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MİLLİ MƏCLİS

2018-ci ilin
dövlət büdcəsiNİ
təsdiqlədi

OĞUL BORCU – ATA YOLU
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevə
Artıb çoxalırıq biz budaq-budaq,
Azalan, tükənən millət deyilmiş.
Dünyada insanın sərrafı olmaq,
Hər insan oğluna qismət deyilmiş.
Sabah gül açacaq dünən yanan yurd,
Buzu əridəcək dağ sinə-sinə.
Bayrağı ucada dalğalanan yurd,
Həmişə güvənib sərkərdəsinə.
Bir sim üstündədir ürək ilə dil,
Köksündə hayqıran haqqın səsidir.
Axı məmləkəti tək günəş deyil,
Zəka nurlandırır, ağıl isidir.
Sıravi əsgərdir sözün hər biri,
Görür gələcəyi, görür keçmişi.
Səhvlə barışmamaq - cəza tədbiri,
Səhvi bağışlamaq - ədalət işi.
Yol var ki, həmişə zirvəyə gedir,
Çay var ki, dəryaya dolur axırda.
Oğul millətinə oğulluq edir,
Millətin atası olur axırda.
Əliş Əhmədoğlu

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASININ
PREZİDENTİ  ZATİ-ALİLƏRİ
CƏNAB  İLHAM  HEYDƏR  OĞLU  ƏLİYEVƏ
Əziz və möhtərəm cənab Prezident!
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni ilin gəlişi münasibəti ilə Sizi
Milli Məclisin deputatları adından və şəxsən öz adımdan ürəkdən təbrik edirəm!
Azərbaycan xalqının milli-mənəvi bütövləşmə əzmini təcəssüm etdirən 31 dekabr gü
nünün dünyanın müxtəlif ölkələrində yaşayan soydaşlarımızın və həmvətənlərimizin əziz
bayramı kimi qeyd edilməsi ulu öndər Heydər Əliyevin irəli sürdüyü azərbaycançılıq ide
yasının həyata keçməsində mühüm rol oynayır. Sevindirici haldır ki, bu gün dünya azər
baycanlıları milli həmrəyliyin və birliyin əhəmiyyətini daha dərindən dərk edir, xalqımızın
mütəşəkkil qüvvəyə çevrilməsi işinə öz töhfələrini verməyə çalışırlar. Onlar dövlətimizin
müstəqil inkişaf yolunda inamla addımlamasından, dünya birliyində mövqelərini getdikcə
daha da möhkəmləndirməsindən qürur hissi duyurlar.  
Bu gün Sizin rəhbərliyinizlə Azərbaycan dövləti dünya azərbaycanlılarının yekdilliyi
nin möhkəmləndirilməsinə ümdə əhəmiyyət verir. Dünyanın müxtəlif ölkələrinə səpələn
miş Azərbaycan xalqının övladlarının əqidə və əməl birliyinin yaradılmasına yönələn işlər
planlı şəkildə davam etdirilir. Soydaşlarımızın milli hüquq və mənafelərinin qorunması
üçün dövlət səviyyəsində lazımi tədbirlər həyata keçirilir.
Möhtərəm cənab Prezident!
Başa çatmaqda olan 2017-ci il Azərbaycanın ən yeni tarixində mühüm bir mərhələ
təşkil etmişdir. Sizin elmi əsaslar üzərində qurulan sosial-iqtisadi inkişaf strategiyanız
ölkəmizdə təşəkkül tapmış makroiqtisadi sabitliyi qoruyub saxlamağa imkan yaratmışdır.
Bu il ölkəmizin iqtisadi həyatında son dərəcə önəmli hadisələr baş vermişdir. “Azəri-
Çıraq-Günəşli” neft və qaz yataqları blokunun işlənilməsinə dair sazişin müddətinin  
2050-ci ilədək uzadılması Azərbaycanın gələcək siyasi və iqtisadi dayanıqlığı üçün möh

kəm zəmin yaratmışdır. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun açılışı vaxtilə Çinlə Avro
panı bir-birinə bağlamış tarixi “İpək yolu”nu dəmir “İpək yolu”na çevirməkdədir.
Cənub Qaz Dəhlizi, TAP, TANAP layihələri üzərində iş davam etməkdədir.
Dövlətimizin beynəlxalq mövqeləri ildən-ilə daha da möhkəmlənir. Azərbayca
nın qazandığı nüfuz və etibar onu dünya gücləri arasında siyasi dialoq meydanına
çevirmişdir.  Ölkəmizin sosial-iqtisadi inkişafı yolunda ən böyük maneə olan Ermə
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin dövlətlərin ərazi bütövlüyü və
sərhədlərin toxunulmazlığı prinsipi əsasında həll edilməsi zərurəti beynəlxalq birlik
tərəfindən qətiyyətlə dəstəklənir.
Bu gün biz tarixin ən güclü Azərbaycan dövlətində yaşayırıq. Sizin müasir döv
rün tələbləri səviyyəsində qurulan daxili və xarici siyasətiniz Azərbaycanı geniş bir
bölgədə söz sahibinə çevirmişdir.
Əmin ola bilərsiniz ki, Milli Məclis Sizin rəhbərliyinizlə həyata keçirilən quru
culuq işlərinin parlament ölçüsünü təmin etmək üçün öhdəsinə düşən vəzifələri
bundan sonra da layiqincə yerinə yetirəcəkdir.
Əziz və möhtərəm cənab Prezident!
Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni ilin gəlişi münasibəti ilə
Sizi Milli Məclisin deputatları adından və şəxsən öz adımdan bir daha ürəkdən təb
rik edir, Sizə möhkəm can sağlığı, Azərbaycan dövlətinin daha da möhkəmlənməsi və
inkişaf etməsi, xalqımızın işıqlı sabahlara qovuşması naminə   həyata keçirdiyiniz
möhtəşəm quruculuq işlərində yeni-yeni uğurlar arzulayıram!
Dərin ehtiram hissi ilə,
Azərbaycan Respublikasının
     Milli Məclisi adından
      Milli Məclisin Sədri       

     Oqtay  ƏSƏDOV
  Bakı şəhəri, 29 dekabr 2017-ci il

TÜRKPA

Oqtay Əsədov:

“TÜRKPA ÖLKƏLƏRİMİZİ BİR-BİRİNƏ
YAXINLAŞDIRAN SƏMƏRƏLİ PLATFORMADIR”

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovun başçılığı ilə parlament nüma
yəndə heyəti Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının Şura ic
lasında və təşkilatın 7-ci plenar ses
siyasında iştirak etmək üçün dekab
rın 7-dən 8-dək Qırğızıstanın pay
taxtı Bişkek şəhərində səfərdə ol
muşdur. Nümayəndə heyətinin tər
kibinə Milli Məclisin komitə sədri
Əhliman Əmiraslanov, deputatlar
dan Sevinc Hüseynova, İlham Əli
yev, Sədaqət Vəliyeva, Ağalar Vəli
yev, Cavanşir Feyziyev, parlament
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev
və digər rəsmi şəxslər daxil idi.
“Manas” beynəlxalq hava lima
nında Milli Məclisin Sədrini Qırğı
zıstan parlamentinin - Joqorku Ke
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neşin Sədr müavini xanım Aysel
Koduranova, Azərbaycanla dost

luq qrupunun sədri Tazabek İkra
mov, TürkPA nümayəndələri, öl

Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası (TürkPA)
2008-ci il noyabrın 21-də İstanbulda Azərbaycan, Qaza
xıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin parlament rəhbərlərinin imzaladığı sazişlə
təsis olunmuşdur. 2009-cu il sentyabrın  29-da  Bakıda TürkPA-nın 1-ci plenar
sessiyası keçirilmişdir. Sessiyada TürkPA-nın Reqlamenti, Katibliyin Əsasna
məsi, Bakı Bəyannaməsi və Katibliyin daimi əsasla Bakı şəhərində yerləşməsi
haqqında qərar qəbul edilmişdir.
TürkPA sədrliyi rotasiya üsulu ilə ingilis əlifbası üzrə ildə bir dəfə bir ölkədən
digərinə keçməkdədir. TürkPA-ya üzv olan hər bir ölkə təşkilatda 9 millət vəki
lindən ibarət nümayəndə heyəti ilə təmsil olunur.
2010-cu il mayın 24-də Milli Məclisdə TürkPA-nın mənzil-qərargahının açı
lışı olmuş, bununla əlaqədar tədbirlər keçirilmişdir. 2016-cı ilin dekabrında
təşkilatın mənzil-qərargahı yeni inzibati binaya köçürülmüşdür. Müasir üslub
da inşa edilmiş və fəaliyyət üçün lazım olan hər cür avadanlıqla təchiz olunmuş
bu bina Azərbaycan tərəfinin quruma hədiyyəsidir.

      Qeyd:

kəmizin Qırğızıstandakı səfiri Hi
dayət Orucov və digər rəsmi şəxs
lər qarşılamışlar.

Hədəfə doğru

Dekabrın 7-də Bişkekə səfər çər
ç ivəsində Oqtay Əsədov Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin (TBMM)
Sədri İsmayıl Qəhrəmanla görüş
müşdür. Görüşdə Milli Məclisin
Sədri Azərbaycanla Türkiyə ara
sındakı əməkdaşlığın strateji xa
rakter daşıdığını vurğulayaraq,
əlaqələrimizin bu səviyyəyə çat
masında ölkə başçılarının rolunu
yüksək qiymətləndirdi. Bildirildi
ki, iki ölkə arasındakı bu münasi
bətlər digər dövlətlər üçün nümu
nə olacaq bir səviyyədədir. Nüma

yəndə heyətlərimiz müxtəlif bey
nəlxalq qurumlarda prinsipial mə
sələlər üzrə eyni mövqedən çıxış
etmək üçün təqdirəlayiq fikir mü
badiləsi aparırlar.
Sədr TürkPA-nın quruma üzv öl
kələr arasında çoxtərəfli əməkdaşlı
ğın genişləndirilməsində rolunu
yüksək qiymətləndirdi. Qeyd edildi
ki, təşkilat çərçivəsində müzakirə
olunan məsələlər vahid mövqe sər
giləmək baxımından çox önəmlidir.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri İsmayıl Qəhrəman Azərbay
canın Türkiyə üçün çox önəmli ölkə
olduğunu söylədi. Bildirildi ki, iki
ölkənin birgə həyata keçirdiyi layi
hələr bütöv bir region, o cümlədən
Avropa üçün böyük əhəmiyyət

kəsb edir. TürkPA-nın gələcəkdə
türk xalqlarına verə biləcəyi töhfə
barədə danışan TBMM-in Sədri qar
şıda duran hədəflərə çatmaq üçün
burada müzakirə olunan məsələlə
rin əhəmiyyətini vurğuladı.
Söhbətdə parlamentlərarası əla
qələrin gələcək inkişaf perspektiv
ləri, TürkPA-nın fəaliyyəti, bölgə
dəki ictimai-siyasi vəziyyət barədə
fikir mübadiləsi aparıldı.
Ertəsi gün TürkPA-nın tədbirlə
rində iştirak etmək üçün Bişkekə
gəlmiş nümayəndə heyətləri şəhər
kənarında yerləşən Ata-Beyit Milli
Tarixi Xatirə Kompleksini ziyarət
edərək, burada uyuyan repressiya
qurbanlarının xatirəsini anıblar.
Sonra onlar böyük qırğız yazıçısı
Çingiz Aytmatovun xatirə komp
leksində məzarı önünə tər çiçəklər
qoyublar.
Zəngin mədə
niyyəti və tari
xi olan qırğız xalqı keşməkeşli yol
lardan keçərək, 1991-ci ildə öz döv
lət müstəqilliyinə qovuşmuşdur.
Müstəqilliyin ilk illərində ölkə çox
saylı problemlərlə üzləşsə də, qırğız
xalqı  müstəqilliyini qoruyub saxla
ya bilmiş, dünyaya öz mövcudluğu
nu bir daha nümayiş etdirmişdir.
Ölkənin paytaxtı Bişkek digər
paytaxt şəhərlərdən özünəməxsus
luğu ilə seçilir. Bu gün paytaxtın
müxtəlif yerlərində geniş tikinti və
abadlıq işləri aparılmaqdadır. Bu şə
hər müxtəlif dönəmlərdə tarixi hadi
sələrə şahidlik etmişdir. 1994-cü ilin
yazında “Bişkek protokolu”nun ha
zırlanmasına ev sahibliyi edən bu
şəhərdə müzakirələrin nə ilə bitəcə
yini hamı həyəcanla gözləyirdi. Bu
gün isə Bişkek türk xalqlarının bir
liyinin ifadəçisi roluna iddialı olan
TürkPA-nın növbəti iclasına ev sa
hibliyi edirdi. İclasda quruma üzv
türk dövlətlərini maraqlandıran re
gional və beynəlxalq məsələlərin
müzakirəsi gözlənilirdi.

    Haşiyə:
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TürkPA beynəlxalq
arenada mövqelərini
möhkəmləndirir

Dekabrın 8-də Bişkekdəki höku
 ət iqamətgahında TürkPA-nın
m
Şura iclası keçirildi. İclasda Milli
Məclisin Sədri Oqtay Əsədovla ya
naşı, digər üzv ölkələrin - Türkiyə,
Qazaxıstan və Qırğızıstan parla
mentlərinin nümayəndə heyətləri
nin rəhbərləri də iştirak edirdilər.
İclası Qazaxıstan Parlamenti
Məclisi Sədrinin müavini Gülmira
İsinbayeva açaraq üzv ölkələr ara
sında əməkdaşlığın daha da dərin
ləşdirilməsi istiqamətində görülən
işlərdən danışıb, TürkPA-nın inki
şaf perspektivləri haqqında məlu
mat verib.
Qırğızıstan parlamentinin -  Jo
qorku Keneşin Sədri Dastanbek
Cumabekov ötən müddət ərzində
Qırğızıstanın bu təşkilatdakı fəaliy
yəti, görülən işlər haqqında söhbət
açıb.

6

Milli Məclis

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov çıxış edərək bildirib ki, 20162017-ci illərdə TürkPA-nın üzvü
olan ölkələrin siyasi həyatına təsir
göstərən bir sıra hadisələr baş verib.
Ötən il iyulun 15-də Türkiyədə döv
lət çevrilişinə cəhd edilib. Türkiyə
dövləti bu sınaqdan şərəflə çıxdı.
Hər bir məsələdə olduğu kimi, bu
çətin məqamda da Azərbaycan Tür
kiyə xalqının yanında oldu.
Spiker qeyd edib ki, ötən müd
dətdə TürkPA-nın üzvü olan ölkə
lərdə parlament və prezident seç
kiləri, eləcə də Konstitusiya dəyi
şiklikləri ilə bağlı referendumlar
keçirilib.
Oqtay Əsədov Qazaxıstan Parla
menti Məclisinə və Senatına seçil
miş deputatları, Qırğızıstan Prezi
denti seçilmiş Sooronbay Jeenbe
kovu təbrik edib. Milli Məclisin
Sədri bildirib ki, bu il Türkdilli Öl
kələrin Parlament Assambleyası
nın yaradılmasının doqquz ili ta

mam olur. Bu müddət ərzində bir
gə səylərimiz TürkPA-nın ciddi si
yasi çəkisi olan beynəlxalq təşkilat
kimi formalaşmasına imkan yara
dıb. Azərbaycan parlamentinin
Sədri budəfəki Şura iclasında Öz
bəkistan Ali Məclisi Qanunverici
lik Palatası Sədrinin müavini Nəri
man Umarovun başçılıq etdiyi nü
mayəndə heyətinin ilk dəfə iştirak
etdiyini önə çəkərək onlara ən xoş
arzularını ifadə edib.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki,
ötən dövrdə TürkPA-nın beynəl
xalq aləmdə tanıdılması istiqamə
tində görülən tədbirlər öz bəhrəsi
ni verib. Təşkilatımız bir sıra nü
fuzlu beynəlxalq qurumlarda, o
cümlədən Parlamentlərarası İtti
faqda, İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı
nın Parlament İttifaqında, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latının Parlament Məclisində, Asi
yada Qarşılıqlı Fəaliyyət və Etimad
Tədbirləri üzrə Müşavirədə müşa

hidəçi statusu alıb, ATƏT-in Parla
ment Assambleyasının fəaliyyətin
də qonaq qismində iştirak etməsi
barədə razılıq əldə edilib. TürkPA
Avropa Parlamenti və MDB-nin
Parlamentlərarası Assambleyası ilə
əməkdaşlıq edir. İki həftə bundan
əvvəl TürkPA-ya Asiya Parlament
Assambleyasında müşahidəçi sta
tusu verilib.
Şura iclasında gündəlikdəki bir
sıra digər məsələlər də müzakirə
olundu.

Mühüm dialoq məkanı

Həmin gün Qırğız Respublikası
nın Prezidenti Sooronbay Jeenbe
kov TürkPA-nın 7-ci plenar sessi
yasında iştirak edən parlament nü
mayəndə heyətlərinin rəhbərlərini
qəbul edib.
Parlamentin Sədri Oqtay Əsədo
vun da iştirak etdiyi görüşdə Qır
ğızıstan Prezidenti TürkPA-nın qı
sa müddət ərzində mühüm dialoq
məkanına çevrildiyini vurğulayıb.
Qeyd edilib ki, Qırğızıstan türkdil

li ölkələrlə əlaqələrin qarşılıqlı-fay
 alı əməkdaşlıq çərçivəsində daha
d
da dərinləşdirilməsinə mühüm
əhəmiyyət verir.
Qırğız dövlətinin başçısı daha
sonra söyləyib ki, TürkPA-nın po
tensialı böyükdür və bu quruma
maraq getdikcə artır. Özbəkistan və
Macarıstanın da sessiyada iştirakı
buna əyani sübutdur. Ölkədə keçi
rilən seçkilərdən bəhs edən Prezi
dent Sooronbay Jeenbekov deyib ki,
2015-ci ildə Qırğızıstanda parla
ment, 2017-ci ildə isə prezident seç
kiləri baş tutub. Hər iki seçki qanu
nauyğun, azad və ədalətli keçirilib.
Nümayəndə heyətlərinin rəh
bərləri Sooronbay Jeenbekovu pre
zident seçilməsi münasibəti ilə təb
rik edib, ona gələcək fəaliyyətində
uğurlar arzulayıblar. Görüşdə vur
ğulanıb ki, TürkPA çərçivəsində
ikitərəfli əlaqələr bundan sonra da
dinamik inkişaf edəcək. Qarşıdan
gələn 2018-ci il TürkPA-nın yubi
ley ilidir, qurumun 10 illik yubileyi
məhz Qırğızıstanın sədrliyi ilə ke
çiriləcək.

*   *   *

Həmin gün Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Qırğızıstan parla
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mentinin -  Joqorku Keneşin Sədri
Dastanbek Cumabekovla görüşüb.
Söhbətdə Azərbaycanın dinamik
inkişaf edən ölkə olduğunu vurğu
layan Joqorku Keneşin Sədri deyib
ki, türkdilli xalqlarımızı tariximizin
və mədəniyyətimizin eyni kökdən
qaynaqlanması daha da yaxınlaşdı
rır. O, sonra söyləyib ki, dövlətlər
arası əməkdaşlığın dərinləşdirilmə
sində qanunverici orqanlar səviyyə

s ində münasibətlərin inkişafı mü
hüm rol oynayır. Dastanbek Cuma
bekov bildirib ki, konstruktiv dialoq
və təcrübə mübadiləsi, ölkələrimiz
arasındakı qarşılıqlı dəstək xalqları
mızın mənafeyinə xidmət edir.
Görüşdə Milli Məclisin Sədri
Dastanbek Cumabekova səmimi
qəbula görə minnətdarlığını bildi
rib, parlamentin Sədri seçilməsi və
TürkPA-ya sədrliyi münasibəti ilə

onu təbrik edib. Spiker deyib ki,
Azərbaycan Qırğızıstanla ikitərəfli
əlaqələrin daha da inkişafında və
qarşılıqlı-faydalı əməkdaşlığın bü
tün sahələrdə dərinləşdirilməsində
maraqlıdır.
Oqtay Əsədov Dastanbek Cu
mabekovu onun üçün münasib
olan vaxtda Azərbaycana səfərə
dəvət edib. Dəvət məmnunluqla
qəbul olunub.

TürkPA-nın fəaliyyətdə olan sədri Dastanbek Cumabekov:

“Azərbaycanın təşkilatdakı
fəaliyyətini yüksək qiymətləndiririk”
Dekabrın 8-də Bişkekdəki “AlaArça” hökumət iqamətgahında
Türkdilli Ölkələrin Parlament As
sambleyasının 7-ci plenar sessiyası
öz işinə başlayıb.
Sessiyada Azərbaycanın, Türki
yənin, Qazaxıstanın, Qırğızıstanın,
həmçinin Özbəkistan və Macarıs
tanın parlament nümayəndə he
yətləri və bir sıra beynəlxalq təşki
latların təmsilçiləri iştirak edirdi
lər.
Tədbirdə ölkəmizi Milli Məcli
sin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı
ilə parlament nümayəndə heyəti
təmsil edirdi. Nümayəndə heyəti
nə Milli Məcl isin komitə sədri Əh
liman Əmiraslanov, deputatlar Se
vinc Hüseynova, İlham Əliyev, Sə
daqət Vəliyeva, Ağalar Vəliyev,
Cavanşir Feyziyev, parlament Apa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digər rəsmi şəxslər daxil idi. Bura
da keçirilən tədbirlərdə ölkəmizin
Qırğızıstandakı səfiri Hidayət Oru
cov da iştirak edirdi.
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Sessiyanı Qırğızıstan parlamen
tinin - Joqorku Keneşin Sədri Das
tanbek Cumabekov açaraq Türk
PA-ya üzv ölkələr arasında əmək
daşlığın daha da dərinləşdirilməsi
istiqamətində görülən işlərdən da
nışıb, qarşıda duran vəzifələr haq
qında məlumat verdi. Öz çıxışında

TürkPA-nın fəaliyyətdə olan yeni
sədri ölkəmizin qurumun işinə
verdiyi töhfələri təqdir etdi.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov çıxışında bildirib ki, 9 il öncə
yaradılan Türkdilli Ölkələrin Par
lament Assambleyası ölkələrimizi
və xalqlarımızı bir-birinə daha da

yaxınlaşdırmağın səmərəli platfor
ması olduğunu nümayiş etdirib.
TürkPA xalqlarımız arasındakı
dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin
həm ikitərəfli formatda, həm də
çoxtərəfli müstəvidə dərinləşməsi
nə, qardaş ölkələrimizdə parla
mentarizm ənənələrinin inkişafına
böyük töhfələr verib və verməkdə
davam edir.
Sədr daha sonra dedi ki, parla
ment özü ictimai institut olduğu
üçün onun yaratdığı informasiya
da bütün cəmiyyətə məxsus olma
lıdır. Parlament informasiyasının
açıqlığını və şəffaflığını təmin et
məyin ən səmərəli üsullarından
biri qanunvericilik orqanının
fəaliyyətində rəqəmsal texnologi
yaların geniş tətbiq edilməsidir.
Azərbaycan Milli Məclisinin bu
sahədə zəngin təcrübəsi vardır.
Artıq 10 ildir ki, parlament iclasla
rının audio-stenoqramları elə icla
sın gedişində yazılıb indeksasiya
olunaraq dərhal istifadəçilərə təq
dim edilir. Biz bir sıra ölkələrin, o
cümlədən Avropa ölkələrinin təc
rübəsini öyrənmişik. Əminliklə
söyləyə bilərəm ki, Azərbaycan
parlamentində bu iş dünyada ilk
dəfə həyata keçirilmişdir. Bundan
əlavə, parlament iclaslarının elekt
ron protokolları operativ surətdə
tərtib edilir, qanun və qərar layi
hələrinin yarandığı andan qəbul
edilməsi anınadək bütün proses
rəqəmsal formaya salınaraq İnter
net şəbəkəsinə yerləşdirilir. Biz bu
sahədə təcrübəmizi qardaş ölkələ
rin parlamentləri ilə bölüşməyə
hazırıq.
İclasda Milli Məclisin parla
mentlərarası əməkdaşlığın bütün
formalarından istifadəyə böyük
əhəmiyyət verdiyini vurğulayan
Oqtay Əsədov deyib: “Hesab edi
rəm ki, ölkələrimizin ali qanunve
ricilik orqanları Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyası çərçivə
sində iş birliyini genişləndirməklə
yanaşı, ikitərəfli parlamentlərarası

əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə
də xüsusi diqqət yetirməlidir. İki
tərəfli əlaqələrimizin güclənməsi
isə Parlament Assambleyamızın
möhkəmlənməsində və fəaliyyə
tində mühüm rol oynaya bilər. De
mək istəyirəm ki, bu iki proses ya
naşı getməli və bir-birini üzvi şə
kildə tamamlamalıdır”.
Tədbirdə Oqtay Əsədov söylədi
ki, ölkələrimizin yerləşdiyi bölgə
lərdə həyata keçirilən nəhəng iqti
sadi layihələr Avropa ilə Asiyanı,
Şimal ilə Cənubu bir-birinə sıx bağ
layır. Xəzər dənizinin neftini və
qazını dünya bazarlarına çıxaran
Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft və BakıTbilisi-Ərzurum qaz kəmərləri
uğurla fəaliyyət göstərir. Orta Asi
yadakı türkdilli dövlətlərin karbo
hidrogen ehtiyatları Xəzər dənizi
və Azərbaycan vasitəsi ilə dünya
bazarlarına nəql edilir. Bu yaxın
larda istifadəyə verilmiş Bakı-Tbi
lisi-Qars dəmir yolu vaxtilə Çinlə
Avropanı bir-birinə bağlayan tarixi
İpək Yolunu “dəmir İpək Yolu”na
çevirir. “Cənub” qaz dəhlizi, TAP,
TANAP layihələri üzərində iş da
vam etdirilir. Regional əməkdaşlı
ğın bariz nümunələri olan bu layi
hələr bölgə xalqlarının bugünkü və
gələcək rifahını təmin etmək po
tensialına malikdir.

Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsindən danışan
Milli Məclisin Sədri bildirib ki, mü
naqişənin həll edilməsi üçün bu
günədək göstərilən beynəlxalq səy
lər Ermənistanın qeyri-konstruktiv
və pozucu mövqeyi üzündən sə
mərə verməyib. Beynəlxalq birlik
işğalçı dövlətə öz yerini göstərməli
və bu münaqişə beynəlxalq hüqu
qun hamılıqla tanınmış prinsip və
normaları, xüsusən dövlətlərin əra
zi bütövlüyü prinsipi əsasında öz
ədalətli həllini tapmalıdır. Bu mə
sələdə tutduqları mövqeyə, Azər
baycanın haqq işini dəstəklədiklə
rinə görə dost və qardaş türkdilli
ölkələrin rəhbərlərinə bir daha
minnətdarlığımızı bildiririk.
Sonra nümayəndə heyətlərinin
rəhbərləri çıxış ediblər. Sessiyada
gündəlikdə duran məsələlər müza
kirə olunub, qurumun komissiyala
rının hesabat məruzələri dinlənilib.
Tədbirdə TürkPA-ya sədrlik Qa
zaxıstandan Qırğızıstana keçib.
Təşkilatın növbəti iclası gələn ilin
noyabrında Türkiyədə olacaq.
Həmin gün - dekabrın 8-də par
lament nümayəndə heyəti vətənə
qayıdıb.
Mehman Qayıbov
Milli Məclisin Mətbuat
katibinin müavini
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baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Qeyd olundu ki, Rusiya Federasiyası
ilə iqtisadi, humanitar, mədəni sahə
lərdə münasibətlərimiz də günbəgün
inkişaf etməkdədir. Ölkələrimiz ara
sında hərtərəfli əməkdaşlığın daha
da dərinləşməsi üçün bütün imkan
lar mövcuddur.
Leonid Kalaşnikov bildirdi ki, Ru
siya Azərbaycanla əlaqələrin dərin
ləşməsində, o cümlədən parlament
lər səviyyəsində münasibətlərin da
vamlı inkişafında maraqlıdır. Bu, hər
iki xalqın mənafeyinə uyğundur.

Dekabrın 18-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Avropa Mühafizəkarlar və İsla
hatçılar Alyansının prezidenti, Avro
pa Parlamentinin deputatı Yan Zah
radili qəbul etdi.
Spiker ötən ilin fevral ayında Yan
Zahradilin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşdə aparılan fikir mü
badiləsinin əhəmiyyətini vurğuladı.
Bildirildi ki, alyansın Bütöv Azərbay
can Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə əlaqələ
ri və Azərbaycan nümayəndə heyəti
nin üzvlərinin bu qurumun təmsilçi
ləri ilə beynəlxalq təşkilatlarda mütə
madi görüşləri təqdirəlayiqdir.
Sədr istər AŞPA-da, istərsə də Av
ropa Parlamentində alyansın üzvləri
nin respublikamıza yanaşmada ob
yektiv mövqe tutmasını yüksək də
yərləndirdi. Bildirildi ki, ölkəmiz
Avropa İttifaqı və onun qurumları ilə
əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafında
maraqlıdır.
Yan Zahradil rəhbərlik etdiyi al
yansın və Avropa Parlamentinin Cə
nubi Qafqazın bu bölgəsinə böyük
maraq göstərdiyini söylədi. Qeyd
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edildi ki, müxtəlif dönəmlərdə Av
ropa Parlamenti ilə Azərbaycan ara
sında münasibətlərdə müəyyən  an
laşılmazlıqlar olsa da, tezliklə bu
məsələlər aradan qaldırılmış, əlaqə
lərimizdə yeni dönəm başlamışdır.
Qonaq alyansın ölkəmizlə bağlı mə
sələlərə həssaslıqla yanaşdığını xü
susi vurğuladı.

Dekabrın 11-də Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov Rusiya Dövlət Du
masının MDB məsələləri, Avrasiya
inteqrasiyası və həmvətənlərlə iş üz
rə komitəsinin sədri Leonid Kalaşni
kovun başçılıq etdiyi nümayəndə he
yəti ilə görüşdü.
Spiker bildirdi ki, hər iki ölkə par
lamentləri arasındakı əlaqələrimiz
yüksək səviyyədədir. Bu gün müna
sibətlərimizin tarixində ilk dəfə ola
raq Azərbaycan və Rusiyanın ali qa
nunvericilik orqanlarının müvafiq
komitələrinin Bakıda ilk iclası keçiri
lir. Bu iclasda müzakirə edilən məsə
lələr əlaqələrimizin gələcək inkişafı

Noyabrın 30-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyənin öl
kəmizdə səfərdə olan xarici işlər na
ziri Mövlud Çavuşoğlunun   başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş
dü.
Spiker qəbulda dedi ki, Ulu öndər
Heydər Əliyevin vaxtı ilə söylədiyi
“bir millət, iki dövlət” ifadəsi bu gün
real həyatda öz təsdiqini tapmışdır.
Azərbaycan-Türkiyə münasibətləri
digər dünya dövlətləri üçün nümunə
ola biləcək bir səviyyədədir.
Sədr Azərbaycan   Prezidenti cə
nab İlham Əliyevin İqtisadi Əmək
daşlıq Təşkilatının (D-8) IX zirvə gö
rüşündə, Türkiyə Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Bakı-Tbili
si-Qars dəmir yolu xəttinin açılışında
iştiraklarını xatırlayaraq, hər iki ölkə
nin qlobal əhəmiyyətə malik layihə
lərə imza atdığını söylədi. Bildirildi
ki, istər neft-qaz, istərsə nəqliyyat sa
həsindəki bu uğurlarımız qürurveri
cidir.
Türkiyənin xarici işlər naziri qeyd
etdi ki, Azərbaycanla Türkiyə arasın
da əməkdaşlığın yüksək səviyyədə
olması, qlobal layihələrin birgə həyata
keçirilməsi bölgənin tərəqqisi və təh
lükəsizliyi baxımından çox önəmlidir.

Mövlud Çavuşoğlu parlamentlər
səviyyəsində əlaqələrin daha da də
rinləşməsinin xalqlarımızın mənafeyi
naminə qarşıya qoyulan məqsədlərə
çatmaq üçün birgə fəaliyyətə xidmət
etdiyini söylədi.

Noyabrın 14-də Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini, Müdafiə, təhlü
kəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov
Çin Xalq Respublikası Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Bey
nəlxalq əlaqələr şöbəsi katibinin
müavini Li Çjunun başçılıq etdiyi nü
mayəndə heyəti ilə görüşdü.
Birinci vitse-spiker iki ölkə arasın
da münasibətlərin yüksələn xətlə in
kişaf etdiyini söylədi. O qeyd etdi ki,
Azərbaycan və Çin arasında siyasi,
iqtisadi, ticari, mədəni əlaqələrin da
ha da irəliləməsi üçün böyük pers
pektivlər mövcuddur. Bu yaxınlarda
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti işə
düşüb. Bu, qədim İpək Yolunun bər
pası deməkdir və Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən bir layihədir.
Sonra Ziyafət Əsgərov qonaqlara
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı
məlumat verdi. Birinci vitse-spiker
Çinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvü olduğunu xatırladaraq,
bu qurumun qətnamələrinin icra
edilməsi üçün Azərbaycana dəstək
verməsini xahiş etdi. O, həm də dün
yanın 15 ölkəsində Xocalı faciəsinin
soyqırım kimi tanınmasını diqqətə
çatdırdı və Çin parlamentində də bu
məsələnin müzakirə olunacağına
ümid etdiyini dedi.
Söhbətdə “Ekspo-2025” beynəl
xalq sərgisi barədə məlumat verildi.
Qeyd edildi ki, tədbirin keçirilməsi
üçün Azərbaycanın Bakı, Fransanın
Paris, Yaponiyanın Osaka, Rusiyanın
Yekaterinburq şəhərləri öz namizəd
liklərini irəli sürüblər. Ziyafət Əsgə
rov Çini bu məsələdə Azərbaycana
dəstək verməyə çağırdı. O, bunun
üçün  ölkəmizdə zəruri infrastruktu

run, habelə beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsində böyük təcrübənin ol
duğunu dedi.
Li Çjun Yeni Azərbaycan Partiyası
və Çin Kommunist Partiyası arasında
əlaqələrin inkişafından məmnunlu
ğunu bildirdi. Qonaq Çin Xalq Res
publikası Kommunist Partiyasının
XIX qurultayı barədə məlumat verdi.
Söhbətdə Li Çjun bu günlərdə qeyd
edilən Yeni Azərbaycan Partiyasının
yaranmasının 25 illiyi münasibəti ilə
təbriklərini çatdırdı.

