  fər yü  rü  şü idi. 
Bu ba  rə  də “Qur  tu  luş: müs  tə  qil 
döv  lə  tin xi  las  ka  rı və qu  ru  cu  su” ad -
lı fo  tos  tend  də şə  kil  lə  rin kö  mə  yi ilə 
ət  raf  lı mə  lu  mat al  maq im  ka  nı əl  də 
edi  rik.

“Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü 
bər  pa olu  na  caq  dır” ad  lı gu  şə  də ye -
nil  məz li  de  ri  mi  zin Er  mə  nis  tan-
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na-
 qi  şə  si  nin həl  li ilə bağ  lı gör  dü  yü iş -
lər, apa  rı  lan da  nı  şıq  lar, cəb  hə xət -
tin  də atəş  kə  sin elan olun  ma  sı, or  du 
qu  ru  cu  lu  ğu mə  sə  lə  lə  ri yer alır.

“Keç  di  yi  miz yo  la nə  zər sa  lar  kən 
ay  dın olur ki, biz na  dir bir ir  sin va -
ris  lə  ri  yik. Hər bir Azər  bay  can və -
tən  da  şı bu ir  sə la  yiq ol  ma  ğa ça  lı  şa -
raq bö  yük bir ta  ri  xi keç  mi  şi, zən  gin 
mə  də  niy  yə  ti olan öl  kə  mi  zin həm 
dü  nə  ni  nə, həm bu gü  nü  nə, həm də 
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eksk  lü  ziv eks  po  zi  si  ya  la  rı han -
sı  lar  dır?

- Xa  ti  rə za  lı  nın bö  yük bir his  sə  si -
ni təş  kil edən stend  lər Ulu ön  də  ri -
mi  zin nə  sil  lə  rə ör  nək zən  gin hə  yat 
yo  lu  nu, xal  qa xid  mə  tə həsr olun -
muş si  ya  si və döv  lət  çi  lik fəaliy  yə  ti  ni 
əks et  di  rir. Azər  bay  can ta  ri  xi  nin çox 
önəm  li bir döv  rü Ümum  mil  li li  de  ri-
 miz Hey  dər Əli  ye  vin şə  rəf  li adı və 
möh  tə  şəm fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı  dır. 
Ulu ön  də  ri  miz bü  tün öm  rü  nü Azər-
 bay  can döv  lə  ti  nin qo  run  ma  sı  na, 
möh  kəm  lən  mə  si  nə və in  ki  şa  fı  na 
həsr edə  rək, mil  li ta  ri  xi  mi  zin ən bö -
yük si  ma  la  rı  nın ön cər  gə  sin  də da -
yan  maq haq  qı qa  zan  mış  dır. “Bö  yük 
hə  ya  tın as  ta  na  sın  da” ad  lı stend  də 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli -

ye  vin uşaq  lıq, ye  ni  yet  mə  lik və gənc-
 lik il  lə  ri  ni, elə  cə də do  ğu  lub bo  ya-
ba  şa çat  dı  ğı bö  yük və meh  ri  ban 
ailə  nin hə  ya  tın  dan müx  tə  lif mə -
qam  la  rı əks et  di  rən fo  to  şə  kil  lər diq -
qə  ti cəlb edir.

“Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik Ko  mi  tə  si  ni 
bö  yük çə  tin  lik  lə də  ol  sa, azər  bay -
can  lı  laş  dır  dım”, - de  yən da  hi şəx  siy-
 yət Hey  dər Əli  ye  vin 1944-1967-ci il -
lər ər  zin  də bu or  qan  lar  da  kı fəaliy  yə-
 ti “Döv  lət təh  lü  kə  siz  lik ley  te  nan -
tın  dan ge  ne  ra  lı  na  dək…” ad  lı stend-
 də öz ək  si  ni tap  mış  dır. Fəxr  lə qeyd 
et  mə  yə də  yər ki, Hey  dər Əli  yev So -
vet İt  ti  fa  qın  da döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi 
ge  ne  ra  lı olan ilk azər  bay  can  lı idi.

“So  vet Azər  bay  ca  nı  nı ucal  dan 
rəh  bər” ad  lı stend isə Hey  dər Əli  ye-

 vin Azər  bay  ca  na ilk də  fə rəh  bər  lik 
et  di  yi 1969-1982-ci il  lə  ri əha  tə edir. 
Bu il  lər ər  zin  də da  hi li  de  rin ida  rə  çi -
lik mə  ha  rə  ti, təş  ki  lat  çı  lıq qa  bi  liy  yə  ti 
sa  yə  sin  də Azər  bay  can  da hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də coş  qun tə  rəq  qi 
döv  rü ya  şan  dı. İs  te  dad  lı döv  lət xa -
di  mi Hey  dər Əli  ye  vin məq  səd  yön -
lü fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də bu dövr  də 
mil  li şüur  da dir  çə  li  şin tə  mə  li qo  yul-
 du, Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək müs  tə  qil -
li  yi üçün əsas  lı zə  min ya  ra  dıl  dı.

“So  vet İt  ti  fa  qı  nın ali rəh  bər  li -
yin  də” ad  lı stend  də Ümum  mil  li li -
de  ri  mi  zin Mosk  va  da Si  ya  si Bü  ro -
nun üz  vü, SS  Rİ Na  zir  lər So  ve  ti Səd-
 ri  nin bi  rin  ci müavi  ni ki  mi fəaliy  yə  ti 
işıq  lan  dı  rıl  mış  dır. Mil  li hiss  lə  ri 
daim yük  sək  də tu  tan, xal  qı  na, mil -
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Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 ilgə  lə  cə  yi  nə də  rin mə  su  liy  yət his  si ilə 
ya  naş  ma  lı  dır”. Ümum  mil  li li  de  ri  mi-
 zin bu kə  la  mı və bu söz  lər  də  ki mə -
su  liy  yə  ti Azər  bay  ca  nın, müs  tə  qil  li -
yi  mi  zin və döv  lət  çi  li  yi  mi  zin için  dən 
ke  çən as  ma kör  pü  dür. Da  hi rəh  bə  ri-
 miz azər  bay  can  çı  lıq ide  ya  sı  nın ba  ni-
 si ki  mi xal  qı  nın mil  li-mə  nə  vi də  yər -
lə  ri  nin hə  mi  şə ke  şi  yin  də da  yan  mış, 
onun qo  ru  nub sax  lan  ma  sı  na və in  ki-
 şa  fı  na daim bö  yük diq  qət və qay  ğı 
gös  tər  miş  dir. “Azər  bay  can  çı  lıq, 
müs  tə  qil  lik, döv  lət  çi  lik” ad  lı stend 
məhz bu möv  zu  ya həsr olu  nub.  Bu 
stend elə  cə də xal  qı  mı  zın mil  li-mə -
nə  vi də  yər  lə  ri  nin qo  run  ma  sı  na və 
in  ki  şa  fı  na Ümum  mil  li li  de  ri  mi  zin 
gös  tər  di  yi qay  ğı  dan bəhs edir.

Da  hi şəx  siy  yət Hey  dər Əli  yev 
müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin 
me  ma  rı və qu  ru  cu  su ol  du  ğu ki  mi, 
bu  gün  kü Azər  bay  can par  la  men  ti  nin  
də ba  ni  si  dir. Öl  kə  miz  də qu  rul  muş 
hü  qu  qi döv  lə  tin bü  tün ele  ment  lə  ri 
ilə ya  na  şı, Kons  ti  tu  si  ya  mız da, Mil  li 
Məc  li  si  miz də onun ya  ra  dı  cı zə  ka  sı -
nın bəh  rə  lə  ri  dir.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin bir 
əs  rin və ötən yü  zil  li  yin içə  ri  si  nə sı -
ğan 50 il  dən ar  tıq fə  da  kar fəaliy  yət -
lə  ri  nə za  ma  nın föv  qün  dən ba  xan  da 
gö  rü  nən ən bö  yük hə  qi  qət odur ki, 
o, öm  rü bo  yu bir ƏSƏR ya  rat  maq 
üçün ça  lı  şıb - güc  lü, bö  yük, müs  tə -
qil, azad, fi  ra  van, dün  ya döv  lət  lə  ri 
içə  ri  sin  də sa  yı  lan AZƏR  BAY  CAN!

Müs  tə  qil  lik qa  zan  dıq  dan bir ne -
çə il son  ra BMT-nin ali kür  sü  sün  də 
gö  rü  nən, Av  ro  pa Şu  ra  sın  da, ne  çə-
ne  çə mö  tə  bər təd  bir  lər  də Azər  bay -
ca  nı uğur  la təm  sil edən Ümum  mil-
 li li  der Hey  dər Əli  yev öl  kə  mi  zin 
dün  ya bir  li  yin  də la  yiq  li ye  ri  ni tut -
ma  sı  na mü  vəf  fəq ol  du. “Azər  bay -
ca  nın müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin 
ba  ni  si” ad  lı stend Ulu ön  də  ri  mi  zin 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı 
çı  xış  la  rı, dün  ya  nın li  der döv  lət  lə  ri -
nin rəh  bər  lə  ri ilə ke  çir  di  yi gö  rüş  lər 
ba  rə  də mə  lu  mat ve  rir.  

Da  hi rəh  bə  ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin 
Azər  bay  can xal  qı qar  şı  sın  da xid  mət-

 lə  rin  dən bi  ri də öz si  ya  si va  ri  si, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vi ye  tiş  dir -
mək  lə müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin ar  dı-
 cıl in  ki  şa  fı üçün zə  min ya  rat  ma  sı -
dır. 2003-cü il  dən baş  la  ya  raq möh-
 tə  rəm Pre  zi  den  ti  mi  zin hə  ya  ta ke -
çir  di  yi uzaq  gö  rən si  ya  sət Azər -
bay  ca  nı dün  ya  da sü  rət  lə in  ki  şaf 
edən bir döv  lə  tə çe  vir  miş  dir. Və -
tə  ni  mi  zin işıq  lı sa  ba  hı na  mi  nə 
gör  dü  yü də  yər  li iş  lər sa  yə  sin  də 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  yev xal  qı  mı  zın də  rin mə  həb  bə-
 ti  ni və hör  mə  ti  ni qa  zan  mış  dır. 
“Hey  dər Əli  yev işi da  vam edir” 
ad  lı gu  şə  də dün  ya şöh  rət  li döv  lət 
xa  di  mi  nin si  ya  si va  ri  si və ən la -
yiq  li da  vam  çı  sı cə  nab İl  ham Əli -
ye  vin müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın Pre-
 zi  den  ti ki  mi xa  ri  ci öl  kə  lə  rin döv  lət 
baş  çı  la  rı ilə ke  çir  di  yi gö  rüş  lər və 
res  pub  li  ka  nın böl  gə  lə  ri  nə sə  fər  lə -
ri fo  to  lar  da əks edi  lib.

 “MənimüçünMilliMəclisçox

əziz və doğma bir yerdir,mənim
doğmaevimdir...Bizbirməqsədə
qulluqedirik.Amalımızda,məra-
mımızdabirdir - ölkəmizimöh-
kəmləndirmək, gücləndirmək,
Azərbaycan xalqının rifah halını
yaxşılaşdırmaq, güclü, zəngin
dövlət yaratmaqdır”, - de  yən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre -
zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Mil  li Məc -
lis haq  qın  da söy  lə  di  yi bu sə  mi  mi 
söz  lər diq  qə  ti cəlb edir.

Ey  ni za  man  da, Xa  ti  rə za  lın  da 
Ulu ön  də  ri  mi  zin gö  zəl bir büs  tü 
də nü  ma  yiş olu  nur. Büs  tün müəl -
li  fi gör  kəm  li hey  kəl  tə  raş Ömər El -
da  rov  dur. 
“Hər bir demokratik dövlətdə,

hakimiyyətbölgüsüprinsipi əsa-
sında qurulmuş dövlətdə qanun-
vericilik fəaliyyəti çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir”. Müasir 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ba  ni  si 
Hey  dər Əli  ye  vin öl  kə  də qa  nun  ve-
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ya  naş  ma  lı  dır”. Ümum  mil  li li  de  ri  mi-
 zin bu kə  la  mı və bu söz  lər  də  ki mə -
su  liy  yə  ti Azər  bay  ca  nın, müs  tə  qil  li -
yi  mi  zin və döv  lət  çi  li  yi  mi  zin için  dən 
ke  çən as  ma kör  pü  dür. Da  hi rəh  bə  ri-
 miz azər  bay  can  çı  lıq ide  ya  sı  nın ba  ni-
 si ki  mi xal  qı  nın mil  li-mə  nə  vi də  yər -
lə  ri  nin hə  mi  şə ke  şi  yin  də da  yan  mış, 
onun qo  ru  nub sax  lan  ma  sı  na və in  ki-
 şa  fı  na daim bö  yük diq  qət və qay  ğı 
gös  tər  miş  dir. “Azər  bay  can  çı  lıq, 
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müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin 
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bu  gün  kü Azər  bay  can par  la  men  ti  nin  
də ba  ni  si  dir. Öl  kə  miz  də qu  rul  muş 
hü  qu  qi döv  lə  tin bü  tün ele  ment  lə  ri 
ilə ya  na  şı, Kons  ti  tu  si  ya  mız da, Mil  li 
Məc  li  si  miz də onun ya  ra  dı  cı zə  ka  sı -
nın bəh  rə  lə  ri  dir.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin bir 
əs  rin və ötən yü  zil  li  yin içə  ri  si  nə sı -
ğan 50 il  dən ar  tıq fə  da  kar fəaliy  yət -
lə  ri  nə za  ma  nın föv  qün  dən ba  xan  da 
gö  rü  nən ən bö  yük hə  qi  qət odur ki, 
o, öm  rü bo  yu bir ƏSƏR ya  rat  maq 
üçün ça  lı  şıb - güc  lü, bö  yük, müs  tə -
qil, azad, fi  ra  van, dün  ya döv  lət  lə  ri 
içə  ri  sin  də sa  yı  lan AZƏR  BAY  CAN!

Müs  tə  qil  lik qa  zan  dıq  dan bir ne -
çə il son  ra BMT-nin ali kür  sü  sün  də 
gö  rü  nən, Av  ro  pa Şu  ra  sın  da, ne  çə-
ne  çə mö  tə  bər təd  bir  lər  də Azər  bay -
ca  nı uğur  la təm  sil edən Ümum  mil-
 li li  der Hey  dər Əli  yev öl  kə  mi  zin 
dün  ya bir  li  yin  də la  yiq  li ye  ri  ni tut -
ma  sı  na mü  vəf  fəq ol  du. “Azər  bay -
ca  nın müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin 
ba  ni  si” ad  lı stend Ulu ön  də  ri  mi  zin 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da  kı 
çı  xış  la  rı, dün  ya  nın li  der döv  lət  lə  ri -
nin rəh  bər  lə  ri ilə ke  çir  di  yi gö  rüş  lər 
ba  rə  də mə  lu  mat ve  rir.  

Da  hi rəh  bə  ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin 
Azər  bay  can xal  qı qar  şı  sın  da xid  mət-

 lə  rin  dən bi  ri də öz si  ya  si va  ri  si, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vi ye  tiş  dir -
mək  lə müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin ar  dı-
 cıl in  ki  şa  fı üçün zə  min ya  rat  ma  sı -
dır. 2003-cü il  dən baş  la  ya  raq möh-
 tə  rəm Pre  zi  den  ti  mi  zin hə  ya  ta ke -
çir  di  yi uzaq  gö  rən si  ya  sət Azər -
bay  ca  nı dün  ya  da sü  rət  lə in  ki  şaf 
edən bir döv  lə  tə çe  vir  miş  dir. Və -
tə  ni  mi  zin işıq  lı sa  ba  hı na  mi  nə 
gör  dü  yü də  yər  li iş  lər sa  yə  sin  də 
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kəmləndirmək, gücləndirmək,
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yaxşılaşdırmaq, güclü, zəngin
dövlət yaratmaqdır”, - de  yən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre -
zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Mil  li Məc -
lis haq  qın  da söy  lə  di  yi bu sə  mi  mi 
söz  lər diq  qə  ti cəlb edir.

Ey  ni za  man  da, Xa  ti  rə za  lın  da 
Ulu ön  də  ri  mi  zin gö  zəl bir büs  tü 
də nü  ma  yiş olu  nur. Büs  tün müəl -
li  fi gör  kəm  li hey  kəl  tə  raş Ömər El -
da  rov  dur. 
“Hər bir demokratik dövlətdə,

hakimiyyətbölgüsüprinsipi əsa-
sında qurulmuş dövlətdə qanun-
vericilik fəaliyyəti çox mühüm
əhəmiyyət kəsb edir”. Müasir 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ba  ni  si 
Hey  dər Əli  ye  vin öl  kə  də qa  nun  ve-
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 tə, ön  cə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Xa  ti  rə 
za  lı  nın açı  lış mə  ra  si  mi za  ma  nı za  lın 
“Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”na yaz  dı  ğı 
ürək söz  lə  ri diq  qə  ti cəlb edir: “Hey-
dərƏliyevXatirəzalındanümayiş
etdirilən eksponatlar Ulu öndərin
həyatvəfəaliyyətiniəksetdirir.Bü-
tündövrlərdəHeydərƏliyevdoğma
xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir:
1970-1980-ci illərdə Azərbaycanın
rəhbərikimivəmüstəqilAzərbayca-
nın Prezidenti kimi. Azərbaycanın
dövlətmüstəqilliyininqorunubsax-
lanmasında vəmöhkəmlənməsində
onun müstəsna xidmətləri olmuş-
dur.1993-cüildəparlamentinSədri
kimiAzərbaycanınağırvətəhlükəli
vəziyyətdənçıxarılmasındaUluön-
dərinmüdrikliyi,siyasitəcrübəsivə
cəsarətiəsasroloynamışdır.Həmi-
şəözfəaliyyətindəAzərbaycanxal-
qınaarxalananmilliliderimiz1993-
2003-cüillərdəmüstəqilAzərbayca-
nınPrezidenti kimi ölkəmizin hər-

tərəfli inkişafında və beynəlxalq
mövqelərimizinmöhkəmlənməsində
əsas və əvəzolunmaz rol oynamış-
dır.UluöndərHeydərƏliyevinəziz
xatirəsi Azərbaycan xalqının qəl-
bindəəbədiyaşayacaqdır”.

Mol  do  va Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti Vla  di  mir Vo  ro  nin Mil  li Məc -
lis rəh  bər  li  yi ilə gö  rü  şü çər  çi  və  sin -
də Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı ilə 
ta  nış ol  muş, “Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta -
bı”na ürək söz  lə  ri  ni yaz  mış  dır: 
“Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin rəhbərliyinə və muze-
yin əməkdaşlarına Azərbaycan
xalqınınÜmummillilideriHeydər
Əliyevinhəyatvəfəaliyyətiiləya-
xındantanışolmaqimkanıyarat-
dıqlarına görə təşəkkür edirəm.
Əminəmki,buradasərgilənəneks-
ponatlarAzərbaycan dövlətçiliyi-
nin və parlamentarizminin təşək-
külünaminəgöstərilənsiyasimüd-
rikliyi və qəhrəmanlıq səylərini
gələcəknəsillərüçünəksetdirənbir

dərsə çevriləcəkdir. Qardaş Azər-
baycanındeputatlarınaməsulqa-
nunvericilikfəaliyyətindəyeni-ye-
niuğurlar,bütövlükdəAzərbaycan
xalqınaisəsülhvətərəqqiarzula-
yıram”.

Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı  nı zi  ya -
rət et  miş Ser  bi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti Bo  ris Ta  di  çin “Fəx  ri qo -
naq  lar ki  ta  bı”na yaz  dı  ğı ürək söz  lə -
ri  ni də diq  qə  ti  ni  zə çat  dır  maq is  tər -
dim: “Azərbaycanın nailiyyətləri
məni təsirləndirdi.Əminəm ki, biz
yaxıngələcəkdəsıxmüstəsnamüna-
sibətlərqurabiləcəyik,xüsusənona
görəki,biziDağlıqQarabağvəKo-
sovo vəMetoxiya kimi problemlər
birləşdirir. Xalqlarımız arasında
dostmünasibətlərinşərəfinə”.

Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lın  da ol -
muş Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı Kral  lı  ğı 
Şu  ra Məc  li  si  nin Səd  ri Ab  dul  lah Əl 
Şey  x “Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”na bu 
söz  lə  ri yaz  mış  dır: “Ən uca və ən
mərhəmətliAllahınadıilə.

Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 il

 ri  ci  lik haq  qın  da söy  lə  di  yi kə  lam za -
lın ən də  yər  li gu  şə  lə  rin  dən bi  ri  dir.

Xalq hər za  man öz bö  yük oğul  la-
 rı  na abi  də  lər qoy  muş  dur. Bu abi  də -
lər  dən ən uzu  nö  mür  lü  sü isə söz 
hey  kəl  lər  dir. Ulu ön  də  ri  mi  zin öz 

əsər  lə  ri və elə  cə də onun şə  rə  fi  nə 
ucal  dı  lan söz abi  də  lə  ri  nin top  lan  dı -
ğı ki  tab  lar Xa  ti  rə za  lın  da  kı rəf  lər  də 
sər  gi  lən  miş  dir.

Xa  ti  rə za  lın  da  kı vit  rin  lər  də Ali 
So  ve  tin Səd  ri olar  kən Ümum  mil  li 

li  der Hey  dər Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı 
qə  rar  lar  dan və di  gər sə  nəd  lər  dən 
nü  mu  nə  lər, ey  ni za  man  da, Ulu ön -
də  rə məx  sus xid  mə  ti və di  gər və  si -
qə  lər də nü  ma  yiş et  di  ri  lir.

Eksk  lü  ziv eks  po  zi  si  ya  lar  dan ən 
çox diq  qə  ti cəlb edən  müasir Azər-
 bay  can par  la  men  ti  nin ba  ni  si Hey -
dər Əli  ye  vin Ali So  ve  tin Səd  ri olar-
 kən şəx  sən is  ti  fa  də et  di  yi te  le  fon -
lar  dır.

- Xa  ti  rə za  lı  na gə  lən qo  naq  la  rı 
Ulu ön  dər haq  qın  da da  ha çox 
han  sı fakt  lar ma  raq  lan  dı  rır?

- Mil  li Məc  li  sə gə  lən xa  ri  ci öl  kə  lə-
 rin döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın rəh  bər  lə  ri, 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri və 
di  gər qo  naq  lar Mil  li Məc  lis  lə ta  nış  lı-
 ğı məhz bu Xa  ti  rə za  lın  dan baş  la  yır-
 lar. Zal  la ta  nış olan qo  naq  la  ra Azər-
 bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su və me -
ma  rı Hey  dər Əli  ye  vin hə  ya  tı və si -
ya  si fəaliy  yə  ti ba  rə  də ət  raf  lı mə  lu -
mat ve  ril  mək  lə ya  na  şı, on  lar həm də 
Azər  bay  ca  nın ən ye  ni ta  ri  xin  də baş 
ver  miş ha  di  sə  lər ba  rə  də dol  ğun in -
for  ma  si  ya alır  lar. 2007-ci il  dən ke -
çən 10 il ər  zin  də Azər  bay  can par  la -
men  tin  də Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za -
lı  nı ümu  mi  lik  də 250-dən ar  tıq rəs  mi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti zi  ya  rət edib. Xa -
ti  rə za  lı  nın hər bir gu  şə  si bü  tün zi -
ya  rət  çi  lər  də hey  rət his  si do  ğu  rub.

- Xa  ti  rə za  lın  da “Fəx  ri qo  naq  lar 
ki  ta  bı”nda ya  zı  lan ürək söz  lə -
rin  dən han  sı  la  rı  nı xü  su  si qeyd 
edər  di  niz?

- Xa  ti  rə za  lı ilə ta  nış  lıq  dan son  ra 
Mil  li Məc  li  sə gə  lən xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı və di -
gər ali qo  naq  lar za  lın “Fəx  ri qo  naq -
lar ki  ta  bı”na öz ürək söz  lə  ri  ni ya  zır-
 lar. Bu ki  tab  da 100-ə ya  xın xa  ri  ci öl -
kə  nin döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la -
rının, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın rəh -
bər  lə  ri  nin ürək söz  lə  ri var  dır. Əl  bət-
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 tə, ön  cə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Xa  ti  rə 
za  lı  nın açı  lış mə  ra  si  mi za  ma  nı za  lın 
“Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”na yaz  dı  ğı 
ürək söz  lə  ri diq  qə  ti cəlb edir: “Hey-
dərƏliyevXatirəzalındanümayiş
etdirilən eksponatlar Ulu öndərin
həyatvəfəaliyyətiniəksetdirir.Bü-
tündövrlərdəHeydərƏliyevdoğma
xalqına sədaqətlə xidmət etmişdir:
1970-1980-ci illərdə Azərbaycanın
rəhbərikimivəmüstəqilAzərbayca-
nın Prezidenti kimi. Azərbaycanın
dövlətmüstəqilliyininqorunubsax-
lanmasında vəmöhkəmlənməsində
onun müstəsna xidmətləri olmuş-
dur.1993-cüildəparlamentinSədri
kimiAzərbaycanınağırvətəhlükəli
vəziyyətdənçıxarılmasındaUluön-
dərinmüdrikliyi,siyasitəcrübəsivə
cəsarətiəsasroloynamışdır.Həmi-
şəözfəaliyyətindəAzərbaycanxal-
qınaarxalananmilliliderimiz1993-
2003-cüillərdəmüstəqilAzərbayca-
nınPrezidenti kimi ölkəmizin hər-

tərəfli inkişafında və beynəlxalq
mövqelərimizinmöhkəmlənməsində
əsas və əvəzolunmaz rol oynamış-
dır.UluöndərHeydərƏliyevinəziz
xatirəsi Azərbaycan xalqının qəl-
bindəəbədiyaşayacaqdır”.

Mol  do  va Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti Vla  di  mir Vo  ro  nin Mil  li Məc -
lis rəh  bər  li  yi ilə gö  rü  şü çər  çi  və  sin -
də Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı ilə 
ta  nış ol  muş, “Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta -
bı”na ürək söz  lə  ri  ni yaz  mış  dır: 
“Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin rəhbərliyinə və muze-
yin əməkdaşlarına Azərbaycan
xalqınınÜmummillilideriHeydər
Əliyevinhəyatvəfəaliyyətiiləya-
xındantanışolmaqimkanıyarat-
dıqlarına görə təşəkkür edirəm.
Əminəmki,buradasərgilənəneks-
ponatlarAzərbaycan dövlətçiliyi-
nin və parlamentarizminin təşək-
külünaminəgöstərilənsiyasimüd-
rikliyi və qəhrəmanlıq səylərini
gələcəknəsillərüçünəksetdirənbir

dərsə çevriləcəkdir. Qardaş Azər-
baycanındeputatlarınaməsulqa-
nunvericilikfəaliyyətindəyeni-ye-
niuğurlar,bütövlükdəAzərbaycan
xalqınaisəsülhvətərəqqiarzula-
yıram”.

Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lı  nı zi  ya -
rət et  miş Ser  bi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti Bo  ris Ta  di  çin “Fəx  ri qo -
naq  lar ki  ta  bı”na yaz  dı  ğı ürək söz  lə -
ri  ni də diq  qə  ti  ni  zə çat  dır  maq is  tər -
dim: “Azərbaycanın nailiyyətləri
məni təsirləndirdi.Əminəm ki, biz
yaxıngələcəkdəsıxmüstəsnamüna-
sibətlərqurabiləcəyik,xüsusənona
görəki,biziDağlıqQarabağvəKo-
sovo vəMetoxiya kimi problemlər
birləşdirir. Xalqlarımız arasında
dostmünasibətlərinşərəfinə”.

Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za  lın  da ol -
muş Səudiy  yə Ərə  bis  ta  nı Kral  lı  ğı 
Şu  ra Məc  li  si  nin Səd  ri Ab  dul  lah Əl 
Şey  x “Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”na bu 
söz  lə  ri yaz  mış  dır: “Ən uca və ən
mərhəmətliAllahınadıilə.

Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 il

 ri  ci  lik haq  qın  da söy  lə  di  yi kə  lam za -
lın ən də  yər  li gu  şə  lə  rin  dən bi  ri  dir.

Xalq hər za  man öz bö  yük oğul  la-
 rı  na abi  də  lər qoy  muş  dur. Bu abi  də -
lər  dən ən uzu  nö  mür  lü  sü isə söz 
hey  kəl  lər  dir. Ulu ön  də  ri  mi  zin öz 

əsər  lə  ri və elə  cə də onun şə  rə  fi  nə 
ucal  dı  lan söz abi  də  lə  ri  nin top  lan  dı -
ğı ki  tab  lar Xa  ti  rə za  lın  da  kı rəf  lər  də 
sər  gi  lən  miş  dir.

Xa  ti  rə za  lın  da  kı vit  rin  lər  də Ali 
So  ve  tin Səd  ri olar  kən Ümum  mil  li 

li  der Hey  dər Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı 
qə  rar  lar  dan və di  gər sə  nəd  lər  dən 
nü  mu  nə  lər, ey  ni za  man  da, Ulu ön -
də  rə məx  sus xid  mə  ti və di  gər və  si -
qə  lər də nü  ma  yiş et  di  ri  lir.

Eksk  lü  ziv eks  po  zi  si  ya  lar  dan ən 
çox diq  qə  ti cəlb edən  müasir Azər-
 bay  can par  la  men  ti  nin ba  ni  si Hey -
dər Əli  ye  vin Ali So  ve  tin Səd  ri olar-
 kən şəx  sən is  ti  fa  də et  di  yi te  le  fon -
lar  dır.

- Xa  ti  rə za  lı  na gə  lən qo  naq  la  rı 
Ulu ön  dər haq  qın  da da  ha çox 
han  sı fakt  lar ma  raq  lan  dı  rır?

- Mil  li Məc  li  sə gə  lən xa  ri  ci öl  kə  lə-
 rin döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın rəh  bər  lə  ri, 
par  la  ment nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri və 
di  gər qo  naq  lar Mil  li Məc  lis  lə ta  nış  lı-
 ğı məhz bu Xa  ti  rə za  lın  dan baş  la  yır-
 lar. Zal  la ta  nış olan qo  naq  la  ra Azər-
 bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su və me -
ma  rı Hey  dər Əli  ye  vin hə  ya  tı və si -
ya  si fəaliy  yə  ti ba  rə  də ət  raf  lı mə  lu -
mat ve  ril  mək  lə ya  na  şı, on  lar həm də 
Azər  bay  ca  nın ən ye  ni ta  ri  xin  də baş 
ver  miş ha  di  sə  lər ba  rə  də dol  ğun in -
for  ma  si  ya alır  lar. 2007-ci il  dən ke -
çən 10 il ər  zin  də Azər  bay  can par  la -
men  tin  də Hey  dər Əli  yev Xa  ti  rə za -
lı  nı ümu  mi  lik  də 250-dən ar  tıq rəs  mi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti zi  ya  rət edib. Xa -
ti  rə za  lı  nın hər bir gu  şə  si bü  tün zi -
ya  rət  çi  lər  də hey  rət his  si do  ğu  rub.

- Xa  ti  rə za  lın  da “Fəx  ri qo  naq  lar 
ki  ta  bı”nda ya  zı  lan ürək söz  lə -
rin  dən han  sı  la  rı  nı xü  su  si qeyd 
edər  di  niz?

- Xa  ti  rə za  lı ilə ta  nış  lıq  dan son  ra 
Mil  li Məc  li  sə gə  lən xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı və di -
gər ali qo  naq  lar za  lın “Fəx  ri qo  naq -
lar ki  ta  bı”na öz ürək söz  lə  ri  ni ya  zır-
 lar. Bu ki  tab  da 100-ə ya  xın xa  ri  ci öl -
kə  nin döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la -
rının, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın rəh -
bər  lə  ri  nin ürək söz  lə  ri var  dır. Əl  bət-
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ti  miz  də  ge  niş sis  tem  li iş  lər gö  rü -
lür. Bu mə  na  da Ulu ön  də  rin hə  ya  tı 
və si  ya  si fəaliy  yə  ti, xal  qı  na və onun 
mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  nə bağ  lı  lı  ğı, 
sa  diq  li  yi gənc nə  sil üçün əvə  zo  lun-
 maz ör  nək  dir. Be  lə ki, Azər  bay  can 
par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin ica  zə  si ilə 
ali təh  sil ocaq  la  rı  nın tə  lə  bə  lə  ri və 
or  ta mək  təb şa  gird  lə  ri üçün Xa  ti  rə 

za  lı  na vax  ta  şı  rı eks  kur  si  ya  lar təş  kil 
olu  nur, on  la  ra ət  raf  lı mə  lu  mat ve -
ri  lir. Ümid  va  rıq ki, Ulu ön  də  ri  mi -
zin hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı -
na ör  nək olan zən  gin ir  sin  dən gənc 
nəs  lin nü  ma  yən  də  lə  ri la  yi  qin  cə 
bəh  rə  lə  nə  cək  lər.

Mən də öz növ  bəm  də Hey  dər 
Əli  yev Xa  ti  rə za  lı ilə ya  şıd olan 

“Mil  li Məc  lis” ana  li  tik in  for  ma  si  ya 
jur  na  lı  nın 10 il  li  yi mü  na  si  bə  ti  lə 
əzm  lə ça  lı  şan kol  lek  ti  vi  ni  zi ürək  dən 
təb  rik edir, uğur  la  rı  nı  zın da  va  mı  nı 
di  lə  yə  rək mü  sa  hi  bə üçün tə  şək  kü -
rü  mü bil  di  ri  rəm.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  

baş re  dak  to  ru  nun müavi  ni

Heydər Əliyev Xatirə zalı – 10 il

2010-cu il iyunun 17-də Milli
MəclisdəmənAzərbaycan xalqının
təmsilçiləri olan dostlarımızı bö-
yük məmnuniyyətlə ziyarət etdim
vəMilliMəclisinSədricənabOqtay
Əsədovlagörüşdüm.O,özbiliyivə
səriştəsiiləAzərbaycanxalqınıyük-
sək səviyyədə təmsil edir. Heç bir
şübhəyoxdurki,AzərbaycanPrezi-
denticənabİlhamƏliyevatasırəh-
mətlikÜmummilliliderkimixalqın
siyasət, elm və iqtisadiyyat kimi
sahələrdənailiyyətəldəetməsiüçün
səylər göstərir.Mənbuparlamentə
vəonunüzvlərinəsəmimiarzuları-
mı çatdırır, ölkələrimiz arasındakı
münasibətlərin yüksək səviyyədə
davametməsinidiləyirəm”.

Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı Fe  de  ral Məc-
 li  si Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın Səd  ri xa -
nım Va  len  ti  na Mat  vi  yen  ko Hey  dər 
Əli  yev Xa  ti  rə za  lın  da ol  muş və 
“Fəx  ri qo  naq  lar ki  ta  bı”na ürək söz -
lə  ri  ni yaz  mış  dır: “Bütün Rusiyada
olduğu kimi, Rusiya Federasiyası
FederalMəclisininFederasiyaŞura-
sındadabizyaxınolanAzərbaycan
xalqına səmimi dostluq və hörmət
duyğuları bəsləyirik.MilliMəclisə
növbəti ziyarətimiz Azərbaycan
Respublikasının həyatında parla-
mentinyüksək roloynadığınınöv-
bəti dəfə nümayış etdirir və eyni
zamanda, Azərbaycanın görkəmli
oğlu,dünyamiqyaslışəxsiyyətHey-
dər Əliyevin xatirəsinə ehtiramını
və sədaqətini ifadə edən ölkənin
zəngin vəmaraqlı tarixəmalik ol-
duğunutəsdiqləyir...”

Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin 
Səd  ri İs  mail Kah  ra  ma  nın “Fəx  ri qo -
naq  lar ki  ta  bı”nda  kı ürək söz  lə  ri  ni 
qeyd et  mək is  tər  dim: “Öncəliklə,
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
SədriolaraqŞimaliKiprTürkCüm-
huriyyətindənsonrakıilkrəsmisə-
fərimi qardaşAzərbaycana etmək-
dən böyük xoşbəxtlik duyduğumu

ifadə etmək istəyirəm. Ölkələrimi-
zinMəclislərinin2015-ciilseçkiləri
sonrası formalaşan yeni üzvləriylə
bütün sahələrdəmükəmməl forma-
damünasibətlərimizindahadagüc-
ləndirilməsinə töhfə verəcəklərinə
inamım tamdır. Məclislərimizdəki
dostluqqruplarınınvəmillətlərimi-
zinregiondavədövlətlərarasıplat-
formadadayaxınişbirliyivədəs-
təkiçindəolmalarının,yalnızölkə-
lərimizin firavanlığı üçün deyil,
həmdədünyadasülhvəbarışın,ri-
fahın gücləndirilməsi baxımından
daböyükönəmdaşıdığıməlumdur.
BuvəsiləyləAzərbaycanMilliMəc-
lisininmöhtərəmüzvləriniənsəmi-
miduyğularlasalamlayır,səfərimiz
çərçivəsində bizlərə göstərilən qo-

naqpərvərlik üçün Milli Məclisin
Sədri cənabOqtayƏsədova təşək-
kür etməyi bir borc bilirəm. Azər-
baycan xalqını hörmətlə salamla-
maqdanşərəfduyduğumudaxüsu-
siləbildirməkistəyirəm”.

- Ulu ön  də  rin hə  yat və fəaliy  yə  ti 
hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı 
üçün ör  nək  dir. Hey  dər Əli  yev 
Xa  ti  rə za  lı gənc nəs  lə bu ör  nə  yi 
ne  cə aşı  la  yır?

- Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum -
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin döv -
lət  çi  lik fəl  sə  fə  si və azər  bay  can  çı  lıq 
məf  ku  rə  si  nin də  rin  dən öy  rə  nil  mə -
si, ge  niş təb  li  ği, Azər  bay  can xal  qı -
nın mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  nin ya -
şa  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də par  la  men -
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ti  miz  də  ge  niş sis  tem  li iş  lər gö  rü -
lür. Bu mə  na  da Ulu ön  də  rin hə  ya  tı 
və si  ya  si fəaliy  yə  ti, xal  qı  na və onun 
mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  nə bağ  lı  lı  ğı, 
sa  diq  li  yi gənc nə  sil üçün əvə  zo  lun-
 maz ör  nək  dir. Be  lə ki, Azər  bay  can 
par  la  ment rəh  bər  li  yi  nin ica  zə  si ilə 
ali təh  sil ocaq  la  rı  nın tə  lə  bə  lə  ri və 
or  ta mək  təb şa  gird  lə  ri üçün Xa  ti  rə 

za  lı  na vax  ta  şı  rı eks  kur  si  ya  lar təş  kil 
olu  nur, on  la  ra ət  raf  lı mə  lu  mat ve -
ri  lir. Ümid  va  rıq ki, Ulu ön  də  ri  mi -
zin hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı -
na ör  nək olan zən  gin ir  sin  dən gənc 
nəs  lin nü  ma  yən  də  lə  ri la  yi  qin  cə 
bəh  rə  lə  nə  cək  lər.

Mən də öz növ  bəm  də Hey  dər 
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HörmətliKamiləxanım!
Si  zi  Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı, ta  nın  mış pe  da  qo  qu və ali  mi əla  mət  dar 

yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti  lə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm.
Siz  1984cü il  də Ba  kı şə  hər 44 say  lı or  ta mək  tə  bi qı  zıl me  dal  la bi  tir  miş 

və Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Biolo  gi  ya fa  kül  tə  si  nin tə  lə  bə  si adı  nı qa 
zan  mı  sı  nız.

Tə  lə  bə  lik döv  rün  dən bu ya  na Si  zin hə  ya  tı  nız öl  kə  nin ən qo  ca  man elm və 
təd  ris oca  ğı sa  yı  lan Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti ilə sıx bağ  lı  dır. Təh  si  li  ni  zi uğur
 la ta  mam  la  dıq  dan son  ra bu  ra  da Bit  ki fi  ziolo  gi  ya  sı ka  fed  ra  sın  da baş la  bo  rant 
ki  mi əmək fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  sı  nız. Hə  ya  tı  nız  da el  mi və pe  da  qo  ji fəaliy  yət 
bö  yük mə  na kəsb et  di  yi üçün uzun il  lər  dir müəl  lim, baş müəl  lim, do  sent ki  mi 
öz se  vim  li işi  ni  zi da  vam et  di  rir  si  niz. Bu gün Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin 
Biolo  gi  ya fa  kül  tə  si  nin Ge  ne  ti  ka və tə  ka  mül tə  li  mi ka  fed  ra  sı  nın pro  fes  so  ru  su
 nuz. Bu kol  lek  tiv ara  sın  da mə  su  liy  yət  li, sa  vad  lı, zəh  mət  se  vər bir müəl  lim və 
elm ada  mı ki  mi ta  nın  mış, hər kə  sin də  rin rəğ  bə  ti  ni qa  zan  mı  sı  nız.

1993cü il  də “Azər  bay  ca  nın iki böl  gə  si  nin əha  li  si  nin mo  le  kul  yarge  ne 
tik xa  rak  te  ris  ti  ka  sı” möv  zu  sun  da dis  ser  ta  si  ya işi mü  da  fiə edə  rək biolo  gi  ya 
elm  ləri na  mi  zə  di alim  lik də  rə  cə  si qa  zan  mı  şı  nız. Son  ra  lar el  mi araş  dır  ma
 la  rı  nı  zı da  vam et  di  rə  rək elm  lər dok  to  ru alim  lik də  rə  cə  si  nə qə  dər yük  səl  mi
 si  niz. İn  di  yə  dək çap  dan çı  xan 100ə ya  xın el  mi əsə  ri  niz, 2 dərs  lik, 2 dərs 
və  saiti, 1 mo  noq  ra  fi  ya, 1 en  sik  lo  pe  dik lü  ğət, xey  li say  da me  to  dik gös  tə  riş 
və proq  ram  la  rı  nız mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə  fin  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. 

Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı olan Ye  ni Azər  bay 
can Par  ti  ya  sı  nın üz  vü ki  mi Siz öl  kə  də baş ve  rən ic  ti  maisi  ya  si pro  ses  lər  də 
fəal iş  ti  rak edir  si  niz. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, 2010cu il  də Za  qa  ta  laBa  la  kən 
sa  kin  lə  ri Si  zə eti  mad gös  tə  rə  rək Azər  bay  can par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı seç 
miş  lər. 2015ci il  də V ça  ğı  rış Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nə 
seç  ki  lər  də tək  ra  rən de  pu  tat man  da  tı qa  zan  ma  ğı  nız se  çi  ci  lə  ri  ni  zin Si  zə 
olan eti  ma  dı  nın tə  za  hü  rü  dür.

Bu gün par  la  men  tin Elm və təh  sil, həm  çi  nin Sə  hiy  yə ko  mi  tə  lə  ri  nin üz  vü 
ki  mi qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı işi  nə öz la  yiq  li töh  fə  lə  ri  ni  zi ve  rir, öl  kə  miz  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən is  la  hat  la  rı  n hü  qu  qi ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sın  da ya  xın  dan iş  ti  rak 
edir  si  niz. Par  la  men  tin Bir  ləş  miş Ərəb Əmir  lik  lə  ri, Çe  xi  ya, İs  veç, Lit  va, 
Tür  ki  yə, Ya  po  ni  ya, Gür  cüs  tan par  la  ment  lə  ri ilə əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı
 nın, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı Par  la  ment Əmək  daş  lı  ğı Ko  mi  tə  si  nin üz  vü ki  mi Mil  li 
Məc  li  sin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da səy  lə  ri  ni  zi əsir  gə  mir  si  niz.

Hör  mət  li Ka  mi  lə xa  nım!
Bir da  ha yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti  lə Si  zi ürək  dən təb  rik edir, uzun ömür, 

möh  kəm can sağ  lı  ğı, el  mi, pe  da  qo  ji və ic  ti  mai fəaliy  yə  ti  niz  də ye  niye  ni 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

 Hörmətlə,

OQ  TAY ƏSƏ  DOV
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakı şəhəri, 8 iyun 2017-ci il

KAMİLƏ
ƏLİYEVA
e·f
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KAMİLƏ
ƏLİYEVA
e·f
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Hörmətliİbrahimmüəllim!
Si  zi ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 70 il  li  yi mü  na  si  bə  tilə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik 

edi  rəm.
 Siz  hə  lə ye  ni  yet  mə yaş  la  rı  nız  dan təh  si  lə bö  yük ma  raq gös  tər  miş, 15 

ya  şın  da ikən Za  qa  ta  la Pe  da  qo  ji Mək  tə  bi  nin bi  rin  ci kur  su  na da  xil ola  raq 
təh  si  li  ni  zi mü  vəf  fə  qiy  yət  lə ba  şa vur  muş, si  nif müəl  li  mi ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lə 
nə  rək Yar  dım  lı ra  yo  nu  nun Şıx  lar kənd or  ta mək  tə  bin  də müəl  lim ki  mi 
əmək fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  sı  nız. Bir ne  çə il son  ra isə ali təh  sil al  maq ar  zu
 su ilə  Azər  bay  can Döv  lət Pe  da  qo  ji Uni  ver  si  te  ti  nin Fi  lo  lo  gi  ya fa  kül  tə  si  nə 
da  xil ol  muş, bu təh  sil oca  ğı  nı da uğur  la bi  ti  rə  rək dilədə  biy  yat müəl  li  mi 
ix  ti  sa  sı al  mı  sı  nız. Təh  sil al  dı  ğı  nız il  lər  də  yük  sək  təh  sil  gös  tə  ri  ci  lə  ri  niz,  
təş  ki  lat  çı  lıq  qa  bi  liy  yə  ti  niz  lə  hə  mi  şə  fərq  lən  miş,  müəl  lim  və  tə  lə  bə kol
 lek  ti  vi  nin  də  rin rəğ  bə  ti  ni  qa  zan  mı  sı  nız.  

İBRAHİM
YUSİFZADƏ

70
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Ali təh  sil al  dıq  dan son  ra Siz əv  vəl  cə Yar  dım  lı Ra  yon Par  ti  ya Ko  mi  tə  sin
 də, da  ha son  ra isə Ab  şe  ron Ra  yon Par  ti  ya Ko  mi  tə  sin  də müx  tə  lif və  zi  fə  lər
 də ça  lış  mış, Xalq Nə  za  rə  ti Ko  mi  tə  si  nin səd  ri, Par  ti  ya Təf  tiş Ko  mis  si  ya  sı
 nın səd  ri ol  mu  su  nuz. 

Müs  bət key  fiy  yət  lə  ri  niz diq  qət  dən kə  nar  da qal  ma  mış, 1991ci il  də Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Ali So  ve  ti  nin Mək  tub  lar və və  tən  daş  la  rın qə  bu  lu şö  bə
 sin  də baş məs  lə  hət  çi və  zi  fə  si  nə irə  li çə  kil  mi  si  niz. 19982005ci il  lər  də Mil  li 
Məc  lis Apa  ra  tı  nın Daimi ko  mis  si  ya  lar şö  bə  si  nin qə  bul ota  ğı  nın mü  di  ri, 
20052006cı il  lər  də Qə  bul şö  bə  si  nin mü  di  ri ki  mi uğur  la fəaliy  yət gös  tər 
mi  si  niz. 2006cı il  dən halha  zı  ra  dək Apa  ra  tın Və  tən  daş  la  rın qə  bu  lu və mü 
ra  ciət  lə  ri ilə iş şö  bə  si ki  mi mü  hüm bir sa  hə  yə rəh  bər  lik edir  si  niz. Bu  ra  da 
ça  lış  dı  ğı  nız il  lər ər  zin  də yük  sək şəx  si key  fiy  yət  lə  ri  niz sa  yə  sin  də Mil  li Məc
 lis Apa  ra  tı  əmək  daş  la  rı  nın  də  rin  hör  mə  ti  ni  qa  zan  mı  sı  nız. 

Əmək  se  vər  li  yi  niz və di  gər müs  bət key  fiy  yət  lə  ri  niz diq  qət  dən kə  nar  da 
qal  ma  mış, “Döv  lət qul  lu  ğun  da fərq  lən  mə  yə gö  rə” me  da  lı ilə təl  tif olun 
mu  su  nuz.

Siz həm də öl  kə  miz  də apa  rı  cı si  ya  si qüv  və olan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı  nın üz  vü ola  raq par  ti  ya  nın işin  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir, fəal və  tən  daş 
möv  qe  yin  dən çı  xış edir  si  niz.

Hör  mət  li  İb  ra  him müəl  lim! 
Si  zi  yu  bi  le  yi  niz  mü  na  si  bə  tilə  bir da  ha ürək  dən  təb  rik edir, Si  zə uzun 

ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı,  fəaliy  yə  ti  niz  də ye  niye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı 
ram.

Hörmətlə,
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri,  10 iyun 2017-ci il
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sin  də Azər  bay  can par  la  men  ti xey  li 
tək  mil  ləş  miş, müt  tə  fiq res  pub  li  ka -
la  rın par  la  ment  lə  ri ara  sın  da sa  yı  lıb-
se  çi  lən, res  pub  li  ka  mız  da apa  rı  lan 
bö  yük qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na mü  hüm 
töh  fə  lər ve  rən qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa -
nı  na çev  ril  miş  di. Ali qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qa  nı  nın işin  də  ki bu can  lan  ma, əl -
bət  tə, Hey  dər Əli  ye  vin şəx  siy  yə  ti, 
onun ida  rə  çi  lik is  te  da  dı ilə sıx bağ  lı 
idi.

1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Azər -
bay  can  da ic  ti  mai-si  ya  si və  ziy  yət ol -
duq  ca gər  gin idi. M.Qor  ba  ço  vun 
gös  tə  ri  şi ilə edi  lən əda  lət  siz hü  cum-
 la  ra, təz  yiq  lə  rə, hə  ya  tı  nı göz  lə  yən 
təh  lü  kə  lə  rə bax  ma  ya  raq, Hey  dər 
Əli  yev 1990-cı il iyu  lun 20-də və  tə -
nə dön  dü. La  kin onun Ba  kı  da ya  şa-
 ma  sı  na im  kan ve  ril  mə  di və o, iyu -
lun 22-də do  ğu  lub bo  ya-ba  şa çat  dı -
ğı Nax  çı  va  na get  di. Nax  çı  van əha  li-
 si onu bö  yük iz  di  ham  la, se  vinc  lə 
qar  şı  la  dı. O za  man  kı iq  ti  da  rın hər 
cür təz  yi  qi pu  ça çıx  dı, 1990-cı il 
sent  yab  rın 30-da Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  can SSR Ali So  ve  ti  nə de  pu-
 tat se  çil  di, Nax  çı  van Mux  tar Res -
pub  li  ka  sı  nın ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or -
qa  nı  na rəh  bər  lik et  mə  yə baş  la  dı.

AXC-Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti də 
əv  vəl  ki iq  ti  dar ki  mi, Hey  dər Əli  ye -
vin xalq ara  sın  da nü  fu  zu  na qıs -
qanc  lıq  la ya  na  şır, hər vəch  lə onu 
res  pub  li  ka  da baş ve  rən si  ya  si pro -
ses  lər  dən təc  rid et  mə  yə cəhd gös  tə-
 rir  di. Hə  min vaxt Ali So  vet tə  rə  fin -
dən də par  la  ment  də Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı Ali Məc  li  si  nin 
Səd  ri Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si fəaliy-
 yə  ti  nin məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı  na yö -
nəl  dil  miş qə  rar  lar qə  bul olun  du. 
Qa  nu  na gö  rə, Nax  çı  van Mux  tar 
Res  pub  li  ka  sı  nın par  la  ment Səd  ri 
həm də Azər  bay  can par  la  men  ti 
Səd  ri  nin müavi  ni idi. Bu qay  da ləğv 
edil  di, Pre  zi  den  tin se  çil  mə  si üçün 
yaş sen  zi müəy  yən  ləş  di  ril  di. Hət  ta 
Xalq Cəb  hə  si  nin si  lah  lı qüv  və  lə  ri 
1992-ci il okt  yab  rın 24-də Nax  çı  van-
 da çev  ri  liş et  mə  yə, Hey  dər Əli  ye  vi 

tut  du  ğu və  zi  fə  dən de  vir  mə  yə cəhd 
gös  tər  di  lər.

O vaxt  lar par  la  men  tin üz  vü ol -
du  ğum üçün yax  şı ya  dım  da  dır. 
Par  la  ment  də Hey  dər Əli  ye  və hü -
cum  lar edi  lir, onu çı  xış et  mə  yə qoy-
 mur, sö  zü  nü kə  sir  di  lər. O za  man 
ic  las sa  lo  nun  da de  pu  tat  la  rın çı  xış 
et  mə  si üçün qo  yul  muş məş  hur 
“4-cü mik  ro  fon” var idi. Hey  dər 
Əli  yev çı  xış edən za  man öy  rə  dil  miş 
de  pu  tat  lar hə  min mik  ro  fo  nun ət  ra -
fın  da növ  bə  yə du  rur  du  lar. Hət  ta 
fa  si  lə  lər za  ma  nı heç kim onun ya  nı-
 na get  mir  di.

İn  di öz  lə  ri  ni de  mok  ra  ti  ya fə -
dailə  ri ad  lan  dı  ran “mü  xa  li  fət  çi  lər” 
Ali So  ve  tin bi  na  sı  nı zəbt edə  rək de -
pu  tat  la  rı 2 gün bu  rax  ma  mış  dı  lar. 
Par  la  men  tin be  lə gün  lə  ri olub.

1993-cü il  də xal  qın tə  kid  li tə  lə  bi 
ilə ye  ni  dən ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dan 
Ulu ön  dər di  gər sa  hə  lər  lə ya  na  şı, 
öl  kə  də hə  mi  şə xal  qın qay  ğı  la  rı ilə 
ya  şa  yan, döv  rün tə  lə  bi  nə, mil  li ma -
raq  la  ra uy  ğun fəaliy  yət gös  tə  rən, 
sə  riş  tə  li ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı -
nın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  na diq  qət  lə 
ya  na  şır  dı. 

1993-cü il iyu  nun 15-də Azər  bay-
 can Res  pub  li  ka  sı Ali So  ve  ti  nin Səd -
ri se  çi  lən za  man par  la  men  tin ta  ri  xi 
ic  la  sın  da Hey  dər Əli  ye  vin de  di  yi 
bə  zi fi  kir  lə  ri xa  tır  la  maq ye  ri  nə dü -
şər  di. O de  miş  di: “Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın bu  gün  kü ağır, mü  rək -
kəb və gər  gin və  ziy  yə  ti  ni tam mə -
su  liy  yət  lə dərk edi  rəm. Ali So  ve  tin 
Səd  ri ki  mi Azər  bay  can xal  qı  nın ta -
ri  xi nailiy  yə  ti olan Azər  bay  can Res-
 pub  li  ka  sı  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni 
qo  ru  ma  ğı, möh  kəm  lən  dir  mə  yi, in -
ki  şaf et  dir  mə  yi özüm üçün əsas 
və  zi  fə  lər  dən bi  ri he  sab edi  rəm. Bu 
sa  hə  də mən daim ça  lı  şa  ca  ğam və 
heç kə  sin şüb  hə  si ol  ma  sın ki, öm  rü-
 mün bun  dan son  ra  kı his  sə  si  ni, ha -
ra  da olur  sa-ol  sun yal  nız və yal  nız 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın müs -
tə  qil döv  lət ki  mi in  ki  şaf et  mə  si  nə 
həsr edə  cə  yəm”.

Yax  şı ya  dım  da  dır, Ulu ön  dər Ali 

So  ve  tin Səd  ri ki  mi ilk gün  dən par -
la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri  nə sa  diq qa -
la  raq aş  kar  lıq prin  si  pi  nə üs  tün  lük 
ve  rir  di. Mil  li Məc  li  sin ic  las  la  rı, mət-
 buat konf  rans  la  rı, res  pub  li  ka əhə -
miy  yət  li mü  şa  vi  rə  lər bir  ba  şa ya -
yım  la te  le  vi  zi  ya ek  ran  la  rı  na ve  ri  lir -
di, te  le  vi  zi  ya ilə bir  ba  şa çı  xış edə  rək 
öl  kə  də  ki və  ziy  yə  ti ol  du  ğu ki  mi xal-
 qa çat  dı  rır  dı, fi  kir  lə  ri  ni xalq  la bö  lü -
şür  dü. Bü  tün bun  lar ic  ti  mai-si  ya  si 
hə  yat  da  kı gər  gin  li  yin ara  dan qal  dı -
rıl  ma  sı  na, aş  kar  lı  ğa, daim xalq  la 
tə  mas  da ol  ma  ğa xid  mət edir  di.

Hey  dər Əli  yev cə  mi 4 ay - 1993-
cü il iyu  nun 15-dən okt  yab  rın 3-dək 
Ali So  ve  tə rəh  bər  lik et  di  yi dövr  də 
par  la  men  tin iş prin  si  pi  ni kö  kün  dən 
də  yiş  di, Mil  li Məc  li  sə ye  ni ab-ha  va, 
si  ya  si mə  də  niy  yət gə  tir  di, öl  kə  nin 
ye  ni xa  ri  ci si  ya  sət kon  sep  si  ya  sı  nı, 
bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te  min -
də ye  ri  ni müəy  yən  ləş  dir  di. Onun 
ic  la  sı ida  rə et  mək mə  ha  rə  ti, fi  kir  lə -
ri  ni də  qiq əsas  lan  dı  ra  raq bil  dir  mək 
ba  ca  rı  ğı, hər bir çı  xı  şı öz  lü  yün  də 
par  la  men  tin üzv  lə  ri üçün ye  ni bir 
ida  rə  çi  lik mək  tə  bi idi.

Ümum  mil  li li  der par  la  ment  də 
çı  xış  la  rın  da Azər  bay  ca  nın ge  də  cə  yi 
yo  lun is  ti  qa  mət  lə  ri  ni də də  fə  lər  lə 
vur  ğu  la  yır  dı: “Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı de  mok  ra  tik yol  la get  mə  li  dir, 
Azər  bay  can  da hə  qi  qi de  mok  ra  ti  ya 
prin  sip  lə  ri ya  ran  ma  lı  dır, in  ki  şaf et -
mə  li  dir, Azər  bay  can  da si  ya  si plü  ra-
 liz  mə im  kan ya  ra  dıl  ma  lı  dır. Azər -
bay  can çox  par  ti  ya  lı bir cə  miy  yət 
ki  mi ya  ran  ma  lı  dır, par  ti  ya  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nə şə  rait ya  ra  dıl  ma  lı  dır, 
Azər  bay  can ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı yo -
lu ilə, sər  bəst iq  ti  sa  diy  yat yo  lu ilə 
get  mə  li  dir. Azər  bay  can  da mil  li 
həm  rəy  lik, in  san  lar, si  ya  si par  ti  ya -
lar, qu  rum  lar ara  sın  da sülh və sağ -
lam rə  qa  bət əh  val-ru  hiy  yə  si ya  ran -
ma  lı  dır”.

O, bü  tün fəaliy  yə  ti ər  zin  də bu 
prin  sip  lə  rə sa  diq qal  dı. Ali So  ve  tin 
Səd  ri və  zi  fə  sin  də ça  lış  dı  ğı qı  sa za -
man kə  si  yin  də Azər  bay  ca  nın de -
mok  ra  tik, hü  qu  qi, dün  yə  vi döv  lət 

STRATEGİYA

ƏliHəsənov:

“Təhlükələrin qarşısı 
Heydər Əliyevin 
məharəti, uzaqgörənliyi 
sayəsində alındı”

- Hör  mət  li Əli müəl  lim, Azər -
bay  can  da par  la  ment ins  ti  tu  tu -
nun ya  ra  dıl  ma  sın  da Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin ro  lu ba  rə  də 
nə de  yə bi  lər  si  niz?

- Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nın 
mil  li döv  lət  çi  lik ta  ri  xin  də özü  nə -
məx  sus yer tu  tan elə na  dir ta  ri  xi 
şəx  siy  yət  dir ki, onun zən  gin ir  si hə -
lə uzun müd  dət po  li  to  loq  la  rın, fi  lo -
sof  la  rın, ta  rix  çi  lə  rin və təd  qi  qat  çı  la -
rın diq  qət mər  kə  zin  də ola  caq. O, 
Azər  bay  can xal  qı  nın müs  tə  qil  lik 
uğ  run  da apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə  də  ki 
mi  sil  siz xid  mət  lə  ri ilə hə  lə sağ  lı  ğın -
da ikən can  lı əf  sa  nə  yə çev  ril  miş, 
bü  tün dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
son  suz sev  gi  si  ni qa  zan  mış  dı.

XX əs  rin son otuz ili və XXI əs  rin 
baş  lan  ğı  cın  da Azər  bay  ca  na rəh  bər -
lik bi  la  va  si  tə gör  kəm  li döv  lət və si -
ya  si xa  dim Hey  dər Əlir  za oğ  lu Əli -
ye  vin adı ilə bağ  lı  dır. Ta  rix  də na  dir 
ha  di  sə  lər  dən  dir ki, Hey  dər Əli  yev 

iki ic  ti  mai-si  ya  si qu  ru  luş  da Azər -
bay  ca  na rəh  bər  lik et  miş  dir. Hər iki 
sis  tem  də gör  kəm  li döv  lət və si  ya  si 
xa  dim ki  mi Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  diy-
 ya  tı  nı möh  kəm  lət  miş, onun şöh  rə  ti-
 ni, nü  fu  zu  nu yük  sək  lə  rə qal  dır  mış, 
mil  li mə  na  fe  yi  ni, mil  li men  ta  li  te  ti -
ni, mə  də  niy  yət və mə  nə  viy  ya  tı  nı 
qo  ru  muş, in  ki  şaf et  dir  miş  dir.

So  vet  lər döv  rün  də res  pub  li  ka -
mı  zı keç  miş SS  Rİ-də bü  tün sa  hə  lər-
 də ön  cül yer  lər  dən bi  ri  nə çı  xar  mış, 
so  sial-iq  ti  sa  di və mə  də  ni sa  hə  lər  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər və uzaq -
gö  rən si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də qa  za  nı  lan 
nailiy  yət  lər öl  kə  mi  zin döv  lət müs -
tə  qil  li  yi döv  rü üçün mü  hüm so  sial-
iq  ti  sa  di və mə  də  ni ba  za, tə  məl ro  lu-
 nu oy  na  mış  dır.

Onun mü  ba  ri  zə de  vi  zi və hə  yat 
ama  lı daim və  tə  nə, xal  qa sə  da  qət  lə, 
lə  ya  qət  lə xid  mət ol  muş  dur. O, 
əmək və ic  ti  mai fəaliy  yə  ti  nin ilk 
dövr  lə  rin  dən özü  nün şəx  si key  fiy -

yət  lə  ri ilə fərq  lən  miş, ən yük  sək 
rəh  bər  lik sə  viy  yə  si  nə yük  səl  miş  dir.

Ulu ön  də  rin rəh  bər  li  yi al  tın  da 
müs  tə  qil Azər  bay  can  da döv  lət  çi  li -
yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, si  ya  si, so -
sial-iq  ti  sa  di, mə  də  ni qu  ru  cu  luq sa -
hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş çox  şa  xə  li 
döv  lət proq  ram  la  rı qı  sa müd  dət  də 
öl  kə  mi  zin tə  rəq  qi yo  lu  na çıx  ma  sı  na 
zə  min ya  rat  dı, Azər  bay  ca  nı bey  nəl-
 xalq aləm  də ta  nıt  dı və möv  qe  yi  ni 
möh  kəm  lən  dir  di.

Ümu  miy  yət  lə, Ümum  mil  li li  de -
rin hə  ya  tı, fəaliy  yə  ti, ir  si in  di  ki və 
gə  lə  cək nə  sil üçün, hət  ta bir sı  ra öl -
kə  lər, döv  lət  lər üçün bö  yük bir si -
ya  si, döv  lət  çi  lik və ida  rə  çi  lik mək  tə-
 bi  dir.

Hey  dər Əli  yev bu  gün  kü Azər -
bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su ol  maq-
 la ya  na  şı, həm də müasir Azər  bay -
can par  la  men  ti  nin ba  ni  si  dir.

Hə  lə so  vet  lər dö  nə  min  də Hey -
dər Əli  ye  vin diq  qə  ti, qay  ğı  sı sa  yə -

Azər		bay		can	Res		pub		li		ka		sı	Baş	na		zi		ri		nin	müavi		ni,	Qaç		qın		la		rın	və	
Məc		bu		ri	Köç		kün		lə		rin	İş		lə		ri	üz		rə	Döv		lət	Ko		mi		tə		si		nin	səd		ri,	Ye		ni	
Azər		bay		can	Par		ti		ya		sı	səd		ri		nin	müavi		ni	cə		nab	Əli	Hə		sə		no		vun	
”Mil		li	Məc		lis”	ana		li		tik	in		for		ma		si		ya	jur		na		lı		na	mü		sa		hi		bə		si
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sin  də Azər  bay  can par  la  men  ti xey  li 
tək  mil  ləş  miş, müt  tə  fiq res  pub  li  ka -
la  rın par  la  ment  lə  ri ara  sın  da sa  yı  lıb-
se  çi  lən, res  pub  li  ka  mız  da apa  rı  lan 
bö  yük qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na mü  hüm 
töh  fə  lər ve  rən qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa -
nı  na çev  ril  miş  di. Ali qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qa  nı  nın işin  də  ki bu can  lan  ma, əl -
bət  tə, Hey  dər Əli  ye  vin şəx  siy  yə  ti, 
onun ida  rə  çi  lik is  te  da  dı ilə sıx bağ  lı 
idi.

1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Azər -
bay  can  da ic  ti  mai-si  ya  si və  ziy  yət ol -
duq  ca gər  gin idi. M.Qor  ba  ço  vun 
gös  tə  ri  şi ilə edi  lən əda  lət  siz hü  cum-
 la  ra, təz  yiq  lə  rə, hə  ya  tı  nı göz  lə  yən 
təh  lü  kə  lə  rə bax  ma  ya  raq, Hey  dər 
Əli  yev 1990-cı il iyu  lun 20-də və  tə -
nə dön  dü. La  kin onun Ba  kı  da ya  şa-
 ma  sı  na im  kan ve  ril  mə  di və o, iyu -
lun 22-də do  ğu  lub bo  ya-ba  şa çat  dı -
ğı Nax  çı  va  na get  di. Nax  çı  van əha  li-
 si onu bö  yük iz  di  ham  la, se  vinc  lə 
qar  şı  la  dı. O za  man  kı iq  ti  da  rın hər 
cür təz  yi  qi pu  ça çıx  dı, 1990-cı il 
sent  yab  rın 30-da Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  can SSR Ali So  ve  ti  nə de  pu-
 tat se  çil  di, Nax  çı  van Mux  tar Res -
pub  li  ka  sı  nın ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or -
qa  nı  na rəh  bər  lik et  mə  yə baş  la  dı.

AXC-Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti də 
əv  vəl  ki iq  ti  dar ki  mi, Hey  dər Əli  ye -
vin xalq ara  sın  da nü  fu  zu  na qıs -
qanc  lıq  la ya  na  şır, hər vəch  lə onu 
res  pub  li  ka  da baş ve  rən si  ya  si pro -
ses  lər  dən təc  rid et  mə  yə cəhd gös  tə-
 rir  di. Hə  min vaxt Ali So  vet tə  rə  fin -
dən də par  la  ment  də Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı Ali Məc  li  si  nin 
Səd  ri Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si fəaliy-
 yə  ti  nin məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı  na yö -
nəl  dil  miş qə  rar  lar qə  bul olun  du. 
Qa  nu  na gö  rə, Nax  çı  van Mux  tar 
Res  pub  li  ka  sı  nın par  la  ment Səd  ri 
həm də Azər  bay  can par  la  men  ti 
Səd  ri  nin müavi  ni idi. Bu qay  da ləğv 
edil  di, Pre  zi  den  tin se  çil  mə  si üçün 
yaş sen  zi müəy  yən  ləş  di  ril  di. Hət  ta 
Xalq Cəb  hə  si  nin si  lah  lı qüv  və  lə  ri 
1992-ci il okt  yab  rın 24-də Nax  çı  van-
 da çev  ri  liş et  mə  yə, Hey  dər Əli  ye  vi 

tut  du  ğu və  zi  fə  dən de  vir  mə  yə cəhd 
gös  tər  di  lər.

O vaxt  lar par  la  men  tin üz  vü ol -
du  ğum üçün yax  şı ya  dım  da  dır. 
Par  la  ment  də Hey  dər Əli  ye  və hü -
cum  lar edi  lir, onu çı  xış et  mə  yə qoy-
 mur, sö  zü  nü kə  sir  di  lər. O za  man 
ic  las sa  lo  nun  da de  pu  tat  la  rın çı  xış 
et  mə  si üçün qo  yul  muş məş  hur 
“4-cü mik  ro  fon” var idi. Hey  dər 
Əli  yev çı  xış edən za  man öy  rə  dil  miş 
de  pu  tat  lar hə  min mik  ro  fo  nun ət  ra -
fın  da növ  bə  yə du  rur  du  lar. Hət  ta 
fa  si  lə  lər za  ma  nı heç kim onun ya  nı-
 na get  mir  di.

İn  di öz  lə  ri  ni de  mok  ra  ti  ya fə -
dailə  ri ad  lan  dı  ran “mü  xa  li  fət  çi  lər” 
Ali So  ve  tin bi  na  sı  nı zəbt edə  rək de -
pu  tat  la  rı 2 gün bu  rax  ma  mış  dı  lar. 
Par  la  men  tin be  lə gün  lə  ri olub.

1993-cü il  də xal  qın tə  kid  li tə  lə  bi 
ilə ye  ni  dən ha  ki  miy  yə  tə qa  yı  dan 
Ulu ön  dər di  gər sa  hə  lər  lə ya  na  şı, 
öl  kə  də hə  mi  şə xal  qın qay  ğı  la  rı ilə 
ya  şa  yan, döv  rün tə  lə  bi  nə, mil  li ma -
raq  la  ra uy  ğun fəaliy  yət gös  tə  rən, 
sə  riş  tə  li ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı -
nın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  na diq  qət  lə 
ya  na  şır  dı. 

