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OĞUL BORCU – ATA YOLU
AzərbaycanRespublikasının

PrezidenticənabİlhamƏliyevə

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



Əziz və möh  tə  rəm cə  nab Pre  zi  dent! 

Dünya azərbaycanlılarının həmrəyliyi günü və Yeni ilin gəlişi münasibəti ilə Sizi
MilliMəclisindeputatlarıadındanvəşəxsənözadımdanürəkdəntəbrikedirəm!

Azərbaycanxalqınınmilli-mənəvibütövləşməəzminitəcəssümetdirən31dekabrgü-
nünündünyanınmüxtəlifölkələrindəyaşayansoydaşlarımızınvəhəmvətənlərimizinəziz
bayramıkimiqeydedilməsiuluöndərHeydərƏliyevinirəlisürdüyüazərbaycançılıqide-
yasınınhəyatakeçməsindəmühümroloynayır.Sevindiricihaldırki,bugündünyaazər-
baycanlılarımillihəmrəyliyinvəbirliyinəhəmiyyətinidahadərindəndərkedir,xalqımızın
mütəşəkkilqüvvəyəçevrilməsiişinəöztöhfələriniverməyəçalışırlar.Onlardövlətimizin
müstəqilinkişafyolundainamlaaddımlamasından,dünyabirliyindəmövqelərinigetdikcə
dahadamöhkəmləndirməsindənqürurhissiduyurlar.

BugünSizinrəhbərliyinizləAzərbaycandövlətidünyaazərbaycanlılarınınyekdilliyi-
ninmöhkəmləndirilməsinəümdəəhəmiyyətverir.Dünyanınmüxtəlifölkələrinəsəpələn-
mişAzərbaycanxalqınınövladlarınınəqidəvəəməlbirliyininyaradılmasınayönələnişlər
planlı şəkildədavametdirilir.Soydaşlarımızınmillihüquqvəmənafelərininqorunması
üçündövlətsəviyyəsindəlazımitədbirlərhəyatakeçirilir.

MöhtərəmcənabPrezident!

Başa çatmaqdaolan2017-ci ilAzərbaycanın ənyeni tarixindəmühümbirmərhələ
təşkil etmişdir. Sizin elmi əsaslar üzərində qurulan sosial-iqtisadi inkişaf strategiyanız
ölkəmizdətəşəkkültapmışmakroiqtisadisabitliyiqoruyubsaxlamağaimkanyaratmışdır.

Builölkəmiziniqtisadihəyatındasondərəcəönəmlihadisələrbaşvermişdir.“Azəri-
Çıraq-Günəşli” neft və qaz yataqları blokunun işlənilməsinə dair sazişin müddətinin
2050-ciilədəkuzadılmasıAzərbaycanıngələcəksiyasivəiqtisadidayanıqlığıüçünmöh-

AZƏRBAYCANRESPUBLİKASININ
PREZİDENTİZATİ-ALİLƏRİ

CƏNABİLHAMHEYDƏROĞLUƏLİYEVƏ



kəmzəminyaratmışdır.Bakı-Tbilisi-QarsdəmiryolununaçılışıvaxtiləÇinləAvro-
panıbir-birinəbağlamıştarixi“İpəkyolu”nudəmir“İpəkyolu”naçevirməkdədir.
CənubQazDəhlizi,TAP,TANAPlayihələriüzərindəişdavametməkdədir.

Dövlətimizinbeynəlxalqmövqeləri ildən-ilədahadamöhkəmlənir.Azərbayca-
nınqazandığınüfuzvəetibaronudünyagücləriarasındasiyasidialoqmeydanına
çevirmişdir.Ölkəmizinsosial-iqtisadiinkişafıyolundaənböyükmaneəolanErmə-
nistan-Azərbaycan,DağlıqQarabağmünaqişəsinindövlətlərinərazibütövlüyüvə
sərhədlərintoxunulmazlığıprinsipiəsasındahəlledilməsizərurətibeynəlxalqbirlik
tərəfindənqətiyyətlədəstəklənir.

BugünbiztarixinəngüclüAzərbaycandövlətindəyaşayırıq.Sizinmüasirdöv-
rüntələblərisəviyyəsindəqurulandaxilivəxaricisiyasətinizAzərbaycanıgenişbir
bölgədəsözsahibinəçevirmişdir.

Əminolabilərsinizki,MilliMəclisSizinrəhbərliyinizləhəyatakeçirilənquru-
culuq işlərinin parlament ölçüsünü təmin etmək üçün öhdəsinə düşən vəzifələri
bundansonradalayiqincəyerinəyetirəcəkdir.

ƏzizvəmöhtərəmcənabPrezident!

Dünya azərbaycanlılarınınhəmrəyliyi günüvəYeni ilingəlişimünasibəti ilə
SiziMilliMəclisindeputatlarıadındanvəşəxsənözadımdanbirdahaürəkdəntəb-
rikedir,Sizəmöhkəmcansağlığı,Azərbaycandövlətinindahadamöhkəmlənməsivə
inkişaf etməsi, xalqımızın işıqlı sabahlara qovuşması naminə  həyata keçirdiyiniz
möhtəşəmquruculuqişlərindəyeni-yeniuğurlararzulayıram!

Dərinehtiramhissiilə,

AzərbaycanRespublikasının
MilliMəclisiadından
MilliMəclisinSədri

OqtayƏSƏDOV
Bakışəhəri,29dekabr2017-ciil





Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovunbaşçılığıiləparlamentnüma
yəndə heyəti Türkdilli Ölkələrin
ParlamentAssambleyasınınŞuraic
lasındavətəşkilatın7ciplenarses
siyasındaiştiraketməküçündekab
rın 7dən 8dək Qırğızıstanın pay
taxtı Bişkek şəhərində səfərdə ol
muşdur.Nümayəndəheyətinintər
kibinə Milli Məclisin komitə sədri
Əhliman Əmiraslanov, deputatlar
dan SevincHüseynova, İlhamƏli
yev,SədaqətVəliyeva,AğalarVəli
yev, Cavanşir Feyziyev, parlament
Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev
vədigərrəsmişəxslərdaxilidi.
“Manas”beynəlxalqhava lima

nındaMilliMəclisinSədriniQırğı
zıstanparlamentininJoqorkuKe

neşin Sədr müavini xanım Aysel
Koduranova, Azərbaycanla dost

luqqrupunun sədriTazabek İkra
mov, TürkPA nümayəndələri, öl
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kəmizin Qırğızıstandakı səfiri Hi
dayətOrucovvədigərrəsmişəxs
lərqarşılamışlar.

Hədəfədoğru
Dekabrın7dəBişkekəsəfərçər

çivəsində 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 bumünasi
bətlərdigərdövlətlərüçünnümu
nəolacaqbirsəviyyədədir.Nüma

yəndə heyətlərimiz müxtəlif bey
nəlxalqqurumlardaprinsipialmə
sələlər üzrə eyni mövqedən çıxış
etməküçün təqdirəlayiq fikirmü
badiləsiaparırlar.
SədrTürkPAnınqurumaüzvöl

kələrarasındaçoxtərəfliəməkdaşlı
ğın genişləndirilməsində rolunu
yüksəkqiymətləndirdi.Qeydedildi
ki, təşkilat çərçivəsində müzakirə
olunanməsələlərvahidmövqesər
giləməkbaxımındançoxönəmlidir.
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin

Sədri İsmayıl QəhrəmanAzərbay
canınTürkiyəüçünçoxönəmliölkə
olduğunu söylədi. Bildirildi ki, iki
ölkəninbirgəhəyatakeçirdiyilayi
hələrbütövbirregion,ocümlədən
Avropa üçün böyük əhəmiyyət

kəsb edir. TürkPAnın gələcəkdə
türk xalqlarına verə biləcəyi töhfə
barədədanışanTBMMinSədriqar
şıda duran hədəflərə çatmaqüçün
buradamüzakirəolunanməsələlə
rinəhəmiyyətinivurğuladı.
Söhbətdəparlamentlərarası əla

qələringələcəkinkişafperspektiv
ləri, TürkPAnın fəaliyyəti, bölgə
dəkiictimaisiyasivəziyyətbarədə
fikirmübadiləsiaparıldı.
ErtəsigünTürkPAnıntədbirlə

rində iştirak etmək üçün Bişkekə
gəlmişnümayəndəheyətlərişəhər
kənarındayerləşənAtaBeyitMilli
Tarixi Xatirə Kompleksini ziyarət
edərək,buradauyuyan repressiya
qurbanlarının xatirəsini anıblar.
Sonra onlar böyük qırğız yazıçısı
Çingiz Aytmatovun xatirə komp
leksindəməzarıönünətərçiçəklər
qoyublar.

TÜRKPA

Oqtay Əsədov:
“TÜRKPA ÖLKƏLƏRİMİZİ BİR-BİRİNƏ  

YAXINLAŞDIRAN SƏMƏRƏLİ PLATFORMADIR”

Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası (TürkPA)
2008-ci il noyabrın 21-də İstanbuldaAzərbaycan,Qaza-

xıstan,Qırğızıstan və Türkiyənin parlament rəhbərlərinin imzaladığı sazişlə
təsisolunmuşdur.2009-cuilsentyabrın29-daBakıdaTürkPA-nın1-ciplenar
sessiyasıkeçirilmişdir.SessiyadaTürkPA-nınReqlamenti,KatibliyinƏsasna-
məsi,BakıBəyannaməsi vəKatibliyindaimi əsaslaBakı şəhərində yerləşməsi
haqqındaqərarqəbuledilmişdir.
TürkPAsədrliyirotasiyaüsuluiləingilisəlifbasıüzrəildəbirdəfəbirölkədən

digərinəkeçməkdədir.TürkPA-yaüzvolanhərbirölkətəşkilatda9millətvəki-
lindənibarətnümayəndəheyətiilətəmsilolunur.
2010-cuilmayın24-dəMilliMəclisdəTürkPA-nınmənzil-qərargahınınaçı-

lışı olmuş, bununla əlaqədar tədbirlər keçirilmişdir. 2016-cı ilin dekabrında
təşkilatınmənzil-qərargahıyeniinzibatibinayaköçürülmüşdür.Müasirüslub-
dainşaedilmişvəfəaliyyətüçünlazımolanhərcüravadanlıqlatəchizolunmuş
bubinaAzərbaycantərəfininqurumahədiyyəsidir.

Zənginmədə-
niyyətivətari-

xiolanqırğızxalqıkeşməkeşliyol-
lardankeçərək,1991-ciildəözdöv-
lətmüstəqilliyinəqovuşmuşdur.
Müstəqilliyinilkillərindəölkəçox-
saylıproblemlərləüzləşsədə,qırğız
xalqımüstəqilliyiniqoruyubsaxla-
yabilmiş,dünyayaözmövcudluğu-
nubirdahanümayişetdirmişdir.
Ölkənin paytaxtı Bişkek digər

paytaxt şəhərlərdən özünəməxsus-
luğu ilə seçilir. Bu gün paytaxtın
müxtəlif yerlərində geniş tikinti və
abadlıqişləriaparılmaqdadır.Buşə-
hərmüxtəlifdönəmlərdətarixihadi-
sələrəşahidliketmişdir.1994-cüilin
yazında“Bişkekprotokolu”nunha-
zırlanmasına ev sahibliyi edən bu
şəhərdəmüzakirələrinnə ilə bitəcə-
yini hamı həyəcanla gözləyirdi. Bu
günisəBişkektürkxalqlarınınbir-
liyinin ifadəçisi roluna iddialı olan
TürkPA-nınnövbəti iclasınaevsa-
hibliyi edirdi. İclasda quruma üzv
türkdövlətlərinimaraqlandıran re-
gional və beynəlxalq məsələlərin
müzakirəsigözlənilirdi.

Qeyd:

Haşiyə:
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Qeyd:

Haşiyə:
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hidəçistatusualıb,ATƏTinParla
mentAssambleyasınınfəaliyyətin
də qonaq qismində iştirak etməsi
barədə razılıqəldəedilib.TürkPA
Avropa Parlamenti və MDBnin
ParlamentlərarasıAssambleyasıilə
əməkdaşlıq edir. İkihəftəbundan
əvvəl TürkPAyaAsiya Parlament
Assambleyasında müşahidəçi sta
tusuverilib.
Şura iclasında gündəlikdəki bir

sıra digər məsələlər də müzakirə
olundu.

Mühümdialoqməkanı
HəmingünQırğızRespublikası

nın Prezidenti Sooronbay Jeenbe
kov TürkPAnın 7ci plenar sessi
yasındaiştirakedənparlamentnü
mayəndəheyətlərinin rəhbərlərini
qəbuledib.
ParlamentinSədriOqtayƏsədo

vunda iştiraketdiyigörüşdəQır
ğızıstanPrezidentiTürkPAnınqı
samüddətərzindəmühümdialoq
məkanına çevrildiyini vurğulayıb.
Qeydedilibki,Qırğızıstantürkdil

liölkələrləəlaqələrinqarşılıqlıfay
dalıəməkdaşlıqçərçivəsindədaha
da dərinləşdirilməsinə mühüm
əhəmiyyətverir.
Qırğız dövlətinin başçısı daha

sonra söyləyib ki, TürkPAnın po
tensialı böyükdür və bu quruma
maraqgetdikcəartır.Özbəkistanvə
Macarıstanın da sessiyada iştirakı
bunaəyanisübutdur.Ölkədəkeçi
rilən seçkilərdən bəhs edən Prezi
dentSooronbayJeenbekovdeyibki,
2015ci ildə Qırğızıstanda parla
ment,2017ciildəisəprezidentseç
kiləribaştutub.Hərikiseçkiqanu
nauyğun,azadvəədalətlikeçirilib.
Nümayəndə heyətlərinin rəh

bərləriSooronbayJeenbekovupre
zidentseçilməsimünasibətiilətəb
rikedib,onagələcəkfəaliyyətində
uğurlararzulayıblar.Görüşdəvur
ğulanıb ki, TürkPA çərçivəsində
ikitərəfliəlaqələrbundansonrada
dinamik inkişaf edəcək. Qarşıdan
gələn 2018ci il TürkPAnın yubi
leyilidir,qurumun10illikyubileyi
məhzQırğızıstanınsədrliyi iləke
çiriləcək.

***
Həmin günMilliMəclisin Sədri

Oqtay Əsədov Qırğızıstan parla

TÜRKPA

TürkPAbeynəlxalq
arenadamövqelərini
möhkəmləndirir
Dekabrın8dəBişkekdəkihöku

mət iqamətgahında TürkPAnın
Şura iclası keçirildi. İclasda Milli
MəclisinSədriOqtayƏsədovlaya
naşı,digərüzvölkələrinTürkiyə,
Qazaxıstan və Qırğızıstan parla
mentlərininnümayəndəheyətləri
ninrəhbərləridəiştirakedirdilər.
İclası Qazaxıstan Parlamenti

MəclisiSədrininmüaviniGülmira
İsinbayevaaçaraqüzvölkələrara
sındaəməkdaşlığındahadadərin
ləşdirilməsi istiqamətindəgörülən
işlərdəndanışıb,TürkPAnın inki
şaf perspektivləri haqqındaməlu
matverib.
Qırğızıstan parlamentinin  Jo

qorku Keneşin Sədri Dastanbek
Cumabekov ötənmüddət ərzində
Qırğızıstanınbutəşkilatdakıfəaliy
yəti,görülənişlərhaqqındasöhbət
açıb.

MilliMəclisin SədriOqtayƏsə
dov çıxış edərək bildirib ki, 2016
2017ci illərdə TürkPAnın üzvü
olan ölkələrin siyasi həyatına təsir
göstərənbirsırahadisələrbaşverib.
Ötəniliyulun15dəTürkiyədədöv
lət çevrilişinə cəhd edilib. Türkiyə
dövləti bu sınaqdan şərəflə çıxdı.
Hər birməsələdə olduğu kimi, bu
çətinməqamdadaAzərbaycanTür
kiyəxalqınınyanındaoldu.
Spikerqeydedibki,ötənmüd

dətdəTürkPAnınüzvüolanölkə
lərdə parlament və prezident seç
kiləri, eləcə də Konstitusiya dəyi
şiklikləri ilə bağlı referendumlar
keçirilib.
OqtayƏsədovQazaxıstanParla

mentiMəclisinəvə Senatına seçil
mişdeputatları,QırğızıstanPrezi
denti seçilmiş Sooronbay Jeenbe
kovu təbrik edib. Milli Məclisin
Sədribildiribki,builTürkdilliÖl
kələrin Parlament Assambleyası
nın yaradılmasının doqquz ili ta

mamolur.Bumüddətərzindəbir
gəsəylərimizTürkPAnınciddisi
yasiçəkisiolanbeynəlxalqtəşkilat
kimi formalaşmasına imkan yara
dıb. Azərbaycan parlamentinin
Sədri budəfəki Şura iclasındaÖz
bəkistan Ali Məclisi Qanunverici
likPalatasıSədrininmüaviniNəri
manUmarovunbaşçılıqetdiyinü
mayəndəheyətininilkdəfəiştirak
etdiyiniönəçəkərəkonlaraənxoş
arzularınıifadəedib.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki,

ötən dövrdə TürkPAnın beynəl
xalq aləmdə tanıdılması istiqamə
tindəgörüləntədbirlərözbəhrəsi
ni verib. Təşkilatımız bir sıra nü
fuzlu beynəlxalq qurumlarda, o
cümlədən Parlamentlərarası İtti
faqda,İslamƏməkdaşlıqTəşkilatı
nın Parlament İttifaqında, Qara
Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşki
latınınParlamentMəclisində,Asi
yadaQarşılıqlıFəaliyyətvəEtimad
TədbirləriüzrəMüşavirədəmüşa
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yaxınlaşdırmağınsəmərəliplatfor
ması olduğunu nümayiş etdirib.
TürkPA xalqlarımız arasındakı
dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin
həm ikitərəfli formatda, həm də
çoxtərəflimüstəvidədərinləşməsi
nə, qardaş ölkələrimizdə parla
mentarizmənənələrinin inkişafına
böyüktöhfələrveribvəverməkdə
davamedir.
Sədrdaha sonradedi ki, parla

ment özü ictimai institut olduğu
üçün onun yaratdığı informasiya
dabütüncəmiyyətəməxsusolma
lıdır. Parlament informasiyasının
açıqlığını və şəffaflığını təmin et
məyin ən səmərəli üsullarından
biri qanunvericilik orqanının
fəaliyyətində rəqəmsal texnologi
yalarıngeniştətbiqedilməsidir.
AzərbaycanMilliMəclisininbu

sahədə zəngin təcrübəsi vardır.
Artıq10ildirki,parlamenticlasla
rınınaudiostenoqramlarıeləicla
sın gedişində yazılıb indeksasiya
olunaraqdərhal istifadəçilərə təq
dimedilir.Bizbirsıraölkələrin,o
cümlədənAvropa ölkələrinin təc
rübəsini öyrənmişik. Əminliklə
söyləyə bilərəm ki, Azərbaycan
parlamentində bu iş dünyada ilk
dəfəhəyatakeçirilmişdir.Bundan
əlavə,parlamenticlaslarınınelekt
ron protokolları operativ surətdə
tərtib edilir, qanun və qərar layi
hələrinin yarandığı andan qəbul
edilməsi anınadək bütün proses
rəqəmsal formayasalınaraq İnter
netşəbəkəsinəyerləşdirilir.Bizbu
sahədətəcrübəmiziqardaşölkələ
rin parlamentləri ilə bölüşməyə
hazırıq.
İclasda Milli Məclisin parla

mentlərarası əməkdaşlığın bütün
formalarından istifadəyə böyük
əhəmiyyət verdiyini vurğulayan
OqtayƏsədovdeyib: “Hesab edi
rəmki,ölkələrimizinaliqanunve
ricilikorqanlarıTürkdilliÖlkələrin
Parlament Assambleyası çərçivə
sində işbirliyinigenişləndirməklə
yanaşı, ikitərəfli parlamentlərarası

əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə
də xüsusi diqqət yetirməlidir. İki
tərəfli əlaqələrimizin güclənməsi
isə Parlament Assambleyamızın
möhkəmlənməsində və fəaliyyə
tindəmühümroloynayabilər.De
məkistəyirəmki,buikiprosesya
naşı getməli və birbirini üzvi şə
kildətamamlamalıdır”.
TədbirdəOqtayƏsədovsöylədi

ki, ölkələrimizin yerləşdiyi bölgə
lərdəhəyatakeçirilənnəhəngiqti
sadi layihələrAvropa iləAsiyanı,
ŞimaliləCənububirbirinəsıxbağ
layır. Xəzər dənizinin neftini və
qazını dünya bazarlarına çıxaran
BakıTbilisiCeyhan neft və Bakı
TbilisiƏrzurum qaz kəmərləri
uğurlafəaliyyətgöstərir.OrtaAsi
yadakı türkdillidövlətlərinkarbo
hidrogen ehtiyatları Xəzər dənizi
və Azərbaycan vasitəsi ilə dünya
bazarlarına nəql edilir. Bu yaxın
larda istifadəyəverilmişBakıTbi
lisiQars dəmir yolu vaxtilə Çinlə
Avropanıbirbirinəbağlayantarixi
İpəkYolunu“dəmir İpəkYolu”na
çevirir.“Cənub”qazdəhlizi,TAP,
TANAP layihələri üzərində iş da
vametdirilir.Regional əməkdaşlı
ğınbariznümunələriolanbulayi
hələrbölgəxalqlarınınbugünküvə
gələcək rifahını təmin etmək po
tensialınamalikdir.

ErmənistanAzərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsindən danışan
MilliMəclisinSədribildiribki,mü
naqişənin həll edilməsi üçün bu
günədəkgöstərilənbeynəlxalqsəy
lərErmənistanınqeyrikonstruktiv
və pozucu mövqeyi üzündən sə
mərə verməyib. Beynəlxalq birlik
işğalçıdövlətəözyerinigöstərməli
vəbumünaqişəbeynəlxalqhüqu
qunhamılıqla tanınmışprinsipvə
normaları,xüsusəndövlətlərinəra
zi bütövlüyü prinsipi əsasında öz
ədalətlihəllini tapmalıdır.Bumə
sələdə tutduqları mövqeyə, Azər
baycanınhaqq işinidəstəklədiklə
rinə görə dost və qardaş türkdilli
ölkələrin rəhbərlərinə bir daha
minnətdarlığımızıbildiririk.
Sonra nümayəndə heyətlərinin

rəhbərləri çıxış ediblər. Sessiyada
gündəlikdəduranməsələlərmüza
kirəolunub,qurumunkomissiyala
rınınhesabatməruzələridinlənilib.
TədbirdəTürkPAyasədrlikQa

zaxıstandan Qırğızıstana keçib.
Təşkilatın növbəti iclası gələn ilin
noyabrındaTürkiyədəolacaq.
Həmingündekabrın8dəpar

lament nümayəndə heyəti vətənə
qayıdıb.

MehmanQayıbov
MilliMəclisinMətbuat

katibininmüavini

Dekabrın 8dəBişkekdəki “Ala
Arça” hökumət iqamətgahında
Türkdilli Ölkələrin ParlamentAs
sambleyasının7ciplenarsessiyası
özişinəbaşlayıb.
SessiyadaAzərbaycanın, Türki

yənin,Qazaxıstanın,Qırğızıstanın,
həmçinin Özbəkistan və Macarıs
tanın parlament nümayəndə he
yətlərivəbirsırabeynəlxalqtəşki
latların təmsilçiləri iştirak edirdi
lər.
Tədbirdə ölkəmizi Milli Məcli

sinSədriOqtayƏsədovunbaşçılığı
ilə parlament nümayəndə heyəti
təmsil edirdi.Nümayəndə heyəti
nəMilliMəclisinkomitəsədriƏh
limanƏmiraslanov,deputatlarSe
vincHüseynova,İlhamƏliyev,Sə
daqət Vəliyeva, Ağalar Vəliyev,
CavanşirFeyziyev,parlamentApa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digərrəsmişəxslərdaxilidi.Bura
dakeçirilən tədbirlərdəölkəmizin
QırğızıstandakısəfiriHidayətOru
covdaiştirakedirdi.

SessiyanıQırğızıstanparlamen
tininJoqorkuKeneşinSədriDas
tanbek Cumabekov açaraq Türk
PAyaüzvölkələrarasındaəmək
daşlığındahadadərinləşdirilməsi
istiqamətindəgörülənişlərdənda
nışıb,qarşıdaduranvəzifələrhaq
qındaməlumatverdi.Özçıxışında

TürkPAnın fəaliyyətdə olan yeni
sədri ölkəmizin qurumun işinə
verdiyitöhfələritəqdiretdi.
MilliMəclisinSədriOqtayƏsə

dov çıxışındabildiribki, 9 il öncə
yaradılan Türkdilli Ölkələrin Par
lament Assambleyası ölkələrimizi
və xalqlarımızı birbirinə daha da

TÜRKPA

mentinin  Joqorku Keneşin Sədri
Dastanbek Cumabekovla görüşüb.
Söhbətdə Azərbaycanın dinamik
inkişafedənölkəolduğunuvurğu
layanJoqorkuKeneşinSədrideyib
ki,türkdillixalqlarımızıtariximizin
və mədəniyyətimizin eyni kökdən
qaynaqlanmasıdahadayaxınlaşdı
rır.O, sonra söyləyibki,dövlətlər
arasıəməkdaşlığındərinləşdirilmə
sindəqanunvericiorqanlarsəviyyə

sində münasibətlərin inkişafı mü
hümroloynayır.DastanbekCuma
bekovbildiribki,konstruktivdialoq
və təcrübəmübadiləsi, ölkələrimiz
arasındakıqarşılıqlıdəstəkxalqları
mızınmənafeyinəxidmətedir.
Görüşdə Milli Məclisin Sədri

Dastanbek Cumabekova səmimi
qəbulagörəminnətdarlığını bildi
rib,parlamentinSədriseçilməsivə
TürkPAya sədrliyimünasibəti ilə

onu təbrik edib. Spiker deyib ki,
AzərbaycanQırğızıstanlaikitərəfli
əlaqələrin daha da inkişafında və
qarşılıqlıfaydalıəməkdaşlığınbü
tünsahələrdədərinləşdirilməsində
maraqlıdır.
Oqtay Əsədov Dastanbek Cu

mabekovu onun üçün münasib
olan vaxtda Azərbaycana səfərə
dəvət edib. Dəvət məmnunluqla
qəbulolunub.

TürkPA-nınfəaliyyətdəolansədriDastanbekCumabekov:

“Azər  bay  ca  nın təş  ki  lat  da  kı 
fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rik”



noyabr-dekabr 2017    98     Milli Məclis

yaxınlaşdırmağınsəmərəliplatfor
ması olduğunu nümayiş etdirib.
TürkPA xalqlarımız arasındakı
dostluq və qardaşlıq əlaqələrinin
həm ikitərəfli formatda, həm də
çoxtərəflimüstəvidədərinləşməsi
nə, qardaş ölkələrimizdə parla
mentarizmənənələrinin inkişafına
böyüktöhfələrveribvəverməkdə
davamedir.
Sədrdaha sonradedi ki, parla

ment özü ictimai institut olduğu
üçün onun yaratdığı informasiya
dabütüncəmiyyətəməxsusolma
lıdır. Parlament informasiyasının
açıqlığını və şəffaflığını təmin et
məyin ən səmərəli üsullarından
biri qanunvericilik orqanının
fəaliyyətində rəqəmsal texnologi
yalarıngeniştətbiqedilməsidir.
AzərbaycanMilliMəclisininbu

sahədə zəngin təcrübəsi vardır.
Artıq10ildirki,parlamenticlasla
rınınaudiostenoqramlarıeləicla
sın gedişində yazılıb indeksasiya
olunaraqdərhal istifadəçilərə təq
dimedilir.Bizbirsıraölkələrin,o
cümlədənAvropa ölkələrinin təc
rübəsini öyrənmişik. Əminliklə
söyləyə bilərəm ki, Azərbaycan
parlamentində bu iş dünyada ilk
dəfəhəyatakeçirilmişdir.Bundan
əlavə,parlamenticlaslarınınelekt
ron protokolları operativ surətdə
tərtib edilir, qanun və qərar layi
hələrinin yarandığı andan qəbul
edilməsi anınadək bütün proses
rəqəmsal formayasalınaraq İnter
netşəbəkəsinəyerləşdirilir.Bizbu
sahədətəcrübəmiziqardaşölkələ
rin parlamentləri ilə bölüşməyə
hazırıq.
İclasda Milli Məclisin parla

mentlərarası əməkdaşlığın bütün
formalarından istifadəyə böyük
əhəmiyyət verdiyini vurğulayan
OqtayƏsədovdeyib: “Hesab edi
rəmki,ölkələrimizinaliqanunve
ricilikorqanlarıTürkdilliÖlkələrin
Parlament Assambleyası çərçivə
sində işbirliyinigenişləndirməklə
yanaşı, ikitərəfli parlamentlərarası

əməkdaşlığın dərinləşdirilməsinə
də xüsusi diqqət yetirməlidir. İki
tərəfli əlaqələrimizin güclənməsi
isə Parlament Assambleyamızın
möhkəmlənməsində və fəaliyyə
tindəmühümroloynayabilər.De
məkistəyirəmki,buikiprosesya
naşı getməli və birbirini üzvi şə
kildətamamlamalıdır”.
TədbirdəOqtayƏsədovsöylədi

ki, ölkələrimizin yerləşdiyi bölgə
lərdəhəyatakeçirilənnəhəngiqti
sadi layihələrAvropa iləAsiyanı,
ŞimaliləCənububirbirinəsıxbağ
layır. Xəzər dənizinin neftini və
qazını dünya bazarlarına çıxaran
BakıTbilisiCeyhan neft və Bakı
TbilisiƏrzurum qaz kəmərləri
uğurlafəaliyyətgöstərir.OrtaAsi
yadakı türkdillidövlətlərinkarbo
hidrogen ehtiyatları Xəzər dənizi
və Azərbaycan vasitəsi ilə dünya
bazarlarına nəql edilir. Bu yaxın
larda istifadəyəverilmişBakıTbi
lisiQars dəmir yolu vaxtilə Çinlə
Avropanıbirbirinəbağlayantarixi
İpəkYolunu“dəmir İpəkYolu”na
çevirir.“Cənub”qazdəhlizi,TAP,
TANAP layihələri üzərində iş da
vametdirilir.Regional əməkdaşlı
ğınbariznümunələriolanbulayi
hələrbölgəxalqlarınınbugünküvə
gələcək rifahını təmin etmək po
tensialınamalikdir.

ErmənistanAzərbaycan,Dağlıq
Qarabağmünaqişəsindən danışan
MilliMəclisinSədribildiribki,mü
naqişənin həll edilməsi üçün bu
günədəkgöstərilənbeynəlxalqsəy
lərErmənistanınqeyrikonstruktiv
və pozucu mövqeyi üzündən sə
mərə verməyib. Beynəlxalq birlik
işğalçıdövlətəözyerinigöstərməli
vəbumünaqişəbeynəlxalqhüqu
qunhamılıqla tanınmışprinsipvə
normaları,xüsusəndövlətlərinəra
zi bütövlüyü prinsipi əsasında öz
ədalətlihəllini tapmalıdır.Bumə
sələdə tutduqları mövqeyə, Azər
baycanınhaqq işinidəstəklədiklə
rinə görə dost və qardaş türkdilli
ölkələrin rəhbərlərinə bir daha
minnətdarlığımızıbildiririk.
Sonra nümayəndə heyətlərinin

rəhbərləri çıxış ediblər. Sessiyada
gündəlikdəduranməsələlərmüza
kirəolunub,qurumunkomissiyala
rınınhesabatməruzələridinlənilib.
TədbirdəTürkPAyasədrlikQa

zaxıstandan Qırğızıstana keçib.
Təşkilatın növbəti iclası gələn ilin
noyabrındaTürkiyədəolacaq.
Həmingündekabrın8dəpar

lament nümayəndə heyəti vətənə
qayıdıb.

MehmanQayıbov
MilliMəclisinMətbuat

katibininmüavini

Dekabrın 8dəBişkekdəki “Ala
Arça” hökumət iqamətgahında
Türkdilli Ölkələrin ParlamentAs
sambleyasının7ciplenarsessiyası
özişinəbaşlayıb.
SessiyadaAzərbaycanın, Türki

yənin,Qazaxıstanın,Qırğızıstanın,
həmçinin Özbəkistan və Macarıs
tanın parlament nümayəndə he
yətlərivəbirsırabeynəlxalqtəşki
latların təmsilçiləri iştirak edirdi
lər.
Tədbirdə ölkəmizi Milli Məcli

sinSədriOqtayƏsədovunbaşçılığı
ilə parlament nümayəndə heyəti
təmsil edirdi.Nümayəndə heyəti
nəMilliMəclisinkomitəsədriƏh
limanƏmiraslanov,deputatlarSe
vincHüseynova,İlhamƏliyev,Sə
daqət Vəliyeva, Ağalar Vəliyev,
CavanşirFeyziyev,parlamentApa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digərrəsmişəxslərdaxilidi.Bura
dakeçirilən tədbirlərdəölkəmizin
QırğızıstandakısəfiriHidayətOru
covdaiştirakedirdi.

SessiyanıQırğızıstanparlamen
tininJoqorkuKeneşinSədriDas
tanbek Cumabekov açaraq Türk
PAyaüzvölkələrarasındaəmək
daşlığındahadadərinləşdirilməsi
istiqamətindəgörülənişlərdənda
nışıb,qarşıdaduranvəzifələrhaq
qındaməlumatverdi.Özçıxışında

TürkPAnın fəaliyyətdə olan yeni
sədri ölkəmizin qurumun işinə
verdiyitöhfələritəqdiretdi.
MilliMəclisinSədriOqtayƏsə

dov çıxışındabildiribki, 9 il öncə
yaradılan Türkdilli Ölkələrin Par
lament Assambleyası ölkələrimizi
və xalqlarımızı birbirinə daha da

TÜRKPA

mentinin  Joqorku Keneşin Sədri
Dastanbek Cumabekovla görüşüb.
Söhbətdə Azərbaycanın dinamik
inkişafedənölkəolduğunuvurğu
layanJoqorkuKeneşinSədrideyib
ki,türkdillixalqlarımızıtariximizin
və mədəniyyətimizin eyni kökdən
qaynaqlanmasıdahadayaxınlaşdı
rır.O, sonra söyləyibki,dövlətlər
arasıəməkdaşlığındərinləşdirilmə
sindəqanunvericiorqanlarsəviyyə

sində münasibətlərin inkişafı mü
hümroloynayır.DastanbekCuma
bekovbildiribki,konstruktivdialoq
və təcrübəmübadiləsi, ölkələrimiz
arasındakıqarşılıqlıdəstəkxalqları
mızınmənafeyinəxidmətedir.
Görüşdə Milli Məclisin Sədri

Dastanbek Cumabekova səmimi
qəbulagörəminnətdarlığını bildi
rib,parlamentinSədriseçilməsivə
TürkPAya sədrliyimünasibəti ilə

onu təbrik edib. Spiker deyib ki,
AzərbaycanQırğızıstanlaikitərəfli
əlaqələrin daha da inkişafında və
qarşılıqlıfaydalıəməkdaşlığınbü
tünsahələrdədərinləşdirilməsində
maraqlıdır.
Oqtay Əsədov Dastanbek Cu

mabekovu onun üçün münasib
olan vaxtda Azərbaycana səfərə
dəvət edib. Dəvət məmnunluqla
qəbulolunub.

TürkPA-nınfəaliyyətdəolansədriDastanbekCumabekov:
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Mövlud Çavuşoğlu parlamentlər
səviyyəsində əlaqələrindahadadə
rinləşməsininxalqlarımızınmənafeyi
naminəqarşıyaqoyulanməqsədlərə
çatmaqüçünbirgəfəaliyyətəxidmət
etdiyinisöylədi.

Noyabrın14dəMilliMəclisSədri
ninbirincimüavini,Müdafiə, təhlü
kəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov
Çin Xalq Respublikası Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Bey
nəlxalq əlaqələr şöbəsi katibinin
müaviniLiÇjununbaşçılıqetdiyinü
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
Birincivitsespikerikiölkəarasın

damünasibətlərinyüksələnxətləin
kişafetdiyinisöylədi.Oqeydetdiki,
Azərbaycan və Çin arasında siyasi,
iqtisadi,ticari,mədəniəlaqələrinda
ha da irəliləməsi üçün böyük pers
pektivlərmövcuddur.Buyaxınlarda
BakıTbilisiQarsdəmiryoluxəttiişə
düşüb.Bu,qədimİpəkYolununbər
pasıdeməkdirvəAvropailəAsiyanı
birləşdirənbirlayihədir.
Sonra Ziyafət Əsgərov qonaqlara

DağlıqQarabağmünaqişəsiiləbağlı
məlumat verdi. Birinci vitsespiker
Çinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvü olduğunu xatırladaraq,
bu qurumun qətnamələrinin icra
edilməsi üçün Azərbaycana dəstək
verməsinixahişetdi.O,həmdədün
yanın 15 ölkəsində Xocalı faciəsinin
soyqırım kimi tanınmasını diqqətə
çatdırdıvəÇinparlamentindədəbu
məsələnin müzakirə olunacağına
ümidetdiyinidedi.
Söhbətdə “Ekspo2025” beynəl

xalq sərgisibarədəməlumatverildi.
Qeyd edildi ki, tədbirin keçirilməsi
üçün Azərbaycanın Bakı, Fransanın
Paris,YaponiyanınOsaka,Rusiyanın
Yekaterinburqşəhərləriöznamizəd
liklərini irəli sürüblər.ZiyafətƏsgə
rov Çini bu məsələdə Azərbaycana
dəstək verməyə çağırdı. O, bunun
üçünölkəmizdəzəruriinfrastruktu

run, habelə beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsindəböyük təcrübəninol
duğunudedi.
LiÇjunYeniAzərbaycanPartiyası

vəÇinKommunistPartiyasıarasında
əlaqələrin inkişafından məmnunlu
ğunu bildirdi.QonaqÇinXalqRes
publikası Kommunist Partiyasının
XIXqurultayıbarədəməlumatverdi.
SöhbətdəLiÇjunbugünlərdəqeyd
edilənYeniAzərbaycanPartiyasının
yaranmasının25illiyimünasibətiilə
təbrikləriniçatdırdı.

Noyabrın7dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olanAvropaİttifaqı“Şərqtərəfdaşlı
ğı”nınxüsusitapşırıqlarüzrəsəfirlə
rindən ibarət nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Sədrdediki,Aİninyüksəksəviy

yəli rəsmilərinin ölkəmizə səfərləri
siyasi dialoqa və qarşılıqlı etimada
əsaslanan münasibətlərin inkişafına
şəraityaradır.
Spiker vurğuladı ki, müstəqil

Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar
təkcə ölkəmiz üçündeyil, bütöv bir
regionuninkişafıbaxımındanböyük
əhəmiyyətdaşıyır.Beləki,buyaxın
larda“AzəriÇıraqGünəşli”yataqla
rınınişlənməsiiləbağlısazişinmüd
dətinin 2049cu ilədək uzadılması,
BakıTbilisiQarsdəmiryoluxəttinin
işədüşməsiyuxarıdasöylədiklərimi
zi bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan
Avropanınenerjitəhlükəsizliyinəye
ni töhfələr verməklə yanaşı, qədim
İpək Yolunun bərpasında, onun də
mir relslər üzərinə keçirilməsində
fəaliştirakedir.  Gələcəkdə“Şimal
Cənub” nəqliyyat dəhlizinin fəaliy
yətə başlaması ilə Bakı Avropa və
Asiyaüçünmühümlogistikmərkəz
lərdənbirinəçevriləcəkdir.
SədrOqtayƏsədovbildirdiki,bu

gün hüquqi, dünyəvi, demokratik
yolla addımlayan ölkəmiz beynəl
xalqtəşkilatlarqarşısındagötürdüyü
öhdəliklərə böyük məsuliyyətlə ya

naşır.BizqanunvericiliyimizinAvro
pastandartlarınauyğunlaşdırılması
istiqamətindəməqsədliaddımlaratı
rıq. Avropa Şurasının bir sıra kon
vensiyalarına və sazişlərinə qoşul
muşuq.
Nümayəndə heyətinin başçısı

YaanReinholdAİninnoyabrın24də
keçiriləcək zirvə görüşü ərəfəsində
ölkəmizəsəfərləriniAzərbaycanabir
diqqət kimi qiymətləndirməyi xahiş
etdi.Bildirildiki,AzərbaycanAvropa
İttifaqıüçündəyərlitərəfdaşdır.Səfə
rinməqsədibölgədəkivəziyyətləya
xındantanışolmaq,sammitərəfəsin
də tərəfləri düşündürən məsələlərə
aydınlıqgətirməkdir.

Noyabrın3dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov Fransa Respublikası
MilliAssambleyasınınAzərbaycanla
dostluqqrupunun üzvlərindən iba
rətnümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrbildirdiki,əlaqələrimizinçox

zəngintarixivardır.Bumünasibətlər
Azərbaycan müstəqillik əldə etdik
dənsonrakeyfiyyətcəyenisəviyyədə
davametdirilməkdədir.BugünAzər
baycanda Fransız Liseyi, Fransız
AzərbaycanUniversitetimüvəffəqiy
yətlə fəaliyyətgöstərir.Ümumiyyət
lə, bu sahədə son dövrdə böyük
uğurlarəldəedilməkdədir.
Spikerqeydetdiki,qanunvericilik

orqanlarıarasındadamünasibətləri
miz yüksək səviyyədədir. Vaxtı ilə
Fransa iləparlamentlərarasıəlaqələr
üzrə işçiqrupunaMilliMəclisinde
putatı olmuş,ölkəninbirinci xanımı
MehribanƏliyevanınrəhbərliketmə
si Azərbaycan tərəfindən Fransa ilə
əməkdaşlığındərinləşməsinəverilən
dəyərinbariznümunəsidir.
PyerAlenRafanbildirdiki,onun

təmsiletdiyiölkəAzərbaycanlasiya
si, iqtisadi,mədəni sahələrdə əmək
daşlığı genişləndirmək və münasi
bətlərimizin daha da dərinləşməsi
məqsədiiləyeniyenilayihələrireal
laşdırmaqniyyətindədir.