Noyabrın 7-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olan Avropa İttifaqı “Şərq tərəfdaşlı
ğı”nın xüsusi tapşırıqlar üzrə səfirlə
rindən ibarət nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Sədr dedi ki, Aİ-nin yüksək səviy
yəli rəsmilərinin ölkəmizə səfərləri
siyasi dialoqa və qarşılıqlı etimada
əsaslanan münasibətlərin inkişafına
şərait yaradır.
Spiker vurğuladı ki, müstəqil
Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar
təkcə ölkəmiz üçün deyil, bütöv bir
regionun inkişafı baxımından böyük
əhəmiyyət daşıyır. Belə ki, bu yaxın
larda “Azəri-Çıraq-Günəşli” yataqla
rının işlənməsi ilə bağlı sazişin müd
dətinin 2049-cu ilədək uzadılması,
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xəttinin
işə düşməsi yuxarıda söylədiklərimi
zi bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan
Avropanın enerji təhlükəsizliyinə ye
ni töhfələr verməklə yanaşı, qədim
İpək Yolunun bərpasında, onun də
mir relslər üzərinə keçirilməsində
fəal iştirak edir.   Gələcəkdə “ŞimalCənub” nəqliyyat dəhlizinin fəaliy
yətə başlaması ilə Bakı Avropa və
Asiya üçün mühüm logistik mərkəz
lərdən birinə çevriləcəkdir.
Sədr Oqtay Əsədov bildirdi ki, bu
gün hüquqi, dünyəvi, demokratik
yolla addımlayan ölkəmiz beynəl
xalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü
öhdəliklərə böyük məsuliyyətlə ya

naşır. Biz qanunvericiliyimizin Avro
pa standartlarına  uyğunlaşdırılması
istiqamətində məqsədli addımlar atı
rıq. Avropa Şurasının bir sıra kon
vensiyalarına və sazişlərinə qoşul
muşuq.
Nümayəndə heyətinin başçısı
Yaan Reinhold Aİ-nin noyabrın 24-də
keçiriləcək zirvə görüşü ərəfəsində
ölkəmizə səfərlərini Azərbaycana bir
diqqət kimi qiymətləndirməyi xahiş
etdi. Bildirildi ki, Azərbaycan Avropa
İttifaqı üçün dəyərli tərəfdaşdır. Səfə
rin məqsədi bölgədəki vəziyyətlə ya
xından tanış olmaq, sammit ərəfəsin
də tərəfləri düşündürən məsələlərə
aydınlıq gətirməkdir.

Noyabrın 3-də Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov Fransa Respublikası
Milli Assambleyasının Azərbaycanla
dostluq qrupunun   üzvlərindən iba
rət nümayəndə heyəti ilə görüşdü.
Sədr bildirdi ki, əlaqələrimizin çox
zəngin tarixi vardır. Bu münasibətlər
Azərbaycan müstəqillik əldə etdik
dən sonra keyfiyyətcə yeni səviyyədə
davam etdirilməkdədir. Bu gün Azər
baycanda Fransız Liseyi, FransızAzərbaycan Universiteti müvəffəqiy
yətlə fəaliyyət göstərir. Ümumiyyət
lə, bu sahədə son dövrdə böyük
uğurlar əldə edilməkdədir.
Spiker qeyd etdi ki, qanunvericilik
orqanları arasında da münasibətləri
miz yüksək səviyyədədir. Vaxtı ilə
Fransa ilə parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupuna Milli Məclisin de
putatı olmuş, ölkənin birinci xanımı
Mehriban Əliyevanın rəhbərlik etmə
si Azərbaycan tərəfindən Fransa ilə
əməkdaşlığın  dərinləşməsinə verilən
dəyərin  bariz nümunəsidir.
Pyer Alen Rafan  bildirdi ki, onun
təmsil etdiyi ölkə Azərbaycanla  siya
si, iqtisadi, mədəni sahələrdə əmək
daşlığı genişləndirmək və münasi
bətlərimizin daha da dərinləşməsi
məqsədi ilə yeni-yeni layihələri real
laşdırmaq niyyətindədir.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisdə 2018-ci ilin
dövlət büdcəsi təsdiqləndi
Noyabrın 21-dən 23-dək Milli Məclis
 ə “Azərbaycan Respublikasının 2018-ci
d
il dövlət büdcəsi haqqında” qanun layi
həsi və büdcə paketinə daxil olan digər
qanun layihələri müzakirəyə çıxarıldı.
Dekabrın 1-də isə Milli Məclisdə dövlət
büdcəsi ilə bağlı müzakirələrin yekun
iclası keçirildi.
Büdcə müzakirələrində Milli Məcli
sin Sədri Oqtay Əsədov çıxış edərək de
di ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İl
ham Əliyevin düşünülmüş iqtisadi inki
şaf strategiyası son illər dünya iqtisadi
böhranı ilə əlaqədar ölkəmizdə mak
roiqtisadi sabitlik üçün yaranan təhlükə
lərin qarşısını almağa imkan vermişdir.
Bildirildi ki, büdcə zərfinə daxil olan sə
nədlər ölkə həyatında müşahidə olunan
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müsbət dinamik dəyişiklikləri əks etdi
rir. Sədr onu da vurğuladı ki, Azərbay
can iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi,
eləcə də biznes mühitinin yaxşılaşdırıl
ması, infrastrukturun inkişaf etdirilməsi,
maliyyə bazarının təkmilləşdirilməsi və
digər sahələrdə həyata keçirilən tədbir
lər iqtisadiyyatımızın rəqabət qabiliyyə
tinin artmasına gətirib çıxarmışdır.
Spiker qeyd etdi ki, 2018-ci il üçün
dövlət büdcəsinin layihəsi ölkəmizin so
sial-iqtisadi durumu və müasir dövrün
çağırışları nəzərə alınmaqla tərtib olun
muşdur. Nazirlər Kabinetinin təqdim
etdiyi büdcə zərfinin sənədləri göstərir
ki, növbəti ildə də real iqtisadi artım
proqnozlaşdırılır.
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, sənaye

və sahibkarlıq komitəsinin sədri Ziyad
Səmədzadə bildirdi ki, 2017-ci ildə ölkə
mizin iqtisadiyyatında baş vermiş mü
hüm hadisələr 2018-ci ildə onun daha da
inkişaf edəcəyinə inamı artırır.  Komitə
sədri qeyd etdi ki, Azərbaycan dövləti
2017-ci ildə heç bir sosial proqramın ic
rasını dayandırmamış, valyuta ehtiyatla
rını artırmış, tədiyyə balansının göstəri
cilərini yaxşılaşdırmışdır.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
büdcə ilə bağlı müzakirələrin yekun ic
lasında dedi ki, büdcə layihəsi parla
mentin plenar iclasında üç gün müzaki
rə olunduqdan sonra səsləndirilən tək
liflərə baxılması üçün hökumətə 10 gün
vaxt verilmişdi. Bu gün  büdcə layihəsi
yenidən müzakirəyə təqdim edilir.

Çıxış edən maliyyə naziri Samir Şəri
fov bildirdi ki, Prezidentin tövsiyəsinə
əsasən, 2018-ci il üçün Azərbaycanda
ehtiyac meyarı 14 manat və ya 12% artı
rılaraq 130 manata çatdırılır.
Nazir əlavə etdi ki, 2018-ci ilin dövlət
büdcəsinin müzakirəsi zamanı millət
vəkillərinin səsləndirdikləri təkliflər hö
kumət tərəfindən ilkin təhlil edilib. On
ların təkliflərinə uyğun olaraq bəzi təd
birlər üzrə xərclər üçün tələb edilən
maliyyə təminatını yaratmaq məsələsi
nəzərdən keçirilib və müəyyən istiqa
mətlər üzrə xərclər artırılıb.
Samir Şərifov bildirdi ki, Prezident
İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə eşitmə və
ürək qüsuru olan uşaqların müalicəsi
üçün 4 milyon manat vəsait ayrılacaq.
Bu məsələlər Maliyyə Nazirliyi və Sə
hiyyə Nazirliyinin birgə iştirakı ilə də
qiqləşdiriləcək. Növbəti ildən dövlət
büdcəsi hesabına eşitmə və ürək qüsuru
olan uşaqlar müalicə olunacaq.
Daha sonra nazir qeyd etdi ki, 2018-ci
ilin dövlət büdcəsinin layihəsində siyasi
partiyalar üçün nəzərdə tutulan maliyyə
yardımının məbləğinin 20%, yəni 500
min manat artırılaraq 3,1 milyon mana

ta, qeyri-hökumət təşkilatlarına nəzərdə
tutulan maliyyə yardımının məbləğinin
12,1%, yəni   600 min manat artırılaraq
5,6 milyon manata çatdırılması təmin
olunacaq.
Vurğulandı ki, bir sıra təşkilatların
büdcələri üzrə xərclərin artırılması üçün,
o cümlədən Üzeyir Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
nin bədii heyətinə aid olan işçilərin aylıq
vəzifə maaşlarına prezident əlavəsinin
tətbiqi ilə əlaqədar, Energetika Nazirliyi
nin və Polşada açılacaq ticarət nüma
yəndəliyinin bəzi xərclərinin tənzimlən
məsi məqsədi ilə əlavə vəsait ayrılacaq.
Təhsil bölməsində Təhsil Nazirliyi
nin Sair xərclər maddəsində nəzərdə
tutulmuş vəsaitin 46 milyon manatının
təyinatı dəyişdirilərək tələbələrə verilən
təqaüdlər xərc maddəsinə yönəldiləcək.
Beləliklə, 2018-ci il üçün həmin maddə
üzrə xərclər 70 milyon manata çatdırıla
caq ki, bu da cari il ilə müqayisədə 11,3
milyon manat və ya 19,3% çoxdur. He
sab edirik ki, bu da 2018-ci ilin büdcə
layihəsinin müzakirəsi zamanı təqaüd
lərlə bağlı yaranmış anlaşılmazlıqları
tam aradan qaldırır.

Ediləcək dəyişikliklər nəticəsində
dövlət büdcəsinin xərcləri ilkin proqno
za nisbətən 141,3 milyon manat artırıla
raq 21 milyard 47 milyon manata çatdı
rılacaqdır. Bununla əlaqədar dövlət
büdcəsinin kəsiri 141,3 milyon manat
artırılır və 920 milyon manata çatdırılır.
Bu da cari illə müqayisədə 255 milyon
manat azdır.
Müzakirələrdən sonra “Azərbaycan
Respublikasının 2018-ci il dövlət büdcəsi
haqqında” qanun layihəsi və büdcə zər
finə daxil olan “Sosial təminatı və müda
fiəni həyata keçirən müvafiq icra haki
miyyəti orqanının 2018-ci il büdcəsi haq
qında”, “İşsizlikdən sığorta fondunun
2018-ci il büdcəsi haqqında”, “Azərbay
can Respublikasının 2018-ci il üçün ya
şayış minimumu haqqında”, “Azərbay
can Respublikasının 2018-ci il üçün ehti
yac meyarının həddi haqqında”, “Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin
2018-ci il üçün xərclər smetası haqqın
da” və “Hesablama Palatasının 2018-ci il
üçün xərclər smetası haqqında” qanun
layihələri səsə qoyularaq qəbul edildi.
Bununla da Milli Məclisdə 2018-ci ilin
dövlət büdcəsi təsdiqləndi.
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Dövlət büdcəsinin

davamlı və keyfiyyətli inkişafda
rolunun artırılması məsələləri

akademik Ziyad Səmədzadə

Son 14 ildə Azərbaycan iqtisadiyyatının inki
şafında baş verən kəmiyyət, keyfiyyət dəyişik
likləri miqyası və nəticələrinə görə, sözün əsl
mənasında, müstəqilliyimiz tarixində analoqu
olmayan nailiyyətlər kimi qiymətləndirilə bilər.
Bu dövrdə ölkənin ÜDM-i 3,4 dəfə artmış, in
kişaf səviyyəsini xarakterizə edən bütün əsas
göstəricilər əhəmiyyətli dərəcədə yaxşılaşmış,
Azərbaycan regionda ən güclü iqtisadi poten
siala malik olan ölkəyə çevrilmişdir.

Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin sədri

Azərbaycan qlobal dünya böhranı
illərində də öz dinamik inkişafını da
vam etdirmişdir. Bu, təkcə neft amili
hesabına olmamışdır. Düşünülmüş,
qabaqlayıcı tədbirlər, qanunvericilik
bazasının möhkəmləndirilməsi, milli
maraqların qorunması istiqamətində
atılan cəsarətli addımlar ölkə iqtisadiy
yatının ahəngdar fəaliyyəti üçün mü
hüm rol oynamışdır.
Bütün bu konkret faktlar onu göstə
rir ki, müstəqilliyin ilk illərində ağır
böhran şəraitində yaşayan Azərbaycan
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Ulu öndər Heydər Əliyevin müəyyən
etdiyi inkişaf strategiyasının uğurla
reallaşması nəticəsində güclü bir döv
lətə çevrilmişdir. 1994-cü il sentyabrın
20-də “Əsrin müqaviləsi”nin bağlan
ması, dünyanın aparıcı şirkətlərinin
Azərbaycanın neft sənayesinə milyard
dollarla vəsait qoyması, birgə səmərəli
əməkdaşlıq ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun artmasına, onun
demokratik, azad bazar münasibətləri
nə əsaslanan yeni iqtisadi sisteminin
yaranmasına böyük dəstək oldu.

Bakı-Tbilisi-Ceyhan neft kəməri və
Bakı-Tbilisi-Ərzurum qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsi Azərbaycanın
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
olunmasına, dövlətimizin iqtisadi
qüdrətinin, maliyyə imkanlarının art
masına güclü təkan verdi. 1999-cu il
də neftin satışından daxil olan gəlirlə
rin səmərəli istifadə olunması məqsə
di ilə Azərbaycan dövləti özünün Neft
Fondunu yaratdı. Bu, Heydər Əliye
vin ölkəmizin uzun illər dinamik inki
şafına xidmət edəcək strateji xətti idi.

Bu dövr ərzində Neft Fondunun gəlir
ləri əhəmiyyətli dərəcədə artdı, onun
gəlirləri hesabına dövlətin vacib ehti
yacları ödənildi, ölkəmizin milli təh
lükəsizliyi gücləndirildi, iqtisadiyyatı
mızın davamlı inkişafı, iqtisadi-maliy
yə imkanları möhkəmləndirildi.
Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi
dir. Buna əyani misal 2017-ci ilin
sentyabrında imzalanmış “Şahdə
niz-2” layihəsi üzrə kontraktı göstər
mək olar. “Şahdəniz-2” dünyanın ən
iri enerji layihələrindən biridir. Bu
layihə ölkəmizin uzunmüddətli və
dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin
edəcək, onun iqtisadi qüdrətini əhə
miyyətli dərəcədə artıracaqdır. Döv
lətimizin milli maraqlara söykənən
enerji siyasəti, nüfuzlu beynəlxalq tə
sisatlarla sıx əməkdaşlığı, iqtisadiy
yatın şaxələndirilməsi və neft gəlirlə
rindən istifadənin şəffaflığı keyfiy
yətli inkişafın əsas elementlərindən
dir. Bu tarixi layihədə iştirakçı dövlət

“Bakı-Tbilisi-Qars tarixi İpək Yolunun bir hissəsinin
bərpası deməkdir və bundan Çin, Qazaxıstan, Orta
Asiya, Azərbaycan, Gürcüstan, Türkiyə, Avropa öl
kələri istifadə edəcəklər. “Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhlizi Hindistan, Pakistan, İran, Azərbaycan, Rusi
ya və Avropa ölkələrini birləşdirəcək. Azərbaycan
hər iki layihədə fəal iştirakçıdır və öz maliyyə re
surslarını ortaya qoyan ölkədir”.
İlham Əliyev
və şirkətlərin geniş əməkdaşlığı tə
min ediləcəkdir. Biz buna Ümummil
li liderimiz Heydər Əliyevin müdrik
liyi və uzaqgörənliyi nəticəsində ha
zırladığı Azərbaycanın enerji strate
giyası əsasında nail olmuşuq. Müstə
qillik əldə etdikdən 3 il sonra Azər

baycan dünyanın aparıcı şirkətləri ilə
“Əsrin müqaviləsi”ni imzaladı. Hə
min müqavilə “XX əsrin müqaviləsi”
adlandırılmışdır. “Şahdəniz-2” mü
qaviləsi isə Prezident İlham Əliyevin
sözləri ilə desək, “XXI əsrin müqavi
ləsi olacaqdır”.
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Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun bu
il istifadəyə verilməsi, Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının tikintisinin
2018-ci ilin I yarımilində başa çatdırıl
ması, burada xüsusi iqtisadi zonanın
yaradılması, sözsüz ki, tranzit imkan
larımızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra
caqdır.
2017-ci ilin 10 ayı ərzində görülmüş
irimiqyaslı işlər, həyata keçirilmiş isla
hatlar, cənab Prezidentin il ərzində ic
laslarda, digər mühüm tədbirlərdə çı
xışları, fikirləri onu deməyə əsas verir
ki, 2018-ci ildə müsbət meyillər güclə
nəcəkdir.
Razılıq hissi ilə qeyd edilməlidir
ki, bu deyilənləri dekabrın 1-də Milli
Məclisdə dövlət büdcəsi ilə bağlı mü
zakirələrin yekun iclasında qəbul
olunan 2018-ci ilin dövlət büdcəsinin
parametrləri də təsdiqləyir. Qeyd
edək ki, gələn ilin dövlət büdcəsi
“Büdcə sistemi haqqında” Qanunun
tələblərinə uyğun olaraq hazırlan
mışdır. Azərbaycan hökuməti iqtisa
di strukturlarla əlaqəli şəkildə fəaliy
yət göstərərək, iqtisadi inkişaf proq
nozlarına, Prezident İlham Əliyevin
islahatların dərinləşməsi, qeyri-neft
sektorunun inkişafını ehtiva edən
fərman və sərəncamlarına əsaslanaraq
konkret hədəflər müəyyən etmişdir.
Biz artıq bir neçə ildir ki, qlobal risk
lərdən, onun milli iqtisadiyyatlara
təsirindən, bu təsirə qarşı qabaqlayıcı
tədbirlərin görülməsindən danışırıq.
Razılıq hissi ilə qeyd etməliyik ki,
Azərbaycan dövlətinin apardığı
uğurlu iqtisadi siyasət, hökumətin
bu siyasətin reallaşması istiqamətin
də gördüyü tədbirlər qlobal risklərin
təsirlərini xeyli azaltmağa imkan ver
mişdir. Ona görə də dövlət başçısı
xüsusi olaraq vurğulayır ki, ölkədə
maliyyə sabitliyi var, respublikanın
maliyyə resursları artır, daha irimiq
yaslı layihələrin həyata keçirilməsi
imkanları genişlənir. Onu göstərmək
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kifayətdir ki, Azərbaycan dövləti
2017-ci ildə heç bir sosial proqramın
maliyyələşdirilməsini dayandırma
mış, valyuta ehtiyatlarını artırmış,
tədiyyə balansında müsbət saldoya
nail olmuş, gələcəyə hədəflənmiş la
yihələrin maliyyələşdirilməsini da
vam etdirmiş, 2018-ci ildə davamlı
inkişaf, sosial tərəqqi meyillərini güc
ləndirməyə əsas yaradan dövlət büd
cəsi layihəsini hazırlamışdır.
İlk növbədə dövlət büdcəsinin gə
lirləri 2017-ci il üzrə təsdiq olunmuş
proqnozu ilə müqayisədə 20%, 2016cı illə müqayisədə 15% çoxdur. Bunlar
kifayət qədər böyük artımdır. Müqa
yisə üçün onu da qeyd edək ki, 2018ci il üçün nəzərdə tutulmuş büdcə
xərcləri 2005-ci ilin cəmi dövlət büd
cəsindən 1,7 dəfə çoxdur, 2006-cı ilin
dövlət büdcəsinin 87%-nə bərabərdir.
Diqqəti cəlb edən məqam bir də odur
ki, dünya bazarında neftin qiyməti
2005-2006-cı illərdə 53,4 və 64,3 dollar
idi, yəni 2018-ci il üçün dövlət büdcə
sinin formalaşmasında nəzərdə tutu
lan neftin qiymətindən çox olduğu bir
şəraitdə dövlət büdcəsinin gəlirləri cə
mi 4 milyard manatdan da az idi.
Eyni zamanda, onu da qeyd etmək
lazımdır ki, büdcə-vergi siyasəti ümu
mi makroiqtisadi siyasətin tərkib his
səsi olmaqla real gözləntilər və proq
nozlar üzərində qurulmuşdur. Bu si
yasət davamlı, həm də uzunmüddətli
keyfiyyətli inkişaf məqsədlərinə xid
mət edir, müxtəlif fiskal riskləri nəzə
rə alır və müvafiq maliyyə ehtiyatları
nı formalaşdırır.
2018-ci ildə Azərbaycan Respubli
kasının Vergilər Nazirliyi üzrə proq
noz məbləği ÜDM-in 11,4%-i həcmin
də olmaqla 7 milyard 907 milyon ma
nat nəzərdə tutulur ki, bu da cari ilin
proqnozundan 3,4%, 2016-cı illə mü
qayisədə isə 12,7% çoxdur. Dövlət
Neft Fondundan transfertlər nəzərə
alınmadan Vergilər Nazirliyi xətti üz

rə 2018-ci ildə vergi daxilolmalarının
ümumi büdcə gəlirlərində xüsusi çə
kisi 72,5% təşkil edəcəkdir.
Dövlət büdcəsi layihəsində Göm
rük Komitəsi xətti üzrə daxilolmaların
proqnozu ÜDM-in 3,5%-i həcmində
olmaqla 2,4 milyard manat nəzərdə tu
tulur.
Tarixi təcrübə göstərir ki, təbii re
surslarla zəngin olan ölkələr dövlət
büdcələrini hazırlayarkən resurs amili
nə xüsusi fikir verirlər. Dövlət büdcəsi
nin formalaşdırılmasında 1 barrel nef
tin qiyməti çox müzakirə olunan məsə
lələrdən biridir. Büdcədə neftin qiymə
ti nə qədər götürülməlidir sualına opti
mal cavab tapmaq üçün dünya baza
rında neftin qiymətinin dəyişməsi me
yilləri ətraflı təhlil edilib, ekspert qiy
mətləndirmələri aparılıb və neftin qiy
mətində konsensus formalaşıb. Höku
mət dövlət büdcəsində 1 barrel neftin
qiymətinin 45 dollar olmasını məqbul
sayıb. Bizim fikrimizcə, bu rəqəm real
lığı, baş verə biləcək riskləri nəzərə
alır. Bəziləri bu rəqəmin az, bəziləri
yüksək olduğunu qeyd edirlər. Əlbət
tə, bu rəqəm daha çox və ya daha az
ola bilərdi. Lakin birinci halda höku
mət daha çox risklərə məruz qalardı...
İkinci halda, biz iqtisadi, sosial inkişa
fımızdan geri qala, bir çox mühüm la
yihələrin reallaşmasında çətinliklərlə
üzləşərdik. Hökumət belə hesab edir
ki, 2018-ci il üçün neftin barrelinin 45
dollar müəyyən edilməsi qarşıya qo
yulan hədəflərə nail olmağa imkan
verəcək. Bununla əlaqədar olaraq biz
belə bir sadə təhlil apardıq: son 15 ilin
təcrübəsi göstərir ki, dövlət büdcəsinin
gəlirləri bir, iki il istisna olmaqla, ildə
1,8-2 milyard manat artır. Ən yüksək
artım 2007-2008-ci illərdə olub - 4 mil
yard manat (1 barrel neftin qiyməti
2007-ci ildə 71,1 dollardan 2008-ci ildə
96,5 dollara yüksəlib). 2011-ci ildə döv
lət büdcəsinin gəlirlərinin 4,3 milyard
manat artımının əsas səbəbi isə o idi ki,

2010-cu ildə neftin qiyməti 79 dollar
dan 2011-ci ildə 104 dollara yüksəlmiş
di. Azərbaycan hökuməti sürətlə artan
neft gəlirlərindən ölkə iqtisadiyyatının
möhkəmlənməsi, vacib strateji vəzifə
lərin həyata keçirilməsi üçün istifadə
etdi. Məhz belə yanaşma nəticəsində
yaradılan maliyyə, iqtisadi baza imkan
verdi ki, neftin qiymətinin 45 dollar
olduğu şəraitdə Azərbaycan dövləti
büdcə gəlirlərini 3,3 milyard manat,
xərclərini isə 3,9 milyard manat artır
sın. Aparılan hesablamalar sübut edir
ki, neftin qiymətinin 50-65 dollar civa
rında ortamüddətdə də davam etməsi
büdcə gəlir və xərclərinin əsas para
metrlərinin səviyyəsinə görə digər öl
kələrlə müqayisədə respublikamızın
mövqeyinin daha da möhkəmləndiril
məsinə, 2015-ci il devalvasiyasının
mənfi nəticələrinin aradan qaldırılma
sı prosesinin sürətləndirilməsinə müs
bət təsir göstərəcəkdir.
Bütün bunlar bir daha onu deməyə
əsas verir ki, Azərbaycan hökumətinin
dövlət büdcəsində neftin qiyməti, Neft
Fondunun vəsaitlərindən istifadə edil

məsi ilə bağlı yanaşması milli iqtisa
diyyatın, xüsusilə də qeyri-neft sekto
runun inkişafı, qlobal risklərdən qo
runmaq, gələcək keyfiyyətli tərəqqi
üçün möhkəm iqtisadi baza yaratmaq
baxımından tamamilə düzgündür.
Valyuta ehtiyatları milli iqtisadiyya
tın inkişafı, dövlətimizin iqtisadi təhlü
kəsizliyinin təminatı baxımından güc
lü vasitədir. Bu vasitəni müstəqil Azər
baycan dövləti yaradıb. Ona görə də
bəzən səslənən “holland sindromu”,
“lənətlənən neft dollarları” kimi fikir
ləri Azərbaycana aid etmək, neft amili
hesabına görülən irimiqyaslı işləri qiy
mətləndirməmək kimi yanlış, milli
mənafelərimizə xələl gətirən baxışların
heç bir əsası yoxdur. Azərbaycan müs
təqillik əldə etdikdən sonra ölkənin
birmənalı sahibinə çevrilib.
Prezident İlham Əliyevin tarixi yad
daşımız, bu gün, eləcə də gələcək nə
sillər üçün böyük məna daşıyan fikir
lərini bir daha xatırlamaq yerinə dü
şərdi: “Dayanıqlı inkişaf üçün qeyrineft sektoru inkişaf etməlidir. Çünki
bu, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndiril

məsinə xidmət göstərir və bu sahədə
çox böyük nailiyyətlər var. Mən dəfə
lərlə demişəm ki, prioritet istiqamət
qeyri-neft sektorudur.
Biz bu gün iqtisadi müstəqilliyi tə
min etmişik. İqtisadi müstəqillik siyasi
müstəqilliyin əsasıdır. Azərbaycan
dünya miqyasında müstəqil siyasət
aparan nadir ölkələrdən biridir. İqtisa
di müstəqillik isə neftçilərin zəhməti
hesabına təmin edilir”.
Respublikanın dövlət büdcəsinə
Neft Fondundan transfert obyektiv zə
rurətdir. Hamıya məlumdur ki, Neft
Fondundan istifadə ciddi nəzarət, şəf
faflıq şəraitində həyata keçirilir və çox
mühüm ehtiyaclara - dövlətin iqtisadi,
enerji, sosial təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinə yönəldilir.
Son dövrlərdə ölkədə sənayeləşmə
nin sürəti yüksəlmiş, onun aparıcı və
ənənəvi sahələrindən olan metallurgi
ya, maşınqayırma, kimya, əczaçılıq,
inşaat materiallarının istehsalı, qida və
digər istehsal sahələri genişlənməklə
bərabər, kosmik sənayesi, gəmiqayır
ma kimi yeni sahələr yaradılmış, qeyri-
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neft sənayesinin iqtisadi inkişafa real
dəstəyini artırmaq üçün tədbirlər
müəyyən edilmişdir.
“Bu gün ölkəmizdə səhiyyə, təhsil,
mədəniyyət, sənaye, infrastruktur in
kişaf edir, bütün sahələrdə inkişaf var...
Gəncə bu gün, eyni zamanda, böyük
sənaye mərkəzinə çevrilir. Buradakı
bir çox zavodlar ölkəmizin qeyri-neft
sektorunun inkişafında çox önəmli rol
oynayır. Burada minlərlə iş yeri yara
dılıb. Gəncə Avtomobil Zavodunu
qeyd etmək kifayətdir ki, biz onun tim
salında Azərbaycanda sənaye istehsa

bat təmin edilir, iş yerləri yaradılır,
qeyri-neft sektoru inkişaf edir və biz
artıq qonşu ölkələrə də öz məhsulu
muzla, texnologiyalarımızla çıxırıq”.
2018-2021-ci illərdə qeyri-neft səna
ye sektoru üzrə 7,3% artım proqnoz
laşdırılır. ÜDM-in isə 2018-ci ildə 1,5%,
növbəti illərdə isə orta hesabla 3,5%
artacağı gözlənilir. Qeyri-neft sektoru
üzrə artım daha yüksək olacaqdır.
Amma bu proqnozları da ötmək im
kanları var. Dövlət başçısı İlham Əliye
vin iqtisadi fəallığı artırmağa xidmət
edən sərəncamları, verdiyi tapşırıq və

nəcəkdir. Növbəti mərhələdə isə 850
milyon dollardan çox investisiya yatı
rılacaq və 7500-dən artıq yeni iş yeri
yaradılacaqdır.
Son vaxtlar Milli Məclis iqtisadi isla
hatların dərinləşməsinə, sahibkarlığın
inkişafına xidmət edən qanunlar qəbul
etmişdir. Respublika sənayesində baş
verən intensiv dəyişikliklərlə tanış ol
maq üçün biz - Milli Məclisin İqtisadi
siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitə
sinin üzvləri Sumqayıt, Balaxanı, Neft
çala texnoparklarında, sənaye məhəl
lələrində olduq. Mütəxəssislərlə, me

lının necə inkişaf etdiyini görək. Biz
vaxtilə Belarus ilə traktor istehsalı sa
həsində müqavilə bağladıq və burada
Belarus traktorları, ondan sonra yük
maşınları, avtobuslar yığılmağa, isteh
sal olunmağa başlanmışdır. İndi bu
zavod nəhəng bir sənaye mərkəzidir.
Gəncə Avtomobil Zavodu indi digər
ölkələrdə sənaye sahələrinin yaradıl
masında iştirak edir. Yəni bu inkişaf
ona gətirib çıxarıb ki, həm daxili tələ

tövsiyələr bunu deməyə əsas yaradır.
Qeyri-neft sənayesinin stimullaşdı
rılmasında respublikanın şəhərlərində
yaradılmış sənaye, texnologiya parkla
rı və sənaye məhəllələri mühüm rol
oynayır. Ümumilikdə sənaye parkları
na rezidentlər tərəfindən bu vaxta qə
dər 1,1 milyard dollar məbləğində in
vestisiya yatırılmış və 5000-dən çox iş
yeri yaradılmışdır. Bu proses qarşıdakı
dövrdə əhəmiyyətli dərəcədə genişlə

necerlərlə, mühəndis-texniki heyətin
üzvləri ilə söhbətlər etdik. Etiraf edim
ki, çox məmnun olduq. Prezident İl
ham Əliyevin sərəncamı ilə burada qı
sa zaman kəsiyində ərazi təmizlənmiş,
müasir tələblərə cavab verən məişət
tullantıları zavodu tikilmiş, texnoloji
park açılmış, yeni növ məhsullar isteh
salına başlanılmışdır. Artıq Sumqayıt
da, Balaxanıda, Neftçalada istifadəyə
verilən texnoparklarda, sənaye məhəl
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lələrində istehsal müəssisələri uğurla
fəaliyyət göstərir. Bunlarla yanaşı, Ha
cıqabulda, Mingəçevirdə və digər ra
yonlarda da yeni texnoparkların yara
dılması ilə bağlı mühüm işlər görülür.
Aparılan hesablamalar göstərir ki,
2015-2017-ci illər ərzində ölkədə səna
ye parklarının nəzdindəki müəssisə
lərdə malların təqdim edilməsi, işlərin
yerinə yetirilməsi və xidmətlərin gös
tərilməsi həcmi 600 milyon manatdan
çox olmuşdur. Heç şübhəsiz ki, işə sa
lınan texnoparklar, sənaye məhəllələri
ildən-ilə ölkənin sənaye potensialını
artıracaqlar. Texnoparklar bir neçə il
dən sonra artıq büdcə gəlirlərinin for
malaşmasında, emal sənayesinin qu
ruluşunun təkmilləşdirilməsində, iş
yerlərinin yaradılmasında daha fəal
iştirak edəcəklər.
Sahibkarlara dəstəyin əhəmiyyətli
formalarından biri investisiya təşviqi
mexanizminin tətbiqidir. İndiyədək
194 sahibkarlıq subyektinə 212 inves
tisiya təşviqi sənədi təqdim olunmuş
dur ki, bu layihələrin reallaşması nə
ticəsində yerli istehsala 1,8 milyard
manat investisiya yatırılacaq, 14 min
dən çox yeni iş yeri açılacaqdır. İnves
tisiya təşviqi sənədi almış 80-dən çox
müəssisə artıq fəaliyyət göstərir, di
gərləri isə gələn ilin sonuna qədər
fəaliyyətə başlayacaqdır. Bu və digər
faktlar onu sübut edir ki, real sektor
da iqtisadi fəallığın artırılması inno
vativ iqtisadiyyatın inkişafına güclü
dəstək olacaq. Müasir texnoparkların,
müasir texnologiyalara əsaslanan sə
naye məhəllələrinin yaradılması key
fiyyətli iqtisadi artıma, məhsul ixracı
imkanlarının genişləndirilməsinə
müsbət təsirini göstərəcəkdir ki, bun
lar da son nəticədə öz əksini milli iq
tisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin,
səmərəliliyinin yüksəldilməsində ta
pacaqdır. Dünya təcrübəsi sübut edir
ki, keyfiyyətli iqtisadi inkişaf dövlətin
maliyyə imkanlarını artıran ən birinci
və həlledici amildir.
2018-ci il dövlət büdcəsinin xərcləri
2017-ci illə müqayisədə 16,5%, 2016-cı
ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə

17,8% çoxdur. 2018-ci il dövlət büdcə
sində əsaslı xərclər üçün 2017-ci ilə
nisbətən 46% çox vəsait nəzərdə tutu
lub. Onun dövlət büdcəsi xərclərində
xüsusi çəkisi 37,7% təşkil edəcəkdir ki,
bu da 2017-ci ilə nisbətən 7,6% çox
dur.
Əsaslı xərclərin tərkib hissəsi olan
dövlət əsaslı vəsait qoyuluşu (investisi
ya) xərcləri 62,5% təşkil edəcəkdir ki,
bu da bir sıra strateji layihələrin vaxtın
da icrası üçün çox vacibdir. Ümumilik
də gələn il əsas kapitala investisiya
qoyuluşları 15,9 milyard manat, xarici
investisiyaların 7,7 milyard manat, da
xili investisiyaların 8,2 milyard manat
olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyri-neft
sektoruna isə 9,5 milyard manat inves
tisiya yatırılacağı gözlənilir.
Dövlət büdcəsinin nəzərdə tutul
muş xərcləri iqtisadi islahatları davam
etdirmək, ölkənin müdafiə qabiliyyəti
ni gücləndirmək, iqtisadi, ərzaq, ekolo
ji təhlükəsizliyi təmin etmək, eləcə də
investisiya və sosial, regional inkişaf
proqramlarının, qeyri-neft sektorunda
yeni istehsal və xidmət müəssisələri
nin yaradılması, emal sənayesinin və
onun strukturunun təkmilləşməsi, öl
kədə içməli su və qaz təchizatının yax
şılaşdırılması, kanalizasiya və meliora
siya sistemlərinin müasir tələblər sə
viyyəsində yenidən qurulması, kənd
yollarının tikintisi, informasiya-kom
munikasiya texnologiyalarının tətbiqi,
elektron hökumətin genişləndirilməsi
və digər mühüm problemlərin həlli
üçün maliyyə təminatı yaradacaqdır.
Ötən əsrin 90-cı illərinin ikinci yarı
sından hökumətin qarşısında duran
mühüm vəzifələrdən biri Dövlət Büd
cəsinin ÜDM-də xüsusi çəkisini tədri
cən yüksəltmək idi. Çünki büdcənin
gəlir və xərclərinin ÜDM-də xüsusi çə
kisinin 13-15% arasında olması dövlə
tin bir sıra vacib funksiyalarının həyata
keçirilməsinə imkan vermirdi. Son il
lərdə həyata keçirilən iqtisadi islahatla
rın səmərəliliyinin artması, iqtisadi si
yasətin prioritet istiqamətlərinin düz
gün müəyyənləşdirilməsi, özünü doğ
rultmuş beynəlxalq təcrübədən bəhrə

lənmə və digər iqtisadi-təşkilati tədbir
lər dövlət büdcəsinin əsas parametrlə
rinin ÜDM-də xüsusi çəkisinin 2 dəfə
dən çox artmasına imkan yaratdı ki, bu
da Azərbaycan dövlətinin konstitusion
funksiyalarının daha geniş şəkildə hə
yata keçirilməsinin iqtisadi-maliyyə
əsaslarını möhkəmləndirdi. Son 5 ildə
dövlət büdcəsinin ÜDM-də xüsusi çə
kisi 27-33% arasında tərəddüd edir.
Son 15 ildə dövlət büdcəsinin tərtibi
təcrübəsi xeyli təkmilləşmiş, onun döv
lətin ali maliyyə sənədi kimi respubli
kanın gələcək inkişaf parametrlərinin
müəyyən edilməsində rolu əhəmiyyət
li dərəcədə artmışdır. Qazanılmış təc
rübə uzun müddətə müəyyən edilmiş
inkişaf proqnozlarında büdcə gəlirləri
nin artırılmasının vacib hədəflərindən
biri kimi götürülməlidir. Bu, ilk növbə
də adambaşına düşən büdcə gəlirlərini
qabaqcıl ölkələr səviyyəsinə qaldır
maq, BMT-nin davamlı inkişaf məq
sədlərinə çatmaq, keyfiyyətli həyat
göstəricilərini yaxşılaşdırmaq üçün va
cibdir. Təbii ki, bu göstəricinin artması
ÜDM-in, eləcə də büdcə gəlirlərinin
dəyişməsi meyillərinin intensivliyi,
həmçinin neft amilindən istifadə edil
məsi, hökumətin neftin qiymətinə (eh
tiyatla) əsaslı yanaşması mövqeyi ilə
əlaqədardır.
Dünya maliyyə-iqtisadi böhranı təs
diqlədi ki, azad bazarı fetişləşdirmək
olmaz. Bir çox ölkələrin “hər şeyi bazar
həll edir” şüarını hakim ideologiyanın
məhsulu kimi ön plana çəkməsi, döv
lətin mühüm strateji vəzifələrdən
uzaqlaşdırılması həmin ölkələrin iqti
sadiyyatında ciddi uyğunsuzluqların
baş verməsi, cəmiyyətdə sosial gərgin
liklərin artması ilə nəticələndi. Azər
baycan dövləti bu yolla getmir, yəni
azad bazarı fetişləşdirmir, özünün
müstəqil inkişaf modelini seçir, iqtisa
di inkişafa təsir edən xarici və daxili
amilləri ölkənin spesifik xüsusiyyətlə
rini, milli maraqlarını nəzərə almaqla
qiymətləndirir; malik olduğu strateji
resursları, ilk növbədə təbii ehtiyatları
dövlət mülkiyyətində saxladı, Dövlət
Neft Şirkətini özəlləşdirmədi. Bir söz
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“14 il ərzində Azərbaycan Ulu öndər Heydər
Əliyevin siyasətinə sadiq qalaraq uğurla, inamla
inkişaf edib. Bu gün Azərbaycan güclü ölkəyə
çevrilibdir. Azərbaycan tarixdə heç vaxt indiki
qədər güclü olmamışdır. Mən bu gün son 14 il
ərzində görülmüş işləri sadalamaq istəmirəm.
Görülən işlər göz qabağındadır”.
İlham Əliyev
lə, artıq formalaşmış inkişafın Azər
baycan modelinin uğurları bütün dün
ya tərəfindən qəbul edilməkdədir.
Növbəti ildə respublikada bir neçə
zəruri yeni təşkilatlar yaranacaqdır
ki, onlar üçün də dövlət büdcəsində
müvafiq vəsait nəzərdə tutulmuşdur.
Biz Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinin
yaradılmasını çox müsbət addım ki
mi qiymətləndiririk. Çünki qida təh
lükəsizliyi dünyada ən narahatlıq
doğuran bir məsələdir. Hələ də key
fiyyətsiz malların istehsalı, idxalı bir
reallıqdır. Dövlət başçısının təşəbbü
sü ilə Milli Məclis sahibkarların
fəaliyyətinin yoxlanılmasını 2021-ci il
yanvarın 1-nə kimi uzatdı. Eyni za
manda, bu qanunun 2.1-ci maddəsi
nə ciddi bir əlavə edildi. Bu dəyişik
lik dərman vasitələrinin keyfiyyəti,
təhlükəsizliyi qaydalarına riayət edil
məsi və qida məhsullarının təhlükə
sizliyinə nəzarətin həyata keçirilməsi
ilə bağlı yoxlamalara şamil edilmir.
Dövlət büdcəsində regionların so
sial-iqtisadi inkişafına yönəldilən və
saitlərin artması planlaşdırılır. Ümu
miyyətlə, son illərdə respublikada
regionların inkişafı ilə əlaqədar görü
lən işlərin miqyası kifayət qədər yük
səkdir. Hər bir rayonda iqtisadi fəallı
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 ın artması, istifadə edilməyən ehti
ğ
yatların aşkar olunması, kənddə daha
qaynar həyatın formalaşması üçün
böyük işlər görülür. Bu, çox mühüm
tərəqqi, yüksəliş amilidir. Kənd təsər
rüfatına dövlət dəstəyinin artırılması,
yerlərdə ayrı-ayrı məhsullar üzrə ixti
saslaşmaya üstünlük verilməsi, xam
mal emalı ilə məşğul olan müəssisələ
rin yaradılması, ayrı-ayrı təsərrüfatla
rın, şirkətlərin istehsal etdikləri məh
sulların daxili tələbatla yanaşı ixraca
da yönəldilməsi, bu işlərin sistemli
aparılması, müvafiq assosiasiyaların
fəaliyyətinin canlanması – bütün bun
lar aqrar sektorun ölkə iqtisadiyyatın
da, kənddə həyat səviyyəsinin, məş
ğulluğun yüksəlməsində rolunun art
masına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
edəcəkdir.
Bir qayda olaraq, Milli Məclisdə
dövlət büdcəsinin müzakirəsi zamanı
xarici borclanma məsələsi də diqqət
mərkəzində olur. Bu da təbiidir. Döv
lət borcu ölkənin maliyyə vəziyyətini,
onun dayanıqlığı ilə bilavasitə əlaqə
dardır. Eyni zamanda, qloballaşan
dünyada elə bir tanınmış ölkə yoxdur
ki, borcu olmasın. Borclanma və borc
vermə müasir dünya iqtisadiyyatının
vacib elementlərindən biridir. Müstə

qil Azərbaycan dövlətinin apardığı
borclanma siyasəti milli maraqlara, iq
tisadi təhlükəsizliyə cavab verən siya
sətdir. Onun indiki həddi kifayət qə
dər məqbuldur. Azərbaycan ən az xa
rici borcu olan 10 dövlətdən biridir.
Ölkənin kifayət qədər maliyyə re
sursları var, maliyyə sistemində müs
bət meyillər güclənir. Büdcə gəlirləri
nin formalaşmasında, büdcənin icra
sında, borclanmada heç bir ciddi
problemlər yoxdur. Xarici investorlar
qarşısında öhdəliklərimiz uğurla həll
edilir. Bununla belə dövlət başçısı öl
kənin maliyyə sabitliyinin qorunma
sını iqtisadi müstəqilliyimizin ən va
cib amillərindən sayır. Qeyd edək ki,
dövlətin orta və uzunmüddətli borc
siyasəti strategiyası hazırlanmışdır.
Strategiyada borcun tədricən azaldıl
ması fonunda növbəti ildən başlaya
raq dövlət müəssisələrinin birbaşa və
dövlət zəmanəti əsasında xarici kre
dit qurumlarından borc alınmasının
sərt çərçivələri müəyyən olunmuş və
yalnız ölkənin prioritet hesab edilən
layihələrini maliyyələşdirmək üçün
kredit vəsaitlərinin cəlb olunması nə
zərdə tutulmuşdur. Belə ki, Azərbay
can Respublikası Prezidentinin 2016cı il 28 dekabr tarixli 1182 nömrəli
Fərmanı ilə “Dövlətə məxsus olan hü
quqi şəxslərin daxili və xarici borcal
ması Qaydası” təsdiq edilmişdir. Ey
ni zamanda, qeyd olunan fərmanın
müvafiq bəndinin icrasını təmin et
mək məqsədi ilə dövlətə məxsus olan
hüquqi şəxslərin daxili və xarici bor
calması qaydalarının pozulmasına
görə məsuliyyət müəyyən edilən qa
nun və onların tətbiqi barədə müva
fiq fərman layihələri hazırlanmışdır.
Prezidentin ehtiyat fondunun sə
mərəli istifadə olunması ilə bağlı gö
rülən tədbirlər birmənalı şəkildə öl
kədə iqtisadi fəallığı canlandırmaq,
sosial vəziyyəti daha da yaxşılaşdır
maq məqsədlərinə xidmət edir.

Biz belə bir müqayisəli təhlil apar
dıq. İnkişaf etmiş ölkələrdə büdcə
xərclərinin ÜDM-ə nisbəti ilə inkişaf
etməkdə olan ölkələri müqayisə etdik:
Son 20 ildə inkişaf etmiş ölkələrdə
büdcə xərclərinin ÜDM-ə nisbəti o qə
dər sürətlə dəyişməmişdir, səbəb odur
ki, onlarda artıq sosial sahələr forma
laşmış və inkişaf etmiş maliyyələşmə
sistemi fəaliyyət göstərir. Ona görə də
bu ölkələrin dövlət büdcəsində sıçra

rən istiqamətdə tənzimlənəcəkdir.
Ümumiyyətlə, dövlət büdcə xərcləri
ilə iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım ara
sında nisbətin sistemli təhlili ciddi
araşdırmalar, vaxtilə formalaşmış iqti
sadi baxışların bu günün reallıqları
baxımından qiymətləndirilməsini tə
ləb edir. Azərbaycanda formalaşmış
iqtisadi potensial, strateji planlaşdırma
və proqnozlaşdırma üçün əlverişli şə
raitin yaranması, ölkənin rəqabət qabi

yışlı sosial-iqtisadi tədbirlər nadir hal
larda həyata keçirilir. Amma inkişaf
etməkdə olan, müstəqilliyi 25 il bun
dan əvvəl əldə etmiş ölkələrdə bu kimi
sıçrayışlı, sürətli tədbirlərin reallaşdı
rılmasına ehtiyac var. Manatın deval
vasiyası bu müsbət dinamikanı müəy
yən dərəcədə ləngitdi. 2018-ci ilin döv
lət büdcəsinin təhlili göstərdi ki, höku
mət, Maliyyə Nazirliyi bu göstəricini
daim nəzarətdə saxlayır. Bir qayda ola
raq inkişaf sürəti artdıqca, gəlirlər ço
xaldıqca, xərclərin ümumi artımı ilə
yanaşı, onun strukturu da təkmilləşə
cək və bu proses qarşıdakı illərdə daha
keyfiyyətli, milli maraqlara cavab ve

liyyətliliyinin yüksəldilməsi istiqamə
tində atılan mütərəqqi addımlar iqtisa
di artım ilə dövlət büdcəsi arasındakı
qarşılıqlı əlaqə və asılılığın daha səmə
rəli olması imkanlarını genişləndirir.
Ölkənin tədiyyə balansında baş ve
rən dəyişikliklər onu göstərir ki, 20072017-ci illərdə yalnız bir dəfə idxal ix
racı ötmüşdür. Bu gün respublikamız
MDB məkanında Rusiya, Qazaxıstanla
bərabər özünün tədiyyə balansının
əsas göstəricisinə görə, xüsusən müs
bət saldosu ilə fərqlənir. Amma tədiy
yə balansının güstəricilərini daha da
yaxşılaşdırmaq imkanları çox böyük
dür.

Son vaxtlar bank sektorunda yaran
 ış problemlər iqtisadi fəaliyyəti məh
m
dudlaşdırır, real sektora dəstək kifayət
dərəcədə həyata keçirilmir. Devalvasi
yanın təsirlərini aradan qaldırmaq isti
qamətində görülən işlər kifayət etmir.
Kredit faizləri həddindən artıq yük
səkdir. Bu məsələ barədə çoxdan danı
şılır, amma görülən işlər kifayət deyil
dir. Bu gün manatın sabitliyinin qo
runması ilə əlaqədar görülən işlər
məqbul sayılır, amma bankların müş
tərilərlə münasibətlərin yumşaldılma
sına, banklara olan inamın bərpa olun
ması istiqamətində fəallığın artırılma
sına ehtiyac vardır. Və təşəbbüs ilk
növbədə banklar tərəfindən edilməli
dir. Bəziləri inflyasiyanın səviyyəsin
dəki dəyişikliklərin səbəblərini düz
gün müəyyən etmirlər, əsassız pul qıt
lığının yaranmasını obyektiv proses
kimi qiymətləndirirlər.
İqtisadi inkişaf səviyyəsi nisbətən
aşağı olan rayonlarda əlavə olaraq bir
neçə layihənin həyata keçirilməsi ümu
mi respublika üzrə inflyasiyaya güclü
təsir edəcəkmi? Əlbəttə, yox. Bir çox
ölkələr artıq neçə illərdir ki, daxili tələ
batın stimullaşdırılması hesabına özlə
rini qlobal risklərdən qoruyur, iqtisadi
inkişafı təmin edirlər. Bank sektoru
nun bu kimi müsbət təcrübələrdən isti
fadə etməsi məqsədəuyğun olardı.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin
müzakirəsi prosesində bir məqam da
diqqəti cəlb edirdi. Bir tərəfdən büdcə
sisteminin təkmilləşməsi, ortamüddət
li büdcə tərtibinə keçilməsi, iqtisadi,
sosial inkişaf proqnozlarının reallığı
nın artırılması, vergi sistemində şəffaf
lığa, vergi mədəniyyətinin yüksəlmə
sinə xidmət edən dəyişikliklərin da
vam etdirilməsi, digər tərəfdən dövlət
büdcəsinin geniş, ətraflı müzakirəsi,
büdcə zərfinə daxil olan qanun layihə
lərinin vaxtında Milli Məclisə təqdim
edilməsi belə bir fikri söyləməyə əsas
verir ki, ölkədə ictimaiyyətin daha ge
niş məlumatlandırılması prosesi inki
şaf edir, keyfiyyətli iqtisadi yüksəlişin
təmin edilməsində dövlət büdcəsinin
rolu əhəmiyyətli dərəcədə artır.
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Milli Məclisdə beynəlxalq cinayətlərin qarşısının 
alınmasına dair layihənin yekun müzakirəsi keçirildi
Noyabrın 16-da parlamentdə Mil
li Məclis, Azərbaycan Prezidenti ya
nında Qeyri-Hökumət Təşkilatları
na Dövlət Dəstəyi Şurası və “Qüd
rətli Azərbaycan naminə” İctimai
Birliyinin təşkilatçılığı ilə həyata  ke
çirilən “Beynəlxalq cinayətlərin qar
şısının alınması və cəzalandırılması
sistemi: milli qanunvericilik və bey
nəlxalq hüquq”  adlı layihənin mü
zakirəsi geniş ictimai marağa səbəb
oldu. Tədbirdə çıxış edən Milli Məc
lis Sədrinin müavini, İnsan hüquq
ları komitəsinin sədri Bahar Mura
dova bildirdi ki, layihədə həm ölkə
daxilində, həm də ölkə xaricində ci
nayətkarlara qarşı tətbiq olunacaq
hüquqi mexanizmlər ehtiva edilib.
Qeyd olundu ki, dünyada beynəl
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xalq cinayətləri törədənlərə qarşı
prinsipial və ardıcıl tədbirlər həyata
keçirilir. Qanunun hazırlanmasında
məqsəd   bu istiqamətdə milli qa
nunvericiliyin təkmilləşdirilməsi və
beynəlxalq cinayətlərin qarşısının
alınmasına töhfə verməkdir. Bu, Xo
calı soyqırımı da daxil olmaqla bey
nəlxalq cinayətləri törədənlərin cə
zalandırılmasına yönəlmiş bir sə
nəddir.
Eləcə də tədbirdə Milli Məclis tə
rəfindən tərtib olunan və Xocalı soy
qırımının 25-ci ildönümünə həsr
edilən “Xocalı soyqırımının dünya
da tanıdılması: fəaliyyət və nəticə
lər” adlı sənədlər toplusu iştirakçı
lara təqdim edildi. Kitabda Xocalı
həqiqətlərinin dünya ictimaiyyətinə

çatdırılması məqsədi ilə ölkə Prezi
denti və Milli Məclis tərəfindən
1992-2017-ci illərdə qəbul edilmiş
sənədlər, “Xocalıya ədalət!” beynəl
xalq kampaniyası çərçivəsində hə
yata keçirilmiş fəaliyyəti əks etdirən
materiallar, eləcə də Xocalı soyqırı
mının tanınması ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatların və ayrı-ayrı ölkələrin
icra və qanunvericilik orqanlarının
qəbul etdikləri rəsmi sənədlər xro
noloji ardıcıllıqla verilmişdir. Kitab
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədo
vun “Xocalı şəhidlərinin qanı yerdə
qalmayacaqdır” sərlövhəli məqaləsi
ilə başlayır.
Tədbirdə müzakirələrdə çıxış edən
Milli Məclisin deputatı, ATƏT PA-nın
vitse-prezidenti Azay Quliyev təq

dim olunan sənədi Azərbaycan Pre
zidenti yanında Qeyri-Hökumət Təş
kilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
ən uğurlu layihələrindən biri kimi
dəyərləndirərək Milli Məclislə şura
arasında səmərəli əməkdaşlığı yük
sək qiymətləndirdi. Qanun yaradıcı
lığı prosesinə vətəndaş cəmiyyəti nü
mayəndələrinin cəlb olunmasını və
bu ənənənin davam etdirilməsini
önəmli hesab etdi. Qeyd olundu ki,  
Azərbaycana qarşı törədilən beynəl
xalq cinayətləri nəzər alaraq, belə bir
vacib qanunun hazırlanmasının  bö
yük əhəmiyyəti var.
“Qüdrətli Azərbaycan naminə”
İctimai Birliyinin icraçı direktoru El

də xarici mətbuatda layihənin tanı
dılması ilə bağlı məqalələr dərc edi
lib. Cari ilin oktyabr ayında Rusiya
Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi
nin Beynəlxalq Münasibətlər İnsti
tutunda geniş tədbir keçirilib. Bu,
layihənin təbliği baxımından mü
hüm əhəmiyyət kəsb edir.
Sonra qanun layihəsi ətrafında
müzakirələr keçirildi. Deputatlar
Tahir Kərimli, Asim Mollazadə, Hik
mət Məmmədov, Elman Nəsirov,
Hərbi Prokurorluğun idarə rəisi
Emil Tağıyev, QHT təmsilçisi Sahib
Məmmədov, Ombudsman Aparatı
nın şöbə müdiri Rəşid Rumzadə öz
fikirlərini bildirdilər. Qeyd edildi ki,

ni zamanda, bütün beynəlxalq cina
yətlərə şamil edilir.
Milli Məclis Aparatının rəhbəri
Səfa Mirzəyev çıxışında sənədin
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etdi.
Diqqətə çatdırıldı ki, bu layihə
Azərbaycanın üzləşdiyi problemlə
bağlıdır: “Dağlıq Qarabağ bizim
ağrılı yerimizdir. Dünya təcrübəsi
göstərir ki, münaqişələr zamanı tö
rədilən cinayətlərdə hər iki tərəfin
iştirakı nəzərə alınır. Sənəddə mü
haribə zamanı cinayət törədən in
sanların məsuliyyətə cəlb olunma
sı nəzərdə tutulub. Qanunun məq
sədi Azərbaycan dövlətinin öz mə
nafeyini qorumasından, cinayət

man Aslanov iştirakçılara layihənin
hazırlanması prosesi, icrası və təbli
ği ilə bağlı məlumat verdi.
Parlament Aparatının İnzibati və
hərbi qanunvericilik şöbəsinin mü
diri Nizami Səfərov isə öz çıxışında
qeyd etdi ki, II Dünya müharibəsin
dən sonra hərbi cinayətlərə görə cə
zasızlığın aradan qaldırılması məsə
ləsi aktuallaşıb. Beynəlxalq cinayət
lərin təqibində əsas rol dövlətlərin
üzərinə düşür. Bunu həyata keçir
mək üçün müvafiq qanunvericilik
mövcud olmalıdır. İnsanlıq əleyhi
nə cinayətlərə görə məsuliyyətə cəlb
etmək baxımından təqdim olunan
layihə tam zamanında hazırlanıb.
Diqqətə çatdırıldı ki, həm ölkə, həm

bu, beynəlxalq əhəmiyyətli bir sə
nəddir. Eyni zamanda, Azərbaycan
da baş verən terror aktlarının bey
nəlxalq ictimaiyyətə çatdırılmasında
onun   mühüm əhəmiyyəti var. Sə
nəd xüsusilə Dağlıq Qarabağ müna
qişəsinin həlli istiqamətində hüquqi
müstəvidə mübarizə aparmağımıza
yardım edəcəkdir.
Çıxışı zamanı parlamentin Hü
quq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədri Əli Hüseynli bil
dirdi ki, bu layihə onu göstərir ki,  
Azərbaycanda beynəlxalq cinayət
törədənlərə qarşı hüquqi mexa
nizmlər yaradılıb. Bu sənəd yalnız
Dağlıq Qarabağda, o cümlədən  Xo
calıda törədilən soyqırıma deyil, ey

karların öz layiqli cəzalarını alma
sından  ibarətdir”.
Aparat rəhbəri qanunda təsbit
olunan bəzi məsələlərə, o cümlədən
beynəlxalq cinayətləri törədənlərin
ekstradisiyasına da toxundu. Bildi
rildi ki,  sənəddə bir sıra aktual hü
quqi və siyasi problemlər əks olu
nub. Qanun layihəsi beynəlxalq
standartlara cavab verir. Biz bu sə
nədi beynəlxalq ictimaiyyətin nəzə
rinə çatdırmaq istiqamətində əməli
addımlar ata bilərik.
Tədbirə yekun vuran Milli Məclis
Sədrinin müavini, İnsan hüquqları
komitəsinin sədri Bahar Muradova
parlament rəhbərliyinə, eləcə də  iş
tirakçılara öz təşəkkürünü bildirdi.
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Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttinin tikintisini
uğurla başa çatdıran Azər
baycanın dünyada mühüm
nəqliyyat dəhlizi kimi
mövqeyi daha da möh
kəmləndi. “Şərq-Qərb” və
“Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhlizləri layihələrini də
uğurla reallaşdıran Azər
baycanı bu sahədə gözlə
yən perspektivlər barədə
bir neçə sualla “Azərbay
can Dəmir Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin
sədri Cavid Qurbanova
müraciət etdik.

Cavid Qurbanov:

“Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti həm siyasi, həm iqtisadi,
həm də strateji baxımdan böyük əhəmiyyət daşıyır”

- Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xəttinin siyasi, iqtisadi səmə
rə, sürət və vaxt tezliyi baxı
mından rəqabətliliyini necə
dəyərləndirirsiniz?
- Müasir dövrdə nəqliyyat Azər
baycanın iqtisadi siyasətinin əsas
tərkib hissəsinə çevrilmişdir və
Azərbaycan Prezidenti cənab İl
ham Əliyevin daim diqqət mərkə
zindədir. Dövlət başçısının tapşı
rıqları sayəsində son illər ərzində
bu sahəyə irihəcmli investisiyalar
yatırılaraq, burada əsl dönüş ya
ratmaq mümkün olub. Azərbay
can yaxın perspektivdə iri tranzit
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və logistik mərkəzə çevriləcək. Bu
məqsədlə ölkədə avtomobil, dəmir
yolu, su və hava nəqliyyat növləri
nin ümumi inkişafını təmin edə
cək strateji proqramlar hazırlana
raq tətbiq olunur. Bunun sayəsin
də Azərbaycanın tranzit ölkə kimi
cəlbediciliyi və nəqliyyat sahəsin
də rəqabətliliyi artacaq. Bu isə əla
və investisiyaların yatırılmasına,
yeni istehsalat sahələrinin və iş
yerlərinin açılmasına, ticarətin,
ümumiyyətlə, biznesin inkişafına
şərait yaradacaq.
Bildiyiniz kimi, Azərbaycan Pre
zidenti cənab İlham Əliyevin təşəb

büskarı olduğu və son dövrün ən
iri nəqliyyat infrastruktur layihələ
rindən sayılan Bakı-Tbilisi-Qars də
mir yolunun tikintisi artıq yekun
laşdırılıb və oktyabrın 30-da yeni
xəttin istismara verilməsi mərasimi
keçirilib. Bu dəmir yolu xətti Avro
pa ilə Asiya arasında daşınmalarda
böyük əhəmiyyətə malikdir. Layi
hənin tarixi İpək Yolu üzərində qu
rulması region ölkələri üçün onun
cəlbediciliyini artırır. Bakı-TbilisiQars dəmir yolu Azərbaycan, Gür
cüstan və Türkiyə əlaqələrini,
əməkdaşlığını möhkəmləndirmək
lə, aralarında ticarətin inkişafına

töhfə verməklə Avropa ilə Asiya
arasında yükdaşımalar sistemində
mal dövriyyəsinin artmasına şərait
yaradacaq. Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyə  arasında qardaşlığın, döv
lətlərarası münasibətlərin və ticarə
tin inkişafı baxımından təkcə daşı
malar sistemində deyil, həm də
Avrasiya qitəsində sənaye və kənd
təsərrüfatının, gəmiçiliyin, dəmir
yolu sənayesinin və maşınqayırma
nın yüksəlişi üçün, eləcə də biznes
və məşğulluq sahəsində də xüsusi
təsirə malikdir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
inşasının həyata keçirilməsi iqtisa
di səmərəlilik, sürət və vaxt tezliyi,
təhlükəsizlik və etibarlılıq baxı
mından böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Yükdaşımaların həcmi 3-cü
istismar ilində 3-5 milyon ton, 5-ci
istismar ilində 6-8 milyon ton,
10-cu istismar ilində isə 10 milyon
ton və daha çox proqnozlaşdırılır.

2034-cü ildə 3 milyon sərnişin və
17 milyon ton yük daşınacağı ehti
mal olunur.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
“Şərq-Qərb” nəqliyyat dəhlizində
yükdaşımaların qiymətini aşağı sa
lacaq, malların çatdırılma müddə
tini qısaldacaq. Bu yol hesabına
yükləri Çinin şərq əyalətlərindən
Türkiyəyə qədər 15-20 günə nəql
etmək mümkündür. Alternativ də
niz yolları ilə bu rəqəm 40-45 gün
təşkil edir.
Bundan başqa Mərkəzi Asiya öl
kələrinin Avropaya çıxışı asanlaşa
caq. Eyni zamanda, Əfqanıstanın
da imkanları unudulmamalıdır.
Qərb geoloqları tərəfindən bir neçə
il öncə bu ölkədə nəhəng həcmdə,
ümumi dəyəri bir trilyon dollara
bərabər dəmir, qızıl, mis, kobalt və
molibden ehtiyatları aşkarlanmış
dır. Bu amili belə istisna etdikdə,
dəhlizin effektivliyi yenə də qiy
mətli olaraq qalır.

Heç şübhə yoxdur ki, bu layihə
 in imkanlarından qonşu Rusiya
n
nın da istifadə etməsi reallığa ya
xın ehtimaldır. Bu, ilk növbədə
Rusiya ilə Türkiyə arasında son
zamanlar kəskin artan xarici tica
rət dövriyyəsi ilə əlaqədardır. Mə
lumdur ki, hazırda bu iki ölkə
arasında dəmir yolu bağlantısı
yoxdur. Bu layihə isə həmin bağ
lantıları Azərbaycan üzərindən
gerçəkləşdirə bilər.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
həmçinin Türkiyənin Mersin lima
nı vasitəsi ilə Aralıq dənizi regionu
na çıxışı təmin edir. Bu da öz növ
bəsində layihənin əlavə üstünlük
lərindəndir.
Azərbaycan isə Bakı-TbilisiQars dəmir yolu vasitəsi ilə Türki
yə ilə birbaşa dəmir yolu əlaqəsi
yaratmaqla iki dövlət arasında
olan münasibətləri daha da möh
kəmləndirəcək. Bu layihə Naxçı
van Muxtar Respublikasını bloka
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dadan çıxararaq onun nəqliyyat
müstəqilliyinin təmin edilməsin
də də vacib amillərdəndir. Belə ki,
Ermənistanın Azərbaycana mə
lum təcavüzü nəticəsində paytaxt
Bakını Naxçıvanla birləşdirən qu
ru nəqliyyat kommunikasiyaları
bağlanmışdır. Ona görə də Azər
baycan hökuməti Astara-RəştNaxçıvan dəmir yolunun inşasına
maraq göstərməklə, eyni zaman
da, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xətti layihəsi ilə bağlı Qarsdan
Naxçıvana ayrıca bir dəmir yolu
qolunun çəkilməsini növbəti bir
plan kimi nəzərdən keçirir. Bu
nunla da Naxçıvan Muxtar Res
publikasının nəqliyyat problemi
tam həll ediləcək.
Beləliklə, Avropa ilə Asiya ara
sında daşımalarda yekun bənd sa
yılan Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xətti həm siyasi, həm iqtisadi, həm
də strateji baxımdan böyük əhə
miyyət daşıyır və Azərbaycan xal
qı bundan sonra uzun illər ərzində
bu qlobal layihədən faydalanacaq,
gələcək nəsillər onun bəhrəsini gö
rəcəklər.

26

Milli Məclis

- Cavid müəllim, “Şimal-Cə
nub” beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizi üzrə dəmir yolunun
inşası işləri hansı mərhələdə
dir?
-  Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin tapşırıqları əsasın
da ölkəmizdə, eyni zamanda, “Şi
mal-Cənub” nəqliyyat dəhlizinin
inkişafı istiqamətində önəmli ad
dımlar atılır. Azərbaycan, Rusiya
və İran dövlət başçılarının 2016- 
2017-ci illərdə keçirdikləri üçtərəfli
görüşlər, eyni zamanda, aparılan
ikitərəfli danışıqlar, orada müzaki
rə olunan məsələlər və qəbul edi
lən qərarlar birbaşa “Şimal-Cənub”
beynəlxalq nəqliyyat dəhlizinin in
kişafına təsir göstərir.
2016-cı il fevralın 23-də Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin İran İslam Respub
likasına səfəri zamanı “Azərbaycan
Respublikası Hökuməti ilə İran İs
lam Respublikası Hökuməti ara
sında Azərbaycan və İran dəmir
yollarının əlaqələndirilməsi haq
qında” Çərçivə Sazişi və bu sazişlə
birbaşa əlaqəsi olan “Azərbaycan
Dəmir Yolları” QSC ilə İran İslam

Respublikasının Dəmir Yolları ara
sında “Azərbaycan-İran dövlət sər
hədində Astara çayı üzərində də
mir yolu körpüsünün tikintisi haq
qında” Müqavilə imzalanıb. Əldə
edilən ikitərəfli razılığa əsasən iri
infrastruktur layihəsinə - Azərbay
can və İran dəmir yollarının birləş
dirilməsinə dair işlərə start verildi.
İlkin mərhələdə Azərbaycanın As
tara stansiyası ilə İranın Astara
stansiyası arasında dəmir yolunun
və iki dövlət sərhədində dəmir yo
lu körpüsünün inşasına başlanılıb.
Təməli 2016-cı il aprelin 20-də
qoyulan Astara çayı üzərində 82,5
metr uzunluğu, 8 metr hündürlü
yü və 11,8 metr eni olan körpünün
tikintisi də tam yekunlaşdırılıb.
Bununla yanaşı Azərbaycanın As
tara stansiyasından İran sərhədinə
qədər 8,5 km əsas yol, 7,52 km
stansiyadaxili yollar, ümumilikdə
isə 16 km-dən artıq dəmir yolunun
tikintisi tam başa çatdırılıb. Belə
liklə, Azərbaycan ərazisində bütün
işlər artıq tamamlanıb, yəni bütün
infrastruktur hazırdır.
Bu gün İran tərəfində 1,4 km-lik
dəmir yolunun və İran ərazisində

yerləşən Astara stansiyasının bina
sının inşa işləri aparılır ki, bunların
da 2017-ci il dekabrın sonlarında
tamamlanacağı nəzərdə tutulur.
Elə həmin tarixdə ilk yük qatarının
Azərbaycandan İrana yola salın
ması planlaşdırılır.
Astara-Astara dəmir yolunun
inşası başa çatdıqdan sonra Azər
baycanla İran arasında tranzit yük
lərin daşınması hər iki tərəf üçün
asanlaşacaq. Bundan əlavə iki öl
kənin dəmir yollarını tam birləş
dirmək məqsədi ilə 167 km-lik As
tara-Rəşt dəmir yolunun inşasına
start verilməlidir. Bu işlər Azər
baycan hökumətinin ayırdığı kre
dit hesabına həyata keçiriləcək. Bü
tün işlər yekunlaşandan sonra
Skandinaviya ölkələri, Rusiya,
Azərbaycan və İranın dəmir yolları
bir şəbəkədə birləşəcək və Şimal
dan İran körfəzinə qədər vahid
dəmir yolu formalaşacaq.
- “Azərbaycan Dəmir Yolları”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
ölkəmizin dinamik inkişaf

edən, böyük iqtisadi töhfələr
vəd edən qurumudur. Ümu
miyyətlə, rəhbərlik etdiyiniz
idarədə son illər aparılan isla
hatlar hansı nailiyyətlərin əl
də olunmasına gətirib çıxar
dı?
-  Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliyevin
diqqət və qayğısı, tapşırıq və gös
tərişləri nəticəsində son illər res
publikamızın ərazisində mövcud
olan dəmir yollarının inkişaf etdi
rilməsi və beynəlxalq standartlar
əsasında rəqabətə davamlı vəziy
yətə gətirilməsi istiqamətində bö
yük işlər görülmüş, həmçinin də
mir yolu sistemində bir sıra iri layi
hələr həyata keçirilmiş, ölkəmizin
tranzit potensialının gücləndiril
məsində məqsədyönlü və uğurlu
addımlar atılmışdır.
Hazırda “Azərbaycan Dəmir
Yolları” QSC tərəfindən hərəkət
heyətinin yenilənməsi, sərnişin və
yük daşımalarında operativliyin
və təhlükəsizliyin təmin olunması,
xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq

standartlar əsasında yüksəldilmə
si, daxili institusional sistemin tək
milləşdirilməsi, habelə ölkənin id
xal-ixrac potensialının artırılması
istiqamətində bir sıra layihələr icra
edilməkdədir.
Bu gün Azərbaycan dəmir yolla
rının ümumi uzunluğu 2910 km
təşkil edir ki, onun da 60%-i elekt
rikləşdirilmiş yoldur. Dəmir yollar
avtomatlaşdırılmış işarəvermə sis
temi ilə təchiz olunub. Azərbaycan
dəmir yollarında yenilənmə prose
sinin vacib hissəsi olan infrastruk
tur əsaslı təmir edilir və yeni dəmir
yolları tikilir. Bu işlər çərçivəsində
yolların üst quruluşunun və elekt
rik təchizatı sisteminin yenidən
qurulması, işarəvermə və rabitə
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi,
mərkəzləşdirilmiş dispetçer ida
rəetmə sisteminin yaradılması hə
yata keçirilir.
Azərbaycan dəmir yollarında
hərəkət tərkibinin yenilənməsinə
dair çoxtərəfli işlər aparılır. Yük
vaqon parkının 60%-i yenilənib.
Eyni ilə lokomotiv parkın yeni
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dənqurulması məqsədi ilə yeni
elektrovoz və teplovozlar alınıb
ki, onların arasında Fransanın
“Alstom” şirkətinin istehsalı olan
50 ədəd müasir elektrovozlar da
var.
Bununla yanaşı Bakı-Sumqayıt
sürət qatarı, habelə Naxçıvan-Təb
riz-Məşhəd qatarı istifadəyə veril
miş, bununla bağlı bütün müvafiq
infrastruktur şəbəkəsi qurulmuş
dur.
Ölkə rəhbəri İlham Əliyev cə
nabları tərəfindən vətəndaş və in
san məmnunluğunun təmini məq
sədi ilə formalaşdırılmış və dünya
səviyyəsində tanınmış bir brendə
çevrilmiş ASAN innovativ sistemi
çərçivəsində dəmir yollarında mü
hüm islahatlar həyata keçirilmiş
dir. Belə ki, 2016-cı ildə cənab Pre
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zidentin açılış mərasimində iştirak
etdiyi “ASAN qatar” istifadəyə ve
rilmişdir. Bununla da insanların
məmnunluğunun təmin edilməsi
istiqamətində daha bir innovativli
yə nail olunmuş, regionlarda əhali
nin mövcud tələbatlarının ödənil
məsi prosesi asanlaşdırılmışdır.
2015-2016-cı illərdə cəmiyyətin
yerləşdiyi inzibati bina əsaslı təmir
edilmiş, Bakı Sərnişin Vağzalının
binası, eləcə də bölgələrdə 18 də
miryol vağzalı əsaslı təmir oluna
raq yenidən qurulmuş, müasir
standartlara cavab verən və insan
ların məmnunluğunu təmin edən
səviyyəyə çatdırılmışdır. Atılmış
uğurlu addımların davamı olaraq,
sərnişinlərin rahatlığını təmin et
mək məqsədi ilə biletlərin “on
layn” satışına başlanılmışdır.