1993-cü il iyu  nun 15-də Azər  bay-
 can Res  pub  li  ka  sı Ali So  ve  ti  nin Səd -
ri se  çi  lən za  man par  la  men  tin ta  ri  xi 
ic  la  sın  da Hey  dər Əli  ye  vin de  di  yi 
bə  zi fi  kir  lə  ri xa  tır  la  maq ye  ri  nə dü -
şər  di. O de  miş  di: “Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın bu  gün  kü ağır, mü  rək -
kəb və gər  gin və  ziy  yə  ti  ni tam mə -
su  liy  yət  lə dərk edi  rəm. Ali So  ve  tin 
Səd  ri ki  mi Azər  bay  can xal  qı  nın ta -
ri  xi nailiy  yə  ti olan Azər  bay  can Res-
 pub  li  ka  sı  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni 
qo  ru  ma  ğı, möh  kəm  lən  dir  mə  yi, in -
ki  şaf et  dir  mə  yi özüm üçün əsas 
və  zi  fə  lər  dən bi  ri he  sab edi  rəm. Bu 
sa  hə  də mən daim ça  lı  şa  ca  ğam və 
heç kə  sin şüb  hə  si ol  ma  sın ki, öm  rü-
 mün bun  dan son  ra  kı his  sə  si  ni, ha -
ra  da olur  sa-ol  sun yal  nız və yal  nız 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın müs -
tə  qil döv  lət ki  mi in  ki  şaf et  mə  si  nə 
həsr edə  cə  yəm”.

Yax  şı ya  dım  da  dır, Ulu ön  dər Ali 

So  ve  tin Səd  ri ki  mi ilk gün  dən par -
la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri  nə sa  diq qa -
la  raq aş  kar  lıq prin  si  pi  nə üs  tün  lük 
ve  rir  di. Mil  li Məc  li  sin ic  las  la  rı, mət-
 buat konf  rans  la  rı, res  pub  li  ka əhə -
miy  yət  li mü  şa  vi  rə  lər bir  ba  şa ya -
yım  la te  le  vi  zi  ya ek  ran  la  rı  na ve  ri  lir -
di, te  le  vi  zi  ya ilə bir  ba  şa çı  xış edə  rək 
öl  kə  də  ki və  ziy  yə  ti ol  du  ğu ki  mi xal-
 qa çat  dı  rır  dı, fi  kir  lə  ri  ni xalq  la bö  lü -
şür  dü. Bü  tün bun  lar ic  ti  mai-si  ya  si 
hə  yat  da  kı gər  gin  li  yin ara  dan qal  dı -
rıl  ma  sı  na, aş  kar  lı  ğa, daim xalq  la 
tə  mas  da ol  ma  ğa xid  mət edir  di.

Hey  dər Əli  yev cə  mi 4 ay - 1993-
cü il iyu  nun 15-dən okt  yab  rın 3-dək 
Ali So  ve  tə rəh  bər  lik et  di  yi dövr  də 
par  la  men  tin iş prin  si  pi  ni kö  kün  dən 
də  yiş  di, Mil  li Məc  li  sə ye  ni ab-ha  va, 
si  ya  si mə  də  niy  yət gə  tir  di, öl  kə  nin 
ye  ni xa  ri  ci si  ya  sət kon  sep  si  ya  sı  nı, 
bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te  min -
də ye  ri  ni müəy  yən  ləş  dir  di. Onun 
ic  la  sı ida  rə et  mək mə  ha  rə  ti, fi  kir  lə -
ri  ni də  qiq əsas  lan  dı  ra  raq bil  dir  mək 
ba  ca  rı  ğı, hər bir çı  xı  şı öz  lü  yün  də 
par  la  men  tin üzv  lə  ri üçün ye  ni bir 
ida  rə  çi  lik mək  tə  bi idi.

Ümum  mil  li li  der par  la  ment  də 
çı  xış  la  rın  da Azər  bay  ca  nın ge  də  cə  yi 
yo  lun is  ti  qa  mət  lə  ri  ni də də  fə  lər  lə 
vur  ğu  la  yır  dı: “Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı de  mok  ra  tik yol  la get  mə  li  dir, 
Azər  bay  can  da hə  qi  qi de  mok  ra  ti  ya 
prin  sip  lə  ri ya  ran  ma  lı  dır, in  ki  şaf et -
mə  li  dir, Azər  bay  can  da si  ya  si plü  ra-
 liz  mə im  kan ya  ra  dıl  ma  lı  dır. Azər -
bay  can çox  par  ti  ya  lı bir cə  miy  yət 
ki  mi ya  ran  ma  lı  dır, par  ti  ya  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nə şə  rait ya  ra  dıl  ma  lı  dır, 
Azər  bay  can ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı yo -
lu ilə, sər  bəst iq  ti  sa  diy  yat yo  lu ilə 
get  mə  li  dir. Azər  bay  can  da mil  li 
həm  rəy  lik, in  san  lar, si  ya  si par  ti  ya -
lar, qu  rum  lar ara  sın  da sülh və sağ -
lam rə  qa  bət əh  val-ru  hiy  yə  si ya  ran -
ma  lı  dır”.

O, bü  tün fəaliy  yə  ti ər  zin  də bu 
prin  sip  lə  rə sa  diq qal  dı. Ali So  ve  tin 
Səd  ri və  zi  fə  sin  də ça  lış  dı  ğı qı  sa za -
man kə  si  yin  də Azər  bay  ca  nın de -
mok  ra  tik, hü  qu  qi, dün  yə  vi döv  lət 

STRATEGİYA

ƏliHəsənov:

“Təhlükələrin qarşısı 
Heydər Əliyevin 
məharəti, uzaqgörənliyi 
sayəsində alındı”

- Hör  mət  li Əli müəl  lim, Azər -
bay  can  da par  la  ment ins  ti  tu  tu -
nun ya  ra  dıl  ma  sın  da Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin ro  lu ba  rə  də 
nə de  yə bi  lər  si  niz?

- Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nın 
mil  li döv  lət  çi  lik ta  ri  xin  də özü  nə -
məx  sus yer tu  tan elə na  dir ta  ri  xi 
şəx  siy  yət  dir ki, onun zən  gin ir  si hə -
lə uzun müd  dət po  li  to  loq  la  rın, fi  lo -
sof  la  rın, ta  rix  çi  lə  rin və təd  qi  qat  çı  la -
rın diq  qət mər  kə  zin  də ola  caq. O, 
Azər  bay  can xal  qı  nın müs  tə  qil  lik 
uğ  run  da apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə  də  ki 
mi  sil  siz xid  mət  lə  ri ilə hə  lə sağ  lı  ğın -
da ikən can  lı əf  sa  nə  yə çev  ril  miş, 
bü  tün dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
son  suz sev  gi  si  ni qa  zan  mış  dı.

XX əs  rin son otuz ili və XXI əs  rin 
baş  lan  ğı  cın  da Azər  bay  ca  na rəh  bər -
lik bi  la  va  si  tə gör  kəm  li döv  lət və si -
ya  si xa  dim Hey  dər Əlir  za oğ  lu Əli -
ye  vin adı ilə bağ  lı  dır. Ta  rix  də na  dir 
ha  di  sə  lər  dən  dir ki, Hey  dər Əli  yev 

iki ic  ti  mai-si  ya  si qu  ru  luş  da Azər -
bay  ca  na rəh  bər  lik et  miş  dir. Hər iki 
sis  tem  də gör  kəm  li döv  lət və si  ya  si 
xa  dim ki  mi Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  diy-
 ya  tı  nı möh  kəm  lət  miş, onun şöh  rə  ti-
 ni, nü  fu  zu  nu yük  sək  lə  rə qal  dır  mış, 
mil  li mə  na  fe  yi  ni, mil  li men  ta  li  te  ti -
ni, mə  də  niy  yət və mə  nə  viy  ya  tı  nı 
qo  ru  muş, in  ki  şaf et  dir  miş  dir.

So  vet  lər döv  rün  də res  pub  li  ka -
mı  zı keç  miş SS  Rİ-də bü  tün sa  hə  lər-
 də ön  cül yer  lər  dən bi  ri  nə çı  xar  mış, 
so  sial-iq  ti  sa  di və mə  də  ni sa  hə  lər  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər və uzaq -
gö  rən si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də qa  za  nı  lan 
nailiy  yət  lər öl  kə  mi  zin döv  lət müs -
tə  qil  li  yi döv  rü üçün mü  hüm so  sial-
iq  ti  sa  di və mə  də  ni ba  za, tə  məl ro  lu-
 nu oy  na  mış  dır.

Onun mü  ba  ri  zə de  vi  zi və hə  yat 
ama  lı daim və  tə  nə, xal  qa sə  da  qət  lə, 
lə  ya  qət  lə xid  mət ol  muş  dur. O, 
əmək və ic  ti  mai fəaliy  yə  ti  nin ilk 
dövr  lə  rin  dən özü  nün şəx  si key  fiy -

yət  lə  ri ilə fərq  lən  miş, ən yük  sək 
rəh  bər  lik sə  viy  yə  si  nə yük  səl  miş  dir.

Ulu ön  də  rin rəh  bər  li  yi al  tın  da 
müs  tə  qil Azər  bay  can  da döv  lət  çi  li -
yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, si  ya  si, so -
sial-iq  ti  sa  di, mə  də  ni qu  ru  cu  luq sa -
hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş çox  şa  xə  li 
döv  lət proq  ram  la  rı qı  sa müd  dət  də 
öl  kə  mi  zin tə  rəq  qi yo  lu  na çıx  ma  sı  na 
zə  min ya  rat  dı, Azər  bay  ca  nı bey  nəl-
 xalq aləm  də ta  nıt  dı və möv  qe  yi  ni 
möh  kəm  lən  dir  di.

Ümu  miy  yət  lə, Ümum  mil  li li  de -
rin hə  ya  tı, fəaliy  yə  ti, ir  si in  di  ki və 
gə  lə  cək nə  sil üçün, hət  ta bir sı  ra öl -
kə  lər, döv  lət  lər üçün bö  yük bir si -
ya  si, döv  lət  çi  lik və ida  rə  çi  lik mək  tə-
 bi  dir.

Hey  dər Əli  yev bu  gün  kü Azər -
bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu  su ol  maq-
 la ya  na  şı, həm də müasir Azər  bay -
can par  la  men  ti  nin ba  ni  si  dir.

Hə  lə so  vet  lər dö  nə  min  də Hey -
dər Əli  ye  vin diq  qə  ti, qay  ğı  sı sa  yə -

Azər		bay		can	Res		pub		li		ka		sı	Baş	na		zi		ri		nin	müavi		ni,	Qaç		qın		la		rın	və	
Məc		bu		ri	Köç		kün		lə		rin	İş		lə		ri	üz		rə	Döv		lət	Ko		mi		tə		si		nin	səd		ri,	Ye		ni	
Azər		bay		can	Par		ti		ya		sı	səd		ri		nin	müavi		ni	cə		nab	Əli	Hə		sə		no		vun	
”Mil		li	Məc		lis”	ana		li		tik	in		for		ma		si		ya	jur		na		lı		na	mü		sa		hi		bə		si
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sait sərf olun  muş  dur. Bu və  saitin 
2,0 mil  yard ma  na  tı Döv  lət Neft Fon-
 du  nun və  saiti  dir və bu  nun da 1,95 
mil  yard ma  na  tı, ya  xud 97 faizi son 
13 il  də is  ti  fa  də olun  muş  dur.

Be  lə  lik  lə, in  di  yə  dək 50 min ailə 
və ya 250 min nə  fər qaç  qın və məc -
bu  ri köç  kü  nün mən  zil-məişət şə -
raiti yax  şı  laş  dı  rıl  mış  dır ki, on  dan 
da 46 min ailə, ya  xud 230 min nə  fər 
(92%) son 13 ilin pa  yı  na dü  şür.

Ümu  mi  lik  də, qaç  qın və məc  bu  ri 
köç  kün  lə  rin so  sial prob  lem  lə  ri  nin 
həl  li  nə 6,2 mil  yard ma  nat həc  min  də 
və  sait sərf olun  muş  dur. On  dan 2,8 
mil  yard ma  nat döv  lət büd  cə  si  nin, 2 
mil  yard ma  nat Döv  lət Neft Fon  du -
nun və 1,4 mil  yard ma  nat isə bey -
nəl  xalq ma  liy  yə qu  rum  la  rı  nın və 
öl  kə  miz  də fəaliy  yət gös  tə  rən bey -
nəl  xalq hu  ma  ni  tar təş  ki  lat  la  rın və -
saiti  dir. Bu və  saitin də 85 faizi, ya -
xud 5,2 mil  yard ma  na  tı son 13 il  də 
is  ti  fa  də olun  muş  dur.

Son 13 il  də 380 min nə  fər əmək 
qa  bi  liy  yət  li məc  bu  ri köç  kün  dən 161 
min nə  fə  ri büd  cə təş  ki  lat  la  rın  da və 

di  gər sa  hə  lər  də daimi iş  lə, 200 min 
nə  fə  ri isə mü  vəq  qə  ti iş  lə tə  min edil-
 miş  dir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin sə  rən  cam  la  rı  na əsa  sən, 
döv  lət ali və or  ta ix  ti  sas təh  si  li 
müəs  si  sə  lə  rin  də ödə  niş  li for  ma  da 
təh  sil alan məc  bu  ri köç  kün  lər təh  sil 
haq  qı  nı ödə  mək  dən azad  dır  lar.

Son 13 il  də məc  bu  ri köç  kün  lə  rə 
ay  lıq ye  mək xər  ci üçün ve  ri  lən 
müavi  nə  tin məb  lə  ği 4 də  fə, kom -
mu  nal xid  mət  lə  rə gö  rə və  saitin 
miq  da  rı 4,5 də  fə art  mış  dır.

“Məc  bu  ri köç  kün  lər və on  la  ra bə -
ra  bər tu  tu  lan şəxs  lər üçün ye  mək 
xər  ci müavi  nə  ti  nin və kom  mu  nal 
xid  mət  lər üz  rə gü  zəşt  lə  rin əvə  zi  nə 
va  hid ay  lıq müavi  nə  tin tə  yin edil -
mə  si haq  qın  da” Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2017-ci il 23 
yan  var ta  rix  li Fər  ma  nın  da də  yi  şik -
lik edil  mə  si ba  rə  də” Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2017-ci il 
14 fev  ral ta  rix  li 1243 nöm  rə  li Fər  ma-
 nı  nın ic  ra  sı məq  sə  di  lə Na  zir  lər Ka -
bi  ne  ti  nin 2017-ci il 17 fev  ral ta  rix  li 

55 nöm  rə  li qə  ra  rı  na əsa  sən fər  di ya -
şa  yış ev  lə  rin  də mü  vəq  qə  ti məs  kun -
laş  mış məc  bu  ri köç  kün  lə  rə ay  da 36 
ma  nat, tə  bii qaz  la tə  min olun  ma -
yan, say  ğac qu  raş  dı  rıl  ma  yan yığ -
cam ya  şa  yış yer  lə  rin  də mü  vəq  qə  ti 
məs  kun  laş  mış məc  bu  ri köç  kün  lə  rə 
isə ay  da 20 ma  nat ol  maq  la va  hid ay -
lıq müavi  nət ödə  ni  lir.

Ey  ni za  man  da, tə  bii qaz  la tə  min 
olun  ma  yan, say  ğac qu  raş  dı  rıl  ma -
yan yığ  cam ya  şa  yış yer  lə  rin  də mü -
vəq  qə  ti məs  kun  laş  mış məc  bu  ri 
köç  kün  lə  rin is  teh  lak et  dik  lə  ri kom -
mu  nal (elekt  rik ener  ji  si, tə  bii qaz, 
su və məişət tul  lan  tı  la  rı  nın da  şın -
ma  sı) xid  mət xərc  lə  ri müəy  yən 
olun  muş nor  ma  tiv  lər çər  çi  və  sin  də 
döv  lət tə  rə  fin  dən ödə  ni  lir.

Məc  bu  ri köç  kün  lə  rin sıx mü  vəq -
qə  ti məs  kun  laş  dı  ğı ob  yekt  lər  də inf-
 rast  ruk  tu  run yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq-
 sə  di  lə Dün  ya Ban  kı və Azər  bay  can 
hö  ku  mə  ti ara  sın  da bağ  lan  mış kre -
dit sa  zi  şi üz  rə 610 min nə  fə  rin fay -
da  lan  dı  ğı və də  yə  ri 85,6 mil  yon 
ma  nat təş  kil edən 910 mik  ro  la  yi  hə 

STRATEGİYA

ki  mi gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nın tə  mə  li qo -
yul  du. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, 
1993-cü il 3 okt  yabr pre  zi  dent seç  ki-
 lə  rin  də se  çi  ci  lə  rin 98,8 faizi Hey  dər 
Əli  ye  və səs ve  rə  rək öl  kə  nin ta  le  yi  ni 
bu gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi  nə hə  va -
lə et  di  lər.

Şüb  hə  siz, 1995-ci il no  yab  rın 
12-də ümum  xalq səs  ver  mə  si ilə 
müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın ilk de  mok -
ra  tik Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın qə  bul olun -
ma  sı, hə  min gün müs  tə  qil  lik döv -
rün  də ilk də  fə par  la  ment seç  ki  lə  ri -
nin ke  çi  ril  mə  si də Hey  dər Əli  ye  vin 
mi  sil  siz xid  mət  lə  rin  dən  dir.

- Mil  li Məc  li  sin in  ki  şa  fın  da və 
qa  baq  cıl təc  rü  bə  lə  rə yi  yə  lə  nə -
rək püx  tə  ləş  mə  sin  də Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den-
 ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin ro  lu 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

- Müasir Azər  bay  can döv  lət  çi  li -
yi  nin ba  ni  si Hey  dər Əli  ye  vin baş  la-
 dı  ğı iş  lər onun si  ya  si va  ri  si - öl  kə 
baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin -
dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir.

Məhz elə bu  na gö  rə  dir ki, cə  nab 
İl  ham Əli  yev Pre  zi  dent se  çil  di  yi ilk 
gün  dən onun rəh  bər  li  yi al  tın  da öl -
kə  də ge  niş miq  yas  lı hü  qu  qi, iq  ti  sa -
di, so  sial is  la  hat  la  ra baş  la  nıl  dı, 
Azər  bay  can  da de  mok  ra  tik, azad, 
əda  lət  li və şəf  faf seç  ki sis  te  mi ya  ra -
dıl  dı, də  fə  lər  lə pre  zi  dent, par  la  ment 
və bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  ri ke  çi  ril  di. Si -
ya  si par  ti  ya  la  rın, qey  ri-hö  ku  mət 
təş  ki  lat  la  rı  nın, küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  ri  nin tam sər  bəst şə  rait  də 
fəaliy  yə  ti üçün hər cür şə  rait ya  ra -
dıl  dı.

Ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı ki  mi 
bu  gün  kü Mil  li Məc  lis par  la  men  ta -
rizm ənə  nə  lə  ri  ni da  vam və in  ki  şaf 
et  di  rir. Yük  sək in  tel  lek  tə, ge  niş 
dün  ya  gö  rü  şə ma  lik de  pu  tat  lar  dan 
for  ma  laş  mış par  la  men  tin fəaliy  yə  ti 
il  dən-ilə da  ha da tək  mil  lə  şir, bey -

nəl  xalq qu  rum  lar  la əla  qə  lər güc  lə -
nir, nü  fu  zu ar  tır.

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər il  dən-
ilə ge  niş  lə  nir, bu gün dün  ya  nın 
60-dan çox öl  kə  si  nin par  la  men  ti ilə 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı fəaliy  yət 
gös  tə  rir. Par  la  ment nü  ma  yən  də he -
yət  lə  ri xa  ri  ci öl  kə  lə  rə çox  say  lı sə  fər-
 lər  də, ey  ni za  man  da xa  ri  ci öl  kə  lər -
dən öl  kə  mi  zə gə  lən ta  nın  mış si  ya  si, 
döv  lət xa  dim  lə  ri, par  la  ment üzv  lə  ri 
ilə gö  rüş  lər  də Azər  bay  can hə  qi  qət -
lə  ri  nin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı, öl  kə -
mi  zin təb  liğ edil  mə  si sa  hə  sin  də sis -
tem  li iş gö  rü  lür, qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya 
mü  ba  di  lə  si apa  rı  lır.

Əl  bət  tə ki, Mil  li Məc  li  sin qa  baq -
cıl təc  rü  bə  lə  rə yi  yə  lə  nə  rək da  vam  lı 
in  ki  şa  fı, nü  fu  zu  nun art  ma  sı Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur  la hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi uzaq  gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  lə bi  la  va  si  tə üz  vi su  rət  də 
bağ  lı  dır.

- Öl  kə  mi  zin ən ağ  rı  lı prob  le  mi 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  dir. 
Qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün 
soy  daş  la  rı  mı  zın so  sial mü  da -
fiəsi ilə bağ  lı hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lər ba  rə  də oxu  cu  la  rı  mı  za 
mə  lu  mat ver  mə  yi  ni  zi xa  hiş 
edi  rik.

- Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin öz 
yurd  la  rın  dan di  dər  gin sa  lın  mış 
soy  daş  la  rı  mı  za diq  qət, qay  ğı, hi  ma-
 yə  dar  lıq si  ya  sə  ti Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl -
ham Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da -
vam et  di  ri  lir. 2003-2017-ci il  lər ər -
zin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bə  zi təd  bir  lə-
 ri nə  zə  ri  ni  zə çat  dır  maq is  tər  dim:

- öl  kə Pre  zi  den  ti tə  rə  fin  dən 55 
fər  man və sə  rən  cam im  za  lan  mış, 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti 204 qə  rar və sə -
rən  cam, Mil  li Məc  lis isə 11 qa  nun 

qə  bul et  miş  dir.
- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 2003-
2017-ci il  lər  də məc  bu  ri köç  kün  lər  lə 
ye  ni sa  lın  mış qə  sə  bə  lər  də 32 də  fə 
gö  rüş ke  çir  miş  dir.

- prob  le  mə həsr olun  muş bir bey-
 nəl  xalq konf  rans və iki ge  niş mü  şa -
vi  rə ke  çi  ril  miş  dir.

- cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur  lu 
si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can 
BMT-nin Qaç  qın  la  rın İş  lə  ri üz  rə Ali 
Ko  mis  sar  lı  ğı  nın İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si -
nin üz  vü se  çil  miş  dir.

- sa  hə ilə bağ  lı ötən dövr  də 1 
döv  lət proq  ra  mı və ona 2 əla  və təs -
diq edil  miş  dir.

- 12 ça  dır dü  şər  gə  si  nin və də  mir 
yo  lu üzə  rin  də  ki yük va  qon  la  rın  dan 
iba  rət qə  sə  bə  lə  rin ləğ  vi 2007-ci il  də, 
16 fin tip  li qə  sə  bə  nin ləğ  vi 2016-cı 
il  də ba  şa çat  dı  rıl  mış və ora  da mü -
vəq  qə  ti məs  kun  laş  mış məc  bu  ri köç-
 kün ailə  lə  ri  nin ye  ni sa  lın  mış qə  sə -
bə  lə  rə kö  çü  rül  mə  si tə  min edil  miş -
dir.

Ümu  miy  yət  lə, 2001-2017-ci il  lər 
ər  zin  də qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün -
lər üçün res  pub  li  ka  nın 30-dan ar  tıq 
şə  hər və ra  yo  nun  da Döv  lət Neft 
Fon  dun  dan və di  gər mən  bə  lər  dən 
ay  rıl  mış və  sait he  sa  bı  na 3,2 mil  yon 
kvad  rat  metr sa  hə  si olan, bü  tün so -
sial-tex  ni  ki inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik 95 
müasir qə  sə  bə sa  lın  mış  dır. Bu  nun 
da 3 mil  yon kvad  rat  metr ya  şa  yış 
sa  hə  si  nə ma  lik qə  sə  bə  lər  dən 90-ı, 
ya  xud 95 faizi son 13 il  də in  şa edil -
miş  dir.

Ye  ni ya  şa  yış komp  leks  lə  rin  də 
151 mək  təb, 58 mə  də  niy  yət, 59 sə -
hiy  yə müəs  si  sə  si, 60 uşaq bağ  ça  sı, 2 
olim  pi  ya id  man komp  lek  si ti  kil  miş, 
730 ki  lo  metr yol, 965 ki  lo  metr su, 
1625 ki  lo  metr ha  va elekt  rik, 465 ki -
lo  metr qaz xət  ti çə  kil  miş  dir.

Ye  ni qə  sə  bə  lə  rin sa  lın  ma  sı  na 
ümu  mi  lik  də 2,3 mil  yard ma  nat və -
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sait sərf olun  muş  dur. Bu və  saitin 
2,0 mil  yard ma  na  tı Döv  lət Neft Fon-
 du  nun və  saiti  dir və bu  nun da 1,95 
mil  yard ma  na  tı, ya  xud 97 faizi son 
13 il  də is  ti  fa  də olun  muş  dur.

Be  lə  lik  lə, in  di  yə  dək 50 min ailə 
və ya 250 min nə  fər qaç  qın və məc -
bu  ri köç  kü  nün mən  zil-məişət şə -
raiti yax  şı  laş  dı  rıl  mış  dır ki, on  dan 
da 46 min ailə, ya  xud 230 min nə  fər 
(92%) son 13 ilin pa  yı  na dü  şür.

Ümu  mi  lik  də, qaç  qın və məc  bu  ri 
köç  kün  lə  rin so  sial prob  lem  lə  ri  nin 
həl  li  nə 6,2 mil  yard ma  nat həc  min  də 
və  sait sərf olun  muş  dur. On  dan 2,8 
mil  yard ma  nat döv  lət büd  cə  si  nin, 2 
mil  yard ma  nat Döv  lət Neft Fon  du -
nun və 1,4 mil  yard ma  nat isə bey -
nəl  xalq ma  liy  yə qu  rum  la  rı  nın və 
öl  kə  miz  də fəaliy  yət gös  tə  rən bey -
nəl  xalq hu  ma  ni  tar təş  ki  lat  la  rın və -
saiti  dir. Bu və  saitin də 85 faizi, ya -
xud 5,2 mil  yard ma  na  tı son 13 il  də 
is  ti  fa  də olun  muş  dur.

Son 13 il  də 380 min nə  fər əmək 
qa  bi  liy  yət  li məc  bu  ri köç  kün  dən 161 
min nə  fə  ri büd  cə təş  ki  lat  la  rın  da və 

di  gər sa  hə  lər  də daimi iş  lə, 200 min 
nə  fə  ri isə mü  vəq  qə  ti iş  lə tə  min edil-
 miş  dir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin sə  rən  cam  la  rı  na əsa  sən, 
döv  lət ali və or  ta ix  ti  sas təh  si  li 
müəs  si  sə  lə  rin  də ödə  niş  li for  ma  da 
təh  sil alan məc  bu  ri köç  kün  lər təh  sil 
haq  qı  nı ödə  mək  dən azad  dır  lar.

Son 13 il  də məc  bu  ri köç  kün  lə  rə 
ay  lıq ye  mək xər  ci üçün ve  ri  lən 
müavi  nə  tin məb  lə  ği 4 də  fə, kom -
mu  nal xid  mət  lə  rə gö  rə və  saitin 
miq  da  rı 4,5 də  fə art  mış  dır.

“Məc  bu  ri köç  kün  lər və on  la  ra bə -
ra  bər tu  tu  lan şəxs  lər üçün ye  mək 
xər  ci müavi  nə  ti  nin və kom  mu  nal 
xid  mət  lər üz  rə gü  zəşt  lə  rin əvə  zi  nə 
va  hid ay  lıq müavi  nə  tin tə  yin edil -
mə  si haq  qın  da” Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2017-ci il 23 
yan  var ta  rix  li Fər  ma  nın  da də  yi  şik -
lik edil  mə  si ba  rə  də” Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2017-ci il 
14 fev  ral ta  rix  li 1243 nöm  rə  li Fər  ma-
 nı  nın ic  ra  sı məq  sə  di  lə Na  zir  lər Ka -
bi  ne  ti  nin 2017-ci il 17 fev  ral ta  rix  li 

55 nöm  rə  li qə  ra  rı  na əsa  sən fər  di ya -
şa  yış ev  lə  rin  də mü  vəq  qə  ti məs  kun -
laş  mış məc  bu  ri köç  kün  lə  rə ay  da 36 
ma  nat, tə  bii qaz  la tə  min olun  ma -
yan, say  ğac qu  raş  dı  rıl  ma  yan yığ -
cam ya  şa  yış yer  lə  rin  də mü  vəq  qə  ti 
məs  kun  laş  mış məc  bu  ri köç  kün  lə  rə 
isə ay  da 20 ma  nat ol  maq  la va  hid ay -
lıq müavi  nət ödə  ni  lir.

Ey  ni za  man  da, tə  bii qaz  la tə  min 
olun  ma  yan, say  ğac qu  raş  dı  rıl  ma -
yan yığ  cam ya  şa  yış yer  lə  rin  də mü -
vəq  qə  ti məs  kun  laş  mış məc  bu  ri 
köç  kün  lə  rin is  teh  lak et  dik  lə  ri kom -
mu  nal (elekt  rik ener  ji  si, tə  bii qaz, 
su və məişət tul  lan  tı  la  rı  nın da  şın -
ma  sı) xid  mət xərc  lə  ri müəy  yən 
olun  muş nor  ma  tiv  lər çər  çi  və  sin  də 
döv  lət tə  rə  fin  dən ödə  ni  lir.

Məc  bu  ri köç  kün  lə  rin sıx mü  vəq -
qə  ti məs  kun  laş  dı  ğı ob  yekt  lər  də inf-
 rast  ruk  tu  run yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq-
 sə  di  lə Dün  ya Ban  kı və Azər  bay  can 
hö  ku  mə  ti ara  sın  da bağ  lan  mış kre -
dit sa  zi  şi üz  rə 610 min nə  fə  rin fay -
da  lan  dı  ğı və də  yə  ri 85,6 mil  yon 
ma  nat təş  kil edən 910 mik  ro  la  yi  hə 

STRATEGİYA

ki  mi gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nın tə  mə  li qo -
yul  du. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, 
1993-cü il 3 okt  yabr pre  zi  dent seç  ki-
 lə  rin  də se  çi  ci  lə  rin 98,8 faizi Hey  dər 
Əli  ye  və səs ve  rə  rək öl  kə  nin ta  le  yi  ni 
bu gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi  nə hə  va -
lə et  di  lər.

Şüb  hə  siz, 1995-ci il no  yab  rın 
12-də ümum  xalq səs  ver  mə  si ilə 
müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın ilk de  mok -
ra  tik Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın qə  bul olun -
ma  sı, hə  min gün müs  tə  qil  lik döv -
rün  də ilk də  fə par  la  ment seç  ki  lə  ri -
nin ke  çi  ril  mə  si də Hey  dər Əli  ye  vin 
mi  sil  siz xid  mət  lə  rin  dən  dir.

- Mil  li Məc  li  sin in  ki  şa  fın  da və 
qa  baq  cıl təc  rü  bə  lə  rə yi  yə  lə  nə -
rək püx  tə  ləş  mə  sin  də Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den-
 ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin ro  lu 
ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

- Müasir Azər  bay  can döv  lət  çi  li -
yi  nin ba  ni  si Hey  dər Əli  ye  vin baş  la-
 dı  ğı iş  lər onun si  ya  si va  ri  si - öl  kə 
baş  çı  sı cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin -
dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir.

Məhz elə bu  na gö  rə  dir ki, cə  nab 
İl  ham Əli  yev Pre  zi  dent se  çil  di  yi ilk 
gün  dən onun rəh  bər  li  yi al  tın  da öl -
kə  də ge  niş miq  yas  lı hü  qu  qi, iq  ti  sa -
di, so  sial is  la  hat  la  ra baş  la  nıl  dı, 
Azər  bay  can  da de  mok  ra  tik, azad, 
əda  lət  li və şəf  faf seç  ki sis  te  mi ya  ra -
dıl  dı, də  fə  lər  lə pre  zi  dent, par  la  ment 
və bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  ri ke  çi  ril  di. Si -
ya  si par  ti  ya  la  rın, qey  ri-hö  ku  mət 
təş  ki  lat  la  rı  nın, küt  lə  vi in  for  ma  si  ya 
va  si  tə  lə  ri  nin tam sər  bəst şə  rait  də 
fəaliy  yə  ti üçün hər cür şə  rait ya  ra -
dıl  dı.

Ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı ki  mi 
bu  gün  kü Mil  li Məc  lis par  la  men  ta -
rizm ənə  nə  lə  ri  ni da  vam və in  ki  şaf 
et  di  rir. Yük  sək in  tel  lek  tə, ge  niş 
dün  ya  gö  rü  şə ma  lik de  pu  tat  lar  dan 
for  ma  laş  mış par  la  men  tin fəaliy  yə  ti 
il  dən-ilə da  ha da tək  mil  lə  şir, bey -

nəl  xalq qu  rum  lar  la əla  qə  lər güc  lə -
nir, nü  fu  zu ar  tır.

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər il  dən-
ilə ge  niş  lə  nir, bu gün dün  ya  nın 
60-dan çox öl  kə  si  nin par  la  men  ti ilə 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı fəaliy  yət 
gös  tə  rir. Par  la  ment nü  ma  yən  də he -
yət  lə  ri xa  ri  ci öl  kə  lə  rə çox  say  lı sə  fər-
 lər  də, ey  ni za  man  da xa  ri  ci öl  kə  lər -
dən öl  kə  mi  zə gə  lən ta  nın  mış si  ya  si, 
döv  lət xa  dim  lə  ri, par  la  ment üzv  lə  ri 
ilə gö  rüş  lər  də Azər  bay  can hə  qi  qət -
lə  ri  nin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı, öl  kə -
mi  zin təb  liğ edil  mə  si sa  hə  sin  də sis -
tem  li iş gö  rü  lür, qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya 
mü  ba  di  lə  si apa  rı  lır.

Əl  bət  tə ki, Mil  li Məc  li  sin qa  baq -
cıl təc  rü  bə  lə  rə yi  yə  lə  nə  rək da  vam  lı 
in  ki  şa  fı, nü  fu  zu  nun art  ma  sı Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur  la hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi uzaq  gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sə  ti  lə bi  la  va  si  tə üz  vi su  rət  də 
bağ  lı  dır.

- Öl  kə  mi  zin ən ağ  rı  lı prob  le  mi 
Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can, Dağ -
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  dir. 
Qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün 
soy  daş  la  rı  mı  zın so  sial mü  da -
fiəsi ilə bağ  lı hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lər ba  rə  də oxu  cu  la  rı  mı  za 
mə  lu  mat ver  mə  yi  ni  zi xa  hiş 
edi  rik.

- Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin öz 
yurd  la  rın  dan di  dər  gin sa  lın  mış 
soy  daş  la  rı  mı  za diq  qət, qay  ğı, hi  ma-
 yə  dar  lıq si  ya  sə  ti Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl -
ham Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da -
vam et  di  ri  lir. 2003-2017-ci il  lər ər -
zin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bə  zi təd  bir  lə-
 ri nə  zə  ri  ni  zə çat  dır  maq is  tər  dim:

- öl  kə Pre  zi  den  ti tə  rə  fin  dən 55 
fər  man və sə  rən  cam im  za  lan  mış, 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti 204 qə  rar və sə -
rən  cam, Mil  li Məc  lis isə 11 qa  nun 

qə  bul et  miş  dir.
- Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev 2003-
2017-ci il  lər  də məc  bu  ri köç  kün  lər  lə 
ye  ni sa  lın  mış qə  sə  bə  lər  də 32 də  fə 
gö  rüş ke  çir  miş  dir.

- prob  le  mə həsr olun  muş bir bey-
 nəl  xalq konf  rans və iki ge  niş mü  şa -
vi  rə ke  çi  ril  miş  dir.

- cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur  lu 
si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can 
BMT-nin Qaç  qın  la  rın İş  lə  ri üz  rə Ali 
Ko  mis  sar  lı  ğı  nın İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si -
nin üz  vü se  çil  miş  dir.

- sa  hə ilə bağ  lı ötən dövr  də 1 
döv  lət proq  ra  mı və ona 2 əla  və təs -
diq edil  miş  dir.

- 12 ça  dır dü  şər  gə  si  nin və də  mir 
yo  lu üzə  rin  də  ki yük va  qon  la  rın  dan 
iba  rət qə  sə  bə  lə  rin ləğ  vi 2007-ci il  də, 
16 fin tip  li qə  sə  bə  nin ləğ  vi 2016-cı 
il  də ba  şa çat  dı  rıl  mış və ora  da mü -
vəq  qə  ti məs  kun  laş  mış məc  bu  ri köç-
 kün ailə  lə  ri  nin ye  ni sa  lın  mış qə  sə -
bə  lə  rə kö  çü  rül  mə  si tə  min edil  miş -
dir.

Ümu  miy  yət  lə, 2001-2017-ci il  lər 
ər  zin  də qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün -
lər üçün res  pub  li  ka  nın 30-dan ar  tıq 
şə  hər və ra  yo  nun  da Döv  lət Neft 
Fon  dun  dan və di  gər mən  bə  lər  dən 
ay  rıl  mış və  sait he  sa  bı  na 3,2 mil  yon 
kvad  rat  metr sa  hə  si olan, bü  tün so -
sial-tex  ni  ki inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik 95 
müasir qə  sə  bə sa  lın  mış  dır. Bu  nun 
da 3 mil  yon kvad  rat  metr ya  şa  yış 
sa  hə  si  nə ma  lik qə  sə  bə  lər  dən 90-ı, 
ya  xud 95 faizi son 13 il  də in  şa edil -
miş  dir.

Ye  ni ya  şa  yış komp  leks  lə  rin  də 
151 mək  təb, 58 mə  də  niy  yət, 59 sə -
hiy  yə müəs  si  sə  si, 60 uşaq bağ  ça  sı, 2 
olim  pi  ya id  man komp  lek  si ti  kil  miş, 
730 ki  lo  metr yol, 965 ki  lo  metr su, 
1625 ki  lo  metr ha  va elekt  rik, 465 ki -
lo  metr qaz xət  ti çə  kil  miş  dir.

Ye  ni qə  sə  bə  lə  rin sa  lın  ma  sı  na 
ümu  mi  lik  də 2,3 mil  yard ma  nat və -
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real ifa  də  si ol  maq  la, xal  qı  mı  zın son-
 suz ina  mı  nı, ge  ri  yə qa  yı  dı  şa əmin  li-
 yi da  ha da güc  lən  dir  di.

Sə  rən  cam  la  ra əsa  sən, Co  cuq 
Mər  can  lı kən  din  də bi  rin  ci mər  hə  lə -
də 50 fər  di ya  şa  yış evi  nin, mək  təb 
bi  na  sı  nın və mü  va  fiq inf  rast  ruk  tu -
run ti  kin  ti  si üçün 4 mil  yon ma  nat, 
kən  də ge  dən av  to  mo  bil yo  lu  nun ti -
kin  ti  si məq  sə  di  lə 4,3 mil  yon və  sait 
ay  rıl  dı.

Hə  min kənd  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Əra  zi  lə  ri  nin Mi  na  lar  dan 
Tə  miz  lən  mə  si üz  rə Mil  li Agent  li  yin 
(ANA  MA) mü  tə  xəs  sis  lə  ri tə  rə  fin -
dən ötən müd  dət ər  zin  də 2 mil  yon 
600 min kvad  rat  metr əra  zi  də mi  na -
lar  dan, part  la  ma  mış dö  yüş sur  sat -
la  rın  dan tə  miz  lə  mə iş  lə  ri hə  ya  ta ke -
çi  ri  lib.

50 fər  di ya  şa  yış evi  nin, 96 şa  gird 
yer  lik mək  təb bi  na  sı  nın, mü  va  fiq 
inf  rast  ruk  tu  run, ümu  mi uzun  lu  ğu 
9 km, eni 12 metr olan av  to  mo  bil 
yo  lu  nun ti  kin  ti  si ba  şa çat  dı  rı  lıb. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre-
 zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin tap  şı -
rı  ğı  na əsa  sən Co  cuq Mər  can  lı kən -
din  də Şu  şa məs  ci  di  nin bən  zə  ri olan 
məs  cid in  şa edi  lib.

Bü  tün bu ti  kin  ti iş  lə  ri son 2 ay 
müd  də  tin  də ba  şa çat  dı  rı  lıb və ya  xın 
gün  lər  də qə  sə  bə  nin açı  lış mə  ra  si -
min  dən son  ra Co  cuq Mər  can  lı sa -
kin  lə  ri  nin öz ev  lə  ri  nə qa  yı  dı  şı tə -
min edi  lə  cək  dir. Bu, Bö  yük Qa  yı  dı -
şın baş  lan  ğı  cı  dır, ap  rel zə  fə  ri isə 
Azər  bay  can or  du  su  nun hərb ta  ri -
xin  də şan  lı sə  hi  fə  dir.

Ümu  miy  yət  lə, Ulu ön  dər Hey -
dər Əli  yev tə  rə  fin  dən əsa  sı qo  yu -
lan, möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz cə  nab 
İl  ham Əli  yev və Bi  rin  ci vit  se-pre  zi -
dent xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va tə  rə -
fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lən qaç -
qın və məc  bu  ri köç  kün soy  daş  la  rı -
mı  za qay  ğı si  ya  sə  ti  nin dün  ya  da, 
həm  çi  nin bü  tün Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də 
ana  lo  qu yox  dur.

Xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  dent ki  mi ilk mü  şa  vi  rə  ni 
Ba  kı və Sum  qa  yıt şə  hər  lə  rin  də qə -

za  lı bi  na  lar  da ağır şə  rait  də ya  şa  yan 
4 min məc  bu  ri köç  kün ailə  si  nin 
mən  zil şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı -
na həsr et  di. Ver  di  yi tap  şı  rıq  la  ra 
əsa  sən, mü  şa  vi  rə  dən dər  hal son  ra 
bu is  ti  qa  mət  də ge  niş miq  yas  lı iş  lə  rə 
baş  la  nıl  dı. 2017-ci il ma  yın 30-da 
Qa  ra  dağ ra  yo  nun  da 1026 məc  bu  ri 
köç  kün ailə  si üçün ya  şa  yış komp -
lek  si  nin tə  mə  li qo  yul  du. 

Bun  dan əla  və Hey  dər Əli  yev 
Fon  du  nun mü  ra  ciəti  nə əsa  sən bir 
çox özəl təş  ki  lat  lar  dan 210 mən  zil 
ay  rı  lıb və ha  zır  da on  lar  da son ta -
mam  la  ma iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Həm  çi  nin Qaç  qın  la  rın və Məc  bu  ri 

Köç  kün  lə  rin İş  lə  ri üz  rə Döv  lət Ko -
mi  tə  si tə  rə  fin  dən 260 ailə  lik 4 ya  şa -
yış bi  na  sı  nın ti  kin  ti  si sü  rət  lə da  vam 
et  di  ri  lir və ca  ri ilin iyul ayın  da ba  şa 
çat  dı  rı  la  caq.

Mə  lu  mat üçün bil  di  rim ki, bu il 
Tər  tər ra  yo  nun  da 1170 məc  bu  ri 
köç  kün ailə  si üçün bü  tün zə  ru  ri so -
sial inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik ye  ni qə  sə -
bə in  şa edi  lir.

Bir söz  lə, öz yurd  la  rın  dan di  dər -
gin düş  müş soy  daş  la  rı  mı  zın so  sial 
mü  da  fiəsi, mən  zil-məişət şə  rait  lə  ri -
nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı döv  lə  ti  mi  zin 
so  sial si  ya  sə  ti  nin priori  tet sa  hə  si  ni 
təş  kil edir.

STRATEGİYA

ic  ra edi  lib. Həm  çi  nin on  la  rın məş -
ğul  lu  ğu  nun ar  tı  rıl  ma  sı üçün 11 min 
nə  fər məc  bu  ri köç  kü  nə 7,7 mil  yon 
ma  nat məb  lə  ğin  də mik  rok  re  dit ve -
ril  miş  dir.

2016-cı il  də Dün  ya Ban  kı ilə 78,5 
mil  yon ABŞ dol  la  rı də  yə  rin  də məc -
bu  ri köç  kün  lə  rin ya  şa  yış şə  raiti  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, gə  lir im  kan  la  rı -
nın dəs  tək  lən  mə  si kom  po  nent  lə  ri  ni 
özün  də əks et  di  rən ye  ni sa  ziş im  za-
 lan  mış  dır.

Sa  hib  kar  lı  ğa Kö  mək Mil  li Fon -
du  nun xət  ti ilə son 13 il  də məc  bu  ri 
köç  kü  nə məx  sus 2 min  dən çox sa -
hib  kar  lıq sub  yek  ti  nin in  ves  ti  si  ya la -
yi  hə  si  nin ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nə 41 
mil  yon ma  nat gü  zəşt  li kre  dit ve  ril -
miş  dir.

Hə  ya  ta ke  çi  ril  miş təd  bir  lər nə  ti -
cə  sin  də məc  bu  ri köç  kün  lər ara  sın -
da yox  sul  luq həd  di son 13 il  də 75 
faiz  dən 12 faizə  dək azal  mış, 2016-cı 

il  də hər bir nə  fər məc  bu  ri köç  kü  nə 
750 ma  nat və  sait sərf olun  muş  dur.

Qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin 
so  sial prob  lem  lə  ri  nin tam həl  li on -
la  rın öz əzə  li ata-ba  ba tor  paq  la  rı  na 
təh  lü  kə  siz və lə  ya  qət  li şə  kil  də qa -
yıt  ma  sı ilə bi  la  va  si  tə bağ  lı  dır. Er -
mə  nis  ta  nın tut  du  ğu qey  ri-konst -
ruk  tiv möv  qe sə  bə  bin  dən mü  na  qi -
şə  nin həl  li uza  nır. La  kin məc  bu  ri 
köç  kün  lər gə  lə  cə  yə inam  la ba  xır, 
ümid  lə ya  şa  yır  lar. 2016-cı ilin ap  rel 
ayın  da Azər  bay  can or  du  su  nun 
düş  mə  nin növ  bə  ti təx  ri  ba  tı  na la  yiq-
 li ca  vab ver  mə  si, mü  hüm Lə  lə  tə  pə 
yük  sək  li  yi  ni qay  tar  ma  sı, tor  paq  la -
rı  mı  zı azad et  mə  yə qa  dir ol  ma  sı bu 
ina  mı da  ha da ar  tır  dı.

Bil  di  yi  niz ki  mi, 1993-cü ilin okt -
yabr ayın  da er  mə  ni si  lah  lı qüv  və  lə-
 ri tə  rə  fin  dən iş  ğal olun  muş Co  cuq 
Mər  can  lı kən  di Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 1993-cü ilin 

de  kab  rın  da baş  la  mış və 1994-cü il 
yan  va  rın 6-na ki  mi da  vam et  miş 
uğur  lu Ho  ra  diz əmə  liy  ya  tı nə  ti  cə -
sin  də azad edil  miş  di, la  kin tə  mas 
xət  ti  nə ya  xın ol  du  ğu üçün bu  ra  da 
ya  şa  yış təh  lü  kə  li idi. Ali Baş Ko -
man  dan cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 2016-cı 
ilin ap  rel dö  yüş  lə  ri Co  cuq Mər  can  lı 
kən  din  də təh  lü  kə  siz ya  şa  yı  şın bər -
pa edil  mə  si  nə, məc  bu  ri köç  kün  lə -
rin öz ata-ba  ba yurd  la  rı  na qay  ta  rıl -
ma  sı  na əl  ve  riş  li şə  rait ya  rat  dı.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin 2017-ci il yan  va  rın 24-də 
im  za  la  dı  ğı “Cəb  ra  yıl ra  yo  nu  nun iş -
ğal  dan azad edil  miş Co  cuq Mər -
can  lı kən  di  nin bər  pa  sı haq  qın  da” 
ta  ri  xi Sə  rən  ca  mı dün  ya  ya, bey  nəl -
xalq ic  ti  maiy  yə  tə cid  di bir me  saj 
ol  du, döv  lə  ti  mi  zin si  ya  si ira  də  si  nin, 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal al  tın  da olan tor-
 paq  la  rı  nı ge  ri qay  tar  maq əz  mi  nin 
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real ifa  də  si ol  maq  la, xal  qı  mı  zın son-
 suz ina  mı  nı, ge  ri  yə qa  yı  dı  şa əmin  li-
 yi da  ha da güc  lən  dir  di.

Sə  rən  cam  la  ra əsa  sən, Co  cuq 
Mər  can  lı kən  din  də bi  rin  ci mər  hə  lə -
də 50 fər  di ya  şa  yış evi  nin, mək  təb 
bi  na  sı  nın və mü  va  fiq inf  rast  ruk  tu -
run ti  kin  ti  si üçün 4 mil  yon ma  nat, 
kən  də ge  dən av  to  mo  bil yo  lu  nun ti -
kin  ti  si məq  sə  di  lə 4,3 mil  yon və  sait 
ay  rıl  dı.

Hə  min kənd  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Əra  zi  lə  ri  nin Mi  na  lar  dan 
Tə  miz  lən  mə  si üz  rə Mil  li Agent  li  yin 
(ANA  MA) mü  tə  xəs  sis  lə  ri tə  rə  fin -
dən ötən müd  dət ər  zin  də 2 mil  yon 
600 min kvad  rat  metr əra  zi  də mi  na -
lar  dan, part  la  ma  mış dö  yüş sur  sat -
la  rın  dan tə  miz  lə  mə iş  lə  ri hə  ya  ta ke -
çi  ri  lib.

50 fər  di ya  şa  yış evi  nin, 96 şa  gird 
yer  lik mək  təb bi  na  sı  nın, mü  va  fiq 
inf  rast  ruk  tu  run, ümu  mi uzun  lu  ğu 
9 km, eni 12 metr olan av  to  mo  bil 
yo  lu  nun ti  kin  ti  si ba  şa çat  dı  rı  lıb. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre-
 zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin tap  şı -
rı  ğı  na əsa  sən Co  cuq Mər  can  lı kən -
din  də Şu  şa məs  ci  di  nin bən  zə  ri olan 
məs  cid in  şa edi  lib.

Bü  tün bu ti  kin  ti iş  lə  ri son 2 ay 
müd  də  tin  də ba  şa çat  dı  rı  lıb və ya  xın 
gün  lər  də qə  sə  bə  nin açı  lış mə  ra  si -
min  dən son  ra Co  cuq Mər  can  lı sa -
kin  lə  ri  nin öz ev  lə  ri  nə qa  yı  dı  şı tə -
min edi  lə  cək  dir. Bu, Bö  yük Qa  yı  dı -
şın baş  lan  ğı  cı  dır, ap  rel zə  fə  ri isə 
Azər  bay  can or  du  su  nun hərb ta  ri -
xin  də şan  lı sə  hi  fə  dir.

Ümu  miy  yət  lə, Ulu ön  dər Hey -
dər Əli  yev tə  rə  fin  dən əsa  sı qo  yu -
lan, möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz cə  nab 
İl  ham Əli  yev və Bi  rin  ci vit  se-pre  zi -
dent xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va tə  rə -
fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lən qaç -
qın və məc  bu  ri köç  kün soy  daş  la  rı -
mı  za qay  ğı si  ya  sə  ti  nin dün  ya  da, 
həm  çi  nin bü  tün Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də 
ana  lo  qu yox  dur.

Xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  dent ki  mi ilk mü  şa  vi  rə  ni 
Ba  kı və Sum  qa  yıt şə  hər  lə  rin  də qə -

za  lı bi  na  lar  da ağır şə  rait  də ya  şa  yan 
4 min məc  bu  ri köç  kün ailə  si  nin 
mən  zil şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı -
na həsr et  di. Ver  di  yi tap  şı  rıq  la  ra 
əsa  sən, mü  şa  vi  rə  dən dər  hal son  ra 
bu is  ti  qa  mət  də ge  niş miq  yas  lı iş  lə  rə 
baş  la  nıl  dı. 2017-ci il ma  yın 30-da 
Qa  ra  dağ ra  yo  nun  da 1026 məc  bu  ri 
köç  kün ailə  si üçün ya  şa  yış komp -
lek  si  nin tə  mə  li qo  yul  du. 

Bun  dan əla  və Hey  dər Əli  yev 
Fon  du  nun mü  ra  ciəti  nə əsa  sən bir 
çox özəl təş  ki  lat  lar  dan 210 mən  zil 
ay  rı  lıb və ha  zır  da on  lar  da son ta -
mam  la  ma iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Həm  çi  nin Qaç  qın  la  rın və Məc  bu  ri 

Köç  kün  lə  rin İş  lə  ri üz  rə Döv  lət Ko -
mi  tə  si tə  rə  fin  dən 260 ailə  lik 4 ya  şa -
yış bi  na  sı  nın ti  kin  ti  si sü  rət  lə da  vam 
et  di  ri  lir və ca  ri ilin iyul ayın  da ba  şa 
çat  dı  rı  la  caq.

Mə  lu  mat üçün bil  di  rim ki, bu il 
Tər  tər ra  yo  nun  da 1170 məc  bu  ri 
köç  kün ailə  si üçün bü  tün zə  ru  ri so -
sial inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik ye  ni qə  sə -
bə in  şa edi  lir.

Bir söz  lə, öz yurd  la  rın  dan di  dər -
gin düş  müş soy  daş  la  rı  mı  zın so  sial 
mü  da  fiəsi, mən  zil-məişət şə  rait  lə  ri -
nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı döv  lə  ti  mi  zin 
so  sial si  ya  sə  ti  nin priori  tet sa  hə  si  ni 
təş  kil edir.

STRATEGİYA

ic  ra edi  lib. Həm  çi  nin on  la  rın məş -
ğul  lu  ğu  nun ar  tı  rıl  ma  sı üçün 11 min 
nə  fər məc  bu  ri köç  kü  nə 7,7 mil  yon 
ma  nat məb  lə  ğin  də mik  rok  re  dit ve -
ril  miş  dir.

2016-cı il  də Dün  ya Ban  kı ilə 78,5 
mil  yon ABŞ dol  la  rı də  yə  rin  də məc -
bu  ri köç  kün  lə  rin ya  şa  yış şə  raiti  nin 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, gə  lir im  kan  la  rı -
nın dəs  tək  lən  mə  si kom  po  nent  lə  ri  ni 
özün  də əks et  di  rən ye  ni sa  ziş im  za-
 lan  mış  dır.

Sa  hib  kar  lı  ğa Kö  mək Mil  li Fon -
du  nun xət  ti ilə son 13 il  də məc  bu  ri 
köç  kü  nə məx  sus 2 min  dən çox sa -
hib  kar  lıq sub  yek  ti  nin in  ves  ti  si  ya la -
yi  hə  si  nin ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nə 41 
mil  yon ma  nat gü  zəşt  li kre  dit ve  ril -
miş  dir.

Hə  ya  ta ke  çi  ril  miş təd  bir  lər nə  ti -
cə  sin  də məc  bu  ri köç  kün  lər ara  sın -
da yox  sul  luq həd  di son 13 il  də 75 
faiz  dən 12 faizə  dək azal  mış, 2016-cı 

il  də hər bir nə  fər məc  bu  ri köç  kü  nə 
750 ma  nat və  sait sərf olun  muş  dur.

Qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin 
so  sial prob  lem  lə  ri  nin tam həl  li on -
la  rın öz əzə  li ata-ba  ba tor  paq  la  rı  na 
təh  lü  kə  siz və lə  ya  qət  li şə  kil  də qa -
yıt  ma  sı ilə bi  la  va  si  tə bağ  lı  dır. Er -
mə  nis  ta  nın tut  du  ğu qey  ri-konst -
ruk  tiv möv  qe sə  bə  bin  dən mü  na  qi -
şə  nin həl  li uza  nır. La  kin məc  bu  ri 
köç  kün  lər gə  lə  cə  yə inam  la ba  xır, 
ümid  lə ya  şa  yır  lar. 2016-cı ilin ap  rel 
ayın  da Azər  bay  can or  du  su  nun 
düş  mə  nin növ  bə  ti təx  ri  ba  tı  na la  yiq-
 li ca  vab ver  mə  si, mü  hüm Lə  lə  tə  pə 
yük  sək  li  yi  ni qay  tar  ma  sı, tor  paq  la -
rı  mı  zı azad et  mə  yə qa  dir ol  ma  sı bu 
ina  mı da  ha da ar  tır  dı.

Bil  di  yi  niz ki  mi, 1993-cü ilin okt -
yabr ayın  da er  mə  ni si  lah  lı qüv  və  lə-
 ri tə  rə  fin  dən iş  ğal olun  muş Co  cuq 
Mər  can  lı kən  di Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 1993-cü ilin 

de  kab  rın  da baş  la  mış və 1994-cü il 
yan  va  rın 6-na ki  mi da  vam et  miş 
uğur  lu Ho  ra  diz əmə  liy  ya  tı nə  ti  cə -
sin  də azad edil  miş  di, la  kin tə  mas 
xət  ti  nə ya  xın ol  du  ğu üçün bu  ra  da 
ya  şa  yış təh  lü  kə  li idi. Ali Baş Ko -
man  dan cə  nab İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 2016-cı 
ilin ap  rel dö  yüş  lə  ri Co  cuq Mər  can  lı 
kən  din  də təh  lü  kə  siz ya  şa  yı  şın bər -
pa edil  mə  si  nə, məc  bu  ri köç  kün  lə -
rin öz ata-ba  ba yurd  la  rı  na qay  ta  rıl -
ma  sı  na əl  ve  riş  li şə  rait ya  rat  dı.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin 2017-ci il yan  va  rın 24-də 
im  za  la  dı  ğı “Cəb  ra  yıl ra  yo  nu  nun iş -
ğal  dan azad edil  miş Co  cuq Mər -
can  lı kən  di  nin bər  pa  sı haq  qın  da” 
ta  ri  xi Sə  rən  ca  mı dün  ya  ya, bey  nəl -
xalq ic  ti  maiy  yə  tə cid  di bir me  saj 
ol  du, döv  lə  ti  mi  zin si  ya  si ira  də  si  nin, 
Azər  bay  ca  nın iş  ğal al  tın  da olan tor-
 paq  la  rı  nı ge  ri qay  tar  maq əz  mi  nin 
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sə  viy  yə  si  nə yük  səl  mə  si uğ  run  da 
mü  ba  ri  zə apa  rır. Və əgər mil  li döv-
 lət müs  tə  qil  li  yi  nə nail ol  maq qey  ri-
müm  kün  dür  sə, hə  min mü  ba  ri  zə -
dən im  ti  na et  mə  yib xal  qın gü  cü  nü, 
ya  ra  dı  cı  lıq ener  ji  si  ni tə  mər  küz  ləş -
dir  mək  lə onu gə  lə  cə  yə ha  zır  la  yır. 
Azər  bay  can  da mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu -
nun XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən baş  la -
yan, XIX əs  rin so  nu XX əs  rin əv  vəl-
 lə  rin  dən eti  ba  rən ge  niş vü  sət alan 
zən  gin bir ta  ri  xi var  dır ki, onu aşa-
 ğı  da  kı dövr  lə  rə böl  mək müm  kün -
dür:

1) XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən son -
la  rı  na qə  dər;

2) XIX əs  rin so  nu XX əs  rin əv -
vəl  lə  ri;

3) XX əs  rin 20-ci il  lə  rin  dən 60-cı 
il  lə  ri  nə qə  dər;

4) XX əs  rin 60-cı il  lə  rin  dən son -
la  rı  na qə  dər;

5) XX əs  rin son  la  rın  dan bu  gü  nə 
qə  dər.

Bi  rin  ci dövr Ab  bas  qu  lu ağa Ba -
kı  xa  nov, İs  ma  yıl bəy Qut  qa  şın  lı, 
Qa  sım bəy Za  kir, Mir  zə Şə  fi Va  zeh, 
Mir  zə Fə  tə  li Axund  za  də, Se  yid 
Əzim Şir  va  ni; ikin  ci dövr Əli bəy 
Hü  seyn  za  də, Mir  zə Ələk  bər Sa  bir, 
Cə  lil Məm  məd  qu  lu  za  də, Nə  ri  man 
Nə  ri  ma  nov, Mə  həm  məd Əmin Rə -
sul  za  də, Mir  zə Cə  fər Top  çu  ba  şov, 
Fə  tə  li xan Xoys  ki, Əh  məd bəy Ağa-
 yev; üçün  cü dövr Hü  seyn Ca  vid, 
Cə  fər Cab  bar  lı, Üze  yir Ha  cı  bə  yov, 
Sə  məd Vur  ğun, Sü  ley  man Rüs  təm, 
Rə  sul Rza, Mir  zə İb  ra  hi  mov... ki  mi 
zi  ya  lı  lar  la təm  sil olu  nur.

Hey  dər Əli  ye  vin bir mil  lət qu -
ru  cu  su ola  raq fəaliy  yə  ti (və mü  ba -
ri  zə  lə  ri!) bi  ri di  gə  ri  nin bi  la  va  si  tə 
da  va  mı olan dör  dün  cü və be  şin  ci 
dövr  lə  ri əha  tə edir ki, hə  min dövr-
 lər  də Zi  ya Bün  ya  dov, İsa Mu  ğan -
na, İs  ma  yıl Şıx  lı, Bəx  ti  yar Va  hab  za-
 də, Məm  məd Araz, Nə  ri  man Hə -
sən  za  də, Xə  lil Rza, Anar, El  çin... 

ki  mi zi  ya  lı  lar da mil  li özü  nü  dərk 
(və özü  nü  təs  diq!) uğ  run  da mü  ba -
ri  zə apar  mış, bö  yük xid  mət  lər gös-
 tər  miş  lər.

Ke  çən əs  rin or  ta  la  rın  dan, xü  su -
si  lə 60-cı il  lər  dən So  vet  lər Bir  li  yi -
nin ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da özü  nü 
gös  tə  rən “mü  la  yim  ləş  mə” pro  se  si 
öl  kə  nin (özü  nə  məx  sus im  pe  ri  ya -
nın) hər ye  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da mil  li təəs  süb  keş-
 lik hiss  lə  ri  nin bu və ya di  gər də  rə -
cə  də açıq tə  za  hü  rü üçün müəy  yən 
şə  rait ya  rat  dı. Və hə  min şə  rait  dən 
düz  gün, məq  səd  yön  lü və məh  sul -
dar is  ti  fa  də  nin əsas qa  rant  la  rın  dan 
bi  ri (əs  lin  də, bi  rin  ci  si) Hey  dər Əli -
ye  vin şəx  sin  də güc  lü mil  li li  de  rin 
ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si idi.

Ümu  miy  yət  lə, bö  yük ta  ri  xi şəx -
siy  yə  tin mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se -
sin  də  ki mü  ba  ri  zə  də uğur  la  rı  nı tə -
min edən cə  hət  lər ən azı aşa  ğı  da  kı-
 lar  dan iba  rət  dir:

LİDER

Milli qurtuluşdan 
millət quruculuğuna

Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil-
 li li  de  ri, dün  ya miq  yas  lı ic  ti  mai-si -
ya  si xa  dim, bö  yük mü  tə  fək  kir 
Hey  dər Əli  ye  vin ta  ri  xi xid  mət  lə  ri 

haq  qın  da da  nı  şı  lar  kən, mə  lum ol -
du  ğu ki  mi, əsas diq  qət onun döv -
lət qu  ru  cu  lu  ğu mis  si  ya  sı  na ve  ri  lir 
ki, bu da ta  ma  mi  lə tə  biidir. Hər 
şey  dən əv  vəl ona gö  rə ki, Hey  dər 
Əli  yev Azər  bay  can  da, ümu  mən 
So  vet  lər Bir  li  yin  də si  ya  si nü  fuz qa -
zan  ma  ğa baş  la  dı  ğı ilk il  lər  dən - ke -
çən əs  rin 60-cı il  lə  ri  nin or  ta  la  rın -
dan ener  ji  si  ni, əsa  sən, Azər  bay  can-
 da mil  li, müasir və So  vet  lər Bir  li  yi-
 nin im  kan ve  rə  cə  yi qə  dər müs  tə  qil 
bir döv  lə  tin qu  rul  ma  sı  na həsr et -
miş, bir ne  çə mər  hə  lə  dən ke  çən 
ki  fa  yət qə  dər inam  lı, ar  dı  cıl mü  ba-
 ri  zə  lər  dən son  ra - 90-cı il  lə  rin əv -
vəl  lə  rin  dən baş  la  ya  raq müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni həm qur -
muş, həm də onun in  ki  şa  fı üçün 
mü  kəm  məl st  ra  te  ji pers  pe  ktiv  lər 
müəy  yən et  miş  dir. Bu, əl  bət  tə, 
mən  sub ol  du  ğu xal  qın ira  də  si  ni 
ifa  də edən bö  yük li  de  rin əsas ta  ri  xi 
mis  si  ya  sı idi... Bu  nun  la be  lə Hey -

dər Əli  ye  vin döv  lət qu  ru  cu  lu  ğun -
dan heç də ki  çik ol  ma  yan bir mis  si-
 ya  sı da mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu idi ki, 
fik  ri  miz  cə, el  mi təd  qi  qat  lar  da hə -
min mə  sə  lə  yə, hə  lə ki, la  zı  mi sə -
viy  yə  də (və miq  yas  da) diq  qət ye  ti-
 ril  mir.

Po  li  to  lo  ji mü  la  hi  zə  lə  rə gö  rə, 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu xey  li də  rə  cə  də 
si  ya  si-ad  mi  nist  ra  tiv ha  di  sə ol  du  ğu 
hal  da, mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu mə  nə  vi-
si  ya  si pro  ses  dir. Və elə bir möh  tə -
şəm pro  ses  dir ki, adə  tən, yüz il  lər 
bo  yu da  vam edib, xal  qın müx  tə  lif 
ta  ri  xi dövr  lər  də, mər  hə  lə  lər  də tə  bii 
ola  raq ye  tiş  dir  di  yi bir ne  çə zi  ya  lı -
lar, ic  ti  mai xa  dim  lər, mü  tə  fək  kir  lər 
nəs  li  nin çox  şa  xə  li, çox  miq  yas  lı 
mü  ba  ri  zə  lə  ri ilə mü  şa  yiət olu  nur.

Mil  lət qu  ru  cu  su  nun ən mü  hüm 
xü  su  siy  yə  ti bun  dan iba  rət  dir ki, 
mən  sub ol  du  ğu et  no  sun, xal  qın, 
mil  lə  tin müs  tə  qil  li  yi, in  ki  şa  fı, dün-
 ya  nın müasir (mə  də  ni) mil  lət  lə  ri 

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı,

akademik

1993-cü ilin 15 iyunu Azərbaycan xalqının tarixinə  
Milli Qurtuluş Günü kimi daxil oldu və bu gün hər bir 

azərbaycanlının əsrlər boyu mənsub olduğu millətin  
tarixi (və lideri!) ilə iftixar duyacağı bir gündür.



may-iyun	2017				7170					Milli	Məclis

sə  viy  yə  si  nə yük  səl  mə  si uğ  run  da 
mü  ba  ri  zə apa  rır. Və əgər mil  li döv-
 lət müs  tə  qil  li  yi  nə nail ol  maq qey  ri-
müm  kün  dür  sə, hə  min mü  ba  ri  zə -
dən im  ti  na et  mə  yib xal  qın gü  cü  nü, 
ya  ra  dı  cı  lıq ener  ji  si  ni tə  mər  küz  ləş -
dir  mək  lə onu gə  lə  cə  yə ha  zır  la  yır. 
Azər  bay  can  da mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu -
nun XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən baş  la -
yan, XIX əs  rin so  nu XX əs  rin əv  vəl-
 lə  rin  dən eti  ba  rən ge  niş vü  sət alan 
zən  gin bir ta  ri  xi var  dır ki, onu aşa-
 ğı  da  kı dövr  lə  rə böl  mək müm  kün -
dür:

1) XIX əs  rin əv  vəl  lə  rin  dən son -
la  rı  na qə  dər;

2) XIX əs  rin so  nu XX əs  rin əv -
vəl  lə  ri;

3) XX əs  rin 20-ci il  lə  rin  dən 60-cı 
il  lə  ri  nə qə  dər;

4) XX əs  rin 60-cı il  lə  rin  dən son -
la  rı  na qə  dər;

5) XX əs  rin son  la  rın  dan bu  gü  nə 
qə  dər.

Bi  rin  ci dövr Ab  bas  qu  lu ağa Ba -
kı  xa  nov, İs  ma  yıl bəy Qut  qa  şın  lı, 
Qa  sım bəy Za  kir, Mir  zə Şə  fi Va  zeh, 
Mir  zə Fə  tə  li Axund  za  də, Se  yid 
Əzim Şir  va  ni; ikin  ci dövr Əli bəy 
Hü  seyn  za  də, Mir  zə Ələk  bər Sa  bir, 
Cə  lil Məm  məd  qu  lu  za  də, Nə  ri  man 
Nə  ri  ma  nov, Mə  həm  məd Əmin Rə -
sul  za  də, Mir  zə Cə  fər Top  çu  ba  şov, 
Fə  tə  li xan Xoys  ki, Əh  məd bəy Ağa-
 yev; üçün  cü dövr Hü  seyn Ca  vid, 
Cə  fər Cab  bar  lı, Üze  yir Ha  cı  bə  yov, 
Sə  məd Vur  ğun, Sü  ley  man Rüs  təm, 
Rə  sul Rza, Mir  zə İb  ra  hi  mov... ki  mi 
zi  ya  lı  lar  la təm  sil olu  nur.

Hey  dər Əli  ye  vin bir mil  lət qu -
ru  cu  su ola  raq fəaliy  yə  ti (və mü  ba -
ri  zə  lə  ri!) bi  ri di  gə  ri  nin bi  la  va  si  tə 
da  va  mı olan dör  dün  cü və be  şin  ci 
dövr  lə  ri əha  tə edir ki, hə  min dövr-
 lər  də Zi  ya Bün  ya  dov, İsa Mu  ğan -
na, İs  ma  yıl Şıx  lı, Bəx  ti  yar Va  hab  za-
 də, Məm  məd Araz, Nə  ri  man Hə -
sən  za  də, Xə  lil Rza, Anar, El  çin... 

ki  mi zi  ya  lı  lar da mil  li özü  nü  dərk 
(və özü  nü  təs  diq!) uğ  run  da mü  ba -
ri  zə apar  mış, bö  yük xid  mət  lər gös-
 tər  miş  lər.

Ke  çən əs  rin or  ta  la  rın  dan, xü  su -
si  lə 60-cı il  lər  dən So  vet  lər Bir  li  yi -
nin ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da özü  nü 
gös  tə  rən “mü  la  yim  ləş  mə” pro  se  si 
öl  kə  nin (özü  nə  məx  sus im  pe  ri  ya -
nın) hər ye  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da mil  li təəs  süb  keş-
 lik hiss  lə  ri  nin bu və ya di  gər də  rə -
cə  də açıq tə  za  hü  rü üçün müəy  yən 
şə  rait ya  rat  dı. Və hə  min şə  rait  dən 
düz  gün, məq  səd  yön  lü və məh  sul -
dar is  ti  fa  də  nin əsas qa  rant  la  rın  dan 
bi  ri (əs  lin  də, bi  rin  ci  si) Hey  dər Əli -
ye  vin şəx  sin  də güc  lü mil  li li  de  rin 
ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si idi.