RƏSMİ XRONİKA

Dekabrın18dəMilliMəclisinSəd
ri OqtayƏsədov ölkəmizdə səfərdə
olanAvropaMühafizəkarlarvəİsla
hatçılarAlyansınınprezidenti,Avro
paParlamentinindeputatıYanZah
radiliqəbuletdi.
Spikerötən ilin fevral ayındaYan

Zahradilinbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyəti iləgörüşdəaparılan fikirmü
badiləsinin əhəmiyyətini vurğuladı.
Bildirildiki,alyansınBütövAzərbay
canXalqCəbhəsiPartiyasıiləəlaqələ
rivəAzərbaycannümayəndəheyəti
ninüzvlərininbuqurumun təmsilçi
ləriiləbeynəlxalqtəşkilatlardamütə
madigörüşləritəqdirəlayiqdir.
SədristərAŞPAda,istərsədəAv

ropaParlamentindəalyansınüzvləri
nin respublikamıza yanaşmada ob
yektiv mövqe tutmasını yüksək də
yərləndirdi. Bildirildi ki, ölkəmiz
Avropaİttifaqıvəonunqurumlarıilə
əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafında
maraqlıdır.
Yan Zahradil rəhbərlik etdiyi al

yansınvəAvropaParlamentininCə
nubi Qafqazın bu bölgəsinə böyük
maraq göstərdiyini söylədi. Qeyd

edildi ki, müxtəlif dönəmlərdəAv
ropaParlamentiiləAzərbaycanara
sındamünasibətlərdəmüəyyənan
laşılmazlıqlar olsa da, tezliklə bu
məsələləraradanqaldırılmış,əlaqə
lərimizdə yeni dönəm başlamışdır.
Qonaqalyansınölkəmizləbağlımə
sələlərə həssaslıqla yanaşdığını xü
susivurğuladı.

Dekabrın11dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovRusiyaDövlətDu
masının MDB məsələləri, Avrasiya
inteqrasiyasıvəhəmvətənlərləişüz
rəkomitəsininsədriLeonidKalaşni
kovunbaşçılıqetdiyinümayəndəhe
yətiiləgörüşdü.
Spikerbildirdiki,hərikiölkəpar

lamentləri arasındakı əlaqələrimiz
yüksəksəviyyədədir.Bugünmüna
sibətlərimizin tarixində ilk dəfə ola
raqAzərbaycanvəRusiyanınaliqa
nunvericilik orqanlarının müvafiq
komitələrininBakıdailkiclasıkeçiri
lir.Buiclasdamüzakirəedilənməsə
lələr əlaqələrimizin gələcək inkişafı

baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Qeydolunduki,RusiyaFederasiyası
iləiqtisadi,humanitar,mədənisahə
lərdəmünasibətlərimizdəgünbəgün
inkişafetməkdədir.Ölkələrimizara
sında hərtərəfli əməkdaşlığın daha
dadərinləşməsi üçünbütün imkan
larmövcuddur.
LeonidKalaşnikovbildirdiki,Ru

siya Azərbaycanla əlaqələrin dərin
ləşməsində, o cümlədən parlament
lər səviyyəsində münasibətlərin da
vamlıinkişafındamaraqlıdır.Bu,hər
ikixalqınmənafeyinəuyğundur.

Noyabrın 30da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyənin öl
kəmizdəsəfərdəolanxarici işlərna
ziriMövludÇavuşoğlunun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş
dü.
Spikerqəbuldadediki,Uluöndər

Heydər Əliyevin vaxtı ilə söylədiyi
“birmillət,ikidövlət”ifadəsibugün
real həyatda öz təsdiqini tapmışdır.
AzərbaycanTürkiyə münasibətləri
digərdünyadövlətləriüçünnümunə
olabiləcəkbirsəviyyədədir.
Sədr Azərbaycan  Prezidenti cə

nab İlham Əliyevin İqtisadi Əmək
daşlıqTəşkilatının(D8)IXzirvəgö
rüşündə, Türkiyə Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın BakıTbili
siQarsdəmiryoluxəttininaçılışında
iştiraklarınıxatırlayaraq,hərikiölkə
ninqlobal əhəmiyyətəmalik layihə
lərə imza atdığını söylədi. Bildirildi
ki,istərneftqaz,istərsənəqliyyatsa
həsindəkibuuğurlarımızqürurveri
cidir.
Türkiyənin xarici işlər naziri qeyd

etdi ki,AzərbaycanlaTürkiyə arasın
da əməkdaşlığın yüksək səviyyədə
olması,qloballayihələrinbirgəhəyata
keçirilməsi bölgənin tərəqqisi və təh
lükəsizliyibaxımındançoxönəmlidir.
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Mövlud Çavuşoğlu parlamentlər
səviyyəsində əlaqələrindahadadə
rinləşməsininxalqlarımızınmənafeyi
naminəqarşıyaqoyulanməqsədlərə
çatmaqüçünbirgəfəaliyyətəxidmət
etdiyinisöylədi.

Noyabrın14dəMilliMəclisSədri
ninbirincimüavini,Müdafiə, təhlü
kəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərov
Çin Xalq Respublikası Kommunist
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin Bey
nəlxalq əlaqələr şöbəsi katibinin
müaviniLiÇjununbaşçılıqetdiyinü
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
Birincivitsespikerikiölkəarasın

damünasibətlərinyüksələnxətləin
kişafetdiyinisöylədi.Oqeydetdiki,
Azərbaycan və Çin arasında siyasi,
iqtisadi,ticari,mədəniəlaqələrinda
ha da irəliləməsi üçün böyük pers
pektivlərmövcuddur.Buyaxınlarda
BakıTbilisiQarsdəmiryoluxəttiişə
düşüb.Bu,qədimİpəkYolununbər
pasıdeməkdirvəAvropailəAsiyanı
birləşdirənbirlayihədir.
Sonra Ziyafət Əsgərov qonaqlara

DağlıqQarabağmünaqişəsiiləbağlı
məlumat verdi. Birinci vitsespiker
Çinin BMT Təhlükəsizlik Şurasının
daimi üzvü olduğunu xatırladaraq,
bu qurumun qətnamələrinin icra
edilməsi üçün Azərbaycana dəstək
verməsinixahişetdi.O,həmdədün
yanın 15 ölkəsində Xocalı faciəsinin
soyqırım kimi tanınmasını diqqətə
çatdırdıvəÇinparlamentindədəbu
məsələnin müzakirə olunacağına
ümidetdiyinidedi.
Söhbətdə “Ekspo2025” beynəl

xalq sərgisibarədəməlumatverildi.
Qeyd edildi ki, tədbirin keçirilməsi
üçün Azərbaycanın Bakı, Fransanın
Paris,YaponiyanınOsaka,Rusiyanın
Yekaterinburqşəhərləriöznamizəd
liklərini irəli sürüblər.ZiyafətƏsgə
rov Çini bu məsələdə Azərbaycana
dəstək verməyə çağırdı. O, bunun
üçünölkəmizdəzəruriinfrastruktu

run, habelə beynəlxalq tədbirlərin
keçirilməsindəböyük təcrübəninol
duğunudedi.
LiÇjunYeniAzərbaycanPartiyası

vəÇinKommunistPartiyasıarasında
əlaqələrin inkişafından məmnunlu
ğunu bildirdi.QonaqÇinXalqRes
publikası Kommunist Partiyasının
XIXqurultayıbarədəməlumatverdi.
SöhbətdəLiÇjunbugünlərdəqeyd
edilənYeniAzərbaycanPartiyasının
yaranmasının25illiyimünasibətiilə
təbrikləriniçatdırdı.

Noyabrın7dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov ölkəmizdə səfərdə
olanAvropaİttifaqı“Şərqtərəfdaşlı
ğı”nınxüsusitapşırıqlarüzrəsəfirlə
rindən ibarət nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Sədrdediki,Aİninyüksəksəviy

yəli rəsmilərinin ölkəmizə səfərləri
siyasi dialoqa və qarşılıqlı etimada
əsaslanan münasibətlərin inkişafına
şəraityaradır.
Spiker vurğuladı ki, müstəqil

Azərbaycanın əldə etdiyi uğurlar
təkcə ölkəmiz üçündeyil, bütöv bir
regionuninkişafıbaxımındanböyük
əhəmiyyətdaşıyır.Beləki,buyaxın
larda“AzəriÇıraqGünəşli”yataqla
rınınişlənməsiiləbağlısazişinmüd
dətinin 2049cu ilədək uzadılması,
BakıTbilisiQarsdəmiryoluxəttinin
işədüşməsiyuxarıdasöylədiklərimi
zi bir daha təsdiqləyir. Azərbaycan
Avropanınenerjitəhlükəsizliyinəye
ni töhfələr verməklə yanaşı, qədim
İpək Yolunun bərpasında, onun də
mir relslər üzərinə keçirilməsində
fəaliştirakedir.  Gələcəkdə“Şimal
Cənub” nəqliyyat dəhlizinin fəaliy
yətə başlaması ilə Bakı Avropa və
Asiyaüçünmühümlogistikmərkəz
lərdənbirinəçevriləcəkdir.
SədrOqtayƏsədovbildirdiki,bu

gün hüquqi, dünyəvi, demokratik
yolla addımlayan ölkəmiz beynəl
xalqtəşkilatlarqarşısındagötürdüyü
öhdəliklərə böyük məsuliyyətlə ya

naşır.BizqanunvericiliyimizinAvro
pastandartlarınauyğunlaşdırılması
istiqamətindəməqsədliaddımlaratı
rıq. Avropa Şurasının bir sıra kon
vensiyalarına və sazişlərinə qoşul
muşuq.
Nümayəndə heyətinin başçısı

YaanReinholdAİninnoyabrın24də
keçiriləcək zirvə görüşü ərəfəsində
ölkəmizəsəfərləriniAzərbaycanabir
diqqət kimi qiymətləndirməyi xahiş
etdi.Bildirildiki,AzərbaycanAvropa
İttifaqıüçündəyərlitərəfdaşdır.Səfə
rinməqsədibölgədəkivəziyyətləya
xındantanışolmaq,sammitərəfəsin
də tərəfləri düşündürən məsələlərə
aydınlıqgətirməkdir.

Noyabrın3dəMilliMəclisinSədri
Oqtay Əsədov Fransa Respublikası
MilliAssambleyasınınAzərbaycanla
dostluqqrupunun üzvlərindən iba
rətnümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Sədrbildirdiki,əlaqələrimizinçox

zəngintarixivardır.Bumünasibətlər
Azərbaycan müstəqillik əldə etdik
dənsonrakeyfiyyətcəyenisəviyyədə
davametdirilməkdədir.BugünAzər
baycanda Fransız Liseyi, Fransız
AzərbaycanUniversitetimüvəffəqiy
yətlə fəaliyyətgöstərir.Ümumiyyət
lə, bu sahədə son dövrdə böyük
uğurlarəldəedilməkdədir.
Spikerqeydetdiki,qanunvericilik

orqanlarıarasındadamünasibətləri
miz yüksək səviyyədədir. Vaxtı ilə
Fransa iləparlamentlərarasıəlaqələr
üzrə işçiqrupunaMilliMəclisinde
putatı olmuş,ölkəninbirinci xanımı
MehribanƏliyevanınrəhbərliketmə
si Azərbaycan tərəfindən Fransa ilə
əməkdaşlığındərinləşməsinəverilən
dəyərinbariznümunəsidir.
PyerAlenRafanbildirdiki,onun

təmsiletdiyiölkəAzərbaycanlasiya
si, iqtisadi,mədəni sahələrdə əmək
daşlığı genişləndirmək və münasi
bətlərimizin daha da dərinləşməsi
məqsədiiləyeniyenilayihələrireal
laşdırmaqniyyətindədir.

RƏSMİ XRONİKA

Dekabrın18dəMilliMəclisinSəd
ri OqtayƏsədov ölkəmizdə səfərdə
olanAvropaMühafizəkarlarvəİsla
hatçılarAlyansınınprezidenti,Avro
paParlamentinindeputatıYanZah
radiliqəbuletdi.
Spikerötən ilin fevral ayındaYan

Zahradilinbaşçılıqetdiyinümayəndə
heyəti iləgörüşdəaparılan fikirmü
badiləsinin əhəmiyyətini vurğuladı.
Bildirildiki,alyansınBütövAzərbay
canXalqCəbhəsiPartiyasıiləəlaqələ
rivəAzərbaycannümayəndəheyəti
ninüzvlərininbuqurumun təmsilçi
ləriiləbeynəlxalqtəşkilatlardamütə
madigörüşləritəqdirəlayiqdir.
SədristərAŞPAda,istərsədəAv

ropaParlamentindəalyansınüzvləri
nin respublikamıza yanaşmada ob
yektiv mövqe tutmasını yüksək də
yərləndirdi. Bildirildi ki, ölkəmiz
Avropaİttifaqıvəonunqurumlarıilə
əməkdaşlığın hərtərəfli inkişafında
maraqlıdır.
Yan Zahradil rəhbərlik etdiyi al

yansınvəAvropaParlamentininCə
nubi Qafqazın bu bölgəsinə böyük
maraq göstərdiyini söylədi. Qeyd

edildi ki, müxtəlif dönəmlərdəAv
ropaParlamentiiləAzərbaycanara
sındamünasibətlərdəmüəyyənan
laşılmazlıqlar olsa da, tezliklə bu
məsələləraradanqaldırılmış,əlaqə
lərimizdə yeni dönəm başlamışdır.
Qonaqalyansınölkəmizləbağlımə
sələlərə həssaslıqla yanaşdığını xü
susivurğuladı.

Dekabrın11dəMilliMəclisinSəd
riOqtayƏsədovRusiyaDövlətDu
masının MDB məsələləri, Avrasiya
inteqrasiyasıvəhəmvətənlərləişüz
rəkomitəsininsədriLeonidKalaşni
kovunbaşçılıqetdiyinümayəndəhe
yətiiləgörüşdü.
Spikerbildirdiki,hərikiölkəpar

lamentləri arasındakı əlaqələrimiz
yüksəksəviyyədədir.Bugünmüna
sibətlərimizin tarixində ilk dəfə ola
raqAzərbaycanvəRusiyanınaliqa
nunvericilik orqanlarının müvafiq
komitələrininBakıdailkiclasıkeçiri
lir.Buiclasdamüzakirəedilənməsə
lələr əlaqələrimizin gələcək inkişafı

baxımından çox əhəmiyyətlidir.
Qeydolunduki,RusiyaFederasiyası
iləiqtisadi,humanitar,mədənisahə
lərdəmünasibətlərimizdəgünbəgün
inkişafetməkdədir.Ölkələrimizara
sında hərtərəfli əməkdaşlığın daha
dadərinləşməsi üçünbütün imkan
larmövcuddur.
LeonidKalaşnikovbildirdiki,Ru

siya Azərbaycanla əlaqələrin dərin
ləşməsində, o cümlədən parlament
lər səviyyəsində münasibətlərin da
vamlıinkişafındamaraqlıdır.Bu,hər
ikixalqınmənafeyinəuyğundur.

Noyabrın 30da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyənin öl
kəmizdəsəfərdəolanxarici işlərna
ziriMövludÇavuşoğlunun başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş
dü.
Spikerqəbuldadediki,Uluöndər

Heydər Əliyevin vaxtı ilə söylədiyi
“birmillət,ikidövlət”ifadəsibugün
real həyatda öz təsdiqini tapmışdır.
AzərbaycanTürkiyə münasibətləri
digərdünyadövlətləriüçünnümunə
olabiləcəkbirsəviyyədədir.
Sədr Azərbaycan  Prezidenti cə

nab İlham Əliyevin İqtisadi Əmək
daşlıqTəşkilatının(D8)IXzirvəgö
rüşündə, Türkiyə Prezidenti cənab
Rəcəb Tayyib Ərdoğanın BakıTbili
siQarsdəmiryoluxəttininaçılışında
iştiraklarınıxatırlayaraq,hərikiölkə
ninqlobal əhəmiyyətəmalik layihə
lərə imza atdığını söylədi. Bildirildi
ki,istərneftqaz,istərsənəqliyyatsa
həsindəkibuuğurlarımızqürurveri
cidir.
Türkiyənin xarici işlər naziri qeyd

etdi ki,AzərbaycanlaTürkiyə arasın
da əməkdaşlığın yüksək səviyyədə
olması,qloballayihələrinbirgəhəyata
keçirilməsi bölgənin tərəqqisi və təh
lükəsizliyibaxımındançoxönəmlidir.
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ÇıxışedənmaliyyənaziriSamirŞəri
fov bildirdi ki, Prezidentin tövsiyəsinə
əsasən, 2018ci il üçün Azərbaycanda
ehtiyacmeyarı14manatvəya12%artı
rılaraq130manataçatdırılır.
Nazirəlavəetdiki,2018ciilindövlət

büdcəsinin müzakirəsi zamanı millət
vəkillərininsəsləndirdikləritəkliflərhö
kuməttərəfindənilkintəhliledilib.On
larıntəkliflərinəuyğunolaraqbəzitəd
birlər üzrə xərclər üçün tələb edilən
maliyyə təminatını yaratmaq məsələsi
nəzərdən keçirilib və müəyyən istiqa
mətlərüzrəxərclərartırılıb.
Samir Şərifov bildirdi ki, Prezident

İlhamƏliyevin təşəbbüsü ilə eşitməvə
ürək qüsuru olan uşaqların müalicəsi
üçün 4milyonmanat vəsait ayrılacaq.
Bu məsələlər Maliyyə Nazirliyi və Sə
hiyyəNazirliyinin birgə iştirakı ilə də
qiqləşdiriləcək. Növbəti ildən dövlət
büdcəsihesabınaeşitməvəürəkqüsuru
olanuşaqlarmüalicəolunacaq.
Dahasonranazirqeydetdiki,2018ci

ilindövlətbüdcəsininlayihəsindəsiyasi
partiyalarüçünnəzərdətutulanmaliyyə
yardımının məbləğinin 20%, yəni 500
minmanatartırılaraq3,1milyonmana

ta,qeyrihökuməttəşkilatlarınanəzərdə
tutulanmaliyyəyardımınınməbləğinin
12,1%, yəni  600minmanat artırılaraq
5,6 milyon manata çatdırılması təmin
olunacaq.
Vurğulandı ki, bir sıra təşkilatların

büdcələriüzrəxərclərinartırılmasıüçün,
o cümlədən Üzeyir Hacıbəyli adına
Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestri
ninbədiiheyətinəaidolanişçilərinaylıq
vəzifə maaşlarına prezident əlavəsinin
tətbiqiiləəlaqədar,EnergetikaNazirliyi
nin və Polşada açılacaq ticarət nüma
yəndəliyininbəzixərclərinintənzimlən
məsiməqsədiiləəlavəvəsaitayrılacaq.
 Təhsil bölməsində TəhsilNazirliyi

nin Sair xərclər maddəsində nəzərdə
tutulmuşvəsaitin 46milyonmanatının
təyinatıdəyişdirilərəktələbələrəverilən
təqaüdlərxərcmaddəsinəyönəldiləcək.
Beləliklə, 2018ci ilüçünhəminmaddə
üzrəxərclər70milyonmanataçatdırıla
caqki,budacariililəmüqayisədə11,3
milyonmanatvəya19,3%çoxdur.He
sab edirik ki, bu da 2018ci ilin büdcə
layihəsininmüzakirəsi zamanı təqaüd
lərlə bağlı yaranmış anlaşılmazlıqları
tamaradanqaldırır.