Yük daşımalarına gəldikdə isə
bu sahədə sifarişlərin “onlayn” şə
kildə verilməsi və tariflərin “on
layn” hesablanması işləri icra olun
muşdur. Bu innovativ tədbir də öz
növbəsində dəmir yolları ilə yük
daşımalarının həcminin artmasına
təkan verəcəkdir. Hazırda “ADY”
QSC-də yük daşımalarının idarə
olunması üzrə “ADY SMART” adlı
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sis
temi yaradılıb. Sistem vasitəsi ilə
yüklərin nəqlində, yükləmə-bo
şaltma əməliyyatlarında vaxt itki
sinin azaldılması, hərəkət heyəti
nin stansiyalarda durma müddəti
nin minimuma endirilməsi, məlu
matların operativ mübadiləsi, ana
litik hesabatların hazırlanması və
digər əməliyyatları tez və rahat hə
yata keçirmək olur.

Bu işlərlə eyni vaxtda Azərbay
can dəmir yollarında idarəetmə
sisteminin təkmilləşdirilməsi məq
sədi ilə dünyada özünü doğruldan
“Oracle ERP” sisteminin tətbiqinə
başlanılıb. Bununla maliyyə nəza
rəti və gəlir xərclərinin optimallaş
dırılması mümkündür.
Azərbaycanın tranzit potensialı
nın artırılması məqsədi ilə “Azər
baycan Dəmir Yolları” QSC tərə
findən ölkə ərazisindən keçən bey
nəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin in
kişafı istiqamətində mühüm ad
dımlar atılıb.
- Regionlara və Bakı kəndləri
nə sürət qatarlarının işləməsi
ilə bağlı məsələlər gündəmdə
dir. Bu istiqamətdə hansı işlə
rin görülməsi planlaşdırılır?
-  Azərbaycan Prezidenti cənab
İlham Əliyevin iştirakı ilə 2015-ci il
sentyabrın 12-də 84 km uzunluğu
olan Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə
hərəkət edən sürətli elektrik qatarı
istifadəyə verilib. Həmin sürət qa
tarı qısa müddət ərzində böyük
populyarlıq qazanıb. Ötən dövr ər
zində bu qatardan artıq 2 milyon
dan çox vətəndaşımız istifadə edib.
Bakı-Sumqayıt marşrutu ilə hərə

kət edən sürətli elektrik qatarı Ba
kı-Sumqayıt magistral avtomobil
yolunda tıxacların azalmasına şə
rait yaradıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin tapşırığına əsasən res
publikamızda sürət qatarları marş
rutlarının genişləndirilməsi istiqa
mətində işlər görülür. Hazırda 98
km uzunluğu olan Bakı-PirşağıSumqayıt dəmir yolunda təmir iş
ləri aparılır ki, bunun nəticəsində
də Bakı-Biləcəri-Sumqayıt-Pirşağı-

Bakı dairəvi dəmir yolu sərnişinlə
rin ixtiyarına veriləcək. Bundan
başqa Bakı-Gəncə sürət qatarının
da 2018-ci ildə istifadəyə verilməsi
planlaşdırılır.
Qeyd edim ki, işlər bununla bit
mir. Artıq Bakı və Abşeron şəhərət
rafı elektrik qatarlarının hərəkəti
nin bərpası ilə bağlı bir sıra tədbirlər
görülür. Bakı-Bakıxanov-Zirə, Ba
kı-Zabrat-Bağlar, Bakı-Yeni Suraxa
nı-Hövsan, Bakı-Yeni Suraxanı-Ha
va limanı marşrutları üzrə sürət
qatarlarının istifadəyə verilməsi ilə
bağlı ilkin mərhələdə tələb olunan
texniki işlər həyata keçirilir.
Azərbaycanda turizmin inkişaf
etdirilməsi məqsədi ilə dəmir yolu
infrastrukturunun genişləndiril
məsi tələbinə uyğun “Azərbaycan
Dəmir Yolları” QSC tərəfindən öl
kəmizin turizm mərkəzlərinə sər
nişin daşımalarının həyata keçiril
məsi üçün texniki əsaslandırmalar
artıq hazırlanıb. Gələcəkdə BakıLəki-Qəbələ və Bakı-Xudat-Şahdağ
dəmir yollarının tikintisi aparıla
raq bu istiqamətlərdə də sürətli
qatarların istismara veriləcəyi nə
zərdə tutulub.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
baş redaktorunun müavini
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Hörmətli Ağacan müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını,  əməkdar bədən tərbiyəsi və idman işçisini,
professoru, əməkdar elm  xadimini 80 illik yubileyiniz  münasibəti ilə səmimi
qəlbdən  təbrik edirəm.
Siz hələ gənc yaşlarınızdan idmana böyük həvəs göstərmiş, peşəkar idman
çı olmaq arzunuzun ardınca gedərək Azərbaycan  Bədən Tərbiyəsi İnstitutunu
bitirmisiniz. Əmək fəaliyyətinizə “Neftçi” İdman Cəmiyyətində məşqçi kimi
başlamış, bununla yanaşı,  boks turnirlərində iştirak edərək altı dəfə Azərbay
can çempionu olmusunuz.
Siz idmanla yanaşı, dəqiq elmlərə də maraq göstərmiş, ikinci ali təhsil ala
raq Azərbaycan Politexnik İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmisiniz.
Bundan sonra Siz Moskva Polad Ərintilər İnstitutunun aspiranturasında
elmi tədqiqatlara başlamış, texnika elmləri namizədi alimlik  dərəcəsi  alaraq
Lipetsk   Politexnik İnstitutunda pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmusunuz. Siz
uzun müddət bu ali təhsil ocağında kafedra müdiri olmuş, 1983-cü ildə isə
doğma Bakıya qayıdaraq Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda kafed
30

Milli Məclis

ra müdiri kimi pedaqoji fəaliyyətinizi davam etdirmisiniz. Həmişə harada
çalışmağınızdan asılı olmayaraq işlədiyiniz kollektivin hörmət və etimadını
qazanmısınız. Siz 30 ilə yaxın Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman
Akademiyasının rektoru olmuş, Azərbaycan dövlətinin bayrağını yüksəklərə  
qaldıran bir çox idmançılar yetirmisiniz.
Siz texnika sahəsində dörd ixtiranın, yüzdən çox elmi məqalənin, iki
monoqrafiyanın müəllifisiniz. Peşəkar idmançı kimi keçmiş SSRİ-nin “Fəxri
idman ustası” dərəcəsinə layiq  görülmüş, beynəlxalq dərəcəli hakim kimi dün
ya çempionatlarına, Avropa və olimpiya yarışlarına hakimlik etmiş, Beynəlxalq
Boks Federasiyasının vitse-prezidenti və Azərbaycan Boks Federasiyasının
prezidenti olmusunuz. Hazırda Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin baş
katibi, Azərbaycan Boks Federasiyasının vitse-prezidenti kimi gənc idmançıla
rımızın hazırlanmasına dəyərli töhfələr verirsiniz.  
Xalqın etimadını qazanaraq Siz III, IV və V çağırış Milli Məclisin deputa
tı seçilmisiniz. Bu gün Elm və təhsil, həmçinin Ailə, qadın və uşaq məsələləri
komitələrinin üzvü kimi ölkəmizin qanunvericilik bazasının gücləndirilməsin
də yaxından iştirak edirsiniz. Siz həm də Milli Məclisin İntizam Komissiyası
nın sədrisiniz. Eyni zamanda, Azərbaycan-Kuba parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Avstriya, Polşa,  Rusiya, Bolqarıstan və Mavrita
niya ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü kimi Milli Məc
lisin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində yaxından iştirak edirsiniz.
Sizin xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, “Şöhrət” ordeni ilə təltif
olunmusunuz.
Hörmətli Ağacan müəllim!
Sizi  anadan olmağınızın 80 illiyi münasibəti ilə bir daha ürəkdən  təbrik
edir, ömrünüzün bu uca zirvəsində Sizə möhkəm can sağlığı və çoxşaxəli
fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri,  24 noyabr 2017-ci il
noyabr-dekabr 2017
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70
Hörmətli Əhliman müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, “Şöhrət” ordenli professoru, Azərbaycan Milli Elmlər Aka
demiyasının və Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının həqiqi üzvünü, keçmiş SSRİ-nin Dövlət
mükafatı laureatını, əməkdar elm  xadimini 70 illik yubileyiniz  münasibəti ilə səmimi qəlbdən  
təbrik edirəm.
Siz xalqın hörmətini qazanmış həkim, dünya şöhrətli alim, vətənpərvər ziyalı kimi şərəfli
ömür yolu keçmisiniz. Ucaldığınız mövqe, qazandığınız nailiyyətlər ilk növbədə şəxsi məziyyət
lərinizlə bağlıdır. Gənclik illərində Qərbi Azərbaycanın Göyçə mahalından pərvazlanaraq qətiy
yətlə elmin zirvələrinə aparan yola qədəm qoymusunuz. 1971-ci ildə N.Nərimanov adına Azər
baycan Dövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Bakıdakı Kliniki Onkologiya
Xəstəxanasında cərrah-onkoloq kimi insanlara şəfa verməyə başlamısınız. İstedadınız və yüksək
savadınız sayəsində tez bir zamanda şöbə müdiri təyin olunmusunuz.   
Lakin elmə böyük marağınız, təbabətin sirlərini araşdırmaq həvəsiniz Sizi 1974-cü ildə dün
yanın tanınmış elm mərkəzlərindən olan SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının Onkoloji Elmi Mər
kəzinə aparıb. Orada aspirantura müddəti başa çatmamış elmi tədqiqat işinizi müdafiə edərək tibb
elmləri namizədi alimlik dərəcəsini almısınız. Zəkanızın işığı, onkologiya sahəsində əldə etdiyiniz
son dərəcə yeni elmi nailiyyətlər Moskvanın tibb mühitində yüksək qiymətləndirilib: perspektivli
gənc alim-cərrah kimi OEM-də saxlanılmısınız. 20 ilə yaxın çalışdığınız SSRİ TEA-nın Onko
loji Elmi Mərkəzində doktorluq dissertasiyası müdafiə etmiş, professor elmi adını almısınız.
Əhliman müəllim, o dövrdə dəfələrlə SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin qızıl
medallarına layiq görülməyiniz, “Sümük sarkomaları” adlı orijinal monoqrafiyaya görə SSRİ
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TEA-nın beş ildən bir verilən Akademik N.N.Petrov adına mükafatı və medalı ilə təltif olunma
ğınız, 1986-cı ildə SSRİ Dövlət mükafatı laureatı adını qazanmağınız elmə və səhiyyəyə gətirdi
yiniz yeniliklərin, silsilə elmi-texnoloji nailiyyətlərinizin, ixtira və səmərələşdirici təkliflərinizin
bəhrəsidir.
Onkologiya sahəsində böyük uğurlar qazanmış görkəmli alim kimi şöhrətiniz sərhədləri aşıb.
Elmi məruzələr oxumaq, təcrübənizi paylaşmaq üçün daim xarici ölkələrə, o cümlədən hələ sər
hədlərin açılmadığı ötən əsrin 80-ci illərində dəfələrlə ABŞ-ın məşhur klinikalarına dəvət olun
muş, hər yerdə Azərbaycanı ləyaqətlə təmsil etmisiniz.
XX əsrin 90-cı illərində doğma Azərbaycana dönərək vətənpərvər ziyalı, nüfuzlu alim, tanın
mış cərrah kimi ana vətəndə fəaliyyətə başlamısınız. 1992-ci ildən həyatınız doğma institutla
bağlanıb. Bacarıqlı elm təşkilatçısı kimi Azərbaycan Tibb Universitetinin rektoru olduğunuz 24
ilə yaxın müddətdə bu ali təhsil ocağının nəzdində müasir maddi-texniki imkanlara malik 4 kli
nikanın və rezidentura sisteminin yaradılmasına, ATU-nun nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
təmsil olunmasına nail olmusunuz. 25 ildir ki, Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasına
uğurla rəhbərlik edirsiniz.  
Hörmətli akademik! Siz 470-dən çox elmi əsərin, 19 monoqrafiyanın, 29 dərslik və metodik
vəsaitin, 16 ixtira və səmərələşdirici təklifin müəllifisiniz. 200-dən çox elmi əsəriniz xaricdə dərc
olunub. Yetişdirdiyiniz alimlər arasında 12 nəfər tibb elmləri doktoru, 43 nəfər tibb üzrə fəlsəfə
doktoru var. Yüksək ixtisaslı kadr hazırlığındakı fədakar əməyiniz, tibb elminin və səhiyyənin
inkişafındakı xidmətləriniz hər zaman yüksək qiymətləndirilib. Dövlətimiz Sizi “Əməkdar elm
xadimi” fəxri adına layiq görüb. 2000-ci ildə Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev Sizi “Şöhrət”
ordeni ilə təltif edib. Dəfələrlə ABŞ-ın, Rusiyanın, Polşanın və digər ölkələrin tibb sahəsi üzrə
nüfuzlu mükafatları ilə təltif olunmusunuz.
Siz 1990-1995-ci illərdə Azərbaycan SSR Ali Sovetinin deputatı olmusunuz. Xalqın etimadı
IV və V çağırış Milli Məclisə seçkilərdə də Sizə deputat mandatı qazandırıb. Hazırda Səhiyyə
komitəsinin sədri kimi qanunvericiliyin təkmilləşməsinə layiqli töhfə verirsiniz. Türkiyə ilə par
lamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, Almaniya, Rusiya, Niderland, Monteneqro,
Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı ilə analoji işçi qruplarının üzvü kimi Milli
Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin genişlənməsində yaxından iştirak edirsiniz. TürkPA-da Azər
baycan nümayəndə heyətinin üzvü və komissiya sədri kimi fəaliyyətiniz də təqdirəlayiqdir.
Hörmətli Əhliman müəllim!
Sizi anadan olmağınızın 70 illiyi münasibəti ilə   ürəkdən təbrik edirəm, ömrünüzün müdrik
çağında Sizə möhkəm can sağlığı, uzun ömür, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayı
ram. Əminəm ki, bundan sonra da YAP üzvü, alim və ictimai xadim kimi müstəqil Azərbaycan
dövlətçiliyinin möhkəmlənməsi yolunda səylərinizi əsirgəməyəcəksiniz.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri,  17 noyabr  2017-ci il
noyabr-dekabr 2017
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Əhliman Əmiraslanov:

“Qarşıma qoyduğum əsas məqsəd seçdiyim
peşə üzrə yaxşı mütəxəssis olmaq idi”
Tələbəlik illərində bu şəxsin adı, elmi nailiy
yətləri, xüsusi istedadı, qərib ölkələrdə həmvə
tənlərinə olan sonsuz ehtiramı barədə çox tez-tez
eşidirdim. Hər kəs adını xüsusi hörmətlə çəkirdi.
Təsəvvürümdə onun əfsanəvi bir obrazı yaran
mışdı. Lakin heç ağlıma belə gəlməzdi ki, nə za
mansa çox əlamətdar bir gündə - yubileyində
üz-üzə oturub dünya şöhrətli alimimizdən müsa
hibə almaq mənə qismət olacaq.
“Milli Məclis” jurnalının “Həmsöhbət” rubri
kasının budəfəki qonağı akademik, Milli Məcli
sin Səhiyyə komitəsinin sədri, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının və Polşa Tibb Elmləri
Akademiyasının həqiqi üzvü, Rusiya Elmlər Aka
demiyasının xarici üzvü, Azərbaycan Milli Elmlər
Akademiyasının Biologiya və tibb elmləri bölmə
sinin akademik-katibi, SSRİ Dövlət mükafatı
laureatı, SSRİ Tibb Elmləri Akademiyasının aka
demik N.N.Petrov adına mükafatının laureatı,
Rusiya Tibb Elmləri Akademiyasının N.N.Bloxin
adına qızıl medalının təltifçisi, Polşa Tibb Elmlə
ri Akademiyasının Albert Şvayster mükafatının
laureatı, dünyanın bir çox nüfuzlu elmi asso
siasiya və cəmiyyətlərinin üzvü və ali məktəblə
rinin fəxri doktoru Əhliman Əmiraslanovdur.

– Dünya şöhrətli alim, professor,
doktor İhsan Doğramacı sizin
haqqınızda demişdir: “Əhli
man müəllim dünya miqyasın
da tanınan çox böyük alimdir.
O, 20 il Moskvada çalışdığı
dövrdə onkologiya sahəsində
çox böyük şöhrət qazanıb. La
kin Moskvada çalışdığı uğurlu
fəaliyyətdən sonra Bakıya –
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Azərbaycana qayıtması onun
öz xalqına, vətəninə bağlılığı
nın təntənəsinə çevrildi. Belə
vətənpərvərlik alqışa layiqdir”.
Əhliman müəllim, 50 illik elmi
və tibbi fəaliyyətinizin müəy
yən bir hissəsi Moskva ilə bağ
lıdır. Necə oldu ki, uzun illər
dən sonra vətənə dönmək qəra
rına gəldiniz?

– Artıq hiss edirdim ki, orada müm
kün olan bütün bilgiləri almışam və geri
dönüb bu sahədə xalqımıza kömək gös
tərə bilərəm. Əslində məni doktorluq
dissertasiyasını müdafiə edəndən sonra
dəfələrlə vətənə dəvət etmişdilər. Fikirlə
şirdim ki, hələ tezdir. Ancaq bu dəfə də
vət ediləndə düşündüm ki, artıq getmək
vaxtıdır.
1988-ci ildən – məlum hadisələr baş

layandan sonra burada vəziyyət çox ağır
idi, xəstəxanalarda şərait qənaətbəxş de
yildi. O dövrdə mən yaralılara dəfələrlə
tibbi yardımlar gətirmişəm. 1992-ci ildə
yenidən vətənə qayıdaraq doğma Azər
baycan Dövlət Tibb İnstitutuna rektor
təyin olundum. Dediyim kimi çox ağır
vaxtlar idi, hərc-mərclik baş alıb gedir
di. O vaxt gecə-gündüz əməliyyatlar
edirdim. Xəstələr eşitmişdilər ki, artıq
Bakıdayam; çoxsaylı müraciətlər olu
nurdu.
Düzü, vətənə dönmək ailəmin də ürə
yincə idi. İki oğlum var. Uşaqlar böyü
yürdü və hər bir valideyn kimi bizim də
arzumuz idi ki, onlar ailə qursunlar.
– Ulu öndər Heydər Əliyevin sizə
xüsusi münasibəti var idi.
Onunla tanışlığınız necə olub?
– Ulu öndərlə Moskvada tanış ol
muşam, mənə münasibəti həmişə yaxşı
olub. Heydər Əliyev o vaxt çox yüksək
zirvədə idi. İkinci dəfə hakimiyyətə gə
ləndən sonra da onunla tez-tez təmasda
olurduq. Daha çox ixtisasımla, xəstələrlə

bağlı görüşürdük. Universitetdə işləyən
də 1998 və 2000-ci illərdə yeni tikilən
tədris binalarının açılışlarına, daha sonra
isə universitetin yubileyinə gəlmişdi.
Ulu öndərin yaxın dostu İhsan Doğ
ramacını da elə Moskvadan tanıyırdım,
onun yubileylərində çıxış etmişəm.
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azər
baycanın dahi oğludur, böyük insandır.
Mən fəxr edirəm ki, elə bir şəxsiyyətlə
isti münasibətim olub.
– Ziyalı ailəsində böyüyüb başa
çatmısınız. Amma sırf tibbə hə
vəs sizdə haradan yarandı?
– Mən Qərbi Azərbaycanın Göyçə
mahalının Zod kəndində doğulmuşam.
Bizim ailədə həkim olmayıb. Ümumiy
yətlə, kəndimizdə həkim yox idi. İxtisas
lı tibbi yardım almaq üçün rayon mərkə
zinə, ya da İrəvana gedirdilər. O zaman
rayonda, ümumiyyətlə, azərbaycanlı hə
kim yox idi. Xəstəxanada işləyənlər də
o millətin nümayəndələri idi. Görürdüm
ki, kənddə insanlar, həqiqətən, çox əziy
yət çəkirlər. Sonra elə oldu ki, atam Ba

sarkeçər rayonunun katibi oldu. Rayon
da Azərbaycan dilində məktəb olmadığı
üçün mən kənddəki evimizdə nənəmin
yanında qalıb kənd məktəbində təhsil
alırdım. Orta məktəbin III-IV sinfində
oxuyanda həkim olacağım barədə qərar
vermişdim. Nənəm xəstələndikdən son
ra onun çəkdiyi əziyyətləri görüb fikrimi
qətiləşdirdim.
Bir ara dəb düşmüşdü; kənddə yaşa
yan gənclər kənd təsərrüfatı mütəxəssisi
olmaq istəyirdilər. Mənə də təklif etdilər
ki, İrəvan Kənd Təsərrüfatı Texnikumuna
gedim. Ancaq razı olmadım. Orta məktə
bi bitirdikdən sonra Azərbaycan Dövlət
Tibb İnstitutuna gəldim. Hesab edirəm
ki, insan müəyyən bir sənət seçərkən ilk
növbədə mənsub olduğu xalqa, vətənə,
insanlara necə xeyir verə biləcəyini dü
şünməlidir. Əgər hər kəs bu cür fikirlə
şərsə, mənə belə gəlir ki, ixtisas seçimin
də gənclərimiz yanılmazlar.
– Sizi azərbaycanlı mütəxəssis
kimi Moskvada necə qarşıladı
lar?

noyabr-dekabr 2017
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– Tibb İnstitutunu bitirdikdən son
ra rektorumuz mənə Cərrahi xəstəliklər
kafedrasında qalıb işləməyi təklif etdi.
Mən isə razılaşmayaraq Bakı Şəhər Kli
nik Onkologiya Xəstəxanasını seçdim.
O zamanlar respublikada onkologiya
sahəsi inkişaf etməmişdi. Burada tələbə
vaxtlarında işlədiyim üçün adaptasiya
ya vaxt itirmədim, gələn kimi fəaliyyətə
başladım, əvvəlcə Cərrahiyyə şöbəsində
həkim-ordinator, qısa müddətdən sonra
isə şöbə müdiri vəzifələrində çalışdım.
O vaxt yeni ailə qurmuşdum, artıq övla
dım da var idi. Həyat yoldaşım da, mən
də işləyirdik. İşimiz qaydasında idi. O
zaman mənim yaşımda 80 çarpayılıq şö
bənin müdiri olmaq çox böyük uğur idi.
Moskvadan gələn ilk müəllimim Arif
Abbasovla birgə çalışırdım. Cavan elm
lər doktoru idi. O, mənə qısa bir zaman
da dissertasiya mövzusu da verdi. Dedi
ki, işlə, sənin gələcəyin, perspektivin var.
Dissertasiya işimin, demək olar ki, yarı
dan çoxunu yazmışdım. Amma tale elə
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gətirdi ki, o, cavan yaşında dünyasını də
yişdi. Bu hadisədən sonra mən Moskva
ya getməyə qərar verdim.
İşdən çıxan ərəfədə xəstəxanaya ar
tıq başqa rəhbər gəlmişdi. Mənə dedi ki:
“Oğlum, hara gedirsən? Müdafiə edirlər
ki, gəlib şöbə müdiri olsunlar, sən isə şö
bə müdirliyini, işini qoyub gedirsən. Elə
bilirsən ki, oradan gələndə sənə belə bir
iş verəcəklər?” Razılaşmadım və ailəmlə
birlikdə Moskvaya getdik. 1974-cü ilin
oktyabrında imtahanları müvəffəqiyyət
lə verərək Moskva şəhərində SSRİ Tibb
Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq
Onkoloji Elmi Mərkəzində aspirantura
ya daxil oldum. İlk vaxtlarda çətin idi.
Elə olurdu bir gecə evdə qalırdım, bir
gecə xəstəxanada. Amma heç vaxt fikir
ləşməmişəm ki, gərək bu sənəti deyil,
asan bir peşəni seçəydim. 1977-ci ildə
aspiranturada təhsil müddətim hələ ba
şa çatmamış, vaxtından əvvəl, “Aşağı
ətrafların bədxassəli şişlərinə görə ope
rasiya edilmiş xəstələrin reabilitasiyası”

mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiə etdim. Qarşıma qoyduğum əsas
məqsəd seçdiyim peşə üzrə yaxşı mütə
xəssis olmaq idi. Düşünmürdüm ki, nə
vaxtsa professor, akademik, rektor, depu
tat olacam, dövlət mükafatı alacam. Heç
fikirləşməzdim ki, SSRİ kimi məkanda
bir gün Ümumittifaq Onkoloji Elmi Mər
kəzin baş direktoru, SSRİ Tibb Elmləri
Akademiyasının prezidenti N.N.Bloxin
Azərbaycandan gəlmiş bir mütəxəssis
olaraq mənim namizədliyimi dövlət mü
kafatına təqdim edəcək.
Onkologiya spesifik sahədir. Xaric
dən xəstələr müraciət edirdi. Mən əsasən
sümük şişlərinin müalicəsi ilə məşğul
olurdum. Xarici ölkələrdə əməliyyatlar
aparır, elmi məruzələrlə çıxış edirdim.
Artıq qısa müddət ərzində xeyli elmipraktik təcrübəyə yiyələnmişdim. İkinci
övladımız dünyaya gəldikdən sonra bizə
ev verdilər. Atam dünyasını dəyişdik
dən sonra mən Bakıya qayıtmaq fikrinə
düşdüm, çünki bacım, qardaşım bura

da tələbə idi. Fikirləşirdim ki, anamgili
kənddən Bakıya köçürüm. O zaman el
mi rəhbərim qayıtmağıma razı olmadı
və mən Moskvada qaldım. Aspiranturanı
bitirdikdən sonra Ümumittifaq Onkolo
ji Elmi Mərkəzində Ümumi onkologiya
şöbəsində əvvəlcə kiçik elmi işçi, son
ralar isə baş elmi işçi, böyük elmi işçi
və professor vəzifələrində çalışdım. Bu
dövrlərdə yüzlərlə mürəkkəb cərrahiyyə
əməliyyatları, o cümlədən dünyanın yal
nız bir neçə məşhur klinikalarında icra
olunan və təvazökarlıqdan uzaq olsa da
qeyd edim ki, SSRİ miqyasında ilk də
fə mənim tərəfimdən həyata keçirilən
“Rotasion plastika” operasiyasını icra
etdim. Elmi axtarışlarımı davam etdirə
rək 1984-cü ildə “Osteogen sarkomalı
xəstələrin kompleks müalicəsi üsulları”

mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiə etdim. Apardığımız uğurlu elmi
tədqiqat işləri nəticəsində birincili sümük
şişlərinin kompleks müalicə üsulları işlə
nib hazırlandı və klinik praktikaya tətbiq
olundu. Nəticədə bu şişlərin müalicəsi
nəticələri 4-5 dəfə yaxşılaşdı.
Doktorluq dissertasiyasını müdafiə et
dikdən sonra mərkəzə rəhbərlik etməyə
başladım, keçmiş SSRİ-nin müxtəlif şə
hərlərinə və xarici ölkələrə tez-tez elmi
ezamiyyətlərə gedirdim. Elə il olub ki,
bir ayda 10-12 dəfə xarici ölkələrə səfər
etmişəm.
–  Bəs Azərbaycandan sizin yanı
nıza gələnlər çox olurdu?
–  Mən həmişə Azərbaycanla sıx əla
qə saxlamışam. O vaxt mənə çox müra

ciət edirdilər və mən də əlimdən gələni
əsirgəmirdim. Hətta bu səbəbdən bəzən
“başım da ağrıyırdı”. O vaxt rəhbərlik
də bəzi adamlar var idi, bundan narazı
lıq edirdilər.
1986-cı ildə “Onkoloji xəstələrdə
bərpa müalicəsi metodlarının işlənib ha
zırlanması və klinik praktikaya tətbiqi”
mövzusunda silsilə elmi-texnoloji işləri
mə görə elm və texnika sahəsində SSRİ
Dövlət mükafatına layiq görüldüm. Mən
Dövlət mükafatı alanda çoxsaylı təbrik
teleqramları gəldi, Azərbaycandan yüz
lərlə teleqram almışdım.
Moskvaya gedəndə Ümumittifaq On
koloji Elmi Mərkəzində ilk azərbaycanlı
mən idim. Mənə qədər də olmuşdu, la
kin daimi işləyən yox idi. 1992-ci ildə
Azərbaycana qayıdanda orada çalışan
41 nəfər azərbaycanlı mütəxəssis qoyub
gəldim. İndi onların sayı bir az da artıb
dır. Orada fəaliyyət göstərən N.N.Bloxin
adına Rusiya Onkoloji Elmi Mərkəzinin
“Uşaq onkologiyası”   İnstitutunun di
rektoru, Rusiya Elmlər Akademiyasının
akademiki Məmməd Əliyev mənim tə
ləbəm olub. Hazırda Moskvada Onkoloji
Elmi Mərkəzdə çalışanlar arasında azər
baycanlı mütəxəssislər çoxdur. Vaxtında
əsası mənim tərəfimdən qoyulan bu ənə
nə hazırda da davam edir.
– Adətən hər peşə sahibi istəyir
ki, ailədə onun davamçısı ol
sun. Bəs sizin ailədə necə?
– Mənim iki övladım var: biri iqti
sadçıdır, digər oğlum isə həkimdir, o da
onkoloqdur, fəlsəfə doktorluğu və elmlər
doktorluğu dissertasiyalarını müdafiə et
di, professordur. Həyat yoldaşım da tibb
üzrə elmlər doktoru, professordur, ixti
sasca mama-ginekoloqdur. 4 nəvəm var.
İnanıram ki, nəvələrdən də hansısa mə
nim davamçım olacaq.
–   Əhliman müəllim, bəs bizim
tibbin gələcəyini necə görürsü
nüz? Arada belə boşluqlar ya
ranmışdı, insanlar xaricə gedir
dilər – Avropaya, İrana...
–  Şübhəsiz, bunun obyektiv və sub
yektiv səbəbləri vardır. Onu da deyim ki,
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Azərbaycanda son illər səhiyyə sahəsin
də çox böyük islahatlar həyata keçirilib.
Çoxsaylı müasir standartlara cavab ve
rən tibb müəssisələri açılıb və ən müasir
avadanlıqlarla təchiz olunaraq istifadəyə
verilib, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər
hazırlanıb. Tibb Universitetində rezi
denturanın fəaliyyətə başlaması   mütə
xəssis hazırlığına çox ciddi təkan verdi.
Şübhəsiz ki, xarici ölkələrə - Türkiyəyə,
Amerikaya, Avropaya göndərilmiş mütə
xəssislərin hazırlanıb gəlməsi əvvəl ölkə
mizdə zəif olan tibb sahələrinin inkişafı
na müsbət təsir göstərdi. Bir məsələni də
qeyd edim ki, bu gün Tibb Universitetinə
gələnlərin böyük əksəriyyəti qızlardır.
Oğlanlar isə adətən iqtisadiyyat sahəsini
seçirlər. Onların tibbə olan marağı nisbə
tən azalıbdır ki, bu da məndə təəssüf do
ğurur. Çünki təbabətin elə sahələri var ki,
orada mütləq kişi həkim lazımdır.
Azərbaycan səhiyyəsinə yaxşı bələd
olan bir mütəxəssis kimi tam səmimi de
yim ki, bu gün elə bir xəstəlik, patologiya
yoxdur ki, onun Azərbaycanda müalicə
si mümkün olmasın. Buna görə xəstələri
harasa göndərmək lazım deyil. Biri de
yir İsraildə, digəri deyir Amerikada filan
xəstəlik müalicə olunur. Dünya təbabə
tində, səhiyyəsində mütəxəssislərin bir-
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birindən gizli bir şeyi yoxdur. Müxtəlif
ölkələrdə ildə bir neçə dəfə bu və ya di
gər sahələr üzrə elmi qurultay, konfrans
və konqreslər keçirilir, alimlər əldə etdiyi
nailiyyətləri məruzə və müzakirə edirlər,
praktik təbabət üçün tövsiyələr verilir.
Şübhəsiz ki, bəzi problemlər hələ də
mövcuddur. Desəm ki, həkimlərimizin
hamısının səviyyəsi çox yüksəkdir, səhv
etmiş olaram. Təəssüf ki, professional
olmayan, öz sahəsini yaxşı bilməyən hə
kimlərimiz də var. Ancaq bir sıra sahələr
üzrə dünya arenasına çıxa biləcək mütə
xəssis həkimlərimiz də çoxdur və onlar
bu gün Azərbaycan səhiyyəsinin aparıcı
simaları, fiqurlarıdır.
Milli Məclisdə də demişəm - mənə elə
gəlir ki, tibbi sığorta sahəsində bir az ge
cikmişik. Bir çox sahələr var ki, əhalinin
müəyyən qrupu üçün əlçatmazdır. Ölkə
mizdə çoxlu orqan transplantasiyası hə
yata keçirilir, insanlar bu cür xərcləri ödə
yə bilmirlər. Ona görə mütləq icbari tibbi
sığorta tətbiq olunmalıdır. İndi bu sahədə
böyük işlər görülür. İlk olaraq iki pilot ra
yon götürülüb və orada icbari tibbi sığorta
tətbiq edilib; bu proses get-gedə genişlən
diriləcək. Maliyyə naziri cənab S.Şərifov
qeyd etdi ki, gələn il daha iki rayonda da
tətbiq ediləcək. Dünyada elə bir ölkə yox

dur ki, orada tibbi sığortasız səhiyyənin
səviyyəsi yüksək olsun. Ümidvaram ki,
2019-cu ildən bizim ölkəmizdə də tibbi
sığorta tam həyata keçiriləcək. Möhtərəm
Prezidentimiz bu sahəyə çox ciddi diqqət
yetirir ki, biz tibbi sığortanı tez həyata ke
çirək, əhaliyə  tibbi yardımın səviyyəsini
yüksəldək, onların bu sahədə olan prob
lemlərini həll edə bilək.
– Adətən ağır əməliyyatlardan
sonra dincəlməyə ehtiyac olur.
Siz bu vaxtınızı necə keçirirsi
niz, yorğunluğunuzu necə çıxa
rırsınız? Biri musiqi dinləyir,
biri kitab oxuyur, biri ailəsi ilə
istirahət edir...
– Tibb Universitetinə rəhbərlik edəndə
mənə deyirdilər ki, siz böyük bir univer
sitetin rektorusunuz, millət vəkilisiniz,
akademiyada işləyirsiniz, bəs bu qədər
işləri necə çatdırırsınız? Tam səmimi
deyim ki, həmişə hər şeydən üstün, bi
rinci yerdə sənətimi tutmuşam. Hər gün
ilk növbədə işimi klinikadan başlayıram:
xəstələri konsultasiya edirəm, cərrahi
əməliyyatlar aparıram. Mən klinikada heç
vaxt yorulmuram, əksinə cərrahi əməliy
yatlar zamanı fiziki cəhətdən yorulsam
da, mənəvi olaraq işimdən zövq alıram.