Ümu  miy  yət  lə, bö  yük ta  ri  xi şəx -
siy  yə  tin mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se -
sin  də  ki mü  ba  ri  zə  də uğur  la  rı  nı tə -
min edən cə  hət  lər ən azı aşa  ğı  da  kı-
 lar  dan iba  rət  dir:

LİDER

Milli qurtuluşdan 
millət quruculuğuna

Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil-
 li li  de  ri, dün  ya miq  yas  lı ic  ti  mai-si -
ya  si xa  dim, bö  yük mü  tə  fək  kir 
Hey  dər Əli  ye  vin ta  ri  xi xid  mət  lə  ri 

haq  qın  da da  nı  şı  lar  kən, mə  lum ol -
du  ğu ki  mi, əsas diq  qət onun döv -
lət qu  ru  cu  lu  ğu mis  si  ya  sı  na ve  ri  lir 
ki, bu da ta  ma  mi  lə tə  biidir. Hər 
şey  dən əv  vəl ona gö  rə ki, Hey  dər 
Əli  yev Azər  bay  can  da, ümu  mən 
So  vet  lər Bir  li  yin  də si  ya  si nü  fuz qa -
zan  ma  ğa baş  la  dı  ğı ilk il  lər  dən - ke -
çən əs  rin 60-cı il  lə  ri  nin or  ta  la  rın -
dan ener  ji  si  ni, əsa  sən, Azər  bay  can-
 da mil  li, müasir və So  vet  lər Bir  li  yi-
 nin im  kan ve  rə  cə  yi qə  dər müs  tə  qil 
bir döv  lə  tin qu  rul  ma  sı  na həsr et -
miş, bir ne  çə mər  hə  lə  dən ke  çən 
ki  fa  yət qə  dər inam  lı, ar  dı  cıl mü  ba-
 ri  zə  lər  dən son  ra - 90-cı il  lə  rin əv -
vəl  lə  rin  dən baş  la  ya  raq müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni həm qur -
muş, həm də onun in  ki  şa  fı üçün 
mü  kəm  məl st  ra  te  ji pers  pe  ktiv  lər 
müəy  yən et  miş  dir. Bu, əl  bət  tə, 
mən  sub ol  du  ğu xal  qın ira  də  si  ni 
ifa  də edən bö  yük li  de  rin əsas ta  ri  xi 
mis  si  ya  sı idi... Bu  nun  la be  lə Hey -

dər Əli  ye  vin döv  lət qu  ru  cu  lu  ğun -
dan heç də ki  çik ol  ma  yan bir mis  si-
 ya  sı da mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu idi ki, 
fik  ri  miz  cə, el  mi təd  qi  qat  lar  da hə -
min mə  sə  lə  yə, hə  lə ki, la  zı  mi sə -
viy  yə  də (və miq  yas  da) diq  qət ye  ti-
 ril  mir.

Po  li  to  lo  ji mü  la  hi  zə  lə  rə gö  rə, 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu xey  li də  rə  cə  də 
si  ya  si-ad  mi  nist  ra  tiv ha  di  sə ol  du  ğu 
hal  da, mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu mə  nə  vi-
si  ya  si pro  ses  dir. Və elə bir möh  tə -
şəm pro  ses  dir ki, adə  tən, yüz il  lər 
bo  yu da  vam edib, xal  qın müx  tə  lif 
ta  ri  xi dövr  lər  də, mər  hə  lə  lər  də tə  bii 
ola  raq ye  tiş  dir  di  yi bir ne  çə zi  ya  lı -
lar, ic  ti  mai xa  dim  lər, mü  tə  fək  kir  lər 
nəs  li  nin çox  şa  xə  li, çox  miq  yas  lı 
mü  ba  ri  zə  lə  ri ilə mü  şa  yiət olu  nur.

Mil  lət qu  ru  cu  su  nun ən mü  hüm 
xü  su  siy  yə  ti bun  dan iba  rət  dir ki, 
mən  sub ol  du  ğu et  no  sun, xal  qın, 
mil  lə  tin müs  tə  qil  li  yi, in  ki  şa  fı, dün-
 ya  nın müasir (mə  də  ni) mil  lət  lə  ri 

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı,
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yət  lə  ri  nin nü  fu  zu  nu güc  lən -
dir  mək, ye  ni (gənc) nəs  lin 
mə  nə  vi sağ  lam  lı  ğı  nı tə  min et -
mək üçün ar  dı  cıl, inam  lı təş -
ki  lat  çı  lıq təd  bir  lə  ri  nin gö  rül -
mə  si.

Ümum  mil  li li  der müs  tə  qil  lik 
döv  rün  də müəy  yən mü  na  si  bət  lər -
də Azər  bay  ca  nın ən ye  ni ta  ri  xi  nə 
dair öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti  ni, zi  ya  lı  la  rı 
dü  şün  dü  rən bir sı  ra sual  la  ra ca  vab 
ver  mə  li olur  du ki, on  lar  dan bi  ri də 
be  lə idi: “Nə üçün 60-cı, 70-ci il  lər -
də Azər  bay  can  dan so  na qə  dər tə -
qib olu  nan bir dis  si  dent - mil  lət  çi 
çıx  ma  dı? Hal  bu  ki So  vet  lər Bir  li  yi -
nin di  gər res  pub  li  ka  la  rın  da on  lar 
ki  fa  yət qə  dər ol  muş  du  lar...” Ca  vab 
ol  duq  ca yığ  cam (və mü  kəm  məl) 
idi: “Çün  ki ən bö  yük dis  si  dent 
mən özüm idim...”

Hey  dər Əli  ye  vin mil  lət qu  ru  cu -
lu  ğu si  ya  sə  ti  nin, fik  ri  miz  cə, üç əsas 
prin  si  pi möv  cud  dur:

1) mil   lə   tin özü   nü özü   nə ta   nıt  -
maq;

2)  mil   lə   ti, xü   su   si   lə onun zi   ya   lı  -
la   rı   nın, bö   yük şəx   siy   yət   lə   ri  -
nin tim   sa   lın   da hər han   sı təh  -
lü   kə   dən xi   las (və mü   da   fiə) 
et   mək;

3)  mil   lə   ti dün   ya   ya (elə   cə də 
dün   ya   nı mil   lə   tə) ta   nıt   maq.

Ta  ri  xin təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, 
mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si o za -
man uğur  lu və ya məh  sul  dar olur 
ki, hə  min pro  ses təd  ri  cən, fun  da -
men  tal də  yər  lə  rə əsas  la  na  raq get -
sin... Və hər cür po  pu  lizm  dən, tə -
ləs  kən  lik  dən, “mil  lət xa  dim  lə -
ri”nin li  der  lik id  diala  rı  nın do  ğur -
du  ğu mü  na  qi  şə  lər  dən, mən  səb  pə-
 rəst  lik  dən uzaq ol  sun. Hey  dər 
Əli  ye  vin tə  mən  na  sız xalq, mil  lət 
sev  gi  si im  kan ver  di ki, o, mən  sub 
ol  du  ğu xal  qı, mil  lə  ti ən yük  sək sə -
viy  yə  də irə  li apa  ra (yük  səl  də!), 
qar  şı  ya çı  xan ki  fa  yət qə  dər güc  lü 
ma  neələ  ri cə  sa  rət  lə ara  dan qal  dı  ra 
bil  sin. Ümum  mil  li li  der ya  xın keç-
 mi  şin təc  rü  bə  sin  dən çox yax  şı bi -
lir  di (və bu  nu bir ne  çə də  fə qeyd 

et  miş  di) ki, mil  lət qu  ru  cu  lu  ğun  da 
ən təh  lü  kə  li hal  lar  dan bi  ri li  der  lik 
kon  yuk  tu  ru  dur ki, bu  nun acı nə  ti-
 cə  lə  ri  ni Azər  bay  can xal  qı az gör -
mə  miş  dir.

Li  der  lik kon  yuk  tur  la  rı isə elə bir 
mü  rək  kəb so  sial-psi  xo  lo  ji ha  di  sə -
dir ki, onu nə  zə  rə al  ma  dan, əs  lin -
də, müəy  yən mə  na  da, ida  rə et  mə -
dən mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si  ni 
uğur  la apar  maq, de  mək olar ki, 
müm  kün de  yil. Bu  ra  ya (li  der  lik 
kon  yuk  tu  ru  na): a) öl  kə  nin uzun 
əsr  lər müx  tə  lif xan  lıq  la  ra par  ça  lan-
 ma  sı nə  ti  cə  sin  də hər re  gionun öz 
li  der  lə  ri  ni ya  rat  maq id  diala  rın  dan 
(və ta  ri  xi təc  rü  bə  sin  dən) irə  li gə  lən 
mü  na  qi  şə  li  lik; b) mər  kə  zin (Mosk -
va  nın) bi  ri di  gə  ri  ni əvəz edən sü  ni 
li  der  lər ha  zır  la  yıb on  la  rın şi  şir  dil -
miş (və mü  ba  hi  sə  li) “nü  fuz”u ilə 
öl  kə  ni ida  rə et  mə  yə ça  lış  ma  sı;  
c) ar  dı  cıl ol  ma  yan, bir növ im  pul -
siv “qəh  rə  man  lıq”la  rın or  ta  ya çı -
xar  dı  ğı tə  sa  dü  fi li  der  lik id  diala  rı -
nın do  ğur  du  ğu prob  lem  lər və s. 
da  xil  dir ki, bun  la  rın hər bi  ri, prak -
tik ola  raq, ha  mı  sı bir yer  də Azər -
bay  can xal  qı  nın tə  mər  küz  ləş  mə  si 
qar  şı  sın  da hə  mi  şə bö  yük ma  neələ -
rə çev  ril  miş, mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu  nun 

la  zı  mi (tə  bii) sü  rət  lə get  mə  si  ni pro-
 vo  ka  si  ya xa  rak  ter  li me  tod və üsul -
lar  la lən  git  miş  dir.

Mil  lət, ya  xud döv  lət qu  ru  cu  lu -
ğun  da bir li  der sə  viy  yə  sin  də iş  ti -
rak et  mə  yin tə  məl şər  ti, əl  bət  tə, 
ümu  mi (uni  ver  sal) xa  rak  te  rə ma -
lik  dir ki, bu da mən  sub ol  du  ğun 
et  no  sun (xal  qın) hər han  sı bir sa  hə-
 də (el  mi, mə  də  ni, hər  bi, ida  rə  çi  lik 
və s.) və ya bu sa  hə  lə  rin bir ne  çə -
sin  də nü  fu  zu  nu qa  zan  maq  dan iba-
 rət  dir. Bun  dan son  ra isə mil  li li  de -
rin mil  lət, ya  xud döv  lət müs  tə  qil  li-
 yi uğ  run  da mər  kə  zi ha  ki  miy  yət  lə 
“dialoq”u baş  la  yır ki, Azər  bay  ca -
nın Hey  dər Əli  ye  və qə  dər  ki si  ya  si 
ta  ri  xin  də bu  nun, əsa  sən, üç təc  rü -
bə  si möv  cud ol  muş  du:

1) müs  tə  qil  lik tə  lə  bi ilə bu və ya 
di  gər şə  kil  də mər  kə  zi ha  ki -
miy  yə  tə qar  şı çıx  maq;

2) mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tin bü  tün 
tə  ləb  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  tir  mək  lə 
uzun müd  dət ha  ki  miy  yət  də 
qa  lıb, nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, ek  zo  tik 
və ya de  ko  ra  tiv bir li  de  rə çev-
 ril  mək;

3) mil  li mə  na  fe  lə  ri göz  lə  mək, 
mü  da  fiə et  mək və mil  lə  tin ar -
dı  cıl tə  rəq  qi  si  ni tə  min edə  cək 

LİDER

1) mən  sub ol  du  ğu et  no  sa, xal  qa, 
mil  lə  tə, ümu  mən et  nik-mə  də-
 ni sis  te  mə tə  bii, tə  rəd  düd  süz 
bağ  lı  lıq  dan irə  li gə  lən mil  li 
təəs  süb  keş  lik;

2) xal  qın ta  ri  xi  ni, düş  dü  yü ic  ti -
mai-si  ya  si və  ziy  yə  ti, sö  zün 
ge  niş mə  na  sın  da ya  ra  dı  cı  lıq 
po  ten  sialı  nı yük  sək in  tel  lekt -
lə də  rin  dən dərk edib tə  rəq  qi, 
tə  ka  mül üçün real, hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  si müm  kün proq  noz -
lar, pers  pek  tiv  lər müəy  yən 

et  mək is  te  da  dı;
3) özü  nə  qə  dər  ki (və müasir) 

mil  li ic  ti  mai-si  ya  si, ideolo  ji 
ma  raq  la  rı təh  lil edib ümu  mi -
ləş  dir  mək, ta  rix  dən gə  lən bu 
və ya di  gər sə  viy  yə  də for  ma -
laş  mış mil  li ideolo  gi  ya  nı 
özün  də eh  ti  va edib in  ki  şaf et -
dir  mək mə  ha  rə  ti;

4) ta  ri  xin təc  rü  bə  si  ni rəh  bər tut -
maq  la ha  ki  miy  yə  tin ver  di  yi 
im  kan  la  ra əsas  la  na  raq mil  li 
st  ra  te  ji ma  raq  la  rın hə  ya  ta ke -

çi  ril  mə  si üçün düz  gün tak  ti  ka 
yü  rüt  mək, keç  mi  şin səhv  lə -
rin  dən im  ti  na edib uğur  la  rı  nı 
da  ha da tək  mil for  ma  da təq -
dim et  mək ba  ca  rı  ğı;

5) mil  li, mə  nə  vi-ideolo  ji ener  ji -
nin tə  mər  küz  ləş  di  ril  mə  si, 
mü  za  ki  rə  lə  rə ge  niş mey  dan 
açıl  ma  sı, ic  ti  mai şüur  da  kı (və 
hə  yat  da  kı) qor  xu, əta  lət və tə -
rəd  düd simp  tom  la  rı  nın müm-
 kün qə  dər ara  dan qal  dı  rıl  ma -
sı, mil  lə  tin mü  tə  rəq  qi şəx  siy -
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yət  lə  ri  nin nü  fu  zu  nu güc  lən -
dir  mək, ye  ni (gənc) nəs  lin 
mə  nə  vi sağ  lam  lı  ğı  nı tə  min et -
mək üçün ar  dı  cıl, inam  lı təş -
ki  lat  çı  lıq təd  bir  lə  ri  nin gö  rül -
mə  si.

Ümum  mil  li li  der müs  tə  qil  lik 
döv  rün  də müəy  yən mü  na  si  bət  lər -
də Azər  bay  ca  nın ən ye  ni ta  ri  xi  nə 
dair öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti  ni, zi  ya  lı  la  rı 
dü  şün  dü  rən bir sı  ra sual  la  ra ca  vab 
ver  mə  li olur  du ki, on  lar  dan bi  ri də 
be  lə idi: “Nə üçün 60-cı, 70-ci il  lər -
də Azər  bay  can  dan so  na qə  dər tə -
qib olu  nan bir dis  si  dent - mil  lət  çi 
çıx  ma  dı? Hal  bu  ki So  vet  lər Bir  li  yi -
nin di  gər res  pub  li  ka  la  rın  da on  lar 
ki  fa  yət qə  dər ol  muş  du  lar...” Ca  vab 
ol  duq  ca yığ  cam (və mü  kəm  məl) 
idi: “Çün  ki ən bö  yük dis  si  dent 
mən özüm idim...”

Hey  dər Əli  ye  vin mil  lət qu  ru  cu -
lu  ğu si  ya  sə  ti  nin, fik  ri  miz  cə, üç əsas 
prin  si  pi möv  cud  dur:

1) mil   lə   tin özü   nü özü   nə ta   nıt  -
maq;

2)  mil   lə   ti, xü   su   si   lə onun zi   ya   lı  -
la   rı   nın, bö   yük şəx   siy   yət   lə   ri  -
nin tim   sa   lın   da hər han   sı təh  -
lü   kə   dən xi   las (və mü   da   fiə) 
et   mək;

3)  mil   lə   ti dün   ya   ya (elə   cə də 
dün   ya   nı mil   lə   tə) ta   nıt   maq.

Ta  ri  xin təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, 
mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si o za -
man uğur  lu və ya məh  sul  dar olur 
ki, hə  min pro  ses təd  ri  cən, fun  da -
men  tal də  yər  lə  rə əsas  la  na  raq get -
sin... Və hər cür po  pu  lizm  dən, tə -
ləs  kən  lik  dən, “mil  lət xa  dim  lə -
ri”nin li  der  lik id  diala  rı  nın do  ğur -
du  ğu mü  na  qi  şə  lər  dən, mən  səb  pə-
 rəst  lik  dən uzaq ol  sun. Hey  dər 
Əli  ye  vin tə  mən  na  sız xalq, mil  lət 
sev  gi  si im  kan ver  di ki, o, mən  sub 
ol  du  ğu xal  qı, mil  lə  ti ən yük  sək sə -
viy  yə  də irə  li apa  ra (yük  səl  də!), 
qar  şı  ya çı  xan ki  fa  yət qə  dər güc  lü 
ma  neələ  ri cə  sa  rət  lə ara  dan qal  dı  ra 
bil  sin. Ümum  mil  li li  der ya  xın keç-
 mi  şin təc  rü  bə  sin  dən çox yax  şı bi -
lir  di (və bu  nu bir ne  çə də  fə qeyd 

et  miş  di) ki, mil  lət qu  ru  cu  lu  ğun  da 
ən təh  lü  kə  li hal  lar  dan bi  ri li  der  lik 
kon  yuk  tu  ru  dur ki, bu  nun acı nə  ti-
 cə  lə  ri  ni Azər  bay  can xal  qı az gör -
mə  miş  dir.

Li  der  lik kon  yuk  tur  la  rı isə elə bir 
mü  rək  kəb so  sial-psi  xo  lo  ji ha  di  sə -
dir ki, onu nə  zə  rə al  ma  dan, əs  lin -
də, müəy  yən mə  na  da, ida  rə et  mə -
dən mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si  ni 
uğur  la apar  maq, de  mək olar ki, 
müm  kün de  yil. Bu  ra  ya (li  der  lik 
kon  yuk  tu  ru  na): a) öl  kə  nin uzun 
əsr  lər müx  tə  lif xan  lıq  la  ra par  ça  lan-
 ma  sı nə  ti  cə  sin  də hər re  gionun öz 
li  der  lə  ri  ni ya  rat  maq id  diala  rın  dan 
(və ta  ri  xi təc  rü  bə  sin  dən) irə  li gə  lən 
mü  na  qi  şə  li  lik; b) mər  kə  zin (Mosk -
va  nın) bi  ri di  gə  ri  ni əvəz edən sü  ni 
li  der  lər ha  zır  la  yıb on  la  rın şi  şir  dil -
miş (və mü  ba  hi  sə  li) “nü  fuz”u ilə 
öl  kə  ni ida  rə et  mə  yə ça  lış  ma  sı;  
c) ar  dı  cıl ol  ma  yan, bir növ im  pul -
siv “qəh  rə  man  lıq”la  rın or  ta  ya çı -
xar  dı  ğı tə  sa  dü  fi li  der  lik id  diala  rı -
nın do  ğur  du  ğu prob  lem  lər və s. 
da  xil  dir ki, bun  la  rın hər bi  ri, prak -
tik ola  raq, ha  mı  sı bir yer  də Azər -
bay  can xal  qı  nın tə  mər  küz  ləş  mə  si 
qar  şı  sın  da hə  mi  şə bö  yük ma  neələ -
rə çev  ril  miş, mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu  nun 

la  zı  mi (tə  bii) sü  rət  lə get  mə  si  ni pro-
 vo  ka  si  ya xa  rak  ter  li me  tod və üsul -
lar  la lən  git  miş  dir.

Mil  lət, ya  xud döv  lət qu  ru  cu  lu -
ğun  da bir li  der sə  viy  yə  sin  də iş  ti -
rak et  mə  yin tə  məl şər  ti, əl  bət  tə, 
ümu  mi (uni  ver  sal) xa  rak  te  rə ma -
lik  dir ki, bu da mən  sub ol  du  ğun 
et  no  sun (xal  qın) hər han  sı bir sa  hə-
 də (el  mi, mə  də  ni, hər  bi, ida  rə  çi  lik 
və s.) və ya bu sa  hə  lə  rin bir ne  çə -
sin  də nü  fu  zu  nu qa  zan  maq  dan iba-
 rət  dir. Bun  dan son  ra isə mil  li li  de -
rin mil  lət, ya  xud döv  lət müs  tə  qil  li-
 yi uğ  run  da mər  kə  zi ha  ki  miy  yət  lə 
“dialoq”u baş  la  yır ki, Azər  bay  ca -
nın Hey  dər Əli  ye  və qə  dər  ki si  ya  si 
ta  ri  xin  də bu  nun, əsa  sən, üç təc  rü -
bə  si möv  cud ol  muş  du:

1) müs  tə  qil  lik tə  lə  bi ilə bu və ya 
di  gər şə  kil  də mər  kə  zi ha  ki -
miy  yə  tə qar  şı çıx  maq;

2) mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tin bü  tün 
tə  ləb  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  tir  mək  lə 
uzun müd  dət ha  ki  miy  yət  də 
qa  lıb, nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, ek  zo  tik 
və ya de  ko  ra  tiv bir li  de  rə çev-
 ril  mək;

3) mil  li mə  na  fe  lə  ri göz  lə  mək, 
mü  da  fiə et  mək və mil  lə  tin ar -
dı  cıl tə  rəq  qi  si  ni tə  min edə  cək 

LİDER

1) mən  sub ol  du  ğu et  no  sa, xal  qa, 
mil  lə  tə, ümu  mən et  nik-mə  də-
 ni sis  te  mə tə  bii, tə  rəd  düd  süz 
bağ  lı  lıq  dan irə  li gə  lən mil  li 
təəs  süb  keş  lik;

2) xal  qın ta  ri  xi  ni, düş  dü  yü ic  ti -
mai-si  ya  si və  ziy  yə  ti, sö  zün 
ge  niş mə  na  sın  da ya  ra  dı  cı  lıq 
po  ten  sialı  nı yük  sək in  tel  lekt -
lə də  rin  dən dərk edib tə  rəq  qi, 
tə  ka  mül üçün real, hə  ya  ta ke -
çi  ril  mə  si müm  kün proq  noz -
lar, pers  pek  tiv  lər müəy  yən 

et  mək is  te  da  dı;
3) özü  nə  qə  dər  ki (və müasir) 

mil  li ic  ti  mai-si  ya  si, ideolo  ji 
ma  raq  la  rı təh  lil edib ümu  mi -
ləş  dir  mək, ta  rix  dən gə  lən bu 
və ya di  gər sə  viy  yə  də for  ma -
laş  mış mil  li ideolo  gi  ya  nı 
özün  də eh  ti  va edib in  ki  şaf et -
dir  mək mə  ha  rə  ti;

4) ta  ri  xin təc  rü  bə  si  ni rəh  bər tut -
maq  la ha  ki  miy  yə  tin ver  di  yi 
im  kan  la  ra əsas  la  na  raq mil  li 
st  ra  te  ji ma  raq  la  rın hə  ya  ta ke -

çi  ril  mə  si üçün düz  gün tak  ti  ka 
yü  rüt  mək, keç  mi  şin səhv  lə -
rin  dən im  ti  na edib uğur  la  rı  nı 
da  ha da tək  mil for  ma  da təq -
dim et  mək ba  ca  rı  ğı;

5) mil  li, mə  nə  vi-ideolo  ji ener  ji -
nin tə  mər  küz  ləş  di  ril  mə  si, 
mü  za  ki  rə  lə  rə ge  niş mey  dan 
açıl  ma  sı, ic  ti  mai şüur  da  kı (və 
hə  yat  da  kı) qor  xu, əta  lət və tə -
rəd  düd simp  tom  la  rı  nın müm-
 kün qə  dər ara  dan qal  dı  rıl  ma -
sı, mil  lə  tin mü  tə  rəq  qi şəx  siy -
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Və ha  ki  miy  yə  tə gəl  di  yi ilk il  lər  dən 
ha  mı  ya mə  lum idi ki, Hey  dər Əli -
yev ta  rix ya  ra  dır.

İs  tər Azər  bay  can  da, is  tər  sə də 
Azər  bay  can  dan kə  nar  da elə “azər -
bay  can  şü  nas  lar”, ya  xud “so  ve  to -
loq  lar” ta  pı  lır ki, Hey  dər Əli  ye  vin 
so  vet döv  rü fəaliy  yə  ti  ni, rəh  bər  lik-
ida  rə  çi  lik üs  lu  bu  nu “tən  tə  nə  lə  rə 
da  ha çox mey  dan aç  maq”da tən  qid 
et  mə  yə ça  lı  şır  lar. Bu  nun  la heç cür 
ra  zı  laş  maq ol  maz... Hər şey  dən əv -
vəl ona gö  rə ki, bu tən  tə  nə  lər, sö -
zün bö  yük mə  na  sın  da, xal  qa ruh 
ve  rir  di, onu təh  si  lə, in  tel  lek  tə, ic  ti -
mai fəal  lı  ğa, əmə  yə sə  fər  bər edir  di.

Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can  da 
so  vet döv  lət ida  rə  çi  li  yi sis  te  mi  ni 
Azər  bay  can xal  qı  nın xid  mə  ti  nə 
ver  mək  lə onu (döv  lət ida  rə  çi  li  yi  ni) 
mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tin “ca  ni  şin  li -
yi”ndən çı  xar  dı. Və bu  nun nə  ti  cə -
si  dir ki, azər  bay  can  lı  lar yal  nız ida -

rə olu  nan yox, həm də ida  rə edən 
xal  qa çev  ril  di  lər.

So  vet  lər Bir  li  yi  nin da  ğıl  ma  sı, 
Azər  bay  can  da mil  li müs  tə  qil  lik (və 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi) uğ  run  da hə  rə -
ka  tın güc  lən  mə  si il  lə  ri  nin so  sial-si-
 ya  si mən  zə  rə  si gös  tər  di ki, Hey  dər 
Əli  yev Azər  bay  can xal  qı  nı doğ  ru 
yol  la apar  mış hə  qi  qi mil  li li  der ol -
muş  dur. Çün  ki xalq müx  tə  lif xa -
rak  ter  li pro  vo  ka  si  ya  la  rı, nə  ti  cə eti -
ba  ri  lə, dəf edə  rək:

1) mil  li müs  tə  qil  lik ideal  la  rı  na 
sa  diq qa  lıb heç bir si  ya  si hi -
ma  yə  çi  lik id  diası  nı qə  bul et -
mə  di;

2) əra  zi bü  töv  lü  yü  nü ən kəs  kin 
(və güc  lü) təz  yiq qar  şı  sın  da 
be  lə gü  zəş  tə get  mə  di;

3) ona müx  tə  lif li  der  lər “tək  lif 
olun  du  ğu” hal  da, al  dan  ma -
yıb öz hə  qi  qi (və ta  ri  xi) li  de  ri-
 nə sə  da  qət nü  ma  yiş et  dir  di.

Ha  ki  miy  yə  tə gə  lən Hey  dər Əli -
yev baş  la  dı  ğı mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu 
pro  se  si  ni ye  ni ta  ri  xi şə  rait  də da  ha 
inam  la da  vam et  di  rə  rək ən ten  den-
 si  ya  lı və ya qıs  qanc ta  rix  çi  nin be  lə 
eti  raf et  mə  li ol  du  ğu, hə  qi  qə  tən, ca -
han  şü  mul iş  lər gör  dü ki, bu  ra  ya 
aşa  ğı  da  kı  lar xü  su  si  lə aid  dir:

a) mil  li mü  tə  şək  kil  li  yin müs  tə  qil 
döv  lət  çi  lik sə  viy  yə  sin  də tə -
min olun  ma  sı;

b) dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
mə  də  ni, ic  ti  mai-si  ya  si bir  li  yi -
nin güc  lən  di  ril  mə  si;

c) türk dün  ya  sı  nın et  nik-mə  də  ni 
bir  li  yi  nin si  ya  si bir  lik sə  viy -
yə  si  nə yük  səl  dil  mə  si.

Bü  tün bun  lar isə Azər  bay  can 
xal  qı  nın dün  ya miq  ya  sın  da özü  nə 
get-ge  də da  ha möh  kəm möv  qe tut-
 ma  sı  nı təs  diq et  mək  lə bö  yük mil  li 
in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri müəy  yən  ləş -
di  rir.

LİDER

real iş  lər gör  mək  lə ya  na  şı, 
mər  kə  zi ha  ki  miy  yət  dən ası  lı -
lı  ğı təd  ri  cən mi  ni  mu  ma en -
dir  mək.

Ən çə  tin (an  caq pers  pek  tiv  li) yol 
üçün  cü  sü idi. Və Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  can  da si  ya  si nü  fuz qa  zan -
dıq  dan son  ra məhz bu yol  la get -
di... O, mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tə qar  şı 
üs  yan et  mə  di, ək  si  nə, müx  tə  lif 
üsul  lar  la mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  ti 
məc  bur et  di ki, Azər  bay  can  la ma -
raq  lan  sın, onun ba  rə  sin  də qə  rar -
laş  mış “Ru  si  ya  nın uc  qar  la  rı” (Nə -
ri  man Nə  ri  ma  nov) - pe  ri  fe  ri  ya tə -
səv  vü  rün  dən əl çək  sin.

Dün  ya  gö  rü  şü eti  ba  ri  lə mil  li 
kom  mu  nist olan Hey  dər Əli  yev 
mil  li müs  tə  qil  lik uğ  run  da mü  ba  ri -

zə  sin  də əsas prin  sip ki  mi, mən  sub 
ol  du  ğu xal  qın hər han  sı id  dia ilə 
özü  nə qa  pan  ma  sı  nı, özü  nü təc  rid 
et  mə  si  ni yox, ən azı So  vet  lər Bir  li  yi 
miq  ya  sın  da dün  ya  ya açıl  ma  sı  nı 
seç  di. O, yax  şı bi  lir  di ki, xalq is  te -
dad  lı nü  ma  yən  də  lə  ri  nin tim  sa  lın -
da dün  ya  ya açı  lar  sa, özü  nü baş  qa 
xalq  lar  la mü  qa  yi  sə et  mək im  kan -
la  rı qa  za  na  caq  dır ki, bu da müs  tə -
qil  lik (və mü  tə  şək  kil  lik) üçün mü -
hüm şərt  dir. Və bu, mü  da  fiə de  yil, 
hü  cum tak  ti  ka  sı idi.

Hey  dər Əli  yev mən  sub ol  du  ğu 
(və ar  tıq de  mək olar ki, ye  ga  nə li -
de  ri ola  raq həm da  xil  də, həm də 
xa  ric  də məş  hur  laş  dı  ğı) xal  qın dün-
 ya miq  ya  sı  na çı  xan  da o qə  dər də 
mü  kəm  məl (və müasir) gö  rün  mə -

yə  cə  yin  dən çə  kin  mə  di. Və təd  ri  cən 
Mosk  va  ya, ümu  mən So  vet  lər Bir  li-
 yi  nə konk  ret iş  lə sü  but et  di ki, 
azər  bay  can  lı  lar zəh  mət  keş, mə  də -
ni, hər sa  hə  də uğur  lar qa  za  na bi  lə-
 cək is  te  dad  lı bir xalq  dır. Xal  qı yük-
 səlt  mə  yin, özü  nə (və dün  ya  ya) ta -
nıt  ma  ğın elə bir üsu  lu, for  ma  sı 
qal  ma  dı ki, Hey  dər Əli  yev on  dan 
tam gü  cü ilə is  ti  fa  də et  mə  miş, sı -
naq  dan ke  çir  mə  miş ol  sun. İq  ti  sa -
diy  yat, mə  də  niy  yət, döv  lət ida  rə  çi-
 li  yi ki  mi fun  da  men  tal sa  hə  lər  də  ki 
uzun il  lə  rin ge  ri  lik  lə  ri, əta  lə  ti və 
hərc-mərc  li  yi tez  lik  lə nəin  ki ara -
dan qal  dı  rıl  dı, res  pub  li  ka  nın ic  ti -
mai hə  ya  tın  da elə bir can  lan  ma ol -
du ki, in  san  lar mil  li mən  su  biy  yət -
lə  ri ilə qü  rur duy  ma  ğa baş  la  dı  lar. 
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Və ha  ki  miy  yə  tə gəl  di  yi ilk il  lər  dən 
ha  mı  ya mə  lum idi ki, Hey  dər Əli -
yev ta  rix ya  ra  dır.

İs  tər Azər  bay  can  da, is  tər  sə də 
Azər  bay  can  dan kə  nar  da elə “azər -
bay  can  şü  nas  lar”, ya  xud “so  ve  to -
loq  lar” ta  pı  lır ki, Hey  dər Əli  ye  vin 
so  vet döv  rü fəaliy  yə  ti  ni, rəh  bər  lik-
ida  rə  çi  lik üs  lu  bu  nu “tən  tə  nə  lə  rə 
da  ha çox mey  dan aç  maq”da tən  qid 
et  mə  yə ça  lı  şır  lar. Bu  nun  la heç cür 
ra  zı  laş  maq ol  maz... Hər şey  dən əv -
vəl ona gö  rə ki, bu tən  tə  nə  lər, sö -
zün bö  yük mə  na  sın  da, xal  qa ruh 
ve  rir  di, onu təh  si  lə, in  tel  lek  tə, ic  ti -
mai fəal  lı  ğa, əmə  yə sə  fər  bər edir  di.

Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can  da 
so  vet döv  lət ida  rə  çi  li  yi sis  te  mi  ni 
Azər  bay  can xal  qı  nın xid  mə  ti  nə 
ver  mək  lə onu (döv  lət ida  rə  çi  li  yi  ni) 
mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tin “ca  ni  şin  li -
yi”ndən çı  xar  dı. Və bu  nun nə  ti  cə -
si  dir ki, azər  bay  can  lı  lar yal  nız ida -

rə olu  nan yox, həm də ida  rə edən 
xal  qa çev  ril  di  lər.

So  vet  lər Bir  li  yi  nin da  ğıl  ma  sı, 
Azər  bay  can  da mil  li müs  tə  qil  lik (və 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi) uğ  run  da hə  rə -
ka  tın güc  lən  mə  si il  lə  ri  nin so  sial-si-
 ya  si mən  zə  rə  si gös  tər  di ki, Hey  dər 
Əli  yev Azər  bay  can xal  qı  nı doğ  ru 
yol  la apar  mış hə  qi  qi mil  li li  der ol -
muş  dur. Çün  ki xalq müx  tə  lif xa -
rak  ter  li pro  vo  ka  si  ya  la  rı, nə  ti  cə eti -
ba  ri  lə, dəf edə  rək:

1) mil  li müs  tə  qil  lik ideal  la  rı  na 
sa  diq qa  lıb heç bir si  ya  si hi -
ma  yə  çi  lik id  diası  nı qə  bul et -
mə  di;

2) əra  zi bü  töv  lü  yü  nü ən kəs  kin 
(və güc  lü) təz  yiq qar  şı  sın  da 
be  lə gü  zəş  tə get  mə  di;

3) ona müx  tə  lif li  der  lər “tək  lif 
olun  du  ğu” hal  da, al  dan  ma -
yıb öz hə  qi  qi (və ta  ri  xi) li  de  ri-
 nə sə  da  qət nü  ma  yiş et  dir  di.

Ha  ki  miy  yə  tə gə  lən Hey  dər Əli -
yev baş  la  dı  ğı mil  lət qu  ru  cu  lu  ğu 
pro  se  si  ni ye  ni ta  ri  xi şə  rait  də da  ha 
inam  la da  vam et  di  rə  rək ən ten  den-
 si  ya  lı və ya qıs  qanc ta  rix  çi  nin be  lə 
eti  raf et  mə  li ol  du  ğu, hə  qi  qə  tən, ca -
han  şü  mul iş  lər gör  dü ki, bu  ra  ya 
aşa  ğı  da  kı  lar xü  su  si  lə aid  dir:

a) mil  li mü  tə  şək  kil  li  yin müs  tə  qil 
döv  lət  çi  lik sə  viy  yə  sin  də tə -
min olun  ma  sı;

b) dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nın 
mə  də  ni, ic  ti  mai-si  ya  si bir  li  yi -
nin güc  lən  di  ril  mə  si;

c) türk dün  ya  sı  nın et  nik-mə  də  ni 
bir  li  yi  nin si  ya  si bir  lik sə  viy -
yə  si  nə yük  səl  dil  mə  si.

Bü  tün bun  lar isə Azər  bay  can 
xal  qı  nın dün  ya miq  ya  sın  da özü  nə 
get-ge  də da  ha möh  kəm möv  qe tut-
 ma  sı  nı təs  diq et  mək  lə bö  yük mil  li 
in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri müəy  yən  ləş -
di  rir.

LİDER

real iş  lər gör  mək  lə ya  na  şı, 
mər  kə  zi ha  ki  miy  yət  dən ası  lı -
lı  ğı təd  ri  cən mi  ni  mu  ma en -
dir  mək.

Ən çə  tin (an  caq pers  pek  tiv  li) yol 
üçün  cü  sü idi. Və Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  can  da si  ya  si nü  fuz qa  zan -
dıq  dan son  ra məhz bu yol  la get -
di... O, mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tə qar  şı 
üs  yan et  mə  di, ək  si  nə, müx  tə  lif 
üsul  lar  la mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  ti 
məc  bur et  di ki, Azər  bay  can  la ma -
raq  lan  sın, onun ba  rə  sin  də qə  rar -
laş  mış “Ru  si  ya  nın uc  qar  la  rı” (Nə -
ri  man Nə  ri  ma  nov) - pe  ri  fe  ri  ya tə -
səv  vü  rün  dən əl çək  sin.

Dün  ya  gö  rü  şü eti  ba  ri  lə mil  li 
kom  mu  nist olan Hey  dər Əli  yev 
mil  li müs  tə  qil  lik uğ  run  da mü  ba  ri -

zə  sin  də əsas prin  sip ki  mi, mən  sub 
ol  du  ğu xal  qın hər han  sı id  dia ilə 
özü  nə qa  pan  ma  sı  nı, özü  nü təc  rid 
et  mə  si  ni yox, ən azı So  vet  lər Bir  li  yi 
miq  ya  sın  da dün  ya  ya açıl  ma  sı  nı 
seç  di. O, yax  şı bi  lir  di ki, xalq is  te -
dad  lı nü  ma  yən  də  lə  ri  nin tim  sa  lın -
da dün  ya  ya açı  lar  sa, özü  nü baş  qa 
xalq  lar  la mü  qa  yi  sə et  mək im  kan -
la  rı qa  za  na  caq  dır ki, bu da müs  tə -
qil  lik (və mü  tə  şək  kil  lik) üçün mü -
hüm şərt  dir. Və bu, mü  da  fiə de  yil, 
hü  cum tak  ti  ka  sı idi.

Hey  dər Əli  yev mən  sub ol  du  ğu 
(və ar  tıq de  mək olar ki, ye  ga  nə li -
de  ri ola  raq həm da  xil  də, həm də 
xa  ric  də məş  hur  laş  dı  ğı) xal  qın dün-
 ya miq  ya  sı  na çı  xan  da o qə  dər də 
mü  kəm  məl (və müasir) gö  rün  mə -

yə  cə  yin  dən çə  kin  mə  di. Və təd  ri  cən 
Mosk  va  ya, ümu  mən So  vet  lər Bir  li-
 yi  nə konk  ret iş  lə sü  but et  di ki, 
azər  bay  can  lı  lar zəh  mət  keş, mə  də -
ni, hər sa  hə  də uğur  lar qa  za  na bi  lə-
 cək is  te  dad  lı bir xalq  dır. Xal  qı yük-
 səlt  mə  yin, özü  nə (və dün  ya  ya) ta -
nıt  ma  ğın elə bir üsu  lu, for  ma  sı 
qal  ma  dı ki, Hey  dər Əli  yev on  dan 
tam gü  cü ilə is  ti  fa  də et  mə  miş, sı -
naq  dan ke  çir  mə  miş ol  sun. İq  ti  sa -
diy  yat, mə  də  niy  yət, döv  lət ida  rə  çi-
 li  yi ki  mi fun  da  men  tal sa  hə  lər  də  ki 
uzun il  lə  rin ge  ri  lik  lə  ri, əta  lə  ti və 
hərc-mərc  li  yi tez  lik  lə nəin  ki ara -
dan qal  dı  rıl  dı, res  pub  li  ka  nın ic  ti -
mai hə  ya  tın  da elə bir can  lan  ma ol -
du ki, in  san  lar mil  li mən  su  biy  yət -
lə  ri ilə qü  rur duy  ma  ğa baş  la  dı  lar. 
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pial  lı  ğın  dan, bir söz  lə, mə  nə  vi key -
fiy  yət  lə  rin  dən çox ası  lı  dır. Ümum -
mil  li li  der Hey  dər Əli  yev hər bir 
və  zi  fə  li şəxs  dən ilk növ  bə  də “mə  nə-
 vi saf  lıq, döv  lə  tin qa  nun  la  rı  na riayət 
et  mək, öz işi  nə sə  da  qət” tə  ləb edir -
di. O, ha  mı  nın öz ye  rin  də, öz və  zi  fə-
 si  nə uy  ğun mə  su  liy  yət da  şı  dı  ğı  nı 
xü  su  si qeyd edir, ha  mı  ya tə  va  zö  kar 
ol  ma  ğı, və  zi  fə  dən sui-is  ti  fa  də et  mə -
mə  yi, heç kə  sin xü  su  si sta  tus ar  zu -
sun  da ol  ma  ma  sı  nı töv  si  yə edir, qa -
nun qar  şı  sın  da ha  mı  nın bə  ra  bər ol -
du  ğu  nu dö  nə-dö  nə xa  tır  la  dır  dı.

Ulu ön  dər və  zi  fə  li şəxs  lər  dən, 
döv  lət qul  luq  çu  la  rın  dan “ge  cə də, 
gün  düz də öz və  zi  fə  si və mə  su  liy -
yə  ti haq  qın  da dü  şün  mə  yi”, tək  cə 
iş  də otu  rub, iş saat  la  rı  nı ba  şa  vur -
maq ba  rə  də  dü  şün  mə  mə  yi tə  ləb 
edir  di. 

Azər  bay  can  da döv  lət qul  lu  ğu -
nun in  ki  şaf mər  hə  lə  lə  ri  nə nə  zər 
sal  dıq  da son 25 il  də döv  lət qul  lu -
ğu  nun cə  miy  yə  tin ida  rə olun  ma -
sın  da mü  hüm va  si  tə  yə çev  ril  di  yi -

ni, keç  miş par  ti  ya və so  vet no -
menk  la  tu  ru  nun ida  rə  çi  lik təc  rü  bə -
si  nin ye  ni for  ma və me  tod  lar  la 
əvəz edil  di  yi  ni gö  rü  rük. Xü  su  si  lə 
son il  lər  də ye  ni sis  te  min kreativ 
dü  şün  cə  yə ma  lik döv  lət qul  luq  çu -
la  rı  nın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  nın, da  ha 
tə  şəb  büs  kar kadr  la  rın irə  li çə  kil -
mə  si  nin, bey  nəl  xalq təc  rü  bə  dən 
us  ta  lıq  la bəh  rə  lən  mə  nin şa  hi  di 
olu  ruq.

Ye  ni nə  sil döv  lət qul  luq  çu  la  rı 
müasir in  for  ma  si  ya və tex  no  lo  gi -
ya  lar  dan da  ha sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et -
mə  yə və ida  rəet  mə sis  te  min  də ən 
müasir in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la -
rı  nın tət  bi  qi  nə üs  tün  lük ve  rir  lər ki, 
bu da za  ma  nın, döv  rün tə  lə  bin  dən 
irə  li  gə  lir. Fəxr  lə de  mək olar ki, 
Azər  bay  can  da döv  lə  tin ida  rə olun-
 ma  sın  da ye  ni prin  sip  lə  ri və ida -
rəet  mə tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nı uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  rən be  lə kadr  la  rın bö -
yük eh  ti  ya  tı  ya  ran  mış  dır.

Ümu  miy  yət  lə, əha  li  nin çox az bir 
his  sə  si  ni - cə  mi 0,6 faizi  ni təş  kil 

edən döv  lət qul  luq  çu  la  rı res  pub  li -
ka  da ic  ti  mai-si  ya  si sa  bit  li  yin qo  run -
ma  sın  da, de  mok  ra  tik də  yər  lə  rin 
bər  qə  rar olun  ma  sın  da, iq  ti  sa  di in  ki-
 şa  fın sü  rət  lən  di  ril  mə  sin  də, və  tən -
daş  la  rın hü  quq və azad  lıq  la  rı  nın 
tə  min edil  mə  sin  də, on  la  rın gün  də -
lik prob  lem  lə  ri  nin həl  lin  də ya  xın -
dan iş  ti  rak edir, bu şə  rəf  li yü  kü çi -
yin  lə  rin  də lə  ya  qət  lə da  şı  yır  lar. 

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin gün  dən-
gü  nə güc  lən  mə  si, cə  miy  yət  də bö -
yük həm  rəy  li  yin və bir  li  yin hökm 
sür  mə  si bu  nu ay  dın gös  tə  rir. Azər-
 bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
de  di  yi ki  mi, “da  xi  li sa  bit  lik, ic  ti -
mai-si  ya  si asa  yiş, xalq  la iq  ti  dar 
ara  sın  da olan bir  lik - bü  tün bu 
amil  lər hər bir öl  kə  nin uğur  lu in  ki-
 şa  fı üçün va  cib  dir”.

Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev Azər-
 bay  can xal  qı  nın, Azər  bay  can döv  lə -
ti  nin ma  raq  la  rı  nı hər şey  dən üs  tün 
tu  ta  raq cə  miy  yət  də əda  lət prin  si  pi -
ni daim önə çə  kir, hər şe  yin əda  lət 
prin  si  pi əsa  sın  da qu  rul  ma  lı ol  du  ğu-
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Müasir Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
qu  ru  cu  su Hey  dər Əli  ye  vin ide  ya  la  rı 
əsa  sın  da gün  dən-gü  nə in  ki  şaf edən 
res  pub  li  ka  mı  zın  iq  ti  sa  di po  ten  sialı 
güc  lən  dik  cə onun bir döv  lət ki  mi 
hü  qu  qu ba  za  sı da ge  niş  lə  nir və bü -
tün sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi uğur  lar 
gün  bə  gün ar  tır. Öl  kə  nin ida  rə olun-
 ma me  xa  nizm  lə  ri,  döv  lə  tin ida  rə 
edil  mə  sin  də mü  hüm va  si  tə olan 
döv  lət qul  lu  ğu da müasir tə  ləb  lə  rə 
uy  ğun ola  raq daim tək  mil  ləş  di  ri  lir. 
Azər  bay  can  da döv  lət qul  lu  ğu Ulu 
ön  də  rin hə  lə 2000-ci il  də təs  diq et  di-
 yi və 2001-ci ilin sent  yab  rın  da qüv -

və  yə min  miş “Döv  lət qul  lu  ğu haq -
qın  da” Qa  nun  la tən  zim  lə  nir. Bu qa -
nun qə  bul edi  lən  dən in  di  yə  dək 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Kons -
ti  tu  si  ya  sı  na və di  gər qa  nun  la  rı  na 
uy  ğun ola  raq bi  la  va  si  tə döv  lət qul -
lu  ğu ilə əla  qə  dar 55-dən ar  tıq qa -
nun, 80-dək fər  man, öl  kə Pre  zi  den -
ti  nin 40-dan çox sə  rən  ca  mı, res  pub -
li  ka Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin bir sı  ra 
qay  da  la  rı təs  diq edən müx  tə  lif qə -
rar  la  rı qə  bul olun  muş  dur. 

Döv  lət qul  lu  ğu  na aid qə  bul olun-
 muş bü  tün akt  lar  da cə  miy  yə  tin in -
ki  şa  fın  dan irə  li gə  lən, döv  lət  lə və -
tən  daş  lar ara  sın  da əla  qə  lə  ri tən  zim -
lə  yən nor  ma  lar müəy  yən edil  miş, 
döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın hü  quq və və -
zi  fə  lə  ri ilə ya  na  şı, on  la  rın mə  su  liy -
yə  ti də ar  tı  rıl  mış  dır. Hə  min akt  lar 
haq  qın  da mət  buat  da vax  ta  şı  rı mə  lu-
 mat ve  ril  di  yin  dən on  la  rın ge  niş şər -
hi  ni ver  mə  yə eh  ti  yac ol  ma  sa da, bir 
mə  sə  lə  ni xü  su  si vur  ğu  la  maq la  zım -
dır ki, bu akt  la  rın hər bi  rin  də əsas 
prin  sip döv  lət ida  rəet  mə st  ruk  tu  ru -
nun da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, 
döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın hü  quq və və -
zi  fə  lə  ri  nin konk  ret  ləş  di  ril  mə  si, on  la-
 rın və  tən  daş  la  ra mü  na  si  bə  ti, döv  lət 
və cə  miy  yət qar  şı  sın  da mə  su  liy  yə  ti -
nin ar  tı  rıl  ma  sı əsas yer tut  muş  dur.  

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə  ti-
 nin sə  mə  rə  si on  la  rın cə  miy  yə  tin in -
ki  şa  fı üçün nə də  rə  cə  də real fəaliy -
yət gös  tər  dik  lə  ri, öl  kə  nin iq  ti  sa  di 

in  ki  şa  fı  na və və  tən  daş  la  rın hü  quq 
və azad  lıq  la  rı  nın qo  run  ma  sı  na, on -
la  rın gün  də  lik qar  şı  laş  dıq  la  rı prob -
lem  lə  rin həl  li  nə ne  cə nail ol  duq  la  rı, 
döv  lət və və  tən  daş mü  na  si  bət  lə  ri -
nin yax  şı  laş  ma  sı  na gös  tər  dik  lə  ri 
töh  fə ilə öl  çü  lür. 

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə  ti-
 nin Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə -
fin  dən müəy  yən  ləş  di  ril  miş əsas 
prin  sip  lə  ri və bu gü  nün tə  ləb  lə  ri ba -
xı  mın  dan on  la  rın qar  şı  sın  da du  ran 
və  zi  fə  lər Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl -
ham Əli  yev tə  rə  fin  dən da  ha da ge -
niş  lən  di  ril  miş və konk  ret  ləş  di  ril -
miş  dir. Döv  lət baş  çı  sı öz çı  xış  la  rın -
da döv  lət qul  lu  ğu  nun ma  hiy  yə  ti  ni, 
məz  mu  nu  nu və döv  lət qul  luq  çu  la -
rı  nın qar  şı  sın  da qo  yu  lan əsas tə  ləb -
lə  ri ay  dın gös  tər  miş  dir.

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın üzə  ri  nə 
qo  yul  muş və  zi  fə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril -
mə  si on  lar  dan son də  rə  cə bö  yük 
mə  su  liy  yət, zəh  mət, yük  sək təş  ki -
lat  çı  lıq qa  bi  liy  yə  ti, cə  miy  yət  də baş 
ve  rən hər bir ha  di  sə  yə dər  hal və 
düz  gün reak  si  ya ver  mək, ope  ra  tiv 
qə  rar  lar qə  bul edə  rək on  la  rın ic  ra  sı-
 nı so  na  dək tə  min et  mək və bir çox 
baş  qa müs  bət key  fiy  yət  lə  rə sa  hib 
ol  maq tə  ləb edir. 

Döv  lət qul  luq  çu  su döv  lə  tin ida -
rəet  mə sis  te  mi  nin güz  gü  sü  dür və 
bu güz  gü  nün şəf  faf, lə  kə  siz ol  ma  sı 
hər bir döv  lət qul  luq  çu  su  nun hə  rə -
kət  lə  rin  dən, dav  ra  nı  şın  dan, prin  si -

Süleyman İsmayılov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 

Administrasiyasının şöbə müdiri,
Dövlət Qulluğunu İdarəetmə 
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İl  ham Əli  yev:



may-iyun	2017				7776					Milli	Məclis

pial  lı  ğın  dan, bir söz  lə, mə  nə  vi key -
fiy  yət  lə  rin  dən çox ası  lı  dır. Ümum -
mil  li li  der Hey  dər Əli  yev hər bir 
və  zi  fə  li şəxs  dən ilk növ  bə  də “mə  nə-
 vi saf  lıq, döv  lə  tin qa  nun  la  rı  na riayət 
et  mək, öz işi  nə sə  da  qət” tə  ləb edir -
di. O, ha  mı  nın öz ye  rin  də, öz və  zi  fə-
 si  nə uy  ğun mə  su  liy  yət da  şı  dı  ğı  nı 
xü  su  si qeyd edir, ha  mı  ya tə  va  zö  kar 
ol  ma  ğı, və  zi  fə  dən sui-is  ti  fa  də et  mə -
mə  yi, heç kə  sin xü  su  si sta  tus ar  zu -
sun  da ol  ma  ma  sı  nı töv  si  yə edir, qa -
nun qar  şı  sın  da ha  mı  nın bə  ra  bər ol -
du  ğu  nu dö  nə-dö  nə xa  tır  la  dır  dı.

Ulu ön  dər və  zi  fə  li şəxs  lər  dən, 
döv  lət qul  luq  çu  la  rın  dan “ge  cə də, 
gün  düz də öz və  zi  fə  si və mə  su  liy -
yə  ti haq  qın  da dü  şün  mə  yi”, tək  cə 
iş  də otu  rub, iş saat  la  rı  nı ba  şa  vur -
maq ba  rə  də  dü  şün  mə  mə  yi tə  ləb 
edir  di. 

Azər  bay  can  da döv  lət qul  lu  ğu -
nun in  ki  şaf mər  hə  lə  lə  ri  nə nə  zər 
sal  dıq  da son 25 il  də döv  lət qul  lu -
ğu  nun cə  miy  yə  tin ida  rə olun  ma -
sın  da mü  hüm va  si  tə  yə çev  ril  di  yi -

ni, keç  miş par  ti  ya və so  vet no -
menk  la  tu  ru  nun ida  rə  çi  lik təc  rü  bə -
si  nin ye  ni for  ma və me  tod  lar  la 
əvəz edil  di  yi  ni gö  rü  rük. Xü  su  si  lə 
son il  lər  də ye  ni sis  te  min kreativ 
dü  şün  cə  yə ma  lik döv  lət qul  luq  çu -
la  rı  nın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  nın, da  ha 
tə  şəb  büs  kar kadr  la  rın irə  li çə  kil -
mə  si  nin, bey  nəl  xalq təc  rü  bə  dən 
us  ta  lıq  la bəh  rə  lən  mə  nin şa  hi  di 
olu  ruq.

Ye  ni nə  sil döv  lət qul  luq  çu  la  rı 
müasir in  for  ma  si  ya və tex  no  lo  gi -
ya  lar  dan da  ha sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et -
mə  yə və ida  rəet  mə sis  te  min  də ən 
müasir in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la -
rı  nın tət  bi  qi  nə üs  tün  lük ve  rir  lər ki, 
bu da za  ma  nın, döv  rün tə  lə  bin  dən 
irə  li  gə  lir. Fəxr  lə de  mək olar ki, 
Azər  bay  can  da döv  lə  tin ida  rə olun-
 ma  sın  da ye  ni prin  sip  lə  ri və ida -
rəet  mə tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nı uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  rən be  lə kadr  la  rın bö -
yük eh  ti  ya  tı  ya  ran  mış  dır.

Ümu  miy  yət  lə, əha  li  nin çox az bir 
his  sə  si  ni - cə  mi 0,6 faizi  ni təş  kil 

edən döv  lət qul  luq  çu  la  rı res  pub  li -
ka  da ic  ti  mai-si  ya  si sa  bit  li  yin qo  run -
ma  sın  da, de  mok  ra  tik də  yər  lə  rin 
bər  qə  rar olun  ma  sın  da, iq  ti  sa  di in  ki-
 şa  fın sü  rət  lən  di  ril  mə  sin  də, və  tən -
daş  la  rın hü  quq və azad  lıq  la  rı  nın 
tə  min edil  mə  sin  də, on  la  rın gün  də -
lik prob  lem  lə  ri  nin həl  lin  də ya  xın -
dan iş  ti  rak edir, bu şə  rəf  li yü  kü çi -
yin  lə  rin  də lə  ya  qət  lə da  şı  yır  lar. 

Azər  bay  can döv  lə  ti  nin gün  dən-
gü  nə güc  lən  mə  si, cə  miy  yət  də bö -
yük həm  rəy  li  yin və bir  li  yin hökm 
sür  mə  si bu  nu ay  dın gös  tə  rir. Azər-
 bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
de  di  yi ki  mi, “da  xi  li sa  bit  lik, ic  ti -
mai-si  ya  si asa  yiş, xalq  la iq  ti  dar 
ara  sın  da olan bir  lik - bü  tün bu 
amil  lər hər bir öl  kə  nin uğur  lu in  ki-
 şa  fı üçün va  cib  dir”.

Döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev Azər-
 bay  can xal  qı  nın, Azər  bay  can döv  lə -
ti  nin ma  raq  la  rı  nı hər şey  dən üs  tün 
tu  ta  raq cə  miy  yət  də əda  lət prin  si  pi -
ni daim önə çə  kir, hər şe  yin əda  lət 
prin  si  pi əsa  sın  da qu  rul  ma  lı ol  du  ğu-
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DöVLƏT QULLUĞU 
xalqa xidmət nümunəsidir

Müasir Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
qu  ru  cu  su Hey  dər Əli  ye  vin ide  ya  la  rı 
əsa  sın  da gün  dən-gü  nə in  ki  şaf edən 
res  pub  li  ka  mı  zın  iq  ti  sa  di po  ten  sialı 
güc  lən  dik  cə onun bir döv  lət ki  mi 
hü  qu  qu ba  za  sı da ge  niş  lə  nir və bü -
tün sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi uğur  lar 
gün  bə  gün ar  tır. Öl  kə  nin ida  rə olun-
 ma me  xa  nizm  lə  ri,  döv  lə  tin ida  rə 
edil  mə  sin  də mü  hüm va  si  tə olan 
döv  lət qul  lu  ğu da müasir tə  ləb  lə  rə 
uy  ğun ola  raq daim tək  mil  ləş  di  ri  lir. 
Azər  bay  can  da döv  lət qul  lu  ğu Ulu 
ön  də  rin hə  lə 2000-ci il  də təs  diq et  di-
 yi və 2001-ci ilin sent  yab  rın  da qüv -

və  yə min  miş “Döv  lət qul  lu  ğu haq -
qın  da” Qa  nun  la tən  zim  lə  nir. Bu qa -
nun qə  bul edi  lən  dən in  di  yə  dək 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Kons -
ti  tu  si  ya  sı  na və di  gər qa  nun  la  rı  na 
uy  ğun ola  raq bi  la  va  si  tə döv  lət qul -
lu  ğu ilə əla  qə  dar 55-dən ar  tıq qa -
nun, 80-dək fər  man, öl  kə Pre  zi  den -
ti  nin 40-dan çox sə  rən  ca  mı, res  pub -
li  ka Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin bir sı  ra 
qay  da  la  rı təs  diq edən müx  tə  lif qə -
rar  la  rı qə  bul olun  muş  dur. 

Döv  lət qul  lu  ğu  na aid qə  bul olun-
 muş bü  tün akt  lar  da cə  miy  yə  tin in -
ki  şa  fın  dan irə  li gə  lən, döv  lət  lə və -
tən  daş  lar ara  sın  da əla  qə  lə  ri tən  zim -
lə  yən nor  ma  lar müəy  yən edil  miş, 
döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın hü  quq və və -
zi  fə  lə  ri ilə ya  na  şı, on  la  rın mə  su  liy -
yə  ti də ar  tı  rıl  mış  dır. Hə  min akt  lar 
haq  qın  da mət  buat  da vax  ta  şı  rı mə  lu-
 mat ve  ril  di  yin  dən on  la  rın ge  niş şər -
hi  ni ver  mə  yə eh  ti  yac ol  ma  sa da, bir 
mə  sə  lə  ni xü  su  si vur  ğu  la  maq la  zım -
dır ki, bu akt  la  rın hər bi  rin  də əsas 
prin  sip döv  lət ida  rəet  mə st  ruk  tu  ru -
nun da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, 
döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın hü  quq və və -
zi  fə  lə  ri  nin konk  ret  ləş  di  ril  mə  si, on  la-
 rın və  tən  daş  la  ra mü  na  si  bə  ti, döv  lət 
və cə  miy  yət qar  şı  sın  da mə  su  liy  yə  ti -
nin ar  tı  rıl  ma  sı əsas yer tut  muş  dur.  

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə  ti-
 nin sə  mə  rə  si on  la  rın cə  miy  yə  tin in -
ki  şa  fı üçün nə də  rə  cə  də real fəaliy -
yət gös  tər  dik  lə  ri, öl  kə  nin iq  ti  sa  di 

in  ki  şa  fı  na və və  tən  daş  la  rın hü  quq 
və azad  lıq  la  rı  nın qo  run  ma  sı  na, on -
la  rın gün  də  lik qar  şı  laş  dıq  la  rı prob -
lem  lə  rin həl  li  nə ne  cə nail ol  duq  la  rı, 
döv  lət və və  tən  daş mü  na  si  bət  lə  ri -
nin yax  şı  laş  ma  sı  na gös  tər  dik  lə  ri 
töh  fə ilə öl  çü  lür. 

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə  ti-
 nin Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə -
fin  dən müəy  yən  ləş  di  ril  miş əsas 
prin  sip  lə  ri və bu gü  nün tə  ləb  lə  ri ba -
xı  mın  dan on  la  rın qar  şı  sın  da du  ran 
və  zi  fə  lər Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl -
ham Əli  yev tə  rə  fin  dən da  ha da ge -
niş  lən  di  ril  miş və konk  ret  ləş  di  ril -
miş  dir. Döv  lət baş  çı  sı öz çı  xış  la  rın -
da döv  lət qul  lu  ğu  nun ma  hiy  yə  ti  ni, 
məz  mu  nu  nu və döv  lət qul  luq  çu  la -
rı  nın qar  şı  sın  da qo  yu  lan əsas tə  ləb -
lə  ri ay  dın gös  tər  miş  dir.

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın üzə  ri  nə 
qo  yul  muş və  zi  fə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril -
mə  si on  lar  dan son də  rə  cə bö  yük 
mə  su  liy  yət, zəh  mət, yük  sək təş  ki -
lat  çı  lıq qa  bi  liy  yə  ti, cə  miy  yət  də baş 
ve  rən hər bir ha  di  sə  yə dər  hal və 
düz  gün reak  si  ya ver  mək, ope  ra  tiv 
qə  rar  lar qə  bul edə  rək on  la  rın ic  ra  sı-
 nı so  na  dək tə  min et  mək və bir çox 
baş  qa müs  bət key  fiy  yət  lə  rə sa  hib 
ol  maq tə  ləb edir. 

Döv  lət qul  luq  çu  su döv  lə  tin ida -
rəet  mə sis  te  mi  nin güz  gü  sü  dür və 
bu güz  gü  nün şəf  faf, lə  kə  siz ol  ma  sı 
hər bir döv  lət qul  luq  çu  su  nun hə  rə -
kət  lə  rin  dən, dav  ra  nı  şın  dan, prin  si -

Süleyman İsmayılov
Azərbaycan Respublikası Prezidenti 
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Dövlət Qulluğunu İdarəetmə 
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Res  pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya  sın  da və -
tən  daş  la  ra ve  ril  miş hü  quq və azad -
lıq  la  rın tə  min edil  mə  sin  də mü  hüm 
va  si  tə  yə çev  ril  miş  dir. 

Son iki il  də bu qa  nun  dan irə  li gə -
lən di  gər nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  lar da 
ta  ma  mi  lə ye  ni  dən iş  lə  nə  rək da  ha 
mü  kəm  məl sə  viy  yə  yə çat  dı  rıl  mış və 
hə  min akt  la  rın tət  bi  qi bu sa  hə  də 
işin da  ha da yax  şı  laş  ma  sı  na sə  bəb 
ol  muş  dur. Məhz və  tən  daş və mə -
mur mü  na  si  bət  lə  ri  ni düz  gün tən -
zim  lə  mək və yax  şı  laş  dır  maq üçün 
və  tən  daş  la  rın mü  ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl -
ma  sı mə  sə  lə  lə  ri Pre  zi  dent Ad  mi -
nist  ra  si  ya  sı tə  rə  fin  dən mün  tə  zəm 

nə  za  rət  də sax  la  nı  lır. Bu mə  sə  lə  lər 
vax  ta  şı  rı ge  niş təh  lil olu  nur və və -
tən  daş mü  ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı 
üçün bü  tün döv  lət or  qan  la  rın  da, 
elə  cə də ida  rə, müəs  si  sə və təş  ki  lat -
lar  da, bə  lə  diy  yə or  qan  la  rın  da tə  ləb -
kar  lıq gün  dən-gü  nə ar  tı  rı  lır. Ar  tıq 
ne  çə il  dir ki, öl  kə Pre  zi  den  ti  nin tap -
şı  rıq və töv  si  yə  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq 
bü  tün mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti və 
hü  quq mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  nın rəh -
bər  lə  ri - na  zir  lər, ko  mi  tə sədr  lə  ri və 
di  gər qu  rum  la  rın rəh  bər  lə  ri müəy -
yən edil  miş qra  fi  kə uy  ğun ola  raq 
bi  la  va  si  tə re  gion  lar  da və  tən  daş  la  rı 

qə  bul edir, on  la  rın prob  lem  lə  ri  ni 
öy  rə  nib ye  rin  də həll edir, ən baş  lı  ca-
 sı bu prob  lem  lə  rin ya  ran  ma sə  bəb -
lə  ri  ni ara  dan qal  dır  maq üçün la  zı  mi 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2013-cü il  dən baş  la  ya  raq yer  lər  də 
ke  çi  ri  lən səy  yar qə  bul  lar  da və  tən -
daş  lar əv  vəl  lər an  caq te  le  vi  zi  ya ek -
ran  la  rın  da gör  dük  lə  ri və  zi  fə  li şəxs -
lər  lə ün  siy  yət  də ola, öz prob  lem  lə  ri-
 ni bir  ba  şa çat  dı  ra  raq on  lar  dan ca  vab 
ala bi  lir  lər. Bu qə  bul  lar ar  tıq ənə  nə 
ha  lı  nı al  mış və özü  nü doğ  rult  du  ğu-
 na gö  rə da  ha ge  niş miq  yas  da ke  çi -
ril  mək  də  dir. Tək  cə ke  çən il res  pub -
li  ka  nın 21 mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti 

or  qa  nı  nın və di  gər qu  rum  la  rın  rəh-
 bər  lə  ri tə  rə  fin  dən res  pub  li  ka  nın 56 
şə  hər və ra  yo  nun  da ke  çi  ril  miş qə -
bul  lar  da 8 min  dən ar  tıq və  tən  daş 
iş  ti  rak et  miş, on  la  rı na  ra  hat edən 
mə  sə  lə  lər ba  rə  də 6 min  dən çox mü -
ra  ciətə ba  xıl  mış  dır. Bu mü  ra  ciət  lə -
rin 85 faizi bi  la  va  si  tə və  tən  daş  la  rı 
qə  bul et  miş qu  rum  la  rın sə  la  hiy  yə  ti -
nə aid ol  muş  dur. 

Ümu  miy  yət  lə, 2013-cü il  dən baş -
la  ya  raq be  lə qə  bul  lar  da 39351 və -
tən  daş iş  ti  rak et  miş  dir və mü  ra  ciət -
lə  rin 83,2 faizi hə  min qu  rum  la  rın 
sə  la  hiy  yə  ti  nə aid ol  muş  dur. 

Müs  bət cə  hət  lər  dən bi  ri də odur 
ki, mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan -
la  rı rəh  bər  lə  ri  nin qə  bul et  di  yi və  tən-
 daş  la  rın qal  dır  dıq  la  rı mə  sə  lə  lə  rin 
ək  sə  riy  yə  ti müs  bət həll olu  nur və 
be  lə mü  ra  ciət  lə  rin əsas  lı olan  la  rı heç 
vaxt ic  ra  dan kə  nar  da qal  mır. Bü  töv-
 lük  də rəh  bər şəxs  lə  rə təq  dim olun -
muş mü  ra  ciət  lə  rin 31 faizi müs  bət 
həl  li  ni tap  mış, on  la  rın 41 faizi  nə 
mü  va  fiq iza  hat ve  ril  miş, 7,2 faizi 
əsas  sız sa  yıl  mış, 12,8 faizi aidiy  yə  ti 
üz  rə gön  də  ril  miş, 5,8 faizi isə ic  ra -
da  dır. Ümu  mən il  dən-ilə mü  ra  ciət -
lə  rin sa  yı  nın azal  ma  sı isə on  la  rın 
ya  ran  ma sə  bəb  lə  ri  nin get  dik  cə ara -
dan qal  dı  rıl  ma  sı  nın və yer  lər  də bu 
mə  sə  lə  yə diq  qə  tin da  ha da ar  tı  rıl -
ma  sı  nın nə  ti  cə  si  dir. 

Məhz və  tən  daş-mə  mur mü  na  si -
bət  lə  ri  ni yax  şı  laş  dır  maq üçün və -
tən  daş  la  rın yer  lər  də qə  bu  lu  nun təş -
ki  li tək  cə mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti 
və di  gər qu  rum  la  rın rəh  bər  lə  ri ilə 
məh  dud  laş  mır. Ar  tıq ne  çə il  lər  dir 
ki, bü  tün şə  hər və ra  yon ic  ra ha  ki -
miy  yət  lə  ri baş  çı  la  rı ra  yo  nun ida  rə 
və müəs  si  sə rəh  bər  lə  ri ilə bir  lik  də, 
bir qay  da ola  raq, hər həf  tə ra  yo  nun 
müx  tə  lif kənd və qə  sə  bə  lə  rin  də və -
tən  daş  la  rı bi  la  va  si  tə qə  bul edir, yer -
lər  də olan prob  lem  lə  ri da  ha ya  xın -
dan öy  rə  nə  rək öz sə  la  hiy  yət  lə  ri və 
im  kan  la  rı da  xi  lin  də möv  cud prob -
lem  lə  ri ope  ra  tiv həll edir  lər.