Ediləcək dəyişikliklər nəticəsində
dövlətbüdcəsininxərcləriilkinproqno
zanisbətən141,3milyonmanatartırıla
raq21milyard47milyonmanataçatdı
rılacaqdır. Bununla əlaqədar dövlət
büdcəsinin kəsiri 141,3 milyon manat
artırılırvə920milyonmanataçatdırılır.
Buda cari illəmüqayisədə 255milyon
manatazdır.
Müzakirələrdən sonra “Azərbaycan

Respublikasının2018ciildövlətbüdcəsi
haqqında”qanunlayihəsivəbüdcəzər
finədaxilolan“Sosialtəminatıvəmüda
fiəni həyata keçirənmüvafiq icra haki
miyyətiorqanının2018ciilbüdcəsihaq
qında”, “İşsizlikdən sığorta fondunun
2018ciilbüdcəsihaqqında”,“Azərbay
canRespublikasının2018ci ilüçünya
şayışminimumuhaqqında”, “Azərbay
canRespublikasının2018ciilüçünehti
yacmeyarınınhəddihaqqında”,“Azər
baycan Respublikası Milli Məclisinin
2018ci il üçün xərclər smetası haqqın
da”və“HesablamaPalatasının2018ciil
üçün xərclər smetası haqqında” qanun
layihələrisəsəqoyularaqqəbuledildi.
BununladaMilliMəclisdə2018ciilin

dövlətbüdcəsitəsdiqləndi.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisdə 2018-ci ilin 
dövlət büdcəsi təsdiqləndi

Noyabrın21dən23dəkMilliMəclis
də“AzərbaycanRespublikasının2018ci
ildövlətbüdcəsihaqqında”qanunlayi
həsivəbüdcəpaketinədaxilolandigər
qanun layihələri müzakirəyə çıxarıldı.
Dekabrın1dəisəMilliMəclisdədövlət
büdcəsi ilə bağlı müzakirələrin yekun
iclasıkeçirildi.
Büdcə müzakirələrində Milli Məcli

sinSədriOqtayƏsədovçıxışedərəkde
di ki, Azərbaycan Prezidenti cənab İl
hamƏliyevindüşünülmüşiqtisadiinki
şaf strategiyası son illər dünya iqtisadi
böhranı ilə əlaqədar ölkəmizdə mak
roiqtisadisabitliküçünyaranantəhlükə
lərinqarşısınıalmağaimkanvermişdir.
Bildirildiki,büdcəzərfinədaxilolansə
nədlərölkəhəyatındamüşahidəolunan

müsbətdinamikdəyişiklikləriəksetdi
rir.Sədronudavurğuladıki,Azərbay
can iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi,
eləcədə biznesmühitinin yaxşılaşdırıl
ması,infrastrukturuninkişafetdirilməsi,
maliyyəbazarınıntəkmilləşdirilməsivə
digərsahələrdəhəyatakeçirilən tədbir
ləriqtisadiyyatımızınrəqabətqabiliyyə
tininartmasınagətiribçıxarmışdır.
Spiker qeyd etdi ki, 2018ci il üçün

dövlətbüdcəsininlayihəsiölkəmizinso
sialiqtisadidurumuvəmüasirdövrün
çağırışlarınəzərəalınmaqlatərtibolun
muşdur. Nazirlər Kabinetinin təqdim
etdiyi büdcə zərfinin sənədləri göstərir
ki, növbəti ildə də real iqtisadi artım
proqnozlaşdırılır.
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənaye

və sahibkarlıq komitəsinin sədri Ziyad
Səmədzadəbildirdiki,2017ciildəölkə
mizin iqtisadiyyatında baş vermişmü
hümhadisələr2018ciildəonundahada
inkişafedəcəyinəinamıartırır. Komitə
sədri qeyd etdi ki,Azərbaycan dövləti
2017ciildəheçbirsosialproqramınic
rasınıdayandırmamış,valyutaehtiyatla
rınıartırmış,tədiyyəbalansınıngöstəri
ciləriniyaxşılaşdırmışdır.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov

büdcəiləbağlımüzakirələrinyekunic
lasında dedi ki, büdcə layihəsi parla
mentinplenariclasındaüçgünmüzaki
rə olunduqdan sonra səsləndirilən tək
liflərəbaxılmasıüçünhökumətə10gün
vaxtverilmişdi.Bugünbüdcəlayihəsi
yenidənmüzakirəyətəqdimedilir.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
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BudövrərzindəNeftFondunungəlir
ləriəhəmiyyətlidərəcədəartdı,onun
gəlirlərihesabınadövlətinvacibehti
yacları ödənildi, ölkəmizinmilli təh
lükəsizliyigücləndirildi,iqtisadiyyatı
mızındavamlıinkişafı,iqtisadimaliy
yəimkanlarımöhkəmləndirildi.
Azərbaycanın müstəqilliyi əbədi

dir. Buna əyani misal 2017ci ilin
sentyabrında imzalanmış “Şahdə
niz2”layihəsiüzrəkontraktıgöstər
məkolar.“Şahdəniz2”dünyanınən
iri enerji layihələrindən biridir. Bu
layihə ölkəmizin uzunmüddətli və
dayanıqlı iqtisadi inkişafını təmin
edəcək,onun iqtisadiqüdrətini əhə
miyyətlidərəcədəartıracaqdır.Döv
lətimizin milli maraqlara söykənən
enerjisiyasəti,nüfuzlubeynəlxalqtə
sisatlarla sıx əməkdaşlığı, iqtisadiy
yatınşaxələndirilməsivəneftgəlirlə
rindən istifadənin şəffaflığı keyfiy
yətli inkişafın əsas elementlərindən
dir.Butarixilayihədəiştirakçıdövlət

və şirkətlərin geniş əməkdaşlığı tə
minediləcəkdir.BizbunaÜmummil
liliderimizHeydərƏliyevinmüdrik
liyivəuzaqgörənliyinəticəsindəha
zırladığıAzərbaycanın enerji strate
giyasıəsasındanailolmuşuq.Müstə
qillik əldə etdikdən 3 il sonraAzər

baycandünyanınaparıcışirkətləriilə
“Əsrin müqaviləsi”ni imzaladı. Hə
minmüqavilə“XXəsrinmüqaviləsi”
adlandırılmışdır. “Şahdəniz2” mü
qaviləsiisəPrezidentİlhamƏliyevin
sözləriilədesək,“XXIəsrinmüqavi
ləsiolacaqdır”.

STRATEGİYA

Dövlət büdcəsinin 
davamlı və keyfiyyətli inkişafda 
rolunun artırılması məsələləri

Azərbaycan qlobal dünya böhranı
illərindədəözdinamik inkişafınıda
vam etdirmişdir. Bu, təkcə neft amili
hesabına olmamışdır. Düşünülmüş,
qabaqlayıcı tədbirlər, qanunvericilik
bazasının möhkəmləndirilməsi, milli
maraqların qorunması istiqamətində
atılancəsarətliaddımlarölkəiqtisadiy
yatının ahəngdar fəaliyyəti üçünmü
hümroloynamışdır.
Bütünbukonkretfaktlaronugöstə

rir ki, müstəqilliyin ilk illərində ağır
böhranşəraitindəyaşayanAzərbaycan

UluöndərHeydərƏliyevinmüəyyən
etdiyi inkişaf strategiyasının uğurla
reallaşmasınəticəsindəgüclübirdöv
lətəçevrilmişdir.1994cüilsentyabrın
20də “Əsrin müqaviləsi”nin bağlan
ması, dünyanın aparıcı şirkətlərinin
Azərbaycanınneftsənayesinəmilyard
dollarlavəsaitqoyması,birgəsəmərəli
əməkdaşlıq ölkəmizin beynəlxalq
aləmdə nüfuzunun artmasına, onun
demokratik,azadbazarmünasibətləri
nə əsaslanan yeni iqtisadi sisteminin
yaranmasınaböyükdəstəkoldu.

BakıTbilisiCeyhanneftkəmərivə
BakıTbilisiƏrzurum qaz kəmərinin
istifadəyə verilməsi Azərbaycanın
dünya iqtisadiyyatına inteqrasiya
olunmasına, dövlətimizin iqtisadi
qüdrətinin,maliyyəimkanlarınınart
masınagüclütəkanverdi.1999cuil
dəneftinsatışındandaxilolangəlirlə
rinsəmərəliistifadəolunmasıməqsə
diiləAzərbaycandövlətiözününNeft
Fondunu yaratdı. Bu, Heydər Əliye
vinölkəmizinuzunillərdinamikinki
şafınaxidmətedəcəkstratejixəttiidi.

akademik Ziyad Səmədzadə
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,

sənaye və sahibkarlıq  
komitəsinin sədri

Son 14 il  də Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki 
şa  fın  da baş ve  rən kə  miy  yət, key  fiy  yət də  yi  şik 
lik  lə  ri miq  ya  sı və nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə, sö  zün əsl 
mə  na  sın  da, müs  tə  qil  li  yi  miz ta  ri  xin  də ana  lo  qu 
ol  ma  yan nailiy  yət  lər ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lə bi  lər. 
Bu dövr  də öl  kə  nin ÜDMi 3,4 də  fə art  mış, in 
ki  şaf sə  viy  yə  si  ni xa  rak  te  ri  zə edən bü  tün əsas 
gös  tə  ri  ci  lər əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də yax  şı  laş  mış, 
Azər  bay  can re  gion  da ən güc  lü iq  ti  sa  di po  ten 
siala ma  lik olan öl  kə  yə çev  ril  miş  dir.

“Bakı-Tbilisi-QarstarixiİpəkYolununbirhissəsinin
bərpasıdeməkdirvəbundanÇin,Qazaxıstan,Orta
Asiya,Azərbaycan,Gürcüstan,Türkiyə,Avropaöl-
kələri istifadə edəcəklər. “Şimal-Cənub” nəqliyyat
dəhliziHindistan,Pakistan,İran,Azərbaycan,Rusi-
ya vəAvropaölkələrini birləşdirəcək.Azərbaycan
hər iki layihədə fəal iştirakçıdırvəözmaliyyəre-
surslarınıortayaqoyanölkədir”.

İlhamƏliyev
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2010cu ildə neftin qiyməti 79 dollar
dan2011ciildə104dollarayüksəlmiş
di.Azərbaycanhökumətisürətləartan
neftgəlirlərindənölkəiqtisadiyyatının
möhkəmlənməsi,vacib strateji vəzifə
lərin həyata keçirilməsi üçün istifadə
etdi. Məhz belə yanaşma nəticəsində
yaradılanmaliyyə,iqtisadibazaimkan
verdi ki, neftin qiymətinin 45 dollar
olduğu şəraitdə Azərbaycan dövləti
büdcə gəlirlərini 3,3 milyard manat,
xərclərini isə 3,9milyardmanat artır
sın.Aparılanhesablamalarsübutedir
ki,neftinqiymətinin5065dollarciva
rındaortamüddətdədədavametməsi
büdcə gəlir və xərclərinin əsas para
metrlərininsəviyyəsinəgörədigəröl
kələrlə müqayisədə respublikamızın
mövqeyinindahadamöhkəmləndiril
məsinə, 2015ci il devalvasiyasının
mənfinəticələrininaradanqaldırılma
sıprosesininsürətləndirilməsinəmüs
bəttəsirgöstərəcəkdir.
Bütünbunlarbirdahaonudeməyə

əsasverirki,Azərbaycanhökumətinin
dövlətbüdcəsindəneftinqiyməti,Neft
Fondununvəsaitlərindənistifadəedil

məsi ilə bağlı yanaşması milli iqtisa
diyyatın,xüsusilədəqeyrineftsekto
runun inkişafı, qlobal risklərdən qo
runmaq, gələcək keyfiyyətli tərəqqi
üçünmöhkəmiqtisadibazayaratmaq
baxımındantamamilədüzgündür.
Valyutaehtiyatlarımilliiqtisadiyya

tıninkişafı,dövlətimiziniqtisaditəhlü
kəsizliyinintəminatıbaxımındangüc
lüvasitədir.BuvasitənimüstəqilAzər
baycan dövləti yaradıb. Ona görə də
bəzən səslənən “holland sindromu”,
“lənətlənənneftdollarları”kimi fikir
ləriAzərbaycanaaidetmək,neftamili
hesabınagörülənirimiqyaslıişləriqiy
mətləndirməmək kimi yanlış, milli
mənafelərimizəxələlgətirənbaxışların
heçbirəsasıyoxdur.Azərbaycanmüs
təqillik əldə etdikdən sonra ölkənin
birmənalısahibinəçevrilib.
PrezidentİlhamƏliyevintarixiyad

daşımız,bugün,eləcədəgələcəknə
sillərüçünböyükmənadaşıyanfikir
lərini bir daha xatırlamaq yerinə dü
şərdi: “Dayanıqlı inkişaf üçün qeyri
neft sektoru inkişaf etməlidir. Çünki
bu, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndiril

məsinə xidmət göstərir və bu sahədə
çoxböyüknailiyyətlərvar.Məndəfə
lərlə demişəm ki, prioritet istiqamət
qeyrineftsektorudur.
Bizbugüniqtisadimüstəqilliyi tə

minetmişik.İqtisadimüstəqilliksiyasi
müstəqilliyin əsasıdır. Azərbaycan
dünya miqyasında müstəqil siyasət
aparannadirölkələrdənbiridir.İqtisa
di müstəqillik isə neftçilərin zəhməti
hesabınatəminedilir”.
Respublikanın dövlət büdcəsinə

NeftFondundantransfertobyektivzə
rurətdir. Hamıya məlumdur ki, Neft
Fondundanistifadəciddinəzarət,şəf
faflıqşəraitindəhəyatakeçirilirvəçox
mühümehtiyaclaradövlətiniqtisadi,
enerji, sosial təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinəyönəldilir.
Sondövrlərdəölkədəsənayeləşmə

nin sürəti yüksəlmiş, onunaparıcı və
ənənəvisahələrindənolanmetallurgi
ya, maşınqayırma, kimya, əczaçılıq,
inşaatmateriallarınınistehsalı,qidavə
digər istehsal sahələri genişlənməklə
bərabər, kosmik sənayesi, gəmiqayır
makimiyenisahələryaradılmış,qeyri

STRATEGİYA

BakıTbilisiQarsdəmiryolununbu
ilistifadəyəverilməsi,BakıBeynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının tikintisinin
2018ciilinIyarımilindəbaşaçatdırıl
ması, burada xüsusi iqtisadi zonanın
yaradılması, sözsüzki, tranzit imkan
larımızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra
caqdır.
2017ciilin10ayıərzindəgörülmüş

irimiqyaslıişlər,həyatakeçirilmişisla
hatlar,cənabPrezidentinilərzindəic
laslarda,digərmühümtədbirlərdəçı
xışları,fikirlərionudeməyəəsasverir
ki,2018ciildəmüsbətmeyillərgüclə
nəcəkdir.
Razılıq hissi ilə qeyd edilməlidir

ki,budeyilənləridekabrın1dəMilli
Məclisdədövlətbüdcəsiiləbağlımü
zakirələrin yekun iclasında qəbul
olunan2018ciilindövlətbüdcəsinin
parametrləri də təsdiqləyir. Qeyd
edək ki, gələn ilin dövlət büdcəsi
“Büdcə sistemihaqqında”Qanunun
tələblərinə uyğun olaraq hazırlan
mışdır.Azərbaycanhökuməti iqtisa
distrukturlarlaəlaqəlişəkildəfəaliy
yətgöstərərək, iqtisadi inkişafproq
nozlarına, Prezident İlham Əliyevin
islahatların dərinləşməsi, qeyrineft
sektorunun inkişafını ehtiva edən
fərmanvəsərəncamlarınaəsaslanaraq
konkret hədəflərmüəyyən etmişdir.
Bizartıqbirneçəildirki,qlobalrisk
lərdən, onun milli iqtisadiyyatlara
təsirindən,butəsirəqarşıqabaqlayıcı
tədbirlərin görülməsindəndanışırıq.
Razılıq hissi ilə qeyd etməliyik ki,
Azərbaycan dövlətinin apardığı
uğurlu iqtisadi siyasət, hökumətin
bu siyasətin reallaşması istiqamətin
dəgördüyütədbirlərqlobalrisklərin
təsirlərinixeyliazaltmağaimkanver
mişdir. Ona görə də dövlət başçısı
xüsusi olaraq vurğulayır ki, ölkədə
maliyyə sabitliyi var, respublikanın
maliyyəresurslarıartır,dahairimiq
yaslı layihələrin həyata keçirilməsi
imkanlarıgenişlənir.Onugöstərmək

kifayətdir ki, Azərbaycan dövləti
2017ci ildəheçbirsosialproqramın
maliyyələşdirilməsini dayandırma
mış, valyuta ehtiyatlarını artırmış,
tədiyyə balansında müsbət saldoya
nailolmuş,gələcəyəhədəflənmiş la
yihələrin maliyyələşdirilməsini da
vam etdirmiş, 2018ci ildə davamlı
inkişaf,sosialtərəqqimeyillərinigüc
ləndirməyəəsasyaradandövlətbüd
cəsilayihəsinihazırlamışdır.
İlknövbədədövlətbüdcəsiningə

lirləri 2017ci il üzrə təsdiq olunmuş
proqnozu iləmüqayisədə20%,2016
cıilləmüqayisədə15%çoxdur.Bunlar
kifayətqədərböyükartımdır.Müqa
yisəüçünonudaqeydedəkki,2018
ci il üçün nəzərdə tutulmuş büdcə
xərcləri 2005ci ilin cəmidövlət büd
cəsindən1,7dəfəçoxdur,2006cı ilin
dövlətbüdcəsinin87%nəbərabərdir.
Diqqəticəlbedənməqambirdəodur
ki, dünya bazarında neftin qiyməti
20052006cıillərdə53,4və64,3dollar
idi,yəni2018ciilüçündövlətbüdcə
sinin formalaşmasındanəzərdə tutu
lanneftinqiymətindənçoxolduğubir
şəraitdədövlətbüdcəsiningəlirləricə
mi4milyardmanatdandaazidi.
Eynizamanda,onudaqeydetmək

lazımdırki,büdcəvergisiyasətiümu
mimakroiqtisadisiyasətintərkibhis
səsiolmaqlarealgözləntilərvəproq
nozlarüzərindəqurulmuşdur.Busi
yasətdavamlı,həmdəuzunmüddətli
keyfiyyətli inkişaf məqsədlərinə xid
mətedir,müxtəliffiskalrisklərinəzə
rəalırvəmüvafiqmaliyyəehtiyatları
nıformalaşdırır.
2018ci ildəAzərbaycan Respubli

kasınınVergilərNazirliyi üzrə proq
nozməbləğiÜDMin11,4%ihəcmin
dəolmaqla7milyard907milyonma
natnəzərdətutulurki,budacariilin
proqnozundan 3,4%, 2016cı illəmü
qayisədə isə 12,7% çoxdur. Dövlət
Neft Fondundan transfertlər nəzərə
alınmadanVergilərNazirliyixəttiüz

rə 2018ci ildəvergidaxilolmalarının
ümumibüdcəgəlirlərindəxüsusi çə
kisi72,5%təşkiledəcəkdir.
Dövlət büdcəsi layihəsində Göm

rükKomitəsixəttiüzrədaxilolmaların
proqnozu ÜDMin 3,5%i həcmində
olmaqla2,4milyardmanatnəzərdətu
tulur.
Tarixi təcrübə göstərir ki, təbii re

surslarla zəngin olan ölkələr dövlət
büdcələrinihazırlayarkənresursamili
nəxüsusifikirverirlər.Dövlətbüdcəsi
ninformalaşdırılmasında1barrelnef
tinqiymətiçoxmüzakirəolunanməsə
lələrdənbiridir.Büdcədəneftinqiymə
tinəqədərgötürülməlidirsualınaopti
mal cavab tapmaqüçündünyabaza
rındaneftinqiymətinindəyişməsime
yilləri ətraflı təhlil edilib, ekspertqiy
mətləndirmələriaparılıbvəneftinqiy
mətindəkonsensusformalaşıb.Höku
mətdövlətbüdcəsində1barrelneftin
qiymətinin45dollarolmasınıməqbul
sayıb.Bizimfikrimizcə,burəqəmreal
lığı, baş verə biləcək riskləri nəzərə
alır. Bəziləri bu rəqəmin az, bəziləri
yüksəkolduğunuqeydedirlər.Əlbət
tə,burəqəmdahaçoxvəyadahaaz
ola bilərdi. Lakin birinci halda höku
mətdahaçoxrisklərəməruzqalardı...
İkincihalda,biziqtisadi,sosialinkişa
fımızdangeriqala,birçoxmühümla
yihələrin reallaşmasında çətinliklərlə
üzləşərdik. Hökumət belə hesab edir
ki,2018ci ilüçünneftinbarrelinin45
dollar müəyyən edilməsi qarşıya qo
yulan hədəflərə nail olmağa imkan
verəcək. Bununla əlaqədar olaraq biz
beləbirsadətəhlilapardıq:son15ilin
təcrübəsigöstərirki,dövlətbüdcəsinin
gəlirləribir, iki il istisnaolmaqla, ildə
1,82milyardmanat artır.Ənyüksək
artım20072008ciillərdəolub4mil
yard manat (1 barrel neftin qiyməti
2007ciildə71,1dollardan2008ciildə
96,5dollarayüksəlib).2011ciildədöv
lətbüdcəsiningəlirlərinin4,3milyard
manatartımınınəsassəbəbiisəoidiki,
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2010cu ildə neftin qiyməti 79 dollar
dan2011ciildə104dollarayüksəlmiş
di.Azərbaycanhökumətisürətləartan
neftgəlirlərindənölkəiqtisadiyyatının
möhkəmlənməsi,vacib strateji vəzifə
lərin həyata keçirilməsi üçün istifadə
etdi. Məhz belə yanaşma nəticəsində
yaradılanmaliyyə,iqtisadibazaimkan
verdi ki, neftin qiymətinin 45 dollar
olduğu şəraitdə Azərbaycan dövləti
büdcə gəlirlərini 3,3 milyard manat,
xərclərini isə 3,9milyardmanat artır
sın.Aparılanhesablamalarsübutedir
ki,neftinqiymətinin5065dollarciva
rındaortamüddətdədədavametməsi
büdcə gəlir və xərclərinin əsas para
metrlərininsəviyyəsinəgörədigəröl
kələrlə müqayisədə respublikamızın
mövqeyinindahadamöhkəmləndiril
məsinə, 2015ci il devalvasiyasının
mənfinəticələrininaradanqaldırılma
sıprosesininsürətləndirilməsinəmüs
bəttəsirgöstərəcəkdir.
Bütünbunlarbirdahaonudeməyə