Fikirləşirəm ki, mən bu gün kiməsə kö
mək edə bildim, şəfa verdim. Cərrahlar
bir az inanclı olurlar. Hətta məndə belə
fikir var ki, əməliyyat etmədiyim günlər
işlərim o qədər də yaxşı getmir.
Təsəvvür edin ki, Moskvadan gələndə
oradakı əməliyyat ayaqqabımı, paltarımı
da gətirmişdim. Cərrahlar həmişə əmə
liyyata eyni paltarla gedirlər. Məndə bu
“paltar inancı” var. Artıq 25 il ötüb, bu
25 ildə əməliyyata geyindiyim o kost
yumların birini, ya ikisini dəyişmişəm.
Onu da məcbur olmuşam. Hesab edirəm
ki, bu ayaqqabıda, bu paltarda getsəm,
əməliyyat mütləq uğurlu keçəcək. Mən
klinikada heç vaxt yorulmuram. Təbii ki,
dincəlməyi də sevirəm, ailəmlə və nəvə
lərimlə vaxt keçirirəm.
– Təbii ki, öz peşəniz, sahəniz
bir yana, daha hansı maraq
dairəniz var - mədəniyyətdə,
musiqidə? Bizim oxucular
üçün də maraqlı olardı ki, Əh
liman müəllim – bizim böyük
alimimiz, ədəbiyyat sahəsində
hansı kitabları oxuyur, sevdiyi
əsərlər hansılardır?
– Birincisi, mən idmana çox meyilli
yəm. Əvvəllər voleybolla məşğul olmu
şam, idman verilişlərini çox sevirəm. Hər
gün 10-12 km piyada gəzirəm. Nə qədər
işim olur-olsun, gündə təxminən iki saat
gəzirəm.
Bədii ədəbiyyatı da çox sevirəm. Şüb
həsiz ki, mən gözümü açandan yaşadığım
bölgədə aşıq sənəti, aşıq şeirləri ilə böyü
müşəm və onları çox sevirəm, çoxunu da
əzbər bilirəm. Azərbaycan klassiklərinin,

eləcə də rus klassiklərinin əsərlərini oxu
muşam. Mən orta məktəbdə Azərbay
can dilində oxuduğum rus klassiklərini
Moskvada olanda yenidən rus dilində
oxumuşam.
İndiki müasirləri böyük məmnuniy
yətlə mütaliə edirəm. Şeiri çox sevirəm.
Bir şeyi də qeyd edim ki, İnternet saytlar
yaranandan sonra insanların kitaba mü
nasibəti bir az dəyişib. İstədiyin bir şeiri
oradan da götürmək olar. Çalışıram hər
halda kitabı heç olmasa vərəqləyim.
– İnsanlarda hansı keyfiyyətləri,
hansı xüsusiyyətləri qiymətlən
dirirsiniz?
– Bu sualı mənə çox veriblər. Ona gö
rə nədən xoşum gəlmir onu deyəcəyəm.
Mənim insanlarda ən çox xoşum gəlmə
yən cəhət yalan danışmaqdır. Heç qəbul
etmədiyim bir şeydir. Acı olsa da həqi
qəti, düzünü deyəcəyəm. Başqa səhvi
düzəltmək olar, amma yalançı insanlarla
heç aram yoxdur.
İnsanın müsbət xüsusiyyəti isə odur
ki, yaxşı insan olmalıdır, vətənpərvər ol
malıdır, xalqını, vətənini, ölkəsini, Prezi
dentini, liderini sevməlidir.
Mən o insana ən çox hörmət edirəm
ki, o, mənsub olduğu sahəni yaxşı mə
nimsəyib. Ona görə də, həmişə yaxın
adamlara, qohumlara, ailə üzvlərimə
tövsiyəm budur ki, “nəyi öyrənirsinizsə,
yaxşı öyrənin”.
– Doğulub boya-başa çatdığınız
Zod kəndi xəyallarınızda necə
qalıb? O yerləri tez-tez xatırla
yırsınızmı?

– Çox tez-tez. Hətta kənddəki evimiz
yuxuma da girir. O vaxt bizim ev kənddə
ən böyük ev idi. Atam rayonda əvvəlcə
katib, sonra isə ömrünün sonunadək təh
sil şöbəsinin müdiri olub. Ora mənim
üçün doğma, çox gözəl təbiəti olan bir
yerdir; oraların təmiz havası, sərin bulaq
ları, suları, al-əlvan çəmənlikləri var. Qı
şı çox sərt, yayı çox sərin olur. İnsanları
zəhmətkeş, əməksevərdir. Orada əsasən
kənd təsərrüfatı ilə – əkin-biçin, maldar
lıqla məşğul olurdular. O çətin iqlim şə
raitində özləri üçün gözəl evlər tikmişdi
lər, şərait yaratmışdılar.
Atam orada dəfn olunub. Çox təəssüf
onun qəbrini ziyarət edə bilmirəm. Oraya
rəsmi gedən bəzi tanışlarımızdan, həm
karlarımdan xahiş etmişdim, bizim evin
şəklini çəkmişdilər. Evimizin, bağımızın
hasarları dağılıb, uçub, ev elə bir günə
düşüb ki, bircə pəncərələrdən tanıdım. O
şəkli görüb çox məyus oldum.
– Necə düşünürsünüz, həyatda
bütün istəklərinizə nail olmu
sunuz?
– Bütün istəklərə nail olmaq mümkün
deyil. Ailəmdən, uşaqlarımdan çox razı
yam. Övladlarım da öz sahələrində və
təni, xalqı üçün təqdirəlayiq fəaliyyətlə
məşğuldurlar, nəvələrim böyüyür. Artıq
13-14 yaşları var. Ümidvaram ki, onlar da
ölkəmiz üçün layiqli vətəndaşlar olacaq.
Arzunun, niyyətin sonu yoxdur. Azər
baycanımızı daha firavan, səhiyyəmizi
daha güclü görmək istəyirəm. Milli Məc
lisdə də çalışıram ki, bu sahə ilə bağlı
daha mükəmməl qanunlar qəbul edək;
Elmlər Akademiyasında da onun kimi.
Amma 70 yaş o demək deyil ki, artıq ki
fayətdir, dincəlmək lazımdır. Mən bu ya
şı hiss etmirəm. Düşünürəm ki, insanın
həyatı o vaxt sona çatır ki, o, heç kimə
lazım olmur. Əgər bu gün kiməsə lazım
sansa, demək, sən yaşayırsan. İnsanlara
fayda gətirirsənsə, o zaman yaşamağının
mənası var. Hesab edirəm ki, mən həm
cərrah, həm onkoloq kimi, həm də digər
fəaliyyətlərimdə də bundan sonra nə isə
edə bilərəm.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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70
Hörmətli Madər müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi anadan olma
ğınızın 70 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz Bakının ən qədim kəndlərindən biri olan Binəqədidə  boya-başa çat
mısınız. Həyata sadə zəhmət   adamı kimi başlamış, ticarət   sahəsində
müxtəlif  işlərdə fəaliyyət göstərmisiniz.  Sonralar bu  sahədə  iş  təcrübə
nizi  nəzəriyyə ilə birləşdirmək istəyi ilə Moskva Kooperativ İnstitutunun
Bakı filialının Sənaye əmtəəşünaslığı və ticarətin təşkili fakültəsini bitir
misiniz.
Uzun illər “Bahar” ticarət mərkəzinin müdiri vəzifəsində çalışmısınız.
Siz harada işləməyinizdən asılı olmayaraq hər zaman işinizə vicdanla və
məsuliyyət hissi ilə yanaşmış, fəal vətəndaşlıq mövqeyi nümayiş etdirmi
siniz.
Siz   həm də ölkədə Azərbaycan xalqının zəngin milli-mənəvi, əxlaqi
dəyərlərinə yaxından bələd olan, bu ənənələrə sadiq qalan ictimai xadim
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kimi tanınırsınız. Əməksevərlik, insanpərvərlik və qayğıkeşlik kimi nəcib
insani keyfiyyətlər Sizin xarakter və mənəviyyatınıza xasdır.
Sizin   humanizm prinsiplərinə söykənən əməlləriniz, yüksək mənəvi
keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda   qalmamış, müstəqil Azərbaycanın
“Şöhrət” ordeni kimi ali mükafatı ilə  təltif edilmisiniz.
Heç də təsadüfi deyildir ki, seçicilərin böyük dəstəyini qazanaraq ardı
cıl olaraq beşinci dəfədir ki, ölkə parlamentinə deputat seçilirsiniz. Bu gün
V çağırış Milli Məclisin deputatı, parlamentin Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin üzvü kimi qanunvericilik bazasının təkmilləşdi
rilməsində təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirsiniz. Seçicilərinizlə mütəmadi
görüşür, onların qayğı və problemlərinin həllində səylərinizi əsirgəmirsi
niz.
Siz eyni zamanda Milli Məclisin Gürcüstan, İran, Səudiyyə Ərəbista
nı, Türkiyə, Tacikistan kimi ölkələrlə parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qruplarının üzvü olaraq ali  qanunverici  orqanın  beynəlxalq  əlaqələri
nin inkişafına  öz  töhfənizi verirsiniz.
Hörmətli Madər müəllim!
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir,
Sizə yaşınızın bu müdriklik çağında uzun ömür, can sağlığı və yeni-yeni
uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 26 noyabr 2017-ci il
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Hörmətli Flora xanım!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış pedaqoqu və ictimai xadimi əla
mətdar  yubileyiniz  münasibəti  ilə  səmimi qəlbdən təbrik  edirəm.
Siz Azərbaycanın  ayrılmaz tərkib hissəsi olan Dağlıq  Qarabağın  mərkəzin
də - Xankəndində  doğulub  boya-başa çatmış, Nizami  adına 4 saylı orta mək
təbi  bitirmisiniz. Uşaqlıqdan qəlbinizdə bəslədiyiniz arzunun dalınca Bakıya
gəlmiş, burada Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  İnstitutunun tələbəsi adını qazan
mısınız. Təhsilinizi uğurla  tamamladıqdan sonra yenidən  Xankəndinə qayıt
mış, bir  vaxtlar şagirdi  olduğunuz məktəbə  ali təhsilli müəllim kimi qədəm
basmısınız.  Sonralar bu məktəbdə dərs hissə müdiri kimi fəaliyyətinizi davam  
etdirmisiniz.
   Həyatınızda  pedaqoji  fəaliyyət  böyük məna  kəsb etdiyi  üçün  Bakıya  
köçdükdən sonra   da şərəfli peşənizdən ayrılmamış, paytaxtın   bir sıra orta  
məktəblərində  müəllim kimi  çalışmış, gənc  nəslə  riyaziyyat  elminin incəlik
lərini tədris  etmisiniz.  Fəaliyyət göstərdiyiniz hər yerdə məsuliyyətli, savadlı,
tələbkar bir pedaqoq kimi tanınmış, şagirdlərinizin sevimlisinə çevrilmisiniz.
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Bir  müddət  dövlət işlərində də çalışmısınız. 1975-76-cı illərdə  Azərbaycan
Kommunist Partiyası Xankəndi Şəhər Komitəsində  təlimatçı  vəzifəsində  işlə
miş,  Dağlıq  Qarabağ Muxtar Vilayəti Xalq  Deputatları Sovetinə  deputat  se
çilmisiniz.  1994-2005-ci illərdə  Daxili İşlər Nazirliyinin  Pasport İşləri, Viza
və Qeydiyyat İdarəsinin dəftərxana  müdiri   kimi fəaliyyət göstərmisiniz.  
Xain  qonşularımızın  torpaqlarımıza  göz  dikməsi nəticəsində ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq  Qarabağ  münaqişəsinin başlanması  Sizi  təkcə doğma
yurdunuzdan, ev-eşiyinizdən didərgin salmayıb, həm də bu münaqişədə həyat  
yoldaşınızı  - elimizin igid  oğlu, polkovnik-leytenant Şirin Mirzəyevi itirmi
siniz. Vətənin ağır  günlərində respublikamızda ilk nizami özünümüdafiə ba
talyonunu yaradan bu  şücaətli insanın adı bu gün Azərbaycanın Milli Qəh
rəmanı kimi xalqımızın döyüş salnaməsinə qızıl  hərflərlə yazılıb.
Siz heç  vaxt ölkədə  baş  verən ictimai-siyasi proseslərdən kənarda  qalma
mış, Azərbaycanın başına gətirilən bəlaların dünya ictimaiyyətinə  çatdırılma
sında  xidmətlər göstərmisiniz. Təsadüfi  deyildir ki, 2010-cu ildə  122 saylı
Xankəndi seçki dairəsinin sakinləri Sizə etimad göstərərək Azərbaycan parla
mentinin deputatı seçmişlər. 2015-ci ildə ölkənin V çağırış Milli Məclisinə
seçkilərdə təkrarən deputat mandatı qazanmağınız seçicilərinizin Sizə olan  
etimadının parlaq təzahürüdür.
Bu gün parlamentin İnsan hüquqları  komitəsinin üzvü kimi qanun  yaradıcı
lığı  işinə öz layiqli töhfənizi verir, ölkəmizdə həyata keçirilən islahatların hüqu
qi bazasının yaradılmasında yaxından iştirak  edirsiniz. Parlamentin Gürcüstan,
İsveç, Yaponiya, Küveyt kimi  dövlətlərlə  əlaqələr üzrə işçi qruplarının, Avropa
İttifaqı - Azərbaycan Parlament   Əməkdaşlığı   Komitəsinin   üzvü kimi Milli
Məclisin beynəlxalq əlaqələrinin inkişafında səylərinizi əsirgəmirsiniz.
Hörmətli Flora xanım!
Sizi bir daha bu gözəl yubiley yaşınız  münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, Si
zə uzun ömür, möhkəm can sağlığı, pedaqoji və ictimai fəaliyyətinizdə yeni-ye
ni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 27 dekabr  2017-ci il
noyabr-dekabr 2017
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Məhəmməd Tağı Xəlili:

“Məqsədimiz
Azərbaycanın
təcrübəsini
öyrənməkdir”
Aramızda aşağı-yuxarı 2000 km məsafə olmasına baxmayaraq, orada baş verənləri
uzaq diyarların xəbərləri kimi qəbul edirik. Çünki zaman və tale bizi bir-birimizdən bu
qədər uzaqlaşdırıb. Halbuki həm coğrafi, həm tarixi, həm mədəni, həm də ki, dini ya
xınlığımız çox böyükdür. Bir sözlə, söhbət ulu Şərqin qəlbində yerləşən Əfqanıstandan
gedir. Bu ölkəyə münasibətimiz isə rəğbət və sevgi üzərində qurulub. Dostluğumuz və
qarşılıqlı köməyimiz təmənnasız və səmimidir. Hər iki tərəf bir-biri üçün fədakarlığa
hazır olduğunu əməli ilə sübut edib. Xüsusilə Əfqanıstanda sülh və sabitliyin, iqtisadi
inkişafın əldə olunmasına xidmət edən “Asiyanın Qəlbi - İstanbul Prosesi” çoxtərəfli
əməkdaşlıq platformasında respublikamızın fəal iştirakı bütün dünyada yüksək qiy
mətləndirilir. O cümlədən 2017-ci il üzrə Azərbaycanın həmsədrliyi çərçivəsində bu
platformanın 30 noyabr-1 dekabr tarixlərində Bakıda keçirilən 7-ci nazirlər konfran
sında mühüm qərarlar qəbul olundu.
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Azərbaycan və Əfqanıstan prezidentlərinin də iştirak etdiyi tədbirin nəticələri, rəsmi
Bakı ilə Kabil arasında planlaşdırılan yeni əməkdaşlıqlar barədə məlumat əldə etmək
üçün Əfqanıstanın Azərbaycandakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri cənab Məhəm
məd Tağı Xəlilidən müsahibə aldıq.
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- Cənab səfir, Azərbaycanla Əf
qanıstan arasında yüksək sə
viyyəli dayanıqlı siyasi müna
sibətlər var. İqtisadi və ticari
sahələrdən tutmuş hərbi və təh
lükəsizlik məsələlərinə qədər
əlaqələr durmadan inkişaf edir.
Əfqanıstan İslam Respublika
sının Prezidenti Məhəmməd
Əşrəf Qaninin bu yaxınlarda
Azərbaycana səfərinin gündə
liyi də zəngin idi. Səfərin ye
kunları və əldə olunan nəticə
lər barədə nə deyərdiniz?
-  Əfqanıstan İslam Respublikası
nın Prezidenti cənab Məhəmməd
Əşrəf Qani Bakıya təşrif buyurdu və
bu, onun Azərbaycana Əfqanıstan
Prezidenti kimi üçüncü səfəri idi.
Əşrəf Qani və Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti İlham Əliyev
“Asiyanın Qəlbi -  İstanbul Prosesi”
çərçivəsində 7-ci nazirlər konfransı
nın açılış mərasimində iştirak etdi
lər. Daha sonra onların çox faydalı
ikitərəfli görüşü keçirildi. Həmin
görüşdə bir çox mövzuları əhatə
edən maraqlı müzakirələr oldu. Gö
rüşlərin yekununda hər iki Prezi
dentin iştirakı ilə imzalanan beş mü
hüm sənəd - iqtisadi-ticarət sahəsin

də əməkdaşlıq haqqında, sərmayə
lərin təşviqi və qarşılıqlı qorunması
haqqında, təhsil sahəsində əmək
daşlıq haqqında, təhlükəsizlik və
hüquq-mühafizə fəaliyyəti sahəsin
də, hava xidmətləri haqqında saziş
lər bizim gələcək münasibətlərimiz
üçün özül daşı rolunu oynayır. Bu
sənədlərin imzalanması zamanı Pre
zident, zati-aliləri İlham Əliyev de
di: “Qarşıdan gələn dövrdə ölkələri
miz arasında iqtisadi sahədə daha
da güclü əməkdaşlığın şahidi olaca
ğıq. İqtisadi əməkdaşlığımız siyasi
əməkdaşlıqla eyni səviyyədə olma
lıdır. Bu, bizim məqsədimizdir”.
Fikrimcə, 2017-ci il Azərbaycan
la münasibətlərimiz baxımından
dönüş ili oldu. Ümidvaram ki, im
zalanmış bu sənədləri həyata ke
çirməyə müvəffəq olacağıq və
2018-ci ildə əlaqələrimizin daha da
irəli aparılması üçün əməli işlər
görə biləcəyik.
- Sabit gələcək qurmaqda olan
Əfqanıstan Azərbaycan Res
publikasının dövlətçilik təc
rübəsinə də böyük maraq gös
tərir. Bu istiqamətdə əmək
daşlıq nə vəd edir?

-  Müxtəlif sosial və siyasi kon
tekstlərdə Azərbaycan xalqı və hö
kuməti daxili və transmilli müna
qişələr üzündən təhlükəsizliyinə
böyük zərbə vurulan əfqan xalqı
nın ümumi rifahına, dostluq əlaqə
lərinin möhkəmləndirilməsinə öz
töhfəsini vermişdir. 16 il ərzində
Azərbaycan atdığı düşünülmüş və
müdrik addımları ilə Əfqanıstanın
əsl dostu olduğunu sübuta yetirdi.
Hökumətlərimiz təhsil, ticarət, təh
lükəsizlik və müdafiə sahələrində
bir-biri ilə yaxın təmasda işləyirlər.
Bilirsiniz ki, azərbaycanlı sülhmə
ramlılar NATO-nun Əfqanıstanda
kı Qətiyyətli Dəstək Missiyasının
tərkibindədir. Bir qədər əvvəl Pre
zident İlham Əliyev ölkəmizdəki
Azərbaycan kontingentinin sayı
nın artırılacağını bəyan edib. Bu
nun üçün ona minnətdarıq. Bizim
əsas məqsədimiz Azərbaycanın
təcrübəsini öyrənməkdir. Bu isti
qamətdə mühüm addımlar atırıq.
“ASAN xidmət” modelinin Kabil
də tətbiqi bir nümunədir.
Hər iki ölkənin müdafiə nazir
likləri arasında imzalanmış müqa
viləyə əsasən Əfqanıstandan olan
hərbçilər Azərbaycanın hərbi insti

noyabr-dekabr 2017
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tutlarında təhsil alacaqlar. Razılaş
mışıq ki, 2018-ci ildə ilk dəfə olaraq
Azərbaycan-əfqan iş adamlarının
biznes forumunu keçirək. Digər sə
nədlər üzərində də iş gedir ki, on
lar gələn ilin əvvəlində hazır ola
caq. Həmin sənədlər informasiya
texnologiyaları, dəmir yolu, göm
rük və nəqliyyat infrastrukturları
sahəsində inzibati dəstəyə dair ye
ni hüquqi baza təşkil edəcək.
- “Asiyanın Qəlbi - İstanbul
Prosesi” nin noyabrın 30-da və
dekabrın 1-də Bakıda keçiri
lən konfransının Əfqanıstan
üçün əhəmiyyəti barədə fikir
lərinizi bizimlə bölüşməyini
zi xahiş edirik.
-  Bilirsiniz, Azərbaycan “Asiya
nın Qəlbi -  İstanbul Prosesi”ndə
mühüm rol oynayır. Respublikanız
2017-ci ildə “Asiyanın Qəlbi” top
lantısı çərçivəsində yüksək səviy
yəli rəsmilərin, nazirlərin iclasları
na həmsədrlik və ev sahibliyi edib.
Bu prosesdə Azərbaycanın fəal ro
lu ölkənizin sabitliyə və sülhə doğ
ru yolda Əfqanıstana olan davamlı
öhdəliyinin və tərəfdaşlığının təza
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 ürüdür. Bizim regional problem
h
lər və məsələlər haqqında ümumi
anlayışımız var və onları həll et
mək üçün qüvvələrimizi birləşdiri
rik. Şübhəsiz ki, 2017-ci il dekabrın
1-də Bakıda keçirilmiş “Asiyanın
Qəlbi -  İstanbul Prosesi”nin 7-ci
nazirlər konfransı çox uğurlu və
konstruktivdir. Regional çağırışlar
regional əməkdaşlıq və koordina
siyanı tələb edir. Azərbaycan bu
konfransa ev sahibliyi etməklə re

gionumuzda mövcud problemlə
rin həllinə və bölgədə yaranmış
kompleks təhlükəsizlik problemlə
ri ilə mübarizə aparmağa hazır ol
duğunu bir daha təsdiqləmiş oldu.
- Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən nəqliyyat la
yihələri, xüsusən də yenicə
fəaliyyətə başlamış Bakı-Tbi
lisi-Qars dəmir yolu xətti, ye
ni Bakı Beynəlxalq Dəniz Ti
carət Limanı, Xəzərin sahilin
də logistika mərkəzi, Azər
baycanla İranın dəmiryol şə
bəkələrinin birləşdirilməsi,
ümumiyyətlə, Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub istiqamətləri üz
rə infrastrukturun inkişafının
Əfqanıstanın dünyaya çıxışı
üçün vəd etdiyi imkanları ne
cə dəyərləndirərdiniz?
- Əfqanıstan dəniz və su sərhəd
ləri olmayan bir ölkədir. İqtisadiy
yatımızın inkişafı məqsədi ilə əli
mizdəki mövcud imkanlardan isti
fadə edirik. Bu məsələ ilə məşğul
olmaq üçün regional tərəfdaşlarımı
zın da bizə dəstək verdiyini söylə
məyi özümə borc bilirəm. Azərbay

can nəqliyyat infrastrukturunu inki
şaf etdirmək istiqamətində mühüm
irəliləyiş əldə edib və Bakı-TbilisiQars dəmir yolu xəttinin istismara
verilməsi respublikanızı regional
nəqliyyat şəbəkəsinə çevirib. Əfqa
nıstan hökuməti qeyd olunan bu
layihələrdən bəhrələnmək niyyətin
dədir; region ölkələri ilə, xüsusən də
Azərbaycanla ticarət münasibətləri
ni genişləndirmək istəyir. Həmçinin
noyabr ayında Türkmənistan, Azər
baycan, Gürcüstan və Türkiyə ara
sında imzalanmış Lapis-Lazuli mü
qaviləsi də regional iqtisadi əmək
daşlıq üçün digər vacib addımdır.
Bu marşrut vasitəsi ilə Əfqanıstan
öz məhsullarını Avropaya ixrac edə
biləcək. Ümid edirik ki, müqavilə
nin iştirakçısı olan beş ölkə arasında
ticarət dövriyyəsi artacaqdır.

lərəm ki, Əfqanıstan görməli yerlə
ri, möhtəşəm təbiəti ilə böyük po
tensiala malikdir. Təhlükəsizliyə
görə heç bir narahatlıq duymadan
gəzə biləcəyiniz çox yerlər var. Tu
ristlər üçün bu cür cəlbedici məkan
lar Əfqanıstanın təqdim etdiyi müs
bət məqamlardandır. Mən azərbay
canlıları ölkəmizə səfər etməyə ça
ğırıram. Əfqanıstan xarici sərmayə
darlar üçün geniş imkanlar təqdim
edir. Bizim bu sahədə hələ istifadə
olunmamış xeyli potensialımız var.
Hökumətimiz xarici investorların
müdafiəsi üçün bütün lazımi şəraiti
təqdim edir. Xarici sərmayədarlara
kəskin ehtiyac duyulan bir çox sa
hələr var: minerallar, tekstil, kənd
təsərrüfatı və texnologiya. Əfqanıs
tan zəngin təbii resurslara və inno
vasiyalara sahibdir.

- Cənab səfir, vətəninizin özü
nəməxsus cəhətləri barədə da
nışın. Əfqanıstanı Azərbaycan
vətəndaşlarına necə tanıdar
dınız və azərbaycanlı inves
torlara hansı imkanları təklif
edərdiniz?
- Turizm barəsində onu deyə bi

- Azərbaycan və Əfqanıstan
parlamentlərində parlament
lərarası əlaqələr üzrə qarşılıq
lı işçi qrupları fəaliyyət göstə
rir. Onların nailiyyətlərini ne
cə dəyərləndirirsiniz?
-  Parlamentlərarası münasibət
lərimizin səviyyəsi hər zaman yax

ş ı olub, bu gün də qənaətbəxşdir.
Hər iki ölkənin parlament üzvləri
nin qarşılıqlı dostluq əlaqələri iki
tərəfli əməkdaşlığın möhkəmlən
dirilməsində mühüm rol oynayır.
Əfqanıstan parlamentinin keçmiş
Sədri 2008-ci ildə Bakıya rəsmi sə
fərə gəlmişdi.
Həmçinin Azərbaycan və Əfqa
nıstan xalqları mədəniyyət, tarix və
dini baxımdan bir çox ümumi də
yərlərə malikdir və qanunverici or
qanlar arasında münasibətlərimizin
inkişaf etdirilməsində xeyli imkan
lar var. Yeni seçilmiş Əfqanıstan
parlamentində Azərbaycan parla
menti ilə dostluq qrupu artıq for
malaşıb və düşünürük ki, parla
mentlər səviyyəsindəki əlaqələri
miz daha intensiv xarakter alacaq.
Əfqanıstan və Azərbaycan parla
mentləri arasında əlaqələrin geniş
ləndirilməsi bizim 2018-ci il üçün
prioritetlərimiz sırasındadır. Ümid
edirəm ki, əfqan millət vəkillərinin
Bakıya səfərini təşkil edə biləcəyik.

Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı baş
redaktorunun müavini
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Cavanşir Feyziyev:

“Ermənistan Rusiyanın iradəsindən kənar 
hər hansı bir addım atmağa qadir deyil”
Avropa İttifaqı Azərbay
canla yeni saziş bağlamaq
üçün danışıqlar aparır. Bu
barədə məlumat əldə etmək
və digər bir neçə məsələ ilə
bağlı Milli Məclisin Avro
pa İttifaqı-Azərbaycan
parlament əməkdaşlığı
komitəsinin həmsədri
Cavanşir Feyziyevə
müraciət etdik.

- Azərbaycan Avropa ilə əmək
daşlığa xüsusi önəm verir. Ha
zırda Avropa İttifaqı ilə ölkə
miz arasında yeni tərəfdaşlıq
müqaviləsi bağlanması üzrə
danışıqlar gedir. Bu danışıq
larda tərəflər hansı ümumi ra
zılıqlar əldə edib və Azərbay
canın əsas gözləntiləri nələr
dir?
-  Avropa Azərbaycanın ən bö
yük ticarət tərəfdaşıdır və ölkəmi
zin təşəbbüsçüsü olduğu bir sıra
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qlobal və regional layihələr məhz
Avropa ilə əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək, qarşılıqlı iqtisadisiyasi əlaqələri daha dayanıqlı və
daha etibarlı səviyyəyə çatdırmaq
məqsədi güdür. Bu sırada üzərin
də fəal iş aparılan Avropa ilə yeni,
yüksək səviyyəli əməkdaşlıq mü
qaviləsi də Azərbaycan-Aİ əlaqələ
rinin  sonrakı inkişaf mərhələsinin
xüsusiyyətlərini təsbit etməli, tə
rəflərin öz üzərinə götürəcəyi  qar
şılıqlı öhdəlikləri müəyyənləşdir

məlidir. Tərəflər arasında müqavi
lə üzərində razılaşdırma işləri apa
rılır və əminəm ki, hər iki tərəfin
maraqlarını hərtərəfli şəkildə özün
də əks etdirən müqavilə layihəsi
tezliklə hazır olacaq. Azərbaycanın
gözləntiləri bu saziş əsasında Av
ropa ilə siyasi, iqtisadi, mədəni-hu
manitar əlaqələri daha yüksək sə
viyyəyə qaldırmaq, qarşılıqlı mü
nasibətlərin inkişafından vətəndaş
larımıza  və sahibkarlarımıza daha
geniş şəkildə faydalanmaq imkanı

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edir
yaratmaq və ən başlıcası, Azərbay
canın beynəlxalq səviyyədə tanın
mış sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünə Avropa İttifaqının tə
minatının bir daha təsdiqlənməsi
dir. Şübhəsiz, bütün bu mühüm
məqamların yeni əməkdaşlıq mü
qaviləsində öz əksini tapması bi
zim üçün çox vacibdir.
- Ermənistanın da Aİ ilə asso
siativ üzvlüyə dair saziş imza

l amaq niyyətində olduğu bil
dirilir. Təbii ki, bu, onun öz
işidir, lakin 2013-cü ildə Er
mənistanın Şərq Tərəfdaşlığı
çərçivəsində assosiasiya sazişi
imzalamasına son anda Rusi
ya tərəfindən qadağa qoyul
duğu heç kimə sirr deyil və
Serj Sarkisyan mövqeyini dər
hal dəyişərək ölkəsinin Avra
siya İqtisadi İttifaqına üzv
olacağını bəyan etdi. Rusiya

nın forpostu olan Ermənista
nın bu yeni “cəsarəti” bəs ha
radan qaynaqlanır?
-  Tamamilə doğru qeyd etdiyi
niz kimi, 2013-cü ildə Ermənistan
Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində as
sosiasiya sazişi imzalamağa cəsa
rət etmədi və bunun səbəbi aydın
dır. Ermənistan siyasi hakimiyyəti
Ermənistan maraqlarından çıxış
edərək öz vətəndaşlarının arzuları
na və istəklərinə uyğun addım at
maq iqtidarında deyil, çünki bu
hakimiyyət ölkə vətəndaşları tərə
findən seçilməyib, Rusiya tərəfin
dən Ermənistanı idarə etmək üçün
təyin olunub. Ona görə də Rusiya
nın icazəsi olmadan Ermənistan
hökumətinin hər hansı beynəlxalq
səviyyəli sənədə imza atmaq səla
hiyyəti yoxdur. Bu səbəbdən Er
mənistan Rusiya ilə Avropa arasın
da manevrlər etməyə, öz siyasətinə
müstəqillik görüntüsü verməyə ça
lışır.
Bu dəfəki saziş heç də Şərq Tə
rəfdaşlığına daxil olan Ukrayna,
Gürcüstan və Moldova ilə bağla
nan assosiasiya sazişlərinin eynisi
deyil. Ermənistanla Aİ arasında
imzalanan sənəd “Hərtərəfli və ge
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Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq ilə görüşü
nişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişi”
adlanır. Bu sazişin mətni də 1997-ci
ildə imzalanmış və 1999-cu ildə ra
tifikasiya edilmiş əməkdaşlıq sazi
şindən o qədər də çox fərqlənmir.
Digər assosiativ üzvlərdən fərqli
olaraq bu müqavilənin tərkibində
Ermənistan vətəndaşları üçün ən
vacib olan “Sərbəst ticarət anlaş
ması” yer almır. Bu da təbiidir;
Avrasiya İttifaqının üzvü olan bir
dövlətlə Aİ sərbəst ticarət anlaşma
sı imzalaya bilməz və bu,   Aİ-nin
maraqlarına uyğun deyil. Yəni bu
saziş Ermənistanın dünyaya açıl
ması, onun vətəndaşlarının Avro
pa ilə birbaşa münasibətlərdən
faydalanması üçün yeni heç bir im
kan yaratmır və formal xarakter
daşıyır. Əhəmiyyətsiz bir sənədi
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imzalamaq üçün isə xüsusi bir cə
sarət tələb olunmur.
- Avropa İttifaqı razılaşma im
zalamaq üçün Ermənistanın
qarşısında qoyduğu şərt “Met
samor” AES-in fəaliyyətinin

dayandırılmasıdır. Necə dü
şünürsünüz, bu, terroru dəs
təkləyən işğalçı bir dövlətin
ödəyə biləcəyi ən minimal bə
dəldən belə az deyilmi?!
-  “Metsamor” Atom Elektrik
Stansiyasının fəaliyyətinin dayan

dırılması hələ də Aİ-nin gündəli
yindən düşməyib və Ermənistanın
bu məsələdə də Aİ-ni aldatması
diqqətdən yayınmayıb. Lakin az
öncə söylədiyim kimi, bütün digər
taleyüklü məsələlərdə olduğu ki
mi, bu məsələdə də Ermənistan
Rusiyanın iradəsindən kənar hər
hansı bir addım atmağa qadir deyil
və nəticədə “Metsamor” Atom
Elektrik Stansiyasının istifadəsini
davam etdirməklə ilk növbədə öz
əhalisini, eləcə də region əhalisini,
o cümlədən Avropanı ciddi təhlü
kə qarşısında qoyur. Lakin “Metsa
mor” Atom Elektrik Stansiyasının
fəaliyyətinin dayandırılmasını heç
də Ermənistanın işğala görə ödə
yəcəyi bədəl hesab etmək olmaz.
İstənilən halda işğal faktı yolveril
məzdir, aradan qaldırılmalıdır və
bunun bədəlini Ermənistan indi
dən ödəyir. Bugünkü status-kvo
uzandıqca işğal faktı Ermənistana
daha baha başa gələcək.
Artıq bu gün apardığı işğalçılıq
siyasəti Ermənistanın sivil dünya
ya inteqrasiyadan kənarda qalma
sına, regional inkişaf layihələrinə
qatılmaq və bunlardan faydalan
maq imkanından məhrum olması
na və nəticədə ölkənin sürətlə  də
rin tənəzzülə yuvarlanmasına yol  
açıb. Ölkədə əhalinin sosial duru
mu ağırlaşmaqda davam edir, hər
il on minlərlə vətəndaş hökm sü
rən özbaşınalıqdan və dilənçilik
dən canını qurtarmaq, adi yaşayışı
nı təmin etmək məqsədi ilə digər
dövlətlərə üz tutur. Ölkə ziyalıları
nın bir qismi bunun işğalçılıq siya
sətinin nəticəsi olduğunu anlayır,
lakin xarici qüvvə tərəfindən idarə
olunan siyasi hakimiyyətə etiraz
etməyə gücləri çatmır. İşğal olun
muş torpaqlar gec-tez öz sahibləri
nə qayıdacaq, amma Ermənistan
üçün bunun daha acı nəticələri qa
çılmazdır.
- Bu yaxınlarda Parisdə Azər
baycan “Ekspo-2025” sərgisinə

ev sahibliyi etmək üçün Bakı
şəhərinin təqdimatını keçirdi.
Bakının “Ekspo-2025” sərgisi
nə ev sahibliyi qəbul olunarsa,
Azərbaycan bundan nələr əldə
edəcək?
- Ölkəmiz “Ekspo-2025” beynəl
xalq sərgisinə ev sahibliyi etmək

istədiyini elan edib və bu istiqa
mətdə fəal iş aparılır. Hazırda dün
yanın ən böyük paytaxt şəhərlərin
də Azərbaycanın namizədliyinin
dəstəklənməsini təmin etmək məq
sədi ilə təqdimat tədbirlərinin keçi
rilməsi mərhələsindəyik. Əgər na
mizədliyimiz dəstəklənərsə, bu ha
disə növbəti dəfə Azərbaycanın
dünya miqyasında artan nüfuzunu
nümayiş etdirmiş olacaq. Ölkəmi
zin qlobal miqyaslı tədbirlərin təş
kilatçılığında böyük təcrübəsi var
və əminəm ki, bu işin öhdəsindən
layiqincə gələ bilərik. Belə mötəbər
tədbirin respublikamızda keçiril
məsindən həm dövlətimiz, həm
vətəndaşlarımız kifayət qədər siya
si və iqtisadi dividentlər əldə edə
cək. Növbəti dəfə Azərbaycanın
xoşməramlı bir ölkə kimi dünyaya
açılmasının şahidi olacağıq.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
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Azərbaycan Prezidentinin yeni sərəncamı
dövlət dilinin inkişafına yeni töhfədir