Mü  ra  ciət  lə  rə ba  xıl  ma  sın  da və sə -
nəd  lər  lə iş  də müasir elekt  ron in  for -
ma  si  ya sis  te  mi  nin, elekt  ron sə  nəd 
döv  riy  yə  si  nin ge  niş tət  bi  qi hə  mi  şə 
diq  qət mər  kə  zin  də ol  muş və ola  caq-
 dır. İda  rə  çi  lik  də bu  nun bö  yük əhə -
miy  yə  ti var  dır. Azər  bay  can Res  pub-
 li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2015-ci il 29 ap -
rel ta  rix  li fər  ma  nı ilə yer  li ic  ra ha  ki -
miy  yə  ti or  qan  la  rın  da və  tən  daş  la  rın 
mü  ra  ciət  lə  ri üz  rə va  hid elekt  ron in -
for  ma  si  ya sis  te  mi ya  ra  dıl  mış və bu 
sis  te  min sə  mə  rə  si ar  tıq özü  nü gös -
tər  mək  də  dir. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, in  for  ma-
 si  ya sis  te  mi  nin tət  bi  qi nə  ti  cə  sin  də 
mü  va  fiq mə  lu  mat  la  rın öy  rə  nil  mə  si 
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 nu və əda  lə  tin po  zul  ma  sı  nın yol  ve -
ril  məz  li  yi  ni, əks hal  da cə  miy  yə  tin 
çə  tin  lik  lər  lə üz  lə  şə bi  lə  cə  yi  ni xü  su  si 
vur  ğu  la  yır. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti döv  lə  tin 
əsas məq  sə  di  nin in  san  la  rın da  ha 
yax  şı ya  şa  ma  sın  dan, və  tən  daş  la  rın 
hü  quq  la  rı  nı da  ha yax  şı tə  min et -
mək  dən iba  rət ol  du  ğu  nu qeyd edə -
rək bil  di  rir: “İn  san  la  rın yax  şı ya  şa -
ma  sı tək  cə mad  di tə  rəf  lə öl  çül  mür. 
Bu  ra  da, əl  bət  tə ki, mə  mur-və  tən  daş 
mü  na  si  bət  lə  ri xü  su  si yer tu  tur. Mən 
bu mə  sə  lə ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  mi də  fə -
lər  lə de  mi  şəm, bu gün də de  yi  rəm, 
bu  nu hər kəs bil  sin, eşit  sin və nə  ti  cə 
çı  xar  sın. Mə  mur  lar xalq üçün ya  şa -
yır  lar. Ək  si  nə de  yil. Mə  mur xal  qın 
xid  mət  çi  si  dir. Və  tən  da  şa xid  mət, 
kö  mək gös  tər  mə  li  dir. Ye  kə  xa  na  lıq 
et  mə  mə  li  dir. Han  sı  sa qa  nun  suz tə -
ləb irə  li sür  mə  mə  li  dir. Özü  nü tə  va -
zö  kar apar  ma  lı  dır. Özü və ailə üzv -
lə  ri nü  mu  nə ol  ma  lı  dır.... Mən hər bir 
döv  lət mə  mu  ru  nu ya ic  ra baş  çı  sı, ya 
baş  qa və  zi  fə  yə tə  yin edən  də gös  tə  riş 
ve  ri  rəm ki, get in  san  la  ra qul  luq et, 
xid  mət gös  tər, döv  lə  tə xid  mət et, tə -
miz iş  lə. Am  ma əf  sus  lar ol  sun ki, 
bə  zi  lə  ri nə  ti  cə çı  xar  mır  lar. On  la  rın 
da cə  za  sı ve  ri  lir və ve  ri  lə  cək”.

Döv  lə  tin hə  ya  ta ke  çir  di  yi si  ya  sə -
tin və xal  qın döv  lə  tə mü  na  si  bə  ti  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da döv  lət qul  luq  çu -
su  nun müs  bət imi  ci mü  hüm rol oy -
na  yır. Onun müs  bət imi  ci isə gör  dü-
 yü işin nə  ti  cə  sin  dən, pe  şə  kar  lı  ğın -
dan, öz və  zi  fə bor  cu  na mü  na  si  bə -
tin  dən, in  san  lar  la düz  gün ün  siy  yət 
qur  ma  sın  dan ası  lı  dır. Mə  lum  dur ki, 
Azər  bay  can  da son il  lər  də öl  kə Pre -
zi  den  ti  nin müəy  yən et  di  yi döv  lət 
proq  ram  la  rı  nın və hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si bi  la  va-
 si  tə döv  lət qul  luq  çu  la  rı tə  rə  fin  dən 
tə  min edil  miş  dir. Ha  zır  da Azər  bay -
ca  nın bü  tün re  gion  la  rın  da, şə  hər və 
qə  sə  bə  lə  rin  də ge  dən abad  lıq və qu -

ru  cu  luq iş  lə  ri, ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya -
ra  dıl  ma  sı üçün sə  na  ye və inf  rast -
ruk  tur müəs  si  sə  lə  ri  nin, ob  yekt  lə  rin 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si bi  la  va  si  tə yer  li 
ida  rəet  mə or  qan  la  rı  nın rəh  bər  li  yi 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın öz iş  lə  ri  nə 
mə  su  liy  yət  lə ya  naş  ma  sı, sə  riş  tə  li  li  yi 
və pe  şə  kar  lı  ğı bö  yük əhə  miy  yət da -
şı  yır. Müasir dövr  də döv  lət qul  luq -
çu  sun  dan rəh  bər  lik et  di  yi sa  hə  yə 
də  rin  dən bə  ləd ol  maq və onu ümu -
mi məq  səd  lər na  mi  nə in  ki  şaf et  dir -
mək tə  ləb olu  nur.

Öl  kə Pre  zi  den  ti döv  lət qul  luq  çu -
la  rı  nın qar  şı  sın  da qo  yu  lan tə  ləb  lər 
haq  qın  da da  nı  şar  kən öz çı  xış  la  rın  da 
də  fə  lər  lə qeyd et  miş  dir ki, hər bir 
və  zi  fə  li şəxs və  zi  fə  sin  dən ası  lı ol  ma-
 ya  raq, öz dav  ra  nı  şı, öz ad  dım  la  rı ilə 
baş  qa  la  rı  na yol gös  tər  mə  li  dir. Əgər 
döv  lət o mə  su  liy  yə  ti onun üzə  ri  nə 
qo  yur  sa, ya  xud da ki, Pre  zi  dent öz 
qə  ra  rı ilə onu bir və  zi  fə  yə tə  yin edir-
 sə, o, cə  miy  yət üçün bir nü  mu  nə 
ol  ma  lı  dır. Yə  ni rəh  bər kadr  lar nü -
mu  nə ol  ma  lı  dır  lar, hər sa  hə  də öz 
işi, ba  ca  rı  ğı, in  san  la  ra olan mü  na  si -
bə  ti, şəx  si nü  mu  nə  si ilə yol gös  tər -
mə  li  dir  lər. Be  lə ol  ma  lı  dır. Be  lə ol -
ma  sa, on  da on  lar hə  min yer  lər  də, 
hə  min və  zi  fə  lər  də ol  ma  ma  lı  dır  lar.

Azər  bay  can  da döv  lət qul  luq  çu  la-
 rı  nın nə də  rə  cə  də sə  mə  rə  li fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si özü  nü məhz mə  mur-və-
 tən  daş mü  na  si  bət  lə  rin  də bü  ru  zə ve -
rir. Öl  kə Pre  zi  den  ti haq  lı ola  raq de -
yir: “Döv  lət qul  lu  ğun  da ça  lış  maq o 
de  mək  dir ki, hə  min və  tən  da  şa müs-
 tə  qil, de  mok  ra  tik döv  lət və və  tən -
daş cə  miy  yə  ti qu  ru  cu  lu  ğu  nun ön 
sı  ra  la  rın  da ol  maq im  ka  nı eti  bar edil-
 miş  dir. Hər bir şəxs bil  mə  li  dir ki, 
döv  lət qul  lu  ğun  da ol  maq im  ti  yaz 
de  yil, mə  su  liy  yət  dir, in  san  la  ra xid -
mət im  ka  nı  dır. Tut  du  ğu və  zi  fə  nin 
sə  viy  yə  sin  dən və əhə  miy  yə  tin  dən 
ası  lı ol  ma  ya  raq, döv  lət qul  luq  çu  su 

hə  mi  şə xa  tır  la  ma  lı  dır ki, o, xal  qın 
xid  mət  çi  si  dir, in  san  la  ra xid  mət, on -
la  rın qay  ğı  la  rı ilə ya  şa  maq onun 
əsas və  zi  fə  si  dir”.  

Döv  lət qul  luq  çu  su döv  lə  ti təm  sil 
et  di  yi  nə, döv  lə  tin nü  ma  yən  də  si ki -
mi ona tap  şı  rı  lan sa  hə üçün, və  tən -
da  şı na  ra  hat edən hər bir mə  sə  lə 
üçün ca  vab  deh ol  du  ğu  na gö  rə ona 
və  tən  daş və cə  miy  yət tə  rə  fin  dən 
inam bəs  lən  mə  li, eti  mad gös  tə  ril -
mə  li  dir.

 Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə -
ti  nə qiy  mət ve  ri  lər  kən on  la  rın və -
tən  daş  la  rın gün  də  lik prob  lem  lə  ri -
nin həl  li  nə ne  cə ya  naş  ma  sı əsas me -
yar  lar  dan bi  ri sa  yı  lır. Bu ba  xım  dan 
Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sın  da, elə -
cə də res  pub  li  ka  nın mər  kə  zi və yer  li 
ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rın  da və -
tən  daş  la  rı na  ra  hat edən mə  sə  lə  lə  rin 
həl  li üçün gö  rü  lən iş  lər öl  kə rəh  bər-
 li  yi  nin hə  mi  şə diq  qət mər  kə  zin  də 
ol  muş və ola  caq  dır. Çün  ki Azər  bay-
 can və  tən  daş  la  rı öz gün  də  lik qay  ğı -
la  rı, öz  lə  ri  nin həll edə bil  mə  dik  lə  ri 
prob  lem  lər ba  rə  də ilk növ  bə  də döv-
 lət qul  luq  çu  la  rı  na mü  ra  ciət edir  lər. 

Res  pub  li  ka  da və  tən  daş  la  rın mü -
ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı sa  hə  sin  də mü -
kəm  məl qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı ya  ra -
dıl  mış  dır. Gün  dən-gü  nə tək  mil  ləş -
di  ri  lən bu qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı ilk 
növ  bə  də mə  mur  la  rın mə  su  liy  yə  ti  ni 
ar  tır  maq  la ya  na  şı, və  tən  daş  la  rın hü -
quq və və  zi  fə  lə  ri  ni də konk  ret müəy-
 yən et  mə  yə im  kan ve  rir. Hə  lə 1997-
ci il  də Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən im  za -
lan  mış “Və  tən  daş  la  rın mü  ra  ciət  lə  ri -
nə ba  xıl  ma  sı qay  da  sı haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu -
nu cə  miy  yə  tin in  ki  şa  fın  dan irə  li gə -
lən və bu gü  nün tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun 
olan müd  dəalar əsa  sın  da tək  mil  ləş -
di  ri  lə  rək Mil  li Məc  lis  də 2015-ci il  də 
qə  bul olun  muş və Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən im  za  la  na  raq ye  ni -
dən təs  diq edil  miş və Azər  bay  can 
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Res  pub  li  ka  sı Kons  ti  tu  si  ya  sın  da və -
tən  daş  la  ra ve  ril  miş hü  quq və azad -
lıq  la  rın tə  min edil  mə  sin  də mü  hüm 
va  si  tə  yə çev  ril  miş  dir. 

Son iki il  də bu qa  nun  dan irə  li gə -
lən di  gər nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  lar da 
ta  ma  mi  lə ye  ni  dən iş  lə  nə  rək da  ha 
mü  kəm  məl sə  viy  yə  yə çat  dı  rıl  mış və 
hə  min akt  la  rın tət  bi  qi bu sa  hə  də 
işin da  ha da yax  şı  laş  ma  sı  na sə  bəb 
ol  muş  dur. Məhz və  tən  daş və mə -
mur mü  na  si  bət  lə  ri  ni düz  gün tən -
zim  lə  mək və yax  şı  laş  dır  maq üçün 
və  tən  daş  la  rın mü  ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl -
ma  sı mə  sə  lə  lə  ri Pre  zi  dent Ad  mi -
nist  ra  si  ya  sı tə  rə  fin  dən mün  tə  zəm 

nə  za  rət  də sax  la  nı  lır. Bu mə  sə  lə  lər 
vax  ta  şı  rı ge  niş təh  lil olu  nur və və -
tən  daş mü  ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı 
üçün bü  tün döv  lət or  qan  la  rın  da, 
elə  cə də ida  rə, müəs  si  sə və təş  ki  lat -
lar  da, bə  lə  diy  yə or  qan  la  rın  da tə  ləb -
kar  lıq gün  dən-gü  nə ar  tı  rı  lır. Ar  tıq 
ne  çə il  dir ki, öl  kə Pre  zi  den  ti  nin tap -
şı  rıq və töv  si  yə  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq 
bü  tün mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti və 
hü  quq mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  nın rəh -
bər  lə  ri - na  zir  lər, ko  mi  tə sədr  lə  ri və 
di  gər qu  rum  la  rın rəh  bər  lə  ri müəy -
yən edil  miş qra  fi  kə uy  ğun ola  raq 
bi  la  va  si  tə re  gion  lar  da və  tən  daş  la  rı 

qə  bul edir, on  la  rın prob  lem  lə  ri  ni 
öy  rə  nib ye  rin  də həll edir, ən baş  lı  ca-
 sı bu prob  lem  lə  rin ya  ran  ma sə  bəb -
lə  ri  ni ara  dan qal  dır  maq üçün la  zı  mi 
təd  bir  lər gö  rür  lər. 

2013-cü il  dən baş  la  ya  raq yer  lər  də 
ke  çi  ri  lən səy  yar qə  bul  lar  da və  tən -
daş  lar əv  vəl  lər an  caq te  le  vi  zi  ya ek -
ran  la  rın  da gör  dük  lə  ri və  zi  fə  li şəxs -
lər  lə ün  siy  yət  də ola, öz prob  lem  lə  ri-
 ni bir  ba  şa çat  dı  ra  raq on  lar  dan ca  vab 
ala bi  lir  lər. Bu qə  bul  lar ar  tıq ənə  nə 
ha  lı  nı al  mış və özü  nü doğ  rult  du  ğu-
 na gö  rə da  ha ge  niş miq  yas  da ke  çi -
ril  mək  də  dir. Tək  cə ke  çən il res  pub -
li  ka  nın 21 mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti 

or  qa  nı  nın və di  gər qu  rum  la  rın  rəh-
 bər  lə  ri tə  rə  fin  dən res  pub  li  ka  nın 56 
şə  hər və ra  yo  nun  da ke  çi  ril  miş qə -
bul  lar  da 8 min  dən ar  tıq və  tən  daş 
iş  ti  rak et  miş, on  la  rı na  ra  hat edən 
mə  sə  lə  lər ba  rə  də 6 min  dən çox mü -
ra  ciətə ba  xıl  mış  dır. Bu mü  ra  ciət  lə -
rin 85 faizi bi  la  va  si  tə və  tən  daş  la  rı 
qə  bul et  miş qu  rum  la  rın sə  la  hiy  yə  ti -
nə aid ol  muş  dur. 

Ümu  miy  yət  lə, 2013-cü il  dən baş -
la  ya  raq be  lə qə  bul  lar  da 39351 və -
tən  daş iş  ti  rak et  miş  dir və mü  ra  ciət -
lə  rin 83,2 faizi hə  min qu  rum  la  rın 
sə  la  hiy  yə  ti  nə aid ol  muş  dur. 

Müs  bət cə  hət  lər  dən bi  ri də odur 
ki, mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan -
la  rı rəh  bər  lə  ri  nin qə  bul et  di  yi və  tən-
 daş  la  rın qal  dır  dıq  la  rı mə  sə  lə  lə  rin 
ək  sə  riy  yə  ti müs  bət həll olu  nur və 
be  lə mü  ra  ciət  lə  rin əsas  lı olan  la  rı heç 
vaxt ic  ra  dan kə  nar  da qal  mır. Bü  töv-
 lük  də rəh  bər şəxs  lə  rə təq  dim olun -
muş mü  ra  ciət  lə  rin 31 faizi müs  bət 
həl  li  ni tap  mış, on  la  rın 41 faizi  nə 
mü  va  fiq iza  hat ve  ril  miş, 7,2 faizi 
əsas  sız sa  yıl  mış, 12,8 faizi aidiy  yə  ti 
üz  rə gön  də  ril  miş, 5,8 faizi isə ic  ra -
da  dır. Ümu  mən il  dən-ilə mü  ra  ciət -
lə  rin sa  yı  nın azal  ma  sı isə on  la  rın 
ya  ran  ma sə  bəb  lə  ri  nin get  dik  cə ara -
dan qal  dı  rıl  ma  sı  nın və yer  lər  də bu 
mə  sə  lə  yə diq  qə  tin da  ha da ar  tı  rıl -
ma  sı  nın nə  ti  cə  si  dir. 

Məhz və  tən  daş-mə  mur mü  na  si -
bət  lə  ri  ni yax  şı  laş  dır  maq üçün və -
tən  daş  la  rın yer  lər  də qə  bu  lu  nun təş -
ki  li tək  cə mər  kə  zi ic  ra ha  ki  miy  yə  ti 
və di  gər qu  rum  la  rın rəh  bər  lə  ri ilə 
məh  dud  laş  mır. Ar  tıq ne  çə il  lər  dir 
ki, bü  tün şə  hər və ra  yon ic  ra ha  ki -
miy  yət  lə  ri baş  çı  la  rı ra  yo  nun ida  rə 
və müəs  si  sə rəh  bər  lə  ri ilə bir  lik  də, 
bir qay  da ola  raq, hər həf  tə ra  yo  nun 
müx  tə  lif kənd və qə  sə  bə  lə  rin  də və -
tən  daş  la  rı bi  la  va  si  tə qə  bul edir, yer -
lər  də olan prob  lem  lə  ri da  ha ya  xın -
dan öy  rə  nə  rək öz sə  la  hiy  yət  lə  ri və 
im  kan  la  rı da  xi  lin  də möv  cud prob -
lem  lə  ri ope  ra  tiv həll edir  lər.

Mü  ra  ciət  lə  rə ba  xıl  ma  sın  da və sə -
nəd  lər  lə iş  də müasir elekt  ron in  for -
ma  si  ya sis  te  mi  nin, elekt  ron sə  nəd 
döv  riy  yə  si  nin ge  niş tət  bi  qi hə  mi  şə 
diq  qət mər  kə  zin  də ol  muş və ola  caq-
 dır. İda  rə  çi  lik  də bu  nun bö  yük əhə -
miy  yə  ti var  dır. Azər  bay  can Res  pub-
 li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2015-ci il 29 ap -
rel ta  rix  li fər  ma  nı ilə yer  li ic  ra ha  ki -
miy  yə  ti or  qan  la  rın  da və  tən  daş  la  rın 
mü  ra  ciət  lə  ri üz  rə va  hid elekt  ron in -
for  ma  si  ya sis  te  mi ya  ra  dıl  mış və bu 
sis  te  min sə  mə  rə  si ar  tıq özü  nü gös -
tər  mək  də  dir. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, in  for  ma-
 si  ya sis  te  mi  nin tət  bi  qi nə  ti  cə  sin  də 
mü  va  fiq mə  lu  mat  la  rın öy  rə  nil  mə  si 
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 nu və əda  lə  tin po  zul  ma  sı  nın yol  ve -
ril  məz  li  yi  ni, əks hal  da cə  miy  yə  tin 
çə  tin  lik  lər  lə üz  lə  şə bi  lə  cə  yi  ni xü  su  si 
vur  ğu  la  yır. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti döv  lə  tin 
əsas məq  sə  di  nin in  san  la  rın da  ha 
yax  şı ya  şa  ma  sın  dan, və  tən  daş  la  rın 
hü  quq  la  rı  nı da  ha yax  şı tə  min et -
mək  dən iba  rət ol  du  ğu  nu qeyd edə -
rək bil  di  rir: “İn  san  la  rın yax  şı ya  şa -
ma  sı tək  cə mad  di tə  rəf  lə öl  çül  mür. 
Bu  ra  da, əl  bət  tə ki, mə  mur-və  tən  daş 
mü  na  si  bət  lə  ri xü  su  si yer tu  tur. Mən 
bu mə  sə  lə ilə bağ  lı fi  kir  lə  ri  mi də  fə -
lər  lə de  mi  şəm, bu gün də de  yi  rəm, 
bu  nu hər kəs bil  sin, eşit  sin və nə  ti  cə 
çı  xar  sın. Mə  mur  lar xalq üçün ya  şa -
yır  lar. Ək  si  nə de  yil. Mə  mur xal  qın 
xid  mət  çi  si  dir. Və  tən  da  şa xid  mət, 
kö  mək gös  tər  mə  li  dir. Ye  kə  xa  na  lıq 
et  mə  mə  li  dir. Han  sı  sa qa  nun  suz tə -
ləb irə  li sür  mə  mə  li  dir. Özü  nü tə  va -
zö  kar apar  ma  lı  dır. Özü və ailə üzv -
lə  ri nü  mu  nə ol  ma  lı  dır.... Mən hər bir 
döv  lət mə  mu  ru  nu ya ic  ra baş  çı  sı, ya 
baş  qa və  zi  fə  yə tə  yin edən  də gös  tə  riş 
ve  ri  rəm ki, get in  san  la  ra qul  luq et, 
xid  mət gös  tər, döv  lə  tə xid  mət et, tə -
miz iş  lə. Am  ma əf  sus  lar ol  sun ki, 
bə  zi  lə  ri nə  ti  cə çı  xar  mır  lar. On  la  rın 
da cə  za  sı ve  ri  lir və ve  ri  lə  cək”.

Döv  lə  tin hə  ya  ta ke  çir  di  yi si  ya  sə -
tin və xal  qın döv  lə  tə mü  na  si  bə  ti  nin 
for  ma  laş  ma  sın  da döv  lət qul  luq  çu -
su  nun müs  bət imi  ci mü  hüm rol oy -
na  yır. Onun müs  bət imi  ci isə gör  dü-
 yü işin nə  ti  cə  sin  dən, pe  şə  kar  lı  ğın -
dan, öz və  zi  fə bor  cu  na mü  na  si  bə -
tin  dən, in  san  lar  la düz  gün ün  siy  yət 
qur  ma  sın  dan ası  lı  dır. Mə  lum  dur ki, 
Azər  bay  can  da son il  lər  də öl  kə Pre -
zi  den  ti  nin müəy  yən et  di  yi döv  lət 
proq  ram  la  rı  nın və hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lə  rin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si bi  la  va-
 si  tə döv  lət qul  luq  çu  la  rı tə  rə  fin  dən 
tə  min edil  miş  dir. Ha  zır  da Azər  bay -
ca  nın bü  tün re  gion  la  rın  da, şə  hər və 
qə  sə  bə  lə  rin  də ge  dən abad  lıq və qu -

ru  cu  luq iş  lə  ri, ye  ni iş yer  lə  ri  nin ya -
ra  dıl  ma  sı üçün sə  na  ye və inf  rast -
ruk  tur müəs  si  sə  lə  ri  nin, ob  yekt  lə  rin 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si bi  la  va  si  tə yer  li 
ida  rəet  mə or  qan  la  rı  nın rəh  bər  li  yi 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın öz iş  lə  ri  nə 
mə  su  liy  yət  lə ya  naş  ma  sı, sə  riş  tə  li  li  yi 
və pe  şə  kar  lı  ğı bö  yük əhə  miy  yət da -
şı  yır. Müasir dövr  də döv  lət qul  luq -
çu  sun  dan rəh  bər  lik et  di  yi sa  hə  yə 
də  rin  dən bə  ləd ol  maq və onu ümu -
mi məq  səd  lər na  mi  nə in  ki  şaf et  dir -
mək tə  ləb olu  nur.

Öl  kə Pre  zi  den  ti döv  lət qul  luq  çu -
la  rı  nın qar  şı  sın  da qo  yu  lan tə  ləb  lər 
haq  qın  da da  nı  şar  kən öz çı  xış  la  rın  da 
də  fə  lər  lə qeyd et  miş  dir ki, hər bir 
və  zi  fə  li şəxs və  zi  fə  sin  dən ası  lı ol  ma-
 ya  raq, öz dav  ra  nı  şı, öz ad  dım  la  rı ilə 
baş  qa  la  rı  na yol gös  tər  mə  li  dir. Əgər 
döv  lət o mə  su  liy  yə  ti onun üzə  ri  nə 
qo  yur  sa, ya  xud da ki, Pre  zi  dent öz 
qə  ra  rı ilə onu bir və  zi  fə  yə tə  yin edir-
 sə, o, cə  miy  yət üçün bir nü  mu  nə 
ol  ma  lı  dır. Yə  ni rəh  bər kadr  lar nü -
mu  nə ol  ma  lı  dır  lar, hər sa  hə  də öz 
işi, ba  ca  rı  ğı, in  san  la  ra olan mü  na  si -
bə  ti, şəx  si nü  mu  nə  si ilə yol gös  tər -
mə  li  dir  lər. Be  lə ol  ma  lı  dır. Be  lə ol -
ma  sa, on  da on  lar hə  min yer  lər  də, 
hə  min və  zi  fə  lər  də ol  ma  ma  lı  dır  lar.

Azər  bay  can  da döv  lət qul  luq  çu  la-
 rı  nın nə də  rə  cə  də sə  mə  rə  li fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si özü  nü məhz mə  mur-və-
 tən  daş mü  na  si  bət  lə  rin  də bü  ru  zə ve -
rir. Öl  kə Pre  zi  den  ti haq  lı ola  raq de -
yir: “Döv  lət qul  lu  ğun  da ça  lış  maq o 
de  mək  dir ki, hə  min və  tən  da  şa müs-
 tə  qil, de  mok  ra  tik döv  lət və və  tən -
daş cə  miy  yə  ti qu  ru  cu  lu  ğu  nun ön 
sı  ra  la  rın  da ol  maq im  ka  nı eti  bar edil-
 miş  dir. Hər bir şəxs bil  mə  li  dir ki, 
döv  lət qul  lu  ğun  da ol  maq im  ti  yaz 
de  yil, mə  su  liy  yət  dir, in  san  la  ra xid -
mət im  ka  nı  dır. Tut  du  ğu və  zi  fə  nin 
sə  viy  yə  sin  dən və əhə  miy  yə  tin  dən 
ası  lı ol  ma  ya  raq, döv  lət qul  luq  çu  su 

hə  mi  şə xa  tır  la  ma  lı  dır ki, o, xal  qın 
xid  mət  çi  si  dir, in  san  la  ra xid  mət, on -
la  rın qay  ğı  la  rı ilə ya  şa  maq onun 
əsas və  zi  fə  si  dir”.  

Döv  lət qul  luq  çu  su döv  lə  ti təm  sil 
et  di  yi  nə, döv  lə  tin nü  ma  yən  də  si ki -
mi ona tap  şı  rı  lan sa  hə üçün, və  tən -
da  şı na  ra  hat edən hər bir mə  sə  lə 
üçün ca  vab  deh ol  du  ğu  na gö  rə ona 
və  tən  daş və cə  miy  yət tə  rə  fin  dən 
inam bəs  lən  mə  li, eti  mad gös  tə  ril -
mə  li  dir.

 Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə -
ti  nə qiy  mət ve  ri  lər  kən on  la  rın və -
tən  daş  la  rın gün  də  lik prob  lem  lə  ri -
nin həl  li  nə ne  cə ya  naş  ma  sı əsas me -
yar  lar  dan bi  ri sa  yı  lır. Bu ba  xım  dan 
Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sın  da, elə -
cə də res  pub  li  ka  nın mər  kə  zi və yer  li 
ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rın  da və -
tən  daş  la  rı na  ra  hat edən mə  sə  lə  lə  rin 
həl  li üçün gö  rü  lən iş  lər öl  kə rəh  bər-
 li  yi  nin hə  mi  şə diq  qət mər  kə  zin  də 
ol  muş və ola  caq  dır. Çün  ki Azər  bay-
 can və  tən  daş  la  rı öz gün  də  lik qay  ğı -
la  rı, öz  lə  ri  nin həll edə bil  mə  dik  lə  ri 
prob  lem  lər ba  rə  də ilk növ  bə  də döv-
 lət qul  luq  çu  la  rı  na mü  ra  ciət edir  lər. 

Res  pub  li  ka  da və  tən  daş  la  rın mü -
ra  ciət  lə  ri  nə ba  xıl  ma  sı sa  hə  sin  də mü -
kəm  məl qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı ya  ra -
dıl  mış  dır. Gün  dən-gü  nə tək  mil  ləş -
di  ri  lən bu qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı ilk 
növ  bə  də mə  mur  la  rın mə  su  liy  yə  ti  ni 
ar  tır  maq  la ya  na  şı, və  tən  daş  la  rın hü -
quq və və  zi  fə  lə  ri  ni də konk  ret müəy-
 yən et  mə  yə im  kan ve  rir. Hə  lə 1997-
ci il  də Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən im  za -
lan  mış “Və  tən  daş  la  rın mü  ra  ciət  lə  ri -
nə ba  xıl  ma  sı qay  da  sı haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu -
nu cə  miy  yə  tin in  ki  şa  fın  dan irə  li gə -
lən və bu gü  nün tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun 
olan müd  dəalar əsa  sın  da tək  mil  ləş -
di  ri  lə  rək Mil  li Məc  lis  də 2015-ci il  də 
qə  bul olun  muş və Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən im  za  la  na  raq ye  ni -
dən təs  diq edil  miş və Azər  bay  can 
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dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  na çat  dı  rıl -
ma  la  rı  nı tək  lif et  miş  dir: “Əgər on  la-
 rın kən  di o si  ya  hı  da var  sa və o iş 
gö  rül  mür  sə, dər  hal yer  li ic  ra or  qan-
 la  rı  na, Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı -
na mə  lu  mat ver  sin  lər. Əl  bət  tə ki, 
əgər o iş  də han  sı  sa bir qü  sur olar  sa, 
bu  na yol ve  rən şəxs  lər mü  va  fiq 
qay  da  da cə  za  lan  dı  rı  la  caq  lar. Mən 
bu  nu ona gö  rə de  yi  rəm ki, ic  ti  mai 
nə  za  rət güc  lən  sin. Mən də  fə  lər  lə bu 
ba  rə  də de  mi  şəm ki, ic  ti  mai nə  za  rə  ti 
güc  lən  dir  mək üçün gə  rək ic  ti  maiy -
yət  də mə  lu  mat ol  sun”. 

Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
ge  niş la  yi  hə  lər haq  qın  da öl  kə və  tən-
 daş  la  rı  nın mün  tə  zəm mə  lu  mat  lan -
dı  rıl  dı  ğı  nı bil  di  rən döv  lət baş  çı  sı 
bö  yük  proq  ram  la  rın ic  ra  sı üçün 
müasir ida  rəet  mə sis  te  mi  nin tə  ləb -
lə  ri  nə ca  vab ve  rən yük  sək ix  ti  sas  lı 
kadr  la  rın ye  tiş  di  ril  mə  si  ni də va  cib 
mə  sə  lə ki  mi irə  li sür  müş  dür. 

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin döv  lət qul -
luq  çu  la  rın  dan bir tə  lə  bi də bu  dur 
ki, on  lar öl  kə  nin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
tə  kan ve  rən tə  şəb  büs  lə  rə dər  hal 
reak  si  ya ver  sin  lər və ümu  mi in  ki  şa-
 fı  mı  za ya  rar  lı tək  lif  lə  ri real  laş  dır -
ma  ğa yar  dım  çı ol  sun  lar. Son vaxt -
lar dün  ya  nı bü  rü  yən iq  ti  sa  di böh -
ran  lar fo  nun  da Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın da  ha az it  ki  lər  lə bu böh -
ran  dan çıx  ma  sı  nı məhz öl  kə Pre  zi -
den  ti  nin rəh  bər  li  yi al  tın  da döv  lət 
qu  rum  la  rı  nın hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri 
təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si he  sab et  mək 
olar. Əha  li  nin hə  yat sə  viy  yə  si  nin 
yük  səl  dil  mə  si  nin, öl  kə  nin mü  da  fiə 
qüd  rə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın iq  ti  sa  di 
və  ziy  yət  dən ası  lı ol  du  ğu  nu yax  şı 
bi  lən döv  lət rəh  bə  ri İl  ham Əli  yev 
döv  lət qul  luq  çu  la  rın  dan sa  hib  kar  lı -

ğın in  ki  şa  fı  na xü  su  si dəs  tək ver  mə -
yi, hər bir re  gionun, hər bir ra  yo  nun 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı sü  rət  lən  di  rə  cək 
sa  hə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə cid  di 
ya  naş  ma  ğı tə  ləb edir. Əha  li  nin gü -
zə  ra  nı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  nı, öl  kə -
də iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə -
di  lə döv  lət  dən ası  lı olan bü  tün təd -
bir  lə  rin gö  rül  dü  yü  nü, tək  cə son il -
lər  də öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 200 mil -
yard dol  lar  dan çox sər  ma  yə cəlb 
olun  du  ğu  nu, iq  ti  sa  diy  ya  tın rə  qa -
bət  li  li  yi  nə gö  rə Da  vos Ümum  dün -
ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu tə  rə  fin  dən Azər-
 bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 37-ci ye  rə 
la  yiq gö  rül  mə  si  ni, bir il ər  zin  də 3 
pil  lə irə  li get  mə  si  ni müs  bət də  yər -
lən  di  rən döv  lət baş  çı  mız yer  li ic  ra 
or  qan  la  rı qar  şı  sın  da mə  sə  lə  ni konk-
 ret ola  raq be  lə qoy  muş  dur: “Yer  li 
ic  ra or  qan  la  rı da bu mə  sə  lə  ni daim 
diq  qət  də sax  la  ma  lı  dır  lar. Gə  lə  cək -
də yer  li ic  ra or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə  ti -
nə ve  ri  lə  cək qiy  mət, ey  ni za  man  da 
bu ami  lə də əsas  la  na  caq  dır - bu və 
ya di  gər ra  yo  na nə qə  dər sər  ma  yə 
gə  ti  ri  lib. Yer  li ic  ra or  qan  la  rı mər  kə -
zi ic  ra or  qan  la  rı ilə bir  lik  də bu iş  lə  ri 
təş  kil et  mə  li  dir  lər”.

Bu fak  tın özü də döv  lət qul  luq -
çu  la  rı  nın üzə  ri  nə nə qə  dər ge  niş 
və  zi  fə və funk  si  ya  lar qo  yul  du  ğu  nu 
bir da  ha təs  diq edir. Əl  bət  tə, hər bir 
işin gö  rül  mə  sin  də onu hə  ya  ta ke  çi -
rən şəxs  lər  dən çox şey ası  lı  dır. Bu 
ba  xım  dan öl  kə Pre  zi  den  ti bü  tün sa -
hə  lər üz  rə kadr ha  zır  lı  ğı  na bö  yük 
önəm ve  rir və de  yir: “Kadr ha  zır  lı -
ğı  na xü  su  si diq  qət gös  tə  ril  mə  li  dir ... 
Ümu  miy  yət  lə, kadr ha  zır  lı  ğı in  di 
qar  şı  mız  da du  ran ən va  cib mə  sə  lə -
lər  dən bi  ri  dir. Çün  ki öl  kə in  ki  şaf 
edir, ye  ni müəs  si  sə  lər ya  ra  dı  lır və 

bu müəs  si  sə  lər  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
kadr  lar ha  zır  lıq  lı ol  ma  lı  dır. Xü  su  si -
lə ix  rac  yö  nüm  lü müəs  si  sə  lər  də ha -
zır  lıq  lı kadr  la  rın tə  li  mi mü  hüm mə -
na da  şı  yır və döv  lət or  qan  la  rı bu 
iş  lər  lə məş  ğul ol  ma  lı  dır  lar”. Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti döv  lət or  qan  la  rı 
və döv  lət qul  luq  çu  la  rı  na öl  kə iq  ti -
sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fı  na nail ol  maq, 
onun mü  da  fiə qüd  rə  ti  ni yük  səlt -
mək, və  tən  daş  la  rın hü  quq  la  rı  nı qo -
ru  maq, ix  rac im  kan  la  rı  nı ar  tır  maq 
üçün son də  rə  cə cid  di tap  şı  rıq  lar 
ver  miş  dir. Bu, on  la  rın da  ha yax  şı 
iş  lə  mə  si  ni, döv  lət qul  luq  çu  su  nun 
şə  rə  fi  ni, lə  ya  qə  ti  ni göz bə  bə  yi ki  mi 
qo  ru  ma  sı  nı tə  ləb edir. 

Azər  bay  can döv  lə  ti 25 il  dən çox -
dur ki, bər  pa et  di  yi müs  tə  qil  li  yi  ni 
möh  kəm  lət  mək, bu müs  tə  qil  li  yi gö -
zü gö  tür  mə  yən qüv  və  lə  rin mü  qa  vi-
 mə  ti  ni dəf et  mək, də  rin mil  li-mə  nə-
 vi kök  lər üzə  rin  də müasir döv  lət 
qur  maq və hər bir və  tən  pər  vər in -
sa  nın fəxr edə  cə  yi bu öl  kə  ni dün  ya-
 ya ta  nıt  maq üçün bö  yük səy  lər gös-
 tə  rir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
2017-ci ilin  ma  yın  da IV Ümum -
dün  ya Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq 
Fo  ru  mun  da qeyd et  di  yi ki  mi: “döv-
 lə  ti  mi  zin ta  ri  xin  də Azər  bay  can bu -
gün  kü qə  dər güc  lü ol  ma  yıb”. Azər-
 bay  ca  na bu gü  cü, bu qüd  rə  ti 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
müd  rik si  ya  sə  ti  nin da  vam  çı  sı, onun 
la  yiq  li va  ri  si İl  ham Əli  ye  vin real, 
dü  şü  nül  müş və uzaq  gö  rən si  ya  sə  ti 
tə  min et  miş  dir. Bu iş  də Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nin si  ya  sə  ti  ni bi  la  va  si  tə 
hə  ya  ta ke  çi  rən və onun real  laş  ma  sı-
 na dəs  tək olan döv  lət qul  luq  çu  la  rı -
nın da əmə  yi az de  yil  dir və get  dik -
cə da  ha çox ola  caq  dır.

DÖVLƏTÇİLİK

və bu işə nə  za  rət edil  mə  si da  ha da 
asan  laş  mış  dır. 2016-cı il  də yer  li ic  ra 
ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rın  da hə  min 
sis  tem üz  rə 129314 və  tən  daş mü  ra -
ciəti qey  diy  ya  ta alın  mış  dır. Bun  lar -
dan 72891-i bi  la  va  si  tə ic  ra ha  ki  miy -
yət  lə  ri  nə ün  van  lan  mış, 56423 mü  ra-
 ciət isə di  gər təş  ki  lat və or  qan  lar 
va  si  tə  si  lə gön  də  ril  miş  dir. 

2016-cı il  də Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin Ad  mi  nist  ra  si  ya-
 sı  na res  pub  li  ka  nın şə  hər və ra  yon  la-
 rın  dan da  xil ol  muş mü  ra  ciət  lə  rin 
68,8 faizi əri  zə, 30,9 faizi şi  ka  yət, 0,3 
faizi  tək  lif ol  muş  dur. 

Döv  lət  lə və  tən  daş ara  sın  da kör -
pü ro  lu  nu oy  na  yan və  tən  daş mü  ra -
ciət  lə  ri  nin öy  rə  nil  mə  si və on  la  rın 
hər  tə  rəf  li təh  lil edil  mə  si cə  miy  yət  də 
baş ve  rən pro  ses  lə  rin da  ha ya  xın -
dan öy  rə  nil  mə  si  nə, mü  ra  ciət  lər  də 
qal  dı  rı  lan prob  lem  lə  rin vax  tın  da 
həll edil  mə  si üçün təd  bir  lər gö  rül -
mə  si  nə, öl  kə rəh  bər  li  yi  nin həl  li va -
cib olan mə  sə  lə  lər üçün zə  ru  ri qə -
rar  lar qə  bul et  mə  si  nə kö  mək edir. 
Bu ba  xım  dan Pre  zi  dent Ad  mi  nist -
ra  si  ya  sın  da və  tən  daş  la  rın mü  ra  ciət -
lə  ri  nin öy  rə  nil  mə  si, on  la  rın əsa  sın -
da bü  tün sa  hə  lər  də gö  rü  lən iş  lə  rin 

ümu  mi  ləş  di  ril  mə  si və öl  kə rəh  bər  li-
 yi  nə bu ba  rə  də mə  lu  mat ve  ril  mə  si 
tə  min edi  lir. Xü  su  si  lə və  tən  daş  la  rın 
ic  ti  mai əhə  miy  yət da  şı  yan tək  lif  lə  ri 
diq  qət  lə öy  rə  ni  lir və on  la  rın ye  ri  nə 
ye  ti  ril  mə  si üçün əla  qə  dar döv  lət qu -
rum  la  rı  na mü  va  fiq tap  şı  rıq  lar ve  ri -
lir, bə  zi mə  sə  lə  lər pers  pek  tiv və ca  ri 
in  ki  şaf proq  ram  la  rın  da nə  zə  rə alı -
nır. Bu, öz sə  mə  rə  si  ni ve  rir və və  tən-
 daş  la  rın ic  ti  mai fəal  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma-
 sı  na kö  mək edir. 

Öl  kə Pre  zi  den  ti və  tən  daş  la  rın 
hü  quq və azad  lıq  la  rı  nın tə  min edil -
mə  sin  də ay  rı-ay  rı döv  lət qu  rum  la -
rın  da yol ve  ri  lən bü  rok  ra  tik ma -
neələ  ri, sü  rün  dür  mə  çi  lik hal  la  rı  nı 
və di  gər ne  qa  tiv hal  la  rı ara  dan qal -
dır  maq üçün ilk növ  bə  də ida  rəet  mə 
sis  te  min  də  müasir tex  no  lo  gi  ya  lar -
dan is  ti  fa  də edil  mək  lə bu işin da  ha 
sə  mə  rə  li qu  rul  ma  sı üçün cid  di təd -
bir  lər gö  rül  mə  si  ni tə  min edir. 

Ha  zır  da Azər  bay  can bren  di sa  yı -
lan “ASAN xid  mət”in fəaliy  yə  ti  ni 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rən öl  kə Pre  zi -
den  ti sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sı  nın əsas 
məq  sə  di  nin və  tən  daş  la  rın ra  hat  lı  ğı 
və öz prob  lem  lə  ri  ni həll et  mək üçün 
bü  rok  ra  tik ən  gəl  lər  lə qar  şı  laş  ma -

ma  sı ol  du  ğu  nu qeyd edə  rək bu xid-
 mət  də tət  biq olu  nan üsul  la  rın bü  tün 
döv  lət or  qan  la  rın  da tət  bi  qi  ni töv  si -
yə edir. Öl  kə Pre  zi  den  ti bu sis  tem  də 
və  tən  daş-mə  mur mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
ye  ni for  ma  sı  nı gö  rür və bu mü  na  si -
bət  lə  rin müasir tə  ləb  lər sə  viy  yə  sin -
də qu  rul  ma  sı  nı təq  dir edə  rək de  yir: 
“...mə  mur-və  tən  daş mü  na  si  bət  lə  ri, 
bu mə  sə  lə  lər cə  miy  yət üçün, in  ki  şaf 
üçün çox önəm  li  dir. Bu  ra  da hər şey 
mə  mur  lar  dan ası  lı  dır. On  lar de  di -
yim ki  mi iş  lə  mə  li  dir  lər. Əgər öz 
işin  də nöq  sa  na, ya  xud da po  zun  tu -
ya yol ve  rər  sə, on  lar la  zı  mi sə  viy  yə-
 də cə  za  lan  dı  rı  la  caq  lar”.

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə -
ti  nə ic  ti  mai nə  za  rə  tin bir for  ma  sı 
he  sab edi  lən və  tən  daş mü  ra  ciət  lə  ri-
 nə ba  xıl  ma  sı  na xü  su  si əhə  miy  yət 
ve  rən Azər  bay  can Pre  zi  den  ti bü  tün 
sa  hə  lər  də, o cüm  lə  dən əha  li  nin gü -
zə  ra  nı üçün cid  di əhə  miy  yət da  şı -
yan so  sial proq  ram  la  rın ye  ri  nə ye  ti-
 ril  mə  sin  də ic  ti  mai nə  za  rə  tin ol  ma -
sı  nı va  cib he  sab edir. 2017-ci ilin bi -
rin  ci rü  bü  nün ye  kun  la  rı  na həsr 
olun  muş ic  las  da öl  kə Pre  zi  den  ti 
məhz ic  ti  mai nə  za  rət  lə bağ  lı mə  sə -
lə  lə  rə xü  su  si diq  qət  lə ya  na  şa  raq şə -
hər və qə  sə  bə  lə  rin abad  lı  ğı  na, kənd-
 lər  də so  sial prob  lem  lə  rin həl  li  nə 
ay  rıl  mış və  saitin düz  gün sərf olun -
ma  sı  na ic  ti  mai nə  za  rə  tin ar  tı  rıl  ma -
sı  nı töv  si  yə et  miş, və  tən  daş  la  ra mü -
ra  ciət edə  rək on  la  rın ra  yon  la  rın  da, 
kənd  lə  rin  də ti  kil  mə  li olan ob  yekt  lə-
 rin in  şa  sı  nın ge  di  şi ba  rə  də öz na  ra -
hat  lıq  la  rı  nı və na  ra  zı  lıq  la  rı  nı Pre  zi -
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dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  na çat  dı  rıl -
ma  la  rı  nı tək  lif et  miş  dir: “Əgər on  la-
 rın kən  di o si  ya  hı  da var  sa və o iş 
gö  rül  mür  sə, dər  hal yer  li ic  ra or  qan-
 la  rı  na, Pre  zi  dent Ad  mi  nist  ra  si  ya  sı -
na mə  lu  mat ver  sin  lər. Əl  bət  tə ki, 
əgər o iş  də han  sı  sa bir qü  sur olar  sa, 
bu  na yol ve  rən şəxs  lər mü  va  fiq 
qay  da  da cə  za  lan  dı  rı  la  caq  lar. Mən 
bu  nu ona gö  rə de  yi  rəm ki, ic  ti  mai 
nə  za  rət güc  lən  sin. Mən də  fə  lər  lə bu 
ba  rə  də de  mi  şəm ki, ic  ti  mai nə  za  rə  ti 
güc  lən  dir  mək üçün gə  rək ic  ti  maiy -
yət  də mə  lu  mat ol  sun”. 

Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
ge  niş la  yi  hə  lər haq  qın  da öl  kə və  tən-
 daş  la  rı  nın mün  tə  zəm mə  lu  mat  lan -
dı  rıl  dı  ğı  nı bil  di  rən döv  lət baş  çı  sı 
bö  yük  proq  ram  la  rın ic  ra  sı üçün 
müasir ida  rəet  mə sis  te  mi  nin tə  ləb -
lə  ri  nə ca  vab ve  rən yük  sək ix  ti  sas  lı 
kadr  la  rın ye  tiş  di  ril  mə  si  ni də va  cib 
mə  sə  lə ki  mi irə  li sür  müş  dür. 

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin döv  lət qul -
luq  çu  la  rın  dan bir tə  lə  bi də bu  dur 
ki, on  lar öl  kə  nin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
tə  kan ve  rən tə  şəb  büs  lə  rə dər  hal 
reak  si  ya ver  sin  lər və ümu  mi in  ki  şa-
 fı  mı  za ya  rar  lı tək  lif  lə  ri real  laş  dır -
ma  ğa yar  dım  çı ol  sun  lar. Son vaxt -
lar dün  ya  nı bü  rü  yən iq  ti  sa  di böh -
ran  lar fo  nun  da Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın da  ha az it  ki  lər  lə bu böh -
ran  dan çıx  ma  sı  nı məhz öl  kə Pre  zi -
den  ti  nin rəh  bər  li  yi al  tın  da döv  lət 
qu  rum  la  rı  nın hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri 
təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si he  sab et  mək 
olar. Əha  li  nin hə  yat sə  viy  yə  si  nin 
yük  səl  dil  mə  si  nin, öl  kə  nin mü  da  fiə 
qüd  rə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın iq  ti  sa  di 
və  ziy  yət  dən ası  lı ol  du  ğu  nu yax  şı 
bi  lən döv  lət rəh  bə  ri İl  ham Əli  yev 
döv  lət qul  luq  çu  la  rın  dan sa  hib  kar  lı -

ğın in  ki  şa  fı  na xü  su  si dəs  tək ver  mə -
yi, hər bir re  gionun, hər bir ra  yo  nun 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı sü  rət  lən  di  rə  cək 
sa  hə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə cid  di 
ya  naş  ma  ğı tə  ləb edir. Əha  li  nin gü -
zə  ra  nı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  nı, öl  kə -
də iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə -
di  lə döv  lət  dən ası  lı olan bü  tün təd -
bir  lə  rin gö  rül  dü  yü  nü, tək  cə son il -
lər  də öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 200 mil -
yard dol  lar  dan çox sər  ma  yə cəlb 
olun  du  ğu  nu, iq  ti  sa  diy  ya  tın rə  qa -
bət  li  li  yi  nə gö  rə Da  vos Ümum  dün -
ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu tə  rə  fin  dən Azər-
 bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 37-ci ye  rə 
la  yiq gö  rül  mə  si  ni, bir il ər  zin  də 3 
pil  lə irə  li get  mə  si  ni müs  bət də  yər -
lən  di  rən döv  lət baş  çı  mız yer  li ic  ra 
or  qan  la  rı qar  şı  sın  da mə  sə  lə  ni konk-
 ret ola  raq be  lə qoy  muş  dur: “Yer  li 
ic  ra or  qan  la  rı da bu mə  sə  lə  ni daim 
diq  qət  də sax  la  ma  lı  dır  lar. Gə  lə  cək -
də yer  li ic  ra or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə  ti -
nə ve  ri  lə  cək qiy  mət, ey  ni za  man  da 
bu ami  lə də əsas  la  na  caq  dır - bu və 
ya di  gər ra  yo  na nə qə  dər sər  ma  yə 
gə  ti  ri  lib. Yer  li ic  ra or  qan  la  rı mər  kə -
zi ic  ra or  qan  la  rı ilə bir  lik  də bu iş  lə  ri 
təş  kil et  mə  li  dir  lər”.

Bu fak  tın özü də döv  lət qul  luq -
çu  la  rı  nın üzə  ri  nə nə qə  dər ge  niş 
və  zi  fə və funk  si  ya  lar qo  yul  du  ğu  nu 
bir da  ha təs  diq edir. Əl  bət  tə, hər bir 
işin gö  rül  mə  sin  də onu hə  ya  ta ke  çi -
rən şəxs  lər  dən çox şey ası  lı  dır. Bu 
ba  xım  dan öl  kə Pre  zi  den  ti bü  tün sa -
hə  lər üz  rə kadr ha  zır  lı  ğı  na bö  yük 
önəm ve  rir və de  yir: “Kadr ha  zır  lı -
ğı  na xü  su  si diq  qət gös  tə  ril  mə  li  dir ... 
Ümu  miy  yət  lə, kadr ha  zır  lı  ğı in  di 
qar  şı  mız  da du  ran ən va  cib mə  sə  lə -
lər  dən bi  ri  dir. Çün  ki öl  kə in  ki  şaf 
edir, ye  ni müəs  si  sə  lər ya  ra  dı  lır və 

bu müəs  si  sə  lər  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
kadr  lar ha  zır  lıq  lı ol  ma  lı  dır. Xü  su  si -
lə ix  rac  yö  nüm  lü müəs  si  sə  lər  də ha -
zır  lıq  lı kadr  la  rın tə  li  mi mü  hüm mə -
na da  şı  yır və döv  lət or  qan  la  rı bu 
iş  lər  lə məş  ğul ol  ma  lı  dır  lar”. Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti döv  lət or  qan  la  rı 
və döv  lət qul  luq  çu  la  rı  na öl  kə iq  ti -
sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fı  na nail ol  maq, 
onun mü  da  fiə qüd  rə  ti  ni yük  səlt -
mək, və  tən  daş  la  rın hü  quq  la  rı  nı qo -
ru  maq, ix  rac im  kan  la  rı  nı ar  tır  maq 
üçün son də  rə  cə cid  di tap  şı  rıq  lar 
ver  miş  dir. Bu, on  la  rın da  ha yax  şı 
iş  lə  mə  si  ni, döv  lət qul  luq  çu  su  nun 
şə  rə  fi  ni, lə  ya  qə  ti  ni göz bə  bə  yi ki  mi 
qo  ru  ma  sı  nı tə  ləb edir. 

Azər  bay  can döv  lə  ti 25 il  dən çox -
dur ki, bər  pa et  di  yi müs  tə  qil  li  yi  ni 
möh  kəm  lət  mək, bu müs  tə  qil  li  yi gö -
zü gö  tür  mə  yən qüv  və  lə  rin mü  qa  vi-
 mə  ti  ni dəf et  mək, də  rin mil  li-mə  nə-
 vi kök  lər üzə  rin  də müasir döv  lət 
qur  maq və hər bir və  tən  pər  vər in -
sa  nın fəxr edə  cə  yi bu öl  kə  ni dün  ya-
 ya ta  nıt  maq üçün bö  yük səy  lər gös-
 tə  rir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
2017-ci ilin  ma  yın  da IV Ümum -
dün  ya Mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı Dialoq 
Fo  ru  mun  da qeyd et  di  yi ki  mi: “döv-
 lə  ti  mi  zin ta  ri  xin  də Azər  bay  can bu -
gün  kü qə  dər güc  lü ol  ma  yıb”. Azər-
 bay  ca  na bu gü  cü, bu qüd  rə  ti 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
müd  rik si  ya  sə  ti  nin da  vam  çı  sı, onun 
la  yiq  li va  ri  si İl  ham Əli  ye  vin real, 
dü  şü  nül  müş və uzaq  gö  rən si  ya  sə  ti 
tə  min et  miş  dir. Bu iş  də Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nin si  ya  sə  ti  ni bi  la  va  si  tə 
hə  ya  ta ke  çi  rən və onun real  laş  ma  sı-
 na dəs  tək olan döv  lət qul  luq  çu  la  rı -
nın da əmə  yi az de  yil  dir və get  dik -
cə da  ha çox ola  caq  dır.

DÖVLƏTÇİLİK

və bu işə nə  za  rət edil  mə  si da  ha da 
asan  laş  mış  dır. 2016-cı il  də yer  li ic  ra 
ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rın  da hə  min 
sis  tem üz  rə 129314 və  tən  daş mü  ra -
ciəti qey  diy  ya  ta alın  mış  dır. Bun  lar -
dan 72891-i bi  la  va  si  tə ic  ra ha  ki  miy -
yət  lə  ri  nə ün  van  lan  mış, 56423 mü  ra-
 ciət isə di  gər təş  ki  lat və or  qan  lar 
va  si  tə  si  lə gön  də  ril  miş  dir. 

2016-cı il  də Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin Ad  mi  nist  ra  si  ya-
 sı  na res  pub  li  ka  nın şə  hər və ra  yon  la-
 rın  dan da  xil ol  muş mü  ra  ciət  lə  rin 
68,8 faizi əri  zə, 30,9 faizi şi  ka  yət, 0,3 
faizi  tək  lif ol  muş  dur. 

Döv  lət  lə və  tən  daş ara  sın  da kör -
pü ro  lu  nu oy  na  yan və  tən  daş mü  ra -
ciət  lə  ri  nin öy  rə  nil  mə  si və on  la  rın 
hər  tə  rəf  li təh  lil edil  mə  si cə  miy  yət  də 
baş ve  rən pro  ses  lə  rin da  ha ya  xın -
dan öy  rə  nil  mə  si  nə, mü  ra  ciət  lər  də 
qal  dı  rı  lan prob  lem  lə  rin vax  tın  da 
həll edil  mə  si üçün təd  bir  lər gö  rül -
mə  si  nə, öl  kə rəh  bər  li  yi  nin həl  li va -
cib olan mə  sə  lə  lər üçün zə  ru  ri qə -
rar  lar qə  bul et  mə  si  nə kö  mək edir. 
Bu ba  xım  dan Pre  zi  dent Ad  mi  nist -
ra  si  ya  sın  da və  tən  daş  la  rın mü  ra  ciət -
lə  ri  nin öy  rə  nil  mə  si, on  la  rın əsa  sın -
da bü  tün sa  hə  lər  də gö  rü  lən iş  lə  rin 

ümu  mi  ləş  di  ril  mə  si və öl  kə rəh  bər  li-
 yi  nə bu ba  rə  də mə  lu  mat ve  ril  mə  si 
tə  min edi  lir. Xü  su  si  lə və  tən  daş  la  rın 
ic  ti  mai əhə  miy  yət da  şı  yan tək  lif  lə  ri 
diq  qət  lə öy  rə  ni  lir və on  la  rın ye  ri  nə 
ye  ti  ril  mə  si üçün əla  qə  dar döv  lət qu -
rum  la  rı  na mü  va  fiq tap  şı  rıq  lar ve  ri -
lir, bə  zi mə  sə  lə  lər pers  pek  tiv və ca  ri 
in  ki  şaf proq  ram  la  rın  da nə  zə  rə alı -
nır. Bu, öz sə  mə  rə  si  ni ve  rir və və  tən-
 daş  la  rın ic  ti  mai fəal  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma-
 sı  na kö  mək edir. 

Öl  kə Pre  zi  den  ti və  tən  daş  la  rın 
hü  quq və azad  lıq  la  rı  nın tə  min edil -
mə  sin  də ay  rı-ay  rı döv  lət qu  rum  la -
rın  da yol ve  ri  lən bü  rok  ra  tik ma -
neələ  ri, sü  rün  dür  mə  çi  lik hal  la  rı  nı 
və di  gər ne  qa  tiv hal  la  rı ara  dan qal -
dır  maq üçün ilk növ  bə  də ida  rəet  mə 
sis  te  min  də  müasir tex  no  lo  gi  ya  lar -
dan is  ti  fa  də edil  mək  lə bu işin da  ha 
sə  mə  rə  li qu  rul  ma  sı üçün cid  di təd -
bir  lər gö  rül  mə  si  ni tə  min edir. 

Ha  zır  da Azər  bay  can bren  di sa  yı -
lan “ASAN xid  mət”in fəaliy  yə  ti  ni 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rən öl  kə Pre  zi -
den  ti sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sı  nın əsas 
məq  sə  di  nin və  tən  daş  la  rın ra  hat  lı  ğı 
və öz prob  lem  lə  ri  ni həll et  mək üçün 
bü  rok  ra  tik ən  gəl  lər  lə qar  şı  laş  ma -

ma  sı ol  du  ğu  nu qeyd edə  rək bu xid-
 mət  də tət  biq olu  nan üsul  la  rın bü  tün 
döv  lət or  qan  la  rın  da tət  bi  qi  ni töv  si -
yə edir. Öl  kə Pre  zi  den  ti bu sis  tem  də 
və  tən  daş-mə  mur mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
ye  ni for  ma  sı  nı gö  rür və bu mü  na  si -
bət  lə  rin müasir tə  ləb  lər sə  viy  yə  sin -
də qu  rul  ma  sı  nı təq  dir edə  rək de  yir: 
“...mə  mur-və  tən  daş mü  na  si  bət  lə  ri, 
bu mə  sə  lə  lər cə  miy  yət üçün, in  ki  şaf 
üçün çox önəm  li  dir. Bu  ra  da hər şey 
mə  mur  lar  dan ası  lı  dır. On  lar de  di -
yim ki  mi iş  lə  mə  li  dir  lər. Əgər öz 
işin  də nöq  sa  na, ya  xud da po  zun  tu -
ya yol ve  rər  sə, on  lar la  zı  mi sə  viy  yə-
 də cə  za  lan  dı  rı  la  caq  lar”.

Döv  lət qul  luq  çu  la  rı  nın fəaliy  yə -
ti  nə ic  ti  mai nə  za  rə  tin bir for  ma  sı 
he  sab edi  lən və  tən  daş mü  ra  ciət  lə  ri-
 nə ba  xıl  ma  sı  na xü  su  si əhə  miy  yət 
ve  rən Azər  bay  can Pre  zi  den  ti bü  tün 
sa  hə  lər  də, o cüm  lə  dən əha  li  nin gü -
zə  ra  nı üçün cid  di əhə  miy  yət da  şı -
yan so  sial proq  ram  la  rın ye  ri  nə ye  ti-
 ril  mə  sin  də ic  ti  mai nə  za  rə  tin ol  ma -
sı  nı va  cib he  sab edir. 2017-ci ilin bi -
rin  ci rü  bü  nün ye  kun  la  rı  na həsr 
olun  muş ic  las  da öl  kə Pre  zi  den  ti 
məhz ic  ti  mai nə  za  rət  lə bağ  lı mə  sə -
lə  lə  rə xü  su  si diq  qət  lə ya  na  şa  raq şə -
hər və qə  sə  bə  lə  rin abad  lı  ğı  na, kənd-
 lər  də so  sial prob  lem  lə  rin həl  li  nə 
ay  rıl  mış və  saitin düz  gün sərf olun -
ma  sı  na ic  ti  mai nə  za  rə  tin ar  tı  rıl  ma -
sı  nı töv  si  yə et  miş, və  tən  daş  la  ra mü -
ra  ciət edə  rək on  la  rın ra  yon  la  rın  da, 
kənd  lə  rin  də ti  kil  mə  li olan ob  yekt  lə-
 rin in  şa  sı  nın ge  di  şi ba  rə  də öz na  ra -
hat  lıq  la  rı  nı və na  ra  zı  lıq  la  rı  nı Pre  zi -
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ic  ti  maiy  yə  tin mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı 
ilə bağ  lı res  pub  li  ka  nın bü  tün şə  hər 
və ra  yon  la  rın  da yüz  lər  lə maarif -
lən  di  ri  ci təd  bir, tre  ninq və se  mi -
nar  lar təş  kil edil  miş  dir. Hə  ya  ta ke -
çi  ril  miş əmə  liy  yat-ax  ta  rış təd  bir  lə  ri 
ilə 399 mü  va  fiq ci  na  yət müəy  yən 
olun  muş, 58 nə  fər  dən iba  rət 26 ci -
na  yət  kar qrup zə  rər  siz  ləş  di  ril  miş -
dir. Bu əməl  lə  rə gö  rə 102 nə  fər ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə cəlb edil  miş, 
in  san al  ve  ri  nin qur  ba  nı olan 187 
şəx  sin cə  miy  yə  tə rein  teq  ra  si  ya  sı 
tə  min olun  muş  dur. Pro  fi  lak  tik təd-
 bir  lər çər  çi  və  sin  də ic  ti  mai mə  nə -
viy  yat əley  hi  nə olan 558 ci  na  yət 
fak  tı aş  kar  la  na  raq 332 nə  fər mə  su -
liy  yə  tə cəlb edil  miş  dir.

İlk növ  bə  də diq  qə  tə çat  dı  rım ki, 
in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də 
iş  ti  rak edən döv  lət or  qan  la  rı  nın və 
xa  ri  ci tə  rəf  daş  la  rın tək  lif  lə  ri nə  zə  rə 
alı  na  raq qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı qal  dı -
rıl  mış və  sa  tət  lər tə  min olun  muş -
dur.

İn  san al  ve  ri  nin ye  ni for  ma və 
me  tod  la  rı  nın or  ta  ya çıx  ma  sı, risk 
qru  pu  na aid tə  bə  qə  nin mü  tə  ma  di 
ye  ni  lən  mə  si və di  gər mü  hüm amil-
 lər ba  xı  mın  dan maarif  lən  dir  mə 
təd  bir  lə  ri də diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  nıl  mış  dır.

İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
təd  bir  lə  ri  nin ge  niş əha  li küt  lə  si  nə 
açıq  lan  ma  sı məq  sə  di  lə mü  va  fiq 
mə  lu  mat  lar mü  tə  ma  di ola  raq xü -
su  si po  lis qu  ru  mu  nun in  ter  net sə -
hi  fə  sin  də yer  ləş  di  ril  miş  dir. Bü  töv -
lük  də, hə  ya  ta ke  çi  ril  miş təd  bir  lər -
də mil  li fəaliy  yət pla  nı  nın bü  tün 
ic  ra  çı  la  rı ya  xın  dan iş  ti  rak et  miş, 
sə  mə  rə  li işi ilə fərq  lə  nən 15 qey  ri-
hö  ku  mət təş  ki  la  tı isə Da  xi  li İş  lər 
Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən mü  ka  fat  lan  dı -
rıl  mış  dır.

Ötən il   İn  san Al  ve  ri  nə Qar  şı Mü -
ba  ri  zə Baş İda  rə  si  nin əmək  daş  la  rı 
Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi və bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən təş  kil olun -
muş 40-dan çox se  mi  nar, konf  rans, 
tə  lim və tre  nin  qə cəlb edil  miş, ha -

be  lə Döv  lət Göm  rük Ko  mi  tə  si  nin, 
Döv  lət Miq  ra  si  ya və Döv  lət Sər  həd 
xid  mət  lə  ri  nin əmək  daş  la  rı və hər -
bi qul  luq  çu  la  rı üçün ix  ti  sa  sar  tır  ma 
kurs  la  rı təş  kil olun  muş  dur.

Mən  bə, tran  zit, tə  yi  nat öl  kə  lə -
rin  də in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri -
zə  ni hə  ya  ta ke  çi  rən hü  quq mü  ha  fi-
 zə or  qan  la  rı  nın səy  lə  ri  nin bir  ləş  di -
ril  mə  sin  də və po  ten  sialı  nın güc -
lən  di  ril  mə  sin  də va  cib ele  ment  lər -
dən olan bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin in -
ki  şaf et  di  ril  mə  si üz  rə təd  bir  lər də 
məq  səd  yön  lü ol  muş  dur.

Konk  ret ola  raq BMT, Av  ro  pa 
Şu  ra  sı, ATƏT, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, 
GUAM, İs  lam Əmək  daş  lıq və Bey-
 nəl  xalq Miq  ra  si  ya təş  ki  lat  la  rı, ix  ti -
sas  laş  mış bey  nəl  xalq qu  rum  lar, 
ABŞ-ın Əd  liy  yə De  par  ta  men  ti  nin, 
onun və İs  railin Azər  bay  can  da  kı 
sə  fir  lik  lə  ri  nin nü  ma  yən  də  lə  ri ilə 
in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də 
əmək  daş  lı  ğın pers  pek  tiv  lə  ri və di -
gər mə  sə  lə  lər ba  rə  də ge  niş in  for -
ma  si  ya mü  ba  di  lə  si apa  rıl  mış  dır.

HESABAT

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, in  san al  ve-
 ri ək  sər dün  ya döv  lət  lə  ri və bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən cid  di 
trans  mil  li təh  did  lər  dən bi  ri ola  raq 
qə  bul edi  lir. Bu ba  xım  dan, Azər -

bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
sə  rən  cam  la  rı ilə təs  diq edil  miş mil-
 li fəaliy  yət plan  la  rı əsa  sın  da 2004-
cü il  dən eti  ba  rən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
sis  tem  li təd  bir  lər sa  yə  sin  də hə  min 
hü  qu  qa  zidd əməl  lə  rin pro  fi  lak  ti -
ka  sın  da və ci  na  yət tə  qi  bi üz  rə 
fəaliy  yət  də müs  bət nə  ti  cə  lər əl  də 
edil  miş, bir çox va  cib mə  sə  lə  lə  rin 
həl  li  nə nail olun  muş  dur.

Ötən dövr  də xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
mü  tə  rəq  qi iş təc  rü  bə  si və ix  ti  sas -

laş  mış bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın rə  yi 
nə  zə  rə alın  maq  la 80-ə ya  xın qa -
nun  ve  ri  ci  lik ak  tı və di  gər nor  ma  tiv 
sə  nəd qə  bul edil  miş  dir.

Üçün  cü mil  li fəaliy  yət pla  nı  nın 
ic  ra edil  di  yi tək  cə 2014-2016-cı il -
lər  də Qey  ri-Hö  ku  mət Təş  ki  lat  la  rı -
na Döv  lət Dəs  tə  yi Şu  ra  sı tə  rə  fin -
dən 20 la  yi  hə ma  liy  yə  ləş  di  ril  miş 
və bu məq  səd  lər üçün 182 min ma -
nat və  sait ay  rıl  mış  dır. İn  san al  ve  ri-
 nin do  ğur  du  ğu təh  lü  kə  lər ba  rə  də 

Vi  la  yət Ey  va  zov
İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə 

mil  li koor  di  na  tor, da  xi  li iş  lər  
na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni,
po  lis ge  ne  ral-ley  te  nan  tı

Respublikamızda insan alverinə qarşı 
mübarizə daim diqqətdədir
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ic  ti  maiy  yə  tin mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı 
ilə bağ  lı res  pub  li  ka  nın bü  tün şə  hər 
və ra  yon  la  rın  da yüz  lər  lə maarif -
lən  di  ri  ci təd  bir, tre  ninq və se  mi -
nar  lar təş  kil edil  miş  dir. Hə  ya  ta ke -
çi  ril  miş əmə  liy  yat-ax  ta  rış təd  bir  lə  ri 
ilə 399 mü  va  fiq ci  na  yət müəy  yən 
olun  muş, 58 nə  fər  dən iba  rət 26 ci -
na  yət  kar qrup zə  rər  siz  ləş  di  ril  miş -
dir. Bu əməl  lə  rə gö  rə 102 nə  fər ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə cəlb edil  miş, 
in  san al  ve  ri  nin qur  ba  nı olan 187 
şəx  sin cə  miy  yə  tə rein  teq  ra  si  ya  sı 
tə  min olun  muş  dur. Pro  fi  lak  tik təd-
 bir  lər çər  çi  və  sin  də ic  ti  mai mə  nə -
viy  yat əley  hi  nə olan 558 ci  na  yət 
fak  tı aş  kar  la  na  raq 332 nə  fər mə  su -
liy  yə  tə cəlb edil  miş  dir.

İlk növ  bə  də diq  qə  tə çat  dı  rım ki, 
in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də 
iş  ti  rak edən döv  lət or  qan  la  rı  nın və 
xa  ri  ci tə  rəf  daş  la  rın tək  lif  lə  ri nə  zə  rə 
alı  na  raq qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı qal  dı -
rıl  mış və  sa  tət  lər tə  min olun  muş -
dur.

İn  san al  ve  ri  nin ye  ni for  ma və 
me  tod  la  rı  nın or  ta  ya çıx  ma  sı, risk 
qru  pu  na aid tə  bə  qə  nin mü  tə  ma  di 
ye  ni  lən  mə  si və di  gər mü  hüm amil-
 lər ba  xı  mın  dan maarif  lən  dir  mə 
təd  bir  lə  ri də diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  nıl  mış  dır.

İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
təd  bir  lə  ri  nin ge  niş əha  li küt  lə  si  nə 
açıq  lan  ma  sı məq  sə  di  lə mü  va  fiq 
mə  lu  mat  lar mü  tə  ma  di ola  raq xü -
su  si po  lis qu  ru  mu  nun in  ter  net sə -
hi  fə  sin  də yer  ləş  di  ril  miş  dir. Bü  töv -
lük  də, hə  ya  ta ke  çi  ril  miş təd  bir  lər -
də mil  li fəaliy  yət pla  nı  nın bü  tün 
ic  ra  çı  la  rı ya  xın  dan iş  ti  rak et  miş, 
sə  mə  rə  li işi ilə fərq  lə  nən 15 qey  ri-
hö  ku  mət təş  ki  la  tı isə Da  xi  li İş  lər 
Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən mü  ka  fat  lan  dı -
rıl  mış  dır.

Ötən il   İn  san Al  ve  ri  nə Qar  şı Mü -
ba  ri  zə Baş İda  rə  si  nin əmək  daş  la  rı 
Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi və bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən təş  kil olun -
muş 40-dan çox se  mi  nar, konf  rans, 
tə  lim və tre  nin  qə cəlb edil  miş, ha -

be  lə Döv  lət Göm  rük Ko  mi  tə  si  nin, 
Döv  lət Miq  ra  si  ya və Döv  lət Sər  həd 
xid  mət  lə  ri  nin əmək  daş  la  rı və hər -
bi qul  luq  çu  la  rı üçün ix  ti  sa  sar  tır  ma 
kurs  la  rı təş  kil olun  muş  dur.

Mən  bə, tran  zit, tə  yi  nat öl  kə  lə -
rin  də in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri -
zə  ni hə  ya  ta ke  çi  rən hü  quq mü  ha  fi-
 zə or  qan  la  rı  nın səy  lə  ri  nin bir  ləş  di -
ril  mə  sin  də və po  ten  sialı  nın güc -
lən  di  ril  mə  sin  də va  cib ele  ment  lər -
dən olan bey  nəl  xalq əla  qə  lə  rin in -
ki  şaf et  di  ril  mə  si üz  rə təd  bir  lər də 
məq  səd  yön  lü ol  muş  dur.

Konk  ret ola  raq BMT, Av  ro  pa 
Şu  ra  sı, ATƏT, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, 
GUAM, İs  lam Əmək  daş  lıq və Bey-
 nəl  xalq Miq  ra  si  ya təş  ki  lat  la  rı, ix  ti -
sas  laş  mış bey  nəl  xalq qu  rum  lar, 
ABŞ-ın Əd  liy  yə De  par  ta  men  ti  nin, 
onun və İs  railin Azər  bay  can  da  kı 
sə  fir  lik  lə  ri  nin nü  ma  yən  də  lə  ri ilə 
in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də 
əmək  daş  lı  ğın pers  pek  tiv  lə  ri və di -
gər mə  sə  lə  lər ba  rə  də ge  niş in  for -
ma  si  ya mü  ba  di  lə  si apa  rıl  mış  dır.

HESABAT

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, in  san al  ve-
 ri ək  sər dün  ya döv  lət  lə  ri və bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən cid  di 
trans  mil  li təh  did  lər  dən bi  ri ola  raq 
qə  bul edi  lir. Bu ba  xım  dan, Azər -

bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
sə  rən  cam  la  rı ilə təs  diq edil  miş mil-
 li fəaliy  yət plan  la  rı əsa  sın  da 2004-
cü il  dən eti  ba  rən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
sis  tem  li təd  bir  lər sa  yə  sin  də hə  min 
hü  qu  qa  zidd əməl  lə  rin pro  fi  lak  ti -
ka  sın  da və ci  na  yət tə  qi  bi üz  rə 
fəaliy  yət  də müs  bət nə  ti  cə  lər əl  də 
edil  miş, bir çox va  cib mə  sə  lə  lə  rin 
həl  li  nə nail olun  muş  dur.

Ötən dövr  də xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
mü  tə  rəq  qi iş təc  rü  bə  si və ix  ti  sas -

laş  mış bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın rə  yi 
nə  zə  rə alın  maq  la 80-ə ya  xın qa -
nun  ve  ri  ci  lik ak  tı və di  gər nor  ma  tiv 
sə  nəd qə  bul edil  miş  dir.

Üçün  cü mil  li fəaliy  yət pla  nı  nın 
ic  ra edil  di  yi tək  cə 2014-2016-cı il -
lər  də Qey  ri-Hö  ku  mət Təş  ki  lat  la  rı -
na Döv  lət Dəs  tə  yi Şu  ra  sı tə  rə  fin -
dən 20 la  yi  hə ma  liy  yə  ləş  di  ril  miş 
və bu məq  səd  lər üçün 182 min ma -
nat və  sait ay  rıl  mış  dır. İn  san al  ve  ri-
 nin do  ğur  du  ğu təh  lü  kə  lər ba  rə  də 

Vi  la  yət Ey  va  zov
İn  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə 

mil  li koor  di  na  tor, da  xi  li iş  lər  
na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni,
po  lis ge  ne  ral-ley  te  nan  tı
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ban sı  ğı  na  ca  ğa yer  ləş  di  ri  lə  rək hər 
bi  ri  nə 400 ma  nat məb  lə  ğin  də bir -
də  fə  lik müavi  nət ve  ril  miş, 25-i iş  lə 
tə  min edil  miş, 38 nə  fər pe  şə kurs -
la  rı  na gön  də  ril  miş, 54 qur  ban ailə -
si  nə qay  ta  rıl  mış  dır. Bü  tün qur  ban -
lar döv  lət he  sa  bı  na zə  ru  ri tib  bi və 
psi  xo  lo  ji yar  dım  la əha  tə olun  muş, 
ib  ti  dai is  tin  taq və məh  kə  mə ba  xı  şı 
döv  rün  də isə pe  şə  kar hü  qu  qi xid -
mət  dən is  ti  fa  də et  miş  lər.

Qur  ban  la  rın hi  ma  yə  sin  də olan 
31 nəfər az  yaş  lı Hey  dər Əli  yev Fon-
 du  nun dəs  tə  yi ilə müx  tə  lif təh  sil 

proq  ram  la  rı  na cəlb olun  muş, 5 uşa-
 ğın so  sial prob  lem  lə  ri həll edil  miş, 
da  ha 7-si Azər  bay  can Uşaq  lar Bir  li -
yi  nin nəz  din  də  ki sı  ğı  na  ca  ğa yer  ləş -
di  ril  miş  dir.

Qur  ban  la  rın tək  cə so  sial reabi  li -
ta  si  ya  sı  na, o cüm  lə  dən sı  ğı  na  caq  da 
sax  la  nıl  ma  sı  na və on  la  ra bir  də  fə  lik 
müavi  nət  lə  rin ve  ril  mə  si  nə Da  xi  li 
İş  lər Na  zir  li  yi  nin büd  cə  sin  dən 153 
min ma  nat xərc  lən  miş  dir.

Xa  ri  ci öl  kə  lər  də əmək fəaliy  yə  ti, 
təh  sil, əc  nə  bi  lər  lə ni  kah, məişət zo -
ra  kı  lı  ğı, miq  rant  la  rın mü  vəq  qə  ti 
qey  diy  ya  tı, öv  lad  lı  ğa gö  tür  mə və 
di  gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı “qay  nar 

xətt” te  le  fon xid  mə  ti  nə da  xil ol  muş 
15 mi  nə ya  xın mü  ra  ciət araş  dı  rı  la -
raq hər bi  ri üz  rə qa  nu  nauy  ğun öl -
çü  lər gö  tü  rül  müş, tə  şəb  büs  kar  la  ra 
zə  ru  ri izah  lar ve  ril  miş  dir.

Res  pub  li  ka  da in  san al  ve  ri  nin və 
məc  bu  ri əmə  yin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
sa  hə  sin  də fəaliy  yə  tin ef  fek  tiv  li  yi 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın, ATƏT-in və di -
gər nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
aidiy  yə  ti sə  nəd  lə  rin  də xü  su  si vur -
ğu  lan  mış  dır.

İn  san al  ve  ri  nə qar  şı qlo  bal sə  viy-
 yə  də apa  rı  lan mü  ba  ri  zə  nin nə  ti  cə -

lə  ri gös  tə  rir ki, heç bir döv  lət bu 
bə  la  dan tam sı  ğor  ta  lan  ma  yıb və 
tək  ba  şı  na tə  sir  li əks təd  bir  lər gö  rə 
bil  mir.

Azər  bay  can  da in  san al  ve  ri ilə 
mü  ba  ri  zə  nin hü  qu  qi müs  tə  vi  də hə -
ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə baş  la  nıl  dı  ğı 2005-
ci il  dən in  di  yə  dək gö  rül  müş qə  tiy -
yət  li təd  bir  lər  lə bey  nəl  xalq ci  na  yət -
kar şə  bə  kə  nin öl  kə  miz  də fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si  nin qar  şı  sı alın  mış, hə -
min müd  dət  də 1056 ci  na  yət və 746 
qur  ban aş  kar  lan  mış, 479 şəxs məh -
kə  mə mə  su  liy  yə  ti  nə ve  ril  miş  dir.

Bu gün mil  li fəaliy  yət pla  nın  dan 
irə  li gə  lən mü  hüm təd  bir  lə  rin hə  ya-

 ta ke  çi  ril  mə  si  nə Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl -
ham Əli  ye  vin ver  di  yi bö  yük si  ya  si 
dəs  tək, in  san al  ve  ri  nə şə  rait ya  ra -
dan so  sial prob  lem  lə  rin ara  dan qal-
 dı  rıl  ma  sı, əha  li  nin ri  fah ha  lı  nın yax-
 şı  laş  dı  rıl  ma  sı üz  rə apa  rı  lan hər  tə -
rəf  li is  la  hat  lar və hü  quq mü  ha  fi  zə 
fəaliy  yə  ti  nin güc  lən  di  ril  mə  si  nə yö -
nəl  miş mü  hüm ad  dım  lar sö  zü  ge -
dən əməl  lə  rin pro  fi  lak  ti  ka  sı  nın və 
ci  na  yət tə  qi  bi  nin ən yük  sək sə  viy -
yə  də təş  kil olun  ma  sı  na, mü  va  fiq 
təh  did  lə  rə möh  kəm si  pər çək  mə  yə, 

və  tən  daş  la  rı  mı  zın qa  nu  ni mə  na  fe -
lə  ri  ni eti  bar  lı mü  da  fiə et  mə  yə tam 
im  kan ve  rir.

Gös  tə  ri  lən  lər ba  xı  mın  dan, ca  ri il -
də qar  şı  mız  da in  san al  ve  ri təh  lü  kə -
si ba  rə  də maarif  lən  dir  mə işi  nin da -
vam  lı su  rət  də apa  rıl  ma  sı, döv  lət 
or  qan  la  rı  nın və və  tən  daş cə  miy  yə  ti 
ins  ti  tut  la  rı  nın əla  qə  li fəaliy  yə  ti  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si, hü  qu  qi me  xa  nizm-
 lə  rin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, kadr  la  rın 
pe  şə  kar  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, əmə  liy -
yat po  ten  sialı  nın, bey  nəl  xalq mü  na-
 si  bət  lə  rin ye  ni key  fiy  yət sə  viy  yə  si -
nə yük  səl  dil  mə  si və di  gər mü  hüm 
və  zi  fə  lər du  rur.

HESABAT

Xü  su  si po  lis qu  ru  mu  nun əmək -
daş  la  rı bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın ke -
çir  dik  lə  ri la  yi  hə  lər for  ma  tın  da bir 
sı  ra Av  ro  pa döv  lət  lə  rin  də təc  rü  bə 
mü  ba  di  lə  si  nə cəlb olun  muş, təd  ris 
kurs  la  rın  da tə  lim  çi qis  min  də iş  ti -
rak et  miş  lər.

İn  san al  ve  ri  nin ge  niş ya  yıl  mış 
for  ma  la  rın  dan olan məc  bu  ri əmə -
yin sə  bəb və şə  raiti  nin ara  dan qal -
dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də pre  ven  tiv 
və nə  za  rət təd  bir  lə  ri də da  vam  lı 
ol  muş  dur.

Bey  nəl  xalq Miq  ra  si  ya Təş  ki  la  tı -
nın Azər  bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li -
yi  nin mü  ra  ciət  lə  ri əsa  sın  da apa  rıl -
mış araş  dır  ma  lar  la əc  nə  bi  lə  rin 
məc  bu  ri əmə  yə cəlb edil  mə  si fak  tı 
aş  kar  lan  ma  sa da, mü  va  fiq qa  nun -
ve  ri  ci  li  yin tə  ləb  lə  ri  ni poz  muş 90 
nə  fər ba  rə  sin  də in  zi  ba  ti tən  beh 
təd  bir  lə  ri gö  rül  müş  dür.

Qeyd olun  ma  lı  dır ki, miq  rant  la -
rın məc  bu  ri əmə  yə cəlb edil  mə  si  nin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da öl  kə  də ya  şa-
 ma və ol  ma qay  da  la  rı  nı po  zan 5523 
əc  nə  bi  nin ötən il res  pub  li  ka  nın hü -
dud  la  rın  dan kə  na  ra çı  xa  rıl  ma  sı  nın 
da bö  yük əhə  miy  yə  ti ol  muş  dur.

Xü  su  si mo  ni  to  rinq qrup  la  rı tə -
rə  fin  dən 200-dən çox uşa  ğın qəy -
yum  lu  ğa və hi  ma  yə  yə ve  ril  di  yi 
ailə  lər  də ya  şa  yış şə  raiti də yox  la  nı-

 la  raq zə  ru  ri so  sial və tib  bi yar  dım -
lar  la əha  tə olun  ma  la  rı tə  min edil -
miş  dir.

Ümu  mən, qar  şı  da du  ran və  zi  fə -
lə  rin məq  səd  yön  lü ic  ra  sı mü  va  fiq 
sa  hə  də kri  mi  no  gen du  ru  mun nə -
za  rət  də sax  la  nıl  ma  sı  nı, qur  ban  la -
rın vax  tın  da müəy  yən edi  lib qa -
baq  la  yı  cı təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si  ni 
şərt  lən  dir  miş  dir.

Ötən il   2015-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 
30% çox, ya  xud 147 in  san al  ve  ri və 
məc  bu  ri əmək ci  na  yə  ti, in  san al  ve -
ri məq  sə  di  lə sə  nəd  lər  lə qa  nun  suz 
hə  rə  kət  lə  rə dair isə 19 fakt aş  kar -
lan  mış  dır. Bu əməl  lə  rə gö  rə 31-i 
qa  dın, 7-si ki  şi ol  maq  la 38 şəxs ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə cəlb edil  miş, 
15 ci  na  yət  kar qrup zə  rər  siz  ləş  di  ril-
 miş, ax  ta  rı  şı elan olun  muş 10 şəxs 
tu  tul  muş  dur.

İn  san al  ve  ri  nin və məc  bu  ri əmə-
 yin 63 qur  ba  nı və 7 po  ten  sial qur -
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ban sı  ğı  na  ca  ğa yer  ləş  di  ri  lə  rək hər 
bi  ri  nə 400 ma  nat məb  lə  ğin  də bir -
də  fə  lik müavi  nət ve  ril  miş, 25-i iş  lə 
tə  min edil  miş, 38 nə  fər pe  şə kurs -
la  rı  na gön  də  ril  miş, 54 qur  ban ailə -
si  nə qay  ta  rıl  mış  dır. Bü  tün qur  ban -
lar döv  lət he  sa  bı  na zə  ru  ri tib  bi və 
psi  xo  lo  ji yar  dım  la əha  tə olun  muş, 
ib  ti  dai is  tin  taq və məh  kə  mə ba  xı  şı 
döv  rün  də isə pe  şə  kar hü  qu  qi xid -
mət  dən is  ti  fa  də et  miş  lər.

Qur  ban  la  rın hi  ma  yə  sin  də olan 
31 nəfər az  yaş  lı Hey  dər Əli  yev Fon-
 du  nun dəs  tə  yi ilə müx  tə  lif təh  sil 

proq  ram  la  rı  na cəlb olun  muş, 5 uşa-
 ğın so  sial prob  lem  lə  ri həll edil  miş, 
da  ha 7-si Azər  bay  can Uşaq  lar Bir  li -
yi  nin nəz  din  də  ki sı  ğı  na  ca  ğa yer  ləş -
di  ril  miş  dir.

Qur  ban  la  rın tək  cə so  sial reabi  li -
ta  si  ya  sı  na, o cüm  lə  dən sı  ğı  na  caq  da 
sax  la  nıl  ma  sı  na və on  la  ra bir  də  fə  lik 
müavi  nət  lə  rin ve  ril  mə  si  nə Da  xi  li 
İş  lər Na  zir  li  yi  nin büd  cə  sin  dən 153 
min ma  nat xərc  lən  miş  dir.

Xa  ri  ci öl  kə  lər  də əmək fəaliy  yə  ti, 
təh  sil, əc  nə  bi  lər  lə ni  kah, məişət zo -
ra  kı  lı  ğı, miq  rant  la  rın mü  vəq  qə  ti 
qey  diy  ya  tı, öv  lad  lı  ğa gö  tür  mə və 
di  gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı “qay  nar 

xətt” te  le  fon xid  mə  ti  nə da  xil ol  muş 
15 mi  nə ya  xın mü  ra  ciət araş  dı  rı  la -
raq hər bi  ri üz  rə qa  nu  nauy  ğun öl -
çü  lər gö  tü  rül  müş, tə  şəb  büs  kar  la  ra 
zə  ru  ri izah  lar ve  ril  miş  dir.

Res  pub  li  ka  da in  san al  ve  ri  nin və 
məc  bu  ri əmə  yin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
sa  hə  sin  də fəaliy  yə  tin ef  fek  tiv  li  yi 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın, ATƏT-in və di -
gər nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 
aidiy  yə  ti sə  nəd  lə  rin  də xü  su  si vur -
ğu  lan  mış  dır.

İn  san al  ve  ri  nə qar  şı qlo  bal sə  viy-
 yə  də apa  rı  lan mü  ba  ri  zə  nin nə  ti  cə -

lə  ri gös  tə  rir ki, heç bir döv  lət bu 
bə  la  dan tam sı  ğor  ta  lan  ma  yıb və 
tək  ba  şı  na tə  sir  li əks təd  bir  lər gö  rə 
bil  mir.

Azər  bay  can  da in  san al  ve  ri ilə 
mü  ba  ri  zə  nin hü  qu  qi müs  tə  vi  də hə -
ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə baş  la  nıl  dı  ğı 2005-
ci il  dən in  di  yə  dək gö  rül  müş qə  tiy -
yət  li təd  bir  lər  lə bey  nəl  xalq ci  na  yət -
kar şə  bə  kə  nin öl  kə  miz  də fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si  nin qar  şı  sı alın  mış, hə -
min müd  dət  də 1056 ci  na  yət və 746 
qur  ban aş  kar  lan  mış, 479 şəxs məh -
kə  mə mə  su  liy  yə  ti  nə ve  ril  miş  dir.

Bu gün mil  li fəaliy  yət pla  nın  dan 
irə  li gə  lən mü  hüm təd  bir  lə  rin hə  ya-

 ta ke  çi  ril  mə  si  nə Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl -
ham Əli  ye  vin ver  di  yi bö  yük si  ya  si 
dəs  tək, in  san al  ve  ri  nə şə  rait ya  ra -
dan so  sial prob  lem  lə  rin ara  dan qal-
 dı  rıl  ma  sı, əha  li  nin ri  fah ha  lı  nın yax-
 şı  laş  dı  rıl  ma  sı üz  rə apa  rı  lan hər  tə -
rəf  li is  la  hat  lar və hü  quq mü  ha  fi  zə 
fəaliy  yə  ti  nin güc  lən  di  ril  mə  si  nə yö -
nəl  miş mü  hüm ad  dım  lar sö  zü  ge -
dən əməl  lə  rin pro  fi  lak  ti  ka  sı  nın və 
ci  na  yət tə  qi  bi  nin ən yük  sək sə  viy -
yə  də təş  kil olun  ma  sı  na, mü  va  fiq 
təh  did  lə  rə möh  kəm si  pər çək  mə  yə, 

və  tən  daş  la  rı  mı  zın qa  nu  ni mə  na  fe -
lə  ri  ni eti  bar  lı mü  da  fiə et  mə  yə tam 
im  kan ve  rir.

Gös  tə  ri  lən  lər ba  xı  mın  dan, ca  ri il -
də qar  şı  mız  da in  san al  ve  ri təh  lü  kə -
si ba  rə  də maarif  lən  dir  mə işi  nin da -
vam  lı su  rət  də apa  rıl  ma  sı, döv  lət 
or  qan  la  rı  nın və və  tən  daş cə  miy  yə  ti 
ins  ti  tut  la  rı  nın əla  qə  li fəaliy  yə  ti  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si, hü  qu  qi me  xa  nizm-
 lə  rin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, kadr  la  rın 
pe  şə  kar  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, əmə  liy -
yat po  ten  sialı  nın, bey  nəl  xalq mü  na-
 si  bət  lə  rin ye  ni key  fiy  yət sə  viy  yə  si -
nə yük  səl  dil  mə  si və di  gər mü  hüm 
və  zi  fə  lər du  rur.

HESABAT

Xü  su  si po  lis qu  ru  mu  nun əmək -
daş  la  rı bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın ke -
çir  dik  lə  ri la  yi  hə  lər for  ma  tın  da bir 
sı  ra Av  ro  pa döv  lət  lə  rin  də təc  rü  bə 
mü  ba  di  lə  si  nə cəlb olun  muş, təd  ris 
kurs  la  rın  da tə  lim  çi qis  min  də iş  ti -
rak et  miş  lər.

İn  san al  ve  ri  nin ge  niş ya  yıl  mış 
for  ma  la  rın  dan olan məc  bu  ri əmə -
yin sə  bəb və şə  raiti  nin ara  dan qal -
dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də pre  ven  tiv 
və nə  za  rət təd  bir  lə  ri də da  vam  lı 
ol  muş  dur.

Bey  nəl  xalq Miq  ra  si  ya Təş  ki  la  tı -
nın Azər  bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li -
yi  nin mü  ra  ciət  lə  ri əsa  sın  da apa  rıl -
mış araş  dır  ma  lar  la əc  nə  bi  lə  rin 
məc  bu  ri əmə  yə cəlb edil  mə  si fak  tı 
aş  kar  lan  ma  sa da, mü  va  fiq qa  nun -
ve  ri  ci  li  yin tə  ləb  lə  ri  ni poz  muş 90 
nə  fər ba  rə  sin  də in  zi  ba  ti tən  beh 
təd  bir  lə  ri gö  rül  müş  dür.

Qeyd olun  ma  lı  dır ki, miq  rant  la -
rın məc  bu  ri əmə  yə cəlb edil  mə  si  nin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da öl  kə  də ya  şa-
 ma və ol  ma qay  da  la  rı  nı po  zan 5523 
əc  nə  bi  nin ötən il res  pub  li  ka  nın hü -
dud  la  rın  dan kə  na  ra çı  xa  rıl  ma  sı  nın 
da bö  yük əhə  miy  yə  ti ol  muş  dur.

Xü  su  si mo  ni  to  rinq qrup  la  rı tə -
rə  fin  dən 200-dən çox uşa  ğın qəy -
yum  lu  ğa və hi  ma  yə  yə ve  ril  di  yi 
ailə  lər  də ya  şa  yış şə  raiti də yox  la  nı-

 la  raq zə  ru  ri so  sial və tib  bi yar  dım -
lar  la əha  tə olun  ma  la  rı tə  min edil -
miş  dir.

Ümu  mən, qar  şı  da du  ran və  zi  fə -
lə  rin məq  səd  yön  lü ic  ra  sı mü  va  fiq 
sa  hə  də kri  mi  no  gen du  ru  mun nə -
za  rət  də sax  la  nıl  ma  sı  nı, qur  ban  la -
rın vax  tın  da müəy  yən edi  lib qa -
baq  la  yı  cı təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si  ni 
şərt  lən  dir  miş  dir.

Ötən il   2015-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 
30% çox, ya  xud 147 in  san al  ve  ri və 
məc  bu  ri əmək ci  na  yə  ti, in  san al  ve -
ri məq  sə  di  lə sə  nəd  lər  lə qa  nun  suz 
hə  rə  kət  lə  rə dair isə 19 fakt aş  kar -
lan  mış  dır. Bu əməl  lə  rə gö  rə 31-i 
qa  dın, 7-si ki  şi ol  maq  la 38 şəxs ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə cəlb edil  miş, 
15 ci  na  yət  kar qrup zə  rər  siz  ləş  di  ril-
 miş, ax  ta  rı  şı elan olun  muş 10 şəxs 
tu  tul  muş  dur.

İn  san al  ve  ri  nin və məc  bu  ri əmə-
 yin 63 qur  ba  nı və 7 po  ten  sial qur -
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 qil Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı da İn -
gil  tə  rə  nin və di  gər qa  baq  cıl döv  lət -
lə  rin par  la  men  ta  rizm ənə  nə  si  ni 
özün  də tə  cəs  süm et  di  rir. Bu  na gö  rə 
də Azər  bay  can par  la  men  ta  riz  mi  nin 
ta  ri  xi dün  ya təc  rü  bə  si ilə qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  də öy  rə  nil  mə  li  dir.

Müasir par  la  ment  lə  rin ümum -
döv  lət əhə  miy  yət  li nü  ma  yən  də  li 
or  qan ol  maq  la ha  ki  miy  yə  tin bö  lüş -
dü  rül  mə  si sis  te  min  də əsas funk  si -
ya  sı qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti  nin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. İda  rəet  mə 
for  ma  sın  dan ası  lı ola  raq par  la  ment 
döv  lət büd  cə  si  ni təs  diq  lə  yir, onun 
ic  ra  sı  na nə  za  rət edir, ic  ra ha  ki  miy -
yə  ti üzə  rin  də nə  za  rə  ti hə  ya  ta ke  çi -
rir.

İc  raedi  ci or  qa  nın seç  ki yo  lu ilə 
for  ma  la  şan qa  nun  ve  ri  ci or  qan qar -
şı  sın  da mə  su  liy  yət da  şı  dı  ğı si  ya  si 
sis  tem olan par  la  men  ta  rizm  də hö -
ku  mət par  la  ment  də çox  luq qa  zan -
mış par  ti  ya  nın üzv  lə  rin  dən təş  kil 
edi  lir; bə  zi hal  lar  da isə eti  mad  sız  lıq 
vo  tu  mu çı  xar  maq  la hö  ku  mə  ti də -
yiş  mə  si də par  la  men  tin əsas key  fiy-
 yət  lə  rin  dən  dir.

Çağ  daş 
Azər  bay  can döv  lə  ti
Azər  bay  can və müs  tə  qil  li  yi  ni ye -

ni qa  zan  mış post  so  vet öl  kə  lə  ri  nin 
ida  rəet  mə  sin  də pre  zi  dent  li res  pub -
li  ka üsu  lu hökm sü  rür. Bu öl  kə  lər -
də par  la  men  ta  riz  mə ba  xış is  tər hü -
qu  qi, is  tər  sə də real-praq  ma  tik ba -
xım  dan fərq  li  dir. Azər  bay  ca  nın 
tim  sa  lın  da hə  min mü  na  si  bət da  ha 
ay  dın ciz  gi  lər  lə təs  vi  ri  ni ta  pa bi  lər. 
Mil  li Məc  lis öl  kə  də par  la  men  ta  rizm 
prin  si  pi  nin hü  qu  qi da  şı  yı  cı  sı ro  lun-
 da çı  xış edir.

Azər  bay  can  lı  lar öz ta  ri  xi  nin 
müəy  yən dö  nəm  lə  rin  də müs  tə  qil 
döv  lət qur  ma  ğa mü  vəf  fəq ol  muş -
lar. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil ki, mü  səl-
 man Şər  qin  də par  la  ment mə  də  niy -
yə  ti  nin əsa  sı da məhz Azər  bay  can -
da qo  yul  muş  dur. 1918-ci il  də Azər -
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin elan 

edil  mə  si döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zin ən 
yad  da  qa  lan dövr  lə  rin  dən bi  ri  nin 
baş  lan  ğı  cı idi. Hə  min dövr  də de -
mok  ra  tik döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu, təh  sil, 
mə  də  niy  yət, iq  ti  sa  diy  yat sa  hə  lə  rin -
də atıl  mış ad  dım  lar cüm  hu  riy  yə  tin 
əsas fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  rin  dən idi. 
Şərq  də ilk də  fə qa  dın  la  ra seç  ki hü -
qu  qu ve  rən də məhz Azər  bay  can 
xal  qı  nın qur  du  ğu cüm  hu  riy  yət ol -
muş  dur. Ulu ön  dər be  lə bir fik  ri 
vur  ğu  la  yır  dı ki, 1991-ci il  də döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa edən xal  qı  mız 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
qı  sa  müd  dət  li fəaliy  yə  ti  nin zən  gin 
ənə  nə  lə  rin  dən is  ti  fa  də et  miş  dir.

Azər  bay  can  da par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na nə  zər sal -
dıq  da gö  rü  rük ki, hə  lə XX əs  rin əv -
və  lin  də Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sın  da ilk 
par  la  men  tin for  ma  laş  ma  sı  na Azər -
bay  can xal  qı da öz töh  fə  si  ni ver  miş-
 dir. Ru  si  ya  nın döv  lət du  ma  la  rı  na 
se  çil  miş azər  bay  can  lı de  pu  tat  la  rın, 
de  mək olar ki, ha  mı  sı mil  li təəs  süb-
 keş  li  yi özü  nün hə  yat ama  lı he  sab 
edən zi  ya  lı  lar idi.

Son  ra  kı dövr  də Xalq Cüm  hu  riy -
yə  ti par  la  men  ti cə  mi 17 ay fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, Azər -
bay  can xal  qının döv  lət  çi  lik və mil  li 

şüuru  nun for  ma  laş  ma  sın  da mü -
hüm rol oy  na  dı, öl  kə hə  ya  tı  nın ən 
müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  nə aid qa  nun  ve  ri -
ci  lik akt  la  rı qə  bul et  di. Müəy  yən 
səhv  lə  rə bax  ma  ya  raq, bu qu  rum öl -
kə  də mil  li par  la  men  ta  riz  min əsa  sı -
nı qoy  du və bü  tün dün  ya  ya nü  ma -
yiş et  dir  di ki, xal  qı  mız hü  qu  qi döv-
 lət qur  ma  ğa qa  dir  dir. Ulu ön  dər 
qeyd edir  di ki, bu  gün  kü Mil  li Məc -
lis Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  rat  dı  ğı 
par  la  men  tin va  ri  si  dir.

Dün  ya par  la  ment  lə  ri  nin baş  lı  ca 
xü  su  siy  yət  lə  ri  ni özün  də eh  ti  va 
edən Azər  bay  can par  la  men  ti  ni - 
Mil  li Məc  li  si di  gər döv  lət ha  ki  miy -
yə  ti or  qan  la  rın  dan fərq  lən  di  rən 
baş  lı  ca xü  su  siy  yət onun məhz nü -
ma  yən  də  lik xa  rak  te  ri  nin ol  ma  sı və 
qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti  nin yal -
nız bu or  qan tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi-
 ril  mə  si  dir. Bu gün tam mə  su  liy  yət -
lə qeyd edə bi  lə  rik ki, res  pub  li  ka -
mız  da de  mok  ra  tik, dün  yə  vi və hü -
qu  qi döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu  nun qa  nun-
 ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sın  da 
Azər  bay  can par  la  men  ti - Mil  li Məc-
 li  si öz töh  fə  lə  ri  ni ver  miş  dir.

Azər  bay  can par  la  men  ti bu  gün -
kü və  ziy  yə  tin  də cid  di hü  qu  qi mək -
təb və si  ya  si mə  də  niy  yət sis  te  mi 

PARLAMENTARİzM

Ta  ri  xən hər bir öl  kə  də və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti  nin nor  mal in  ki  şaf et  di  ril -
mə  sin  də döv  lət st  ruk  tur  la  rı  nın bö -
yük ro  lu ol  muş  dur. Çün  ki döv  lət 
ya  ra  nan  dan bə  ri ha  ki  miy  yə  tin və 
ida  rə  çi  li  yin xal  qa ya  xın  laş  dı  rıl  ma  sı, 
mak  si  mum de  mok  ra  tik  ləş  di  ril  mə  si 
ən va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri  dir.

Biz de  mok  ra  ti  ya  ya han  sı  sa dün -
ya öl  kə  lə  ri  nin si  ya  si mə  na  fe  lə  ri  nə 
uy  ğun bir məf  hum ki  mi de  yil, ya  şa-
 dı  ğı  mız döv  rün, ha  be  lə cə  miy  yət 
ola  raq ha  zır  da ke  çir  di  yi  miz fi  zi  ki-
mə  nə  vi in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin tə  bii 
tə  lə  bat  la  rın  dan do  ğan zə  ru  rət ki  mi 
ya  naş  ma  lı  yıq.

Müasir döv  lət  lər  də döv  lət ha  ki -
miy  yə  ti üç əsas qo  la bö  lü  nür - qa -

nun  ve  ri  ci, ic  raedi  ci və məh  kə  mə 
ha  ki  miy  yə  ti. Par  la  ment isə bu üç 
ha  ki  miy  yət  dən bi  ri  ni - qa  nun  ve  ri  ci-
 lik ha  ki  miy  yə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. O, 
xal  qın man  da  tı  nı al  mış nü  ma  yən -
də  lər  dən iba  rət  dir və xal  qın mə  na -
fe  lə  ri  ni ifa  də edir. Ey  ni za  man  da, 
döv  lət ha  ki  miy  yə  ti qol  la  rı  nın hər 
üçü  nü xalq for  ma  laş  dır  ma  lı  dır. 
Xalq döv  lət ha  ki  miy  yə  ti  nin müs  təs-
 na mən  bə  yi  dir. Dün  ya şöh  rət  li si  ya-
 si xa  dim, Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin də söy  lə  di  yi ki  mi, “Azər -
bay  can  da ha  ki  miy  yə  tin mən  bə  yi 
xalq  dır”.

Dün  ya  da ilk par  la  ment  li döv  lət 
sa  yı  lan İn  gil  tə  rə par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  si  nə ma  lik bir öl  kə  dir. Müs  tə-
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Milli Məclisin Əmək və sosial 

siyasət komitəsinin sədri,
siyasi elmlər doktoru, professor
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 qil Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı da İn -
gil  tə  rə  nin və di  gər qa  baq  cıl döv  lət -
lə  rin par  la  men  ta  rizm ənə  nə  si  ni 
özün  də tə  cəs  süm et  di  rir. Bu  na gö  rə 
də Azər  bay  can par  la  men  ta  riz  mi  nin 
ta  ri  xi dün  ya təc  rü  bə  si ilə qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  də öy  rə  nil  mə  li  dir.

Müasir par  la  ment  lə  rin ümum -
döv  lət əhə  miy  yət  li nü  ma  yən  də  li 
or  qan ol  maq  la ha  ki  miy  yə  tin bö  lüş -
dü  rül  mə  si sis  te  min  də əsas funk  si -
ya  sı qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti  nin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. İda  rəet  mə 
for  ma  sın  dan ası  lı ola  raq par  la  ment 
döv  lət büd  cə  si  ni təs  diq  lə  yir, onun 
ic  ra  sı  na nə  za  rət edir, ic  ra ha  ki  miy -
yə  ti üzə  rin  də nə  za  rə  ti hə  ya  ta ke  çi -
rir.

İc  raedi  ci or  qa  nın seç  ki yo  lu ilə 
for  ma  la  şan qa  nun  ve  ri  ci or  qan qar -
şı  sın  da mə  su  liy  yət da  şı  dı  ğı si  ya  si 
sis  tem olan par  la  men  ta  rizm  də hö -
ku  mət par  la  ment  də çox  luq qa  zan -
mış par  ti  ya  nın üzv  lə  rin  dən təş  kil 
edi  lir; bə  zi hal  lar  da isə eti  mad  sız  lıq 
vo  tu  mu çı  xar  maq  la hö  ku  mə  ti də -
yiş  mə  si də par  la  men  tin əsas key  fiy-
 yət  lə  rin  dən  dir.

Çağ  daş 
Azər  bay  can döv  lə  ti
Azər  bay  can və müs  tə  qil  li  yi  ni ye -

ni qa  zan  mış post  so  vet öl  kə  lə  ri  nin 
ida  rəet  mə  sin  də pre  zi  dent  li res  pub -
li  ka üsu  lu hökm sü  rür. Bu öl  kə  lər -
də par  la  men  ta  riz  mə ba  xış is  tər hü -
qu  qi, is  tər  sə də real-praq  ma  tik ba -
xım  dan fərq  li  dir. Azər  bay  ca  nın 
tim  sa  lın  da hə  min mü  na  si  bət da  ha 
ay  dın ciz  gi  lər  lə təs  vi  ri  ni ta  pa bi  lər. 
Mil  li Məc  lis öl  kə  də par  la  men  ta  rizm 
prin  si  pi  nin hü  qu  qi da  şı  yı  cı  sı ro  lun-
 da çı  xış edir.

Azər  bay  can  lı  lar öz ta  ri  xi  nin 
müəy  yən dö  nəm  lə  rin  də müs  tə  qil 
döv  lət qur  ma  ğa mü  vəf  fəq ol  muş -
lar. Heç də tə  sa  dü  fi de  yil ki, mü  səl-
 man Şər  qin  də par  la  ment mə  də  niy -
yə  ti  nin əsa  sı da məhz Azər  bay  can -
da qo  yul  muş  dur. 1918-ci il  də Azər -
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin elan 

edil  mə  si döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zin ən 
yad  da  qa  lan dövr  lə  rin  dən bi  ri  nin 
baş  lan  ğı  cı idi. Hə  min dövr  də de -
mok  ra  tik döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu, təh  sil, 
mə  də  niy  yət, iq  ti  sa  diy  yat sa  hə  lə  rin -
də atıl  mış ad  dım  lar cüm  hu  riy  yə  tin 
əsas fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  rin  dən idi. 
Şərq  də ilk də  fə qa  dın  la  ra seç  ki hü -
qu  qu ve  rən də məhz Azər  bay  can 
xal  qı  nın qur  du  ğu cüm  hu  riy  yət ol -
muş  dur. Ulu ön  dər be  lə bir fik  ri 
vur  ğu  la  yır  dı ki, 1991-ci il  də döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa edən xal  qı  mız 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
qı  sa  müd  dət  li fəaliy  yə  ti  nin zən  gin 
ənə  nə  lə  rin  dən is  ti  fa  də et  miş  dir.

Azər  bay  can  da par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na nə  zər sal -
dıq  da gö  rü  rük ki, hə  lə XX əs  rin əv -
və  lin  də Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sın  da ilk 
par  la  men  tin for  ma  laş  ma  sı  na Azər -
bay  can xal  qı da öz töh  fə  si  ni ver  miş-
 dir. Ru  si  ya  nın döv  lət du  ma  la  rı  na 
se  çil  miş azər  bay  can  lı de  pu  tat  la  rın, 
de  mək olar ki, ha  mı  sı mil  li təəs  süb-
 keş  li  yi özü  nün hə  yat ama  lı he  sab 
edən zi  ya  lı  lar idi.

Son  ra  kı dövr  də Xalq Cüm  hu  riy -
yə  ti par  la  men  ti cə  mi 17 ay fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, Azər -
bay  can xal  qının döv  lət  çi  lik və mil  li 

şüuru  nun for  ma  laş  ma  sın  da mü -
hüm rol oy  na  dı, öl  kə hə  ya  tı  nın ən 
müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  nə aid qa  nun  ve  ri -
ci  lik akt  la  rı qə  bul et  di. Müəy  yən 
səhv  lə  rə bax  ma  ya  raq, bu qu  rum öl -
kə  də mil  li par  la  men  ta  riz  min əsa  sı -
nı qoy  du və bü  tün dün  ya  ya nü  ma -
yiş et  dir  di ki, xal  qı  mız hü  qu  qi döv-
 lət qur  ma  ğa qa  dir  dir. Ulu ön  dər 
qeyd edir  di ki, bu  gün  kü Mil  li Məc -
lis Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin ya  rat  dı  ğı 
par  la  men  tin va  ri  si  dir.

Dün  ya par  la  ment  lə  ri  nin baş  lı  ca 
xü  su  siy  yət  lə  ri  ni özün  də eh  ti  va 
edən Azər  bay  can par  la  men  ti  ni - 
Mil  li Məc  li  si di  gər döv  lət ha  ki  miy -
yə  ti or  qan  la  rın  dan fərq  lən  di  rən 
baş  lı  ca xü  su  siy  yət onun məhz nü -
ma  yən  də  lik xa  rak  te  ri  nin ol  ma  sı və 
qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə  ti  nin yal -
nız bu or  qan tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi-
 ril  mə  si  dir. Bu gün tam mə  su  liy  yət -
lə qeyd edə bi  lə  rik ki, res  pub  li  ka -
mız  da de  mok  ra  tik, dün  yə  vi və hü -
qu  qi döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu  nun qa  nun-
 ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sın  da 
Azər  bay  can par  la  men  ti - Mil  li Məc-
 li  si öz töh  fə  lə  ri  ni ver  miş  dir.

Azər  bay  can par  la  men  ti bu  gün -
kü və  ziy  yə  tin  də cid  di hü  qu  qi mək -
təb və si  ya  si mə  də  niy  yət sis  te  mi 

PARLAMENTARİzM

Ta  ri  xən hər bir öl  kə  də və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti  nin nor  mal in  ki  şaf et  di  ril -
mə  sin  də döv  lət st  ruk  tur  la  rı  nın bö -
yük ro  lu ol  muş  dur. Çün  ki döv  lət 
ya  ra  nan  dan bə  ri ha  ki  miy  yə  tin və 
ida  rə  çi  li  yin xal  qa ya  xın  laş  dı  rıl  ma  sı, 
mak  si  mum de  mok  ra  tik  ləş  di  ril  mə  si 
ən va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri  dir.

Biz de  mok  ra  ti  ya  ya han  sı  sa dün -
ya öl  kə  lə  ri  nin si  ya  si mə  na  fe  lə  ri  nə 
uy  ğun bir məf  hum ki  mi de  yil, ya  şa-
 dı  ğı  mız döv  rün, ha  be  lə cə  miy  yət 
ola  raq ha  zır  da ke  çir  di  yi  miz fi  zi  ki-
mə  nə  vi in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin tə  bii 
tə  lə  bat  la  rın  dan do  ğan zə  ru  rət ki  mi 
ya  naş  ma  lı  yıq.

Müasir döv  lət  lər  də döv  lət ha  ki -
miy  yə  ti üç əsas qo  la bö  lü  nür - qa -

nun  ve  ri  ci, ic  raedi  ci və məh  kə  mə 
ha  ki  miy  yə  ti. Par  la  ment isə bu üç 
ha  ki  miy  yət  dən bi  ri  ni - qa  nun  ve  ri  ci-
 lik ha  ki  miy  yə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. O, 
xal  qın man  da  tı  nı al  mış nü  ma  yən -
də  lər  dən iba  rət  dir və xal  qın mə  na -
fe  lə  ri  ni ifa  də edir. Ey  ni za  man  da, 
döv  lət ha  ki  miy  yə  ti qol  la  rı  nın hər 
üçü  nü xalq for  ma  laş  dır  ma  lı  dır. 
Xalq döv  lət ha  ki  miy  yə  ti  nin müs  təs-
 na mən  bə  yi  dir. Dün  ya şöh  rət  li si  ya-
 si xa  dim, Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin də söy  lə  di  yi ki  mi, “Azər -
bay  can  da ha  ki  miy  yə  tin mən  bə  yi 
xalq  dır”.

Dün  ya  da ilk par  la  ment  li döv  lət 
sa  yı  lan İn  gil  tə  rə par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  si  nə ma  lik bir öl  kə  dir. Müs  tə-

Hadi Rəcəbli
Milli Məclisin Əmək və sosial 

siyasət komitəsinin sədri,
siyasi elmlər doktoru, professor

AzəR  BAy  cAN  dA 
par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri
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15-də Azər  bay  ca  nın Ali So  ve  ti  nə 
Sədr se  çil  mə  si öl  kə  nin ən ye  ni ta  ri -
xi  nə Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü ki  mi da -
xil ol  du. Be  lə bir dövr  də Hey  dər 
Əli  ye  vin öl  kə par  la  men  ti  nə Sədr se -
çil  mə  si - onun si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə 
ye  ni  dən qa  yı  dı  şı xalq  da gə  lə  cə  yə 
ümid ya  rat  dı. Son  ra  kı pro  ses  lər 
gös  tər  di ki, bu qa  yı  dış müs  tə  qil  lik 
ta  ri  xi  miz  də key  fiy  yət  cə ye  ni si  ya  si 
bir era  nın baş  lan  ğı  cı idi.

Hey  dər Əli  yev müd  rik döv  lət 
xa  di  mi ki  mi par  la  men  tin mil  li döv -
lət  çi  lik sis  te  min  də ye  ri  ni və ro  lu  nu 
la  zı  mın  ca də  yər  lən  di  rir, öl  kə qar  şı -
sın  da du  ran mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də 
qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın im  kan  la  rın  dan 
mak  si  mum ya  rar  lan  maq nü  mu  nə  si 
gös  tə  rir  di.

Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü il iyu -
nun 15-dən okt  yab  rın 10-dək Ali 
So  ve  tə rəh  bər  lik et  di  yi dövr  də par -
la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri ye  ni nə  fəs, 
ye  ni qüv  və al  dı. Qa  nun   ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
sa  hə  sin  də mü  hüm qə  rar  lar qə  bul 
olun  du. Kons  ti  tu  si  ya  da və müx  tə  lif 
hü  qu  qi sə  nəd  lər  də də  yi  şik  lik  lər 
edil  di. Ümu  miy  yət  lə, bu dövr  də 
120-dən ar  tıq qa  nun və qə  rar qə  bul 
olun  du. Bü  tün öl  kə əha  li  si  ni na  ra -
hat edən mə  sə  lə  lə  rin par  la  ment  də 
ilk növ  bə  də mü  za  ki  rə edil  mə  si adi 
ha  la çev  ril  di.

Hey  dər Əli  yev par  la  men  tin Səd -
ri ki  mi Azər  bay  ca  nın st  ra  te  ji ma -
raq  la  rı əsa  sın  da öl  kə  nin ye  ni xa  ri  ci 
si  ya  sət kon  sep  si  ya  sı  nı, onun bey -
nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də 
ye  ri  ni müəy  yən  ləş  dir  di. İlk növ  bə -
də AXC ha  ki  miy  yə  ti  nin bu sa  hə  də 
et  di  yi ko  bud səhv  lər qı  sa vaxt  da 
ara  dan qal  dı  rıl  dı.

Cə  mi 4 ay Ali So  ve  tin Səd  ri və  zi-
 fə  sin  də ça  lış  sa da, Ulu ön  dər bu qı -
sa müd  dət  də par  la  men  tin ru  hu  nu 
kö  kün  dən də  yiş  di, Mil  li Məc  li  sə si -
ya  si mə  də  niy  yət gə  tir  di. Onun ic  la -
sı apar  maq tər  zi, fi  kir  lə  ri  ni də  qiq 
əsas  lan  dır  ma  sı, çı  xış  la  rın məğ  zi  ni 
tut  maq ba  ca  rı  ğı, qiy  mət  li fi  kir  lə  ri 
ümu  mi  ləş  dir  mək qa  bi  liy  yə  ti öz  lü -
yün  də par  la  men  tin üzv  lə  ri üçün 

ye  ni bir ör  nək, əsl par  la  men  ta  rizm 
mək  tə  bi idi.

Hey  dər Əli  yev Pre  zi  dent se  çil -
dik  dən son  ra da par  la  ment  lə sıx 
əla  qə sax  la  mış, yük  sək sə  viy  yə  li 
Pre  zi  dent-par  la  ment mü  na  si  bət  lə -
ri  nin döv  lət  çi  li  yi  mi  zin da  ha da 
möh  kəm  lən  mə  si  nə, xal  qın ri  fah ha -
lı  nın yax  şı  laş  ma  sı  na xid  mət et  mə  si 
üçün səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  miş  dir.

Ulu ön  dər hü  qu  qi döv  lət qu  ru -
cu  lu  ğu pro  se  sin  də par  la  ment  lə sıx 
əla  qə şə  raitin  də bö  yük uğur  la  ra 
nail ol  du. Sta  tis  ti  ka  ya mü  ra  ciət et -
sək, gö  rə  rik ki, 1993-cü il okt  yab  rın 
10-dan 2002-ci il de  kab  rın 30-dək 
Mil  li Məc  lis tə  rə  fin  dən qə  bul edil -
miş 1715 qa  nun və qə  rar  dan 975-i 
Pre  zi  dent Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb -
bü  sü ilə irə  li sü  rül  müş  dür.

Mil  li Məc  lis 
ye  ni mər  hə  lə  də
Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı qoy  du -

ğu mil  li in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı bu gün 
öl  kə Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev tə  rə -
fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir. Ke  çid 
döv  rü  nü ar  xa  da qoy  muş öl  kə  mi  zin 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf mo  de  li bü  tün dün -
ya  da təq  dir olu  nur. Döv  lət baş  çı  sı -
nın müəy  yən  ləş  dir  di  yi ye  ni in  ki  şaf 
kon  sep  si  ya  sı respublikamız qar  şı -
sın  da bö  yük pers  pek  tiv  lər açır. Key-
 fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  də öl  kə Pre  zi -
den  ti və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin ya  ra -
dıl  ma  sı  nı, de  mok  ra  tik  ləş  mə pro  se -
si  nin möh  kəm  lən  mə  si  ni Azər  bay  ca-
 nın hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı üçün baş  lı  ca 
şərt he  sab edə  rək de  miş  dir: “Si  ya  si 

PARLAMENTARİzM

ki  mi çı  xış edir. Par  la  ment döv  lət 
hə  ya  tı  nın ida  rə olun  ma  sı  na dair si -
ya  si qə  rar  la  rın ha  zır  lan  ma  sı və qə -
bu  lu pro  se  sin  də fəal yer alır.

Hey  dər əli  yev müasir 
Azər  bay  can par  la  men -
ti  nin ba  ni  si  dir
Da  hi şəx  siy  yət, Ümum  mil  li li  der 

Hey  dər Əli  ye  vin bü  tün fəaliy  yə  ti, 
si  ya  si xət  ti yal  nız bir məq  sə  də qul -
luq edir  di - Azər  bay  can xal  qı  na 
xid  mət et  mək, öl  kə  mi  zi da  ha güc  lü 
və da  ya  nıq  lı et  mək, müs  tə  qil  li  yi  mi-
 zi möh  kəm  lən  dir  mək, de  mok  ra  tik 
cə  miy  yət qur  maq. Ulu ön  dər çağ -
daş Azər  bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu -
su ol  maq  la ya  na  şı, həm də müasir 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ba  ni  si 
sa  yı  lır.

So  vet döv  rün  də Azər  bay  can  da 
par  la  men  tin qə  bul et  di  yi qa  nun  lar 
Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı  nın ideolo  ji 
məq  səd  lə  ri  nə xid  mət edir  di. Bu  na 
bax  ma  ya  raq, Hey  dər Əli  yev Azər -
bay  ca  na rəh  bər  lik et  di  yi ilk dövr  də 
ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı  nın, o cüm  lə -
dən par  la  men  tin işi  ni xal  qın iq  ti  sa -
di, mə  də  ni tə  rəq  qi  si  nə, mil  li dir  çə  liş 
si  ya  sə  ti  nin real  laş  ma  sı  na yö  nəl  də 
bil  di.

Bu si  ya  sə  tin mən  ti  qi nə  ti  cə  si ki -
mi kom  mu  nist ideolo  gi  ya  sı  nın tüğ -
yan et  di  yi bir vaxt  da Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  ca  na de  mok  ra  tik və azad 
dü  şün  cə tər  zi, mil  li özü  nü  dərk duy-
 ğu  su gə  tir  di. Əs  lin  də, Hey  dər Əli -
ye  vin 30 il  dən ar  tıq si  ya  si ha  ki  miy -
yət döv  rü ta  ri  xi  mi  zin ən par  laq sə -
hi  fə  si  ni, öl  kə  nin in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni 
təş  kil edir. Azər  bay  can  da müs  tə  qil 
döv  lət tə  si  sat  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin for  ma  laş  dı -
rıl  ma  sı və ye  ni iq  ti  sa  di kur  sun 
müəy  yən  ləş  mə  si məhz Ulu ön  də  rin 
şə  rəf  li adı ilə bağ  lı  dır. Bu ba  xım  dan 
Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü il iyu  nun 
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15-də Azər  bay  ca  nın Ali So  ve  ti  nə 
Sədr se  çil  mə  si öl  kə  nin ən ye  ni ta  ri -
xi  nə Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü ki  mi da -
xil ol  du. Be  lə bir dövr  də Hey  dər 
Əli  ye  vin öl  kə par  la  men  ti  nə Sədr se -
çil  mə  si - onun si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə 
ye  ni  dən qa  yı  dı  şı xalq  da gə  lə  cə  yə 
ümid ya  rat  dı. Son  ra  kı pro  ses  lər 
gös  tər  di ki, bu qa  yı  dış müs  tə  qil  lik 
ta  ri  xi  miz  də key  fiy  yət  cə ye  ni si  ya  si 
bir era  nın baş  lan  ğı  cı idi.

Hey  dər Əli  yev müd  rik döv  lət 
xa  di  mi ki  mi par  la  men  tin mil  li döv -
lət  çi  lik sis  te  min  də ye  ri  ni və ro  lu  nu 
la  zı  mın  ca də  yər  lən  di  rir, öl  kə qar  şı -
sın  da du  ran mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də 
qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın im  kan  la  rın  dan 
mak  si  mum ya  rar  lan  maq nü  mu  nə  si 
gös  tə  rir  di.

Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü il iyu -
nun 15-dən okt  yab  rın 10-dək Ali 
So  ve  tə rəh  bər  lik et  di  yi dövr  də par -
la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri ye  ni nə  fəs, 
ye  ni qüv  və al  dı. Qa  nun   ya  ra  dı  cı  lı  ğı 
sa  hə  sin  də mü  hüm qə  rar  lar qə  bul 
olun  du. Kons  ti  tu  si  ya  da və müx  tə  lif 
hü  qu  qi sə  nəd  lər  də də  yi  şik  lik  lər 
edil  di. Ümu  miy  yət  lə, bu dövr  də 
120-dən ar  tıq qa  nun və qə  rar qə  bul 
olun  du. Bü  tün öl  kə əha  li  si  ni na  ra -
hat edən mə  sə  lə  lə  rin par  la  ment  də 
ilk növ  bə  də mü  za  ki  rə edil  mə  si adi 
ha  la çev  ril  di.

Hey  dər Əli  yev par  la  men  tin Səd -
ri ki  mi Azər  bay  ca  nın st  ra  te  ji ma -
raq  la  rı əsa  sın  da öl  kə  nin ye  ni xa  ri  ci 
si  ya  sət kon  sep  si  ya  sı  nı, onun bey -
nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də 
ye  ri  ni müəy  yən  ləş  dir  di. İlk növ  bə -
də AXC ha  ki  miy  yə  ti  nin bu sa  hə  də 
et  di  yi ko  bud səhv  lər qı  sa vaxt  da 
ara  dan qal  dı  rıl  dı.

Cə  mi 4 ay Ali So  ve  tin Səd  ri və  zi-
 fə  sin  də ça  lış  sa da, Ulu ön  dər bu qı -
sa müd  dət  də par  la  men  tin ru  hu  nu 
kö  kün  dən də  yiş  di, Mil  li Məc  li  sə si -
ya  si mə  də  niy  yət gə  tir  di. Onun ic  la -
sı apar  maq tər  zi, fi  kir  lə  ri  ni də  qiq 
əsas  lan  dır  ma  sı, çı  xış  la  rın məğ  zi  ni 
tut  maq ba  ca  rı  ğı, qiy  mət  li fi  kir  lə  ri 
ümu  mi  ləş  dir  mək qa  bi  liy  yə  ti öz  lü -
yün  də par  la  men  tin üzv  lə  ri üçün 

ye  ni bir ör  nək, əsl par  la  men  ta  rizm 
mək  tə  bi idi.

Hey  dər Əli  yev Pre  zi  dent se  çil -
dik  dən son  ra da par  la  ment  lə sıx 
əla  qə sax  la  mış, yük  sək sə  viy  yə  li 
Pre  zi  dent-par  la  ment mü  na  si  bət  lə -
ri  nin döv  lət  çi  li  yi  mi  zin da  ha da 
möh  kəm  lən  mə  si  nə, xal  qın ri  fah ha -
lı  nın yax  şı  laş  ma  sı  na xid  mət et  mə  si 
üçün səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  miş  dir.

Ulu ön  dər hü  qu  qi döv  lət qu  ru -
cu  lu  ğu pro  se  sin  də par  la  ment  lə sıx 
əla  qə şə  raitin  də bö  yük uğur  la  ra 
nail ol  du. Sta  tis  ti  ka  ya mü  ra  ciət et -
sək, gö  rə  rik ki, 1993-cü il okt  yab  rın 
10-dan 2002-ci il de  kab  rın 30-dək 
Mil  li Məc  lis tə  rə  fin  dən qə  bul edil -
miş 1715 qa  nun və qə  rar  dan 975-i 
Pre  zi  dent Hey  dər Əli  ye  vin tə  şəb -
bü  sü ilə irə  li sü  rül  müş  dür.

Mil  li Məc  lis 
ye  ni mər  hə  lə  də
Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı qoy  du -

ğu mil  li in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı bu gün 
öl  kə Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev tə  rə -
fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir. Ke  çid 
döv  rü  nü ar  xa  da qoy  muş öl  kə  mi  zin 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf mo  de  li bü  tün dün -
ya  da təq  dir olu  nur. Döv  lət baş  çı  sı -
nın müəy  yən  ləş  dir  di  yi ye  ni in  ki  şaf 
kon  sep  si  ya  sı respublikamız qar  şı -
sın  da bö  yük pers  pek  tiv  lər açır. Key-
 fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  də öl  kə Pre  zi -
den  ti və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin ya  ra -
dıl  ma  sı  nı, de  mok  ra  tik  ləş  mə pro  se -
si  nin möh  kəm  lən  mə  si  ni Azər  bay  ca-
 nın hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı üçün baş  lı  ca 
şərt he  sab edə  rək de  miş  dir: “Si  ya  si 

PARLAMENTARİzM

ki  mi çı  xış edir. Par  la  ment döv  lət 
hə  ya  tı  nın ida  rə olun  ma  sı  na dair si -
ya  si qə  rar  la  rın ha  zır  lan  ma  sı və qə -
bu  lu pro  se  sin  də fəal yer alır.

Hey  dər əli  yev müasir 
Azər  bay  can par  la  men -
ti  nin ba  ni  si  dir
Da  hi şəx  siy  yət, Ümum  mil  li li  der 

Hey  dər Əli  ye  vin bü  tün fəaliy  yə  ti, 
si  ya  si xət  ti yal  nız bir məq  sə  də qul -
luq edir  di - Azər  bay  can xal  qı  na 
xid  mət et  mək, öl  kə  mi  zi da  ha güc  lü 
və da  ya  nıq  lı et  mək, müs  tə  qil  li  yi  mi-
 zi möh  kəm  lən  dir  mək, de  mok  ra  tik 
cə  miy  yət qur  maq. Ulu ön  dər çağ -
daş Azər  bay  can döv  lə  ti  nin qu  ru  cu -
su ol  maq  la ya  na  şı, həm də müasir 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin ba  ni  si 
sa  yı  lır.

So  vet döv  rün  də Azər  bay  can  da 
par  la  men  tin qə  bul et  di  yi qa  nun  lar 
Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı  nın ideolo  ji 
məq  səd  lə  ri  nə xid  mət edir  di. Bu  na 
bax  ma  ya  raq, Hey  dər Əli  yev Azər -
bay  ca  na rəh  bər  lik et  di  yi ilk dövr  də 
ha  ki  miy  yət or  qan  la  rı  nın, o cüm  lə -
dən par  la  men  tin işi  ni xal  qın iq  ti  sa -
di, mə  də  ni tə  rəq  qi  si  nə, mil  li dir  çə  liş 
si  ya  sə  ti  nin real  laş  ma  sı  na yö  nəl  də 
bil  di.

Bu si  ya  sə  tin mən  ti  qi nə  ti  cə  si ki -
mi kom  mu  nist ideolo  gi  ya  sı  nın tüğ -
yan et  di  yi bir vaxt  da Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  ca  na de  mok  ra  tik və azad 
dü  şün  cə tər  zi, mil  li özü  nü  dərk duy-
 ğu  su gə  tir  di. Əs  lin  də, Hey  dər Əli -
ye  vin 30 il  dən ar  tıq si  ya  si ha  ki  miy -
yət döv  rü ta  ri  xi  mi  zin ən par  laq sə -
hi  fə  si  ni, öl  kə  nin in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni 
təş  kil edir. Azər  bay  can  da müs  tə  qil 
döv  lət tə  si  sat  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin for  ma  laş  dı -
rıl  ma  sı və ye  ni iq  ti  sa  di kur  sun 
müəy  yən  ləş  mə  si məhz Ulu ön  də  rin 
şə  rəf  li adı ilə bağ  lı  dır. Bu ba  xım  dan 
Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü il iyu  nun 
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tam  hü  quq  lu, NA  TO Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı  nın isə as  so  siativ üz  vü -
dür. Mil  li Məc  lis Av  ro  pa Par  la  men -
ti, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın “Şərq tə  rəf  daş-
 lı  ğı” proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də ya  ra  dıl-
 mış Av  ro  nest par  la  ment təş  ki  la  tı və 
di  gər mö  tə  bər bey  nəl  xalq qu  rum -
lar  la da sıx əmək  daş  lıq edir. De  pu -
tat  la  rı  mız mü  tə  ma  di ola  raq bu təş -
ki  lat  la  rın işin  də ya  xın  dan iş  ti  rak 
edir, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ba  rə  də hə  qi  qət  lə  ri dün  ya ic  ti  maiy -
yə  ti  nə çat  dı  rır  lar.

Bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq müs  tə  vi -
sin  də apa  rı  lan bu si  ya  sət ar  tıq öz 
bəh  rə  si  ni ver  mək  də  dir. Heç də tə -
sa  dü  fi de  yil ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti, 
o cüm  lə  dən İta  li  ya və Al  ma  ni  ya ki -
mi nü  fuz  lu döv  lət  lə  rin qa  nun  ve  ri -
ci  lik or  qan  la  rı Cə  nu  bi Qaf  qaz  la 
bağ  lı qə  bul et  dik  lə  ri qət  na  mə  lər  də 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə əla -
qə  dar Azər  bay  ca  nın haq  lı möv  qe -
yi  ni dəs  tək  lə  miş  lər. Bü  tün bun  lar 
Azər  bay  can par  la  ment dip  lo  ma  ti -
ya  sı  nın uğur  la  rın  dan xə  bər ve  rir.

Par  la  ment  də 70-dən çox öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı ilə iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı ya  ra  dıl -

mış  dır. Bu qrup  lar qa  nun ya  ra  dı  cı -
lı  ğı sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si-
 ya mü  ba  di  lə  sin  də, par  la  men  tin 
bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  yır  lar.

Bu gün Azər  bay  can  da ha  ki  miy -
yə  tin ic  ra və qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı 
ara  sın  da konst  ruk  tiv əmək  daş  lı  ğın 
möv  cud  lu  ğu, əsa  sı Ümum  mil  li li -
der tə  rə  fin  dən qo  yul  muş yük  sək 
sə  viy  yə  li Pre  zi  dent-par  la  ment mü -
na  si  bət  lə  ri  nin uğur  lu da  va  mı va -

hid döv  lət si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  sin  də mü  hüm rol oy  na  yır. 
Par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri  nin in  ki -
şa  fı  nı Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi ba  xı -
mın  dan önəm  li he  sab edən öl  kə 
baş  çı  sı bu  nu si  vil döv  lə  tə xas mü -
hüm amil ki  mi də  yər  lən  di  rir: 
“Azər  bay  can  da si  ya  si mü  ba  ri  zə si -
vil qay  da  lar  la tən  zim  lə  nir. Əmi -
nəm ki, ye  ni tər  kib  də Mil  li Məc  lis 
bu gö  zəl ənə  nə  lə  ri  ni da  ha da möh-
 kəm  lən  di  rə  cək  dir”.

PARLAMENTARİzM

və iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın da  vam et  di -
ril  mə  si za  ma  nın tə  lə  bi  dir. Əgər biz 
müasir, güc  lü öl  kə ya  rat  maq is  tə  yi -
rik  sə, bu  nu et  mə  li  yik. Bu iş  də həm 
döv  lə  tin üzə  ri  nə bö  yük və  zi  fə  lər 
dü  şür, ey  ni za  man  da, Mil  li Məc  li  sin 
üzə  ri  nə də bö  yük mə  su  liy  yət dü  şür. 
Biz bir  lik  də bu  na nail ol  ma  lı  yıq”.

Döv  lət  çi  lik sis  te  min  də mü  hüm 
yer tu  tan Azər  bay  can par  la  men  ti 
döv  lət baş  çı  sı tə  rə  fin  dən öl  kə  də 
apa  rı  lan qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nə, is  la  hat-
 la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə öz sə  la -
hiy  yət  lə  ri çər  çi  və  sin  də dəs  tək ve  rir. 
Azər  bay  can  da çox qı  sa za  man kə  si-
 yin  də si  vil öl  kə  lə  rə məx  sus so  sial 
əda  lət prin  si  pi  nə söy  kə  nən müasir 
cə  miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı  na Mil  li 

Məc  lis də öz töh  fə  si  ni ver  miş  dir.
Si  ya  si sis  te  min dün  ya stan  dart  la-

 rı sə  viy  yə  si  nə yük  səl  mə  si, öl  kə  nin 
iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin art  ma  sı və de -
mok  ra  tik pro  ses  lə  rin də  rin  ləş  mə  si 
məq  sə  di  lə ye  ni qa  nun  la  rın qə  bu  lu 
və qüv  və  də olan akt  la  rın tək  mil  ləş -
di  ril  mə  si hə  mi  şə Mil  li Məc  li  sin diq-
 qət mər  kə  zin  də ol  muş  dur.

Ha  zır  da müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
bü  tün sa  hə  lər üz  rə qa  nun  ve  ri  ci  lik 
ba  za  sı möv  cud  dur. Qə  bul olun  muş 
kons  ti  tu  si  ya qa  nun  la  rı, mə  cəl  lə  lər, 
qa  nun  lar, təs  diq edil  miş kon  ven  si -
ya  lar, sa  ziş  lər cə  miy  yət və döv  lət 
hə  ya  tın  da ya  ra  nan mü  na  si  bət  lə  ri 
tən  zim  lə  mə  yə xid  mət edir. Qa  nun -
ve  ri  ci  lik fəaliy  yə  tin  də bə  şə  ri də  yər -

lər mil  li də  yər  lə  ri  miz  lə üz  vi su  rət  də 
əla  qə  lən  di  ri  lir.

Bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
və par  la  ment  lər  lə sıx 
əmək  daş  lıq
Ha  zır  da Mil  li Məc  lis Par  la  ment -

lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın, Av  ro  pa Şu  ra  sı Par-
 la  ment As  samb  le  ya  sı  nın, MDB Par-
 la  ment  lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı  nın, 
ATƏT Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın, 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lı  ğı 
Təş  ki  la  tı Par  la  ment Məc  li  si  nin, 
GUAM Par  la  ment As  samb  le  ya  sı -
nın, İs  lam Konf  ran  sı Təş  ki  la  tı Par  la-
 ment Məc  li  si  nin, Türk  dil  li Öl  kə  lə -
rin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın 
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tam  hü  quq  lu, NA  TO Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı  nın isə as  so  siativ üz  vü -
dür. Mil  li Məc  lis Av  ro  pa Par  la  men -
ti, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın “Şərq tə  rəf  daş-
 lı  ğı” proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də ya  ra  dıl-
 mış Av  ro  nest par  la  ment təş  ki  la  tı və 
di  gər mö  tə  bər bey  nəl  xalq qu  rum -
lar  la da sıx əmək  daş  lıq edir. De  pu -
tat  la  rı  mız mü  tə  ma  di ola  raq bu təş -
ki  lat  la  rın işin  də ya  xın  dan iş  ti  rak 
edir, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ba  rə  də hə  qi  qət  lə  ri dün  ya ic  ti  maiy -
yə  ti  nə çat  dı  rır  lar.

Bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq müs  tə  vi -
sin  də apa  rı  lan bu si  ya  sət ar  tıq öz 
bəh  rə  si  ni ver  mək  də  dir. Heç də tə -
sa  dü  fi de  yil ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti, 
o cüm  lə  dən İta  li  ya və Al  ma  ni  ya ki -
mi nü  fuz  lu döv  lət  lə  rin qa  nun  ve  ri -
ci  lik or  qan  la  rı Cə  nu  bi Qaf  qaz  la 
bağ  lı qə  bul et  dik  lə  ri qət  na  mə  lər  də 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si ilə əla -
qə  dar Azər  bay  ca  nın haq  lı möv  qe -
yi  ni dəs  tək  lə  miş  lər. Bü  tün bun  lar 
Azər  bay  can par  la  ment dip  lo  ma  ti -
ya  sı  nın uğur  la  rın  dan xə  bər ve  rir.

Par  la  ment  də 70-dən çox öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı ilə iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı ya  ra  dıl -

mış  dır. Bu qrup  lar qa  nun ya  ra  dı  cı -
lı  ğı sa  hə  sin  də təc  rü  bə və in  for  ma  si-
 ya mü  ba  di  lə  sin  də, par  la  men  tin 
bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  yır  lar.

Bu gün Azər  bay  can  da ha  ki  miy -
yə  tin ic  ra və qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı 
ara  sın  da konst  ruk  tiv əmək  daş  lı  ğın 
möv  cud  lu  ğu, əsa  sı Ümum  mil  li li -
der tə  rə  fin  dən qo  yul  muş yük  sək 
sə  viy  yə  li Pre  zi  dent-par  la  ment mü -
na  si  bət  lə  ri  nin uğur  lu da  va  mı va -

hid döv  lət si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  sin  də mü  hüm rol oy  na  yır. 
Par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri  nin in  ki -
şa  fı  nı Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi ba  xı -
mın  dan önəm  li he  sab edən öl  kə 
baş  çı  sı bu  nu si  vil döv  lə  tə xas mü -
hüm amil ki  mi də  yər  lən  di  rir: 
“Azər  bay  can  da si  ya  si mü  ba  ri  zə si -
vil qay  da  lar  la tən  zim  lə  nir. Əmi -
nəm ki, ye  ni tər  kib  də Mil  li Məc  lis 
bu gö  zəl ənə  nə  lə  ri  ni da  ha da möh-
 kəm  lən  di  rə  cək  dir”.