əsasverirki,Azərbaycanhökumətinin
dövlətbüdcəsindəneftinqiyməti,Neft
Fondununvəsaitlərindənistifadəedil

məsi ilə bağlı yanaşması milli iqtisa
diyyatın,xüsusilədəqeyrineftsekto
runun inkişafı, qlobal risklərdən qo
runmaq, gələcək keyfiyyətli tərəqqi
üçünmöhkəmiqtisadibazayaratmaq
baxımındantamamilədüzgündür.
Valyutaehtiyatlarımilliiqtisadiyya

tıninkişafı,dövlətimiziniqtisaditəhlü
kəsizliyinintəminatıbaxımındangüc
lüvasitədir.BuvasitənimüstəqilAzər
baycan dövləti yaradıb. Ona görə də
bəzən səslənən “holland sindromu”,
“lənətlənənneftdollarları”kimi fikir
ləriAzərbaycanaaidetmək,neftamili
hesabınagörülənirimiqyaslıişləriqiy
mətləndirməmək kimi yanlış, milli
mənafelərimizəxələlgətirənbaxışların
heçbirəsasıyoxdur.Azərbaycanmüs
təqillik əldə etdikdən sonra ölkənin
birmənalısahibinəçevrilib.
PrezidentİlhamƏliyevintarixiyad

daşımız,bugün,eləcədəgələcəknə
sillərüçünböyükmənadaşıyanfikir
lərini bir daha xatırlamaq yerinə dü
şərdi: “Dayanıqlı inkişaf üçün qeyri
neft sektoru inkişaf etməlidir. Çünki
bu, ölkə iqtisadiyyatının şaxələndiril

məsinə xidmət göstərir və bu sahədə
çoxböyüknailiyyətlərvar.Məndəfə
lərlə demişəm ki, prioritet istiqamət
qeyrineftsektorudur.
Bizbugüniqtisadimüstəqilliyi tə

minetmişik.İqtisadimüstəqilliksiyasi
müstəqilliyin əsasıdır. Azərbaycan
dünya miqyasında müstəqil siyasət
aparannadirölkələrdənbiridir.İqtisa
di müstəqillik isə neftçilərin zəhməti
hesabınatəminedilir”.
Respublikanın dövlət büdcəsinə

NeftFondundantransfertobyektivzə
rurətdir. Hamıya məlumdur ki, Neft
Fondundanistifadəciddinəzarət,şəf
faflıqşəraitindəhəyatakeçirilirvəçox
mühümehtiyaclaradövlətiniqtisadi,
enerji, sosial təhlükəsizliyinin təmin
edilməsinəyönəldilir.
Sondövrlərdəölkədəsənayeləşmə

nin sürəti yüksəlmiş, onunaparıcı və
ənənəvisahələrindənolanmetallurgi
ya, maşınqayırma, kimya, əczaçılıq,
inşaatmateriallarınınistehsalı,qidavə
digər istehsal sahələri genişlənməklə
bərabər, kosmik sənayesi, gəmiqayır
makimiyenisahələryaradılmış,qeyri

STRATEGİYA

BakıTbilisiQarsdəmiryolununbu
ilistifadəyəverilməsi,BakıBeynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanının tikintisinin
2018ciilinIyarımilindəbaşaçatdırıl
ması, burada xüsusi iqtisadi zonanın
yaradılması, sözsüzki, tranzit imkan
larımızı əhəmiyyətli dərəcədə artıra
caqdır.
2017ciilin10ayıərzindəgörülmüş

irimiqyaslıişlər,həyatakeçirilmişisla
hatlar,cənabPrezidentinilərzindəic
laslarda,digərmühümtədbirlərdəçı
xışları,fikirlərionudeməyəəsasverir
ki,2018ciildəmüsbətmeyillərgüclə
nəcəkdir.
Razılıq hissi ilə qeyd edilməlidir

ki,budeyilənləridekabrın1dəMilli
Məclisdədövlətbüdcəsiiləbağlımü
zakirələrin yekun iclasında qəbul
olunan2018ciilindövlətbüdcəsinin
parametrləri də təsdiqləyir. Qeyd
edək ki, gələn ilin dövlət büdcəsi
“Büdcə sistemihaqqında”Qanunun
tələblərinə uyğun olaraq hazırlan
mışdır.Azərbaycanhökuməti iqtisa
distrukturlarlaəlaqəlişəkildəfəaliy
yətgöstərərək, iqtisadi inkişafproq
nozlarına, Prezident İlham Əliyevin
islahatların dərinləşməsi, qeyrineft
sektorunun inkişafını ehtiva edən
fərmanvəsərəncamlarınaəsaslanaraq
konkret hədəflərmüəyyən etmişdir.
Bizartıqbirneçəildirki,qlobalrisk
lərdən, onun milli iqtisadiyyatlara
təsirindən,butəsirəqarşıqabaqlayıcı
tədbirlərin görülməsindəndanışırıq.
Razılıq hissi ilə qeyd etməliyik ki,
Azərbaycan dövlətinin apardığı
uğurlu iqtisadi siyasət, hökumətin
bu siyasətin reallaşması istiqamətin
dəgördüyütədbirlərqlobalrisklərin
təsirlərinixeyliazaltmağaimkanver
mişdir. Ona görə də dövlət başçısı
xüsusi olaraq vurğulayır ki, ölkədə
maliyyə sabitliyi var, respublikanın
maliyyəresurslarıartır,dahairimiq
yaslı layihələrin həyata keçirilməsi
imkanlarıgenişlənir.Onugöstərmək

kifayətdir ki, Azərbaycan dövləti
2017ci ildəheçbirsosialproqramın
maliyyələşdirilməsini dayandırma
mış, valyuta ehtiyatlarını artırmış,
tədiyyə balansında müsbət saldoya
nailolmuş,gələcəyəhədəflənmiş la
yihələrin maliyyələşdirilməsini da
vam etdirmiş, 2018ci ildə davamlı
inkişaf,sosialtərəqqimeyillərinigüc
ləndirməyəəsasyaradandövlətbüd
cəsilayihəsinihazırlamışdır.
İlknövbədədövlətbüdcəsiningə

lirləri 2017ci il üzrə təsdiq olunmuş
proqnozu iləmüqayisədə20%,2016
cıilləmüqayisədə15%çoxdur.Bunlar
kifayətqədərböyükartımdır.Müqa
yisəüçünonudaqeydedəkki,2018
ci il üçün nəzərdə tutulmuş büdcə
xərcləri 2005ci ilin cəmidövlət büd
cəsindən1,7dəfəçoxdur,2006cı ilin
dövlətbüdcəsinin87%nəbərabərdir.
Diqqəticəlbedənməqambirdəodur
ki, dünya bazarında neftin qiyməti
20052006cıillərdə53,4və64,3dollar
idi,yəni2018ciilüçündövlətbüdcə
sinin formalaşmasındanəzərdə tutu
lanneftinqiymətindənçoxolduğubir
şəraitdədövlətbüdcəsiningəlirləricə
mi4milyardmanatdandaazidi.
Eynizamanda,onudaqeydetmək

lazımdırki,büdcəvergisiyasətiümu
mimakroiqtisadisiyasətintərkibhis
səsiolmaqlarealgözləntilərvəproq
nozlarüzərindəqurulmuşdur.Busi
yasətdavamlı,həmdəuzunmüddətli
keyfiyyətli inkişaf məqsədlərinə xid
mətedir,müxtəliffiskalrisklərinəzə
rəalırvəmüvafiqmaliyyəehtiyatları
nıformalaşdırır.
2018ci ildəAzərbaycan Respubli

kasınınVergilərNazirliyi üzrə proq
nozməbləğiÜDMin11,4%ihəcmin
dəolmaqla7milyard907milyonma
natnəzərdətutulurki,budacariilin
proqnozundan 3,4%, 2016cı illəmü
qayisədə isə 12,7% çoxdur. Dövlət
Neft Fondundan transfertlər nəzərə
alınmadanVergilərNazirliyixəttiüz

rə 2018ci ildəvergidaxilolmalarının
ümumibüdcəgəlirlərindəxüsusi çə
kisi72,5%təşkiledəcəkdir.
Dövlət büdcəsi layihəsində Göm

rükKomitəsixəttiüzrədaxilolmaların
proqnozu ÜDMin 3,5%i həcmində
olmaqla2,4milyardmanatnəzərdətu
tulur.
Tarixi təcrübə göstərir ki, təbii re

surslarla zəngin olan ölkələr dövlət
büdcələrinihazırlayarkənresursamili
nəxüsusifikirverirlər.Dövlətbüdcəsi
ninformalaşdırılmasında1barrelnef
tinqiymətiçoxmüzakirəolunanməsə
lələrdənbiridir.Büdcədəneftinqiymə
tinəqədərgötürülməlidirsualınaopti
mal cavab tapmaqüçündünyabaza
rındaneftinqiymətinindəyişməsime
yilləri ətraflı təhlil edilib, ekspertqiy
mətləndirmələriaparılıbvəneftinqiy
mətindəkonsensusformalaşıb.Höku
mətdövlətbüdcəsində1barrelneftin
qiymətinin45dollarolmasınıməqbul
sayıb.Bizimfikrimizcə,burəqəmreal
lığı, baş verə biləcək riskləri nəzərə
alır. Bəziləri bu rəqəmin az, bəziləri
yüksəkolduğunuqeydedirlər.Əlbət
tə,burəqəmdahaçoxvəyadahaaz
ola bilərdi. Lakin birinci halda höku
mətdahaçoxrisklərəməruzqalardı...
İkincihalda,biziqtisadi,sosialinkişa
fımızdangeriqala,birçoxmühümla
yihələrin reallaşmasında çətinliklərlə
üzləşərdik. Hökumət belə hesab edir
ki,2018ci ilüçünneftinbarrelinin45
dollar müəyyən edilməsi qarşıya qo
yulan hədəflərə nail olmağa imkan
verəcək. Bununla əlaqədar olaraq biz
beləbirsadətəhlilapardıq:son15ilin
təcrübəsigöstərirki,dövlətbüdcəsinin
gəlirləribir, iki il istisnaolmaqla, ildə
1,82milyardmanat artır.Ənyüksək
artım20072008ciillərdəolub4mil
yard manat (1 barrel neftin qiyməti
2007ciildə71,1dollardan2008ciildə
96,5dollarayüksəlib).2011ciildədöv
lətbüdcəsiningəlirlərinin4,3milyard
manatartımınınəsassəbəbiisəoidiki,
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lələrində istehsal müəssisələri uğurla
fəaliyyətgöstərir.Bunlarlayanaşı,Ha
cıqabulda,Mingəçevirdə və digər ra
yonlardadayenitexnoparklarınyara
dılmasıiləbağlımühümişlərgörülür.
Aparılan hesablamalar göstərir ki,

20152017ciillərərzindəölkədəsəna
ye parklarının nəzdindəki müəssisə
lərdəmallarıntəqdimedilməsi,işlərin
yerinəyetirilməsi vəxidmətləringös
tərilməsihəcmi600milyonmanatdan
çoxolmuşdur.Heçşübhəsizki,işəsa
lınantexnoparklar,sənayeməhəllələri
ildənilə ölkənin sənaye potensialını
artıracaqlar. Texnoparklar bir neçə il
dənsonraartıqbüdcəgəlirlərininfor
malaşmasında, emal sənayesinin qu
ruluşunun təkmilləşdirilməsində, iş
yerlərinin yaradılmasında daha fəal
iştirakedəcəklər.
Sahibkarlara dəstəyin əhəmiyyətli

formalarındanbiri investisiyatəşviqi
mexanizminin tətbiqidir. İndiyədək
194sahibkarlıqsubyektinə212inves
tisiyatəşviqisənəditəqdimolunmuş
durki,bulayihələrinreallaşmasınə
ticəsində yerli istehsala 1,8 milyard
manatinvestisiyayatırılacaq,14min
dənçoxyeniişyeriaçılacaqdır.İnves
tisiyatəşviqisənədialmış80dənçox
müəssisə artıq fəaliyyət göstərir, di
gərləri isə gələn ilin sonuna qədər
fəaliyyətəbaşlayacaqdır.Buvədigər
faktlaronusübutedirki,realsektor
da iqtisadi fəallığın artırılması inno
vativ iqtisadiyyatın inkişafına güclü
dəstəkolacaq.Müasirtexnoparkların,
müasir texnologiyalaraəsaslanansə
nayeməhəllələrininyaradılmasıkey
fiyyətliiqtisadiartıma,məhsulixracı
imkanlarının genişləndirilməsinə
müsbəttəsirinigöstərəcəkdirki,bun
lardasonnəticədəözəksinimilliiq
tisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin,
səmərəliliyinin yüksəldilməsində ta
pacaqdır.Dünyatəcrübəsisübutedir
ki,keyfiyyətliiqtisadiinkişafdövlətin
maliyyəimkanlarınıartıranənbirinci
vəhəllediciamildir.
2018ciildövlətbüdcəsininxərcləri

2017ciilləmüqayisədə16,5%,2016cı
ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə

17,8%çoxdur.2018ciildövlətbüdcə
sində əsaslı xərclər üçün 2017ci ilə
nisbətən46%çoxvəsaitnəzərdətutu
lub.Onundövlət büdcəsi xərclərində
xüsusiçəkisi37,7%təşkiledəcəkdirki,
bu da 2017ci ilə nisbətən 7,6% çox
dur.
Əsaslı xərclərin tərkib hissəsi olan

dövlətəsaslıvəsaitqoyuluşu(investisi
ya) xərcləri 62,5% təşkil edəcəkdir ki,
budabirsırastratejilayihələrinvaxtın
daicrasıüçünçoxvacibdir.Ümumilik
də gələn il əsas kapitala investisiya
qoyuluşları15,9milyardmanat,xarici
investisiyaların7,7milyardmanat,da
xili investisiyaların8,2milyardmanat
olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyrineft
sektorunaisə9,5milyardmanatinves
tisiyayatırılacağıgözlənilir.
Dövlət büdcəsinin nəzərdə tutul

muşxərcləriiqtisadiislahatlarıdavam
etdirmək,ölkəninmüdafiəqabiliyyəti
nigücləndirmək,iqtisadi,ərzaq,ekolo
ji təhlükəsizliyi təminetmək,eləcədə
investisiya və sosial, regional inkişaf
proqramlarının,qeyrineftsektorunda
yeni istehsal və xidmət müəssisələri
nin yaradılması, emal sənayesinin və
onun strukturunun təkmilləşməsi, öl
kədəiçməlisuvəqaztəchizatınınyax
şılaşdırılması,kanalizasiyavəmeliora
siya sistemlərinin müasir tələblər sə
viyyəsində yenidən qurulması, kənd
yollarının tikintisi, informasiyakom
munikasiya texnologiyalarının tətbiqi,
elektron hökumətin genişləndirilməsi
və digər mühüm problemlərin həlli
üçünmaliyyətəminatıyaradacaqdır.
Ötənəsrin90cıillərininikinciyarı

sından hökumətin qarşısında duran
mühümvəzifələrdənbiriDövlətBüd
cəsininÜDMdəxüsusiçəkisinitədri
cən yüksəltmək idi. Çünki büdcənin
gəlirvəxərclərininÜDMdəxüsusiçə
kisinin1315%arasındaolmasıdövlə
tinbirsıravacibfunksiyalarınınhəyata
keçirilməsinə imkan vermirdi. Son il
lərdəhəyatakeçiriləniqtisadiislahatla
rınsəmərəliliyininartması,iqtisadisi
yasətin prioritet istiqamətlərinin düz
günmüəyyənləşdirilməsi,özünüdoğ
rultmuşbeynəlxalqtəcrübədənbəhrə

lənməvədigəriqtisaditəşkilatitədbir
lərdövlətbüdcəsininəsasparametrlə
rininÜDMdəxüsusiçəkisinin2dəfə
dənçoxartmasınaimkanyaratdıki,bu
daAzərbaycandövlətininkonstitusion
funksiyalarınındahagenişşəkildəhə
yata keçirilməsinin iqtisadimaliyyə
əsaslarınımöhkəmləndirdi.Son5ildə
dövlətbüdcəsininÜDMdəxüsusiçə
kisi2733%arasındatərəddüdedir.
Son15ildədövlətbüdcəsinintərtibi

təcrübəsixeylitəkmilləşmiş,onundöv
lətinalimaliyyəsənədikimirespubli
kanın gələcək inkişaf parametrlərinin
müəyyənedilməsindəroluəhəmiyyət
lidərəcədəartmışdır.Qazanılmış təc
rübəuzunmüddətəmüəyyənedilmiş
inkişafproqnozlarındabüdcəgəlirləri
ninartırılmasınınvacibhədəflərindən
birikimigötürülməlidir.Bu,ilknövbə
dəadambaşınadüşənbüdcəgəlirlərini
qabaqcıl ölkələr səviyyəsinə qaldır
maq, BMTnin davamlı inkişaf məq
sədlərinə çatmaq, keyfiyyətli həyat
göstəriciləriniyaxşılaşdırmaqüçünva
cibdir.Təbiiki,bugöstəricininartması
ÜDMin, eləcə də büdcə gəlirlərinin
dəyişməsi meyillərinin intensivliyi,
həmçininneftamilindən istifadəedil
məsi,hökumətinneftinqiymətinə(eh
tiyatla) əsaslı yanaşması mövqeyi ilə
əlaqədardır.
Dünyamaliyyəiqtisadiböhranıtəs

diqlədi ki, azad bazarı fetişləşdirmək
olmaz.Birçoxölkələrin“hərşeyibazar
həlledir”şüarınıhakimideologiyanın
məhsulukimiönplanaçəkməsi,döv
lətin mühüm strateji vəzifələrdən
uzaqlaşdırılması həmin ölkələrin iqti
sadiyyatında ciddi uyğunsuzluqların
başverməsi,cəmiyyətdəsosialgərgin
liklərin artması ilə nəticələndi. Azər
baycan dövləti bu yolla getmir, yəni
azad bazarı fetişləşdirmir, özünün
müstəqilinkişafmodeliniseçir,iqtisa
di inkişafa təsir edən xarici və daxili
amilləriölkəninspesifikxüsusiyyətlə
rini,millimaraqlarını nəzərə almaqla
qiymətləndirir; malik olduğu strateji
resursları,ilknövbədətəbiiehtiyatları
dövlət mülkiyyətində saxladı, Dövlət
NeftŞirkətiniözəlləşdirmədi.Birsöz

STRATEGİYA

neft sənayesinin iqtisadi inkişafa real
dəstəyini artırmaq üçün tədbirlər
müəyyənedilmişdir.
“Bugünölkəmizdəsəhiyyə, təhsil,

mədəniyyət, sənaye, infrastruktur in
kişafedir,bütünsahələrdəinkişafvar...
Gəncə bu gün, eyni zamanda, böyük
sənaye mərkəzinə çevrilir. Buradakı
bir çox zavodlar ölkəmizin qeyrineft
sektorununinkişafındaçoxönəmlirol
oynayır.Buradaminlərlə işyeriyara
dılıb. Gəncə Avtomobil Zavodunu
qeydetməkkifayətdirki,bizonuntim
salındaAzərbaycandasənaye istehsa

lının necə inkişaf etdiyini görək. Biz
vaxtiləBelarus ilə traktor istehsalı sa
həsindəmüqaviləbağladıqvəburada
Belarus traktorları, ondan sonra yük
maşınları,avtobuslaryığılmağa,isteh
sal olunmağa başlanmışdır. İndi bu
zavod nəhəng bir sənayemərkəzidir.
Gəncə Avtomobil Zavodu indi digər
ölkələrdə sənaye sahələrinin yaradıl
masında iştirak edir. Yəni bu inkişaf
onagətiribçıxarıbki,həmdaxili tələ

bat təmin edilir, iş yerləri yaradılır,
qeyrineft sektoru inkişaf edir və biz
artıq qonşu ölkələrə də öz məhsulu
muzla,texnologiyalarımızlaçıxırıq”.
20182021ciillərdəqeyrineftsəna

ye sektoru üzrə 7,3% artım proqnoz
laşdırılır.ÜDMinisə2018ciildə1,5%,
növbəti illərdə isə orta hesabla 3,5%
artacağı gözlənilir.Qeyrineft sektoru
üzrə artım daha yüksək olacaqdır.
Amma bu proqnozları da ötmək im
kanlarıvar.DövlətbaşçısıİlhamƏliye
vin iqtisadi fəallığı artırmağa xidmət
edənsərəncamları,verdiyitapşırıqvə

tövsiyələrbunudeməyəəsasyaradır.
Qeyrineft sənayesinin stimullaşdı

rılmasındarespublikanınşəhərlərində
yaradılmışsənaye,texnologiyaparkla
rı və sənaye məhəllələri mühüm rol
oynayır.Ümumilikdəsənayeparkları
narezidentlərtərəfindənbuvaxtaqə
dər1,1milyarddollarməbləğindəin
vestisiyayatırılmışvə5000dənçoxiş
yeriyaradılmışdır.Buprosesqarşıdakı
dövrdəəhəmiyyətlidərəcədəgenişlə

nəcəkdir. Növbəti mərhələdə isə 850
milyondollardançox investisiyayatı
rılacaq və 7500dən artıq yeni iş yeri
yaradılacaqdır.
SonvaxtlarMilliMəclisiqtisadiisla

hatların dərinləşməsinə, sahibkarlığın
inkişafınaxidmətedənqanunlarqəbul
etmişdir. Respublika sənayesində baş
verən intensivdəyişikliklərlə tanışol
maqüçünbizMilliMəclisinİqtisadi
siyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitə
sininüzvləriSumqayıt,Balaxanı,Neft
çala texnoparklarında, sənaye məhəl
lələrində olduq. Mütəxəssislərlə, me

necerlərlə, mühəndistexniki heyətin
üzvləriiləsöhbətləretdik.Etirafedim
ki, çox məmnun olduq. Prezident İl
hamƏliyevinsərəncamıiləburadaqı
sazamankəsiyindəərazitəmizlənmiş,
müasir tələblərə cavab verən məişət
tullantıları zavodu tikilmiş, texnoloji
parkaçılmış,yeninövməhsullaristeh
salınabaşlanılmışdır.ArtıqSumqayıt
da, Balaxanıda, Neftçalada istifadəyə
veriləntexnoparklarda,sənayeməhəl
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lələrində istehsal müəssisələri uğurla
fəaliyyətgöstərir.Bunlarlayanaşı,Ha
cıqabulda,Mingəçevirdə və digər ra
yonlardadayenitexnoparklarınyara
dılmasıiləbağlımühümişlərgörülür.
Aparılan hesablamalar göstərir ki,