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin “Azər
baycan Respublikasının Dövlət Dil
Komissiyasının yeni tərkibinin təs
diq edilməsi haqqında” 2017-ci il
13 noyabr tarixli Sərəncamı Azər
baycanda dövlət dilinin qorunma
sı, qloballaşan dünyanın  çağırışla
rına  uyğun daha da inkişaf etdiril
məsi sahəsində yürüdülən və azər
baycançılıq ideologiyasına əsasla
nan məqsədyönlü siyasətin mənti
qi davamıdır. Həmin siyasətin
əsaslarını Ümummilli lider Heydər
Əliyev ilk növbədə “Dövlət dilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi
haqqında” 2001-ci il 18 iyun tarixli
məşhur Fərmanında təqdim etmiş
dir. Əlbəttə, rəsmi dövlət sənədin
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də bu və ya digər orijinal elmi kon
sepsiyanın irəli sürülməsi qeyri-adi
hadisədir. Bununla belə, həmin
qeyri-adiliyi ən azı aşağıdakı
səbəblərə görə qəbul etmək lazım
gəlir:
1) Azərbaycan dilinin (və xalqı
nın) mənşəyi barəsində bir
neçə on il idi ki, davam edən
mübahisələri yekunlaşdır
maq, tarixi faktların (və sağ
lam tarixi düşüncənin) möv
qeyindən əsaslı bir konsepsi
ya vermək artıq yalnız elmi
deyil, həm də milli, ictimai-si
yasi bir zərurət idi;
2) Azərbaycan dilinin dövlət dili
kimi yaşamaq, daha da inki
şaf etmək üçün etnososial,
mədəni-mənəvi potensialının
olmasını göstərmək məqsədi
ilə tarixdən, daha dərin kök
lərdən gəlməyə ehtiyac duyul
muşdu;
3) haqqında söhbət gedən fər
man bir dövlət sənədi olaraq
bütövlükdə Azərbaycan döv
lətinin (və xalqının) marağını
əks etdirsə də, həmin dövləti
yaradan, həmin xalqı işıqlı
gələcəyə aparan bir mütəfək
kirin düşüncəsinin məhsulu
olduğuna (və konseptual
səciyyə daşıdığına) görə xüsu
si elmi-metodoloji mövqe ifa
də edə bilərdi.
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin tək
milləşdirilməsi haqqında” Fərman
da irəli sürülmüş ideyalar içərisin

də aşağıdakılar diqqəti daha çox
cəlb edir:
1) Azərbaycan dilinin bir dövlət
dili olaraq qorunması;
2) Azərbaycan dilinin bir dövlət
dili olaraq inkişaf etdirilməsi.    
Bu fərmanla Azərbaycan dilinin
kiril əlifbasından latına keçid pro
sesi sona çatdırılmış oldu. Ümu
miyyətlə, sənəddə həlli nəzərdə
tutulan problemlərin mühüm bir
hissəsi ötən illər ərzində ya tama
milə aradan qaldırıldı, ya da həmin
istiqamətdə çox təsirli tədbirlər
görüldü... Bununla belə, dil, eləcə
də onun tərkib hissəsi olan nitq
mədəniyyəti məsələləri zamanın
çağırışlarından irəli gələrək özü
nün müxtəlif tərəfləri ilə həmişə
dövlətin diqqət mərkəzindədir.                         
Ulu öndərin milli (və müstəqil)
dövlət quruculuğu missiyasını
uğurla davam (və inkişaf) etdirən
ölkə başçısı İlham Əliyev Azərbay
can dilinin (və nitq mədəniyyəti
nin) daha da yüksəlişi üçün zəruri
tədbirlər görmüş və görməkdədir.
“Azərbaycan dilində latın qrafi
kası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsi haqqında” 2004-cü il 12
yanvar tarixli Sərəncam, əslində,
Azərbaycanda kiril əlifbasından
latına keçid prosesinin başa çatdı
rılmasını keyfiyyətcə təmin etmiş
oldu. Belə ki, Azərbaycan və dün
ya ədəbiyyatının, elminin ən zəruri
nümunələri yeni əlifba ilə (və küt
ləvi tirajlarla) qısa bir zamanda
nəşr edilib ölkə kitabxanalarına

hədiyyə olundu.
Ümumiyyətlə, ölkədə latın əlif
basına keçidin üç mərhələdə apa
rıldığını demək mümkündür:
1) təhsil sistemi, dövlət idarələ
ri, ictimai qurumlar və s. kimi
mobil təşkilatların yeni əlifba
ya keçməsi;
2) kütləvi informasiya vasitələ
rinin yeni əlifbaya keçməsi;
3) latın əlifbası ilə kütləvi nəşr
lərin həyata keçirilməsi.
Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin 2013-cü
il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təs
diq edilmiş “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın
tələblərinə uyğun istifadəsinə və
ölkədə dilçiliyin inkişafına dair
Dövlət Proqramı” yeni tarixi şərait
də Azərbaycan dilinin ictimai, siya
si, mədəni mövqeyinin gücləndi
rilməsinə təkan verən, həqiqətən,
tarixi sənəddir. Dövlət proqramı
nın “Giriş”ində müstəqillik əldə
edildikdən sonra Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycan dili
nin inkişafı sahəsindəki xidmətləri
qeyd olunur və göstərilir ki, bu
xidmətlər konseptual ideya-məz
mun daşıyır: “Bu gün Azərbaycan
dilinin milli dövlətçiliyin başlıca
rəmzlərindən olaraq istifadəsi və
əsaslı tədqiqi, ölkədə dilçilik elmi
sahəsində vəziyyətin yaxşılaşdırıl
ması üçün əlverişli zəmin yaradıl
mışdır. Eyni zamanda, elm və tex
nikanın sürətlə inkişaf etdiyi hazır
kı qloballaşma dövrü Azərbaycan
dilinin zənginləşməsi və tətbiqi
imkanlarının genişləndirilməsi isti
qamətində aparılan işlərin yeni
səviyyəyə yüksəldilməsini tələb
edir. Respublikada dil siyasətinin
birmənalı şəkildə formalaşdırılma
sı, ana dilinin dövlət dili kimi tətbi
qi işinin təkmilləşdirilməsi və dün
ya azərbaycanlılarının ünsiyyət
vasitəsinə çevrilərək milli həmrəy
liyin göstəricisi kimi beynəlxalq
aləmdə rolu və nüfuzunun yüksəl
məsi Azərbaycan xalqının Ümum

milli lideri Heydər Əliyevin adı ilə
bağlıdır”.
“Dövlət dilinin tətbiqi işinin tək
milləşdirilməsi haqqında” Fərman
dan sonra Azərbaycan dilinin
qorunub inkişaf etdirilməsi istiqa
mətində ikinci çox mühüm (tarixi!)
dövlət sənədi olan “Azərbaycan
dilinin qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə uyğun istifa
dəsinə və ölkədə dilçiliyin inkişafı
na dair Dövlət Proqramı”na konk
ret müddəaların əks olunduğu
“Tədbirlər Planı” da əlavə edilmiş
dir ki, onlar aşağıdakı sahələri əha
tə edir:
1. Normativ-hüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi.
2. Azərbaycan dilinin tədrisinin
genişləndirilməsi.
3. Azərbaycan dilinin tədqiqi
nin genişləndirilməsi.
4. Azərbaycan dilinin öyrənil
məsi və təbliği sahəsində in
form as iy a-komm un ik as iy a
texnologiyalarının tətbiqi.
5. Azərbaycan dilinin kütləvi
informasiya vasitələrində təb
liği.

Dövlət proqramının tətbiqindən
keçən bir neçə illik təcrübə göstərir
ki, ölkənin dil-ünsiyyət mədəniy
yəti ilə bağlı həyatında ciddi can
lanma yaranmış, proqramda qarşı
ya qoyulan vəzifələrin bir hissəsi
artıq uğurla həyata keçirilmişdir.
Azərbaycan dilinin qorunub
daha da inkişaf etdirilməsi, eləcə
də Azərbaycan nitq mədəniyyəti
nin yüksəldilməsi üçün görülən
(və görüləcək) tədbirlər, əlbəttə,
həm yerli şəraitin özünəməxsus
luqlarının, həm də beynəlxalq
praktikanın nəzərə alınmasını tələb
edir. Əslində, qloballaşan dünya
nın çağırışları hər sahədə olduğu
kimi, dil-ünsiyyət mədəniyyəti sfe
rasında da milli olanla transmilli
olana qarşılıqlı əlaqədə baxılması
nı təkidlə ortaya çıxarmaqla özü
nün universal prinsiplərini gerçək
ləşdirməkdədir.
Heç şübhə yoxdur ki, Preziden
tin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
yeni tərkib ölkədə dövlət dil siya
sətinin bundan sonra da uğurla
həyata keçirilməsinə öz töhfələrini
verəcəkdir.
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Cəmiyyətdə müdrik, ağsaqqal
sözünə həmişə ehtiyac duyulub.
Bu etibarı qazanıb söz sahibi
olmaq isə hər kəsə nəsib olmur.
Müsahibim Milli Məclisin ən
uzunmüddətli deputatlarından
biri Hacı Madər Musayev
öz əməlləri ilə el-obasının,
dostlarının hörmət və
ehtiramını qazanıb.

Madər Musayev:

“Mən Allahımdan, dövlətimdən,
övladlarımdan, dostlarımdan razıyam”
- Düz 10 il bundan əvvəl yubi
leyiniz münasibəti ilə “Milli
Məclis” jurnalı olaraq sizinlə
müsahibə hazırlamışdıq. Çox
səmimi və maraqlı söhbət
alınmışdı. Hər bir yeni il insa
nın dünyaya baxışına təsir
edir. Bu illər ərzində sizdə nə
lər dəyişib?
-  Əvvəla, çox sağ olun ki, 10 il
bundan əvvəlki hadisələri yenidən  
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mənim xəyalımda canlandırdınız.
Mən, ümumiyyətlə, mətbuatda çox
gec-gec çıxış edirəm. Düşünürəm,
belə olanda müsahibələr də ma
raqlı olur. Mövqeyimi və dediyim
sözü dəyişməyi sevməyən bir ada
mam. Bu müddət ərzində həyatım
da və xarakterimdə elə bir dəyişik
lik olmayıb. Lakin təbii ki, 10 il az
müddət deyil və bu zaman ərzində
bir çox hadisələr baş verib.

- Düşünürəm, bu hadisələr yax
şılığa doğru olan hadisələrdir.
Ən yaddaqalanı hansılardır?
- Belə bir misal var ki, “ayağına
nə daş dəydi, Allahdan bil”. Mən
inanclı adamam.   Elə bilirəm ki,
baş verənlərə səbirlə, dözümlə ya
naşmaq lazımdır və hər şeyi prob
lemə çevirib dərd etmək olmaz.
İnsan gərək əməlində düz olsun.
Adam var işi düz gətirməyəndə

başlayır ətrafındakılara şübhə ilə
yanaşmağa. Allaha şükür etmək
lazımdır ki, canın sağ, əlin-ayağın
yerindədir, öz vətənində əminamanlıq şəraitində yaşayırsan.
Mən həmişə Allaha şükür etmi
şəm, hətta evdə tək ailə başçısı ola
raq ailəni dolandıranda belə. Am
ma bu gün artıq, maşallah, evimdə
10 oğlan uşağı böyüyür. Bu səbəb
dən narazı adamları sevmirəm və
onlardan uzaq gəzirəm.
Mənim üçün yaşadığım həyatın
hər günü əlamətdardır. Həyatımda
ən mühüm hadisələri belə icti
mailəşdirməyi sevmirəm. Lakin 10
ildən sonra cənab Prezidentin  mə
ni “Şərəf” ordeni ilə təltif etməsi
çox böyük başucalığıdır. Əvvəla,
bu ordenin adı “Şərəf” ordenidir.
Bu, həm də ölkə Prezidentinin “sən
necə şərəfli adamsan ki, sənə “Şə
rəf” ordenini təqdim edirəm” fikri
ni ifadə edir. Yəni bundan böyük
nə ola bilər ki?
Bu yubiley mənim üçün ikiqat
sevincli oldu. Allah mənə nəticə
görməyi qismət etdi, bu, hər kəsə
nəsib olmur. Allah bütün istəyənlə
rə qismət etsin. Bu iki hissin sevin

cini çatdırmaq isə olduqca çətindir,
gərək insan bunu özü yaşasın. Necə
deyərlər: “Ata olmayınca, atanın
qədrini bilməzsən”. Özünü qəhrə
man kimi hesab edirsən. Şükür ol
sun Allaha. Daha nə olmalıdır?!
- Bildiyimiz qədər, adət-ənənə
lərə sadiq adamsınız. Amma
buna baxmayaraq, həyat daim
inkişaf edir. Bəs yeniliklərə
münasibətiniz necədir?
-  Yenilik xatirinə yenilik mənim
xoşuma gəlmir. Hətta hərdən fikir
ləşirəm ki, yenilik kimi qəbul etdi
yimiz dəyərlər, əksinə bizi əvvəlki
illərə - keçən əsrin əvvəllərinə apa
rıb çıxarır. Ən böyük meyarlar elə
bizim adət-ənənələrdədir.
Hər bir elin-obanın, hər millətin
öz adət-ənənəsi var. Bunları heç so
vet hökuməti bizim əlimizdən ala
bilmədi. Ən ağır vaxtlarda belə
Novruz bayramını, Aşura gününü
qeyd etmişik. Bayramda səməni cü
cərdərdilər, yumurta boyayardılar,
bir-birinin evinə qonaq gedirdilər.
İndi insanlar bunları yadırğayıblar.
Müasirlik və yeniliklər budursa,
mən belə şeyləri qəbul etmirəm.

- Bəs sosial şəbəkələrə - “Feys
buk”, “İnstaqram” və sairə
münasibətiniz necədir?
 -  Ola bilər bəzilərinin xoşuna
gəlməsin və desinlər ki, Hacı Madər
geridə qalmışdır və sair. Ancaq mən
belə şeyləri qəbul etmirəm. Bunlar
gənclərin mənəviyyatına mənfi tə
sir göstərir.
Bu gün boşanmaların sayı dur
madan artır. Deyirlər: “Cənnət ana
ların ayağı altındadır”. Gəlin baxaq
görək bu gün  qadın öz əvvəlki və
zifələrini yerinə yetirirmi? Nənələ
rimizin evdə gördüyü işlərlə onla
rın gördüyü işləri müqayisə edə bi
lərsinizmi? Bütün ev işlərini texniki
avadanlıqlar görür - qabyuyanı var,
paltaryuyanı var, xörək bişirəni var,
paltar ütüləyəni var.  20-22 yaşların
da qızlar var ki,  heç yemək hazırla
ya bilmirlər. Onlar ailə həyatı qur
duqdan sonra necə olacaq?
Biz ailədə üç bacı, bir qardaş ol
muşuq, anam da birinci qrup əlil
idi. Səhərlər o, birinin çayını, biri
nin yeməyini verirdi, birinin palta
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maatı narazı salırlar.  Bu məmurlar
halal, haram bilmirlər. Tamah yı
xan evi isə heç nə yıxmır, bu mə
murların sonu da göz qabağında
dır.
Elə bir adam tanıyıram ki, maaş
la dolanan olub, eldə, obada ondan
kasıb adam olmayıb, amma pul,
var-dövlət onu çox dəyişib. Müəy
yən bir hədd var: insanın  pulu ağ
lından çox olmamalıdır. Pulu ağlın
dan çox oldu, o, mütləq dəyişəcək.
Ağıl ola bilər ki, onu müəyyən həd
də qədər idarə edə biləcək, amma
həddi keçəndən sonra onu pul ida
rə edəcək. O, hər şeyi -  insanlığı,
dostluğu, etibarı pulda görəcək.

rını yuyurdu, bizi yola salırdı, hə
yət-bacanı təmizləyirdi. Səhər açı
landan axşama kimi evdə nə isə iş
görürdü. İndikilərə baxıram, ev qa
dınıdır. İş görmək əvəzinə bütün
günü “Feysbuk”da, İnternetdədir.
Mən eyni sözləri oğlan uşaqları
na da aid edirəm. Bəzi ailələr var ki,
uşaqlara problemsiz həyat yaşadır
lar. Əgər  uşağın heç bir işi yoxdur
sa, dərs oxumursa, ev fikri, çörək
fikri çəkmirsə, hər şeyin hazırına
yiyələnirsə, bir sözlə, ata-ananın
“gül balası”dırsa, təbii ki, o, narko
tikə də qurşanacaq, avaraçılıq da
edəcək...   Valideynlər bilməlidirlər
ki, bu cür tərbiyə üsulu ilə  uşaqla
rın gələcəyinə zərbə vururlar.
Bu gün  kəndlərdə boşanmaların
sayı faiz hesabı ilə şəhərə nisbətən
azdır. Götürək elə bizim kəndi, şə
hərə bitişik kənddir. Burada insan
lar şəhərə nisbətən bir-birilərini ta
nıyır, xətir-hörmət var. Kənd ca
maatı ilə şəhər adamları arasında
fərq var.
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- Növbəti sualım sırf bu günlə
bağlıdır. Ölkədə gedən inkişaf
çərçivəsində sahibkarlara dəs
tək üçün cənab Prezident bir
neçə sərəncam imzaladı. Sizin
buna münasibətinizi öyrən
mək istərdim.
-  Hazırda Prezidentimiz ölkədə
iş adamları üçün əlverişli şərait ya
radıb. Verilən son sərəncamlara gö
rə camaat bir-birinə zəng edib göz
aydınlığı verir, Prezidentə dua
edir.
Bildiyiniz kimi, mən əvvəldən
ticarətlə məşğul olmuşam. O vaxtın
ticarətini bugünkü ilə müqayisə et
mək olmaz. Yazılmamış qanunlar
var idi, indi isə yazılmış qanunu po
zurlar. Məsələn, əgər sən ticarətdə,
hər hansı bir fabrikdə işləyirsənsə,
hətta tutulsaydın belə, yerinə ica
zəsiz bir adam gəlməzdi. Mütləq
halallıq olmalı idi.
Lakin bəzi məmurlar var ki, və
zifələrindən sui-istifadə edərək qa
nunsuz yoxlamalar aparırlar, ca

- 2015-ci il Milli Məclisə seçki
lərdə seçicilər sizə yenə etimad
göstərərək səs verdilər.   Bu
uzun müddət ərzində etimadı
qoruyub saxlamaq çətin deyil
ki?
- Artıq 6-cı dəfədir deputat seçili
rəm. Ondan əvvəl də rayon soveti
nin deputatı olmuşam. Ticarətdən
yeganə namizəd idim ki, Ali Sovetə
seçilirdim. Bildiyiniz kimi, bu gün
mən yenə də öz dairəmdə, öz kən
dimdə yaşayıram. İmkan daxilində
seçicilərin problemlərini həll edi
rəm. Amma deputatın səlahiyyəti
nə aid olmayan məsələlər də olur.
Burada da əlimdən gələni etməyə
çalışıram. Bu, mənim elimdir,
obamdır, bu insanlar mənə etimad
göstəriblər. Bu vaxta qədər təmsil
olunduğum ərazidən seçkilərdə
mənə alternativ olmayıb. Onların
mənə çox dəstəyi, hörməti olub. Bu
gün həm deputat kimi, həm də hacı
kimi hörmətimi saxlayırlar. Mən se
çicilərimdən çox razıyam.
- Uzun müddətdir  ki, Azərbay
can parlamentinin üzvüsünüz,
bu, əslində böyük bir tarixdir.

Təbii ki, bu müddət ərzində ən
yaddaqalan hadisələr olub.
-  Mən 27 ildir ki, Milli Məclisin
və Ali Sovetin üzvü olmuşam. Bu
rada çox hadisələr olub. Neçə dəfə
dövlət çevrilişi, hakimiyyət dəyişik
liyi baş verib. Mən dövlətimin, öl
kəmin, rəhbərliyimin həmişə hör
mətini saxlamışam. Heç vaxt müxa
lifətdə olmamışam, ümumiyyətlə,
məndə müxalifət anlayışı yoxdur.
Kiminsə səhvi olanda “bu düzdür,
və ya düz deyil” deyərək öz fikrimi
bildirirəm. Ancaq mən dövlətimə
qarşı müxalifət olum, “gəmidə otu
rub gəmiçi ilə vuruşum”, başqa
dövlətlərə nələri isə əsas verim...
Mən bunu qəbul etmirəm.
- Müxalifətçilərin özləri ilə mü
nasibətiniz necədir?
-  Onların da mənə münasibəti
həmişə yaxşı olub. Bacardığım qə
dər bir ağsaqqal, hacı kimi demi
şəm ki, özünüzü yormayın, bunlar
nəyə lazımdır, heç kimi bizə gül
dürməyin. Ailədə bir şey olanda
kənardan baxıb gülürlər. Ailənin
sirri ailədə, ölkənin sirri ölkədə qal
malıdır.
Bu gün ölkəmizə qarşı qısqanc
lıq, düşmənçilik var. Hamımız Pre
zidentin ətrafında birləşməliyik.
Heç bir dövlət başçısı torpaqların
işğalını, qaçqınların olmasını istə
mir, çünki ilk növbədə bu yükü o
daşıyır.  Ola bilməz ki, “kasa aşdan
isti olsun”. Mən həmişə qatarla sə
yahət etmişəm, bir çox ölkələrdə
olmuşam. Gördüyüm ölkələr sıra
sında Azərbaycanın inkişafını heç
biri ilə müqayisə etmək olmaz.
- Bildiyimə görə, sizin ad günü
nüzlə nəvənizin doğum günü
üst-üstə düşür. Biz sizdən mü
sahibə götürəndə onun 13 yaşı
vardı.  Yəqin onu hamıdan çox
istəyirsiniz .
- Artıq nəvəmin qızı da var - nə
ticəm. Bu nəvəmlə eyni gündə ana
dan olmuşuq, həm də ilk nəvəm

dir. İnsan həmişə ilki daha çox istə
yir. Ancaq mən övladlarıma və
nəvələrimə istəyimi bildirə bilmi
rəm. Atam da belə idi. Nəvələr gə
ləndə çox səs-küy salırlar. Balaca
lar bir gələndə sevinirəm, bir ge
dəndə (gülür).
- Övladlarınızdan razısınız?
-  Mən Allahımdan, övladlarım
dan,   dövlətimdən, dostlarımdan
razıyam. Narazı insan deyiləm.
- Ətrafınızda bu qədər yaxşı in
sanların toplaşması yəqin ki,  
daha çox sizin xasiyyətinizdən
irəli gəlir.
- Mən özüm sadiq adamam və xə
yanəti heç vaxt keçmərəm. Haqsızlı
ğı, ədalətsizliyi qəbul edə bilmirəm,
hətta təsadüfən haqsızlığın şahidi ol
duqda belə mənə pis təsir edir.
- Artıq neçə illərdir ki, parla
mentin üzvüsünüz. Hansı sa
həyə dair qanunun qəbul olun
masını istərdiniz?
-  Qanunlar yaranmış vəziyyətlə
əlaqədar qəbul edilir. Məsələn, tor
paqlarımızı, İnşallah geri qaytar
dıqdan sonra da fərqli qanunlar
qəbul edəcəyik.  İstərdim ki, qanun

l arımız işləsin. Ən pis qanun belə
qanunsuzluqdan yaxşıdır. Mən o
dövrlərdə Azərbaycanda qanun
suzluğu  görmüşəm. Bizi parlamen
tin binasından çıxmağa qoymurdu
lar, təhqirlər və sair. Ona görə indi
ki vaxta şükür etmək lazımdır. Hələ
Azərbaycanda belə əmin-amanlıq,
belə sakitlik olmayıb.
Namaz qılıram, gərək düz danı
şam. Mənəviyyat həddindən artıq
çox korlanıb. Hamı Avropanı təriflə
yir. Özü də bilirsiz kimlər? Bakını
görmək arzusunda olanlar indi Av
ropada olmaq istəyirlər. Bütün bun
ların qarşısını almaq lazımdır. Biz
müstəqil ölkəyik, öz Prezidentimiz,
öz gerbimiz, öz himnimiz var.
- Sonuncu sualımı vermək istə
yirəm. Qarşıdan yeni 2018-ci il
gəlir. Yeni ildə oxucularımıza,
millətimizə, xalqımıza nələr
arzulayırsınız?
-  Əmin-amanlıq, xeyir-bərəkət,
sağlamlıq. Hesab edirəm ki, əminamanlıq olandan sonra, canımız sağ
olandan sonra hər şeyə nail olmaq
mümkündür.
Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis” jurnalının baş redaktoru
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Nadir və nümunəvi beynəlxalq əməkdaşlıq formatı:

CQBK-TANAP-TAP

Malik Həsənov

Azərbaycan enerji resursları potensialına görə
dünyanın geosiyasi xəritəsində və enerji təhlü
kəsizliyi həlqəsində xüsusi çəkiyə malikdir. Bu
təbii ehtiyatlar xalqımızın sosial-iqtisadi vəziy
yətini, rifah halını yüksəltməklə bərabər, həm də
ölkənin beynəlxalq siyasi əhəmiyyətini artırır.
Azərbaycan keçən əsrdə Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəməri ilə dünyanın diqqət mərkəzində ol
duğu kimi, XXI yüzillikdə “Cənub” qaz dəhlizini
reallaşdırması ilə gündəmdədir.

Milli Məclisin deputatı

Böyük siyasi iradənin və
yüksək bacarığın nəticəsi
Cənubi Qafqaz Boru Kəməri-TA
 AP-TAP xətti vasitəsi ilə “Şahdə
N
niz-2” çərçivəsində hasil edilən qaz
3500 km məsafə qət edərək Xəzər
dənizindən Avropaya nəql edilə
cək. Bu layihələr birlikdə “Cənub”
qaz dəhlizi kimi tanınır. Bu dünya
neft-qaz sənayesində indiyədək
olan ən mühüm, ən iddialı layihə
lərdən biridir və çox sayda müxtəlif
maraqlı tərəfləri, o cümlədən 7
dövləti və 11 şirkəti özündə əhatə
edən çoxşaxəli bir hədəfdir. Prezi
dent İlham Əliyev əsasını Azərbay
candan götürən bu qaz zəncirini
analiz edərkən, “Biz nadir və nü
munəvi beynəlxalq əməkdaşlıq for
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matını yarada bildik”, -  söyləyib.  
Bu formatın yaradılmasında isə öl
kə başçısının, onun komandasının
böyük əməyi var. Bu qədər dövlətin
bir çətirin altına toplanması, maliy
yə mənbələrinin tapılması, sazişlər
zamanı hər bir ölkənin şərtlərinin
nəzərə alınması, eyni zamanda, pay
bölgüsündə Azərbaycanın   maraq
larının təmin olunması böyük ira
də, siyasi bacarıq və düzgün iqtisa
di yanaşma tələb edir. Qətiyyətlə
demək mümkündür ki, “Cənub”
qaz dəhlizi ilk dəfə olaraq Xəzər re
gionundakı qaz təchizatını Avropa
bazarlarına birləşdirməklə bütün
regionun enerji xəritəsini dəyişə
cək. “Cənub” qaz dəhlizi enerji təh
lükəsizliyi məsələsidir və enerji təh

lükəsizliyi ölkələrin milli təhlükə
sizliyidir”, - deyən Prezident İlham
Əliyev bu hadisəyə əsl qiymətini
verib. Azərbaycanın qaz potensialı
isə “Şahdəniz” və “Abşeron” yataq
ları üzrə böyük ehtiyatlara əsasla
nır.

Xəzərin şahı - “Şahdəniz”
Ötən əsrin son onilliklərində
Azərbaycan geoloqlarının Xəzərin

köksündə aşkarladıqları neftli-qazlı
struktur böyük milli iftixar və qü
rurdan güc alaraq Xəzərin şahı titu
luna layiq görülüb “Şahdəniz” ad
landırıldı. Bu, 1997-ci ildə imzala
nan beynəlxalq neft kontraktında öz
rəsmi təsdiqini tapdı. Lakin “Şahdə
niz”in qabiliyyət imkanlarının miq
yası tam dəqiq təyin edilməmişdi.
Qazılan ilk quyularda aparılan test
işləri burada neftdən çox təbii qazın

və kondensatın olduğunu təsdiqlə
di. Mütəxəssislər buradakı qaz ehti
yatlarının miqyasının 100 milyard
m³-dən 300-400 milyard m³ arası ol
masını daha çox müdafiə etməkdə
idilər. Lakin qazma işin davamlılığı,
yeni elmi hesablamalar miqyasın
daha böyük olduğunu yəqin etdi.
Xəzər geologiyasının mahir bilicisi,
məşhur neftçi-alim Xoşbəxt Yuzif
zadə isə buradakı ehtiyatların daha
nəhəng ölçülü, hətta 1 trilyon m³ ci
varında olduğunu ictimaiyyətə qə
tiyyətlə bəyan etdi. Əlbəttə, burada
kı ehtiyatların miqyas məsələsi ol
duqca əhəmiyyət daşıyan bir məsə
lədir. Dünya ümumi qaz ehtiyatları
nın az qala 1%-i həcmində hesabla
nan bu yataqda ehtiyatların faktiki
miqyası ehtmal olunandan daha
artıqdır.
“Şahdəniz” qazının təmizlən
məsi, emalı, nəqli və bütün bunları
əks etdirən infrastrukturun qurul
ması respublikada məşğulluğun
təminatında, enerjidaşıyıcılar ba
zarının genişlənməsində, əhalinin
mavi yanacaq tələblərinin dolğun
ödənilməsində, iqtisadi potensialı
nın yüksəlişində də əlavə olunan
ifadəsini tapacaqdır. Nəhayət, XXI
yüzillik boyu ölkəmiz regional qaz
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bazarının mühüm təchizatçısı ol
maqla təbii qaz ixrac edən böyük
dövlətlər sırasına qoşulacaq. “Şah
dəniz” salnaməsi Azərbaycanın so
sial-iqtisadi, ictimai-siyasi həyatına
yeni dəyişikliklər gətirəcək mə
qamlarla zəngin olacaq. Qeyd edək
ki, neft sənayesində potensialı mil
yard tona ekvivalent olan struktur
lara “fil” yataqlar deyilir. Geoloji
hesablamalara görə, Xəzərdə “Şah
dəniz” tipli “fil”lərin sayı çox ola
bilər. Bu, yaranmış miqyasın yeni
dən köklü dəyişikliklərə uğraması
na gətirər. Bütün bu gerçəkliklər
isə neft diplomatiyasının qaz ener
jisi ilə gücləndirilməsinə zəmin
olacaqdır. Qətiyyətlə demək müm
kündür ki, respublikamız “Şahdə
niz”lə yanaşı Xəzərdə aşkarlanan,
lakin hələ tam qiymətləndirmədən
keçməyən əlahiddə qaz yataqları, o
cümlədən istismar olunan və olu
nacaq irimiqyaslı neftli qaz və kon
densat hesabına qüdrətli qaz isteh
salçısı və ixracatçısına çevrilməsi
nin epoxal astanasındadır.

Qaz boru kəmərləri zənciri
Xəzər dənizinin Azərbaycan sek
t orundakı “Şahdəniz-2” yatağın
dan hasil olunacaq qazı Türkiyəyə
və bu ölkədən də Avropaya daşıya
caq 3500 km uzunluğundakı “Cə
nub” qaz dəhlizi (Southern Gas
Corridor -  SGC) dünyada inkişaf
etdirilən kompleks təbii qaz boru
kəmərləri zənciri kimi qiymətlən
dirilir. Bu zəncirin halqalarını isə - 
“Şahdəniz-2”, “Cənubi Qafqaz Bo
ru Kəmərinin Genişləndirilməsi”,
Trans-Anadolu və Trans-Adriatik
qaz boru kəmərləri layihələri təşkil
edir. Bu dəhlizlə ilkin mərhələdə
Türkiyəyə 6 milyard m³, Avropaya
isə 10 milyard m³ Azərbaycan qazı
nın nəqli planlaşdırılır.
Layihənin icrası məqsədi ilə döv
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lət komissiyası və “Cənub Qaz Dəh
lizi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
(QSC) yaradılıb. Azərbaycan tərə
findən layihələrin idarə edilməsi
ARDNŞ-in “SOCAR Upstream Ma
nagement International” və “SO
CAR Midstream Operations” şirkət
ləri tərəfindən həyata keçirilir. Hə
min şirkətlər layihələrin tərkibində
ki bütün komitələrdə iştirak edir və
operatorlarla birgə layihənin icra
sında əməkdaşlıq edirlər. ARDNŞ
layihələrdə dövlətin maraqlarını tə
min etməklə yanaşı, əsas qərarların
qəbul edilməsində də iştirakçıdır.
“Cənub Qaz Dəhlizi” QSC-də döv
lət 51%, ARDNŞ isə 49% iştirak pa
yına sahibdir. Layihənin maliyyə
ləşdirilməsi isə “Şahdəniz-1”dən əl
də edilən gəlirlərin sərmayə olaraq
yatırılması, o cümlədən də “Cənub
Qaz Dəhlizi” QSC-nin səhm kapita
lına, yerli və xarici maliyyə bazarla
rından cəlb olunmuş borc vəsaitləri
hesabına həyata keçirilir.
Dünyanın ən böyük qaz yatağı
işlənmə layihələrindən biri olan
“Şahdəniz-2”yə iki yeni platforma,
26 qazma quyusu, sualtı avadanlıq
lar, Səngəçal terminalının genişlən
dirilməsi və 500 km-lik sualtı boru
kəmərləri daxildir. Hazırda layihə
üçün 23 ölkədən 162 avadanlıq təc
hizatçısı cəlb olunub. Layihə üzrə
indiyədək mühəndislik, tikinti və
təchizat işləri ilə əlaqəli 11 milyard
ABŞ dolları dəyərində əsas müqavi
lələr imzalanıb. Azərbaycanda bü
tün əsas müqavilələr üzrə 12 min
500 nəfərdən artıq insan işləyir və
onların 85%-dən çoxu yerli işçi qüv
vəsidir.
Hazırda “Şahdəniz-2” layihəsi
üzrə işlər uğurla davam etdirilir və
qrafiki qabaqlayır. 2014-2020-ci illər
üzrə “Şahdəniz-2”nin ümumi kapi
tal xərcləri inflyasiya nəzərə alın
maqla təxminən 24 milyard dollar

təşkil edir. Layihə üzrə Türkiyəyə
ilk təbii qaz ixracı 2018-ci, Avropaya
isə 2020-ci ildə planlaşdırılır.