PARLAMENTARİzM

və iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın da  vam et  di -
ril  mə  si za  ma  nın tə  lə  bi  dir. Əgər biz 
müasir, güc  lü öl  kə ya  rat  maq is  tə  yi -
rik  sə, bu  nu et  mə  li  yik. Bu iş  də həm 
döv  lə  tin üzə  ri  nə bö  yük və  zi  fə  lər 
dü  şür, ey  ni za  man  da, Mil  li Məc  li  sin 
üzə  ri  nə də bö  yük mə  su  liy  yət dü  şür. 
Biz bir  lik  də bu  na nail ol  ma  lı  yıq”.

Döv  lət  çi  lik sis  te  min  də mü  hüm 
yer tu  tan Azər  bay  can par  la  men  ti 
döv  lət baş  çı  sı tə  rə  fin  dən öl  kə  də 
apa  rı  lan qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nə, is  la  hat-
 la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə öz sə  la -
hiy  yət  lə  ri çər  çi  və  sin  də dəs  tək ve  rir. 
Azər  bay  can  da çox qı  sa za  man kə  si-
 yin  də si  vil öl  kə  lə  rə məx  sus so  sial 
əda  lət prin  si  pi  nə söy  kə  nən müasir 
cə  miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı  na Mil  li 

Məc  lis də öz töh  fə  si  ni ver  miş  dir.
Si  ya  si sis  te  min dün  ya stan  dart  la-

 rı sə  viy  yə  si  nə yük  səl  mə  si, öl  kə  nin 
iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin art  ma  sı və de -
mok  ra  tik pro  ses  lə  rin də  rin  ləş  mə  si 
məq  sə  di  lə ye  ni qa  nun  la  rın qə  bu  lu 
və qüv  və  də olan akt  la  rın tək  mil  ləş -
di  ril  mə  si hə  mi  şə Mil  li Məc  li  sin diq-
 qət mər  kə  zin  də ol  muş  dur.

Ha  zır  da müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
bü  tün sa  hə  lər üz  rə qa  nun  ve  ri  ci  lik 
ba  za  sı möv  cud  dur. Qə  bul olun  muş 
kons  ti  tu  si  ya qa  nun  la  rı, mə  cəl  lə  lər, 
qa  nun  lar, təs  diq edil  miş kon  ven  si -
ya  lar, sa  ziş  lər cə  miy  yət və döv  lət 
hə  ya  tın  da ya  ra  nan mü  na  si  bət  lə  ri 
tən  zim  lə  mə  yə xid  mət edir. Qa  nun -
ve  ri  ci  lik fəaliy  yə  tin  də bə  şə  ri də  yər -

lər mil  li də  yər  lə  ri  miz  lə üz  vi su  rət  də 
əla  qə  lən  di  ri  lir.

Bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
və par  la  ment  lər  lə sıx 
əmək  daş  lıq
Ha  zır  da Mil  li Məc  lis Par  la  ment -

lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın, Av  ro  pa Şu  ra  sı Par-
 la  ment As  samb  le  ya  sı  nın, MDB Par-
 la  ment  lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı  nın, 
ATƏT Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın, 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lı  ğı 
Təş  ki  la  tı Par  la  ment Məc  li  si  nin, 
GUAM Par  la  ment As  samb  le  ya  sı -
nın, İs  lam Konf  ran  sı Təş  ki  la  tı Par  la-
 ment Məc  li  si  nin, Türk  dil  li Öl  kə  lə -
rin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın 
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- Azər  bay  ca  nın yük  sək sə  viy -
yə  li ev sa  hib  li  yi ilə ke  çi  ri  lən 
“Ba  kı-2017” IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rı öz möh  tə -
şəm  li  yi, tək  ra  ro  lun  maz  lı  ğı, 
id  man  çı  la  rı  mı  zın qə  lə  bə  lə  ri 
və ko  man  da  mı  zın zə  fə  ri ilə 
yad  daş  la  ra ya  zıl  dı. Azər  bay -
ca  nın İs  lam həm  rəy  li  yi oyun -
la  rın  da  kı zə  fə  ri  ni ne  cə də  yər -
lən  di  rər  di  niz?

- Ümu  miy  yət  lə, be  lə təd  bir  lər 
Azər  bay  can  da adi ha  la çev  ri  lib. Bi -
lir  si  niz ki, res  pub  li  ka  mız  da Av  ro -
pa, dün  ya ku  bo  ku ki  mi ya  rış  lar 
ön  cə  dən də ke  çi  ri  lir  di. Bun  la  rın 
ye  ku  nu ola  raq biz ilk də  fə 2015-ci 
il  də I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı öz üzə  ri -
mi  zə gö  tür  mək  lə bü  tün dün  ya  ya 
is  bat et  dik ki, Azər  bay  can, doğ  ru -
dan da, id  man döv  lə  ti  dir və qar  şı -
sın  da du  ran ən bö  yük məq  səd  lə  rə 
nail ol  ma  ğa qa  dir  dir. Bu il IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı da ən yük -
sək, ali bir təd  bir ki  mi hə  ya  ta ke  çi -

STRATEGİYA

“Avropa oyunlarının standartlarını yazan  
Azərbaycan İslam həmrəyliyi oyunlarının  

standartlarına da öz imzasını atdı”
2017-ci il ma  yın 12-dən 22-dək Azər  bay  can da  ha bir 
mö  tə  bər ya  rı  şa - IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  na ev sa -
hib  li  yi et  di. İd  man  çı  la  rı  mız bu ya  rış  da on  la  ra bəs  lə  ni  lən 
ümid  lə  ri doğ  rul  da  raq oyun  lar baş  la  yan ilk gün  dən ya -
rış  la  rın so  nu  na qə  dər öl  kə  mi  zə qə  lə  bə se  vin  ci ya  şat  dı -
lar. Yığ  ma  mız ümu  mi ko  man  da he  sa  bın  da bi  rin  ci yer  də 
qə  rar  la  şa  raq IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rın  da Azər -
bay  ca  nın zə  fə  ri  ni tə  min et  di. İd  man  çı  la  rı  mı  zın IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rın  da  kı çı  xı  şı, qa  za  nı  lan nailiy  yət  lər -
lə bağ  lı bir ne  çə sual  la Mil  li Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin vit -
se-pre  zi  den  ti, Əda  lət  li Oyun  lar Ko  mis  si  ya  sı  nın səd  ri, 
Döv  lət Göm  rük Ko  mi  tə  si İd  man Sağ  lam  lıq Mər  kə  zi  nin 
baş di  rek  to  ru Xə  zər İsa  ye  və mü  ra  ciət et  dik.
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- Azər  bay  ca  nın yük  sək sə  viy -
yə  li ev sa  hib  li  yi ilə ke  çi  ri  lən 
“Ba  kı-2017” IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rı öz möh  tə -
şəm  li  yi, tək  ra  ro  lun  maz  lı  ğı, 
id  man  çı  la  rı  mı  zın qə  lə  bə  lə  ri 
və ko  man  da  mı  zın zə  fə  ri ilə 
yad  daş  la  ra ya  zıl  dı. Azər  bay -
ca  nın İs  lam həm  rəy  li  yi oyun -
la  rın  da  kı zə  fə  ri  ni ne  cə də  yər -
lən  di  rər  di  niz?

- Ümu  miy  yət  lə, be  lə təd  bir  lər 
Azər  bay  can  da adi ha  la çev  ri  lib. Bi -
lir  si  niz ki, res  pub  li  ka  mız  da Av  ro -
pa, dün  ya ku  bo  ku ki  mi ya  rış  lar 
ön  cə  dən də ke  çi  ri  lir  di. Bun  la  rın 
ye  ku  nu ola  raq biz ilk də  fə 2015-ci 
il  də I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı öz üzə  ri -
mi  zə gö  tür  mək  lə bü  tün dün  ya  ya 
is  bat et  dik ki, Azər  bay  can, doğ  ru -
dan da, id  man döv  lə  ti  dir və qar  şı -
sın  da du  ran ən bö  yük məq  səd  lə  rə 
nail ol  ma  ğa qa  dir  dir. Bu il IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı da ən yük -
sək, ali bir təd  bir ki  mi hə  ya  ta ke  çi -

STRATEGİYA

“Avropa oyunlarının standartlarını yazan  
Azərbaycan İslam həmrəyliyi oyunlarının  

standartlarına da öz imzasını atdı”
2017-ci il ma  yın 12-dən 22-dək Azər  bay  can da  ha bir 
mö  tə  bər ya  rı  şa - IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  na ev sa -
hib  li  yi et  di. İd  man  çı  la  rı  mız bu ya  rış  da on  la  ra bəs  lə  ni  lən 
ümid  lə  ri doğ  rul  da  raq oyun  lar baş  la  yan ilk gün  dən ya -
rış  la  rın so  nu  na qə  dər öl  kə  mi  zə qə  lə  bə se  vin  ci ya  şat  dı -
lar. Yığ  ma  mız ümu  mi ko  man  da he  sa  bın  da bi  rin  ci yer  də 
qə  rar  la  şa  raq IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rın  da Azər -
bay  ca  nın zə  fə  ri  ni tə  min et  di. İd  man  çı  la  rı  mı  zın IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rın  da  kı çı  xı  şı, qa  za  nı  lan nailiy  yət  lər -
lə bağ  lı bir ne  çə sual  la Mil  li Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin vit -
se-pre  zi  den  ti, Əda  lət  li Oyun  lar Ko  mis  si  ya  sı  nın səd  ri, 
Döv  lət Göm  rük Ko  mi  tə  si İd  man Sağ  lam  lıq Mər  kə  zi  nin 
baş di  rek  to  ru Xə  zər İsa  ye  və mü  ra  ciət et  dik.
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ril  di. Bu oyun  la  rı ke  çir  mək  də məq-
 səd Azər  bay  can ola  raq bi  zim İs  lam 
döv  lə  ti ki  mi ya  şam tər  zi  mi  zi, ümu-
 miy  yət  lə, ta  ri  xi  mi  zi, mə  də  niy  yə  ti -
mi  zi dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə, İs  lam 
alə  mi  nə çat  dır  maq idi. Bu, tədbirin 
həm açı  lış, həm də bağ  la  nış mə  ra -
sim  lə  rin  də öz ək  si  ni tap  dı. De  mək 
olar ki, qo  naq  la  rın qə  bu  lu, təh  lü -
kə  siz  lik, nəq  liy  yat, ümu  miy  yət  lə, 
inf  rast  ruk  tur - bü  tün bun  la  ra nə -
zər sal  saq gö  rə  rik ki, doğ  ru  dan da, 
Azər  bay  can ar  tıq bu sa  hə  də çox 
mü  kəm  məl, də  yər  li ad  dım  lar at -
mış  dır.

Ma  liy  yə ba  xı  mın  dan da mən de -
yər  dim ki, döv  lət çox və  sait sərf 
et  mə  di. Ona gö  rə ki, inf  rast  ruk  tur 
2015-ci il  də ke  çi  ri  lən I Av  ro  pa 
Oyun  la  rın  da ha  zır  lan  mış  dı. Bu  na 
gö  rə də İs  lam oyun  la  rı  nı ke  çir  mək 
üçün bi  zə ye  ni ba  za  la  rın, otel  lə  rin, 
ümu  miy  yət  lə, inf  rast  ruk  tu  run sa -
lın  ma  sı  na eh  ti  yac qal  ma  mış  dı. Tex-
 ni  ki mə  sə  lə  lə  rə gö  rə müəy  yən 
xərc  lər çə  kil  miş  dir.

Be  lə təd  bir  lə  rin ye  ku  nu id  man 
nailiy  yət  lə  ri ilə öl  çü  lür. Azər  bay -
can bu ya  rış  lar  dan fan  tas  tik qə  lə  bə 
əl  də et  di. 75 qı  zıl, 50 gü  müş, 37 bü -
rünc me  dal  la res  pub  li  ka  mız bü  tün 
uğur  la  rı  nı ye  kun  laş  dır  dı və qar  daş 
Tür  ki  yə  ni ge  ri  də qo  ya  raq I ye  rə 
çıx  dı. Biz bu  nu göz  lə  yir  dik.

Ümu  miy  yət  lə, ar  tıq vər  diş et  mi-
 şik ki, Azər  bay  can id  man  çı  la  rı 
olim  pi  ya oyun  la  rı ki  mi ya  rış  lar  da, 
Av  ro  pa və dün  ya çem  pionat  la  rın -
da yük  sək nailiy  yət  lər əl  də et  sin -
lər. Bu ya  rış  lar  da da, de  mək olar 
ki, bü  tün id  man növ  lə  ri üz  rə me -
dal  lar qa  za  na  raq qə  lə  bə  lə  rə nail 
ol  duq. Bu, Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı -
nın gös  tə  ri  ci  si  dir. Öl  kə  miz bu 
oyun  la  rı ke  çi  rə  rək özü  nü dün  ya  ya 
da  ha da ya  xın  dan ta  nıt  dı. İs  lam 
döv  lət  lə  ri ilə bir  gə, həm  rəy ol  ma  sı-
 nı gös  tər  di.

Ya  rış  la  rın ya  yı  mı  nı 1 mil  yar  da 
ya  xın in  san iz  lə  yib. IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın yük  sək sə  viy -
yə  də ke  çi  ril  mə  si Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si-

 nin səd  ri, Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit-
 se-pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli -
ye  va  nın təş  ki  lat  çı  lıq mə  ha  rə  ti  nin, 
və  tə  nə bağ  lı  lı  ğı  nın, gər  gin əmə  yi -
nin nə  ti  cə  si  dir. İna  nı  rıq ki, gə  lə -
cək  də be  lə təd  bir  lə  rin ke  çi  ril  mə -
sin  də Azər  bay  can ye  nə də öz gü -



may-iyun	2017				95

cü  nü, qüd  rə  ti  ni gös  tə  rə  cək və zə -
fər  lər əl  də edə  cək  dir. 

- Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
rəh  bər  li  yi ilə ke  çi  ri  lən əv  vəl -
ki qlo  bal təd  bir  lər də dün  ya 
stan  dart  la  rı  nı üs  tə  lə  mək  lə ba -

həm, ye  ni nü  mu  nə  lər ya  rat  dı. 
IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la -
rı  na Azər  bay  ca  nın gə  tir  di  yi 
ye  ni  lik  lər han  sı  lar  dır?

- I Av  ro  pa Oyun  la  rı za  ma  nı bi -
zim ola bil  sin ki, o qə  dər də yük  sək 
təc  rü  bə  miz yox idi. Oyun  lar özü 

də ilk də  fə ke  çi  ri  lir  di, vaxt da az 
idi: iki  cə il. Həm də bə  zi id  man 
növ  lə  ri üz  rə ba  za  la  rı  mız zəif idi. 
Çə  tin  li  yi  miz inf  rast  ruk  tu  run ya  ra -
dıl  ma  sı ilə bağ  lı idi. Bu iki il  də bü -
tün mə  sə  lə  lər öz həl  li  ni tap  dı və 
yük  sək stan  dart  la  ra uy  ğun inf  rast -
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öz im  za  sı  nı at  dı. Biz  dən son  ra qar -
daş Tür  ki  yə bu oyun  la  ra ev sa  hib  li-
 yi edə  cək və ar  tıq məc  bur  dur ki, ən 
azı bu ya  rış  la  rın Ba  kı stan  dart  la  rı  nı 
da  vam et  dir  sin, yə  ni İs  lam həm  rəy-
 li  yi oyun  la  rın  da Azər  bay  can stan -
dar  tı bir  də  fə  lik bər  qə  rar ol  du.

- Xə  zər müəl  lim, siz MOK-un 
Əda  lət  li Oyun  lar Ko  mis  si  ya -
sı  nın səd  ri  si  niz. Bu ya  rış  lar  da 
əda  lət prin  sip  lə  ri  nə nə sə  viy -
yə  də riayət edil  di?

- Əda  lət prin  sip  lə  ri  nə mak  si  mal 
də  rə  cə  də riayət olun  du. Ça  lış  dıq 
ki, heç bir id  man  çı, heç bir döv  lə  tin 
nü  ma  yən  də  si məğ  lub olan  da in  ci -
mə  sin. Ya  rış  lar  da tə  miz qə  lə  bə  lər 
əl  də olu  nur  du. Bu  na da şə  rait ya -
ra  dan bi  zim töv  si  yə  lə  ri  miz, qoy -
du  ğu  muz sis  tem idi.

- Yə  ni o sis  tem nə  yə əsas  la  nır?
- Yə  ni hər bir id  man  da ha  kim 

haq  sız  lıq edə bi  lər. Ümu  miy  yət  lə, 
be  lə hal  la  ra Azər  bay  can  da ke  çi  ri -
lən ya  rış  lar  da qə  tiy  yən yol ve  ril -

mir. O cüm  lə  dən IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rın  da əda  lət prin  sip-
 lə  ri  nə də yük  sək sə  viy  yə  də riayət 
olun  du. Bu  ra  da id  man  çı  lar ara  sın -
da ən yük  sək həm  rəy  lik mü  şa  hi  də 
edi  lir  di - qa  lib gə  lən udu  zan rə  qi -
bi  ni yer  dən qal  dı  rır, udu  zan qa  li  bi 
təb  rik edir, qu  caq  la  şır  lar və s. Ya  rış 

iş  ti  rak  çı  la  rı  nın bir-bi  ri  nə be  lə rəğ -
bət  lə ya  naş  ma  la  rı məhz əda  lət 
prin  sip  lə  ri  nə riayə  tin ən yük  sək 
sə  viy  yə  sin  də müm  kün  dür. 

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı

 baş re  dak  to  ru  nun müavi  ni
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ruk  tur ya  ra  dıl  dı. Hər bir sa  hə  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı hə  ya  ta ke  çi  ril -
di: çox ağır bir pro  ses get  di. Biz 
Av  ro  pa Olim  pi  ya Hə  rə  ka  tı Koor -
di  na  si  ya Ko  mis  si  ya  sı ilə bir  gə bu 
iş  lə  ri gör  dük. IV İs  lam Həm  rəy  li  yi 
Oyun  la  rın  da ar  tıq əc  nə  bi mü  tə  xəs-
 sis  lə  rə o qə  dər də eh  ti  ya  cı  mız ol -
ma  dı. Müəy  yən mü  tə  xəs  sis  lər də -
vət et  dik, am  ma əsas iş  lər, de  mək 
olar ki, Azər  bay  can tə  rə  fin  dən hə -
ya  ta ke  çi  ril  di. Bu sa  hə  də ar  tıq təc -
rü  bə  si olan bir döv  lə  tik. Mə  sə  lən, 
kö  nül  lü  lə  ri  mi  zin pe  şə  kar  lı  ğı bü  tün 
dün  ya  ya səs sa  lıb. Qa  za  xıs  tan və 
di  gər döv  lət  lər ar  tıq bi  zim kö  nül -
lü  lə  ri  mi  zi də  vət edir  lər ki, bö  yük 
miq  yas  lı təd  bir  lər  də on  la  ra kö  mək-
 lik et  sin  lər. 

- Xə  zər müəl  lim, Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti öz çı  xı  şın  da vur  ğu-

 la  mış  dı ki, IV İs  lam Həm  rəy -
li  yi Oyun  la  rı tək  cə id  man ya -
rı  şı de  yil. Bu kon  tekst  də Ba  kı 
IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı 
ilə dün  ya  ya han  sı me  saj  lar 
ver  di?

- Bi  rin  ci növ  bə  də qeyd edim ki, 
İs  lam döv  lət  lə  ri  nin bu ya  rı  şı olim -
pi  ya oyun  la  rı for  ma  tın  da ke  çi  ril  di. 
İs  lam döv  lət  lə  ri bir ara  ya gəl  di, 
həm  rəy  lik  lə  ri  ni gös  tər  di  lər. Bu, 
dün  ya  ya bir me  saj  dır, yə  ni in  san -
lar ha  mı  sı ey  ni  dir, on  la  rı həm  rəy 
et  mək olar.

Azər  bay  ca  nı sev  mə  yən qüv  və -
lər, döv  lət  lər var. Bi  ri elə bi  zim 
qon  şu  muz  dur - Er  mə  nis  tan. Bu 
oyun  lar  la öl  kə  miz bir da  ha sü  but 
et  di ki, Azər  bay  can sülh car  çı  sı  dır 
və sül  hün bü  tün dün  ya  da bər  qə  rar 
ol  ma  sı  nı is  tə  yir. Bu me  saj da çox 
mühüm me  saj idi.

- Bu oyun  la  rın dün  ya  ya və bi  zə 
ver  di  yi di  vi  dent  lər ba  rə  də nə 
de  yə bi  lər  si  niz?

- Bu gün İs  lam döv  lət  lə  ri  ni id -
man sa  hə  sin  də ge  ri  də qa  lan öl  kə  lər 
ki  mi qə  lə  mə ve  rir  lər. Xris  tian döv -
lət  lə  ri ara  sın  da yük  sək nailiy  yət  lər 
əl  də edən id  man  çı  lar çox  dur. Mü -
səl  man döv  lət  lə  rin  də isə bu, az  lıq 
təş  kil edir. Bax, IV İs  lam Həm  rəy  li -
yi Oyun  la  rı  nı bu sə  viy  yə  də ke  çir -
mək  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti və 
Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti  nin məq  sə  di 
nə  dir? Bu gü  nə qə  dər İs  lam həm -
rəy  li  yi oyun  la  rı adi bir id  man təd  bi-
 ri, ya  rı  şı ki  mi ke  çi  ri  lir  di. III İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı isə, bil  di  yi  niz 
ki  mi, baş tut  ma  mış  dı. IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nı biz ke  çir  dik 
və Av  ro  pa oyun  la  rı  nın stan  dart  la  rı-
 nı ya  zan Azər  bay  can İs  lam həm  rəy-
 li  yi oyun  la  rı  nın stan  dart  la  rı  na da 
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öz im  za  sı  nı at  dı. Biz  dən son  ra qar -
daş Tür  ki  yə bu oyun  la  ra ev sa  hib  li-
 yi edə  cək və ar  tıq məc  bur  dur ki, ən 
azı bu ya  rış  la  rın Ba  kı stan  dart  la  rı  nı 
da  vam et  dir  sin, yə  ni İs  lam həm  rəy-
 li  yi oyun  la  rın  da Azər  bay  can stan -
dar  tı bir  də  fə  lik bər  qə  rar ol  du.

- Xə  zər müəl  lim, siz MOK-un 
Əda  lət  li Oyun  lar Ko  mis  si  ya -
sı  nın səd  ri  si  niz. Bu ya  rış  lar  da 
əda  lət prin  sip  lə  ri  nə nə sə  viy -
yə  də riayət edil  di?

- Əda  lət prin  sip  lə  ri  nə mak  si  mal 
də  rə  cə  də riayət olun  du. Ça  lış  dıq 
ki, heç bir id  man  çı, heç bir döv  lə  tin 
nü  ma  yən  də  si məğ  lub olan  da in  ci -
mə  sin. Ya  rış  lar  da tə  miz qə  lə  bə  lər 
əl  də olu  nur  du. Bu  na da şə  rait ya -
ra  dan bi  zim töv  si  yə  lə  ri  miz, qoy -
du  ğu  muz sis  tem idi.

- Yə  ni o sis  tem nə  yə əsas  la  nır?
- Yə  ni hər bir id  man  da ha  kim 

haq  sız  lıq edə bi  lər. Ümu  miy  yət  lə, 
be  lə hal  la  ra Azər  bay  can  da ke  çi  ri -
lən ya  rış  lar  da qə  tiy  yən yol ve  ril -

mir. O cüm  lə  dən IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rın  da əda  lət prin  sip-
 lə  ri  nə də yük  sək sə  viy  yə  də riayət 
olun  du. Bu  ra  da id  man  çı  lar ara  sın -
da ən yük  sək həm  rəy  lik mü  şa  hi  də 
edi  lir  di - qa  lib gə  lən udu  zan rə  qi -
bi  ni yer  dən qal  dı  rır, udu  zan qa  li  bi 
təb  rik edir, qu  caq  la  şır  lar və s. Ya  rış 

iş  ti  rak  çı  la  rı  nın bir-bi  ri  nə be  lə rəğ -
bət  lə ya  naş  ma  la  rı məhz əda  lət 
prin  sip  lə  ri  nə riayə  tin ən yük  sək 
sə  viy  yə  sin  də müm  kün  dür. 
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ruk  tur ya  ra  dıl  dı. Hər bir sa  hə  nin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı hə  ya  ta ke  çi  ril -
di: çox ağır bir pro  ses get  di. Biz 
Av  ro  pa Olim  pi  ya Hə  rə  ka  tı Koor -
di  na  si  ya Ko  mis  si  ya  sı ilə bir  gə bu 
iş  lə  ri gör  dük. IV İs  lam Həm  rəy  li  yi 
Oyun  la  rın  da ar  tıq əc  nə  bi mü  tə  xəs-
 sis  lə  rə o qə  dər də eh  ti  ya  cı  mız ol -
ma  dı. Müəy  yən mü  tə  xəs  sis  lər də -
vət et  dik, am  ma əsas iş  lər, de  mək 
olar ki, Azər  bay  can tə  rə  fin  dən hə -
ya  ta ke  çi  ril  di. Bu sa  hə  də ar  tıq təc -
rü  bə  si olan bir döv  lə  tik. Mə  sə  lən, 
kö  nül  lü  lə  ri  mi  zin pe  şə  kar  lı  ğı bü  tün 
dün  ya  ya səs sa  lıb. Qa  za  xıs  tan və 
di  gər döv  lət  lər ar  tıq bi  zim kö  nül -
lü  lə  ri  mi  zi də  vət edir  lər ki, bö  yük 
miq  yas  lı təd  bir  lər  də on  la  ra kö  mək-
 lik et  sin  lər. 

- Xə  zər müəl  lim, Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti öz çı  xı  şın  da vur  ğu-

 la  mış  dı ki, IV İs  lam Həm  rəy -
li  yi Oyun  la  rı tək  cə id  man ya -
rı  şı de  yil. Bu kon  tekst  də Ba  kı 
IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı 
ilə dün  ya  ya han  sı me  saj  lar 
ver  di?

- Bi  rin  ci növ  bə  də qeyd edim ki, 
İs  lam döv  lət  lə  ri  nin bu ya  rı  şı olim -
pi  ya oyun  la  rı for  ma  tın  da ke  çi  ril  di. 
İs  lam döv  lət  lə  ri bir ara  ya gəl  di, 
həm  rəy  lik  lə  ri  ni gös  tər  di  lər. Bu, 
dün  ya  ya bir me  saj  dır, yə  ni in  san -
lar ha  mı  sı ey  ni  dir, on  la  rı həm  rəy 
et  mək olar.

Azər  bay  ca  nı sev  mə  yən qüv  və -
lər, döv  lət  lər var. Bi  ri elə bi  zim 
qon  şu  muz  dur - Er  mə  nis  tan. Bu 
oyun  lar  la öl  kə  miz bir da  ha sü  but 
et  di ki, Azər  bay  can sülh car  çı  sı  dır 
və sül  hün bü  tün dün  ya  da bər  qə  rar 
ol  ma  sı  nı is  tə  yir. Bu me  saj da çox 
mühüm me  saj idi.

- Bu oyun  la  rın dün  ya  ya və bi  zə 
ver  di  yi di  vi  dent  lər ba  rə  də nə 
de  yə bi  lər  si  niz?

- Bu gün İs  lam döv  lət  lə  ri  ni id -
man sa  hə  sin  də ge  ri  də qa  lan öl  kə  lər 
ki  mi qə  lə  mə ve  rir  lər. Xris  tian döv -
lət  lə  ri ara  sın  da yük  sək nailiy  yət  lər 
əl  də edən id  man  çı  lar çox  dur. Mü -
səl  man döv  lət  lə  rin  də isə bu, az  lıq 
təş  kil edir. Bax, IV İs  lam Həm  rəy  li -
yi Oyun  la  rı  nı bu sə  viy  yə  də ke  çir -
mək  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti və 
Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti  nin məq  sə  di 
nə  dir? Bu gü  nə qə  dər İs  lam həm -
rəy  li  yi oyun  la  rı adi bir id  man təd  bi-
 ri, ya  rı  şı ki  mi ke  çi  ri  lir  di. III İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı isə, bil  di  yi  niz 
ki  mi, baş tut  ma  mış  dı. IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nı biz ke  çir  dik 
və Av  ro  pa oyun  la  rı  nın stan  dart  la  rı-
 nı ya  zan Azər  bay  can İs  lam həm  rəy-
 li  yi oyun  la  rı  nın stan  dart  la  rı  na da 
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Pro  fes  sor Nər  giz Pa  şa  ye  va çı  xış edə  rək 
onun fəaliy  yə  ti  nə ve  ri  lən yük  sək də  yə  rə 
gö  rə AMEA-ya min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  dir  di. 
O, Oks  ford Uni  ver  si  te  tin  də Ni  za  mi Gən -
cə  vi adı  na Azər  bay  can və Qaf  qaz  şü  nas  lıq 
El  mi Mər  kə  zi  nin fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  rin -
dən, bu  ra  da elm, təh  sil proq  ra  mı  nın hə  ya-
 ta ke  çi  ril  mə  sin  dən, qa  za  nı  lan uğur  lar  dan 
da  nış  dı.

Da  ha son  ra Azər  bay  ca  nın mə  də  ni və 
ta  ri  xi ir  si  nin dün  ya miq  ya  sın  da el  mi əsas -
lar  la öy  rə  nil  mə  si və təb  li  ği sa  hə  sin  də xü -
su  si xid  mət  lə  ri  nə gö  rə Oks  ford Uni  ver  si -
te  ti  nin Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na Azər  bay  can 
və Qaf  qaz  şü  nas  lıq El  mi Mər  kə  zi  nin İn  gil -
tə  rə tə  rəf  dən rəh  bə  ri, Oks  ford və Nyu-
York uni  ver  si  tet  lə  ri  nin pro  fes  so  ru Ro  bert 
Hoy  lan  da da “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na qı  zıl me  da  lı” 
təq  dim olun  du.

İc  las  da el  mi fəaliy  yə  tin qiy  mət  lən  di  ril -
mə  si üçün mil  li mə  lu  mat ba  za  sı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı sa  hə  sin  də möv  cud prob  lem  lər, 
bi  lik  lər, iq  ti  sa  diy  ya  tın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, 
elm və təh  si  lin in  teq  ra  si  ya  sın  da gə  lə  cək 
in  ki  şaf pres  pek  tiv  lə  ri, AMEA-nın el  mi 
müəs  si  sə  lə  ri  nin mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si, elekt  ron el  min in  ki  şa  fı, 
bi  lik  lər cə  miy  yə  ti  nin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın -
da alim  lə  ri  mi  zin ro  lu və di  gər mə  sə  lə  lər  lə 
bağ  lı ve  ri  lən sual  lar AMEA-nın aka  de  mik-
ka  ti  bi, aka  de  mik Ra  sim Əli  qu  li  yev tə  rə  fin-
 dən ca  vab  lan  dı  rıl  dı.

Təd  bir  də ümu  mi yı  ğın  ca  ğın qə  rar la  yi-
 hə  si mü  za  ki  rə olun  du. AMEA-nın 2016-cı 
il  də  ki fəaliy  yə  ti qə  naət  bəxş he  sab edil -
mək  lə il  lik he  sa  bat təs  diq  lən  di.

Qə  rar  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin el -
min in  ki  şa  fı ilə bağ  lı qar  şı  ya qoy  du  ğu və -
zi  fə  lə  rin ic  ra  sı  nın da  vam et  di  ril  mə  si, 
biotex  no  lo  gi  ya, gen mü  hən  dis  li  yi və biofi-
 zi  ka sa  hə  lə  rin  də təd  qi  qat  la  rın ge  niş  lən  di -
ril  mə  si, neft sə  na  ye  si  nin in  ki  şa  fı ilə əla  qə -
dar Xə  zər də  ni  zi  nin eko  lo  gi  ya  sı, biolo  gi -
ya  sı və geolo  gi  ya  sı ilə bağ  lı təd  qi  qat  la  ra 
üs  tün  lük ve  ril  mə  si, AMEA-nın xa  ri  ci el  mi 
mər  kəz  lər  lə bir  gə me  qa  la  yi  hə  lər  də iş  ti  ra -
kı  nın da  vam et  di  ril  mə  si ilə bağ  lı müd -
dəalar yer alıb. Bun  dan baş  qa elm və təh -
si  lin qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri  nin da  ha da in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si, el  min in  for  ma  si  ya tə  mi  na  tı -
nın, in  no  va  si  ya və el  min kom  mer  si  ya  laş -

dı  rıl  ma  sı sa  hə  lə  rin  də fəaliy  yə  tin və yük -
sək tex  no  lo  ji biz  nes  lə əla  qə  lə  rin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si, “AzS  cien  ce  Net” Elm-Kom  pü  ter 
Şə  bə  kə  si  nin inf  rast  ruk  tu  ru  nun ge  niş  lən  di-
 ril  mə  si və di  gər mə  sə  lə  lər də qə  rar  da ək  si-
 ni ta  pıb.

Son  ra aka  de  mi  ya  nın ad  lı mü  ka  fat  la  rı 
di  gər alim  lə  rə təq  dim edil  di. Fi  zi  ka-ri  ya -
ziy  yat elm  lə  ri dok  to  ru Kə  rim Al  lah  ver  di -
yev Nə  si  rəd  din Tu  si adı  na, aka  de  mik Mə -
hər  rəm Ba  ba  yev Hə  sən bəy Zər  da  bi adı  na, 
pro  fes  sor To  fiq Ba  kı  xa  nov aka  de  mik Üze -
yir Ha  cı  bəy  li adı  na və AMEA-nın müx  bir 
üz  vü Za  kir Qa  ra  yev aka  de  mik Mi  rə  sə  dul-
 la Mir  qa  sı  mov adı  na mü  ka  fat  lar  la təl  tif 
olun  du  lar. Bun  dan baş  qa aka  de  mik Va  qif 
Fər  zə  li  ye  və aka  de  mik Yu  sif Məm  mə  də  li -
yev adı  na mü  ka  fat, aka  de  mik Va  sif Ba  ba -
za  də  yə aka  de  mik Mu  sa Əli  yev adı  na mü -
ka  fat, ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru Əli Rə  cəb  li  yə 
Ab  bas  qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov adı  na mü  ka  fat 
təq  dim edil  di.

Ma  yın 2-də AMEA-nın Rə  ya  sət He  yə -
tin  də baş tu  tan ümu  mi yı  ğın  caq  da isə 
AMEA-nın hə  qi  qi və müx  bir üzv  lü  yü  nə, 
vit  se-pre  zi  dent və AMEA-nın ic  ti  mai elm -
lər, fi  zi  ka-ri  ya  ziy  yat və tex  ni  ka elm  lə  ri 
böl  mə  lə  ri  nin aka  de  mik-ka  ti  bi və  zi  fə  lə  ri  nə 
seç  ki  lər ke  çi  ril  di. 

AMEA-nın Rə  ya  sət He  yə  ti  nin seç  ki -
lər  lə bağ  lı qə  ra  rı  na əsa  sən elm və ali təh -
sil müəs  si  sə  lə  ri tə  rə  fin  dən AMEA-nın hə -
qi  qi üzv  lü  yü  nə 29, müx  bir üzv  lü  yü  nə 143 
na  mi  zəd sə  nəd  lə  ri  ni təq  dim et  miş  di. Səs-

 ver  mə nə  ti  cə  sin  də aka  de  mi  ya  ya 16 hə  qi  qi 
və 25 müx  bir üzv se  çil  di. Qeyd edək ki, 
se  çi  lən  lər ara  sın  da Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin de  pu  tat  la  rı da var. 
On  lar  dan Azər  bay  can  da Ata  türk Mər  kə -
zi  nin di  rek  to  ru, Əmək  dar elm xa  di  mi, fi -
lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor Ni  za -
mi Cə  fə  rov, Ab  bas  qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov 
adı  na Ta  rix İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, pro -
fes  sor Ya  qub Mah  mu  dov, AMEA-nın 
aka  de  mik Z.M.Bün  ya  dov adı  na Şərq  şü -
nas  lıq İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, fi  lo  lo  gi  ya 
elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor Göv  hər Bax  şə-
 li  ye  va AMEA-nın hə  qi  qi üzv  lə  ri, AMEA-
nın Qaf  qaz  şü  nas  lıq İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to -
ru, ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor Mu  sa 
Qa  sım  lı isə AMEA-nın müx  bir üz  vü se -
çil  di  lər.

Həm  çi  nin M.V.Lo  mo  no  sov adı  na 
Mosk  va Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Ba  kı fi  lialı-
 nın rek  to  ru, fi  lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru, 
pro  fes  sor Nər  giz Pa  şa  ye  va da AMEA-nın 
hə  qi  qi üz  vü ol  du.

Di  gər səs  ver  mə  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə isə 
aka  de  mik Dil  qəm Ta  ğı  yev AMEA-nın vit -
se-pre  zi  den  ti, aka  de  mik Nər  giz Axun  do -
va İc  ti  mai elm  lər böl  mə  si  nin aka  de  mik-
ka  ti  bi, aka  de  mik Na  zim Məm  mə  dov Fi  zi -
ka-ri  ya  ziy  yat və tex  ni  ka elm  lə  ri böl  mə  si -
nin aka  de  mik-ka  ti  bi və  zi  fə  lə  ri  nə tə  yin 
edil  di  lər.

Bu  nun  la da AMEA-nın 2016-cı il  də  ki 
fəaliy  yə  ti  nə həsr olun  muş ümu  mi yı  ğın  ca-
 ğı ba  şa çat  dı.

ELM

AMEA-nın illik ümumi yığıncağı keçirildi
2017-ci il ap  re  lin 28-i və ma  yın 2-si ta -

rix  lə  rin  də Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de-
 mi  ya  sın  da Rə  ya  sət He  yə  ti  nin 2016-cı il  də -
ki el  mi və el  mi-təş  ki  la  ti fəaliy  yə  ti  nə həsr 
olu  nan il  lik ümu  mi yı  ğın  ca  ğı ke  çi  ril  di. Ap -
re  lin 28-də baş tu  tan təd  bir  də iş  ti  rak  çı  lar 
əv  vəl  cə AMEA-nın 2016-cı il  də  ki fəaliy  yə -
ti  ni əks et  di  rən el  mi nailiy  yət  lər sər  gi  si ilə 
ta  nış ol  du  lar. Sər  gi  də qo  naq  la  ra aka  de  mi -
ya  nın el  mi müəs  si  sə  lə  rin  də apa  rı  lan təd  qi-
 qat  lar, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  no  va  tiv la  yi  hə  lər, 
əl  də edi  lən el  mi nə  ti  cə  lər, bey  nəl  xalq 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri, o cüm  lə  dən el  mi 
əsər və ki  tab  lar, jur  nal və buk  let  lər haq  qın-
 da ət  raf  lı mə  lu  mat ve  ril  di.

Təd  bi  ri gi  riş nit  qi ilə açan AMEA-nın 
pre  zi  den  ti, aka  de  mik Akif Əli  za  də aka  de -
mi  ya  nın 2016-cı il  də  ki el  mi və el  mi-təş  ki  la-
 ti fəaliy  yə  ti haq  qın  da danışdı. Qeyd edil  di 
ki, ötən il elm və təh  si  lin vəh  də  ti  nin tə  min 
edil  mə  si, kadr ha  zır  lı  ğı sis  te  mi  nin müasir 
stan  dart  la  ra uy  ğun ola  raq tək  mil  ləş  di  ril -
mə  si, el  mi-təd  qi  qat iş  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri  nin 
təd  ris pro  se  sin  də tət  bi  qi məq  sə  di  lə mü -
hüm təd  bir  lər ke  çi  ri  lib.

Akif Əli  za  də elekt  ron el  min for  ma  laş -

dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lə  rin gö  rül  dü  yü -
nü, aka  de  mi  ya  nın bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  ni 
ge  niş  lən  dir  di  yi  ni, he  sa  bat ilin  də II Azər -
bay  can Elm Fes  ti  va  lı  nın ke  çi  ril  di  yi  ni, 
Alim  lər Evi  nin tə  sis edil  di  yi  ni de  di.

Təd  bir  də elm və təh  sil sa  hə  sin  də real -
laş  dı  rı  lan mü  hüm bey  nəl  xalq la  yi  hə olan 
Oks  ford Uni  ver  si  te  tin  də Ni  za  mi Gən  cə  vi 

adı  na Azər  bay  can və Qaf  qaz  şü  nas  lıq El  mi 
Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı və sə  mə  rə  li fəaliy-
 yə  ti  nin tə  min edil  mə  sin  də  ki müs  təs  na 
xid  mət  lə  ri  nə gö  rə Mil  li Elm  lər Aka  de  mi -
ya  sı  nın müx  bir üz  vü pro  fes  sor Nər  giz Pa -
şa  ye  va  ya “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na qı  zıl me  da  lı” təq -
dim olun  du.
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Pro  fes  sor Nər  giz Pa  şa  ye  va çı  xış edə  rək 
onun fəaliy  yə  ti  nə ve  ri  lən yük  sək də  yə  rə 
gö  rə AMEA-ya min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  dir  di. 
O, Oks  ford Uni  ver  si  te  tin  də Ni  za  mi Gən -
cə  vi adı  na Azər  bay  can və Qaf  qaz  şü  nas  lıq 
El  mi Mər  kə  zi  nin fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  rin -
dən, bu  ra  da elm, təh  sil proq  ra  mı  nın hə  ya-
 ta ke  çi  ril  mə  sin  dən, qa  za  nı  lan uğur  lar  dan 
da  nış  dı.

Da  ha son  ra Azər  bay  ca  nın mə  də  ni və 
ta  ri  xi ir  si  nin dün  ya miq  ya  sın  da el  mi əsas -
lar  la öy  rə  nil  mə  si və təb  li  ği sa  hə  sin  də xü -
su  si xid  mət  lə  ri  nə gö  rə Oks  ford Uni  ver  si -
te  ti  nin Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na Azər  bay  can 
və Qaf  qaz  şü  nas  lıq El  mi Mər  kə  zi  nin İn  gil -
tə  rə tə  rəf  dən rəh  bə  ri, Oks  ford və Nyu-
York uni  ver  si  tet  lə  ri  nin pro  fes  so  ru Ro  bert 
Hoy  lan  da da “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na qı  zıl me  da  lı” 
təq  dim olun  du.

İc  las  da el  mi fəaliy  yə  tin qiy  mət  lən  di  ril -
mə  si üçün mil  li mə  lu  mat ba  za  sı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı sa  hə  sin  də möv  cud prob  lem  lər, 
bi  lik  lər, iq  ti  sa  diy  ya  tın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, 
elm və təh  si  lin in  teq  ra  si  ya  sın  da gə  lə  cək 
in  ki  şaf pres  pek  tiv  lə  ri, AMEA-nın el  mi 
müəs  si  sə  lə  ri  nin mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si, elekt  ron el  min in  ki  şa  fı, 
bi  lik  lər cə  miy  yə  ti  nin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın -
da alim  lə  ri  mi  zin ro  lu və di  gər mə  sə  lə  lər  lə 
bağ  lı ve  ri  lən sual  lar AMEA-nın aka  de  mik-
ka  ti  bi, aka  de  mik Ra  sim Əli  qu  li  yev tə  rə  fin-
 dən ca  vab  lan  dı  rıl  dı.

Təd  bir  də ümu  mi yı  ğın  ca  ğın qə  rar la  yi-
 hə  si mü  za  ki  rə olun  du. AMEA-nın 2016-cı 
il  də  ki fəaliy  yə  ti qə  naət  bəxş he  sab edil -
mək  lə il  lik he  sa  bat təs  diq  lən  di.

Qə  rar  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin el -
min in  ki  şa  fı ilə bağ  lı qar  şı  ya qoy  du  ğu və -
zi  fə  lə  rin ic  ra  sı  nın da  vam et  di  ril  mə  si, 
biotex  no  lo  gi  ya, gen mü  hən  dis  li  yi və biofi-
 zi  ka sa  hə  lə  rin  də təd  qi  qat  la  rın ge  niş  lən  di -
ril  mə  si, neft sə  na  ye  si  nin in  ki  şa  fı ilə əla  qə -
dar Xə  zər də  ni  zi  nin eko  lo  gi  ya  sı, biolo  gi -
ya  sı və geolo  gi  ya  sı ilə bağ  lı təd  qi  qat  la  ra 
üs  tün  lük ve  ril  mə  si, AMEA-nın xa  ri  ci el  mi 
mər  kəz  lər  lə bir  gə me  qa  la  yi  hə  lər  də iş  ti  ra -
kı  nın da  vam et  di  ril  mə  si ilə bağ  lı müd -
dəalar yer alıb. Bun  dan baş  qa elm və təh -
si  lin qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə  ri  nin da  ha da in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si, el  min in  for  ma  si  ya tə  mi  na  tı -
nın, in  no  va  si  ya və el  min kom  mer  si  ya  laş -

dı  rıl  ma  sı sa  hə  lə  rin  də fəaliy  yə  tin və yük -
sək tex  no  lo  ji biz  nes  lə əla  qə  lə  rin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si, “AzS  cien  ce  Net” Elm-Kom  pü  ter 
Şə  bə  kə  si  nin inf  rast  ruk  tu  ru  nun ge  niş  lən  di-
 ril  mə  si və di  gər mə  sə  lə  lər də qə  rar  da ək  si-
 ni ta  pıb.

Son  ra aka  de  mi  ya  nın ad  lı mü  ka  fat  la  rı 
di  gər alim  lə  rə təq  dim edil  di. Fi  zi  ka-ri  ya -
ziy  yat elm  lə  ri dok  to  ru Kə  rim Al  lah  ver  di -
yev Nə  si  rəd  din Tu  si adı  na, aka  de  mik Mə -
hər  rəm Ba  ba  yev Hə  sən bəy Zər  da  bi adı  na, 
pro  fes  sor To  fiq Ba  kı  xa  nov aka  de  mik Üze -
yir Ha  cı  bəy  li adı  na və AMEA-nın müx  bir 
üz  vü Za  kir Qa  ra  yev aka  de  mik Mi  rə  sə  dul-
 la Mir  qa  sı  mov adı  na mü  ka  fat  lar  la təl  tif 
olun  du  lar. Bun  dan baş  qa aka  de  mik Va  qif 
Fər  zə  li  ye  və aka  de  mik Yu  sif Məm  mə  də  li -
yev adı  na mü  ka  fat, aka  de  mik Va  sif Ba  ba -
za  də  yə aka  de  mik Mu  sa Əli  yev adı  na mü -
ka  fat, ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru Əli Rə  cəb  li  yə 
Ab  bas  qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov adı  na mü  ka  fat 
təq  dim edil  di.

Ma  yın 2-də AMEA-nın Rə  ya  sət He  yə -
tin  də baş tu  tan ümu  mi yı  ğın  caq  da isə 
AMEA-nın hə  qi  qi və müx  bir üzv  lü  yü  nə, 
vit  se-pre  zi  dent və AMEA-nın ic  ti  mai elm -
lər, fi  zi  ka-ri  ya  ziy  yat və tex  ni  ka elm  lə  ri 
böl  mə  lə  ri  nin aka  de  mik-ka  ti  bi və  zi  fə  lə  ri  nə 
seç  ki  lər ke  çi  ril  di. 

AMEA-nın Rə  ya  sət He  yə  ti  nin seç  ki -
lər  lə bağ  lı qə  ra  rı  na əsa  sən elm və ali təh -
sil müəs  si  sə  lə  ri tə  rə  fin  dən AMEA-nın hə -
qi  qi üzv  lü  yü  nə 29, müx  bir üzv  lü  yü  nə 143 
na  mi  zəd sə  nəd  lə  ri  ni təq  dim et  miş  di. Səs-

 ver  mə nə  ti  cə  sin  də aka  de  mi  ya  ya 16 hə  qi  qi 
və 25 müx  bir üzv se  çil  di. Qeyd edək ki, 
se  çi  lən  lər ara  sın  da Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin de  pu  tat  la  rı da var. 
On  lar  dan Azər  bay  can  da Ata  türk Mər  kə -
zi  nin di  rek  to  ru, Əmək  dar elm xa  di  mi, fi -
lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor Ni  za -
mi Cə  fə  rov, Ab  bas  qu  lu ağa Ba  kı  xa  nov 
adı  na Ta  rix İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, pro -
fes  sor Ya  qub Mah  mu  dov, AMEA-nın 
aka  de  mik Z.M.Bün  ya  dov adı  na Şərq  şü -
nas  lıq İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to  ru, fi  lo  lo  gi  ya 
elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor Göv  hər Bax  şə-
 li  ye  va AMEA-nın hə  qi  qi üzv  lə  ri, AMEA-
nın Qaf  qaz  şü  nas  lıq İns  ti  tu  tu  nun di  rek  to -
ru, ta  rix elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor Mu  sa 
Qa  sım  lı isə AMEA-nın müx  bir üz  vü se -
çil  di  lər.

Həm  çi  nin M.V.Lo  mo  no  sov adı  na 
Mosk  va Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Ba  kı fi  lialı-
 nın rek  to  ru, fi  lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru, 
pro  fes  sor Nər  giz Pa  şa  ye  va da AMEA-nın 
hə  qi  qi üz  vü ol  du.

Di  gər səs  ver  mə  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə isə 
aka  de  mik Dil  qəm Ta  ğı  yev AMEA-nın vit -
se-pre  zi  den  ti, aka  de  mik Nər  giz Axun  do -
va İc  ti  mai elm  lər böl  mə  si  nin aka  de  mik-
ka  ti  bi, aka  de  mik Na  zim Məm  mə  dov Fi  zi -
ka-ri  ya  ziy  yat və tex  ni  ka elm  lə  ri böl  mə  si -
nin aka  de  mik-ka  ti  bi və  zi  fə  lə  ri  nə tə  yin 
edil  di  lər.

Bu  nun  la da AMEA-nın 2016-cı il  də  ki 
fəaliy  yə  ti  nə həsr olun  muş ümu  mi yı  ğın  ca-
 ğı ba  şa çat  dı.

ELM

AMEA-nın illik ümumi yığıncağı keçirildi
2017-ci il ap  re  lin 28-i və ma  yın 2-si ta -

rix  lə  rin  də Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de-
 mi  ya  sın  da Rə  ya  sət He  yə  ti  nin 2016-cı il  də -
ki el  mi və el  mi-təş  ki  la  ti fəaliy  yə  ti  nə həsr 
olu  nan il  lik ümu  mi yı  ğın  ca  ğı ke  çi  ril  di. Ap -
re  lin 28-də baş tu  tan təd  bir  də iş  ti  rak  çı  lar 
əv  vəl  cə AMEA-nın 2016-cı il  də  ki fəaliy  yə -
ti  ni əks et  di  rən el  mi nailiy  yət  lər sər  gi  si ilə 
ta  nış ol  du  lar. Sər  gi  də qo  naq  la  ra aka  de  mi -
ya  nın el  mi müəs  si  sə  lə  rin  də apa  rı  lan təd  qi-
 qat  lar, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  no  va  tiv la  yi  hə  lər, 
əl  də edi  lən el  mi nə  ti  cə  lər, bey  nəl  xalq 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri, o cüm  lə  dən el  mi 
əsər və ki  tab  lar, jur  nal və buk  let  lər haq  qın-
 da ət  raf  lı mə  lu  mat ve  ril  di.

Təd  bi  ri gi  riş nit  qi ilə açan AMEA-nın 
pre  zi  den  ti, aka  de  mik Akif Əli  za  də aka  de -
mi  ya  nın 2016-cı il  də  ki el  mi və el  mi-təş  ki  la-
 ti fəaliy  yə  ti haq  qın  da danışdı. Qeyd edil  di 
ki, ötən il elm və təh  si  lin vəh  də  ti  nin tə  min 
edil  mə  si, kadr ha  zır  lı  ğı sis  te  mi  nin müasir 
stan  dart  la  ra uy  ğun ola  raq tək  mil  ləş  di  ril -
mə  si, el  mi-təd  qi  qat iş  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri  nin 
təd  ris pro  se  sin  də tət  bi  qi məq  sə  di  lə mü -
hüm təd  bir  lər ke  çi  ri  lib.

Akif Əli  za  də elekt  ron el  min for  ma  laş -

dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lə  rin gö  rül  dü  yü -
nü, aka  de  mi  ya  nın bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  ni 
ge  niş  lən  dir  di  yi  ni, he  sa  bat ilin  də II Azər -
bay  can Elm Fes  ti  va  lı  nın ke  çi  ril  di  yi  ni, 
Alim  lər Evi  nin tə  sis edil  di  yi  ni de  di.

Təd  bir  də elm və təh  sil sa  hə  sin  də real -
laş  dı  rı  lan mü  hüm bey  nəl  xalq la  yi  hə olan 
Oks  ford Uni  ver  si  te  tin  də Ni  za  mi Gən  cə  vi 

adı  na Azər  bay  can və Qaf  qaz  şü  nas  lıq El  mi 
Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı və sə  mə  rə  li fəaliy-
 yə  ti  nin tə  min edil  mə  sin  də  ki müs  təs  na 
xid  mət  lə  ri  nə gö  rə Mil  li Elm  lər Aka  de  mi -
ya  sı  nın müx  bir üz  vü pro  fes  sor Nər  giz Pa -
şa  ye  va  ya “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ni  za  mi Gən  cə  vi adı  na qı  zıl me  da  lı” təq -
dim olun  du.
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haq  qın  da mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olu -
na  caq. 

Onu da əla  və edim ki, 2016-cı 
ilin de  kab  rın  da xa  ri  ci ti  ca  rət, tu  riz-
 min təş  vi  qi və xa  ric  də  ki Fran  sa 
və  tən  daş  la  rı  nın iş  lə  ri üz  rə döv  lət 
ka  ti  bi Ma  tias Fek  lın, həm  çi  nin 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın ma -
liy  yə na  zi  ri Sa  mir Şə  ri  fo  vun sədr  li-
 yi ilə Pa  ris  də bir  gə iq  ti  sa  di ko  mis -
si  ya  nın sək  ki  zin  ci ic  la  sı ke  çi  ril  di. 
Bu, dialoq üçün çox mü  hüm va  si -
tə  dir.

- Azər  bay  can  da Fran  sa şir  kət  lə-
 ri  nin fəaliy  yə  ti  nin sə  viy  yə  si  ni 
ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz?

- Azər  bay  can  da uzun müd  dət -
dir fəaliy  yət gös  tə  rən fran  sız şir -
kət  lə  ri öz sa  hə  lə  rin  də öl  kə  niz  lə tə -
rəf  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da 
ma  raq  lı  dır  lar. Azər  bay  can Qaf  qaz-
 da bi  zim əsas iq  ti  sa  di tə  rəf  da  şı -
mız  dır. 

Bi  zim əmək  daş  lı  ğı  mız ener  ji 
sek  to  ru  nu, həm  çi  nin nəq  liy  yat 
(“Ta  les”, “Als  tom”), iç  mə  li su və 

çir  kab su  la  rı (“Suez”), qi  da (“Lak -
ta  lis”), neft-kim  ya (“Ak  sens”), 
aviasi  ya və kos  mik (“Eyr  bus”, “Ta -
les”) ki  mi di  gər sa  hə  lə  ri də əha  tə 
edir. Son il  lər Fran  sa tə  rə  fin  dən 
im  za  lan  mış ən bö  yük mü  qa  vi  lə 
“Als  tom” lo  ko  mo  tiv  lə  rin alın  ma  sı -
dır. Həm  çi  nin pay  taxt Ba  kı  da “İve-
 ko” av  to  bus  la  rı da möv  cud  dur. Biz 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa ener  ji təh  lü -
kə  siz  li  yi  nə olan töh  fə  si  ni yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  rik və “Cə  nub qaz 
dəh  li  zi” la  yi  hə  si  ni dəs  tək  lə  yi  rik. 
Ey  ni za  man  da “To  tal” şir  kə  ti  nin 
ma  yın 31-dən iyu  nun 4-ə ki  mi Ba -
kı  da ke  çi  ri  lən “Xə  zər Neft və Qaz” 
sər  gi  sin  də iş  ti  ra  kı  nı qeyd et  mək 
is  tə  yi  rəm.

“To  tal” şir  kə  ti of  şor Ab  şe  ron 
qaz ya  ta  ğı  nın in  ki  şa  fın  da iş  ti  rak 
edə  cək. Həm  çi  nin “En  ci” şir  kə  ti 
2013-cü ilin sent  yabr ayın  da 25 il 
ər  zin  də il  də 2,5 mil  yard kub metr 
qa  zın alın  ma  sı haq  qın  da mü  qa  vi  lə 
im  za  la  yıb.

“Als  tom” şir  kə  ti Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu  nun Azər  bay  can 

his  sə  si  ni 50 lo  ko  mo  tiv  lə təc  hiz edə-
 cək. Lo  ko  mo  tiv  lər bu il Azər  bay  ca-
 na gə  ti  ri  lə  cək. Bi  zim şir  kət  lər “Şi -
mal-cə  nub dəh  li  zi” la  yi  hə  si ilə 
bağ  lı pers  pek  tiv  lər  lə ma  raq  la  nır -
lar. Azər  bay  ca  nın məq  sə  di re  gional 
nəq  liy  yat və lo  gis  ti  ka mər  kə  zi ol -
maq  dır və bu, bi  zim diq  qə  ti  mi  zi 
çə  kir. 

Mən onu da qeyd et  mək is  tər -
dim ki, Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı -
nın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü -
sü ilə iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın baş  lan -
ma  sın  dan bə  ri da  ha çox ki  çik və 
or  ta fran  sız şir  kət  lə  ri Azər  bay  can 
ba  za  rın  da tək  lif olu  nan in  ki  şaf im -
kan  la  rı ilə ma  raq  la  nır  lar.

Be  lə ki, Fran  sa  nın bi  lik və ba  ca -
rıq  la  rı  nı bey  nəl  xalq ba  zar  lar  da 
təb  liğ edən şə  rab  çı  lıq, üzüm  çü  lük 
və bağ  çı  lıq sa  hə  lə  rin  də ix  ti  sas  la  şan 
bir ne  çə fran  sız şir  kə  ti ma  yın 17-də 
Ba  kı  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev və 
Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent Meh  ri  ban 
Əli  ye  va tə  rə  fin  dən tən  tə  nə  li şə  kil -
də açıl  mış “Aq  ro  biz  nes” sər  gi  sin  də 

SƏFİR

- Xa  nım sə  fir, siz Azər  bay  can 
və Fran  sa əla  qə  lə  ri  ni ne  cə qiy-
 mət  lən  di  rir  si  niz? Siz  cə, iki öl -
kə ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
han  sı sa  hə  lə  ri önəm  li  dir?

- Si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni və təh -
sil sa  hə  lə  rin  də olan iki  tə  rəf  li əla  qə-
 lə  ri  miz, dialo  qu  muz, əmək  daş  lı  ğı -
mız yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Bu  na 
sü  but ola  raq ke  çən il ke  çi  ri  lən çox-
 say  lı iki  tə  rəf  li sə  fər  lə  ri və təd  bir  lə  ri 
gös  tər  mək olar.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev 2017-ci il mar  tın 13-14-də 

Pa  ri  sə rəs  mi sə  fər edə  rək Pre  zi  dent 
Fran  sua Ol  land  la Ye  li  sey Sa  ra  yın -
da gö  rüş  dü. Hə  min gün Azər  bay -
ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın Fran  sa Şir -
kət  lər Hə  rə  ka  tı  nın (ME  DEF) iş  gü -
zar şu  ra  sı  nın üzv  lə  ri ilə də gö  rü  şü 
ol  du. Bu rəs  mi sə  fər müx  tə  lif sa  hə-
 lər  də bir sı  ra iki  tə  rəf  li sa  ziş  lə  rin 
im  za  lan  ma  sı ki  mi (mə  sə  lən, döv  lət 
qul  lu  ğu sa  hə  sin  də “ASAN xid  mət” 
ilə ra  zı  laş  ma, ət  raf mü  hit və şə  hər-
 sal  ma, in  no  va  si  ya və in  for  ma  si  ya 
tex  no  lo  gi  ya  la  rı və ra  bi  tə sa  hə  sin -
də) əhə  miy  yət  li nə  ti  cə  lər ver  di. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli -
ye  vin iş  ti  ra  kı ilə  2017-ci il mar  tın 
13-də Azər  bay  can Ha  va Yol  la  rı və 
Fran  sa  nın “Ta  les” şir  kə  ti ara  sın  da 
an  laş  ma me  mo  ran  du  mu im  za  lan -
dı.

Bu sə  fər həm  çi  nin gə  lən ay  lar  da 
iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
da tə  kan ve  rə  cək. Mə  sə  lən, iki  tə -
rəf  li iş  çi qru  pu ya  ra  dı  la  caq və bu 
qrup 2017-ci ilin ikin  ci rü  bün  də 
top  la  na  caq. Bir çox möv  zu  lar - on -
la  rın sı  ra  sın  da ət  raf mü  hi  tin mü  ha-
 fi  zə  si, park  lar və döv  lət qo  ruq  la  rı 

AzərbaycanRespubli-
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Ölkələrimizbuildiplo-
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qurulmasının25illiyini
qeydedir.Elə“Milli
Məclis”jurnalınınbu
sayında“Səfir”rubri-
kasınınmüsahibidə
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kasındakıfövqəladəvə
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haq  qın  da mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olu -
na  caq. 

Onu da əla  və edim ki, 2016-cı 
ilin de  kab  rın  da xa  ri  ci ti  ca  rət, tu  riz-
 min təş  vi  qi və xa  ric  də  ki Fran  sa 
və  tən  daş  la  rı  nın iş  lə  ri üz  rə döv  lət 
ka  ti  bi Ma  tias Fek  lın, həm  çi  nin 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın ma -
liy  yə na  zi  ri Sa  mir Şə  ri  fo  vun sədr  li-
 yi ilə Pa  ris  də bir  gə iq  ti  sa  di ko  mis -
si  ya  nın sək  ki  zin  ci ic  la  sı ke  çi  ril  di. 
Bu, dialoq üçün çox mü  hüm va  si -
tə  dir.

- Azər  bay  can  da Fran  sa şir  kət  lə-
 ri  nin fəaliy  yə  ti  nin sə  viy  yə  si  ni 
ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz?

- Azər  bay  can  da uzun müd  dət -
dir fəaliy  yət gös  tə  rən fran  sız şir -
kət  lə  ri öz sa  hə  lə  rin  də öl  kə  niz  lə tə -
rəf  daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da 
ma  raq  lı  dır  lar. Azər  bay  can Qaf  qaz-
 da bi  zim əsas iq  ti  sa  di tə  rəf  da  şı -
mız  dır. 

Bi  zim əmək  daş  lı  ğı  mız ener  ji 
sek  to  ru  nu, həm  çi  nin nəq  liy  yat 
(“Ta  les”, “Als  tom”), iç  mə  li su və 

çir  kab su  la  rı (“Suez”), qi  da (“Lak -
ta  lis”), neft-kim  ya (“Ak  sens”), 
aviasi  ya və kos  mik (“Eyr  bus”, “Ta -
les”) ki  mi di  gər sa  hə  lə  ri də əha  tə 
edir. Son il  lər Fran  sa tə  rə  fin  dən 
im  za  lan  mış ən bö  yük mü  qa  vi  lə 
“Als  tom” lo  ko  mo  tiv  lə  rin alın  ma  sı -
dır. Həm  çi  nin pay  taxt Ba  kı  da “İve-
 ko” av  to  bus  la  rı da möv  cud  dur. Biz 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa ener  ji təh  lü -
kə  siz  li  yi  nə olan töh  fə  si  ni yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ri  rik və “Cə  nub qaz 
dəh  li  zi” la  yi  hə  si  ni dəs  tək  lə  yi  rik. 
Ey  ni za  man  da “To  tal” şir  kə  ti  nin 
ma  yın 31-dən iyu  nun 4-ə ki  mi Ba -
kı  da ke  çi  ri  lən “Xə  zər Neft və Qaz” 
sər  gi  sin  də iş  ti  ra  kı  nı qeyd et  mək 
is  tə  yi  rəm.

“To  tal” şir  kə  ti of  şor Ab  şe  ron 
qaz ya  ta  ğı  nın in  ki  şa  fın  da iş  ti  rak 
edə  cək. Həm  çi  nin “En  ci” şir  kə  ti 
2013-cü ilin sent  yabr ayın  da 25 il 
ər  zin  də il  də 2,5 mil  yard kub metr 
qa  zın alın  ma  sı haq  qın  da mü  qa  vi  lə 
im  za  la  yıb.

“Als  tom” şir  kə  ti Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu  nun Azər  bay  can 

his  sə  si  ni 50 lo  ko  mo  tiv  lə təc  hiz edə-
 cək. Lo  ko  mo  tiv  lər bu il Azər  bay  ca-
 na gə  ti  ri  lə  cək. Bi  zim şir  kət  lər “Şi -
mal-cə  nub dəh  li  zi” la  yi  hə  si ilə 
bağ  lı pers  pek  tiv  lər  lə ma  raq  la  nır -
lar. Azər  bay  ca  nın məq  sə  di re  gional 
nəq  liy  yat və lo  gis  ti  ka mər  kə  zi ol -
maq  dır və bu, bi  zim diq  qə  ti  mi  zi 
çə  kir. 

Mən onu da qeyd et  mək is  tər -
dim ki, Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı -
nın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü -
sü ilə iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın baş  lan -
ma  sın  dan bə  ri da  ha çox ki  çik və 
or  ta fran  sız şir  kət  lə  ri Azər  bay  can 
ba  za  rın  da tək  lif olu  nan in  ki  şaf im -
kan  la  rı ilə ma  raq  la  nır  lar.

Be  lə ki, Fran  sa  nın bi  lik və ba  ca -
rıq  la  rı  nı bey  nəl  xalq ba  zar  lar  da 
təb  liğ edən şə  rab  çı  lıq, üzüm  çü  lük 
və bağ  çı  lıq sa  hə  lə  rin  də ix  ti  sas  la  şan 
bir ne  çə fran  sız şir  kə  ti ma  yın 17-də 
Ba  kı  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev və 
Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent Meh  ri  ban 
Əli  ye  va tə  rə  fin  dən tən  tə  nə  li şə  kil -
də açıl  mış “Aq  ro  biz  nes” sər  gi  sin  də 

SƏFİR

- Xa  nım sə  fir, siz Azər  bay  can 
və Fran  sa əla  qə  lə  ri  ni ne  cə qiy-
 mət  lən  di  rir  si  niz? Siz  cə, iki öl -
kə ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
han  sı sa  hə  lə  ri önəm  li  dir?

- Si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni və təh -
sil sa  hə  lə  rin  də olan iki  tə  rəf  li əla  qə-
 lə  ri  miz, dialo  qu  muz, əmək  daş  lı  ğı -
mız yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Bu  na 
sü  but ola  raq ke  çən il ke  çi  ri  lən çox-
 say  lı iki  tə  rəf  li sə  fər  lə  ri və təd  bir  lə  ri 
gös  tər  mək olar.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev 2017-ci il mar  tın 13-14-də 

Pa  ri  sə rəs  mi sə  fər edə  rək Pre  zi  dent 
Fran  sua Ol  land  la Ye  li  sey Sa  ra  yın -
da gö  rüş  dü. Hə  min gün Azər  bay -
ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın Fran  sa Şir -
kət  lər Hə  rə  ka  tı  nın (ME  DEF) iş  gü -
zar şu  ra  sı  nın üzv  lə  ri ilə də gö  rü  şü 
ol  du. Bu rəs  mi sə  fər müx  tə  lif sa  hə-
 lər  də bir sı  ra iki  tə  rəf  li sa  ziş  lə  rin 
im  za  lan  ma  sı ki  mi (mə  sə  lən, döv  lət 
qul  lu  ğu sa  hə  sin  də “ASAN xid  mət” 
ilə ra  zı  laş  ma, ət  raf mü  hit və şə  hər-
 sal  ma, in  no  va  si  ya və in  for  ma  si  ya 
tex  no  lo  gi  ya  la  rı və ra  bi  tə sa  hə  sin -
də) əhə  miy  yət  li nə  ti  cə  lər ver  di. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli -
ye  vin iş  ti  ra  kı ilə  2017-ci il mar  tın 
13-də Azər  bay  can Ha  va Yol  la  rı və 
Fran  sa  nın “Ta  les” şir  kə  ti ara  sın  da 
an  laş  ma me  mo  ran  du  mu im  za  lan -
dı.

Bu sə  fər həm  çi  nin gə  lən ay  lar  da 
iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na 
da tə  kan ve  rə  cək. Mə  sə  lən, iki  tə -
rəf  li iş  çi qru  pu ya  ra  dı  la  caq və bu 
qrup 2017-ci ilin ikin  ci rü  bün  də 
top  la  na  caq. Bir çox möv  zu  lar - on -
la  rın sı  ra  sın  da ət  raf mü  hi  tin mü  ha-
 fi  zə  si, park  lar və döv  lət qo  ruq  la  rı 
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ti  tut  öl  kə  nin fran  sız di  li müəl  lim  lə-
 ri üçün bir əmək  daş  lıq va  si  tə  si  dir 
və on  la  ra mün  tə  zəm ola  raq pe  da -
qo  ji tə  lim  lər tək  lif olu  nur. 

Həm  çi  nin qeyd et  mək is  tər  dim 
ki, iyu  lun 1-də Fran  sa sə  fir  li  yi  nin 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Ba  kı  da mu  si  qi bay-
 ra  mı - möh  tə  şəm mə  də  niy  yət təd -
bi  ri ke  çi  ri  lə  cək.

- Təh  sil sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi -
ril  miş bir  gə mü  hüm la  yi  hə  lər 
han  sı  lar  dır?