20152017ciillərərzindəölkədəsəna
ye parklarının nəzdindəki müəssisə
lərdəmallarıntəqdimedilməsi,işlərin
yerinəyetirilməsi vəxidmətləringös
tərilməsihəcmi600milyonmanatdan
çoxolmuşdur.Heçşübhəsizki,işəsa
lınantexnoparklar,sənayeməhəllələri
ildənilə ölkənin sənaye potensialını
artıracaqlar. Texnoparklar bir neçə il
dənsonraartıqbüdcəgəlirlərininfor
malaşmasında, emal sənayesinin qu
ruluşunun təkmilləşdirilməsində, iş
yerlərinin yaradılmasında daha fəal
iştirakedəcəklər.
Sahibkarlara dəstəyin əhəmiyyətli

formalarındanbiri investisiyatəşviqi
mexanizminin tətbiqidir. İndiyədək
194sahibkarlıqsubyektinə212inves
tisiyatəşviqisənəditəqdimolunmuş
durki,bulayihələrinreallaşmasınə
ticəsində yerli istehsala 1,8 milyard
manatinvestisiyayatırılacaq,14min
dənçoxyeniişyeriaçılacaqdır.İnves
tisiyatəşviqisənədialmış80dənçox
müəssisə artıq fəaliyyət göstərir, di
gərləri isə gələn ilin sonuna qədər
fəaliyyətəbaşlayacaqdır.Buvədigər
faktlaronusübutedirki,realsektor
da iqtisadi fəallığın artırılması inno
vativ iqtisadiyyatın inkişafına güclü
dəstəkolacaq.Müasirtexnoparkların,
müasir texnologiyalaraəsaslanansə
nayeməhəllələrininyaradılmasıkey
fiyyətliiqtisadiartıma,məhsulixracı
imkanlarının genişləndirilməsinə
müsbəttəsirinigöstərəcəkdirki,bun
lardasonnəticədəözəksinimilliiq
tisadiyyatın rəqabət qabiliyyətinin,
səmərəliliyinin yüksəldilməsində ta
pacaqdır.Dünyatəcrübəsisübutedir
ki,keyfiyyətliiqtisadiinkişafdövlətin
maliyyəimkanlarınıartıranənbirinci
vəhəllediciamildir.
2018ciildövlətbüdcəsininxərcləri

2017ciilləmüqayisədə16,5%,2016cı
ilin faktiki icrası ilə müqayisədə isə

17,8%çoxdur.2018ciildövlətbüdcə
sində əsaslı xərclər üçün 2017ci ilə
nisbətən46%çoxvəsaitnəzərdətutu
lub.Onundövlət büdcəsi xərclərində
xüsusiçəkisi37,7%təşkiledəcəkdirki,
bu da 2017ci ilə nisbətən 7,6% çox
dur.
Əsaslı xərclərin tərkib hissəsi olan

dövlətəsaslıvəsaitqoyuluşu(investisi
ya) xərcləri 62,5% təşkil edəcəkdir ki,
budabirsırastratejilayihələrinvaxtın
daicrasıüçünçoxvacibdir.Ümumilik
də gələn il əsas kapitala investisiya
qoyuluşları15,9milyardmanat,xarici
investisiyaların7,7milyardmanat,da
xili investisiyaların8,2milyardmanat
olacağı proqnozlaşdırılır. Qeyrineft
sektorunaisə9,5milyardmanatinves
tisiyayatırılacağıgözlənilir.
Dövlət büdcəsinin nəzərdə tutul

muşxərcləriiqtisadiislahatlarıdavam
etdirmək,ölkəninmüdafiəqabiliyyəti
nigücləndirmək,iqtisadi,ərzaq,ekolo
ji təhlükəsizliyi təminetmək,eləcədə
investisiya və sosial, regional inkişaf
proqramlarının,qeyrineftsektorunda
yeni istehsal və xidmət müəssisələri
nin yaradılması, emal sənayesinin və
onun strukturunun təkmilləşməsi, öl
kədəiçməlisuvəqaztəchizatınınyax
şılaşdırılması,kanalizasiyavəmeliora
siya sistemlərinin müasir tələblər sə
viyyəsində yenidən qurulması, kənd
yollarının tikintisi, informasiyakom
munikasiya texnologiyalarının tətbiqi,
elektron hökumətin genişləndirilməsi
və digər mühüm problemlərin həlli
üçünmaliyyətəminatıyaradacaqdır.
Ötənəsrin90cıillərininikinciyarı

sından hökumətin qarşısında duran
mühümvəzifələrdənbiriDövlətBüd
cəsininÜDMdəxüsusiçəkisinitədri
cən yüksəltmək idi. Çünki büdcənin
gəlirvəxərclərininÜDMdəxüsusiçə
kisinin1315%arasındaolmasıdövlə
tinbirsıravacibfunksiyalarınınhəyata
keçirilməsinə imkan vermirdi. Son il
lərdəhəyatakeçiriləniqtisadiislahatla
rınsəmərəliliyininartması,iqtisadisi
yasətin prioritet istiqamətlərinin düz
günmüəyyənləşdirilməsi,özünüdoğ
rultmuşbeynəlxalqtəcrübədənbəhrə

lənməvədigəriqtisaditəşkilatitədbir
lərdövlətbüdcəsininəsasparametrlə
rininÜDMdəxüsusiçəkisinin2dəfə
dənçoxartmasınaimkanyaratdıki,bu
daAzərbaycandövlətininkonstitusion
funksiyalarınındahagenişşəkildəhə
yata keçirilməsinin iqtisadimaliyyə
əsaslarınımöhkəmləndirdi.Son5ildə
dövlətbüdcəsininÜDMdəxüsusiçə
kisi2733%arasındatərəddüdedir.
Son15ildədövlətbüdcəsinintərtibi

təcrübəsixeylitəkmilləşmiş,onundöv
lətinalimaliyyəsənədikimirespubli
kanın gələcək inkişaf parametrlərinin
müəyyənedilməsindəroluəhəmiyyət
lidərəcədəartmışdır.Qazanılmış təc
rübəuzunmüddətəmüəyyənedilmiş
inkişafproqnozlarındabüdcəgəlirləri
ninartırılmasınınvacibhədəflərindən
birikimigötürülməlidir.Bu,ilknövbə
dəadambaşınadüşənbüdcəgəlirlərini
qabaqcıl ölkələr səviyyəsinə qaldır
maq, BMTnin davamlı inkişaf məq
sədlərinə çatmaq, keyfiyyətli həyat
göstəriciləriniyaxşılaşdırmaqüçünva
cibdir.Təbiiki,bugöstəricininartması
ÜDMin, eləcə də büdcə gəlirlərinin
dəyişməsi meyillərinin intensivliyi,
həmçininneftamilindən istifadəedil
məsi,hökumətinneftinqiymətinə(eh
tiyatla) əsaslı yanaşması mövqeyi ilə
əlaqədardır.
Dünyamaliyyəiqtisadiböhranıtəs

diqlədi ki, azad bazarı fetişləşdirmək
olmaz.Birçoxölkələrin“hərşeyibazar
həlledir”şüarınıhakimideologiyanın
məhsulukimiönplanaçəkməsi,döv
lətin mühüm strateji vəzifələrdən
uzaqlaşdırılması həmin ölkələrin iqti
sadiyyatında ciddi uyğunsuzluqların
başverməsi,cəmiyyətdəsosialgərgin
liklərin artması ilə nəticələndi. Azər
baycan dövləti bu yolla getmir, yəni
azad bazarı fetişləşdirmir, özünün
müstəqilinkişafmodeliniseçir,iqtisa
di inkişafa təsir edən xarici və daxili
amilləriölkəninspesifikxüsusiyyətlə
rini,millimaraqlarını nəzərə almaqla
qiymətləndirir; malik olduğu strateji
resursları,ilknövbədətəbiiehtiyatları
dövlət mülkiyyətində saxladı, Dövlət
NeftŞirkətiniözəlləşdirmədi.Birsöz
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neft sənayesinin iqtisadi inkişafa real
dəstəyini artırmaq üçün tədbirlər
müəyyənedilmişdir.
“Bugünölkəmizdəsəhiyyə, təhsil,

mədəniyyət, sənaye, infrastruktur in
kişafedir,bütünsahələrdəinkişafvar...
Gəncə bu gün, eyni zamanda, böyük
sənaye mərkəzinə çevrilir. Buradakı
bir çox zavodlar ölkəmizin qeyrineft
sektorununinkişafındaçoxönəmlirol
oynayır.Buradaminlərlə işyeriyara
dılıb. Gəncə Avtomobil Zavodunu
qeydetməkkifayətdirki,bizonuntim
salındaAzərbaycandasənaye istehsa

lının necə inkişaf etdiyini görək. Biz
vaxtiləBelarus ilə traktor istehsalı sa
həsindəmüqaviləbağladıqvəburada
Belarus traktorları, ondan sonra yük
maşınları,avtobuslaryığılmağa,isteh
sal olunmağa başlanmışdır. İndi bu
zavod nəhəng bir sənayemərkəzidir.
Gəncə Avtomobil Zavodu indi digər
ölkələrdə sənaye sahələrinin yaradıl
masında iştirak edir. Yəni bu inkişaf
onagətiribçıxarıbki,həmdaxili tələ

bat təmin edilir, iş yerləri yaradılır,
qeyrineft sektoru inkişaf edir və biz
artıq qonşu ölkələrə də öz məhsulu
muzla,texnologiyalarımızlaçıxırıq”.
20182021ciillərdəqeyrineftsəna

ye sektoru üzrə 7,3% artım proqnoz
laşdırılır.ÜDMinisə2018ciildə1,5%,
növbəti illərdə isə orta hesabla 3,5%
artacağı gözlənilir.Qeyrineft sektoru
üzrə artım daha yüksək olacaqdır.
Amma bu proqnozları da ötmək im
kanlarıvar.DövlətbaşçısıİlhamƏliye
vin iqtisadi fəallığı artırmağa xidmət
edənsərəncamları,verdiyitapşırıqvə

tövsiyələrbunudeməyəəsasyaradır.
Qeyrineft sənayesinin stimullaşdı

rılmasındarespublikanınşəhərlərində
yaradılmışsənaye,texnologiyaparkla
rı və sənaye məhəllələri mühüm rol
oynayır.Ümumilikdəsənayeparkları
narezidentlərtərəfindənbuvaxtaqə
dər1,1milyarddollarməbləğindəin
vestisiyayatırılmışvə5000dənçoxiş
yeriyaradılmışdır.Buprosesqarşıdakı
dövrdəəhəmiyyətlidərəcədəgenişlə

nəcəkdir. Növbəti mərhələdə isə 850
milyondollardançox investisiyayatı
rılacaq və 7500dən artıq yeni iş yeri
yaradılacaqdır.
SonvaxtlarMilliMəclisiqtisadiisla

hatların dərinləşməsinə, sahibkarlığın
inkişafınaxidmətedənqanunlarqəbul
etmişdir. Respublika sənayesində baş
verən intensivdəyişikliklərlə tanışol
maqüçünbizMilliMəclisinİqtisadi
siyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitə
sininüzvləriSumqayıt,Balaxanı,Neft
çala texnoparklarında, sənaye məhəl
lələrində olduq. Mütəxəssislərlə, me

necerlərlə, mühəndistexniki heyətin
üzvləriiləsöhbətləretdik.Etirafedim
ki, çox məmnun olduq. Prezident İl
hamƏliyevinsərəncamıiləburadaqı
sazamankəsiyindəərazitəmizlənmiş,
müasir tələblərə cavab verən məişət
tullantıları zavodu tikilmiş, texnoloji
parkaçılmış,yeninövməhsullaristeh
salınabaşlanılmışdır.ArtıqSumqayıt
da, Balaxanıda, Neftçalada istifadəyə
veriləntexnoparklarda,sənayeməhəl
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Bizbeləbirmüqayisəli təhlil apar
dıq. İnkişaf etmiş ölkələrdə büdcə
xərclərinin ÜDMə nisbəti ilə inkişaf
etməkdəolanölkələrimüqayisəetdik:
Son 20 ildə inkişaf etmiş ölkələrdə
büdcəxərclərininÜDMənisbətioqə
dərsürətlədəyişməmişdir,səbəbodur
ki,onlardaartıq sosial sahələr forma
laşmış və inkişaf etmişmaliyyələşmə
sistemifəaliyyətgöstərir.Onagörədə
bu ölkələrin dövlət büdcəsində sıçra

yışlısosialiqtisaditədbirlərnadirhal
larda həyata keçirilir. Amma inkişaf
etməkdə olan,müstəqilliyi 25 il bun
danəvvələldəetmişölkələrdəbukimi
sıçrayışlı, sürətli tədbirlərin reallaşdı
rılmasına ehtiyac var.Manatındeval
vasiyasıbumüsbətdinamikanımüəy
yəndərəcədələngitdi.2018ciilindöv
lətbüdcəsinintəhliligöstərdiki,höku
mət,Maliyyə Nazirliyi bu göstəricini
daimnəzarətdəsaxlayır.Birqaydaola
raqinkişafsürətiartdıqca,gəlirlərço
xaldıqca, xərclərin ümumi artımı ilə
yanaşı,onunstrukturuda təkmilləşə
cəkvəbuprosesqarşıdakıillərdədaha
keyfiyyətli,millimaraqlara cavab ve

rənistiqamətdətənzimlənəcəkdir.
Ümumiyyətlə,dövlətbüdcəxərcləri

ilə iqtisadi inkişaf, iqtisadi artım ara
sında nisbətin sistemli təhlili ciddi
araşdırmalar,vaxtiləformalaşmışiqti
sadi baxışların bu günün reallıqları
baxımından qiymətləndirilməsini tə
ləb edir. Azərbaycanda formalaşmış
iqtisadipotensial,stratejiplanlaşdırma
vəproqnozlaşdırmaüçünəlverişlişə
raitinyaranması,ölkəninrəqabətqabi

liyyətliliyinin yüksəldilməsi istiqamə
tindəatılanmütərəqqiaddımlariqtisa
diartım ilədövlətbüdcəsiarasındakı
qarşılıqlıəlaqəvəasılılığındahasəmə
rəliolmasıimkanlarınıgenişləndirir.
Ölkənintədiyyəbalansındabaşve

rəndəyişiklikləronugöstərirki,2007
2017ciillərdəyalnızbirdəfəidxalix
racıötmüşdür.Bugünrespublikamız
MDBməkanındaRusiya,Qazaxıstanla
bərabər özünün tədiyyə balansının
əsas göstəricisinəgörə, xüsusənmüs
bətsaldosuiləfərqlənir.Ammatədiy
yə balansının güstəricilərini daha da
yaxşılaşdırmaq imkanları çox böyük
dür.

Sonvaxtlarbanksektorundayaran
mışproblemləriqtisadifəaliyyətiməh
dudlaşdırır,realsektoradəstəkkifayət
dərəcədəhəyatakeçirilmir.Devalvasi
yanıntəsirləriniaradanqaldırmaqisti
qamətindəgörülənişlərkifayətetmir.
Kredit faizləri həddindən artıq yük
səkdir.Buməsələbarədəçoxdandanı
şılır,ammagörülənişlərkifayətdeyil
dir. Bu gün manatın sabitliyinin qo
runması ilə əlaqədar görülən işlər
məqbulsayılır,ammabanklarınmüş
tərilərləmünasibətlərinyumşaldılma
sına,banklaraolaninamınbərpaolun
ması istiqamətində fəallığınartırılma
sına ehtiyac vardır. Və təşəbbüs ilk
növbədə banklar tərəfindən edilməli
dir. Bəziləri inflyasiyanın səviyyəsin
dəki dəyişikliklərin səbəblərini düz
günmüəyyənetmirlər,əsassızpulqıt
lığının yaranmasını obyektiv proses
kimiqiymətləndirirlər.
İqtisadi inkişaf səviyyəsi nisbətən

aşağıolanrayonlardaəlavəolaraqbir
neçəlayihəninhəyatakeçirilməsiümu
mirespublikaüzrə inflyasiyayagüclü
təsir edəcəkmi? Əlbəttə, yox. Bir çox
ölkələrartıqneçəillərdirki,daxilitələ
batınstimullaşdırılmasıhesabınaözlə
riniqlobalrisklərdənqoruyur,iqtisadi
inkişafı təmin edirlər. Bank sektoru
nunbukimimüsbəttəcrübələrdənisti
fadəetməsiməqsədəuyğunolardı.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin

müzakirəsi prosesindəbirməqamda
diqqəticəlbedirdi.Birtərəfdənbüdcə
sisteminintəkmilləşməsi,ortamüddət
li büdcə tərtibinə keçilməsi, iqtisadi,
sosial inkişaf proqnozlarının reallığı
nınartırılması,vergisistemindəşəffaf
lığa, vergimədəniyyətinin yüksəlmə
sinə xidmət edən dəyişikliklərin da
vametdirilməsi,digərtərəfdəndövlət
büdcəsinin geniş, ətraflı müzakirəsi,
büdcəzərfinədaxilolanqanunlayihə
lərinin vaxtındaMilliMəclisə təqdim
edilməsibeləbir fikri söyləməyəəsas
verirki,ölkədəictimaiyyətindahage
nişməlumatlandırılması prosesi inki
şafedir,keyfiyyətliiqtisadiyüksəlişin
təmin edilməsində dövlət büdcəsinin
roluəhəmiyyətlidərəcədəartır.
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lə, artıq formalaşmış inkişafın Azər
baycanmodelininuğurlarıbütündün
yatərəfindənqəbuledilməkdədir.
Növbətiildərespublikadabirneçə

zəruri yeni təşkilatlar yaranacaqdır
ki,onlarüçündədövlətbüdcəsində
müvafiqvəsaitnəzərdətutulmuşdur.
BizQidaTəhlükəsizliyiAgentliyinin
yaradılmasını çoxmüsbətaddımki
miqiymətləndiririk.Çünkiqidatəh
lükəsizliyi dünyada ən narahatlıq
doğuranbirməsələdir.Hələdəkey
fiyyətsizmallarınistehsalı, idxalıbir
reallıqdır.Dövlətbaşçısınıntəşəbbü
sü ilə Milli Məclis sahibkarların
fəaliyyətininyoxlanılmasını2021ciil
yanvarın 1nə kimi uzatdı. Eyni za
manda,buqanunun2.1cimaddəsi
nəciddibirəlavəedildi.Budəyişik
lik dərman vasitələrinin keyfiyyəti,
təhlükəsizliyiqaydalarınariayətedil
məsivəqidaməhsullarının təhlükə
sizliyinənəzarətinhəyatakeçirilməsi
iləbağlıyoxlamalaraşamiledilmir.
Dövlətbüdcəsində regionlarınso

sialiqtisadiinkişafınayönəldilənvə
saitlərinartmasıplanlaşdırılır.Ümu
miyyətlə, son illərdə respublikada
regionlarıninkişafıiləəlaqədargörü
lənişlərinmiqyasıkifayətqədəryük
səkdir.Hərbirrayondaiqtisadifəallı

ğın artması, istifadə edilməyən ehti
yatlarınaşkarolunması,kənddədaha
qaynar həyatın formalaşması üçün
böyükişlərgörülür.Bu,çoxmühüm
tərəqqi,yüksəlişamilidir.Kəndtəsər
rüfatınadövlətdəstəyininartırılması,
yerlərdəayrıayrıməhsullarüzrəixti
saslaşmayaüstünlükverilməsi,xam
malemalıiləməşğulolanmüəssisələ
rinyaradılması,ayrıayrıtəsərrüfatla
rın,şirkətlərinistehsaletdikləriməh
sullarındaxili tələbatlayanaşı ixraca
da yönəldilməsi, bu işlərin sistemli
aparılması, müvafiq assosiasiyaların
fəaliyyətinincanlanması–bütünbun
laraqrarsektorunölkəiqtisadiyyatın
da, kənddəhəyat səviyyəsinin,məş
ğulluğunyüksəlməsindərolununart
masına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
edəcəkdir.
Bir qayda olaraq, Milli Məclisdə

dövlətbüdcəsininmüzakirəsizamanı
xarici borclanma məsələsi də diqqət
mərkəzindəolur.Budatəbiidir.Döv
lətborcuölkəninmaliyyəvəziyyətini,
onun dayanıqlığı ilə bilavasitə əlaqə
dardır. Eyni zamanda, qloballaşan
dünyadaeləbirtanınmışölkəyoxdur
ki,borcuolmasın.Borclanmavəborc
verməmüasir dünya iqtisadiyyatının
vacib elementlərindənbiridir.Müstə

qil Azərbaycan dövlətinin apardığı
borclanmasiyasətimillimaraqlara,iq
tisaditəhlükəsizliyəcavabverənsiya
sətdir.Onun indiki həddi kifayət qə
dərməqbuldur.Azərbaycanənazxa
riciborcuolan10dövlətdənbiridir.
Ölkəninkifayətqədərmaliyyəre

surslarıvar,maliyyəsistemindəmüs
bətmeyillərgüclənir.Büdcəgəlirləri
nin formalaşmasında,büdcənin icra
sında, borclanmada heç bir ciddi
problemləryoxdur.Xariciinvestorlar
qarşısındaöhdəliklərimizuğurlahəll
edilir.Bununlabelədövlətbaşçısıöl
kəninmaliyyə sabitliyininqorunma
sını iqtisadimüstəqilliyimizinənva
cibamillərindənsayır.Qeydedəkki,
dövlətin orta və uzunmüddətli borc
siyasəti strategiyası hazırlanmışdır.
Strategiyadaborcuntədricənazaldıl
ması fonundanövbəti ildənbaşlaya
raqdövlətmüəssisələrininbirbaşavə
dövlət zəmanəti əsasında xarici kre
dit qurumlarından borc alınmasının
sərtçərçivələrimüəyyənolunmuşvə
yalnız ölkənin prioritet hesab edilən
layihələrini maliyyələşdirmək üçün
kreditvəsaitlərinincəlbolunmasınə
zərdətutulmuşdur.Beləki,Azərbay
canRespublikasıPrezidentinin2016
cı il 28 dekabr tarixli 1182 nömrəli
Fərmanıilə“Dövlətəməxsusolanhü
quqişəxslərindaxilivəxariciborcal
masıQaydası”təsdiqedilmişdir.Ey
ni zamanda, qeyd olunan fərmanın
müvafiq bəndinin icrasını təmin et
məkməqsədiilədövlətəməxsusolan
hüquqişəxslərindaxilivəxaricibor
calması qaydalarının pozulmasına
görəməsuliyyətmüəyyənedilənqa
nunvəonların tətbiqibarədəmüva
fiqfərmanlayihələrihazırlanmışdır.
Prezidentin ehtiyat fondunun sə

mərəliistifadəolunmasıiləbağlıgö
rülən tədbirlər birmənalı şəkildə öl
kədə iqtisadi fəallığı canlandırmaq,
sosialvəziyyətidahadayaxşılaşdır
maqməqsədlərinəxidmətedir.