TANAP “Cənub” qaz
dəhlizinin tərkib hissəsidir
“Cənub” qaz dəhlizinin digər tər
kib hissəsi olan “Cənubi Qafqaz
Boru Kəmərinin Genişləndirilməsi”
layihəsi Azərbaycan və Gürcüstan
ərazilərindən keçəcək yeni 48 dü
yüm diametr ölçüsündəki boru kə
mərinin, o cümlədən də Gürcüstan
da 2 kompressor stansiyasının inşa
sını əhatə edir. “CQBKG” layihəsi
2013-cü ildən icra edilməyə başlayıb
və 2018-ci ilin ortalarında yekunlaş
dırılması planlaşdırılır. Boru kəməri
Gürcüstan-Türkiyə sərhədində TA
NAP-a qoşulacaq ki, bu da Azər
baycan qazının Türkiyəyə və ora
dan da Avropaya çatdırılmasına
xidmət edəcək. Layihənin ümumi
dəyəri 4,9 milyard dollardır.
“CQBKG” üzrə 2020-ci ilədək Azər
baycan şirkətlərinin xərclərinin
ümumilikdə 820 milyon dollar ol
ması gözlənilir.
Genişləndirmə nəticəsində Cənu
bi Qafqaz Boru Kəmərinin (BakıTbilisi-Ərzurum) ötürücülük qabi
liyyəti 16 milyard m³ artırılaraq 23,4
milyard m³-ə çatdırılacaq. Bununla
da qaz nəqlinin həcmi 3 dəfəyədək
çoxalacaq. Yeni boru kəmərinin
uzunluğu Azərbaycan ərazisində
424 km, Gürcüstan ərazisində 61
km, TANAP-a bağlantısı isə 2
km-dir.
TANAP “Cənub” qaz dəhlizinin
tərkib hissəsi olan digər layihədir.
O, Türkiyə-Gürcüstan sərhədində
Cənubi Qafqaz Boru Kəmərinə, Tür
kiyə-Yunanıstan sərhədində isə
TAP-a birləşəcək. Uzunluğu 1810
km olan TANAP-ın Əşkişəhərə qə
dər hissəsinin 2018-ci ilin ortasında
istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

Boru kəmərinə tələb olunan kapital
xərcləri 9,2 milyard dollardır.
Boru kəmərinin Gürcüstan-Tür
kiyə sərhədi-Əskişəhər 56 düyüm
diametrli hissəsinin uzunluğu 1334
km, Əşkişəhər-Türkiyə-Yunanıstan
sərhədi boyunca 48 düyüm diametr
li hissəsinin uzunluğu isə 450
km-dir. Bundan başqa TANAP 2x36
düyüm diametrli 18 km uzunluğun
da sualtı hissədən də ibarətdir. Boru
kəmərinin ilkin ötürücülük qabiliy
yəti 16 milyard m³-dir və sonradan
bu həcmin 31 milyard m³-dək artı
rılması imkanı var. Layihə üzrə
Azərbaycan şirkətlərinin xərclərinin
2020-ci ilədək ümumilikdə 6,2 mil
yard dollar olacağı nəzərdə tutulur.

Zəncirin son halqası - TAP
“Cənub” qaz dəhlizinin sonuncu
halqası və Avropa hissəsi isə TAP
layihəsidir. TAP layihəsi Cənubi
Qafqaz Boru Kəmərinin və TANAPın davamı olub, “Şahdəniz-2” yata
ğından hasil ediləcək qazın Yuna
nıstan və Albaniya vasitəsi ilə Ad
riatik dənizindən keçməklə İtaliya
nın cənubuna, oradan da Qərbi Av
ropaya nəqlini nəzərdə tutur. Bu la

yihə Azərbaycan qazının İtaliya, Al
maniya, Fransa, Böyük Britaniya,
İsveçrə və Avstriya kimi böyük Av
ropa bazarlarına çatdırılması üçün
böyük imkanlar yaradır. TAP-ın il
kin ötürücülük qabiliyyəti ildə 10
milyard m³ olacaq və bu həcmin gə
ləcəkdə 20 milyard m³-dək artırıl
ması planlaşdırılır.
TAP-ın uzunluğu 871 km (Yuna
nıstan - 547 km, Albaniya - 211 km,
Adriatik dənizi - 105 km, İtaliya - 8
km), diametri isə 48 düyümdür
(sualtı hissə - 36 düyüm). 2020-ci ilə
dək layihə üzrə Azərbaycan şirkət
lərinin xərclərinin 1,2 milyard dollar
olması gözlənilir. TAP üzrə tələb
edilən kapital xərcləri 5 milyard dol
lardır. Boru kəmərinin 2020-ci ildə
istismara verilməsi nəzərdə tutulur.

Vacib olduğunu
hamımız anlayırıq
“Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin
icrası müddətində ümumilikdə 30
minədək yeni iş yeri yaradılacaq.
Həmin iş yerlərinin 10 mini məhz
ölkəmizdə açılacaq. Layihənin icrası
Azərbaycanın karbohidrogen satı
şından və nəqlindən təxminən 30-50

milyard dollar gəlir əldə etməsinə
imkan verəcək.
Bir sözlə, neft strategiyasının son
illər ölkəmizə gətirdiyi yüksək divi
dentlərdən biri də Azərbaycanın
beynəlxalq səviyyədə böyük ümid
lər bəslənən təbii qaz ixracatçısına
çevrilməsidir. Mənbəyini məhz
“Əsrin müqaviləsi”ndən götürən bu
zəngin potensial hazırda Azərbay
canı regionun neft-qaz dövlətinə çe
virib. Bütün bunlarla yanaşı
“Cənub” qaz dəhlizi layihəsi Avro
panın enerji təhlükəsizliyinin təmin
olunmasında və qitənin qaz nəqli
infrastrukturunun şaxələndirilmə
sində əhəmiyyətli rol oynayacaq.
“Cənub” qaz dəhlizi layihəsi Av
ropa İttifaqı üçün strateji əhəmiyyət
daşıyır və onun Avropa üçün nə də
rəcədə vacib olduğunu hamımız an
layırıq”, - deyən Avropa Komissiya
sının enerji birliyi üzrə vitse-prezi
denti Maroş Şefçoviç qitənin gələcə
yi üçün strateji əhəmiyyət daşıyan
bu layihəyə Avropa maliyyə təşki
latlarının da diqqət göstərməsinin
vacibliyini vurğulayıb, layihənin
vaxtında icra olunacağına əminliyi
ni ifadə edib.
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Kənd təsərrüfatında idxalın
yerli istehsalla əvəzlənməsi:
hədəfə doğru

Nəriman Əliyev
Milli Məclisin deputatı

İxracda kənd
təsərrüfatının payı

Kənd təsərrüfatının inkişafı res
publikanın sosial-iqtisadi problem
lərinin həllində, xüsusən də region
larda yaşayan insanların məşğullu
ğunda müstəsna rol oynayır. Təsa
düfi deyil ki, Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin 2016-cı il 16 mart
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən
“Milli iqtisadiyyat və iqtisadiyyatın
əsas sektorları üzrə strateji yol xəri
təsinin başlıca istiqamətləri”ndən
biri kimi kənd təsərrüfatının inkişaf
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Postneft dövründə ixracın stimullaşdırılmasına xüsusi önəm verən
Azərbaycanın ixrac məhsullarının pay nisbətinə nəzər salsaq,
kənd təsərrüfatı sektorunun həcminin getdikcə yüksəldiyinin şa
hidi olarıq. Respublikanın ərzaq təhlükəsizliyi, bu sahədə idxal
dan asılılığı aradan qaldırmaq naminə dövlət başçısı İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə mühüm qərarlar alan hökumət bir sıra maliy
yə alətləri, xüsusən də Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu vasitəsi ilə
kənd təsərrüfatı, emal sənayesi üzrə biznes layihələrin həyata ke
çirilməsinə böyük qayğı ilə yanaşır. Ölkənin Bakı və Sumqayıt şə
hərləri əsas sənaye mərkəzləri kimi tanınsalar da, regionlarda
yaşayan insanların gəlirləri əsasən kənd təsərrüfatı və xidmət
sektorundan formalaşır. Son bir ildə Prezidentin bölgələrə səfərlə
ri və orada keçirdiyi regional müşavirələrdə də kənd təsərrüfatı
sektorunun inkişaf imkanları müzakirə edilib, yerli icra orqanları
na, eləcə də müvafiq icra qurumlarına tapşırıqlar verilib.
etdirilməsi, bunun üçün qarşıya qo
yulan konkret hədəflər və onların
icrası Prezident İlham Əliyevin rəh
bərliyi ilə keçirilən hökumət iclasla
rında əsas müzakirə mövzularından
biridir. Hər bir regionun iqlim şə
raitinə və əkinçilik ənənələrinə uy
ğun olaraq, kənd təsərrüfatı üzrə
əkin sahələrinin artırılması, məhsul
darlığın yüksəldilməsinə nail olmaq
başlıca vəzifələrdən biridir. 2017-ci
ilin noyabrın 1-nə olan göstəricilər
hökumətin bu sahədə qarşıya qoy
duğu məqsədlərə çatdığını və inki

şafın ehtimallardan daha yüksək
nəticələr verdiyini göstərdi. Dövlət
Statistika Komitəsinin nəticələrinə
əsasən, ixrac məhsullarının ilk onlu
ğunda həcminə görə beşinci yeri
meyvə-tərəvəz məhsulları tutur. Bu
ilin 10 ayında Azərbaycandan xaricə
408187 ton meyvə-tərəvəz ixrac edi
lib. Bu həcmin statistik dəyəri isə
375 milyon 322 min ABŞ dolları təş
kil edir. Həmçinin bu ilin oktyabrı
na olan məlumatda 20607 ton pam
bıq lifi ixrac edildiyi və büdcəyə 28
milyon 108 min dollar daxil olduğu

da öz əksini tapıb. İplik pambıq sa
tılması isə 5970 ton olub və Azər
baycana 13 milyon 497 min dollar
xarici valyuta gətirib.

Proqnoz

Bəs qısa və ortamüddətli dövrdə
kənd təsərrüfatı respublikamızın in
kişafı üçün hansı rolu oynaya bilər?
Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli
kənd təsərrüfatı sektoru formalaş
dırmaq potensialı varmı? Dünya
Bankının ölkəmizlə bağlı verdiyi
proqnozlara görə, 2016-cı ildə kənd
təsərrüfatında 4,2 faiz, 2017 və 2018ci illərdə isə hər il 4 faiz olmaqla ar
tım gözlənilir. Dünya Bankının və
digər beynəlxalq təşkilatların hesa
batlarında ölkəmizdə qeyri-neft sek
torunun, xüsusilə də kənd təsərrü
fatının rəqabət qabiliyyətinin yük
səldilməsinin ölkənin davamlı inki
şafı üçün çox vacib olduğu vurğula
nır. Kənd təsərrüfatının əlavə dəyəri
daha yüksək olan məhsulların isteh

s alına və daha iri kommersiyalaş
maya keçməsi artıq respublika iqti
sadiyyatı qarşısında bir zərurətə
çevrilib.

Prezident İlham Əliyev:
“Biz şərait yaradırıq ki,
sahibkarlar
qurub-yaratsınlar”
Qlobal   enerji bazarında neftin
ucuzlaşmasının Azərbaycan iqtisa
diyyatına mənfi təsiri nəticəsində
iqtisadiyyatın digər sektorlarında
işini itirən insanların bir hissəsinin
yenidən kənd təsərrüfatına üz tut
ması müşahidə edilir. Bu sektorda
əməktutumlu sahələrin inkişafı da
ha çox insana iş yeri tapmaq imkanı
verir. Aran bölgəsində pambıqçılı
ğın, şimal zonasında alma, fındıq,
qoz ağacı sahələrinin, cənubda tərə
vəzçiliyin, sitrus bitkilərinin, qərb
bölgəsində taxılçılıq və kartofçulu
ğun başlıca kənd təsərrüfatı sahələri

kimi inkişafı məqsədi ilə dövlət zəh
 ətkeşlərə hər cür maddi və texniki
m
təminat göstərməyə çalışır. Bu il
pambıqçılıq üzrə məhsuldarlığın ar
tımı, taxıl tədarükündəki artım yerli
istehsala verilən dəstəyin nəticəsi
dir.
Ölkə başçısı İlham Əliyev Lənkə
randa çay, çəltik və sitrus meyvələri
istehsalının inkişafı məsələlərinə
dair respublika müşavirəsində bir
daha bu fikri vurğuladı ki, ilk növ
bədə, dövlətin qarşısına qoyduğu
ən ümdə məqsəd ərzaq təhlükəsizli
yi məsələlərini həll etmək olub və
bu istiqamətdə çox önəmli addımlar
atılıb. Prezident müşavirədə qeyd
etdi ki, fermerlərin, sahibkarların
işini yüngülləşdirmək üçün bir çox
önəmli tədbirlər görülüb. İlk növbə
də, onlar maddi resursla təmin olu
nurlar. Son illər ərzində sahibkarla
ra dövlət tərəfindən 2 milyard ma
natdan çox güzəştli kreditlər verilib.
Bununla yanaşı, aqrar və digər qey

noyabr-dekabr 2017

63

AQRAR

ri-neft sahələrinin inkişafına sahib
karlar da öz vəsaitlərini yerləşdirə
rək, xüsusən də emal kompleksləri,
fermer təsərrüfatları yaradıblar. Bu
təşəbbüslər nəticəsində ölkə iqtisa
diyyatının real sektoruna ümumi
likdə təqribən 4 milyard manat, bəl
kə də ondan da çox vəsait yönləndi
rilib.
Prezident kreditlərin əsasən re
gionlara -  kənd təsərrüfatına, emal
sənayesinə ayrıldığını vurğulayıb:
“Mən sahibkarlarla mütəmadi ola
raq görüşürəm, onlara öz dəstəyimi
verirəm. Bilirsiniz ki, yoxlamaların
da sayı kəskin şəkildə aşağı düşüb.
Yəni biz şərait yaradırıq ki, sahib
karlar qurub-yaratsınlar, yeni iş yer
ləri, yeni sənaye sahələri açsınlar və
Azərbaycanda istehsal, ixrac artsın,
idxal azalsın”.
Statistikaya görə, çay, çəltik və
sitrus meyvələrinin idxalına il ərzin
də 100 milyon dollara yaxın vəsait
xərclənir. Nəticə etibarı ilə aqrar
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sektorun inkişafı idxaldan asılılığın
aradan qaldırılmasına şərait yarada
bilər. Eyni zamanda, bu, yeni iqtisa
di imkanlar deməkdir. Sözsüz ki,
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məh
sullarının xarici bazarlara çıxış im
kanları daha böyükdür. Bu baxım
dan kənd təsərrüfatında ənənəvi
sektorların inkişaf etdirilməsi, qey
ri-neft sektorunda inkişafın geniş
ləndirilməsi mərhələli şəkildə aqrar
məhsulların sayının artmasına sə
bəb ola bilər. Proqnozlara görə, növ
bəti illərdə qeyri-neft sektoru üzrə
daha çox aqrar məhsulların ixrac
olunacağını müşahidə edəcəyik. Bu
da nəticə etibarı ilə aqrar sektorun
qeyri-neft sahəsində payının yük
səlməsinə gətirib çıxaracaq. Nəticə
də idxaldan asılılığın aradan qaldı
rılması ölkədən valyuta axınının da
qarşısını alacaq.
Hazırda əkinçilik ənənələrini və
süfrə sortlarını bərpa etmək, bu sa
hədə intensiv inkişafa nail olmaq

əsas hədəflərdən biri olaraq qalır.
Bu zaman ilk növbədə toxumçuluq
la bağlı problemlər həllini tapmalı
dır. Hazırda məhsul istehsalçıları
nın yüksək məhsuldar toxumlara
tələbatının dolğun şəkildə ödənil
məsi məqsədi ilə Dövlət Toxum
Fondunun yaradılması da müsbət
addım kimi qeyd edilə bilər. Nəzərə
almalıyıq ki, müasir dövrdə kənd
təsərrüfatının sürətlə intensivləşmə
si müşahidə olunur. Son 40 il ərzin
də dünya üzrə əkin sahələri təqri
bən 9% artdığı halda, bitkiçilik məh
sulları istehsalının həcmi 2,3 dəfə
yüksəlib. Qarşıdakı müddətdə Azər
baycanda da aqrar sahədə məhsul
istehsalının artımı əkin sahələrinin
və ya heyvanların baş sayının artırıl
ması hesabına deyil, əsasən intensiv
faktorlar, yəni məhsuldarlığın yük
səldilməsi hesabına olarsa, bu, həm
idxalın əvəzlənməsində, həm də ix
racın artmasında ciddi dönüşə sə
bəb ola bilər.

İstixana kompleksinin
yaradılmasına sərmayə
qoyulur

Hələ sovet dönəmində Azərbay
canın kənd təsərrüfatı məhsulları
Rusiya bazarında xüsusi şöhrətə
malik idi. Ölkə ərazisində yaradılan
istixana kompleksləri ilin istənilən
mövsümündə bazarın tələbatını
ödəyir və xüsusən də məhsullar Ru
siya bazarlarına çıxarılırdı. Hazırda
Azərbaycan bu sahədə mövqeyini
yenidən möhkəmləndirib və kənd
təsərrüfatında çalışan sahibkarlar
nəinki Rusiya, Orta Asiya bazarları
na, hətta ərəb ölkələrinə də tərəvəz
ixracına başlayıblar. Vəziyyətin iqti
sadi cəhətdən qiymətləndirilməsi
məqsədi ilə qeyd edək ki, hazırda
ölkədə 3 min hektara yaxın sahədə
mövcud və tikilməkdə olan istixana
təsərrüfatları var ki, bunun 2463
hektarı mövcud, 463 hektarı isə ti
kilməkdə olan istixana təsərrüfatla
rıdır. Fəaliyyətdə olan istixana tə
sərrüfatlarından bu il avqustun
1-dək 302,3 min ton tərəvəz məhsul
ları yığılıb. İstehsal olunan məhsul
lar əsasən ixrac edilir. Görülən işlə
rin nəticəsidir ki, bu ilin 10 ayı ərzin
də tərəvəz ixracı ötən ilin müvafiq
dövrü ilə müqayisədə 64,5% artıb.
Bu artım 259,7 min ton və ya 184,2
milyon dollar təşkil edib. Son illərdə
regionlarda və Bakı şəhərinin qəsə
bələrində 312 hektar sahədə ümumi
dəyəri 400 milyon manat olan 58

müasir istixana kompleksinin yara
dılmasına İqtisadiyyat Nazirliyinin
Sahibkarlığa Kömək Milli Fondu tə
rəfindən 200 milyon manat güzəştli
kredit verilib.

Məhsuldarlıq dünya
üzrə orta göstəriciyə
yaxındır
Azərbaycan bostan məhsulları ilə
özünü tam təmin edir və müstəqil
lik illərində bu sahədə ciddi irəlilə
yişlər əldə olunub. Məsələn, 1995-ci
ildə respublikada 41,9 min ton ər
zaqlıq bostan bitkiləri istehsal edilir
disə, 2015-ci ildə bu rəqəm 484,5
min tona çatıb. Həmçinin müstəqil
lik illərində ərzaqlıq bostan bitkilə
rinin məhsuldarlığında 2 dəfədən
də çox artıma nail olunub.
Azərbaycanın kənd təsərrüfatı ix
racında meyvə mühüm paya sahib
olan məhsullardandır. Qarşıdakı
müddətdə kənd təsərrüfatı istehsa
lının inkişafı istiqamətində stimul
laşdırma tədbirləri həyata keçiril
məklə yanaşı, məhsuldarlığın artı
rılması da əsas məqsədlərdən olma
lıdır.
Burada bir nüansı da qeyd edək
ki, Azərbaycan ixracında özünə
məxsus yeri olan fındığın məhsul
darlığı dünya üzrə orta göstəriciyə
yaxındır. Xurmanın məhsuldarlığı
na gəldikdə isə FAO-nun məlumat
ları onu göstərir ki, Azərbaycan bu
sahədə dünya üzrə orta göstərici

dən yüksək nəticə əldə edir və ilk
sıralardadır.

Məşğulluq
statistikası artır
Son illər dünya aqrar inkişaf
praktikasında təşəkkül tapmış ümu
mi qanunauyğunluqların, həmçinin
Azərbaycanda uzun illər formalaş
mış meyillərin əksinə olaraq, kənd
təsərrüfatında işləyənlərin sayı və
ümumi məşğulluqda payı artmaq
dadır. Belə ki, 1995-ci ildə məşğul
əhalinin 30,8%-i bu sahədə çalışırdı
sa, 2016-cı ilin əvvəlində həmin rə
qəm 37%-i ötüb. Amma hələ uzun
müddət bu sektor ölkə iqtisadiyya
tındakı mühüm mövqeyini qoruya
caq. Buna görə də qarşıdakı illərdə
kənd təsərrüfatı məhsullarının emal
sahələrini inkişaf etdirmək, ticarət
və təchizat məsələlərini təkmilləş
dirmək, kənd təsərrüfatı istehsalçı
larına xidmətlərin təşkili, əhalinin
məşğulluğunun yüksəldilməsi və
işsizliyin azaldılması, sosial və inf
rastruktur sahələri inkişaf etdirmək
yolu ilə kəndlə şəhər arasındakı
fərqləri aradan qaldırmaq istiqamə
tində fəaliyyət möhkəmləndirilmə
lidir. Məhz ölkə başçısının kənd tə
sərrüfatının inkişafını prioritet sahə
elan etməsi də bu məqsədə yönəlib.
Hədəf Azərbaycanda çoxsahəli
kənd təsərrüfatının inkişafının və
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin olun
masıdır.
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Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə 
dair danışıqlar yenidən bərpa olundu
Yaranmış vəziyyətdən çıxış üçün beynəlxalq aləm səylərini artırmalıdır

Rasim Musabəyov
Milli Məclisin deputatı, politoloq

Güc balansının Azərbaycanın
xeyrinə dəyişməsi ermənilərin Dağ
lıq Qarabağın “müqəddəratını” le
qallaşdırması qismində ərazi gü
zəştləri və üstəlik “Ermənistanla
koridor” adı altında Laçın və Kəlbə
cəri də istəməsi ümidlərini puç etdi.
Bu səbəbdən də Ermənistan var
qüvvəsi ilə mövcud olan status-kvo
nu “dondurmaq”la işğal olunmuş
torpaqları gələcəkdə təzyiq və alver
aləti kimi əlində saxlamağa can atır.
Azərbaycanın güclü mövqeyi və
müəyyən dərəcədə də beynəlxalq
təzyiqlər nəticəsində rəsmi İrəvan
atəşkəs rejiminin gücləndirilməsi də
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Təəssüf ki, başa çatan 2017-ci ildə
artıq otuz ilə yaxın davam edən Er
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin sülh yolu ilə həlli
nə dair heç bir irəliləyiş olmadı. Sə
bəb isə erməni tərəfinin qeyri-konst
ruktiv əsaslarla danışıqların gündə
mini sırf atəşkəs rejiminin qorunma
sına və qoşunların təmas xəttində
“baş vermiş insidentlərin tədqiqatına”
yönəltməsi idi.
ehtiva edilməklə substantiv, yəni
münaqişənin sülh yolu ilə həlli də
daxil olmaqla bütün məsələlər üzrə
danışıqları başlamaq məcburiyyə
tində qaldı.
Oktyabrda Cenevrədə Prezident
İlham Əliyevlə Serj Sarkisyanın gö
rüşü oldu. Bundan öncə isə ATƏTin Minsk Qrupunun həmsədrləri
dəfələrlə münaqişə ərazisinə baş çə
kərək danışıqlar prosesini bərpa et
mək və “dalan”dan çıxarmaq üçün
səylər göstəriblər. Noyabr ayında
Moskvada xarici işlər nazirlərinin - 
Elmar Məmmədyarovun və Edvard
Nalbandyanın ATƏT-in Minsk Qru

punun həmsədrləri ilə məsləhətləş
mələri oldu. Münaqişə bölgəsində
yerləşən qonşu ölkələrin, Rusiya ilə
Türkiyənin prezidentləri və XİN
rəhbərləri də vasitəçilərin səylərinə
dəstək verdilər. Bu, tək Cənubi Qaf
qaz ölkələri ilə mövcud olan sıx ənə
nəvi münasibətlərlə deyil, həm də
inkişaf etməkdə olan rus-türk tərəf
daşlığını iqtisadi, siyasi, hətta müm
kün hərbi-texniki əməkdaşlıqlarını
risklərdən qorumaq arzusundan
qaynaqlanır. Çünki Moskva ilə An
kara bir sıra beynəlxalq məsələlər
üzrə öz aralarında anlaşıblar.
“Türk axını” qaz layihəsi və Ak

kuyuda dörd AES blokunun inşası
kimi nəhəng enerji layihələri onillik
lərə hesablanıb.   Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həll olunmaması  şə
raitində Ermənistanla Azərbaycan
arasında hərbi əməliyyatların bər
pası riskinin artması Türkiyə və Ru
siyanı da hərbi qarşıdurmaya cəlb
edə bilər. Bu səbəbdən də münaqi
şəni hərbi əməliyyatların yenidən
bərpasını istisna edən nöqtəyə gətir
mək tərəflər üçün bu qədər vacib
dir. Bu məsələ üzrə Rusiya və Türki
yə prezidentlərinin danışıqları nəti
cəsiz ötüşmədi. Görüşdən dərhal
sonra Rusiyanın xarici işlər naziri
Sergey Lavrov Bakı və İrəvana səfər
edərək ikitərəfli diplomatik əlaqələ
rin 25 illiyini nəzərdən keçirməklə
bərabər Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin həlli perspektivlərinə dair mü
zakirələr apardı. Lavrovun dediyinə
görə, problemin həll cizgiləri artıq
görünməkdədir. “Münaqişə heç ki
mi qane etmir, həll yolları axtarmaq
lazımdır. Xüsusən də nəticəyə apa
racaq bir çox istiqamətlər artıq özü
nü büruzə verməkdədir”, -  deyən

Lavrov Azərbaycanın XİN rəhbəri
Elmar Məmmədyarovla görüşünün
yekununda isə bildirib: “Qarabağ
münaqişəsinin həlli prosesini şərt
ləndirən bütün addımlar, sazişlər
artıq masa üzərindədir. ATƏT-in
Minsk Qrupunun üzvləri olaraq, ru
siyalı, amerikalı, fransalı həmsədrlə
rin Azərbaycan və Rusiya xarici işlər
nazirləri ilə Moskvada baş tutan gö
rüşlərində müzakirə olunan məsələ
lər nəzərə alınmaqla məqbul sülh
variantlarını axtarmaqda davam
edəcəyik”.
Dekabrın 7-8-də Vyanada ATƏTin Xarici İşlər Nazirləri Şurasının
24-cü iclası çərçivəsində Azərbay
can və Ermənistan   XİN rəhbərləri
Elmar Məmmədyarovla Edvard
Nalbandyanın görüşü keçirilib. Tə
rəflərin fikrincə, danışıqlar pozitiv
və konstruktiv olub. Növbəti ilin
yanvarında isə danışıqların davam
etdiriləcəyi bildirilib.
Minsk Qrupuna həmsədr ölkələ
rin nümayəndəliklərinin rəhbərləri,
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey
Lavrov, ABŞ-ın dövlət katibi Reks

Tillerson və Fransanın ATƏT-dəki
daimi nümayəndəsi Veronika Rocer
ATƏT-in rəsmi saytında bəyanat ya
yıblar. Bəyanatda deyilir: “Biz mü
naqişənin sülh yolu ilə nizamlan
ması üzrə danışıqların tərəfdarı ki
mi bəyan edirik ki, bu, bölgənin
xalqlarını barışdırmaq üçün yeganə
yoldur”.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tənzimlənməsinə dair Helsinki Ye
kun Aktı və orada göstərilən güc və
zorakılığın tətbiq olunmaması, ərazi
bütövlüyü, xalqların bərabərliyi və
öz müqəddəratını təyinetmə hüqu
qu prinsiplərinə dair vasitəçi missi
yasının birgə mövqeyi bir daha təs
diqləndi. Bəyanatda danışıqların
aktivləşdirilməsindən məmnunluq
və siyasi tənzimlənmənin əsas bənd
ləri üzrə tərəflərin kompromis yolu
ilə həllində səylərin gücləndirilməsi
vurğulanır: “Gecikmələrin davam
etdiyi təqdirdə vəziyyət mürəkkəb
ləşərək tərəflərin dayanıqlı razılıq
əldə etmək tərəfdarı olmalarını şüb
hə altına ala bilər. Biz həmsədrlərə
vasitəçilik fəaliyyətini davam etdi
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rərək tərəflərə təqdim olunan işçi
təklifləri kompromislərinin təşviqi
ni davam etdirməyi həvalə etmişik,
lakin qeyd edirik ki, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin həllinə dair əsas
məsuliyyət Azərbaycan və Ermənis
tan liderlərinin üzərindədir”.
Danışıqların bərpası bir fakt ola
raq pozitivdir, lakin Rusiya XİN
rəhbəri Sergey Lavrovun Vyanada
keçirilən mətbuat konfransında bə
yan etdiyi kimi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi üzrə dialoq hələlik ciddi
proqres vermir. Buna sübut olaraq,
Ermənistanın xarici işlər naziri Ed
vard Nalbandyanın ATƏT-in Xarici
İşlər Nazirlərinin Şurasında etdiyi
çıxışında da Rusiya tərəfinin möv
qeyini bir daha təsdiqləyərək, tərəf
lərin münaqişənin həllindən uzaq
olduqlarını bildirməsidir. Nalband
yan yalanlarla dolu çıxışında həmi
şəki kimi özlərini günahsız, sülhse
vər, beynəlxalq qaydalara riayət
edən, Azərbaycanı isə aqressiv və
kompromisə getməyən ölkə kimi
qələmə verməyə çalışdı. Həqiqət isə
sadalananların əksidir. Azərbayca
nın xarici işlər naziri Elmar Məm
mədyarov açıq şəkildə bunları dedi:
“Əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində, həqiqətən,
maraqlıdırsa, danışıqlarda konst
ruktiv iştirak etməlidir. Gələcək ay
larda biz Ermənistanın münaqişə
nin sülh yolu ilə tənzimlənməsində,
danışıqlarda proqresə nail olunma
sında, konstruktiv iştirakda və subs
tantiv danışıqlarda nə dərəcədə cid
di tərəfdaş olduğunu görəcəyik”. O,
bir daha qeyd etdi ki, substantiv da
nışıqların bərpası üçün irəli sürülən
şərtlər uğursuzluğa məhkumdur.
Azərbaycan XİN rəhbəri öz narahat
lığını da gizlətmədi: “Rəsmi İrəvan
işğal olunmuş Azərbaycan ərazilə
rində demoqrafik, mədəni və fiziki
mənzərəni dəyişmək məqsədi ilə
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cəhdlərini davam etdirərək, işğal
olunmuş ərazilərdə hərbi işğal və
“fait accompli” (“baş vermiş fakt”)
siyasətini davam etdirir”. Əlavə ola
raq Məmmədyarov bildirdi ki, Er
mənistan təmas xəttində daim təxri
batlara əl atır və işğal etdiyi Azər
baycan torpaqlarında bu yaxınlarda
hərbi təlimlər keçirməklə sülh tən
zimlənməsi çərçivəsində   aparılan
danışıqları heçə endirir.
Paradoksal bir mənzərə müşahi
də olunur. Vasitəçilər təsdiq edirlər
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tez bir zamanda həlli Azərbaycan və

lərə dolayısı ilə dəstək verirlər.
ATƏT-in Minsk Qrupuna həm
sədr ölkələrin dövlət başçılarının
mövcud status-kvonun və Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin tənzimlən
məsində proqresə nail olunması ba
rədə ictimai bəyanatlarını xatırlat
maq yerinə düşərdi. Hələlik isə qo
şunların təmas xəttində “böyük
qanlar” axmır və müharibənin baş
lanması riski yüksək olmadığından
həmsədr ölkələr bu problemi ikinci
plana keçirərək, onların fikrincə di
gər daha vacib dünyəvi problemlər
lə məşğuldurlar.  Onlar Azərbayca

erməni tərəflərinin qarşılıqlı komp
romisə getməmələri səbəbindən
mümkünsüzdür. Buradan isə belə
nəticə çıxır ki, beynəlxalq qüvvələr
rəsmi Bakının təkid etdiyi kimi, mü
naqişənin mərhələli həllində maraq
lı deyil. Onlar İrəvanın can atdığı
kimi, vəziyyəti donduraraq qoşun
ların təmas xəttində atəşkəs rejimini
gücləndirməklə Azərbaycan torpaq
larının müddətsiz işğalında erməni

na təzyiq göstərə bilmirlər, çünki
beynəlxalq hüquq bizim xeyrimizə
dir və biz özümüzə məxsus olanı
tələb edirik. Azərbaycan heç kim
dən maliyyə yardımı, pulsuz silah
və digər imtiyazlar xahiş etmir. Er
mənilərə isə məlum səbəblərdən va
sitəçilər (xristian həmrəyliyi, lobbi)
təzyiq göstərmək istəmirlər. Nəticə
də, hazırkı “pat” vəziyyəti konserv
ləşdirilir.