- Təh  sil sa  hə  sin  də iki  tə  rəf  li əmək-
 daş  lıq va  cib  dir və yük  sək key  fiy -
yət  li  dir. 2013-cü il  dən eti  ba  rən Ba -
kı  da fran  sız li  se  yi fəaliy  yət gös  tə  rir. 
Li  se  yin di  rek  to  ru fran  sız  dır və bu -
ra  da təd  ris fran  sız di  lin  də  dir. Bu li -
sey  də  ki təd  ris Fran  sa mil  li təh  sil 
sis  te  mi  nə uy  ğun  dur. Ora  da fran  sız, 
azər  bay  can  lı, həm  çi  nin di  gər öl  kə -
lər  dən də şa  gird  lər təh  sil ala bi  lər -
lər. 2016-cı il  də ib  ti  dai si  nif təd  ri  si 
Fran  sa Mil  li Təh  sil Na  zir  li  yi tə  rə  fin-
 dən təs  diq edil  miş  dir.

Fran  sız-Azər  bay  can Uni  ver  si  te  ti 
(UFAZ) 2014-cü ilin sent  yab  rın  da 

ke  çi  ri  lən iki  tə  rəf  li gö  rüş  də Fran  sa 
və Azər  bay  can pre  zi  dent  lə  ri  nin tə -
şəb  bü  sü ilə ya  ran  mış id  dialı bir la -
yi  hə  dir. Uni  ver  si  tet 2016-cı ilin 
sent  yabr ayın  da Ba  kı  da fəaliy  yə  tə 
baş  la  yıb. La  yi  hə  yə Fran  sa tə  rə  fin -
dən St  ras  burq Uni  ver  si  te  ti  nin 
(Unist  ra) rəh  bər  lik et  di  yi Fran  sa 
uni  ver  si  tet  lə  ri kon  sor  siumu da  xil -

dir. Azər  bay  can tə  rə  fin  dən isə ora 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Təh -
sil Na  zir  li  yi ilə sıx əmək  daş  lıq əsa-
 sın  da Azər  bay  can Döv  lət Neft və 
Sə  na  ye Uni  ver  si  te  ti rəh  bər  lik edir. 
UFAZ-ın mə  zun  la  rı Azər  bay  can və 
Fran  sa dip  lom  la  rı  nı ala  caq  lar. Mü -

ha  zi  rə  lər bey  nəl  xalq müəl  lim  lər 
he  yə  ti, o cüm  lə  dən St  ras  burq Uni -
ver  si  te  tin  dən olan fran  sız müəl -
lim  lə  ri, həm  çi  nin Azər  bay  can 
müəl  lim  lə  ri tə  rə  fin  dən in  gi  lis di -
lin  də təd  ris olu  nur. 

Fran  sa  da ali təh  sil al  mış azər -
bay  can  lı mə  zun  lar öl  kə  ni  zin müx -
tə  lif sa  hə  lə  rin  də - mə  də  niy  yət, elm, 

tibb, biz  nes, yük  sək ad  mi  nist  ra  si  ya 
və di  gər müx  tə  lif sa  hə  lər  də mü -
hüm və  zi  fə  lər  də ça  lı  şır  lar.

Bü  tün bu sa  da  la  dıq  la  rı  mız tam 
ol  ma  sa da, Fran  sa ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da iki  tə  rəf  li əla  qə  ni xa  rak  te -
ri  zə edən di  na  miz  mi sü  but edir.

SƏFİR

iş  ti  rak et  mək üçün Ba  kı  ya sə  fər et -
miş  dir.

- Xa  nım sə  fir, mə  də  niy  yət sa  hə-
 sin  də Fran  sa-Azər  bay  can əla -
qə  lə  rin  dən bəhs edə bi  lər  si -
niz  mi?

- Fran  sa sə  fir  li  yi mə  də  niy  yət sa -
hə  sin  də Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət 
qu  rum  la  rı ilə yük  sək sə  viy  yə  də tə -
rəf  daş  lıq əla  qə  lə  ri  ni in  ki  şaf et  di  rir. 
Qeyd edim ki, 2017-ci il İn  cə  sə  nət 
mu  ze  yin  də “Fran  sa in  cə  sə  nə  ti” ad -
lı  gö  zəl sər  gi ilə yad  da qal  dı. “To -
tal” tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nən bu sər -
gi şir  kə  tin Azər  bay  can  da 20 il  li  yi  ni 
qeyd et  mək məq  sə  di  lə təş  kil olun -
muş  du. Yük  sək sə  viy  yə  də uğur 
qa  zan  dı  ğı üçün sər  gi  nin müd  də  ti 
bir ne  çə də  fə uza  dıl  dı və mən bu  na 
gö  rə çox şa  dam.

Fran  sa sə  fir  li  yi Azər  bay  can  da 

Fran  sız İns  ti  tu  tu (AFİ), Bey  nəl  xalq 
Fran  ko  fo  ni  ya Təş  ki  la  tı  nın 10 üz  vü 
və ya mü  şa  hi  də  çi döv  lət  lə  rin sə  fir -
lik  lə  ri (Bel  çi  ka, Mi  sir, Yu  na  nıs  tan, 
Ma  ca  rıs  tan, Lit  va, Mə  ra  keş, Mek  si-
 ka, Ru  mı  ni  ya və İs  veç  rə) ilə bir  lik -
də ap  re  lin 1-dən 22-nə ki  mi sə  fər -
bər ola  raq fran  sız di  li  ni və fran  ko -
fo  ni  ya  nı Azər  bay  can  da qeyd et  di -
lər. Ba  kı  da “Fran  ko  fo  ni  ya həf  tə  lə -
ri” çər  çi  və  sin  də 30-dan çox mə  də -
niy  yət təd  bir  lə  ri təş  kil olun  du (ki -
no  lar, sər  gi  lər, konf  rans  lar və s.) və 
ap  re  lin 22-də çox  say  lı qo  naq  la  rın 
iş  ti  ra  kı ilə təd  bi  rin spon  so  ru olan 
“Lənd  mark Otel”də gü  nor  ta saat -
la  rın  da qast  ro  no  mi  ya gü  nü ilə so -
na çat  dı.

Ke  çən il ol  du  ğu ki  mi, bu il də 
sə  fir  lik ap  re  lin 4-də “Fran  sa da  dı” 
müsabiqəsinə (“Goût de Fran  ce”- 
Fransa ku  li  na  ri  ya  sı  nı təb  liğ edən 

mü  sa  bi  qə) 3-cü dəfə start ver  di. 
Dip  lo  ma  tik kor  pu  sun, mə  də  niy -
yət, iq  ti  sa  diy  yat sa  hə  si  nin çox  say  lı 
si  ma  la  rı  nın iş  ti  ra  kı ilə ke  çi  ri  lən 
təd  bir sə  fir  li  yin iqa  mət  ga  hın  da baş 
tut  du. Ba  kı  nın bir çox res  to  ran  la  rı 
bu təd  bir  də iş  ti  rak et  di  lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Föv  qə -
la  də Hal  lar Na  zir  li  yi  nin dəs  tə  yi sa -
yə  sin  də ye  ni  cə tə  mir  dən çıx  mış 
Azər  bay  can  da Fran  sız İns  ti  tu  tu  nun 
təd  ris otaq  la  rın  da həm fran  sız di  li 
dərs  lə  ri ke  çi  ri  lir, həm də bu  ra  da ki -
tab  xa  na, me  diate  ka və ki  çik ki  no  zal 
var. İns  ti  tu  tun məq  sə  di 
Azərbaycanda fran  sız di  li və ədə -
biy  ya  tı ilə bağ  lı bi  lik  lə  ri in  ki  şaf et -
dir  mək, mə  də  niy  yət  lə  ri  miz ara  sın -
da kör  pü ro  lu  nu oy  na  maq  dır. AFİ 
ümu  mi ev ki  mi dü  şü  nü  lüb, mü  ba -
di  lə  lə  ri və qar  şı  lıq  lı an  laş  ma  nı asan-
 laş  dır  maq məq  sə  di da  şı  yır.  Bu ins -
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ti  tut  öl  kə  nin fran  sız di  li müəl  lim  lə-
 ri üçün bir əmək  daş  lıq va  si  tə  si  dir 
və on  la  ra mün  tə  zəm ola  raq pe  da -
qo  ji tə  lim  lər tək  lif olu  nur. 

Həm  çi  nin qeyd et  mək is  tər  dim 
ki, iyu  lun 1-də Fran  sa sə  fir  li  yi  nin 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Ba  kı  da mu  si  qi bay-
 ra  mı - möh  tə  şəm mə  də  niy  yət təd -
bi  ri ke  çi  ri  lə  cək.

- Təh  sil sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi -
ril  miş bir  gə mü  hüm la  yi  hə  lər 
han  sı  lar  dır?

- Təh  sil sa  hə  sin  də iki  tə  rəf  li əmək-
 daş  lıq va  cib  dir və yük  sək key  fiy -
yət  li  dir. 2013-cü il  dən eti  ba  rən Ba -
kı  da fran  sız li  se  yi fəaliy  yət gös  tə  rir. 
Li  se  yin di  rek  to  ru fran  sız  dır və bu -
ra  da təd  ris fran  sız di  lin  də  dir. Bu li -
sey  də  ki təd  ris Fran  sa mil  li təh  sil 
sis  te  mi  nə uy  ğun  dur. Ora  da fran  sız, 
azər  bay  can  lı, həm  çi  nin di  gər öl  kə -
lər  dən də şa  gird  lər təh  sil ala bi  lər -
lər. 2016-cı il  də ib  ti  dai si  nif təd  ri  si 
Fran  sa Mil  li Təh  sil Na  zir  li  yi tə  rə  fin-
 dən təs  diq edil  miş  dir.

Fran  sız-Azər  bay  can Uni  ver  si  te  ti 
(UFAZ) 2014-cü ilin sent  yab  rın  da 

ke  çi  ri  lən iki  tə  rəf  li gö  rüş  də Fran  sa 
və Azər  bay  can pre  zi  dent  lə  ri  nin tə -
şəb  bü  sü ilə ya  ran  mış id  dialı bir la -
yi  hə  dir. Uni  ver  si  tet 2016-cı ilin 
sent  yabr ayın  da Ba  kı  da fəaliy  yə  tə 
baş  la  yıb. La  yi  hə  yə Fran  sa tə  rə  fin -
dən St  ras  burq Uni  ver  si  te  ti  nin 
(Unist  ra) rəh  bər  lik et  di  yi Fran  sa 
uni  ver  si  tet  lə  ri kon  sor  siumu da  xil -

dir. Azər  bay  can tə  rə  fin  dən isə ora 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Təh -
sil Na  zir  li  yi ilə sıx əmək  daş  lıq əsa-
 sın  da Azər  bay  can Döv  lət Neft və 
Sə  na  ye Uni  ver  si  te  ti rəh  bər  lik edir. 
UFAZ-ın mə  zun  la  rı Azər  bay  can və 
Fran  sa dip  lom  la  rı  nı ala  caq  lar. Mü -

ha  zi  rə  lər bey  nəl  xalq müəl  lim  lər 
he  yə  ti, o cüm  lə  dən St  ras  burq Uni -
ver  si  te  tin  dən olan fran  sız müəl -
lim  lə  ri, həm  çi  nin Azər  bay  can 
müəl  lim  lə  ri tə  rə  fin  dən in  gi  lis di -
lin  də təd  ris olu  nur. 

Fran  sa  da ali təh  sil al  mış azər -
bay  can  lı mə  zun  lar öl  kə  ni  zin müx -
tə  lif sa  hə  lə  rin  də - mə  də  niy  yət, elm, 

tibb, biz  nes, yük  sək ad  mi  nist  ra  si  ya 
və di  gər müx  tə  lif sa  hə  lər  də mü -
hüm və  zi  fə  lər  də ça  lı  şır  lar.

Bü  tün bu sa  da  la  dıq  la  rı  mız tam 
ol  ma  sa da, Fran  sa ilə Azər  bay  can 
ara  sın  da iki  tə  rəf  li əla  qə  ni xa  rak  te -
ri  zə edən di  na  miz  mi sü  but edir.

SƏFİR

iş  ti  rak et  mək üçün Ba  kı  ya sə  fər et -
miş  dir.

- Xa  nım sə  fir, mə  də  niy  yət sa  hə-
 sin  də Fran  sa-Azər  bay  can əla -
qə  lə  rin  dən bəhs edə bi  lər  si -
niz  mi?

- Fran  sa sə  fir  li  yi mə  də  niy  yət sa -
hə  sin  də Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət 
qu  rum  la  rı ilə yük  sək sə  viy  yə  də tə -
rəf  daş  lıq əla  qə  lə  ri  ni in  ki  şaf et  di  rir. 
Qeyd edim ki, 2017-ci il İn  cə  sə  nət 
mu  ze  yin  də “Fran  sa in  cə  sə  nə  ti” ad -
lı  gö  zəl sər  gi ilə yad  da qal  dı. “To -
tal” tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nən bu sər -
gi şir  kə  tin Azər  bay  can  da 20 il  li  yi  ni 
qeyd et  mək məq  sə  di  lə təş  kil olun -
muş  du. Yük  sək sə  viy  yə  də uğur 
qa  zan  dı  ğı üçün sər  gi  nin müd  də  ti 
bir ne  çə də  fə uza  dıl  dı və mən bu  na 
gö  rə çox şa  dam.

Fran  sa sə  fir  li  yi Azər  bay  can  da 

Fran  sız İns  ti  tu  tu (AFİ), Bey  nəl  xalq 
Fran  ko  fo  ni  ya Təş  ki  la  tı  nın 10 üz  vü 
və ya mü  şa  hi  də  çi döv  lət  lə  rin sə  fir -
lik  lə  ri (Bel  çi  ka, Mi  sir, Yu  na  nıs  tan, 
Ma  ca  rıs  tan, Lit  va, Mə  ra  keş, Mek  si-
 ka, Ru  mı  ni  ya və İs  veç  rə) ilə bir  lik -
də ap  re  lin 1-dən 22-nə ki  mi sə  fər -
bər ola  raq fran  sız di  li  ni və fran  ko -
fo  ni  ya  nı Azər  bay  can  da qeyd et  di -
lər. Ba  kı  da “Fran  ko  fo  ni  ya həf  tə  lə -
ri” çər  çi  və  sin  də 30-dan çox mə  də -
niy  yət təd  bir  lə  ri təş  kil olun  du (ki -
no  lar, sər  gi  lər, konf  rans  lar və s.) və 
ap  re  lin 22-də çox  say  lı qo  naq  la  rın 
iş  ti  ra  kı ilə təd  bi  rin spon  so  ru olan 
“Lənd  mark Otel”də gü  nor  ta saat -
la  rın  da qast  ro  no  mi  ya gü  nü ilə so -
na çat  dı.

Ke  çən il ol  du  ğu ki  mi, bu il də 
sə  fir  lik ap  re  lin 4-də “Fran  sa da  dı” 
müsabiqəsinə (“Goût de Fran  ce”- 
Fransa ku  li  na  ri  ya  sı  nı təb  liğ edən 

mü  sa  bi  qə) 3-cü dəfə start ver  di. 
Dip  lo  ma  tik kor  pu  sun, mə  də  niy -
yət, iq  ti  sa  diy  yat sa  hə  si  nin çox  say  lı 
si  ma  la  rı  nın iş  ti  ra  kı ilə ke  çi  ri  lən 
təd  bir sə  fir  li  yin iqa  mət  ga  hın  da baş 
tut  du. Ba  kı  nın bir çox res  to  ran  la  rı 
bu təd  bir  də iş  ti  rak et  di  lər.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Föv  qə -
la  də Hal  lar Na  zir  li  yi  nin dəs  tə  yi sa -
yə  sin  də ye  ni  cə tə  mir  dən çıx  mış 
Azər  bay  can  da Fran  sız İns  ti  tu  tu  nun 
təd  ris otaq  la  rın  da həm fran  sız di  li 
dərs  lə  ri ke  çi  ri  lir, həm də bu  ra  da ki -
tab  xa  na, me  diate  ka və ki  çik ki  no  zal 
var. İns  ti  tu  tun məq  sə  di 
Azərbaycanda fran  sız di  li və ədə -
biy  ya  tı ilə bağ  lı bi  lik  lə  ri in  ki  şaf et -
dir  mək, mə  də  niy  yət  lə  ri  miz ara  sın -
da kör  pü ro  lu  nu oy  na  maq  dır. AFİ 
ümu  mi ev ki  mi dü  şü  nü  lüb, mü  ba -
di  lə  lə  ri və qar  şı  lıq  lı an  laş  ma  nı asan-
 laş  dır  maq məq  sə  di da  şı  yır.  Bu ins -
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hib  kar  la  rın 208 min 733-ü Ba  kı  da, 
476 min 673-ü di  gər əra  zi  lər  də fəaliy-
 yət gös  tə  rir. Müəs  si  sə və təş  ki  lat  lar -
dan 106 min 40-ı döv  lət, 1701-i bə  lə -
diy  yə, 95 min 17-si xü  su  si müəs  si  sə -
lər  dir. Ki  çik müəs  si  sə  lə  rin sa  yı 86 
min  dir.

Ver  gi  lər Na  zir  li  yi  nin 2017-ci ilin ap -
re  lin 1-nə olan sta  tis  ti  ka  sı  na əsa  sən, 
860 min 632 nə  fər sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə-
 ti ilə məş  ğul ol  maq üçün qey  diy  yat -
dan ke  çib ki, on  lar  dan da 756 min 
394-ü fi  zi  ki şəxs, 104 min 238-i isə hü -
qu  qi şəxs  lər  dir. Bun  lar  dan hü  qu  qi 
şəxs ya  rat  ma  dan sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti 
ilə məş  ğul ol  maq üçün qey  diy  yat  dan 
keç  miş fər  di sa  hib  kar  la  rın sa  yı 757 mi -
nə ya  xın  la  şıb. Sa  hib  kar  lıq  la məş  ğul 
ol  maq niy  yə  tin  də olan fər  di sa  hib  kar -
la  rın əsas his  sə  si Ba  kı  da (28,7%), Aran 
(21%), Gən  cə-Qa  zax (14,7%) və Lən  kə-
 ran (10,3%) iq  ti  sa  di ra  yon  la  rın  da qey -
diy  ya  ta alı  nıb. Sa  hib  kar  lıq  la məş  ğul 
olan fər  di sa  hib  kar  la  rın 78,3%-ni ki  şi -
lər, 21,7%-ni isə qa  dın  lar təş  kil edir.

yol xə  ri  tə  lə  ri
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  ya -

nıq  lı  ğı  nı və sis  tem  li şə  kil  də in  ki  şaf et -
di  ril  mə  si  ni hə  dəf  lə  yən “Mil  li iq  ti  sa -
diy  yat və iq  ti  sa  diy  ya  tın əsas sek  tor  la  rı 
üz  rə st  ra  te  ji yol xə  ri  tə  lə  ri  nin təs  diq 
edil  mə  si haq  qın  da” Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 6 de  kabr 2016-
cı il ta  rix  li Fər  ma  nı mü  hüm iq  ti  sa  di 
ha  di  sə ol  du. Bu sə  nəd iq  ti  sa  diy  ya  tın 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  ni, ink  lü  ziv  li  yi -
ni və so  sial ri  fa  hı  nı da  ha da ar  tır  ma  ğa, 
in  ves  ti  si  ya  la  rın cəl  bi, azad rə  qa  bət 
mü  hi  ti, ba  zar  la  ra çı  xış və in  san ka  pi  ta-
 lı  nın in  ki  şa  fı  na hə  dəf  lə  nib.

Sə  nə  din əsas xət  ti  ni xa  ri  ci şok  la  rın 
mən  fi tə  si  ri nə  ti  cə  sin  də ya  ran  mış və -
ziy  yət  dən çıx  maq üçün sa  bit  ləş  di  ril -
mə, şa  xə  lən  mə və dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı-
 na in  teq  ra  si  ya et  mək  lə rə  qa  bət qa  bi -
liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı təş  kil edir. Sə -
nəd  də müəy  yən edi  lən sa  hə  lə  rin ha -

zır  kı və  ziy  yə  ti və qar  şı  ya qo  yu  lan hə -
dəf  lər konk  ret şə  kil  də gös  tə  ri  lib. Azər-
 bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın gə  lə  cək in  ki  şaf 
dövr  lə  ri və is  ti  qa  mət  lə  ri  ni cı  zan xə  ri -
tə  lər, ey  ni za  man  da sa  hib  kar  la  rın biz -
nes ide  ya  la  rı üçün əsas mən  bə ro  lu  nu 
oy  na  ya bi  lər. Çün  ki öl  kə  nin in  ki  şaf et -
dir  mək is  tə  di  yi biz  nes is  ti  qa  mət  lə  ri və 
on  la  rın pers  pek  tiv  lə  ri yer  li və xa  ri  ci 
eks  pert  lər tə  rə  fin  dən də  qiq şə  kil  də 
təh  lil olu  nub. Bu isə  sa  hib  kar  la  ra han-
 sı fəaliy  yət sa  hə  lə  ri  ni seç  mə  yə və onun 
mən  fəət  li  li  yi ba  rə  də öz plan  la  rı  nı qur-
 ma  ğa im  kan ya  ra  dır. Bir söz  lə, “yol 
xə  ri  tə  lə  ri” in  ves  ti  si  ya ya  tır  maq is  tə  yən 
yer  li və xa  ri  ci iş adam  la  rı üçün po  ten -
sial  lı sa  hə  lə  rin se  çil  mə  si  nə və hə  dəf  lə -
rin düz  gün müəy  yən olun  ma  sı  na kö -
mək edir.

ye  ni iq  ti  sa  di mo  del
Mə  lum  dur ki, nef  tin qiy  mə  ti  nin 4 

də  fə aşa  ğı düş  mə  si öl  kə  nin tədiy  yə 
ba  lan  sın  da müəy  yən gər  gin  li  yin ya -
ran  ma  sı, val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın, büd  cə 
gə  lir  lə  ri  nin azal  ma  sı ilə nə  ti  cə  lə  nib. 
Bu hal  da öl  kə  yə val  yu  ta gə  ti  rə  cək rə -
qa  bə  tə da  vam  lı qey  ri-neft məh  sul  la  rı -
nın is  teh  sal edil  mə  si və xa  ri  ci ba  zar  la -
ra çı  xış im  kan  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı baş  lı  ca 

məq  səd  lər  dən bi  ri  dir. Ümu  miy  yət  lə, 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da baş ve  rən pro-
 ses  lər büd  cə gə  lir  lə  rin  də əsas amil ro -
lu  nu oy  na  yan nef  tin əhə  miy  yə  ti  nin 
get  dik  cə zəif  lə  di  yi  ni gös  tə  rir. El  mi tex-
 no  lo  gi  ya  nın müasir dik  tə  si, ener  ji ba -
lan  sı ro  lun  da ya  na  ca  ğın sı  ra  dan çıx -
ma  sı Azər  bay  ca  nın da özü  nün qey  ri-
neft iq  ti  sa  di po  ten  sialı  nı ye  ni  dən də -
yər  lən  dir  mə  si  ni və ye  ni priori  tet  lər 
seç  mə  si  ni şərt  lən  di  rir. Bu ten  den  si  ya -
ya uy  ğun ola  raq, Azər  bay  can hö  ku -
mə  ti öl  kə  də sə  na  ye  nin, kənd tə  sər  rü -
fa  tı  nın, tu  riz  min in  ki  şa  fı  na büd  cə  nin 
əsas gə  lir mən  bə  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ba -
xır və bu sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı ilə məş  ğul 
olan sa  hib  kar  la  ra xü  su  si qay  ğı ilə ya -
na  şır. İn  ves  ti  si  ya şərt  lə  ri  nin yum  şal -
dıl  ma  sı, ye  ni ya  ra  dı  lan müəs  si  sə  lə  rə 
tət  biq edi  lən ver  gi gü  zəşt  lə  ri, sa  hib -
kar  lıq fəaliy  yə  ti sub  yekt  lə  ri  nin “bir 
pən  cə  rə” prin  si  pi üz  rə qey  diy  ya  tı, sa -
hib  kar  la  rın elekt  ron qey  diy  ya  tı, elekt -
ron xid  mət  lə  rin sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
e-audi  tin tət  bi  qi hə  ya  ta ke  çi  ri  lib.

Ey  ni za  man  da, öl  kə baş  çı  sı  nın yox -
la  ma  la  rın da  yan  dı  rıl  ma  sı, sa  hib  kar  lıq 
üçün biz  nes mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl -
ma  sı məq  sə  di  lə im  za  la  dı  ğı fər  man və 
sə  rən  cam  lar, ic  ra or  qan  la  rı  nın qar  şı -

BİzNES

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  
sa  hib  kar  la  rın ya  nın  da  dır

Sa  hib  kar  lıq rə  qəm  lər  də... 
İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi  nin 2017-ci il 

yan  va  rın 1-nə olan və  ziy  yə  tə dair 
açıq  la  dı  ğı sta  tis  ti  ka  ya əsa  sən, Azər -

bay  can  da fər  di sa  hib  kar  la  rın sa  yı 
685 min 406 nə  fər  dir. On  lar  dan 542 
min 316 nə  fə  ri  ni ki  şi  lər, 143 min 90 
nə  fə  ri  ni qa  dın  lar təş  kil edir. Fər  di sa -

Ağa  lar Və  li  yev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq  
komitəsinin sədr müavini 
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bir ne çə də fə ge niş lən di rib. Ötən il dən res pub li ka mız da dövlət 
başçısının si ya si ira də si əsa sın da ye ni ça ğı rış lar nə zə rə alın maq-
la, apa rı lan is la hat lar mil li iq ti sa diy ya tı mı zın mü qa vi mət gü cü nü 
da ha da ar tı rıb. Xam mal dan son məh su la qə dər is teh sal zən ci ri 
ya rat ma ğa ça lı şan Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın post neft döv rü nə 
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neft sek to ru nun, ki çik və or ta sa hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı  
si ya sə ti nin da ha sü rət lə hə ya ta ke çi ril mə si nə sə bəb olub.
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hib  kar  la  rın 208 min 733-ü Ba  kı  da, 
476 min 673-ü di  gər əra  zi  lər  də fəaliy-
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860 min 632 nə  fər sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə-
 ti ilə məş  ğul ol  maq üçün qey  diy  yat -
dan ke  çib ki, on  lar  dan da 756 min 
394-ü fi  zi  ki şəxs, 104 min 238-i isə hü -
qu  qi şəxs  lər  dir. Bun  lar  dan hü  qu  qi 
şəxs ya  rat  ma  dan sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti 
ilə məş  ğul ol  maq üçün qey  diy  yat  dan 
keç  miş fər  di sa  hib  kar  la  rın sa  yı 757 mi -
nə ya  xın  la  şıb. Sa  hib  kar  lıq  la məş  ğul 
ol  maq niy  yə  tin  də olan fər  di sa  hib  kar -
la  rın əsas his  sə  si Ba  kı  da (28,7%), Aran 
(21%), Gən  cə-Qa  zax (14,7%) və Lən  kə-
 ran (10,3%) iq  ti  sa  di ra  yon  la  rın  da qey -
diy  ya  ta alı  nıb. Sa  hib  kar  lıq  la məş  ğul 
olan fər  di sa  hib  kar  la  rın 78,3%-ni ki  şi -
lər, 21,7%-ni isə qa  dın  lar təş  kil edir.

yol xə  ri  tə  lə  ri
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  ya -

nıq  lı  ğı  nı və sis  tem  li şə  kil  də in  ki  şaf et -
di  ril  mə  si  ni hə  dəf  lə  yən “Mil  li iq  ti  sa -
diy  yat və iq  ti  sa  diy  ya  tın əsas sek  tor  la  rı 
üz  rə st  ra  te  ji yol xə  ri  tə  lə  ri  nin təs  diq 
edil  mə  si haq  qın  da” Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 6 de  kabr 2016-
cı il ta  rix  li Fər  ma  nı mü  hüm iq  ti  sa  di 
ha  di  sə ol  du. Bu sə  nəd iq  ti  sa  diy  ya  tın 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yi  ni, ink  lü  ziv  li  yi -
ni və so  sial ri  fa  hı  nı da  ha da ar  tır  ma  ğa, 
in  ves  ti  si  ya  la  rın cəl  bi, azad rə  qa  bət 
mü  hi  ti, ba  zar  la  ra çı  xış və in  san ka  pi  ta-
 lı  nın in  ki  şa  fı  na hə  dəf  lə  nib.

Sə  nə  din əsas xət  ti  ni xa  ri  ci şok  la  rın 
mən  fi tə  si  ri nə  ti  cə  sin  də ya  ran  mış və -
ziy  yət  dən çıx  maq üçün sa  bit  ləş  di  ril -
mə, şa  xə  lən  mə və dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı-
 na in  teq  ra  si  ya et  mək  lə rə  qa  bət qa  bi -
liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı təş  kil edir. Sə -
nəd  də müəy  yən edi  lən sa  hə  lə  rin ha -

zır  kı və  ziy  yə  ti və qar  şı  ya qo  yu  lan hə -
dəf  lər konk  ret şə  kil  də gös  tə  ri  lib. Azər-
 bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın gə  lə  cək in  ki  şaf 
dövr  lə  ri və is  ti  qa  mət  lə  ri  ni cı  zan xə  ri -
tə  lər, ey  ni za  man  da sa  hib  kar  la  rın biz -
nes ide  ya  la  rı üçün əsas mən  bə ro  lu  nu 
oy  na  ya bi  lər. Çün  ki öl  kə  nin in  ki  şaf et -
dir  mək is  tə  di  yi biz  nes is  ti  qa  mət  lə  ri və 
on  la  rın pers  pek  tiv  lə  ri yer  li və xa  ri  ci 
eks  pert  lər tə  rə  fin  dən də  qiq şə  kil  də 
təh  lil olu  nub. Bu isə  sa  hib  kar  la  ra han-
 sı fəaliy  yət sa  hə  lə  ri  ni seç  mə  yə və onun 
mən  fəət  li  li  yi ba  rə  də öz plan  la  rı  nı qur-
 ma  ğa im  kan ya  ra  dır. Bir söz  lə, “yol 
xə  ri  tə  lə  ri” in  ves  ti  si  ya ya  tır  maq is  tə  yən 
yer  li və xa  ri  ci iş adam  la  rı üçün po  ten -
sial  lı sa  hə  lə  rin se  çil  mə  si  nə və hə  dəf  lə -
rin düz  gün müəy  yən olun  ma  sı  na kö -
mək edir.

ye  ni iq  ti  sa  di mo  del
Mə  lum  dur ki, nef  tin qiy  mə  ti  nin 4 

də  fə aşa  ğı düş  mə  si öl  kə  nin tədiy  yə 
ba  lan  sın  da müəy  yən gər  gin  li  yin ya -
ran  ma  sı, val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın, büd  cə 
gə  lir  lə  ri  nin azal  ma  sı ilə nə  ti  cə  lə  nib. 
Bu hal  da öl  kə  yə val  yu  ta gə  ti  rə  cək rə -
qa  bə  tə da  vam  lı qey  ri-neft məh  sul  la  rı -
nın is  teh  sal edil  mə  si və xa  ri  ci ba  zar  la -
ra çı  xış im  kan  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı baş  lı  ca 

məq  səd  lər  dən bi  ri  dir. Ümu  miy  yət  lə, 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da baş ve  rən pro-
 ses  lər büd  cə gə  lir  lə  rin  də əsas amil ro -
lu  nu oy  na  yan nef  tin əhə  miy  yə  ti  nin 
get  dik  cə zəif  lə  di  yi  ni gös  tə  rir. El  mi tex-
 no  lo  gi  ya  nın müasir dik  tə  si, ener  ji ba -
lan  sı ro  lun  da ya  na  ca  ğın sı  ra  dan çıx -
ma  sı Azər  bay  ca  nın da özü  nün qey  ri-
neft iq  ti  sa  di po  ten  sialı  nı ye  ni  dən də -
yər  lən  dir  mə  si  ni və ye  ni priori  tet  lər 
seç  mə  si  ni şərt  lən  di  rir. Bu ten  den  si  ya -
ya uy  ğun ola  raq, Azər  bay  can hö  ku -
mə  ti öl  kə  də sə  na  ye  nin, kənd tə  sər  rü -
fa  tı  nın, tu  riz  min in  ki  şa  fı  na büd  cə  nin 
əsas gə  lir mən  bə  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ba -
xır və bu sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı ilə məş  ğul 
olan sa  hib  kar  la  ra xü  su  si qay  ğı ilə ya -
na  şır. İn  ves  ti  si  ya şərt  lə  ri  nin yum  şal -
dıl  ma  sı, ye  ni ya  ra  dı  lan müəs  si  sə  lə  rə 
tət  biq edi  lən ver  gi gü  zəşt  lə  ri, sa  hib -
kar  lıq fəaliy  yə  ti sub  yekt  lə  ri  nin “bir 
pən  cə  rə” prin  si  pi üz  rə qey  diy  ya  tı, sa -
hib  kar  la  rın elekt  ron qey  diy  ya  tı, elekt -
ron xid  mət  lə  rin sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, 
e-audi  tin tət  bi  qi hə  ya  ta ke  çi  ri  lib.

Ey  ni za  man  da, öl  kə baş  çı  sı  nın yox -
la  ma  la  rın da  yan  dı  rıl  ma  sı, sa  hib  kar  lıq 
üçün biz  nes mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl -
ma  sı məq  sə  di  lə im  za  la  dı  ğı fər  man və 
sə  rən  cam  lar, ic  ra or  qan  la  rı  nın qar  şı -

BİzNES

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  
sa  hib  kar  la  rın ya  nın  da  dır

Sa  hib  kar  lıq rə  qəm  lər  də... 
İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi  nin 2017-ci il 

yan  va  rın 1-nə olan və  ziy  yə  tə dair 
açıq  la  dı  ğı sta  tis  ti  ka  ya əsa  sən, Azər -

bay  can  da fər  di sa  hib  kar  la  rın sa  yı 
685 min 406 nə  fər  dir. On  lar  dan 542 
min 316 nə  fə  ri  ni ki  şi  lər, 143 min 90 
nə  fə  ri  ni qa  dın  lar təş  kil edir. Fər  di sa -

Ağa  lar Və  li  yev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq  
komitəsinin sədr müavini 

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin is la hat lar kur su nun son 13 il də  
Pre zi dent İl ham Əli yev tə rə fin dən uğur la da vam et di ril mə si nə-
ti cə sin də Azər bay can mi sil siz in ki şa fa nail ola raq iq ti sa diy ya tı nı 
bir ne çə də fə ge niş lən di rib. Ötən il dən res pub li ka mız da dövlət 
başçısının si ya si ira də si əsa sın da ye ni ça ğı rış lar nə zə rə alın maq-
la, apa rı lan is la hat lar mil li iq ti sa diy ya tı mı zın mü qa vi mət gü cü nü 
da ha da ar tı rıb. Xam mal dan son məh su la qə dər is teh sal zən ci ri 
ya rat ma ğa ça lı şan Azər bay can iq ti sa diy ya tı nın post neft döv rü nə 
göz lə ni lən dən bir qə dər tez qə dəm qoy ma sı hö ku mə tin qey ri-
neft sek to ru nun, ki çik və or ta sa hib kar lı ğın in ki şa fı ilə bağ lı  
si ya sə ti nin da ha sü rət lə hə ya ta ke çi ril mə si nə sə bəb olub.
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in Azer  baijan” bren  di  nin dün  ya  da ta -
nı  dıl  ma  sı üçün iş adam  la  rı  na daim 
qay  ğı və diq  qət gös  tə  rir. “ASAN xid -
mət” sis  te  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sı, öl  kə  də 
in  ves  ti  si  ya şərt  lə  ri  nin yum  şal  dıl  ma  sı, 
biz  nes mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı ilə 
ya  na  şı, biz  ne  sə gös  tə  ri  lən xid  mət  lə  rin 
müasir dün  ya prak  ti  ka  sı ilə uz  laş  ma  sı 
üçün çox mü  hüm ad  dım  lar atı  lır. Bu 
ya  xın  lar  da is  ti  fa  də  yə ve  ri  lən Azər  bay-

 can Rə  qəm  sal Ti  ca  rət Qov  şa  ğı va  si  tə -
si  lə sa  hib  kar al  qı-sat  qı mü  qa  vi  lə  si  ni 
təq  dim et  mək  lə ix  rac üçün la  zım olan 
bü  tün sə  nəd  lə  ri va  hid bir pən  cə  rə  dən 
əl  də et  mək im  ka  nı qa  za  nır. Azər  bay -

can Rə  qəm  sal Ti  ca  rət Qov  şa  ğı sa  hib -
ka  ra cə  mi bir ne  çə gün ər  zin  də bü  tün 
mü  va  fiq sə  nəd  ləş  mə  ni ha  zır edə  rək 
və ya  xud da əgər mü  qa  vi  lə “Azex -
port” üzə  rin  dən həll edi  lib  sə, bir  ba  şa 
sis  te  mə in  teq  ra  si  ya olu  na  raq, ix  rac 
üçün la  zı  mi mü  va  fiq pro  se  dur  lar çox 
qı  sa bir za  man  da tam şə  kil  də həl  li  ni 
ta  pır.

Sa  hib  kar  lar Gü  nü
Öl  kə rəh  bə  ri  nin “Azər  bay  can-

2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon -
sep  si  ya  sı da gə  lə  cək  də öl  kə  də biz  nes 
mü  hi  ti  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si müd -
dəala  rı  nı özün  də əks et  di  rir. Bu ba -
xım  dan kon  sep  si  ya  nın “Yük  sək rə -
qa  bət  qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  diy  ya  ta doğ -
ru” böl  mə  sin  də gös  tə  ri  lir ki, biz  nes 
mü  hi  ti  nin, rə  qa  bət qa  nun  ve  ri  ci  li  yi 
və si  ya  sə  ti  nin da  ha da yax  şı  laş  dı  rıl -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də təd  bir  lər da  vam 

et  di  ri  lə  cək, in  ves  tor  la  rın 
hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı 
me  xa  nizm  lə  ri tək  mil  ləş -
di  ri  lə  cək  dir. Qa  nun  la  rın 
da  vam  lı və əda  lət  li tət  bi -
qi və hü  qu  qun ali  li  yi  nin 
iş  lək sis  te  mi  nin for  ma  laş-
 dı  rıl  ma  sı diq  qət mər  kə -
zin  də sax  la  nı  la  caq  dır.

İq  ti  sa  di in  ki  şa  fın apa  rı  cı 
qüv  və  si olan sa  hib  kar  la  rın 

öl  kə iq  ti  sa  diy  ya -
tın  da ar  tan ro  lu -
nu, məş  ğul  lu  ğun 
tə  min olun  ma  sın-
 da müs  təs  na əhə -
miy  yə  ti  ni nə  zə  rə 
ala  raq, cə  miy  yət -
də on  la  ra dəs  tək 
əh  val-ru  hiy  yə  si -
nin ar  tı  rıl  ma  sı  na 
tə  kan ver  mək 
məq  sə  di  lə Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye -

vin 2016-cı il ap  re -
lin 21-də im  za  la  dı  ğı sə  rən  ca  ma əsa  sən 
hər il 25 ap  rel Azər  bay  can Res  pub  li  ka-
 sın  da Sa  hib  kar  lar Gü  nü ki  mi qeyd 
edi  lir. Bu il Sa  hib  kar  lar Gü  nün  də 28 
sa  hib  kar fəaliy  yət  lə  rin  də qa  zan  dıq  la  rı 

uğur  la  ra gö  rə müx  tə  lif or  den və me -
dal  lar  la təl  tif olun  du  lar.

Pre  zi  dent bü  tün 
sa  hib  kar  la  rın hi  ma  yə  da  rı  dır
Qeyd edək ki, bu ta  ri  xin se  çil  mə  si-

 nin öz  lü  yün  də bö  yük ta  ri  xi bir ha  di  sə 
da  ya  nır. Be  lə ki, 2002-ci il məhz ap  rel 
ayı  nın 25-də Ümum  mil  li li  der Hey -
dər Əli  ye  vin Azər  bay  can sa  hib  kar  la  rı 
ilə ta  ri  xi gö  rü  şü baş tut  muş  du. Bu gö -
rüş öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fın  da, 
iq  ti  sa  di və ins  ti  tu  sional is  la  hat  la  rın 
da  ha bö  yük miq  yas  da hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  sin  də, sa  hib  kar  la  ra döv  lət qay  ğı  sı-
 nın art  ma  sın  da müs  təs  na əhə  miy  yət 
da  şı  yır. Gö  rü  şün so  nun  da Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can sa  hib  ka  r-
ları  na be  lə mü  ra  ciət et  miş  di: “Əmin 
ola bi  lər  si  niz ki, biz - Azər  bay  can 
döv  lə  ti və şəx  sən Azər  bay  can Pre  zi -
den  ti öl  kə  miz  də sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa -
fı  nı özü  mü  zün əsas və  zi  fə  lə  ri  miz  dən 
bi  ri he  sab edi  rik. Biz Azər  bay  ca  nın 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı bi  la  va  si  tə sa -
hib  kar  lıq  la, onun in  ki  şa  fı ilə bağ  la  yı -
rıq və sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şaf et  di  ril  mə -
si üçün bun  dan son  ra la  zım olan 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə məş -
ğul ola  ca  ğıq. Ümid  va  ram ki, biz yax  şı 
nə  ti  cə  lər əl  də edə  cə  yik. Bi  lin ki, Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti bü  tün sa  hib  kar  la -
rın hi  ma  yə  da  rı  dır və da  ya  ğı  dır. Ra  hat 
ya  şa  yın, çə  tin  lik  lər  lə mü  ba  ri  zə apa  rın, 
çə  tin  lik  lə  ri, ma  neələ  ri vax  tın  da bi  zə 
çat  dı  rın. Biz isə bu çə  tin  lik  lə  rin ara -
dan gö  tü  rül  mə  si üçün la  zım olan bü -
tün təd  bir  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  rə  cə  yik”.

Bu fi  kir  lə  ri isə Pre  zi  dent İl  ham Əli-
 yev bu il ap  re  lin 17-də Yev  lax şə  hə -
rin  də ke  çi  ri  lən qey  ri-neft ix  ra  cat  çı  la -
rı  nın res  pub  li  ka mü  şa  vi  rə  sin  də söy -
lə  yib: “Sa  hib  kar  lar  la mə  nim mün  tə -
zəm ola  raq il  də bir ne  çə də  fə gö  rüş  lə-
 rim ke  çi  ri  lir. Son 13-14 il ər  zin  də 
yüz  lər  lə sa  hib  kar  la gö  rüş ke  çi  ril  miş -
dir. Mən sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti sa  hə -
sin  də bir çox müəs  si  sə  lə  rin açı  lı  şın  da 
şəx  sən iş  ti  rak et  mi  şəm. Sa  hib  kar  lar 
yax  şı bi  lir  lər ki, on  la  rın fəaliy  yə  ti  nə 
döv  lət tə  rə  fin  dən çox bö  yük dəs  tək, 
həm  çi  nin si  ya  si dəs  tək ve  ri  lir”.
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sın  da qoy  du  ğu və  zi  fə  lər mil  li iş adam-
 la  rı  nın dəs  tək  lən  mə  si məq  sə  di da  şı  yır. 
Ha  zır  kı post  neft döv  rü  nün ça  ğı  rış  la  rı-
 na uy  ğun ola  raq mil  li biz  ne  sin dəs  tək-
 lən  mə  si öl  kə  nin əsas priori  tet  lə  ri si  ya -
hı  sı  na da  xil  dir. Həm  çi  nin in  ves  ti  si  ya 
təş  vi  qi sə  nə  di  nin tət  biq edil  mə  si, re -
gion  lar  da fəaliy  yət gös  tə  rən sa  hib  kar -
lar üçün gü  zəşt  lə  rin müəy  yən olun -
ma  sı on  dan xə  bər ve  rir ki, növ  bə  ti il -
lər  də mil  li biz  ne  sin in  ki  şa  fı əsas hə -
dəf  dir. Bu məq  səd  lə ix  rac po  ten  sial  lı 
müəs  si  sə  lə  rin üzə çı  xa  rıl  ma  sı, on  la  rın 
is  teh  sal et  di  yi məh  sul  la  rın “Ma  de in 
Azer  baijan” bren  di ilə dün  ya  ya ta  nı -
dıl  ma  sı üçün bö  yük iş  lər gö  rü  lür.

Ma  liy  yə re  surs  la  rın  da 
sa  hib  kar  la  ra gü  zəşt
Dün  ya  nı bü  rü  yən iq  ti  sa  di böh  ra  na 

bax  ma  ya  raq, post  neft döv  rün  də be  lə 
Azər  bay  can döv  lə  ti yer  li is  teh  sa  lın ya -
ra  dıl  ma  sı və dəs  tək  lən  mə  si, biz  ne  sin 
ma  liy  yə re  surs  la  rı  na çı  xış im  kan  la  rı -
nın tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan mil  li 
sa  hib  kar  la  ra qay  ğı  sı  nı əsir  gə  mir. Tə  sa-
 dü  fi de  yil ki, ma  liy  yə böh  ra  nı ili ad -
lan  dı  rı  lan 2016-cı il  də Sa  hib  kar  lı  ğa 
Kö  mək Mil  li Fon  du tə  rə  fin  dən 2 min 
480 sa  hib  ka  ra 190 mil  yon ma  na  ta  dək 
kre  dit ve  ri  lib. Bu kre  dit  lər he  sa  bı  na 8 
min  dən ar  tıq ye  ni iş ye  ri  nin ya  ra  dıl -
ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. Kre  dit  lə  rin tər -
ki  bi  ni təh  lil et  sək gö  rə  rik ki, ma  liy  yə 
və  sait  lə  ri  nin 82,3%-i aq  rar, 17,7%-i 
müx  tə  lif sə  na  ye və di  gər sa  hə  lə  rin pa -
yı  na dü  şür. Aq  rar sa  hə  də, xü  su  sən də 
aq  ro  park, iri fer  mer tə  sər  rü  fat  la  rı, cins 
hey  van  dar  lıq, müasir is  ti  xa  na komp -
leks  lə  ri  nin sa  lın  ma  sı üçün ve  ri  lən gü -
zəşt  li kre  dit  lər da  ha çox  dur. Ümu  mi -
lik  də isə Azər  bay  can sa  hib  kar  la  rı  na 2 
mil  yard ma  nat  dan çox gü  zəşt  li kre  dit-
 lər ve  ri  lib.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli -
ye  vin söz  lə  ri  nə gö  rə, bu kre  dit  lər, ey  ni 
za  man  da, sa  hib  kar  la  rın qoy  duq  la  rı 
və  sait  lər he  sa  bı  na ic  ra edi  lən la  yi  hə  lər 

bu gün de  mə  yə əsas ve  rir ki, biz qey  ri-
neft ix  ra  cı  mı  zı ar  tı  rı  rıq. Əgər bu kre -
dit  lər ol  ma  say  dı, bir çox la  yi  hə  lər ic  ra 
edil  mə  miş qa  lar  dı və bu gün nəin  ki 
ix  rac po  ten  sialı  mı  zın ar  tı  rıl  ma  sın  dan, 
ümu  miy  yət  lə, da  xi  li tə  lə  ba  tın ödə  nil -
mə  sin  dən söh  bət ge  də bil  məz  di. Ona 
gö  rə də döv  lət si  ya  sə  ti, sa  hib  kar  lı  ğa 
gös  tə  ri  lən si  ya  si dəs  tək, mə  nə  vi dəs -
tək, ma  liy  yə dəs  tə  yi və sa  hib  kar  lı  ğın 
in  ki  şa  fı üçün apa  rı  lan cid  di is  la  hat  lar 
və on  la  ra edi  lən gü  zəşt  lər bu gün 
Azər  bay  can  da qey  ri-neft sek  to  ru  nun 
in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rən əsas amil  lər  dən 
bi  ri  dir.

Qey  ri-neft məh  sul  la  rı  nın 
ix  ra  cın  da 22% ar  tım
Azər  bay  can  da is  teh -

sal olu  nan mal  lar və 
on  la  rın is  teh  sal  çı  la  rı ba -
rə  də mə  lu  mat  la  rı əks 
et  di  rən “azex  port.az” 
in  ter  net por  ta  lı  nın ya -
ra  dıl  ma  sı, ix  ra  cın təş  vi -
qi sə  nəd  lə  ri  nin ve  ril  mə-
 si və ey  ni za  man  da, ix -
ra  ca gü  zəşt  lə  rin tət  biq 
edil  mə  si sa  yə  sin  də sa -
hib  kar  la  rın biz  nes ma -
raq  la  rı tə  min edil  miş, 
on  la  rın qey  ri-neft sek  to  run  da ça  lış  ma-
 sı sti  mul  laş  dı  rıl  mış  dır. Nə  ti  cə  lər isə 
çox müs  bət ten  den  si  ya  nı və sta  tis  ti  ka -
nı or  ta  ya qo  yur. Be  lə ki, bu ilin ötən 4 
ayı ər  zin  də qey  ri-neft məh  sul  la  rı  nın 
ix  ra  cı 22% ar  tıb. Tə  bii ki, Azər  bay  can 
məh  sul  la  rı, xü  su  sən də kənd tə  sər  rü -
fa  tı sek  to  ru bö  yük ix  rac po  ten  sialı  na 
ma  lik  dir. Öl  kə  də tə  bii süf  rə mey  və  lə -
ri  nin və tə  rə  vəz  lə  ri  nin is  teh  sa  lı və bu 
sa  hə  yə olan ma  ra  ğın gün  dən-gü  nə 
art  ma  sı, ey  ni za  man  da ix  rac pa  yı  na da 
öz tə  si  ri  ni gös  tə  rir. Ha  zır  da Azər  bay -
ca  nın kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı dün-
 ya ba  za  rı  na çı  xır və bu sa  hə  də ça  lı  şan 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  la  rı  mız, elə  cə də 
emal müəs  si  sə  lə  ri  nin ha  zır  la  dıq  la  rı 

məh  sul  lar xa  ri  ci ba  zar  lar  da rə  qa  bə  tə 
da  vam  lı  lı  ğı, yük  sək key  fiy  yə  ti ilə se  çi-
 lir. Ey  ni za  man  da, öl  kə  nin ar  tan sə  na -
ye po  ten  sialı sə  na  ye məh  sul  la  rı  na olan 
si  fa  riş  lə  rin art  ma  sı  na sə  bəb olur. Azər-
 bay  can sa  hib  kar  la  rı  nın pam  bıq, tü  tün, 
qi  da sek  to  ru ilə bağ  lı məh  sul  la  rın key-
 fiy  yət  li is  teh  sa  lı ilə ya  na -
şı, düz  gün qab  laş  dı  rı  la -
raq xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xa -
rıl  ma  sı po  ten  sialı da çox 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir.

İx  ra  cat  çı  lar üçün
ye  ni qov  şaq
Mə  lum  dur ki, döv  lə  ti-

 miz və onun rəh  bə  ri cə -
nab İl  ham Əli  yev öl  kə -

nin iq  ti  sa  di da  ya  nıq  lı  ğı  nın tə  mi  na  tı 
olan mil  li sa  hib  kar  lı  ğın, or  ta və ki  çik 
biz  ne  sin in  ki  şa  fı, yer  li ba  za  rın tə  lə  ba  tı-
 nın ödə  nil  mə  si  ni tə  min edən iq  ti  sa -
diy  ya  tın qu  rul  ma  sı ilə ya  na  şı, “Ma  de 
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in Azer  baijan” bren  di  nin dün  ya  da ta -
nı  dıl  ma  sı üçün iş adam  la  rı  na daim 
qay  ğı və diq  qət gös  tə  rir. “ASAN xid -
mət” sis  te  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sı, öl  kə  də 
in  ves  ti  si  ya şərt  lə  ri  nin yum  şal  dıl  ma  sı, 
biz  nes mü  hi  ti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı ilə 
ya  na  şı, biz  ne  sə gös  tə  ri  lən xid  mət  lə  rin 
müasir dün  ya prak  ti  ka  sı ilə uz  laş  ma  sı 
üçün çox mü  hüm ad  dım  lar atı  lır. Bu 
ya  xın  lar  da is  ti  fa  də  yə ve  ri  lən Azər  bay-

 can Rə  qəm  sal Ti  ca  rət Qov  şa  ğı va  si  tə -
si  lə sa  hib  kar al  qı-sat  qı mü  qa  vi  lə  si  ni 
təq  dim et  mək  lə ix  rac üçün la  zım olan 
bü  tün sə  nəd  lə  ri va  hid bir pən  cə  rə  dən 
əl  də et  mək im  ka  nı qa  za  nır. Azər  bay -

can Rə  qəm  sal Ti  ca  rət Qov  şa  ğı sa  hib -
ka  ra cə  mi bir ne  çə gün ər  zin  də bü  tün 
mü  va  fiq sə  nəd  ləş  mə  ni ha  zır edə  rək 
və ya  xud da əgər mü  qa  vi  lə “Azex -
port” üzə  rin  dən həll edi  lib  sə, bir  ba  şa 
sis  te  mə in  teq  ra  si  ya olu  na  raq, ix  rac 
üçün la  zı  mi mü  va  fiq pro  se  dur  lar çox 
qı  sa bir za  man  da tam şə  kil  də həl  li  ni 
ta  pır.

Sa  hib  kar  lar Gü  nü
Öl  kə rəh  bə  ri  nin “Azər  bay  can-

2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon -
sep  si  ya  sı da gə  lə  cək  də öl  kə  də biz  nes 
mü  hi  ti  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si müd -
dəala  rı  nı özün  də əks et  di  rir. Bu ba -
xım  dan kon  sep  si  ya  nın “Yük  sək rə -
qa  bət  qa  bi  liy  yət  li iq  ti  sa  diy  ya  ta doğ -
ru” böl  mə  sin  də gös  tə  ri  lir ki, biz  nes 
mü  hi  ti  nin, rə  qa  bət qa  nun  ve  ri  ci  li  yi 
və si  ya  sə  ti  nin da  ha da yax  şı  laş  dı  rıl -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də təd  bir  lər da  vam 

et  di  ri  lə  cək, in  ves  tor  la  rın 
hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı 
me  xa  nizm  lə  ri tək  mil  ləş -
di  ri  lə  cək  dir. Qa  nun  la  rın 
da  vam  lı və əda  lət  li tət  bi -
qi və hü  qu  qun ali  li  yi  nin 
iş  lək sis  te  mi  nin for  ma  laş-
 dı  rıl  ma  sı diq  qət mər  kə -
zin  də sax  la  nı  la  caq  dır.

İq  ti  sa  di in  ki  şa  fın apa  rı  cı 
qüv  və  si olan sa  hib  kar  la  rın 

öl  kə iq  ti  sa  diy  ya -
tın  da ar  tan ro  lu -
nu, məş  ğul  lu  ğun 
tə  min olun  ma  sın-
 da müs  təs  na əhə -
miy  yə  ti  ni nə  zə  rə 
ala  raq, cə  miy  yət -
də on  la  ra dəs  tək 
əh  val-ru  hiy  yə  si -
nin ar  tı  rıl  ma  sı  na 
tə  kan ver  mək 
məq  sə  di  lə Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye -

vin 2016-cı il ap  re -
lin 21-də im  za  la  dı  ğı sə  rən  ca  ma əsa  sən 
hər il 25 ap  rel Azər  bay  can Res  pub  li  ka-
 sın  da Sa  hib  kar  lar Gü  nü ki  mi qeyd 
edi  lir. Bu il Sa  hib  kar  lar Gü  nün  də 28 
sa  hib  kar fəaliy  yət  lə  rin  də qa  zan  dıq  la  rı 

uğur  la  ra gö  rə müx  tə  lif or  den və me -
dal  lar  la təl  tif olun  du  lar.

Pre  zi  dent bü  tün 
sa  hib  kar  la  rın hi  ma  yə  da  rı  dır
Qeyd edək ki, bu ta  ri  xin se  çil  mə  si-

 nin öz  lü  yün  də bö  yük ta  ri  xi bir ha  di  sə 
da  ya  nır. Be  lə ki, 2002-ci il məhz ap  rel 
ayı  nın 25-də Ümum  mil  li li  der Hey -
dər Əli  ye  vin Azər  bay  can sa  hib  kar  la  rı 
ilə ta  ri  xi gö  rü  şü baş tut  muş  du. Bu gö -
rüş öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fın  da, 
iq  ti  sa  di və ins  ti  tu  sional is  la  hat  la  rın 
da  ha bö  yük miq  yas  da hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  sin  də, sa  hib  kar  la  ra döv  lət qay  ğı  sı-
 nın art  ma  sın  da müs  təs  na əhə  miy  yət 
da  şı  yır. Gö  rü  şün so  nun  da Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can sa  hib  ka  r-
ları  na be  lə mü  ra  ciət et  miş  di: “Əmin 
ola bi  lər  si  niz ki, biz - Azər  bay  can 
döv  lə  ti və şəx  sən Azər  bay  can Pre  zi -
den  ti öl  kə  miz  də sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa -
fı  nı özü  mü  zün əsas və  zi  fə  lə  ri  miz  dən 
bi  ri he  sab edi  rik. Biz Azər  bay  ca  nın 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı bi  la  va  si  tə sa -
hib  kar  lıq  la, onun in  ki  şa  fı ilə bağ  la  yı -
rıq və sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şaf et  di  ril  mə -
si üçün bun  dan son  ra la  zım olan 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ilə məş -
ğul ola  ca  ğıq. Ümid  va  ram ki, biz yax  şı 
nə  ti  cə  lər əl  də edə  cə  yik. Bi  lin ki, Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti bü  tün sa  hib  kar  la -
rın hi  ma  yə  da  rı  dır və da  ya  ğı  dır. Ra  hat 
ya  şa  yın, çə  tin  lik  lər  lə mü  ba  ri  zə apa  rın, 
çə  tin  lik  lə  ri, ma  neələ  ri vax  tın  da bi  zə 
çat  dı  rın. Biz isə bu çə  tin  lik  lə  rin ara -
dan gö  tü  rül  mə  si üçün la  zım olan bü -
tün təd  bir  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  rə  cə  yik”.

Bu fi  kir  lə  ri isə Pre  zi  dent İl  ham Əli-
 yev bu il ap  re  lin 17-də Yev  lax şə  hə -
rin  də ke  çi  ri  lən qey  ri-neft ix  ra  cat  çı  la -
rı  nın res  pub  li  ka mü  şa  vi  rə  sin  də söy -
lə  yib: “Sa  hib  kar  lar  la mə  nim mün  tə -
zəm ola  raq il  də bir ne  çə də  fə gö  rüş  lə-
 rim ke  çi  ri  lir. Son 13-14 il ər  zin  də 
yüz  lər  lə sa  hib  kar  la gö  rüş ke  çi  ril  miş -
dir. Mən sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti sa  hə -
sin  də bir çox müəs  si  sə  lə  rin açı  lı  şın  da 
şəx  sən iş  ti  rak et  mi  şəm. Sa  hib  kar  lar 
yax  şı bi  lir  lər ki, on  la  rın fəaliy  yə  ti  nə 
döv  lət tə  rə  fin  dən çox bö  yük dəs  tək, 
həm  çi  nin si  ya  si dəs  tək ve  ri  lir”.

BİzNES

sın  da qoy  du  ğu və  zi  fə  lər mil  li iş adam-
 la  rı  nın dəs  tək  lən  mə  si məq  sə  di da  şı  yır. 
Ha  zır  kı post  neft döv  rü  nün ça  ğı  rış  la  rı-
 na uy  ğun ola  raq mil  li biz  ne  sin dəs  tək-
 lən  mə  si öl  kə  nin əsas priori  tet  lə  ri si  ya -
hı  sı  na da  xil  dir. Həm  çi  nin in  ves  ti  si  ya 
təş  vi  qi sə  nə  di  nin tət  biq edil  mə  si, re -
gion  lar  da fəaliy  yət gös  tə  rən sa  hib  kar -
lar üçün gü  zəşt  lə  rin müəy  yən olun -
ma  sı on  dan xə  bər ve  rir ki, növ  bə  ti il -
lər  də mil  li biz  ne  sin in  ki  şa  fı əsas hə -
dəf  dir. Bu məq  səd  lə ix  rac po  ten  sial  lı 
müəs  si  sə  lə  rin üzə çı  xa  rıl  ma  sı, on  la  rın 
is  teh  sal et  di  yi məh  sul  la  rın “Ma  de in 
Azer  baijan” bren  di ilə dün  ya  ya ta  nı -
dıl  ma  sı üçün bö  yük iş  lər gö  rü  lür.

Ma  liy  yə re  surs  la  rın  da 
sa  hib  kar  la  ra gü  zəşt
Dün  ya  nı bü  rü  yən iq  ti  sa  di böh  ra  na 

bax  ma  ya  raq, post  neft döv  rün  də be  lə 
Azər  bay  can döv  lə  ti yer  li is  teh  sa  lın ya -
ra  dıl  ma  sı və dəs  tək  lən  mə  si, biz  ne  sin 
ma  liy  yə re  surs  la  rı  na çı  xış im  kan  la  rı -
nın tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan mil  li 
sa  hib  kar  la  ra qay  ğı  sı  nı əsir  gə  mir. Tə  sa-
 dü  fi de  yil ki, ma  liy  yə böh  ra  nı ili ad -
lan  dı  rı  lan 2016-cı il  də Sa  hib  kar  lı  ğa 
Kö  mək Mil  li Fon  du tə  rə  fin  dən 2 min 
480 sa  hib  ka  ra 190 mil  yon ma  na  ta  dək 
kre  dit ve  ri  lib. Bu kre  dit  lər he  sa  bı  na 8 
min  dən ar  tıq ye  ni iş ye  ri  nin ya  ra  dıl -
ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur. Kre  dit  lə  rin tər -
ki  bi  ni təh  lil et  sək gö  rə  rik ki, ma  liy  yə 
və  sait  lə  ri  nin 82,3%-i aq  rar, 17,7%-i 
müx  tə  lif sə  na  ye və di  gər sa  hə  lə  rin pa -
yı  na dü  şür. Aq  rar sa  hə  də, xü  su  sən də 
aq  ro  park, iri fer  mer tə  sər  rü  fat  la  rı, cins 
hey  van  dar  lıq, müasir is  ti  xa  na komp -
leks  lə  ri  nin sa  lın  ma  sı üçün ve  ri  lən gü -
zəşt  li kre  dit  lər da  ha çox  dur. Ümu  mi -
lik  də isə Azər  bay  can sa  hib  kar  la  rı  na 2 
mil  yard ma  nat  dan çox gü  zəşt  li kre  dit-
 lər ve  ri  lib.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli -
ye  vin söz  lə  ri  nə gö  rə, bu kre  dit  lər, ey  ni 
za  man  da, sa  hib  kar  la  rın qoy  duq  la  rı 
və  sait  lər he  sa  bı  na ic  ra edi  lən la  yi  hə  lər 

bu gün de  mə  yə əsas ve  rir ki, biz qey  ri-
neft ix  ra  cı  mı  zı ar  tı  rı  rıq. Əgər bu kre -
dit  lər ol  ma  say  dı, bir çox la  yi  hə  lər ic  ra 
edil  mə  miş qa  lar  dı və bu gün nəin  ki 
ix  rac po  ten  sialı  mı  zın ar  tı  rıl  ma  sın  dan, 
ümu  miy  yət  lə, da  xi  li tə  lə  ba  tın ödə  nil -
mə  sin  dən söh  bət ge  də bil  məz  di. Ona 
gö  rə də döv  lət si  ya  sə  ti, sa  hib  kar  lı  ğa 
gös  tə  ri  lən si  ya  si dəs  tək, mə  nə  vi dəs -
tək, ma  liy  yə dəs  tə  yi və sa  hib  kar  lı  ğın 
in  ki  şa  fı üçün apa  rı  lan cid  di is  la  hat  lar 
və on  la  ra edi  lən gü  zəşt  lər bu gün 
Azər  bay  can  da qey  ri-neft sek  to  ru  nun 
in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rən əsas amil  lər  dən 
bi  ri  dir.

Qey  ri-neft məh  sul  la  rı  nın 
ix  ra  cın  da 22% ar  tım
Azər  bay  can  da is  teh -

sal olu  nan mal  lar və 
on  la  rın is  teh  sal  çı  la  rı ba -
rə  də mə  lu  mat  la  rı əks 
et  di  rən “azex  port.az” 
in  ter  net por  ta  lı  nın ya -
ra  dıl  ma  sı, ix  ra  cın təş  vi -
qi sə  nəd  lə  ri  nin ve  ril  mə-
 si və ey  ni za  man  da, ix -
ra  ca gü  zəşt  lə  rin tət  biq 
edil  mə  si sa  yə  sin  də sa -
hib  kar  la  rın biz  nes ma -
raq  la  rı tə  min edil  miş, 
on  la  rın qey  ri-neft sek  to  run  da ça  lış  ma-
 sı sti  mul  laş  dı  rıl  mış  dır. Nə  ti  cə  lər isə 
çox müs  bət ten  den  si  ya  nı və sta  tis  ti  ka -
nı or  ta  ya qo  yur. Be  lə ki, bu ilin ötən 4 
ayı ər  zin  də qey  ri-neft məh  sul  la  rı  nın 
ix  ra  cı 22% ar  tıb. Tə  bii ki, Azər  bay  can 
məh  sul  la  rı, xü  su  sən də kənd tə  sər  rü -
fa  tı sek  to  ru bö  yük ix  rac po  ten  sialı  na 
ma  lik  dir. Öl  kə  də tə  bii süf  rə mey  və  lə -
ri  nin və tə  rə  vəz  lə  ri  nin is  teh  sa  lı və bu 
sa  hə  yə olan ma  ra  ğın gün  dən-gü  nə 
art  ma  sı, ey  ni za  man  da ix  rac pa  yı  na da 
öz tə  si  ri  ni gös  tə  rir. Ha  zır  da Azər  bay -
ca  nın kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı dün-
 ya ba  za  rı  na çı  xır və bu sa  hə  də ça  lı  şan 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  la  rı  mız, elə  cə də 
emal müəs  si  sə  lə  ri  nin ha  zır  la  dıq  la  rı 

məh  sul  lar xa  ri  ci ba  zar  lar  da rə  qa  bə  tə 
da  vam  lı  lı  ğı, yük  sək key  fiy  yə  ti ilə se  çi-
 lir. Ey  ni za  man  da, öl  kə  nin ar  tan sə  na -
ye po  ten  sialı sə  na  ye məh  sul  la  rı  na olan 
si  fa  riş  lə  rin art  ma  sı  na sə  bəb olur. Azər-
 bay  can sa  hib  kar  la  rı  nın pam  bıq, tü  tün, 
qi  da sek  to  ru ilə bağ  lı məh  sul  la  rın key-
 fiy  yət  li is  teh  sa  lı ilə ya  na -
şı, düz  gün qab  laş  dı  rı  la -
raq xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xa -
rıl  ma  sı po  ten  sialı da çox 
yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir.

İx  ra  cat  çı  lar üçün
ye  ni qov  şaq
Mə  lum  dur ki, döv  lə  ti-

 miz və onun rəh  bə  ri cə -
nab İl  ham Əli  yev öl  kə -

nin iq  ti  sa  di da  ya  nıq  lı  ğı  nın tə  mi  na  tı 
olan mil  li sa  hib  kar  lı  ğın, or  ta və ki  çik 
biz  ne  sin in  ki  şa  fı, yer  li ba  za  rın tə  lə  ba  tı-
 nın ödə  nil  mə  si  ni tə  min edən iq  ti  sa -
diy  ya  tın qu  rul  ma  sı ilə ya  na  şı, “Ma  de 
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on  lar  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nin hü  qu  qi ba  za-
 sı for  ma  laş  dı  rıl  dı.

Ha  zır  da hö  ku  mət sə  na  ye sek  to-
 run  da əsas məq  sə  də nail ol  maq 
üçün sə  na  ye  nin qey  ri-neft sek  to -
ru  nun in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri  nin 
müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si, rə  qa  bə  tə 
da  vam  lı sə  na  ye məh  sul  la  rı  nın is -
teh  sa  lı  nın mü  da  fiəsi üçün bö  yük 
dəs  tək ve  rir. Xü  su  sən də  ix  rac  yö -
nüm  lü is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı  nın təş  vi  qi, döv  lət mül  kiy -
yə  tin  də olan və ya səhm  lə  ri  nin 
nə  za  rət zər  fi döv  lə  tə məx  sus sə  na-
 ye müəs  si  sə  lə  ri  nin sağ  lam  laş  dı  rıl -
ma  sı pro  se  si sü  rət  lən  di  ri  lib. İs  teh-
 sa  lın tex  no  lo  ji cə  hət  dən ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı, ix  ti  sas  lı kadr  la  rın ha -
zır  lan  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də komp -
leks təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
da  vam edir.

Öl  kə  də sə  na  ye  ləş  mə  nin iq  ti  sa  di 
tə  məl  lə  ri, ilk növ  bə  də, Azər  bay -
can  da güc  lü sə  na  ye po  ten  sialı  nın 
in  ki  şa  fı  na sti  mul ve  rən zən  gin 
xam  mal ba  za  sı  nın və nə  həng 
komp  leks inf  rast  ruk  tu  ru  nun möv -
cud ol  ma  sı ilə bağ  lı  dır. Ba  kı, Sum -
qa  yıt və Gən  cə şə  hər  lə  ri  nin sə  na -
ye  ləş  mə  nin mər  kə  zi ra  yon  la  rı  na 
çev  ril  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, böl  gə -
lər  də  ki xam  mal inf  rast  ruk  tu  run  da 
baş  lı  ca rol oy  na  yan Daş  kə  sən, Gə -
də  bəy, Nax  çı  van və Min  gə  çe  vi  rin 
sə  na  ye marş  ru  tu  nun ba  za  sı ol  ma  sı 
da da  nıl  maz  dır. Bu çox  şə  bə  kə  li 
marş  rut  la  rın va  hid komp  lek  sə çev-
 ril  mə  si iq  ti  sa  diy  yat  da ye  ni mən  zə -
rə  nin ya  ran  ma  sı de  mək  dir.

Sə  na  ye  ləş  mə  nin st  ruk  tur  ca ye  ni 
döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun for  ma -
laş  ma  sı Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı -
nın gə  lə  cək ma  liy  yə tə  mi  na  tın  da 

xü  su  si rol oy  na  ya bi  lər. Öl  kə Pre  zi-
 den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev de  miş -
dir: “Tex  no  park  lar ya  ra  dı  lır, döv  lət 
bu  ra  da da öz üzə  ri  nə bö  yük mə  su-
 liy  yət gö  tü  rür, bö  yük ma  liy  yə töh-
 fə  si  ni ve  rir. Çün  ki tex  no  park  la  rın 
ya  ra  dıl  ma  sı, ora  da tə  miz  lik iş  lə  ri -
nin apa  rıl  ma  sı, inf  rast  ruk  tu  run qu -
rul  ma  sı, yol  lar, xət  lər və s. - bü  tün 
bun  lar döv  lət he  sa  bı  na olan mə  sə -
lə  lər  dir. Biz bu  nu döv  lət büd  cə  si 
he  sa  bı  na özəl sek  to  run fəaliy  yə  ti 
üçün edi  rik”.