“14 il ərzində Azərbaycan Ulu öndər Heydər 
Əliyevinsiyasətinəsadiqqalaraquğurla,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.
Görülənişlərgözqabağındadır”.

İlhamƏliyev
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məqbulsayılır,ammabanklarınmüş
tərilərləmünasibətlərinyumşaldılma
sına,banklaraolaninamınbərpaolun
ması istiqamətində fəallığınartırılma
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növbədə banklar tərəfindən edilməli
dir. Bəziləri inflyasiyanın səviyyəsin
dəki dəyişikliklərin səbəblərini düz
günmüəyyənetmirlər,əsassızpulqıt
lığının yaranmasını obyektiv proses
kimiqiymətləndirirlər.
İqtisadi inkişaf səviyyəsi nisbətən

aşağıolanrayonlardaəlavəolaraqbir
neçəlayihəninhəyatakeçirilməsiümu
mirespublikaüzrə inflyasiyayagüclü
təsir edəcəkmi? Əlbəttə, yox. Bir çox
ölkələrartıqneçəillərdirki,daxilitələ
batınstimullaşdırılmasıhesabınaözlə
riniqlobalrisklərdənqoruyur,iqtisadi
inkişafı təmin edirlər. Bank sektoru
nunbukimimüsbəttəcrübələrdənisti
fadəetməsiməqsədəuyğunolardı.
Milli Məclisdə dövlət büdcəsinin

müzakirəsi prosesindəbirməqamda
diqqəticəlbedirdi.Birtərəfdənbüdcə
sisteminintəkmilləşməsi,ortamüddət
li büdcə tərtibinə keçilməsi, iqtisadi,
sosial inkişaf proqnozlarının reallığı
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lığa, vergimədəniyyətinin yüksəlmə
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STRATEGİYA

lə, artıq formalaşmış inkişafın Azər
baycanmodelininuğurlarıbütündün
yatərəfindənqəbuledilməkdədir.
Növbətiildərespublikadabirneçə

zəruri yeni təşkilatlar yaranacaqdır
ki,onlarüçündədövlətbüdcəsində
müvafiqvəsaitnəzərdətutulmuşdur.
BizQidaTəhlükəsizliyiAgentliyinin
yaradılmasını çoxmüsbətaddımki
miqiymətləndiririk.Çünkiqidatəh
lükəsizliyi dünyada ən narahatlıq
doğuranbirməsələdir.Hələdəkey
fiyyətsizmallarınistehsalı, idxalıbir
reallıqdır.Dövlətbaşçısınıntəşəbbü
sü ilə Milli Məclis sahibkarların
fəaliyyətininyoxlanılmasını2021ciil
yanvarın 1nə kimi uzatdı. Eyni za
manda,buqanunun2.1cimaddəsi
nəciddibirəlavəedildi.Budəyişik
lik dərman vasitələrinin keyfiyyəti,
təhlükəsizliyiqaydalarınariayətedil
məsivəqidaməhsullarının təhlükə
sizliyinənəzarətinhəyatakeçirilməsi
iləbağlıyoxlamalaraşamiledilmir.
Dövlətbüdcəsində regionlarınso

sialiqtisadiinkişafınayönəldilənvə
saitlərinartmasıplanlaşdırılır.Ümu
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regionlarıninkişafıiləəlaqədargörü
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ğın artması, istifadə edilməyən ehti
yatlarınaşkarolunması,kənddədaha
qaynar həyatın formalaşması üçün
böyükişlərgörülür.Bu,çoxmühüm
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laraqrarsektorunölkəiqtisadiyyatın
da, kənddəhəyat səviyyəsinin,məş
ğulluğunyüksəlməsindərolununart
masına əhəmiyyətli dərəcədə təsir
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Bir qayda olaraq, Milli Məclisdə
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fiqfərmanlayihələrihazırlanmışdır.
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“14 il ərzində Azərbaycan Ulu öndər Heydər 
Əliyevinsiyasətinəsadiqqalaraquğurla,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.
Görülənişlərgözqabağındadır”.

İlhamƏliyev
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dimolunansənədiAzərbaycanPre
zidentiyanındaQeyriHökumətTəş
kilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının
ən uğurlu layihələrindən biri kimi
dəyərləndirərək Milli Məclislə şura
arasında səmərəli əməkdaşlığı yük
səkqiymətləndirdi.Qanunyaradıcı
lığıprosesinəvətəndaşcəmiyyətinü
mayəndələrinin cəlb olunmasını və
bu ənənənin davam etdirilməsini
önəmli hesab etdi.Qeyd olundu ki,
Azərbaycanaqarşı törədilənbeynəl
xalqcinayətlərinəzəralaraq,beləbir
vacibqanununhazırlanmasının bö
yükəhəmiyyətivar.
“Qüdrətli Azərbaycan naminə”

İctimaiBirliyininicraçıdirektoruEl

manAslanoviştirakçılaralayihənin
hazırlanmasıprosesi,icrasıvətəbli
ğiiləbağlıməlumatverdi.
ParlamentAparatınınİnzibativə

hərbi qanunvericilik şöbəsininmü
diriNizamiSəfərovisəözçıxışında
qeydetdiki,IIDünyamüharibəsin
dənsonrahərbicinayətlərəgörəcə
zasızlığınaradanqaldırılmasıməsə
ləsiaktuallaşıb.Beynəlxalqcinayət
lərin təqibində əsas rol dövlətlərin
üzərinə düşür. Bunu həyata keçir
mək üçün müvafiq qanunvericilik
mövcud olmalıdır. İnsanlıq əleyhi
nəcinayətlərəgörəməsuliyyətəcəlb
etmək baxımından təqdim olunan
layihə tam zamanında hazırlanıb.
Diqqətəçatdırıldıki,həmölkə,həm

dəxaricimətbuatdalayihənintanı
dılmasıiləbağlıməqalələrdərcedi
lib.Cari ilinoktyabrayındaRusiya
Federasiyası Xarici İşlər Nazirliyi
nin Beynəlxalq Münasibətlər İnsti
tutunda geniş tədbir keçirilib. Bu,
layihənin təbliği baxımından mü
hüməhəmiyyətkəsbedir.
Sonra qanun layihəsi ətrafında

müzakirələr keçirildi. Deputatlar
TahirKərimli,AsimMollazadə,Hik
mət Məmmədov, Elman Nəsirov,
Hərbi Prokurorluğun idarə rəisi
EmilTağıyev,QHTtəmsilçisiSahib
Məmmədov,OmbudsmanAparatı
nınşöbəmüdiriRəşidRumzadəöz
fikirlərinibildirdilər.Qeydedildiki,

bu, beynəlxalq əhəmiyyətli bir sə
nəddir.Eynizamanda,Azərbaycan
da baş verən terror aktlarının bey
nəlxalqictimaiyyətəçatdırılmasında
onun mühüm əhəmiyyəti var. Sə
nədxüsusiləDağlıqQarabağmüna
qişəsininhəlliistiqamətindəhüquqi
müstəvidəmübarizəaparmağımıza
yardımedəcəkdir.
Çıxışı zamanı parlamentin Hü

quq siyasəti və dövlət quruculuğu
komitəsinin sədriƏliHüseynli bil
dirdi ki, bu layihə onu göstərir ki,
Azərbaycanda beynəlxalq cinayət
törədənlərə qarşı hüquqi mexa
nizmlər yaradılıb. Bu sənəd yalnız
DağlıqQarabağda,ocümlədənXo
calıdatörədilənsoyqırımadeyil,ey

nizamanda,bütünbeynəlxalqcina
yətlərəşamiledilir.
Milli MəclisAparatının rəhbəri

Səfa Mirzəyev çıxışında sənədin
əhəmiyyətini xüsusi qeyd etdi.
Diqqətə çatdırıldı ki, bu layihə
Azərbaycanınüzləşdiyiproblemlə
bağlıdır: “Dağlıq Qarabağ bizim
ağrılı yerimizdir.Dünya təcrübəsi
göstərirki,münaqişələrzamanıtö
rədiləncinayətlərdəhərikitərəfin
iştirakınəzərəalınır.Sənəddəmü
haribə zamanı cinayət törədən in
sanlarınməsuliyyətəcəlbolunma
sınəzərdətutulub.Qanununməq
sədiAzərbaycandövlətininözmə
nafeyini qorumasından, cinayət

karlarınözlayiqlicəzalarınıalma
sındanibarətdir”.
Aparat rəhbəri qanunda təsbit

olunanbəziməsələlərə,ocümlədən
beynəlxalq cinayətləri törədənlərin
ekstradisiyasına da toxundu. Bildi
rildiki,sənəddəbirsıraaktualhü
quqi və siyasi problemlər əks olu
nub. Qanun layihəsi beynəlxalq
standartlara cavabverir.Bizbusə
nədibeynəlxalqictimaiyyətinnəzə
rinə çatdırmaq istiqamətindəəməli
addımlaratabilərik.
TədbirəyekunvuranMilliMəclis

Sədrinin müavini, İnsan hüquqları
komitəsinin sədri BaharMuradova
parlamentrəhbərliyinə,eləcədəiş
tirakçılaraöztəşəkkürünübildirdi.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

MilliMəclisdəbeynəlxalqcinayətlərinqarşısının
alınmasınadairlayihəninyekunmüzakirəsikeçirildi
Noyabrın16daparlamentdəMil

liMəclis,AzərbaycanPrezidentiya
nında QeyriHökumət Təşkilatları
naDövlətDəstəyiŞurasıvə“Qüd
rətli Azərbaycan naminə” İctimai
Birliyinintəşkilatçılığıiləhəyatake
çirilən“Beynəlxalqcinayətlərinqar
şısınınalınmasıvəcəzalandırılması
sistemi:milliqanunvericilikvəbey
nəlxalqhüquq”adlılayihəninmü
zakirəsigenişictimaimarağasəbəb
oldu.TədbirdəçıxışedənMilliMəc
lisSədrininmüavini, İnsanhüquq
ları komitəsinin sədri BaharMura
dovabildirdiki,layihədəhəmölkə
daxilində,həmdəölkəxaricindəci
nayətkarlara qarşı tətbiq olunacaq
hüquqi mexanizmlər ehtiva edilib.
Qeyd olundu ki, dünyada beynəl

xalq cinayətləri törədənlərə qarşı
prinsipialvəardıcıltədbirlərhəyata
keçirilir.Qanununhazırlanmasında
məqsəd  bu istiqamətdə milli qa
nunvericiliyintəkmilləşdirilməsivə
beynəlxalq cinayətlərin qarşısının
alınmasınatöhfəverməkdir.Bu,Xo
calısoyqırımıdadaxilolmaqlabey
nəlxalq cinayətləri törədənlərin cə
zalandırılmasına yönəlmiş bir sə
nəddir.
EləcədətədbirdəMilliMəclistə

rəfindəntərtibolunanvəXocalısoy
qırımının 25ci ildönümünə həsr
edilən“Xocalı soyqırımınındünya
da tanıdılması: fəaliyyət və nəticə
lər” adlı sənədlər toplusu iştirakçı
lara təqdim edildi. Kitabda Xocalı
həqiqətlərinindünyaictimaiyyətinə

çatdırılmasıməqsədi iləölkəPrezi
denti və Milli Məclis tərəfindən
19922017ci illərdə qəbul edilmiş
sənədlər,“Xocalıyaədalət!”beynəl
xalq kampaniyası çərçivəsində hə
yatakeçirilmişfəaliyyətiəksetdirən
materiallar,eləcədəXocalısoyqırı
mınıntanınmasıiləbağlıbeynəlxalq
təşkilatların və ayrıayrı ölkələrin
icra və qanunvericilik orqanlarının
qəbul etdikləri rəsmi sənədlər xro
noloji ardıcıllıqla verilmişdir.Kitab
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədo
vun“Xocalışəhidlərininqanıyerdə
qalmayacaqdır”sərlövhəliməqaləsi
iləbaşlayır.
Tədbirdəmüzakirələrdəçıxışedən

MilliMəclisindeputatı,ATƏTPAnın
vitseprezidenti Azay Quliyev təq
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Sədrinin müavini, İnsan hüquqları
komitəsinin sədri BaharMuradova
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
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alınmasınadairlayihəninyekunmüzakirəsikeçirildi
Noyabrın16daparlamentdəMil
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da tanıdılması: fəaliyyət və nəticə
lər” adlı sənədlər toplusu iştirakçı
lara təqdim edildi. Kitabda Xocalı
həqiqətlərinindünyaictimaiyyətinə

çatdırılmasıməqsədi iləölkəPrezi
denti və Milli Məclis tərəfindən
19922017ci illərdə qəbul edilmiş
sənədlər,“Xocalıyaədalət!”beynəl
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materiallar,eləcədəXocalısoyqırı
mınıntanınmasıiləbağlıbeynəlxalq
təşkilatların və ayrıayrı ölkələrin
icra və qanunvericilik orqanlarının
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MilliMəclisindeputatı,ATƏTPAnın
vitseprezidenti Azay Quliyev təq
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töhfə verməklə Avropa ilə Asiya
arasında yükdaşımalar sistemində
maldövriyyəsininartmasınaşərait
yaradacaq.BakıTbilisiQarsdəmir
yolu Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyəarasındaqardaşlığın,döv
lətlərarasımünasibətlərinvəticarə
tin inkişafıbaxımından təkcədaşı
malar sistemində deyil, həm də
Avrasiyaqitəsindəsənayevəkənd
təsərrüfatının, gəmiçiliyin, dəmir
yolusənayesininvəmaşınqayırma
nınyüksəlişiüçün,eləcədəbiznes
vəməşğulluq sahəsindədə xüsusi
təsirəmalikdir.
BakıTbilisiQarsdəmiryolunun

inşasınınhəyatakeçirilməsiiqtisa
disəmərəlilik,sürətvəvaxttezliyi,
təhlükəsizlik və etibarlılıq baxı
mından böyük əhəmiyyət kəsb
edir. Yükdaşımaların həcmi 3cü
istismarilində35milyonton,5ci
istismar ilində 68 milyon ton,
10cuistismarilindəisə10milyon
tonvədaha çoxproqnozlaşdırılır.

2034cü ildə 3 milyon sərnişin və
17milyontonyükdaşınacağıehti
malolunur.
BakıTbilisiQars dəmir yolu

“ŞərqQərb” nəqliyyat dəhlizində
yükdaşımalarınqiymətiniaşağısa
lacaq,malların çatdırılmamüddə
tini qısaldacaq. Bu yol hesabına
yükləri Çinin şərq əyalətlərindən
Türkiyəyə qədər 1520 günə nəql
etməkmümkündür.Alternativdə
nizyolları iləburəqəm4045gün
təşkiledir.
BundanbaşqaMərkəziAsiyaöl

kələrininAvropayaçıxışıasanlaşa
caq. Eyni zamanda, Əfqanıstanın
da imkanları unudulmamalıdır.
Qərbgeoloqlarıtərəfindənbirneçə
ilöncəbuölkədənəhənghəcmdə,
ümumi dəyəri bir trilyon dollara
bərabərdəmir,qızıl,mis,kobaltvə
molibden ehtiyatları aşkarlanmış
dır. Bu amili belə istisna etdikdə,
dəhlizin effektivliyi yenə də qiy
mətliolaraqqalır.

Heçşübhəyoxdurki,bulayihə
nin imkanlarından qonşu Rusiya
nında istifadə etməsi reallığaya
xın ehtimaldır. Bu, ilk növbədə
Rusiya ilə Türkiyə arasında son
zamanlar kəskin artan xarici tica
rətdövriyyəsiiləəlaqədardır.Mə
lumdur ki, hazırda bu iki ölkə
arasında dəmir yolu bağlantısı
yoxdur. Bu layihə isə həminbağ
lantıları Azərbaycan üzərindən
gerçəkləşdirəbilər.
BakıTbilisiQars dəmir yolu

həmçininTürkiyəninMersinlima
nıvasitəsiiləAralıqdəniziregionu
naçıxışıtəminedir.Budaöznöv
bəsində layihənin əlavə üstünlük
lərindəndir.
Azərbaycan isə BakıTbilisi

QarsdəmiryoluvasitəsiiləTürki
yə ilə birbaşa dəmir yolu əlaqəsi
yaratmaqla iki dövlət arasında
olanmünasibətləridahadamöh
kəmləndirəcək. Bu layihə Naxçı
vanMuxtarRespublikasınıbloka

MÜSAHİBƏ

Cavid Qurbanov:
“Bakı-Tbilisi-Qarsdəmiryoluxəttihəmsiyasi,həmiqtisadi,

həmdəstratejibaxımdanböyükəhəmiyyətdaşıyır”
- Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
xəttinin siyasi, iqtisadi səmə-
rə, sürət və vaxt tezliyi baxı-
mından rəqabətliliyini necə
dəyərləndirirsiniz?
MüasirdövrdənəqliyyatAzər

baycanın iqtisadi siyasətinin əsas
tərkib hissəsinə çevrilmişdir və
Azərbaycan Prezidenti cənab İl
hamƏliyevindaimdiqqətmərkə
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

vəlogistikmərkəzəçevriləcək.Bu
məqsədləölkədəavtomobil,dəmir
yolu,suvəhavanəqliyyatnövləri
nin ümumi inkişafını təmin edə
cək strateji proqramlar hazırlana
raq tətbiqolunur.Bununsayəsin
dəAzərbaycanıntranzitölkəkimi
cəlbediciliyi və nəqliyyat sahəsin
dərəqabətliliyiartacaq.Buisəəla
və investisiyaların yatırılmasına,
yeni istehsalat sahələrinin və iş
yerlərinin açılmasına, ticarətin,
ümumiyyətlə, biznesin inkişafına
şəraityaradacaq.
Bildiyinizkimi,AzərbaycanPre

zidenticənabİlhamƏliyevintəşəb

büskarı olduğu və son dövrün ən
irinəqliyyat infrastruktur layihələ
rindənsayılanBakıTbilisiQarsdə
mir yolunun tikintisi artıq yekun
laşdırılıb və oktyabrın 30da yeni
xəttinistismaraverilməsimərasimi
keçirilib.BudəmiryoluxəttiAvro
pailəAsiyaarasındadaşınmalarda
böyük əhəmiyyətə malikdir. Layi
hənintarixiİpəkYoluüzərindəqu
rulması regionölkələri üçünonun
cəlbediciliyini artırır. BakıTbilisi
QarsdəmiryoluAzərbaycan,Gür
cüstan və Türkiyə əlaqələrini,
əməkdaşlığını möhkəmləndirmək
lə, aralarında ticarətin inkişafına

BakıTbilisiQarsdəmir
yoluxəttinintikintisini
uğurlabaşaçatdıranAzər
baycanındünyadamühüm
nəqliyyatdəhlizikimi
mövqeyidahadamöh
kəmləndi.“ŞərqQərb”və
“ŞimalCənub”nəqliyyat
dəhlizlərilayihələrinidə
uğurlareallaşdıranAzər
baycanıbusahədəgözlə
yənperspektivlərbarədə
birneçəsualla“Azərbay-
canDəmirYolları”Qapalı
SəhmdarCəmiyyətinin
sədriCavidQurbanova
müraciətetdik.
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yerləşənAstarastansiyasınınbina
sınıninşaişləriaparılırki,bunların
da 2017ci il dekabrın sonlarında
tamamlanacağı nəzərdə tutulur.
Eləhəmintarixdəilkyükqatarının
Azərbaycandan İrana yola salın
masıplanlaşdırılır.
AstaraAstara dəmir yolunun

inşası başa çatdıqdan sonraAzər
baycanlaİranarasındatranzityük
lərin daşınması hər iki tərəf üçün
asanlaşacaq. Bundan əlavə iki öl
kənin dəmir yollarını tam birləş
dirməkməqsədiilə167kmlikAs
taraRəşt dəmir yolunun inşasına
start verilməlidir. Bu işlər Azər
baycan hökumətinin ayırdığı kre
dithesabınahəyatakeçiriləcək.Bü
tün işlər yekunlaşandan sonra
Skandinaviya ölkələri, Rusiya,
Azərbaycanvəİranındəmiryolları
bir şəbəkədə birləşəcək və Şimal
dan İran körfəzinə qədər vahid
dəmiryoluformalaşacaq.