Əslində 2016-cı ilin aprelində hər
 i əməliyyatların başlanması hazırkı
b
“nə sülh, nə müharibə” vəziyyətinin
sonsuza qədər davam etməsi xülya
larını dağıtmalı idi. Münaqişənin
tənzimlənməsində irəliləyişə nail ol
maq üçün ən azından  işğala məruz
qalmış ərazilərin bir hissəsini sülh
məramlı və demilitarizasiya əməliy
yatları nəticəsində azad etmək, kom
munikasiyaları və Azərbaycan-er
məni münasibətlərini bərpa etmək
vacibdir. Əks halda hərbi əməliyyat
ların daha geniş  miqyasda başlama
sı riski yüksəkdir. Bu riski azaltmaq
mümkündür, lakin bunun üçün İrə
vanın şişirdilmiş tələblərinin qarşısı
nı almaq imkanına malik vasitəçi
güclər təpki göstərməlidirlər. Danı
şıqların gündəmində Ermənistanla
Azərbaycan arasında hərbi münaqi
şənin BMT TŞ-nin məlum qətnamə
ləri (822, 853, 874, 884) və BMT Baş
Assambleyasının 62/243 saylı qətna
məsi əsasında həllinin şərtləri və tə
minatları  olmalıdır.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yev NATO-nun Brüsseldə keçirilən
toplantısında, daha sonra Avropa
İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” sam
mitində etdiyi çıxışlarında məhz
həmin faktı önə çəkdi. Qonşu dövlə
tin siyasətçiləri və diplomatları söz
də münaqişənin həlli üçün səylərini
əsirgəmədiklərini desələr də, əslin
də bu günə qədər Rusiyanı Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ  
münaqişəsinin indiki status-kvo və
ziyyəti qane edirdi. Fikrimcə, Qara
bağ münaqişəsinin həll edilməməsi
nin sonda müharibənin yenidən
alovlanmasına və bunun həm də
Rusiya-Türkiyə toqquşmasına gəti
rəcəyinə, İranla ciddi problemlər ya
radacağına əmin olmasa, rəsmi
Moskva qətiyyətli addım atmaya
caq.
Azərbaycan ermənilərə ənənəvi
himayədarlıq edən Rusiya və digər
dövlətlərlə qarşıdurmaya gedə bil
məz. Lakin biz Ermənistanın bey
nəlxalq hüquqa zidd olan iddiala

rından istifadə edərək himayədar
dövlətlərin status-kvoya dəstək ver
mələrində riskin və onlar üçün zərə
rin münaqişənin tənzimlənməsində
irəliləyişdən daha çox olduğunu
göstərməliyik.
Qarabağ münaqişəsinin həllində
kompromisin mövcud olmaması,
bu isə yalnız heç-heçə nəticəsində
(nə udan, nə uduzan) mümkündür.
Başqa qarşıdurmalardakı kimi Er
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsindən üç   çıxış yolu
var - qalib gəlmək, ölmək və ya təs
lim olmaq.
İndiki qüvvələr nisbətində və ya
ranmış geosiyasi durumda, məlum
olduğu kimi, qalib olmaq mümkün
süzdür. Təslim olmaq və ya tərəflər
dən birini buna vadar edəcək fəla
kətli durum da mövcud deyil. Er
mənilər bərabər nəticələrə də razı
laşmırlar. Bir yol qalır, o da ölüm.  
Burada söhbət insanların məhvin
dən deyil, hazırda Ermənistanda
müşahidə olunan   dövlətin depo
pulyasiyası nəticəsində məhvindən
gedir. Kütləvi hal alan emiqrasiya
və nəsil artımının kəskin azalması
Ermənistanı demoqrafik tənəzzülə
sürükləyir. Ermənistanın siyasi tə
bəqəsi üçün bu problem aktual olsa
da, 2050-ci ildə əhalinin sayını 4 mil
yona çatdırmaq kimi cəfəng çıxışlar
boşboğazlıqdan başqa bir şey deyil.  
Vəziyyətdən çıxış yolu kimi haki
miyyət tələbələrin hərbidən möhlət
hüququnun ləğv edilməsi kimi  po
pulyar olmayan üsuldan istifadə et
di. Əks halda ordu heyətini doldur
maq mümkün deyil. Qarşıda isə İs
raildəki kimi qızların hərbi xidmətə
cəlb olunması perspektivi görün
məkdədir. Bir çox analitiklər haki
miyyətin bu addımının emiqrasiya
nı gücləndirəcəyini deyirlər.
Beynəlxalq aləm separatçılara
müəyyən dərəcədə loyal yanaşsa da,
xüsusən də saxta “Qarabağ erməni
lərinin müqəddəratı” şüarı altında
hərbi təcavüzü və  Azərbaycan tor
paqlarının işğalını dəstəkləyən qüv

vələr artıq bu amilin  dünyada sülh,
təhlükəsizlik, sabitlik üçün təhdid
olduğunu dərk etməyə başlayıblar.
Bir çox hallarda bu, Kataloniya və
İraq Kürdüstanında keçirilən qa
nunsuz referendumların təsiri altın
da baş verir. Separatçıların iflası,
böyük və regional dövlətlərin bunla
ra mənfi münasibəti ermənilərin əh
valını kökündən pozub.
Yekunlaşdıraraq demək olar ki,
optimist gözləntilərə elə də çox əsas
lar yoxdur.  Tərəflərin bəyanatlarına
nəzər yetirsək, belə nəticəyə gəlmək
olar ki,  yeni başlayan danışıqlar əv
vəlcədən iflasa məhkumdur, çünki
onları uzlaşdırmaq olduqca çətin
dir. Lakin diplomatiyada elan edil
miş mövqelərin şişirdilməsi adi hal
dır. Əsas odur ki, Bakı və İrəvan
ATƏT-in Minsk Qrupu həmsədrlə
rinin iştirakı ilə danışıqlar raundu
nun bərpasına dair razılıq əldə edib
lər və atəşkəs rejiminin gücləndiril
məsinə, hərbi qarşıdurmanın da
yandırılmasına, Ermənistan-Azər
baycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nin tənzimlənməsində irəliləyişə
dair kompleks məsələləri müzakirə
edəcəklər.
XİN rəhbərlərinin danışıqların
da   irəliləyiş olacağı halda, dövlət
başçıları səviyyəsində görüş müm
kündür. Bu, parlamentarilərin və
ziyalıların nümayəndələri forma
tında dialoq üçün, müsbət infor
masiya mühiti   üçün zəmin yara
dacaq. Hazırkı durumda deputat
lar, vətəndaş cəmiyyətinin üzvləri,
KİV-lər daxili auditoriyada və bey
nəlxalq arenalarda əsasən qarşılıqlı
ittihamlarla çıxış edərək güzəştə
getməməyə çağırırlar. Əslində sül
hə nail olmaq üçün ritorikanı tam
əksinə dəyişmək lazımdır. Yeni
başlayan danışıqlar mərhələsinin
kompr om isl ə yek unl aş ac ağ ın a
əminlik olmasa da, hər bir halda
danışıqlar aparmaq müharibə
aparmaqdan yaxşıdır. İntensiv da
nışıqlar müsbət nəticə imkanlarını
genişləndirir.
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Azərbaycanda gənclərin təhsil və peşə-ixtisas
səviyyəsinin məşğulluğa təsirinin 
təhlili və qiymətləndirilməsi

Rövşən Muradov
Milli Məclis Aparatı İqtisadi
qanunvericilik şöbəsinin müdir
müavini, 3-cü dərəcə dövlət
müşaviri, iqtisad elmləri doktoru

Azərbaycan Respublikasının son
illərdəki sürətli inkişafı və burada hə
yata keçirilmiş uğurlu iqtisadi isla
hatlar və sosial siyasət ölkəmizdə
mövcud olan iqtisadi fəal əhalinin və
onun ən fəal hissəsini təşkil edən
gənclərin məşğulluq və deməli, həm
də işsizlik səviyyəsinə, habelə onların
quruluşuna da təsirsiz keçməmişdir.
Ümumiyyətlə götürüldükdə hər bir
ölkənin əhalisi ictimai və iqtisadi fəal
lığı baxımından fəal və qeyri-fəal ola
raq iki yerə bölünür.
İqtisadi fəal əhali (iş qüvvəsi) dedik
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 ə, ölkə iqtisadiyyatında məşğul olan
d
və işsiz, iqtisadi qeyri-fəal əhali dedik
də isə 15 yaşınadək vətəndaşlar və
müəyyən dövr ərzində iş axtarmayan
şəxslər başa düşülür. Sonunculara yu
xarı sinif şagirdləri, əyani təhsil alan
tələbələr, pensiyaçılar, mülkiyyətdən
və ev təsərrüfatından gəlir əldə edən
lər, xəstəyə baxanlar, işləməyə ehtiyacı
olmayanlar və digər şəxslər aiddir.
Azərbaycan Dövlət Statistika Ko
mitəsinin məlumatlarına əsasən,
2016-cı ildə ölkəmizdə yaşamış 9757,8
min nəfər əhalinin 5012,7 min nəfəri
ni (51,4%-ni) iqtisadi fəal əhali təşkil
etmişdir. Həmin iqtisadi fəal əhalinin
51,3%-i kişilər, 48,7%-i isə qadınlar
dır. Bütünlükdə iqtisadi fəal əhalinin
1345,3 min nəfərini və ya təqribən
26,9%-ni 15-29 yaşda olan gənclər, o
cümlədən 705,6 min nəfərini və ya
52,4%-ni kişilər, 639,7 min nəfərini və
ya 47,6%-ni isə qadınlar təşkil etmiş
lər.
Bütün bunlar isə onu deməyə əsas
verir ki, hazırda ölkəmizdə iqtisadi
fəal əhalinin səmərəli məşğulluğunun
təmin edilməsi xeyli dərəcədə burada
mövcud olan 15-29 yaşda əmək qabi
liyyətli gənclərin əməyindən necə isti
fadə edilməsindən asılıdır.
Sosial-iqtisadi və demoqrafiyaya
dair ədəbiyyatlarda gənc dedikdə öz
inkişafında müəyyən fizioloji, psixolo
ji və sosial yetkinlik mərhələlərini keç
miş insan qrupuna daxil olan fərd ba

şa düşülür. Bu yaş dövrü isə son dərə
cə dəyişkən olub, fərdin bir çox sosial
və başqa özünəməxsus xüsusiyyətlə
rindən, habelə hər bir ölkənin malik
olduğu konkret tarixi şəraitdən, icti
mai-siyasi və mədəni inkişaf səviyyə
sindən asılı olaraq müəyyən edilir.
Azərbaycanda gənclər qrupuna 15-29
yaşda olan şəxslər daxil edilirlər. 15-29
yaş qrupuna daxil olan gəncləri üç
qrupa 15-19; 20-24 və 25-29 yaş qrupla
rına ayırıb öyrənmək daha məqsə
dəuyğundur. Çünki 15-29 yaşında
əhali qruplarına daxil olan insanların
hamısı eyni xarakterə və xüsusiyyətlə
rə, kəmiyyət-keyfiyyət göstəricilərinə
malik olmayıb, sosial, demoqrafik və
iqtisadi cəhətdən bir-birindən fərqlə
nirlər. Bu yaş qruplarına aid gənclərin
iş yerlərinə olan tələbi və onlara edilən
təkliflər, əmək bazarında tutduqları
yer və oynadıqları rol müxtəlif oldu
ğundan həmin gənclərin iş yerləri ilə
təminatı, ixtisaslarının artırılması, təh
silə cəlb edilməsi və sair bu kimi məsə
lələrin həllinə konkret halda yanaşıl
malıdır. Gənclər həm də yaşlı insanla
ra nisbətən özlərinə ailə-məişət şəraiti
yaratmaq dövründə olduqlarından
onların daha çox işə düzəlməyə ehti
yacları və iqtisadi tələbatları vardır.
Gənclər əmək bazarı bir sıra xüsusiy
yətlərə malikdir:
- Əvvəla, gənclər əmək bazarı bir
qayda olaraq işə düzəlməyə ehtiyacı
olan və ali məktəbləri, orta ixtisas, tex

1-ci cədvəl

Azərbaycan Respublikasında iqtisadi fəal əhalinin yaş-cins 
tərkibi üzrə təhsil səviyyəsi və onun quruluşu (2016-cı ildə)

İlk peşəixtisas təhsili

Tam orta
təhsil

Ümumi orta
təhsil

İbtidai təhsil

o cümlədən
Orta ixtisas
təhsili

İqtisadi
fəal
əhali
(min
nəfər)

Ali təhsil

niki peşə və ümumtəhsil məktəblərini
bitirmiş gənclər; ordu sıralarından tər
xis olunmuş, habelə xarici ölkələrdən
işləmək üçün ölkəmizə pənah gətirmiş
gənclər hesabına formalaşır.
- İkincisi, bu əmək bazarı gənclə
rin fəaliyyət yönümünün dəyişkənli
yi və onların sosial-peşə cəhətdən
qeyri-müəyyən olmaları üzündən
qeyri-sabitliyi ilə də xarakterizə edi
lir.
- Üçüncüsü, başqa yaş qrupların
dan olan əhaliyə nisbətən gənclər
əmək bazarı iş qüvvəsinin rəqabət
qabiliyyətliliyi baxımından aşağı sə
viyyədə olması ilə də fərqlənirlər.
Belə ki, onlar hər an daha çox işlərini
itirmək və yaxud da işə düzələ bil
məmək təhlükəsi ilə üzləşə bilirlər.
Bu əmək bazarında təklifin məhdud
olması təhsil müəssisələrini bitirənlə
rin işə düzəlməsi imkanlarının xeyli
azalmasına gətirib çıxarır.
- Dördüncüsü, gənclər əmək baza
rı çox variantlılığı ilə səciyyələnir və
bu, onunla izah edilir ki, həmin baza
ra imkanı olan bütün peşələr üzrə
mütəxəssislər hazırlayan təhsil müəs
sisələrini bitirənlər daxil olurlar. Ay
rı-ayrı regional əmək bazarlarında iş
qüvvəsinə təklifin aşağı olması, bəzi
hallarda isə belə təklifin heç olmama
sı nəticəsində iş axtaranların, o cüm
lədən də yenicə təhsil müəssisələrini
bitirənlərin əksəriyyəti baza təhsillə
rinə uyğun olmayan işlərə düzəlmək
məcburiyyətində qalır və hər il ölkə
nin təhsil müəssisələrini bitirən gənc
lərin xeyli qismi isə işə düzəlmək
məqsədi ilə yenidən hazırlanmaq və
ikinci peşə almaq üçün potensial na
mizədə çevrilirlər.
Qeyd edilən sahədə ölkəmizdə
mövcud olan vəziyyəti öyrənmək
qayəsi ilə 15-29 yaşda olan iqtisadi
fəal gənclərin təhsil və peşə-ixtisas
səviyyələrində baş vermiş dəyişiklik
lərə nəzər salmaq lazımdır.
Azərbaycan Dövlət Statistika Ko
mitəsinin rəsmi məlumatları əsasında
müəyyən edilmişdir ki, hazırda ölkə
mizdə mövcud olan iqtisadi fəal əha

Cəmi iqtisadi fəal
əhali (min nəfər)

5012,7

816,8

539,4

271,3

3008,9

331,8

44,5

o cümlədən: qadınlar

2439,5

329,2

326,3

87,1

1462,2

199,6

35,1

Cəmi 15-29 yaşda olan
iqtisadi fəal əhali

1345,3

262,9

147,7

51,2

759,1

122,7

1,7

o cümlədən: qadınlar

639,7

122,2

103,6

18,7

321,0

73,0

1,2

Cəmi 15-19 yaşda
olanlar

101,7

-

5,5

2,7

77,3

16,0

0,2

o cümlədən: qadınlar

45,1

-

3,1

1,7

28,1

12,1

0,1

20-24 yaşda olanlar

502,3

82,8

55,8

22,7

288,9

51,2

0,9

o cümlədən: qadınlar

236,7

43,5

40,1

6,4

117,0

29,0

0,7

25-29 yaşda olanlar

741,3

180,1

86,4

25,8

392,9

55,5

0,6

o cümlədən: qadınlar

357,9

78,7

60,4

10,6

175,9

31,9

0,4

linin cəmi 32,5%-nin ali, orta ixtisas
və ilk peşə-ixtisas təhsili var. Bu gös
təricinin səviyyəsi 15-29 yaşda olan
gənclər arasında da xeyli fərqli olaraq
özünü büruzə verir (1-ci cədvələ
bax).
1-ci cədvəlin məlumatlarından gö
rünür ki, hazırda respublikamızda
mövcud olan 15-29 yaşda iqtisadi fəal
əhalinin də cəmi 34,3%-i, o cümlədən
qadınların 38,2%-i ali, orta ixtisas və ilk
peşə-ixtisas təhsilinə sahibdir. Bu, özü
nü həmin yaş qrupuna daxil olan 15-19;
20-24 və 25-29 yaşda gənclər arasında
da xeyli fərqli olaraq göstərməkdədir
(1-ci cədvələ bax).
2016-cı ildə ölkəmizdə mövcud ol
muş işsizlərin təhsil səviyyəsi və quru
luşunu özündə əks etdirən 2-ci cədvə
lin məlumatlarından da aydın olur ki,
hazırda respublikamızda işsiz əhalinin
cəmi 33,8%-nin, o cümlədən 15-29 yaş
da olan gənclərin 27,9%-nin ali, orta
ixtisas və ilkin peşə-ixtisas təhsili var.
Bu göstəricilər 15-19; 20-24 və 25-29
yaşda olanlar arasında daha da kəskin
xarakter daşıyır.

Rəsmi statistikanın məlumatlarına
əsasən isə 2016-cı ildə respublikamız
da qeydə alınmış 145,3 min nəfər işsiz
qadının 10,3%-ni ali, 12,6%-ni orta ix
tisas, 8%-ni ilkin peşə-ixtisas, 56,2%ni tam orta, 11,6%-ni ümumi orta,
1%-ni isə ibtidai təhsili olanlar təşkil
etmişlər. Yuxarıda qeyd edilən göstə
ricilərdən aydın olur ki, ölkəmizdəki
işsizlərin, eləcə də qadınların tam ək
səriyyəti, yəni müvafiq surətdə 66,3
və 66,8%-i qeyri-mobil əhalidir. Daha
doğrusu, onların iş yerləri ilə təmin
edilməsi müşküldür; həmin şəxslərin
xüsusi peşə və ixtisaslara yiyələnmə
sini tələb edir. Qeyd edək ki, bütün
işsizlərin 57,5%-ni qadınlar təşkil
edirlər. Nəzərə alsaq ki, 2016-cı ildə
məşğulluq xidməti orqanlarında işsiz
statusu almış 32972 nəfərin cəmi 5663
nəfərini və ya 17,2%-ni işə düzəltmək,
3352 nəfərini və ya cəmi 10,2%-ni pe
şə təliminə göndərmək mümkün ol
muşdur, bu qədər işsiz əhalinin, xü
susilə də xüsusi peşə və ixtisası olma
yan qadınların hamısının birdən-birə
işə qəbul edilməsi və peşə təliminə
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2-ci cədvəl

Azərbaycan Respublikasında məşğulluq xidməti orqanlarında
işsizlik statusu almış şəxslərin yaş qrupları üzrə təhsil səviyyəsi 
və onun quruluşu (2016-cı ildə)
Onlardan
15-29 yaşda olanlar
(min nəfər)

o cümlədən

Yekuna nisbətən
%-lə

Cəmi

Yekuna nisbətən
%-lə

Cəmi

Yekuna nisbətən
%-lə

Cəmi

Yekuna nisbətən
%-lə

25-29
yaşda

Cəmi

20-24
yaşda

Yekuna nisbətən
%-lə

15-19 
yaşda

Cəmi

Təhsilin 
növləri 
üzrə

İşsiz
əhalinin
sayı
(min nəfər)

Cəmi

252,8

100

125,9

100

15,3

100

63,6

100

47,0

100

Ali təhsil

35,4

14,0

15,6

12,4

-

-

7,7

12,1

7,9

16,8

Orta ixtisas
təhsili

31,8

12,6

14,1

11,2

0,3

2,0

6,6

10,4

7,2

15,3

İlk peşə-ixtisas
təhsili

18,1

7,2

5,4

4,3

0,5

3,3

2,6

4,1

2,3

4,9

Tam orta
təhsil

132,3

52,3

76,6

60,8

12,9

84,3

39,4

62,0

24,3

51,7

Ümumi orta
təhsil

33,5

13,3

13,9

11,1

1,5

9,8

7,2

11,3

5,2

11,1

İbtidai təhsil

1,7

0,6

0,3

0,2

0,1

0,6

0,1

0,2

0,1

0,2

göndərilməsi o qədər də asan məsələ
deyildir.
Onu da qeyd edək ki, 2016-cı ildə
ölkə miqyasında boş iş yerlərinin tutul
ması üçün iş qüvvəsinə olan tələb cəmi
11086 vahid olmuş və bu, işsiz əhalinin
cəmi 4,9%-ni təşkil etmişdir. Həmin il
də ölkə əhalisinin 204,3 min nəfəri işlə
təmin olunmaq üçün dövlət məşğulluq
xidməti orqanlarına müraciət etmişlər
və yuxarıda qeyd edildiyi kimi, onların
cəmi 56,6 min nəfəri və ya 27,7%-i işlə
təmin olunmuşdur ki, bunların da ha
mısı əvvəllər əmək fəaliyyəti ilə məşğul
olmayanlardır. Həmin işə düzəldilənlə
rin isə 12,2%-ni əmək qabiliyyəti yaşın
dan yuxarı yaşda olanlar təşkil etmiş
dir.
Unutmaq olmaz ki, 2016-cı ildə res
publikamızın tam orta məktəblərini
87,6 min nəfər bitirmiş və onlardan 15,8
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min nəfəri ilk peşə-ixtisas məktəbləri
nə, 15,1 min nəfəri orta ixtisas məktəb
lərinə, 36,1 min nəfəri isə ali məktəblərə
qəbul olmuşdur. Başqa sözlə desək, hə
min məktəbləri bitirənlərin ilk peşə-ix
tisas, orta ixtisas və ali məktəblərlə
əhatə olunması səviyyəsi 76,5% təşkil
etmişdir. Həmin ildə qeyd edilən ilkin
peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali təhsil
müəssisələrini bitirmiş gənclərin sayı
isə 69,1 min nəfər (o cümlədən ilkin pe
şə-ixtisas məktəblərini 15,1 min nəfər;
orta ixtisas məktəblərini 17,1 min nəfər;
ali məktəbləri isə 36,9 min nəfər) bitir
mişdir. Bu isə o deməkdir ki, təkcə
2016-cı ildə tam orta məktəbi bitirib il
kin peşə-ixtisas, orta ixtisas və ali mək
təblərə daxil olmayanlar hesabına 20,6
min nəfərin və həmin təhsil ocaqlarını
bitirmiş 69,1 min nəfərin, yəni 89,7 min
nəfərin əmək bazarına üz tutmaq ehti

malı vardır və bu, gənclər əmək bazarı
nın nə qədər gərgin olduğundan xəbər
verir.
Respublikamızda aparılmış sorğu
materiallarının nəticələri isə hər iki
cinsdən ali və orta ixtisas, həm də ilk
peşə-ixtisas təhsili olanlara tələbin
mövcudluğunu göstərir. Qeyd edilən
göstəricilərdən isə aydındır ki, 2016-cı
ildə 15-29 yaşda olan işsiz gənclərin
isə cəmi 27,9%-nin ali, orta ixtisas və
ilk-peşə ixtisas təhsili, o cümlədən an
caq 4,3%-nin ilk peşə-ixtisas təhsili
vardır. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə
fəaliyyət göstərən ilk peşə-ixtisas təh
sili sistemində kadr hazırlığı həmin
işəgötürənlərin tələblərinə uyğun gəl
mir. 2016-cı ilin əvvəlinə olan rəsmi
statistik məlumatlara əsasən, ilk peşəixtisas təhsili müəssisələrində təhsil
alanların sayı cəmi 23,8 min nəfər ol
muşdur ki, bu da ali, orta ixtisas və ilk
peşə-ixtisas təhsili müəssisələrində
təhsil alanların cəmi 9,9%-ni (239,3
min nəfər) təşkil etmişdir. Aparılan
araşdırmaların nəticələri göstərir ki,
hələlik peşə-ixtisas təhsili üzrə kadr
hazırlığı əmək bazarının tələblərinə
cavab vermir. Təsadüfi deyildir ki, öl
kə başçısı İlham Əliyev cənabları qeyd
etmişdir ki: “Növbəti illərdə peşə ha
zırlığı Azərbaycanda geniş vüsət al
malıdır və buna böyük ehtiyac var.
Peşə məktəblərinin yaradılması prose
si gedir, daha da sürətlə getməlidir. Bu
proses iqtisadiyyatın ümumi inkişafı
ilə uzlaşmalıdır”. Ölkə Prezidentinin
2016-cı il 6 dekabr tarixli fərmanına
uyğun olaraq peşə təhsili və təliminin
inkişafı respublikamızın 11 əsas priori
tet istiqamətlərindən biri kimi müəy
yən edilmiş və “Azərbaycan Respubli
kasında peşə təhsili və təliminin inki
şafına dair Strateji Yol Xəritəsi” təsdiq
olunmuşdur. Bu sənəddə peşə təhsili
və təlimi sektoru üzrə qısa, orta və
uzun müddətli strateji baxış müəyyən
edilmişdir.

Bu gün 2020-ci ilədək olan dövr üzrə
strateji baxış Azərbaycanda peşə təhsili
haqqında qanun layihəsinin hazırlan
ması və qəbulunu, ölkədə əmək bazarı
nın tələblərinə cavab verən mühəndispedaqoji heyətə, yenilənmiş təhsil
proqramına (kurikulumlara) və peşə
standartlarına malik optimallaşdırılmış
müəssisələrdən ibarət peşə təhsili və
təlimi sistemini formalaşdırmağı başlı
ca vəzifə kimi qarşıya qoymuşdur. Bu
sektorun 2025-ci ilədək dövr üçün
uzunmüddətli strateji baxışı isə əmək
bazarının tələblərinə cavab verən peşə
standartları və təhsil proqramları (kuri
kulumlar) əsasında ixtisaslı işçi qüvvə
si hazırlayan, hər bir sektor üzrə işəgö
türənlərlə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulduğu, funksional peşə təhsili və
təlimi müəssisələrinə malik peşə təhsili
sisteminin formalaşdırılmasıdır.
İlk peşə-ixtisas təhsili sistemində
kadr hazırlığı, ixtisaslaşdırma və ye
nidən hazırlanma işi təkmilləşdiril
məli, mühəndis-pedaqoji heyətin qiy
mətləndirilməsi yolu ilə onların mad
di motivasiyası yaxşılaşdırılmalı, sə
riştə və nəticə əsaslı differensiallaşdı
rılmış əmək haqqı sistemi, ilk peşə-ix
tisas təhsili sisteminin ehtiyacları
üçün əmək bazarı mütəmadi öyrənil
məli və mütərəqqi təhsil formaların
dan istifadə etməklə fasiləsiz peşə
təhsili sistemi yaradılmalıdır.
İşəgötürənləri kadr hazırlığına ya
xından cəlb etmək üçün mümkün olan
sahələrdə “dual” (ikili) sistemin tətbiqi
mühüm əhəmiyyət daşıyır. Təhsil pil
lələri arasında əlaqələrin və varisliyin
təminatı məqsədi ilə lazımi kreditləri
toplamış məzunlara təhsillərini növbəti
təhsil pilləsində davam etdirmək hü
ququnun tanınması, həmin təhsil
müəssisələrində əmək bazarının, cə
miyyətin tələbatına uyğun təhsilin tə
min edilməsi üçün çevik mexanizmlə
rin tətbiqi, ilk peşə-ixtisas təhsilinin icti
mai statusunun yüksəldilməsi ilə daha
çox gəncin bu təhsil pilləsinə və özəl
sektorun modullar üzrə kadr hazırlığı
na cəlb olunması vacibdir.
Apardığımız tədqiqatların nəticəsi

göstərir ki, hələlik respublikamızda
gənclər arasında işsizlik səviyyəsi xey
li yüksəkdir və onun azaldılması diq
qət mərkəzində olmalıdır. Buna görə
də hazırda ölkəmizin qarşısında du
ran başlıca vəzifələrdən biri gənclərin
hərtərəfli bilik və bacarıqlara malik ol
masını təmin etmək üçün peşə təhsili
infrastrukturunun əsaslı şəkildə
müasirləşdirilməsi, peşə təhsilinə cəlb
olunan gənclərin sayının artırılması,
cəmiyyətin tələblərinə uyğun formada
əsaslı təhsil standartları və kurikulum
ların hazırlanması, müasir təminatlı
peşə-tədris mərkəzlərinin və komp
lekslərinin yaradılması obyektiv zəru
rətə çevrilmişdir. Bu vəzifələrin mü
vəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün
aşağıdakı tədbirlərin həyata keçirilmə
si zəruridir:
l müasir tələblərə cavab verən
“dual” təlim metodlarını əks etdirən
peşə təhsili sistemi yaradılmalı;
l gənclərin məşğulluğunun təmin
edilməsində mühüm rol oynayan
(əmək vərdişləri öyrədən) müasir təd
ris üsulu olan modul, habelə Almaniya,
Yaponiya, Danimarka, Avstriya, İsveçrə
və Lüksemburq kimi inkişaf etmiş öl
kələrdə tətbiq olunan “dual” tədris
formalarından istifadə edilməli;
l təhsil müəssisələrində elmin isti
qamətləri və ixtisas qrupları üzrə hazır
lanan və onları bitirən mütəxəssislərin
sayı ilə iqtisadiyyatın quruluşu və ayrıayrı iqtisadi fəaliyyət növlərində möv
cud olan və boş qalmış iş yerləri və pe
şələrin sayı arasında lazımi tarazlığın
olmamasını nəzərə alaraq, təhsil müəs
sisələrində kadr hazırlığı zamanı yeni
texnika və texnologiyalara əsaslanan
peşə və ixtisaslara; turizmin, aqrar sa
hənin, ticarət və ictimai iaşənin, infor
matika və rabitənin, habelə sənayenin
mütərəqqi sahələrinin inkişafı ilə bağlı
olan peşə və ixtisaslara xüsusi önəm
verilməli;
l gələcəkdə ölkəmizdə gənclərin
məşğulluq səviyyəsi daha da yüksəl
dilməli və onların əməyindən səmərəli
istifadə edilməli; peşə hazırlığı keçmiş
gənclərin daimi iş yerləri ilə, sərbəstləş

mə təhlükəsi ilə üzləşə biləcək gənclə
rin isə işdən azad edilməsindən əvvəl
əmək bazarında tələbat olan peşə və
ixtisaslar üzrə yenidən hazırlıq keçməsi
təmin edilməli; kənd yerlərində yaşa
yan gənclərin şəhər yerlərinə və başqa
ölkələrə axınının qarşısını almaq məq
sədi ilə sərhədyanı və digər rayonlarda
yeni və müvafiq iş yerləri və onların
qorunması üçün lazımi şərait yaradıl
malı; ordudan tərxis olunan gənclərin
məşğulluğu təmin edilməli; onların pe
şə hazırlığı və yenidən hazırlıq işi güc
ləndirilməli; gənc sahibkarlara, fermer
lərə və işsiz gənclərə dəstək verilməsi
məqsədi ilə rayon və şəhərlərdə biznes
mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması
üçün lazımi tədbirlər görülməli;
l peşə və ixtisaslara olan tələbat
düzgün qiymətləndirilməli və ümum
təhsil məktəblərində şagirdlərə peşələ
rə sahib olmaq marağı aşılanmalı;
l peşə təhsili müəssisələrini səmə
rələşdirməklə mövcud müasir stan
dartlara uyğun peşə tədris mərkəzləri
və kompleksləri (Bakı şəhərində və re
gionlarda) yaradılmalı;
l ilk peşə-ixtisas səviyyəsi üzrə ix
tisaslar üçün əmək bazarının müasir
tələblərinə cavab verən peşə standartla
rı, kurikulumlar və təlim materialları
hazırlanmalı;
l peşə tədris mərkəzləri ilə işəgötü
rənlər arasında əməkdaşlığın təşviqi
məqsədi ilə stimullaşdırıcı tədbirlər sis
temi işlənib hazırlanmalı və həyata ke
çirilməlidir.
Bütün bunları ümumiləşdirsək, be
lə yekun qənaətə gəlmək olar ki, gələ
cəkdə ölkəmizdə ilk peşə-ixtisas təhsili
sistemində kadr hazırlığı, ixtisaslaşdır
ma və yenidən hazırlanma işi təkmil
ləşdirilməli, mühəndis-pedaqoji heyə
tin qiymətləndirilməsi yolu ilə onların
maddi motivasiyası yaxşılaşdırılmalı,
səriştə və nəticə əsaslı differensiallaşdı
rılmış əmək haqqı sistemi, ilk peşə-ixti
sas təhsili sisteminin ehtiyacları üçün
əmək bazarı mütəmadi öyrənilməli və
mütərəqqi təhsil formalarından istifadə
etməklə fasiləsiz peşə təhsili sistemi ya
radılmalıdır.
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Hər bir qanunun meydana gəlməsi hər hansı bir
situasiya ilə, presedentlə bağlıdır. Ancaq dünyanın
müxtəlif ölkələrində bəzən elə qanunlar qəbul edi
lir ki, onları oxuyarkən adama qəribə gəlir. Düşü
nürsən ki, belə də qanun olar? Amma oxucuda
təəccüb yaradan bu qanunlar qəbul edilərkən
yəqin ki, zamanı üçün heç də qəribə olmayıb.
Lakin təəssüf doğuran odur ki, bu cəfəng qanunla
rın bəziləri hələ də qüvvədədir. Jurnalımızın bu
sayında dünyada mövcud olan bir sıra qəribə
qanunları oxucularımızın nəzərinə çatdırırıq.

ABŞ-ın Vermont və Qərbi
Virciniya ştatlarında fit çal
maq qadağan olunub; özü
də suyun altında... Yəqin
bu ərazilərin balıqları çox
qorxaqdır deyə ehtiyat
edirlər.

Qanunlar
hamı üçün
eyni məna
kəsb
etməlidir.
Şarl Lui 
Monteskyö
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Nebraska ştatında səkidə
uzanmaq qadağandır. Bəs
kimsə təsadüfən səkidə
yıxılıb huşunu itirərsə, ayı
landa cərimələnəcəkmi?

Paraqvayda duelləri qadağan edən qanun
mövcuddur. Mətnin sonunda isə ziddiyyət
yaradan belə bir qeyd var ki, rəqiblər dalaşar
kən, hətta bir-birini öldürə də bilərlər. Lakin
bir şərtlə -  onlar öncədən öz orqanlarını tibbi
və ya elmi tədqiqat müəssisələrinə vəsiyyət
etməlidirlər. Hər şeydə bir fayda tapmaq olar.

Arizona ştatı
nın Mohavi
əyalətində
sabun oğurla
yan zaman
yaxalanan
oğrunu qanu
na görə həmin
sabun bitənə
dək sabunla
malıdırlar. Bu
qanun bu gün
də qüvvədə
dir, lakin təc
rübədə belə
hal hələ ki tət
biq olunmayıb.

Avstraliyanın Viktoriya şəhərində elektrik
peşəsi lisenziyası olmayan şəxs elektrik lampa
sını dəyişə bilməz. Bu qanun vətəndaşların
təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə qəbul
olunub və onu pozanlar 10 Avstraliya dolları
məbləğində cərimə ödəməlidirlər. Bu qadağa
insanlara gülməli gəlir. Axı bir çoxlarının elekt
rik lampasını dəyişmək üçün heç bir mütəxəs
sisin köməyinə ehtiyacı yoxdur. Digər bir sual
yaranır ki, bu qanunu tətbiq edənlər ona əməl
olunub-olunmadığını nədən biləcəklər?

1986-cı ildə Böyük Britaniyada qəbul
edilən “Açıq kosmos haqqında” Qanuna
əsasən əgər yadplanetlilərin lisenziyası
yoxdursa, onların ölkəyə daxil olması
nın qarşısını almaq üçün dövlət lazımi
vasitədən istifadə edə bilər. Ancaq yad
planetlilərin sənədi varsa, o zaman onlar
öz kosmik gəmiləri ilə ölkə ərazisinə
rahat şəkildə enə bilərlər. Görəsən, yad
planetin nümayəndələri bu lisenziyanı
harada təsdiq etməlidirlər?
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