Rə  qəm  lə  rə nə  zər sal  saq gö  rə  rik 
ki, son bir ne  çə il  də Azər  bay  can  da 
sə  na  ye  nin in  ki  şa  fı  na 40 mil  yard 
ma  nat  dan çox in  ves  ti  si  ya ya  tı  rı  lıb. 
Re  gion  lar  da 500-dən ar  tıq sə  na  ye 
müəs  si  sə  si, o cüm  lə  dən Sum  qa  yıt -
da tex  no  lo  gi  ya  lar və teks  til park  la -
rı, Nax  çı  van  da se  ment, mər  mər və 
av  to  mo  bil, Qa  zax  da se  ment, Gən -

TƏRƏQQİ

Sənayenin inkişafında texnoparkların 
investisiya cəlbediciliyi

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da şir  kət 
və müəs  si  sə  lə  rin yer  ləş  mə  sin  də 
ye  ni for  ma  lar tət  biq edi  lir. İlk də  fə 
Qər  bi Av  ro  pa və Şi  ma  li Ame  ri  ka 
öl  kə  lə  rin  də is  teh  sa  lın kom  mu  ni  ka-
 si  ya üçün da  ha əl  ve  riş  li də  niz və 
çay li  man  la  rı  nın sa  hi  lin  də yer  ləş -
mə  si və iri də  niz  sa  hi  li komp  leks  lə-
 rin ya  ran  ma  sı pro  se  si  nin uğur  lu 
nə  ti  cə  lə  ri özü  nü çox göz  lət  mə  di. 
Son  ra  lar iq  ti  sa  diy  yat  da “Xü  su  si iq -
ti  sa  di zo  na  lar” ad  lan  dı  rı  lan bu 
komp  leks  lər el  mi-tex  ni  ki tə  rəq  qi -
nin və in  no  va  si  ya  la  rın mən  bə  yi  nə 
çev  ril  di.

Xü  su  si iq  ti  sa  di zo  na  la  rın dün  ya-
 da ən çox is  ti  fa  də edi  lən for  ma  la -

rın  dan bi  ri olan tex  no  park  lar in  no-
 va  si  ya  lı iq  ti  sa  diy  ya  tın əsas hə  rə -
kət  ve  ri  ci qüv  və  si he  sab edi  lir. Hal-
ha  zır  da dün  ya  da 600-dən çox tex -
no  park fəaliy  yət gös  tə  rir və on  la  rın 
sa  yı gün  dən-gü  nə ar  tır. Mil  li iq  ti -
sa  diy  ya  tın ye  ni sa  hə  lə  ri  nin for  ma -
laş  ma  sın  da və rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li 
ol  ma  sın  da tex  no  park  la  rın ro  lu çox 
yük  sək  dir. On  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı  nın 
əsas məq  səd  lə  ri bi  lik  lə  rin və ix  ti  ra-
 la  rın tex  no  lo  gi  ya  la  ra, hə  min tex  no-
 lo  gi  ya  nın isə kom  mer  si  ya məh  su -
lu  na çev  ril  mə  si  dir.

Tex  no  park  lar ilk də  fə ötən əs  rin 
70-ci il  lə  rin  də ABŞ-da Sten  ford 
Uni  ver  si  te  ti  nin tə  şəb  bü  sü ilə Si  li -

kon Va  di  sin  də ya  ra  dı  lıb. Ha  zır  da 
dün  ya  nın ən məş  hur şir  kət  lə  ri  nin 
ki  çik və  tən  lə  ri  nə çev  ril  miş Sten -
ford Sə  na  ye Par  kın  da yük  sək tex -
no  lo  gi  ya  lar sa  hə  si  nin 300-400 min 
mü  tə  xəs  si  si ça  lı  şır və ora  da 7 mi  nə 
ya  xın şir  kət fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu -
nun  la ya  na  şı, va  di  də 2 mil  yon  dan 
ar  tıq in  san iş  lə  yir. Kom  pü  ter  lə  rin 
və di  gər tex  no  lo  ji məh  sul  la  rın dün-
 ya ix  ra  cı  nın 20%-i Si  li  kon Va  di  si -
nin pa  yı  na dü  şür.

Azər  bay  can  da “Sə  na  ye park  la  rı 
haq  qın  da” Nü  mu  nə  vi Əsas  na  mə -
nin 2013-cü il ap  re  lin 24-də təs   di-
qin dən son  ra sə  na  ye park  la  rı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı, ida  rə edil  mə  si, ha  be  lə 

Xanlar Fətiyev
Milli Məclisin deputatı

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da nef  tin əsas gə  lir mən  bə  yi möv -
qe  yi  ni get  dik  cə itir  mə  si büd  cə gə  lir  lə  rin  də al  ter  na  tiv 
fəaliy  yət növ  lə  ri  nə tə  lə  bi, ma  ra  ğı və elə  cə də in  ves  ti  si  ya 
cəl  be  di  ci  li  yi  ni ar  tı  rır. Tə  bii ki, dün  ya  nın ər  zaq tə  da  rü  kü 
po  ten  sialı  na bax  saq, Azər  bay  ca  nın kənd tə  sər  rü  fa  tı sek -
to  ru  nun in  ki  şaf im  kan  la  rı bö  yük  dür, la  kin bu po  ten  sial 
neft pul  la  rın  da itir  di  yi  miz gə  lir  lə  ri qar  şı  la  maq iq  ti  da  rın -
da de  yil. Ona gö  rə də öl  kə  də sə  na  ye  nin in  ki  şaf et  di  ril -
mə  si  nə, bu sa  hə  də in  ves  ti  si  ya im  kan  la  rı  nın araş  dı  rıl  ma -
sı  na, xü  su  sən də is  teh  sal zən  ci  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na eh  ti -
yac bö  yük  dür. Azər  bay  can hə  lə keç  miş so  vet döv  rün  də 
it  ti  faq öl  kə  lə  ri ara  sın  da sə  na  ye mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri olub 
və bu po  ten  sial döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin iq  ti  sa  di 
kur  sun  da xü  su  si yer tu  tur. Bəs, müasir və uğur  lu sə  na  ye 
for  ma  la  rı han  sı  lar  dır?
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on  lar  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nin hü  qu  qi ba  za-
 sı for  ma  laş  dı  rıl  dı.

Ha  zır  da hö  ku  mət sə  na  ye sek  to-
 run  da əsas məq  sə  də nail ol  maq 
üçün sə  na  ye  nin qey  ri-neft sek  to -
ru  nun in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri  nin 
müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si, rə  qa  bə  tə 
da  vam  lı sə  na  ye məh  sul  la  rı  nın is -
teh  sa  lı  nın mü  da  fiəsi üçün bö  yük 
dəs  tək ve  rir. Xü  su  sən də  ix  rac  yö -
nüm  lü is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı  nın təş  vi  qi, döv  lət mül  kiy -
yə  tin  də olan və ya səhm  lə  ri  nin 
nə  za  rət zər  fi döv  lə  tə məx  sus sə  na-
 ye müəs  si  sə  lə  ri  nin sağ  lam  laş  dı  rıl -
ma  sı pro  se  si sü  rət  lən  di  ri  lib. İs  teh-
 sa  lın tex  no  lo  ji cə  hət  dən ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı, ix  ti  sas  lı kadr  la  rın ha -
zır  lan  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də komp -
leks təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
da  vam edir.

Öl  kə  də sə  na  ye  ləş  mə  nin iq  ti  sa  di 
tə  məl  lə  ri, ilk növ  bə  də, Azər  bay -
can  da güc  lü sə  na  ye po  ten  sialı  nın 
in  ki  şa  fı  na sti  mul ve  rən zən  gin 
xam  mal ba  za  sı  nın və nə  həng 
komp  leks inf  rast  ruk  tu  ru  nun möv -
cud ol  ma  sı ilə bağ  lı  dır. Ba  kı, Sum -
qa  yıt və Gən  cə şə  hər  lə  ri  nin sə  na -
ye  ləş  mə  nin mər  kə  zi ra  yon  la  rı  na 
çev  ril  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, böl  gə -
lər  də  ki xam  mal inf  rast  ruk  tu  run  da 
baş  lı  ca rol oy  na  yan Daş  kə  sən, Gə -
də  bəy, Nax  çı  van və Min  gə  çe  vi  rin 
sə  na  ye marş  ru  tu  nun ba  za  sı ol  ma  sı 
da da  nıl  maz  dır. Bu çox  şə  bə  kə  li 
marş  rut  la  rın va  hid komp  lek  sə çev-
 ril  mə  si iq  ti  sa  diy  yat  da ye  ni mən  zə -
rə  nin ya  ran  ma  sı de  mək  dir.

Sə  na  ye  ləş  mə  nin st  ruk  tur  ca ye  ni 
döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun for  ma -
laş  ma  sı Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı -
nın gə  lə  cək ma  liy  yə tə  mi  na  tın  da 

xü  su  si rol oy  na  ya bi  lər. Öl  kə Pre  zi-
 den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev de  miş -
dir: “Tex  no  park  lar ya  ra  dı  lır, döv  lət 
bu  ra  da da öz üzə  ri  nə bö  yük mə  su-
 liy  yət gö  tü  rür, bö  yük ma  liy  yə töh-
 fə  si  ni ve  rir. Çün  ki tex  no  park  la  rın 
ya  ra  dıl  ma  sı, ora  da tə  miz  lik iş  lə  ri -
nin apa  rıl  ma  sı, inf  rast  ruk  tu  run qu -
rul  ma  sı, yol  lar, xət  lər və s. - bü  tün 
bun  lar döv  lət he  sa  bı  na olan mə  sə -
lə  lər  dir. Biz bu  nu döv  lət büd  cə  si 
he  sa  bı  na özəl sek  to  run fəaliy  yə  ti 
üçün edi  rik”.

Rə  qəm  lə  rə nə  zər sal  saq gö  rə  rik 
ki, son bir ne  çə il  də Azər  bay  can  da 
sə  na  ye  nin in  ki  şa  fı  na 40 mil  yard 
ma  nat  dan çox in  ves  ti  si  ya ya  tı  rı  lıb. 
Re  gion  lar  da 500-dən ar  tıq sə  na  ye 
müəs  si  sə  si, o cüm  lə  dən Sum  qa  yıt -
da tex  no  lo  gi  ya  lar və teks  til park  la -
rı, Nax  çı  van  da se  ment, mər  mər və 
av  to  mo  bil, Qa  zax  da se  ment, Gən -

TƏRƏQQİ

Sənayenin inkişafında texnoparkların 
investisiya cəlbediciliyi

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da şir  kət 
və müəs  si  sə  lə  rin yer  ləş  mə  sin  də 
ye  ni for  ma  lar tət  biq edi  lir. İlk də  fə 
Qər  bi Av  ro  pa və Şi  ma  li Ame  ri  ka 
öl  kə  lə  rin  də is  teh  sa  lın kom  mu  ni  ka-
 si  ya üçün da  ha əl  ve  riş  li də  niz və 
çay li  man  la  rı  nın sa  hi  lin  də yer  ləş -
mə  si və iri də  niz  sa  hi  li komp  leks  lə-
 rin ya  ran  ma  sı pro  se  si  nin uğur  lu 
nə  ti  cə  lə  ri özü  nü çox göz  lət  mə  di. 
Son  ra  lar iq  ti  sa  diy  yat  da “Xü  su  si iq -
ti  sa  di zo  na  lar” ad  lan  dı  rı  lan bu 
komp  leks  lər el  mi-tex  ni  ki tə  rəq  qi -
nin və in  no  va  si  ya  la  rın mən  bə  yi  nə 
çev  ril  di.

Xü  su  si iq  ti  sa  di zo  na  la  rın dün  ya-
 da ən çox is  ti  fa  də edi  lən for  ma  la -

rın  dan bi  ri olan tex  no  park  lar in  no-
 va  si  ya  lı iq  ti  sa  diy  ya  tın əsas hə  rə -
kət  ve  ri  ci qüv  və  si he  sab edi  lir. Hal-
ha  zır  da dün  ya  da 600-dən çox tex -
no  park fəaliy  yət gös  tə  rir və on  la  rın 
sa  yı gün  dən-gü  nə ar  tır. Mil  li iq  ti -
sa  diy  ya  tın ye  ni sa  hə  lə  ri  nin for  ma -
laş  ma  sın  da və rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li 
ol  ma  sın  da tex  no  park  la  rın ro  lu çox 
yük  sək  dir. On  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı  nın 
əsas məq  səd  lə  ri bi  lik  lə  rin və ix  ti  ra-
 la  rın tex  no  lo  gi  ya  la  ra, hə  min tex  no-
 lo  gi  ya  nın isə kom  mer  si  ya məh  su -
lu  na çev  ril  mə  si  dir.

Tex  no  park  lar ilk də  fə ötən əs  rin 
70-ci il  lə  rin  də ABŞ-da Sten  ford 
Uni  ver  si  te  ti  nin tə  şəb  bü  sü ilə Si  li -

kon Va  di  sin  də ya  ra  dı  lıb. Ha  zır  da 
dün  ya  nın ən məş  hur şir  kət  lə  ri  nin 
ki  çik və  tən  lə  ri  nə çev  ril  miş Sten -
ford Sə  na  ye Par  kın  da yük  sək tex -
no  lo  gi  ya  lar sa  hə  si  nin 300-400 min 
mü  tə  xəs  si  si ça  lı  şır və ora  da 7 mi  nə 
ya  xın şir  kət fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu -
nun  la ya  na  şı, va  di  də 2 mil  yon  dan 
ar  tıq in  san iş  lə  yir. Kom  pü  ter  lə  rin 
və di  gər tex  no  lo  ji məh  sul  la  rın dün-
 ya ix  ra  cı  nın 20%-i Si  li  kon Va  di  si -
nin pa  yı  na dü  şür.

Azər  bay  can  da “Sə  na  ye park  la  rı 
haq  qın  da” Nü  mu  nə  vi Əsas  na  mə -
nin 2013-cü il ap  re  lin 24-də təs   di-
qin dən son  ra sə  na  ye park  la  rı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı, ida  rə edil  mə  si, ha  be  lə 

Xanlar Fətiyev
Milli Məclisin deputatı

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da nef  tin əsas gə  lir mən  bə  yi möv -
qe  yi  ni get  dik  cə itir  mə  si büd  cə gə  lir  lə  rin  də al  ter  na  tiv 
fəaliy  yət növ  lə  ri  nə tə  lə  bi, ma  ra  ğı və elə  cə də in  ves  ti  si  ya 
cəl  be  di  ci  li  yi  ni ar  tı  rır. Tə  bii ki, dün  ya  nın ər  zaq tə  da  rü  kü 
po  ten  sialı  na bax  saq, Azər  bay  ca  nın kənd tə  sər  rü  fa  tı sek -
to  ru  nun in  ki  şaf im  kan  la  rı bö  yük  dür, la  kin bu po  ten  sial 
neft pul  la  rın  da itir  di  yi  miz gə  lir  lə  ri qar  şı  la  maq iq  ti  da  rın -
da de  yil. Ona gö  rə də öl  kə  də sə  na  ye  nin in  ki  şaf et  di  ril -
mə  si  nə, bu sa  hə  də in  ves  ti  si  ya im  kan  la  rı  nın araş  dı  rıl  ma -
sı  na, xü  su  sən də is  teh  sal zən  ci  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na eh  ti -
yac bö  yük  dür. Azər  bay  can hə  lə keç  miş so  vet döv  rün  də 
it  ti  faq öl  kə  lə  ri ara  sın  da sə  na  ye mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri olub 
və bu po  ten  sial döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin iq  ti  sa  di 
kur  sun  da xü  su  si yer tu  tur. Bəs, müasir və uğur  lu sə  na  ye 
for  ma  la  rı han  sı  lar  dır?
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xü  su  si sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin və əra  zi -
lə  rin in  ki  şa  fı  na yö  nəl  miş ba  lans -
laş  dı  rıl  ma  mış in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sın-
 dan əl çək  mək la  zım  dır. Yə  ni bü -
tün sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin və tex  no -
park  la  rın har  mo  nik in  ki  şa  fı  na im -
kan ya  ra  dan ba  lans  laş  dı  rıl  mış mil  li 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı üz  rə fəaliy  yət 
gös  tər  mək gərəkdir.  İkin  ci  si, or  ta 
və uzun müd  dət  li sə  na  ye park  la  rı 
sə  na  ye şə  hər  cik  lə  ri  nə çev  ril  mə  li -
dir. Baş  qa söz  lə, öz-özü  nü tə  min 
edən şə  hər sta  tu  su al  maq üçün ya -
şa  yış, mə  də  ni və təh  sil funk  si  ya  la  rı 
da da  xil ol  maq  la müx  tə  lif funk  si -
ya  lar is  teh  sal funk  si  ya  la  rı ilə bir -
ləş  di  ril  mə  li  dir. Azər  bay  can  da yük-
 sək tex  no  lo  gi  ya  lı sə  na  ye park  la  rı, 
bir  ləş  miş sə  na  ye park  la  rı, re  surs  la-
 rın ye  ni  dən is  teh  sa  lı və eko  lo  ji sə -
na  ye park  la  rı da da  xil ol  maq  la 
müx  tə  lif tip  li sə  na  ye zo  na  la  rı ya -
rat  maq  la öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı da  ha 
sü  rət  lə in  ki  şaf edə bi  lər.

Re  gion  lar  da tex  no  park  la  rın in -

ki  şaf sə  viy  yə  si  nə is  teh  sa  lın miq  ya -
sı əhə  miy  yət  li şə  kil  də tə  sir gös  tə -
rir. Be  lə ki, is  teh  sa  lın həc  mi art  dıq-
 ca, məh  sul va  hi  di  nə dü  şən xərc  lər 
də aza  lır. Bu, sə  na  ye zo  na  la  rın  da 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə-
 ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə ay  rı-ay  rı xid -
mət  lə  rə və məh  sul  la  ra olan ümu  mi 
tə  lə  bin art  ma  sı  na və nə  ti  cə  də gös -
tə  ri  lən xid  mət  lə  rin ma  ya də  yə  ri  nin 
aşa  ğı düş  mə  si  nə sə  bəb olur.

Öl  kə  miz  də da  xi  li ba  za  rın ki  çik 
ol  du  ğu  nu nə  zə  rə al  saq, sə  na  ye zo -
na  la  rı  nın ix  ra  ca  tı  na dəs  tək proq -
ram  la  rı da çox va  cib  dir. Eti  raf et -
mək la  zım  dır ki, öl  kə  miz  də və re -
gion  lar  da ək  sər müəs  si  sə  lər or  ta 
və ki  çik müəs  si  sə  lər  dir və az say  da 
məh  sul  lar qlo  bal rə  qa  bət qa  bi  liy -
yə  ti  nə ma  lik  dir. Bun  dan baş  qa 
müəs  si  sə  lə  rin xa  ri  ci ba  zar  lar haq -
qın  da mə  lu  mat  la  rı və təc  rü  bə  lə  ri 
də çox az  dır. Bu amil  lər Azər  bay -
can müəs  si  sə  lə  ri  nin xa  ri  ci ba  zar  la -
ra çı  xış əl  də et  mə  si üçün ma  neələr 

ya  ra  dır. Bu prob  le  min həl  li də döv-
 lə  tin dəs  tə  yi ilə ger  çək  lə  şir. Be  lə ki, 
döv  lət mü  va  fiq təş  ki  lat  lar  la əmək -
daş  lıq et  mək  lə müx  tə  lif dəs  tək 
proq  ram  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rir. Proq -
ram  la  ra ix  ra  cın ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə -
si dəs  tə  yi, xa  ri  ci mar  ke  tinq dəs  tə  yi, 
ix  rac məs  lə  hət  lə  ri və xa  ri  ci ba  zar -
lar haq  qın  da in  for  ma  si  ya xid  mət -
lə  ri da  xil  dir.

Ümu  mi  lik  də təh  lil  lər gös  tə  rir ki, 
tex  no  park  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı Azər -
bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  ha sü  rət -
lə in  ki  şaf et  mə  si  nə tə  kan ve  rə  cək və 
xa  ri  ci ti  ca  rət əla  qə  lə  ri xey  li ge  niş  lə -
nə  cək. Tex  no  park  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı 
həm də öl  kə  də ki  çik və yük  sək elm 
tu  tum  lu sə  na  ye sa  hə  lə  ri ilə məş  ğul 
olan sa  hib  kar  lar sin  fi  ni for  ma  laş  dı -
ra  caq. Tex  no  park  lar hə  min sa  hib -
kar  la  ra im  kan ve  rə  cək ki, is  teh  sal 
et  dik  lə  ri məh  sul  lar qiy  mət ba  xı -
mın  dan rə  qa  bə  tə da  vam  lı ol  sun, 
həm də xa  ri  ci al  ter  na  tiv  lə  ri ilə key -
fiy  yət ya  rı  şın  da ge  ri qal  ma  sın.

TƏRƏQQİ

cə  də alü  mi  nium, Go  ran  boy  da gips 
və gips məh  sul  la  rı, Min  gə  çe  vir  də 
po  lieti  len bo  ru  lar, elekt  ron ava  dan -
lıq  la  rı, Sum  qa  yıt  da ka  ğız ema  lı, bit-
 ki yağ  la  rı, gü  nəş pa  nel  lə  ri, Ma  sal  lı -
da və Ab  şe  ron  da kər  pic, Ha  cı  qa -
bul  da ke  ra  mik pli  tə  lər, Gə  də  bəy və 
Daş  kə  sən  də qı  zıl ema  lı, Oğuz  da 
qar  ğı  da  lı ema  lı və qlü  ko  za, İmiş  li  də 
şə  kər, bit  ki yağ  la  rı və qa  rı  şıq yem 
za  vod  la  rı, Ma  sal  lı  da me  bel fab  ri  ki, 
yüz  lər  lə di  gər ti  kin  ti ma  te  rialı, me -
bel, emal, çö  rək və di  gər müasir 
müəs  si  sə  lər fəaliy  yə  tə baş  la  yıb.

Tex  no  park  la  ra ya  tı  rı  lan və  sait  lə-
 rə gü  zəşt  lə  rin tət  biq edil  mə  si də bu 
əra  zi  lər  də iş  lə  mə  yin sa  hib  kar  lar 
üçün da  ha əl  ve  riş  li ol  du  ğu  nu gös -
tə  rir. Ver  gi  lər Mə  cəl  lə  si  nə olunan 
son də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən, öl  kə  də 
ya  ra  dı  lan sə  na  ye və tex  no  lo  gi  ya 

park  la  rı  nın ida  rəedi  ci təş  ki  la  tı və 
ya ope  ra  to  ru  nun mən  fəəti  nin par -
kın inf  rast  ruk  tu  ru  nun ti  kin  ti  si  nə 
və sax  la  nıl  ma  sı  na yö  nəl  dil  miş his -
sə  si ver  gi  dən azaddır. Bun  dan baş-
 qa par  kın re  zi  den  ti olan, yə  ni ora -
da fəaliy  yət gös  tə  rən hü  qu  qi şəxs -
lə  rin park  da  kı fəaliy  yə  tin  dən əl  də 
edi  lən gə  lir  lər 7 il müd  də  ti  nə ver -
gi  yə tabe tutulmur.

Qeyd edək ki, Sum  qa  yıt Tex  no -
par  kı öl  kə  də qu  ru  lan ilk tex  no -
park  dır. 45 hek  tar əra  zi  si olan bu 
tex  no  par  kın is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si öl -
kə  miz  də elekt  roener  ge  ti  ka  nın in -
ki  şa  fı  na, ener  ji müəs  si  sə  lə  ri  nin ye -
ni  dən qu  rul  ma  sı  na və müasir  ləş  di-
 ril  mə  si  nə, elekt  roener  ge  ti  ka sə  na -
ye  si üçün məh  sul  lar is  teh  sal edə -
cək za  vod  lar, sex  lər qu  rul  ma  sı  na  
ge  niş im  kan  lar aça  caq  dır. Müəs  si -

sə tam işə düş  dük  dən son  ra bu  ra -
da 3 min nə  fər  dən çox in  sa  nın, o 
cüm  lə  dən yük  sək ix  ti  sas  lı mü  hən -
dis  lə  rin daimi iş  lə tə  min edil  mə  si 
nə  zər  də tu  tu  lur. Bu və ya di  gər 
tex  no  park  la  rın sə  mə  rə  li fəaliy  yət -
lə  ri  ni tə  min et  mək üçün dün  ya  da 
cid  di uğur  lar qazanmış tex  no  park-
 la  rın müs  bət təc  rü  bə  si  ni nə  zə  rə al -
maq va  cib  dir.

Vur  ğu  la  maq la  zım  dır ki, bu gü -
zəşt  lər və sis  tem  li  lik nə  ti  cə  sin  də 
tex  no  park  la  rın in  ves  ti  si  ya cəl  be  di -
ci  li  yi çox yük  sək he  sab edilir. İq  ti -
sad  çı  lar be  lə qə  naətə gə  lir  lər ki, 
or  ta və uzun müd  dət  li sə  na  ye 
komp  leks  lə  ri aşa  ğı  da  kı ki  mi ol  ma -
lı  dır: bi  rin  ci  si, özəl sek  tor tə  rə  fin -
dən sə  na  ye park  la  rı da da  xil ol -
maq  la müx  tə  lif təş  ki  let  mə me  tod -
la  rı ya  ra  dıl  ma  lı  dır. Bun  dan baş  qa 

“Neftçalanın bu hissəsi abadlaşır, 
gözəlləşir, rayon mərkəzində quruculuq 
işləri aparılır. İstərdim ki, hər bir kənddə 
də işlər bu səviyyədə olsun. Bizim əsas 
məqsədimiz də bundan ibarətdir...”

İlham Əliyev
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xü  su  si sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin və əra  zi -
lə  rin in  ki  şa  fı  na yö  nəl  miş ba  lans -
laş  dı  rıl  ma  mış in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sın-
 dan əl çək  mək la  zım  dır. Yə  ni bü -
tün sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin və tex  no -
park  la  rın har  mo  nik in  ki  şa  fı  na im -
kan ya  ra  dan ba  lans  laş  dı  rıl  mış mil  li 
in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı üz  rə fəaliy  yət 
gös  tər  mək gərəkdir.  İkin  ci  si, or  ta 
və uzun müd  dət  li sə  na  ye park  la  rı 
sə  na  ye şə  hər  cik  lə  ri  nə çev  ril  mə  li -
dir. Baş  qa söz  lə, öz-özü  nü tə  min 
edən şə  hər sta  tu  su al  maq üçün ya -
şa  yış, mə  də  ni və təh  sil funk  si  ya  la  rı 
da da  xil ol  maq  la müx  tə  lif funk  si -
ya  lar is  teh  sal funk  si  ya  la  rı ilə bir -
ləş  di  ril  mə  li  dir. Azər  bay  can  da yük-
 sək tex  no  lo  gi  ya  lı sə  na  ye park  la  rı, 
bir  ləş  miş sə  na  ye park  la  rı, re  surs  la-
 rın ye  ni  dən is  teh  sa  lı və eko  lo  ji sə -
na  ye park  la  rı da da  xil ol  maq  la 
müx  tə  lif tip  li sə  na  ye zo  na  la  rı ya -
rat  maq  la öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı da  ha 
sü  rət  lə in  ki  şaf edə bi  lər.

Re  gion  lar  da tex  no  park  la  rın in -

ki  şaf sə  viy  yə  si  nə is  teh  sa  lın miq  ya -
sı əhə  miy  yət  li şə  kil  də tə  sir gös  tə -
rir. Be  lə ki, is  teh  sa  lın həc  mi art  dıq-
 ca, məh  sul va  hi  di  nə dü  şən xərc  lər 
də aza  lır. Bu, sə  na  ye zo  na  la  rın  da 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə-
 ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə ay  rı-ay  rı xid -
mət  lə  rə və məh  sul  la  ra olan ümu  mi 
tə  lə  bin art  ma  sı  na və nə  ti  cə  də gös -
tə  ri  lən xid  mət  lə  rin ma  ya də  yə  ri  nin 
aşa  ğı düş  mə  si  nə sə  bəb olur.

Öl  kə  miz  də da  xi  li ba  za  rın ki  çik 
ol  du  ğu  nu nə  zə  rə al  saq, sə  na  ye zo -
na  la  rı  nın ix  ra  ca  tı  na dəs  tək proq -
ram  la  rı da çox va  cib  dir. Eti  raf et -
mək la  zım  dır ki, öl  kə  miz  də və re -
gion  lar  da ək  sər müəs  si  sə  lər or  ta 
və ki  çik müəs  si  sə  lər  dir və az say  da 
məh  sul  lar qlo  bal rə  qa  bət qa  bi  liy -
yə  ti  nə ma  lik  dir. Bun  dan baş  qa 
müəs  si  sə  lə  rin xa  ri  ci ba  zar  lar haq -
qın  da mə  lu  mat  la  rı və təc  rü  bə  lə  ri 
də çox az  dır. Bu amil  lər Azər  bay -
can müəs  si  sə  lə  ri  nin xa  ri  ci ba  zar  la -
ra çı  xış əl  də et  mə  si üçün ma  neələr 

ya  ra  dır. Bu prob  le  min həl  li də döv-
 lə  tin dəs  tə  yi ilə ger  çək  lə  şir. Be  lə ki, 
döv  lət mü  va  fiq təş  ki  lat  lar  la əmək -
daş  lıq et  mək  lə müx  tə  lif dəs  tək 
proq  ram  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rir. Proq -
ram  la  ra ix  ra  cın ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə -
si dəs  tə  yi, xa  ri  ci mar  ke  tinq dəs  tə  yi, 
ix  rac məs  lə  hət  lə  ri və xa  ri  ci ba  zar -
lar haq  qın  da in  for  ma  si  ya xid  mət -
lə  ri da  xil  dir.

Ümu  mi  lik  də təh  lil  lər gös  tə  rir ki, 
tex  no  park  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı Azər -
bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın da  ha sü  rət -
lə in  ki  şaf et  mə  si  nə tə  kan ve  rə  cək və 
xa  ri  ci ti  ca  rət əla  qə  lə  ri xey  li ge  niş  lə -
nə  cək. Tex  no  park  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı 
həm də öl  kə  də ki  çik və yük  sək elm 
tu  tum  lu sə  na  ye sa  hə  lə  ri ilə məş  ğul 
olan sa  hib  kar  lar sin  fi  ni for  ma  laş  dı -
ra  caq. Tex  no  park  lar hə  min sa  hib -
kar  la  ra im  kan ve  rə  cək ki, is  teh  sal 
et  dik  lə  ri məh  sul  lar qiy  mət ba  xı -
mın  dan rə  qa  bə  tə da  vam  lı ol  sun, 
həm də xa  ri  ci al  ter  na  tiv  lə  ri ilə key -
fiy  yət ya  rı  şın  da ge  ri qal  ma  sın.

TƏRƏQQİ

cə  də alü  mi  nium, Go  ran  boy  da gips 
və gips məh  sul  la  rı, Min  gə  çe  vir  də 
po  lieti  len bo  ru  lar, elekt  ron ava  dan -
lıq  la  rı, Sum  qa  yıt  da ka  ğız ema  lı, bit-
 ki yağ  la  rı, gü  nəş pa  nel  lə  ri, Ma  sal  lı -
da və Ab  şe  ron  da kər  pic, Ha  cı  qa -
bul  da ke  ra  mik pli  tə  lər, Gə  də  bəy və 
Daş  kə  sən  də qı  zıl ema  lı, Oğuz  da 
qar  ğı  da  lı ema  lı və qlü  ko  za, İmiş  li  də 
şə  kər, bit  ki yağ  la  rı və qa  rı  şıq yem 
za  vod  la  rı, Ma  sal  lı  da me  bel fab  ri  ki, 
yüz  lər  lə di  gər ti  kin  ti ma  te  rialı, me -
bel, emal, çö  rək və di  gər müasir 
müəs  si  sə  lər fəaliy  yə  tə baş  la  yıb.

Tex  no  park  la  ra ya  tı  rı  lan və  sait  lə-
 rə gü  zəşt  lə  rin tət  biq edil  mə  si də bu 
əra  zi  lər  də iş  lə  mə  yin sa  hib  kar  lar 
üçün da  ha əl  ve  riş  li ol  du  ğu  nu gös -
tə  rir. Ver  gi  lər Mə  cəl  lə  si  nə olunan 
son də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən, öl  kə  də 
ya  ra  dı  lan sə  na  ye və tex  no  lo  gi  ya 

park  la  rı  nın ida  rəedi  ci təş  ki  la  tı və 
ya ope  ra  to  ru  nun mən  fəəti  nin par -
kın inf  rast  ruk  tu  ru  nun ti  kin  ti  si  nə 
və sax  la  nıl  ma  sı  na yö  nəl  dil  miş his -
sə  si ver  gi  dən azaddır. Bun  dan baş-
 qa par  kın re  zi  den  ti olan, yə  ni ora -
da fəaliy  yət gös  tə  rən hü  qu  qi şəxs -
lə  rin park  da  kı fəaliy  yə  tin  dən əl  də 
edi  lən gə  lir  lər 7 il müd  də  ti  nə ver -
gi  yə tabe tutulmur.

Qeyd edək ki, Sum  qa  yıt Tex  no -
par  kı öl  kə  də qu  ru  lan ilk tex  no -
park  dır. 45 hek  tar əra  zi  si olan bu 
tex  no  par  kın is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si öl -
kə  miz  də elekt  roener  ge  ti  ka  nın in -
ki  şa  fı  na, ener  ji müəs  si  sə  lə  ri  nin ye -
ni  dən qu  rul  ma  sı  na və müasir  ləş  di-
 ril  mə  si  nə, elekt  roener  ge  ti  ka sə  na -
ye  si üçün məh  sul  lar is  teh  sal edə -
cək za  vod  lar, sex  lər qu  rul  ma  sı  na  
ge  niş im  kan  lar aça  caq  dır. Müəs  si -

sə tam işə düş  dük  dən son  ra bu  ra -
da 3 min nə  fər  dən çox in  sa  nın, o 
cüm  lə  dən yük  sək ix  ti  sas  lı mü  hən -
dis  lə  rin daimi iş  lə tə  min edil  mə  si 
nə  zər  də tu  tu  lur. Bu və ya di  gər 
tex  no  park  la  rın sə  mə  rə  li fəaliy  yət -
lə  ri  ni tə  min et  mək üçün dün  ya  da 
cid  di uğur  lar qazanmış tex  no  park-
 la  rın müs  bət təc  rü  bə  si  ni nə  zə  rə al -
maq va  cib  dir.

Vur  ğu  la  maq la  zım  dır ki, bu gü -
zəşt  lər və sis  tem  li  lik nə  ti  cə  sin  də 
tex  no  park  la  rın in  ves  ti  si  ya cəl  be  di -
ci  li  yi çox yük  sək he  sab edilir. İq  ti -
sad  çı  lar be  lə qə  naətə gə  lir  lər ki, 
or  ta və uzun müd  dət  li sə  na  ye 
komp  leks  lə  ri aşa  ğı  da  kı ki  mi ol  ma -
lı  dır: bi  rin  ci  si, özəl sek  tor tə  rə  fin -
dən sə  na  ye park  la  rı da da  xil ol -
maq  la müx  tə  lif təş  ki  let  mə me  tod -
la  rı ya  ra  dıl  ma  lı  dır. Bun  dan baş  qa 

“Neftçalanın bu hissəsi abadlaşır, 
gözəlləşir, rayon mərkəzində quruculuq 
işləri aparılır. İstərdim ki, hər bir kənddə 
də işlər bu səviyyədə olsun. Bizim əsas 
məqsədimiz də bundan ibarətdir...”

İlham Əliyev
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 də olu  nur. Qlo  bal iq  ti  sa  di böh  ran -
lar in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin ma  liy  yə 
sek  to  run  dan qay  naq  la  nır və təd  ri -
cən bü  tün öl  kə  lə  rə nü  fuz edir. Bü -
tün dün  ya  da mü  şa  hi  də olu  nan bu 
mən  fi tə  za  hür  lər  dən ölkəmizin 
kəs  kin şə  kil  də tə  sir  lən  mə  mə  si, qar-
 şı  dur  ma və tə  la  tüm  lər  dən uzaq 
dur  ma  sı, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in -
ki  şaf tem  pi  nin ar  tan is  ti  qa  mət  də 
da  vam et  mə  si bi  rin  ci növ  bə  də res -
pub  li  ka  mı  zın müd  rik şə  kil  də, 
uzaq  gö  rən  lik  lə və düz  gün st  ra  te  ji 
yol iz  lə  mək  lə ida  rə olun  ma  sına 
bağ  lı  dır. Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yul  muş və da -
hi  ya  nə şə  kil  də ha  zır  lan  mış si  ya  si 
kur  sun bu gün möh  tə  rəm Pre  zi -
den  ti  miz cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə -
fin  dən uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
öl  kə  mi  zin so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın -
da  kı da  ya  nıq  lı  lı  ğın baş  lı  ca sə  bə  bi -
dir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər-
bay ca nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 

sis  te  mi  nə sü  rət  li in  teq  ra  si  ya  sı, elə -
cə də iq  ti  sa  diy  yatın, ix  ra  cın di  ver -
si  fi  ka  si  ya  sı  nın və di  na  mik in  ki  şa -
fının tə  min edil  mə  si məhz res  pub -
li  ka  mız  da sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fın -
dan bi  la  va  si  tə ası  lı ola  caq  dır. İs  tə -
ni  lən öl  kə  də hər han  sı bir sa  hə  yə 
ya  tı  rım edən sa  hib  kar və ya iş ada-
 mı sər  ma  yə  si  nin qa  ran  tı məq  sə  di  lə 
o öl  kə haq  qın  da ge  niş  miq  yas  lı 
araş  dır  ma və təd  qi  qat  lar apa  rır. 
Müs  tə  qil  li  yi  ni ye  ni  cə qa  zan  mış, 
ağır mü  ha  ri  bə  dən çıx  sa da mü  ha  ri-
 bə şə  raitin  də ya  şa  yan Azər  bay  can -
da dün  ya  nın qa  baq  cıl şir  kət  lə  ri  nin 
hə  lə 1994-cü il  də ən bö  yük iq  ti  sa  di 
ya  tı  rım  lar  dan sa  yı  lan neft sa  hə  si  nə 
bö  yük həcm  də in  ves  ti  si  ya qoy  ma -
ğa ra  zı  laş  ma  sı və be  lə  lik  lə, “Əs  rin 
mü  qa  vi  lə  si”nin bağ  lan  ma  sı öz 
növ  bə  sin  də öl  kə  mi  zin si  ya  si ida  rə 
sis  te  mi  nə və rəh  bər  li  yi  nə olan 
inam və eti  ba  rın gös  tə  ri  ci  si idi. Bu 
mü  qa  vi  lə öz növ  bə  sin  də bü  tün iş 
adam  la  rı üçün bir ça  ğı  rış və zə  ma-

 nət mə  na  sı  nı da  şı  yır  dı. Bu mü  qa -
vi  lə  nin bağ  lan  ma  sı ilə Azər  bay  can 
in  ves  ti  si  ya və ya  tı  rım  la  ra açıq, de -
mok  ra  ti  ya və in  ki  şafı hə  dəf  lə  yən 
müasir və qa  baq  cıl öl  kə ol  ma  sı  nı 
bü  tün dün  ya  ya bə  yan et  di. Ötən 
il  lə  rin sta  tis  tik gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə, ye  ni 
iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, şir  kət  lə -
rin açıl  ma və bağ  lan  ma nis  bə  ti  nə 
nə  zər sal  dıq  da Azər  bay  can  da iq  ti -
sa  di da  ya  nıq  lı  lıq faizi  nin nə də  rə -
cə  də yük  sək ol  du  ğu mü  şa  hi  də 
edil  mək  də  dir.

Hər bir öl  kə  nin əsas in  ki  şaf di -
na  mi  ka  sı  nı şərt  lən  di  rən, is  ti  qa  mət 
ve  rən sə  na  ye  ləş  mə və kənd tə  sər -
rü  fa  tı  dır.

Sə  na  ye  ləş  mə si  ya  sə  ti is  ti  qa  mə -
tin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər və 
döv  lət dəs  tə  yi nə  ti  cə  sin  də son il  lər 
öl  kə  miz ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qoy  muş, möv  cud sa  hə  lər 
ge  niş  lən  mək  lə ya  na  şı, ye  ni sə  na  ye 
park  la  rı ya  ra  dıl  ma  ğa baş  la  mış, 
mü  da  fiə sə  na  ye  si, in  for  ma  si  ya tex -
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İn  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si 
gös  tə  rir ki, mil  li iq  ti  sa  diy  yat  da neft 
sə  na  ye  si  nin sü  rət  li in  ki  şa  fı fo  nun -
da öl  kə  yə da  xil olan in  ves  ti  si  ya  lar-
 dan, elə  cə də tə  bii re  surs  lar va  si  tə -
si  lə for  ma  la  şan döv  lət büd  cə  si gə -
lir  lə  rin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil -
mə  si xü  su  si  lə mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. Bü  tün bun  lar döv  lət st -
ruk  tur si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  si ilə sıx əla  qə  dar olub, ey  ni za -
man  da, iq  ti  sa  diy  ya  tın di  gər sa  hə -
lə  ri  nə məq  səd  li in  ves  ti  si  ya  la  rın 
ya  tı  rıl  ma  sın  dan da bi  la  va  si  tə ası  lı -
dır. Məhz bu amil  lər nə  zə  rə alı  na -
raq res  pub  li  ka  mız  da qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si is  ti -
qa  mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər və atı  lan 
ad  dım  lar iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın di  na -
mik, ta  raz  lı və da  ya  nıq  lı xa  rak  ter 
da  şı  ma  sı  na xid  mət edir. Qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, ey -
ni za  man  da, ba  zar kon  yunk  tu  run -
da baş ve  rən də  yi  şik  lik  lər  dən mil  li 
iq  ti  sa  diy  ya  tın sı  ğor  ta  lan  ma  sı məq -

sə  di  lə al  ter  na  tiv va  riant  la  rın real -
lıq  da tət  bi  qi  ni özün  də əks et  di  rir. 
Öl  kə  miz  də apa  rı  lan bu uğur  lu si -
ya  sə  tin nə  ti  cə  si  dir ki, bey  nəl  xalq 
aləm  də iq  ti  sa  di və si  ya  si möv  qe  yi -
miz hər gün da  ha da möh  kəm  lə -
nir, bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın he  sa -
bat  la  rın  da res  pub  li  ka  mız is  la  hat  çı 
döv  lət ki  mi yer tu  tur, dün  ya  nın 
nü  fuz  lu təş  ki  lat  la  rı Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yən qə  rar və 
qət  na  mə  lər qə  bul edir.

Bu gün hər kə  sə mə  lum  dur ki, 
son il  lər dün  ya  da baş ve  rən si  ya  si 
çax  naş  ma  lar, ağır münaqişələr, 
ener  ji ba  za  rın  da  kı qey  ri-sa  bit  lik, 
əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rı  nın mil  li 
val  yu  ta  la  rı  nın de  val  va  si  ya  sı hər 
bir öl  kə  nin iq  ti  sa  di ri  fahına tə  sir 
et  mək  də  dir. Bey  nəl  xalq mü  na  si -
bət  lər sis  te  mi  ni əha  tə edən qlo  bal -
laş  ma pro  ses  lə  ri  nin təh  li  li za  ma  nı 
be  lə qə  naətə gəl  mək müm  kün  dür 
ki, bu ten  den  si  ya  lar əsas eti  ba  ri  lə 
qlo  bal iq  ti  sa  di böh  ran  lar  la mü  şa  hi-
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 də olu  nur. Qlo  bal iq  ti  sa  di böh  ran -
lar in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin ma  liy  yə 
sek  to  run  dan qay  naq  la  nır və təd  ri -
cən bü  tün öl  kə  lə  rə nü  fuz edir. Bü -
tün dün  ya  da mü  şa  hi  də olu  nan bu 
mən  fi tə  za  hür  lər  dən ölkəmizin 
kəs  kin şə  kil  də tə  sir  lən  mə  mə  si, qar-
 şı  dur  ma və tə  la  tüm  lər  dən uzaq 
dur  ma  sı, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in -
ki  şaf tem  pi  nin ar  tan is  ti  qa  mət  də 
da  vam et  mə  si bi  rin  ci növ  bə  də res -
pub  li  ka  mı  zın müd  rik şə  kil  də, 
uzaq  gö  rən  lik  lə və düz  gün st  ra  te  ji 
yol iz  lə  mək  lə ida  rə olun  ma  sına 
bağ  lı  dır. Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yul  muş və da -
hi  ya  nə şə  kil  də ha  zır  lan  mış si  ya  si 
kur  sun bu gün möh  tə  rəm Pre  zi -
den  ti  miz cə  nab İl  ham Əli  yev tə  rə -
fin  dən uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
öl  kə  mi  zin so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın -
da  kı da  ya  nıq  lı  lı  ğın baş  lı  ca sə  bə  bi -
dir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər-
bay ca nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 

sis  te  mi  nə sü  rət  li in  teq  ra  si  ya  sı, elə -
cə də iq  ti  sa  diy  yatın, ix  ra  cın di  ver -
si  fi  ka  si  ya  sı  nın və di  na  mik in  ki  şa -
fının tə  min edil  mə  si məhz res  pub -
li  ka  mız  da sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fın -
dan bi  la  va  si  tə ası  lı ola  caq  dır. İs  tə -
ni  lən öl  kə  də hər han  sı bir sa  hə  yə 
ya  tı  rım edən sa  hib  kar və ya iş ada-
 mı sər  ma  yə  si  nin qa  ran  tı məq  sə  di  lə 
o öl  kə haq  qın  da ge  niş  miq  yas  lı 
araş  dır  ma və təd  qi  qat  lar apa  rır. 
Müs  tə  qil  li  yi  ni ye  ni  cə qa  zan  mış, 
ağır mü  ha  ri  bə  dən çıx  sa da mü  ha  ri-
 bə şə  raitin  də ya  şa  yan Azər  bay  can -
da dün  ya  nın qa  baq  cıl şir  kət  lə  ri  nin 
hə  lə 1994-cü il  də ən bö  yük iq  ti  sa  di 
ya  tı  rım  lar  dan sa  yı  lan neft sa  hə  si  nə 
bö  yük həcm  də in  ves  ti  si  ya qoy  ma -
ğa ra  zı  laş  ma  sı və be  lə  lik  lə, “Əs  rin 
mü  qa  vi  lə  si”nin bağ  lan  ma  sı öz 
növ  bə  sin  də öl  kə  mi  zin si  ya  si ida  rə 
sis  te  mi  nə və rəh  bər  li  yi  nə olan 
inam və eti  ba  rın gös  tə  ri  ci  si idi. Bu 
mü  qa  vi  lə öz növ  bə  sin  də bü  tün iş 
adam  la  rı üçün bir ça  ğı  rış və zə  ma-

 nət mə  na  sı  nı da  şı  yır  dı. Bu mü  qa -
vi  lə  nin bağ  lan  ma  sı ilə Azər  bay  can 
in  ves  ti  si  ya və ya  tı  rım  la  ra açıq, de -
mok  ra  ti  ya və in  ki  şafı hə  dəf  lə  yən 
müasir və qa  baq  cıl öl  kə ol  ma  sı  nı 
bü  tün dün  ya  ya bə  yan et  di. Ötən 
il  lə  rin sta  tis  tik gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə, ye  ni 
iş yer  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, şir  kət  lə -
rin açıl  ma və bağ  lan  ma nis  bə  ti  nə 
nə  zər sal  dıq  da Azər  bay  can  da iq  ti -
sa  di da  ya  nıq  lı  lıq faizi  nin nə də  rə -
cə  də yük  sək ol  du  ğu mü  şa  hi  də 
edil  mək  də  dir.

Hər bir öl  kə  nin əsas in  ki  şaf di -
na  mi  ka  sı  nı şərt  lən  di  rən, is  ti  qa  mət 
ve  rən sə  na  ye  ləş  mə və kənd tə  sər -
rü  fa  tı  dır.

Sə  na  ye  ləş  mə si  ya  sə  ti is  ti  qa  mə -
tin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər və 
döv  lət dəs  tə  yi nə  ti  cə  sin  də son il  lər 
öl  kə  miz ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qoy  muş, möv  cud sa  hə  lər 
ge  niş  lən  mək  lə ya  na  şı, ye  ni sə  na  ye 
park  la  rı ya  ra  dıl  ma  ğa baş  la  mış, 
mü  da  fiə sə  na  ye  si, in  for  ma  si  ya tex -
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İn  ki  şaf et  miş öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si 
gös  tə  rir ki, mil  li iq  ti  sa  diy  yat  da neft 
sə  na  ye  si  nin sü  rət  li in  ki  şa  fı fo  nun -
da öl  kə  yə da  xil olan in  ves  ti  si  ya  lar-
 dan, elə  cə də tə  bii re  surs  lar va  si  tə -
si  lə for  ma  la  şan döv  lət büd  cə  si gə -
lir  lə  rin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil -
mə  si xü  su  si  lə mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. Bü  tün bun  lar döv  lət st -
ruk  tur si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril -
mə  si ilə sıx əla  qə  dar olub, ey  ni za -
man  da, iq  ti  sa  diy  ya  tın di  gər sa  hə -
lə  ri  nə məq  səd  li in  ves  ti  si  ya  la  rın 
ya  tı  rıl  ma  sın  dan da bi  la  va  si  tə ası  lı -
dır. Məhz bu amil  lər nə  zə  rə alı  na -
raq res  pub  li  ka  mız  da qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si is  ti -
qa  mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər və atı  lan 
ad  dım  lar iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın di  na -
mik, ta  raz  lı və da  ya  nıq  lı xa  rak  ter 
da  şı  ma  sı  na xid  mət edir. Qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, ey -
ni za  man  da, ba  zar kon  yunk  tu  run -
da baş ve  rən də  yi  şik  lik  lər  dən mil  li 
iq  ti  sa  diy  ya  tın sı  ğor  ta  lan  ma  sı məq -

sə  di  lə al  ter  na  tiv va  riant  la  rın real -
lıq  da tət  bi  qi  ni özün  də əks et  di  rir. 
Öl  kə  miz  də apa  rı  lan bu uğur  lu si -
ya  sə  tin nə  ti  cə  si  dir ki, bey  nəl  xalq 
aləm  də iq  ti  sa  di və si  ya  si möv  qe  yi -
miz hər gün da  ha da möh  kəm  lə -
nir, bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın he  sa -
bat  la  rın  da res  pub  li  ka  mız is  la  hat  çı 
döv  lət ki  mi yer tu  tur, dün  ya  nın 
nü  fuz  lu təş  ki  lat  la  rı Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yən qə  rar və 
qət  na  mə  lər qə  bul edir.

Bu gün hər kə  sə mə  lum  dur ki, 
son il  lər dün  ya  da baş ve  rən si  ya  si 
çax  naş  ma  lar, ağır münaqişələr, 
ener  ji ba  za  rın  da  kı qey  ri-sa  bit  lik, 
əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rı  nın mil  li 
val  yu  ta  la  rı  nın de  val  va  si  ya  sı hər 
bir öl  kə  nin iq  ti  sa  di ri  fahına tə  sir 
et  mək  də  dir. Bey  nəl  xalq mü  na  si -
bət  lər sis  te  mi  ni əha  tə edən qlo  bal -
laş  ma pro  ses  lə  ri  nin təh  li  li za  ma  nı 
be  lə qə  naətə gəl  mək müm  kün  dür 
ki, bu ten  den  si  ya  lar əsas eti  ba  ri  lə 
qlo  bal iq  ti  sa  di böh  ran  lar  la mü  şa  hi-
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əsas sek  tor  la  rı üz  rə in  ki  şaf hə  dəf -
lə  ri və is  ti  qa  mət  lə  ri müəy  yən edil -
di. Xü  su  si  lə sa  hib  kar  lar üçün aşıl -
maz səd  də çev  ril  miş li  sen  zi  ya  la  rın 
və yox  la  ma  la  rın tən  zim  lən  mə  si, li -

sen  zi  ya və ica  zə  lə  rin ve  ril  mə  si xid-
 mə  ti  nin “ASAN xid  mət”-ə hə  va  lə 
olun  ma  sı pro  se  si öl  kə  də biz  nes 
mü  hi  tin  də ya  ran  mış dur  ğun  lu  ğun 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı yö  nün  də mü -
hüm ad  dım ol  du.

İq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın da  ya  nıq  lı, 
sta  bil in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də bir  ba -
şa fi  qur olan in  ves  tor  la  rın hü  quq -
la  rı  nın mü  da  fiəsi, on  la  rın prak  ti  ki 
fəaliy  yət za  ma  nı qa  nun  ve  ri  ci  li  yin 
tə  ləb  lə  rin  dən ra  hat  lıq  la is  ti  fa  də  si 
məq  sə  di  lə Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Mil  li Məc  li  si hü  qu  qi ba  za  nın 
mü  kəm  məl şə  kil  də tək  mil  ləş  di  ril -
mə  si və za  man  la ayaq  la  şa bil  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də aidiy  yə  ti na  zir  lik və 
ko  mi  tə  lər  lə iş  bir  li  yi çər  çi  və  sin  də 
mü  hüm iş  lər hə  ya  ta ke  çir  mək  də, 
in  ki  şa  fa tə  kan ola bi  lə  cək ye  ni qa -
nun  lar qə  bul et  mək  də  dir. De  mək 
olar ki, Mil  li Məc  li  sin bü  tün ple  nar 
ic  las  la  rın  da iq  ti  sa  di mə  sə  lə  lər mü -
za  ki  rə edi  lir, ye  ni tək  lif və fi  kir  lər 
səs  lən  di  ri  lir.

Ey  ni za  man  da, qə  bul et  di  yi  miz 
qa  nun  la  rın yer  lər  də tət  bi  qi, bu sa -

hə  də han  sı çə  tin  lik  lə  rin möv  cud  lu-
 ğu, fer  mer  lə  rin tək  lif və irad  la  rı  nı 
öy  rən  mək məq  sə  di  lə mü  tə  ma  di 
ola  raq re  gion  la  ra sə  fər  lər edi  lir, 
yer  li sa  hib  kar  lar və əkin  çi  lər  lə ün -
siy  yət qu  ru  lur, təş  vi  qe  di  ci və 
maarif  lən  di  ri  ci söh  bət  lər apa  rı  lır. 
Bu gün yer  li is  teh  sal müəs  si  sə  lə  ri -
nin sa  yı  nın dur  ma  dan art  ma  sı, ix -
rac po  ten  sialı  mı  zın yük  sə  lə  rək öl -
kə  mi  zin id  xal  dan və xa  ri  ci val  yu -
ta  dan ası  lı  lı  ğı  nın azal  ma  sı pro  se  si 
apa  rı  lan bu is  la  hat  la  rın ba  riz nə  ti -
cə  si  dir.

Bu gün Azər  bay  can  da apa  rı  lan 
iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın çox  şa  xə  li, sta -
bil və da  vam  lı ol  ma  sı, ey  ni za  man-
 da, öh  də  lik  lə  rin uğur  lu ic  ra  sı hə -
dəf  lə  rə çat  ma  ğa xü  su  si sti  mul ve -
rir. Xü  su  si  lə möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti -
mi  zin şəx  si nə  za  rə  ti və apar  dı  ğı 
is  la  hat  lar res  pub  li  ka  mız  da sa  hə -
sin  dən və miq  ya  sın  dan ası  lı ol  ma -
ya  raq in  ves  ti  si  ya qoy  maq is  tə  yən 
hər kə  sə yük  sək sə  viy  yə  li zə  ma -
nət  dir.

İSLAHAT

no  lo  gi  ya  la  rı, al  ter  na  tiv ener  ji, gə  mi 
is  teh  sa  lı və di  gər ye  ni sə  na  ye sa  hə-
 lə  ri ya  ra  dıl  mış, yüz  lər  lə müasir is -
teh  sal və emal müəs  si  sə  lə  ri fəaliy -
yə  tə baş  la  mış  dır.

Ey  ni za  man  da, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
çox  şa  xə  li in  ki  şa  fı  nın tə  min olun -
ma  sı məq  sə  di  lə re  gion  lar  da inf -
rast  ruk  tur sa  hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı və aq  rar sa  hə  nin 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
öl  kə  miz  də mü  tə  ma  di ola  raq mü -
hüm is  la  hat  lar çər  çi  və  sin  də mü  va -
fiq döv  lət proq  ram  la  rı qə  bul edi  lə -
rək uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir. 
Re  gion  la  rın mər  kə  zi şə  hər  lər  lə pa -
ra  lel ola  raq in  ki  şa  fı, iq  ti  sa  di ak  tiv -
lik və xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik iri 
la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı is  ti  qa  mə  tin  də bu 
proq  ram  la  rın qə  bul edil  mə  si və 

uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si son də  rə-
 cə va  cib amil  dir. 

Ümu  miy  yət  lə, bu gün öl  kə  miz -
də möv  cud olan si  ya  si sta  bil  lik, 
xal  qın iq  ti  dar ilə bir ol  ma  sı da  xi  li 
və bey  nəl  xalq sfe  ra  da apa  rı  lan si -
ya  sə  ti  miz ilə qa  za  nı  lan uğur  la  rı  mı-
 zın mü  tə  ma  di və da  vam  lı ol  ma  sı -
na, həm  çi  nin da  xi  li sa  bit  li  yin qo  ru-
 nub sax  la  nıl  ma  sı  na, xal  qı  mı  zın fi -
ra  van hə  yat şə  raiti  nin for  ma  laş  ma-
 sı  na zə  min ya  ra  dır. Bir  ba  şa cə  nab 
Pre  zi  den  ti  miz tə  rə  fin  dən son il  lər -
də apa  rı  lan is  la  hat  lar iq  ti  sa  diy  ya  tı-
 mı  zın əsas fak  tor  la  rın  dan olan sa -
hib  kar və iş adam  la  rı  na, in  ves  tor -
la  ra ye  ni ruh ver  di. Öl  kə baş  çı  sı 
tə  rə  fin  dən təs  diq edil  miş st  ra  te  ji 
yol xə  ri  tə  lə  rin  də ca  ri, or  ta və uzun-
 müd  dət  li dövr üçün iq  ti  sa  diy  ya  tın 
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- Ötən il öl  kə  miz  də ilk də  fə For -
mu  la-1 Qran Pri ya  rı  şı uğur  la 
ke  çi  ril  di. 2016-cı il  lə mü  qa  yi  sə  də 
buil  ki For  mu  la-1 Azər  bay  can 
Qran Pri ya  rı  şın  da sü  rət hə  vəs -
kar  la  rı  nı han  sı ye  ni  lik  lər göz  lə -
yir?

- Ötən il ol  du  ğu ki  mi bu il də biz 
Ba  kı  da For  mu  la-1 hə  vəs  kar  la  rı  na sa -
də  cə ya  rış təq  dim et  mi  rik. Də  niz  kə  na-
 rı bul  var əra  zi  sin  də sa  lın  mış For  mu -
la-1 şə  hər  ci  yin  də və əy  lən  cə mər  kə -
zin  də ya  rış həf  tə  so  nu ər  zin  də müx  tə -
lif növ əy  lən  cə  li proq  ram  lar baş tu  ta -
caq və həm  çi  nin bu  ra  da çox say  da 
att  rak  sion da yer ala  caq. Bir söz  lə, biz 
ya  rış həf  tə  so  nu ər  zin  də Ba  kı  da bay -
ram əh  val-ru  hiy  yə  si və fes  ti  val ab-ha-
 va  sı ya  rat  ma  ğa ça  lı  şı  rıq.

Kon  sert proq  ram  la  rın  da yal  nız ya -
rı  şa bi  let alan  lar iş  ti  rak edə bi  lə  cək  lər. 
Dörd  gün  lük bi  le  ti olan hər kəs cü  mə 
ax  şa  mı gü  nü - iyu  nun 22-də Pit yo -
lun  da gə  zin  ti  yə çıx  maq  la ya  na  şı, For -

mu  la-1 şə  hər  ci  yin  də ke  çi  ri  lə  cək pi  lot -
la  rın av  toq  raf ses  si  ya  la  rı  na qa  tıl  maq 
və Ba  kı  nın möh  tə  şəm mən  zə  rə  yə sa -
hib Də  niz  kə  na  rı bul  var əra  zi  sin  də sa -
lı  nan əy  lən  cə mər  kə  zin  də  ki bü  tün 
proq  ram  lar  da iş  ti  rak et  mək im  ka  nı  na 
sa  hib ola  caq.

Ya  rış həf  tə  so  nu  nun hər gü  nü ax -
şam saat  la  rın  da Də  niz  kə  na  rı bul  var 
əra  zi  sin  də yer  lə  şən bö  yük səh  nə  də 
dün  ya ul  duz  la  rı  nın iş  ti  ra  kı ilə kon  sert 
proq  ram  la  rı baş tu  ta  caq. Ar  tıq can  lı 
kon  sert  lə çı  xış edə  cək ul  duz  la  rın ad -
la  rı da bəl  li  dir. İyu  nun 23-də dün  ya  ca 
məş  hur tür  ki  yə  li mü  ğən  ni Tar  kan, 
iyu  nun 24-də “De Blək Ayd Pis” qru -
pu və Ni  kol Şer  zin  ger, iyu  nun 25-də 
isə ame  ri  ka  lı su  per-star Me  ra  ya Ke  ri 
səh  nə  yə çı  xa  caq  lar.

- Ya  rış  la  ra çox az bir za  man qa  lıb. 
Ha  zır  lıq  lar ne  cə ge  dir?

- “Ba  kı Şə  hər Hal  qa  sı” Əmə  liy  yat 
Şir  kə  ti For  mu  la-1 ya  rı  şı  nın Azər  bay -

Azərbaycan bu gün dünyada idman ölkəsi kimi tanınır. Prezident 
İlhamƏliyevin bu sahəyə göstərdiyi daimi diqqət və qayğı nəticəsində
dövlətimizdə artıq silsilə xarakteri daşıyan irimiqyaslı idman tədbirləri
yüksəksəviyyədətəşkilolunur.Beləki,bucürtədbirlərəard-ardaevsa-
hibliyi edən, mədəniyyətlərin və sivilizasiyaların qovuşduğu mərkəz
olanAzərbaycanda-paytaxtBakıdaötənayIVİslamHəmrəyliyiOyun-
larıkeçirildi.BuayisəFormula-1AzərbaycanQranPriyarışlarıyenidən
sürət azarkeşlərini sevindirəcək. “MilliMəclis” jurnalı damilyonlarla
izləyicininmarağınasəbəbolanvəpaytaxtımızdaartıqikincidəfətəş-
kiledilənFormula-1yarışlarıiləbağlıməlumatalmaqüçün“BakıŞə-

hər Halqası” (BŞH) Əməliyyat Şirkətinin Marketinq və kommunikasiya
şöbəsininrəhbəriNigarArpadaraiyəbirneçəsuallamüraciətetdi.

NigarArpadarai:

“Formula-1 yarışının 
keçirilməsinin ölkəmizə 
bir sıra faydaları olacaq”
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can  da  kı pro  moute  ri  dir. Ha  zır  da 
əmə  liy  yat şir  kə  tin  də 300-ə ya  xın 
iş  çi ça  lı  şır və ya  rış za  ma  nı bu rə  qə-
 min 900-ə ça  ta  ca  ğı göz  lə  ni  lir. İn  di -
ki mər  hə  lə  də ye  ni mü  vəq  qə  ti iş  çi -
lə  rin işə qə  bu  lu pro  se  si da  vam 
edir. Bu  nun  la ya  na  şı, ya  rı  şın təş  ki -
lat  çı  lı  ğın  da ya  xın  dan iş  ti  rak edən 
kö  nül  lü  lər  dən iba  rət iş  çi qüv  və  si 
də ar  tıq ya  rı  şa ha  zır və  ziy  yət  də  dir. 
Bu il ya  rış  da ümu  mi  lik  də 3000 kö -
nül  lü xid  mət gös  tə  rə  cək.

- Bi  let  lə  rin sa  tı  şı ba  rə  də nə de -
yə bi  lər  si  niz? On  la  rın əl  də 
edil  mə  sin  də han  sı öl  kə  lər üs -
tün  lük təş  kil edir?

- For  mu  la-1 ya  rı  şı  na ke  çən il  də -
kin  dən da  ha çox ma  raq mü  şa  hi  də 
olu  nur. Be  lə ki, ötən ilin mü  va  fiq 
döv  rü ilə mü  qa  yi  sə  də bu il da  ha 
çox bi  let sa  tı  lıb. İn  di  yə  dək Azər -
bay  can da  xil ol  maq  la ümu  mi  lik  də 
57 öl  kə  dən ya  rı  şa bi  let alı  nıb. Sa  tı -
lan bi  let  lə  rin 15%-i öl  kə  mi  zin pa  yı-
 na dü  şür. Bi  let alan xa  ri  ci öl  kə  lər 
içə  ri  sin  də Ru  si  ya 50%-lik gös  tə  ri  ci 
ilə xü  su  si  lə fərq  lə  nir. Ümu  miy  yət -
lə, ilk on  lu  ğa da  xil olan öl  kə  lər 
bun  lar  dır: Ru  si  ya (50%), Azər  bay -
can (15%), Bö  yük Bri  ta  ni  ya (7%), 
Uk  ray  na (4%), Gür  cüs  tan (3%), 

Qa  za  xıs  tan (2%), Tür  ki  yə (1,5%), 
Mo  na  ko (1,5%), Al  ma  ni  ya (1,5%) 
və Bir  ləş  miş Ərəb Əmir  lik  lə  ri 
(1,5%).

Ya  rış həf  tə  so  nu ər  zin  də kon  sert 
proq  ram  la  rı ilə çı  xış edə  cək dün  ya 
ul  duz  la  rı  nın ad  la  rı ic  ti  maiy  yə  tə 
elan olun  duq  dan son  ra bi  let sa  tı -
şın  da bö  yük ar  tım mü  şa  hi  də olu -
nur və bu ma  raq art  maq  da da  vam 
edir. Son vaxt  lar bi  let alı  nan öl  kə -
lər sı  ra  sı  na Öz  bə  kis  tan, Oman, Kü -
veyt və Yu  na  nıs  tan da qo  şu  lub. 
Ərəb öl  kə  lə  ri də Azər  bay  can  da ke -
çi  ri  lən For  mu  la-1 ya  rı  şı  na bö  yük 
ma  raq gös  tə  rir  lər və son gün  lər bu 
öl  kə  lər  dən bi  let alan  la  rın sa  yın  da 
cid  di ar  tım qey  də alı  nır.  

- İd  man öl  kə  si ki  mi ta  nı  nan 
Azər  bay  ca  na öl  kə  miz  də ar  tıq 
ikin  ci də  fə ke  çi  ri  lən For  mu -
la-1 ya  rı  şı, siz  cə, nə ki  mi di  vi -
dent  lər gə  ti  rə  cək?

- Azər  bay  can  da For  mu  la-1 ya  rı -
şı  nın ke  çi  ril  mə  si  nin öl  kə  mi  zə bir 
sı  ra fay  da  la  rı ola  caq. İlk növ  bə  də 
bu  nu biz iq  ti  sa  diy  yat sa  hə  sin  də 
mü  şa  hi  də edə bi  lə  cə  yik. Ar  tıq ötən 
il Ba  kı  da ilk də  fə baş tut  muş For -
mu  la-1 ya  rı  şı öz bəh  rə  si  ni ver  mə  yə 
baş  la  yıb. Be  lə ki, bu ya  rış  dan son  ra 

Azər  bay  ca  na gə  lən tu  rist  lə  rin sa -
yın  da cid  di ar  tım mü  şa  hi  də olu -
nur. Tu  rist  lə  rin gə  li  şi öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də, o 
cüm  lə  dən ha  va yol  la  rı, meh  man -
xa  na, iaşə və di  gər sa  hə  lər  də can -
lan  ma ya  ra  dıb. Həm  çi  nin tu  rist  lə -
rin gə  li  şi ilə öl  kə  yə iri həcm  də 
dol  lar və  saiti da  xil ola  raq ma  liy  yə 
və  ziy  yə  ti  nin sta  bil  ləş  mə  si  nə öz 
töh  fə  si  ni ve  rib. Bun  dan əla  və ya  rış 
üçün gə  lən tu  rist  lər sa  də  cə Ba  kı şə -
hə  rin  də ol  mur  lar, on  lar öl  kə  miz  də 
ya  rış  dan son  ra da qa  la  raq re  gion -



la  ra sə  fər edir  lər,  öl  kə  nin tu  rizm 
im  kan  la  rı və mə  də  niy  yə  ti ilə ya -
xın  dan ta  nış olur  lar. 

Di  gər tə  rəf  dən, yay olim  pi  ya 
oyun  la  rı və fut  bol üz  rə dün  ya çem-
 piona  tın  dan son  ra ən çox iz  lə  yi  ci -
yə sa  hib olan ya  rış məhz For  mu  la-
1-dir. Bir ya  rış möv  sü  mü ər  zin  də 
ümu  mi  lik  də 500 mil  yo  na ya  xın te -
le  vi  zi  ya ta  ma  şa  çı  sı onu can  lı iz  lə -
yir. Bu da ya  rı  şın ke  çi  ril  di  yi mə -
kan  la  rın və hə  min öl  kə  lə  rin mə  də -
niy  yə  ti  nin bü  tün dün  ya  da təb  li  ğa -
tı  na çox bö  yük im  kan ya  ra  dır.

Bun  dan baş  qa For  mu  la-1 azar -
keş  lə  ri sı  ra  sın  da bö  yük in  ves  tor  la -
ra da rast gəl  mək müm  kün  dür. 
Azər  bay  can Qran Pri  si öl  kə  yə xa  ri-
 ci in  ves  tor  la  rın cəlb edil  mə  si ba  xı -
mın  dan əvəz  siz ro  la ma  lik  dir.

Bir söz  lə, biz qı  sa müd  dət ər  zin-
 də For  mu  la-1 ya  rı  şı  nın öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı  na gə  tir  di  yi müs  bət nə  ti  cə -
lə  rin şa  hidi ola  ca  ğıq. Həm  çi  nin 
Azər  bay  can Qran Pri  si iq  ti  sa  di di -
vi  dent  lər qa  zan  dır  maq  la ya  na  şı, 
öl  kə  nin bey  nəl  xalq are  na  da möv -
cud olan müs  bət imi  ci  nin da  ha da 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na öz töh  fə  si  ni ve -
rə  cək.