-“Azərbaycan Dəmir Yolları”
Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
ölkəmizin dinamik inkişaf

edən, böyük iqtisadi töhfələr
vəd edən qurumudur. Ümu-
miyyətlə, rəhbərlik etdiyiniz
idarədəsonilləraparılanisla-
hatlar hansı nailiyyətlərin əl-
də olunmasına gətirib çıxar-
dı?
 Azərbaycan Respublikasının

Prezidenti cənab İlham Əliyevin
diqqətvəqayğısı, tapşırıqvəgös
tərişləri nəticəsində son illər res
publikamızın ərazisində mövcud
olandəmiryollarının inkişaf etdi
rilməsi və beynəlxalq standartlar
əsasında rəqabətə davamlı vəziy
yətə gətirilməsi istiqamətində bö
yük işlər görülmüş, həmçinin də
miryolusistemindəbirsırairilayi
hələr həyata keçirilmiş, ölkəmizin
tranzit potensialının gücləndiril
məsində məqsədyönlü və uğurlu
addımlaratılmışdır.
Hazırda “Azərbaycan Dəmir

Yolları” QSC tərəfindən hərəkət
heyətininyenilənməsi, sərnişinvə
yük daşımalarında operativliyin
vətəhlükəsizliyintəminolunması,
xidmət keyfiyyətinin beynəlxalq

standartlar əsasında yüksəldilmə
si,daxiliinstitusionalsistemintək
milləşdirilməsi,habeləölkənin id
xalixrac potensialının artırılması
istiqamətindəbirsıralayihələricra
edilməkdədir.
BugünAzərbaycandəmiryolla

rının ümumi uzunluğu 2910 km
təşkiledirki,onunda60%ielekt
rikləşdirilmişyoldur.Dəmiryollar
avtomatlaşdırılmış işarəvermə sis
temiilətəchizolunub.Azərbaycan
dəmiryollarındayenilənməprose
sininvacibhissəsiolaninfrastruk
turəsaslıtəmiredilirvəyenidəmir
yollarıtikilir.Buişlərçərçivəsində
yollarınüstquruluşununvəelekt
rik təchizatı sisteminin yenidən
qurulması, işarəvermə və rabitə
sistemlərinin təkmilləşdirilməsi,
mərkəzləşdirilmiş dispetçer ida
rəetmə sisteminin yaradılması hə
yatakeçirilir.
Azərbaycan dəmir yollarında

hərəkət tərkibinin yenilənməsinə
dair çoxtərəfli işlər aparılır. Yük
vaqon parkının 60%i yenilənib.
Eyni ilə lokomotiv parkın yeni

MÜSAHİBƏ

dadan çıxararaq onun nəqliyyat
müstəqilliyinin təmin edilməsin
dədəvacibamillərdəndir.Beləki,
Ermənistanın Azərbaycana mə
lumtəcavüzünəticəsindəpaytaxt
BakınıNaxçıvanlabirləşdirənqu
ru nəqliyyat kommunikasiyaları
bağlanmışdır. Ona görə dəAzər
baycan hökuməti AstaraRəşt
Naxçıvandəmiryolununinşasına
maraq göstərməklə, eyni zaman
da, BakıTbilisiQars 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
tamhəllediləcək.
Beləliklə,Avropa iləAsiya ara

sındadaşımalardayekunbəndsa
yılanBakıTbilisiQarsdəmiryolu
xəttihəmsiyasi,həmiqtisadi,həm
də strateji baxımdan böyük əhə
miyyətdaşıyırvəAzərbaycanxal
qıbundansonrauzunillərərzində
buqlobal layihədənfaydalanacaq,
gələcəknəsilləronunbəhrəsinigö
rəcəklər.

-Cavid müəllim, “Şimal-Cə-
nub” beynəlxalq nəqliyyat
dəhlizi üzrə dəmir yolunun
inşası işlərihansımərhələdə-
dir?
 Azərbaycan Prezidenti cənab

İlhamƏliyevin tapşırıqları əsasın
da ölkəmizdə, eyni zamanda, “Şi
malCənub” nəqliyyat dəhlizinin
inkişafı istiqamətində önəmli ad
dımlar atılır. Azərbaycan, Rusiya
və İran dövlət başçılarının 2016
2017ciillərdəkeçirdikləriüçtərəfli
görüşlər, eyni zamanda, aparılan
ikitərəflidanışıqlar,oradamüzaki
rə olunanməsələlər və qəbul edi
lənqərarlarbirbaşa“ŞimalCənub”
beynəlxalqnəqliyyatdəhlizininin
kişafınatəsirgöstərir.
2016cı il fevralın 23də Azər

baycanRespublikasınınPrezidenti
İlhamƏliyevinİranİslamRespub
likasınasəfərizamanı“Azərbaycan
RespublikasıHökumətiiləİranİs
lam Respublikası Hökuməti ara
sında Azərbaycan və İran dəmir
yollarının əlaqələndirilməsi haq
qında”ÇərçivəSazişivəbusazişlə
birbaşa əlaqəsi olan “Azərbaycan
DəmirYolları”QSC ilə İran İslam

RespublikasınınDəmirYollarıara
sında“Azərbaycanİrandövlətsər
hədindəAstara çayı üzərində də
miryolukörpüsününtikintisihaq
qında” Müqavilə imzalanıb. Əldə
edilən ikitərəfli razılığa əsasən iri
infrastrukturlayihəsinəAzərbay
canvəİrandəmiryollarınınbirləş
dirilməsinədairişlərəstartverildi.
İlkinmərhələdəAzərbaycanınAs
tara stansiyası ilə İranın Astara
stansiyasıarasındadəmiryolunun
vəikidövlətsərhədindədəmiryo
lukörpüsününinşasınabaşlanılıb.
Təməli 2016cı il aprelin 20də

qoyulanAstaraçayıüzərində82,5
metr uzunluğu, 8metr hündürlü
yüvə11,8metreniolankörpünün
tikintisi də tam yekunlaşdırılıb.
Bununla yanaşıAzərbaycanınAs
tarastansiyasındanİransərhədinə
qədər 8,5 km əsas yol, 7,52 km
stansiyadaxili yollar, ümumilikdə
isə16kmdənartıqdəmiryolunun
tikintisi tam başa çatdırılıb. Belə
liklə,Azərbaycanərazisindəbütün
işlərartıqtamamlanıb,yənibütün
infrastrukturhazırdır.
Bugünİrantərəfində1,4kmlik

dəmir yolunun və İran ərazisində
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Bu işlərləeynivaxtdaAzərbay
can dəmir yollarında idarəetmə
sisteminintəkmilləşdirilməsiməq
sədiilədünyadaözünüdoğruldan
“Oracle ERP” sisteminin tətbiqinə
başlanılıb. Bununlamaliyyə nəza
rətivəgəlirxərclərininoptimallaş
dırılmasımümkündür.
Azərbaycanıntranzitpotensialı

nın artırılması məqsədi ilə “Azər
baycan Dəmir Yolları” QSC tərə
findənölkəərazisindənkeçənbey
nəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin in
kişafı istiqamətində mühüm ad
dımlaratılıb.

-Regionlara və Bakı kəndləri-
nə sürətqatarlarının işləməsi
iləbağlıməsələlərgündəmdə-
dir.Buistiqamətdəhansıişlə-
ringörülməsiplanlaşdırılır?
 Azərbaycan Prezidenti cənab

İlhamƏliyeviniştirakıilə2015ciil
sentyabrın 12də 84 kmuzunluğu
olan BakıSumqayıt marşrutu ilə
hərəkətedənsürətlielektrikqatarı
istifadəyəverilib.Həminsürətqa
tarı qısa müddət ərzində böyük
populyarlıqqazanıb.Ötəndövrər
zindəbuqatardanartıq2milyon
dançoxvətəndaşımızistifadəedib.
BakıSumqayıt marşrutu ilə hərə

kətedənsürətlielektrikqatarıBa
kıSumqayıt magistral avtomobil
yolunda tıxacların azalmasına şə
raityaradıb.
Azərbaycan Prezidenti İlham

Əliyevin tapşırığına əsasən res
publikamızdasürətqatarlarımarş
rutlarının genişləndirilməsi istiqa
mətində işlər görülür.Hazırda 98
km uzunluğu olan BakıPirşağı
Sumqayıtdəmiryolunda təmir iş
ləri aparılır ki, bunun nəticəsində
də BakıBiləcəriSumqayıtPirşağı

Bakıdairəvidəmiryolusərnişinlə
rin ixtiyarına veriləcək. Bundan
başqa BakıGəncə sürət qatarının
da2018ciildəistifadəyəverilməsi
planlaşdırılır.
Qeydedimki,işlərbununlabit

mir.ArtıqBakıvəAbşeronşəhərət
rafı elektrik qatarlarının hərəkəti
ninbərpasıiləbağlıbirsıratədbirlər
görülür. BakıBakıxanovZirə, Ba
kıZabratBağlar,BakıYeniSuraxa
nıHövsan,BakıYeniSuraxanıHa
va limanı marşrutları üzrə sürət
qatarlarınınistifadəyəverilməsiilə
bağlı ilkinmərhələdə tələbolunan
texnikiişlərhəyatakeçirilir.
Azərbaycanda turizmin inkişaf

etdirilməsiməqsədiilədəmiryolu
infrastrukturunun genişləndiril
məsi tələbinə uyğun “Azərbaycan
DəmirYolları”QSCtərəfindənöl
kəmizin turizm mərkəzlərinə sər
nişindaşımalarınınhəyatakeçiril
məsiüçüntexnikiəsaslandırmalar
artıq hazırlanıb. Gələcəkdə Bakı
LəkiQəbələvəBakıXudatŞahdağ
dəmir yollarının tikintisi aparıla
raq bu istiqamətlərdə də sürətli
qatarların istismara veriləcəyi nə
zərdətutulub.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı 

başredaktorununmüavini
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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 BakıSumqayıt

sürətqatarı,habeləNaxçıvanTəb
rizMəşhədqatarı istifadəyə veril
miş,bununlabağlıbütünmüvafiq
infrastruktur şəbəkəsi qurulmuş
dur.
Ölkə rəhbəri İlham Əliyev cə

nabları tərəfindənvətəndaşvə in
sanməmnunluğununtəminiməq
sədiiləformalaşdırılmışvədünya
səviyyəsində tanınmış bir brendə
çevrilmişASAN innovativ sistemi
çərçivəsindədəmiryollarındamü
hüm islahatlar həyata keçirilmiş
dir.Beləki,2016cıildəcənabPre

zidentinaçılışmərasimindəiştirak
etdiyi“ASANqatar”istifadəyəve
rilmişdir. Bununla da insanların
məmnunluğunun təmin edilməsi
istiqamətindədahabirinnovativli
yənailolunmuş,regionlardaəhali
ninmövcud tələbatlarının ödənil
məsiprosesiasanlaşdırılmışdır.
20152016cı illərdə cəmiyyətin

yerləşdiyiinzibatibinaəsaslıtəmir
edilmiş, Bakı Sərnişin Vağzalının
binası, eləcə də bölgələrdə 18 də
miryol vağzalı əsaslı təmir oluna
raq yenidən qurulmuş, müasir
standartlaracavabverənvəinsan
ların məmnunluğunu təmin edən
səviyyəyə çatdırılmışdır. Atılmış
uğurluaddımlarındavamıolaraq,
sərnişinlərin rahatlığını təmin et
mək məqsədi ilə biletlərin “on
layn”satışınabaşlanılmışdır.

Yük daşımalarına gəldikdə isə
busahədəsifarişlərin“onlayn”şə
kildə verilməsi və tariflərin “on
layn”hesablanmasıişləriicraolun
muşdur.Buinnovativtədbirdəöz
növbəsində dəmir yolları ilə yük
daşımalarınınhəcminin artmasına
təkan verəcəkdir. Hazırda “ADY”
QSCdə yük daşımalarının idarə
olunmasıüzrə“ADYSMART”adlı
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sis
temi yaradılıb. Sistem vasitəsi ilə
yüklərin nəqlində, yükləməbo
şaltma əməliyyatlarında vaxt itki
sinin azaldılması, hərəkət heyəti
ninstansiyalardadurmamüddəti
ninminimuma endirilməsi,məlu
matlarınoperativmübadiləsi,ana
litik hesabatların hazırlanması və
digərəməliyyatlarıtezvərahathə
yatakeçirməkolur.
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rin ixtiyarına veriləcək. Bundan
başqa BakıGəncə sürət qatarının
da2018ciildəistifadəyəverilməsi
planlaşdırılır.
Qeydedimki,işlərbununlabit

mir.ArtıqBakıvəAbşeronşəhərət
rafı elektrik qatarlarının hərəkəti
ninbərpasıiləbağlıbirsıratədbirlər
görülür. BakıBakıxanovZirə, Ba
kıZabratBağlar,BakıYeniSuraxa
nıHövsan,BakıYeniSuraxanıHa
va limanı marşrutları üzrə sürət
qatarlarınınistifadəyəverilməsiilə
bağlı ilkinmərhələdə tələbolunan
texnikiişlərhəyatakeçirilir.
Azərbaycanda turizmin inkişaf

etdirilməsiməqsədiilədəmiryolu
infrastrukturunun genişləndiril
məsi tələbinə uyğun “Azərbaycan
DəmirYolları”QSCtərəfindənöl
kəmizin turizm mərkəzlərinə sər
nişindaşımalarınınhəyatakeçiril
məsiüçüntexnikiəsaslandırmalar
artıq hazırlanıb. Gələcəkdə Bakı
LəkiQəbələvəBakıXudatŞahdağ
dəmir yollarının tikintisi aparıla
raq bu istiqamətlərdə də sürətli
qatarların istismara veriləcəyi nə
zərdətutulub.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı 

başredaktorununmüavini
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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 BakıSumqayıt

sürətqatarı,habeləNaxçıvanTəb
rizMəşhədqatarı istifadəyə veril
miş,bununlabağlıbütünmüvafiq
infrastruktur şəbəkəsi qurulmuş
dur.
Ölkə rəhbəri İlham Əliyev cə

nabları tərəfindənvətəndaşvə in
sanməmnunluğununtəminiməq
sədiiləformalaşdırılmışvədünya
səviyyəsində tanınmış bir brendə
çevrilmişASAN innovativ sistemi
çərçivəsindədəmiryollarındamü
hüm islahatlar həyata keçirilmiş
dir.Beləki,2016cıildəcənabPre

zidentinaçılışmərasimindəiştirak
etdiyi“ASANqatar”istifadəyəve
rilmişdir. Bununla da insanların
məmnunluğunun təmin edilməsi
istiqamətindədahabirinnovativli
yənailolunmuş,regionlardaəhali
ninmövcud tələbatlarının ödənil
məsiprosesiasanlaşdırılmışdır.
20152016cı illərdə cəmiyyətin

yerləşdiyiinzibatibinaəsaslıtəmir
edilmiş, Bakı Sərnişin Vağzalının
binası, eləcə də bölgələrdə 18 də
miryol vağzalı əsaslı təmir oluna
raq yenidən qurulmuş, müasir
standartlaracavabverənvəinsan
ların məmnunluğunu təmin edən
səviyyəyə çatdırılmışdır. Atılmış
uğurluaddımlarındavamıolaraq,
sərnişinlərin rahatlığını təmin et
mək məqsədi ilə biletlərin “on
layn”satışınabaşlanılmışdır.

Yük daşımalarına gəldikdə isə
busahədəsifarişlərin“onlayn”şə
kildə verilməsi və tariflərin “on
layn”hesablanmasıişləriicraolun
muşdur.Buinnovativtədbirdəöz
növbəsində dəmir yolları ilə yük
daşımalarınınhəcminin artmasına
təkan verəcəkdir. Hazırda “ADY”
QSCdə yük daşımalarının idarə
olunmasıüzrə“ADYSMART”adlı
avtomatlaşdırılmış idarəetmə sis
temi yaradılıb. Sistem vasitəsi ilə
yüklərin nəqlində, yükləməbo
şaltma əməliyyatlarında vaxt itki
sinin azaldılması, hərəkət heyəti
ninstansiyalardadurmamüddəti
ninminimuma endirilməsi,məlu
matlarınoperativmübadiləsi,ana
litik hesabatların hazırlanması və
digərəməliyyatlarıtezvərahathə
yatakeçirməkolur.
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Hör mət li  Ağa can  müəl lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,əməkdarbədəntərbiyəsivəidmanişçisini,

professoru,əməkdarelmxadimini80illikyubileyinizmünasibətiiləsəmimi
qəlbdəntəbrikedirəm.
Sizhələgəncyaşlarınızdanidmanaböyükhəvəsgöstərmiş,peşəkaridman-

çıolmaqarzunuzunardıncagedərəkAzərbaycanBədənTərbiyəsiİnstitutunu
bitirmisiniz.Əmək fəaliyyətinizə“Neftçi” İdmanCəmiyyətindəməşqçi kimi
başlamış,bununlayanaşı,boksturnirlərindəiştirakedərəkaltıdəfəAzərbay-
cançempionuolmusunuz.
Sizidmanlayanaşı,dəqiqelmlərədəmaraqgöstərmiş,ikincialitəhsilala-

raq Azərbaycan Politexnik İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmisiniz.
Bundan sonra Siz Moskva Polad Ərintilər İnstitutunun aspiranturasında
elmitədqiqatlarabaşlamış,texnikaelmlərinamizədialimlik dərəcəsi alaraq
Lipetsk Politexnik İnstitutundapedaqoji fəaliyyətləməşğulolmusunuz.Siz
uzunmüddət bu ali təhsil ocağında kafedramüdiri olmuş, 1983-cü ildə isə
doğmaBakıyaqayıdaraqAzərbaycanİnşaatMühəndisləriİnstitutundakafed-

ra müdiri kimi pedaqoji fəaliyyətinizi davam etdirmisiniz. Həmişə harada
çalışmağınızdan asılı olmayaraq işlədiyiniz kollektivin hörmət və etimadını
qazanmısınız.Siz30iləyaxınAzərbaycanDövlətBədənTərbiyəsivəİdman
Akademiyasının rektoru olmuş,Azərbaycan dövlətinin bayrağını yüksəklərə
qaldıranbirçoxidmançılaryetirmisiniz.
Siz texnika sahəsində dörd ixtiranın, yüzdən çox elmi məqalənin, iki

monoqrafiyanınmüəllifisiniz.Peşəkar idmançıkimikeçmişSSRİ-nin“Fəxri
idmanustası”dərəcəsinəlayiqgörülmüş,beynəlxalqdərəcəlihakimkimidün-
yaçempionatlarına,Avropavəolimpiyayarışlarınahakimliketmiş,Beynəlxalq
Boks Federasiyasının vitse-prezidenti və Azərbaycan Boks Federasiyasının
prezidentiolmusunuz.HazırdaAzərbaycanMilliOlimpiyaKomitəsininbaş
katibi,AzərbaycanBoksFederasiyasınınvitse-prezidentikimigəncidmançıla-
rımızınhazırlanmasınadəyərlitöhfələrverirsiniz.
XalqınetimadınıqazanaraqSizIII,IVvəVçağırışMilliMəclisindeputa-

tıseçilmisiniz.BugünElmvətəhsil,həmçininAilə,qadınvəuşaqməsələləri
komitələrininüzvükimiölkəmizinqanunvericilikbazasınıngücləndirilməsin-
dəyaxındaniştirakedirsiniz.SizhəmdəMilliMəclisinİntizamKomissiyası-
nın sədrisiniz. Eyni zamanda, Azərbaycan-Kuba parlamentlərarası əlaqələr
üzrəişçiqrupununrəhbəri,Avstriya,Polşa,Rusiya,BolqarıstanvəMavrita-
niyailəparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvükimiMilliMəc-
lisinbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsindəyaxındaniştirakedirsiniz.
Sizinxidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,“Şöhrət”ordeniilətəltif

olunmusunuz.
HörmətliAğacanmüəllim!
Sizianadanolmağınızın80illiyimünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrik

edir, ömrünüzün bu uca zirvəsində Sizə möhkəm can sağlığı və çoxşaxəli
fəaliyyətinizdəyeni-yeniuğurlardiləyirəm.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakışəhəri,24noyabr2017ciil

AĞACAN  
ABIYEV

80
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Hör mət li  Ağa can  müəl lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,əməkdarbədəntərbiyəsivəidmanişçisini,

professoru,əməkdarelmxadimini80illikyubileyinizmünasibətiiləsəmimi
qəlbdəntəbrikedirəm.
Sizhələgəncyaşlarınızdanidmanaböyükhəvəsgöstərmiş,peşəkaridman-

çıolmaqarzunuzunardıncagedərəkAzərbaycanBədənTərbiyəsiİnstitutunu
bitirmisiniz.Əmək fəaliyyətinizə“Neftçi” İdmanCəmiyyətindəməşqçi kimi
başlamış,bununlayanaşı,boksturnirlərindəiştirakedərəkaltıdəfəAzərbay-
cançempionuolmusunuz.
Sizidmanlayanaşı,dəqiqelmlərədəmaraqgöstərmiş,ikincialitəhsilala-

raq Azərbaycan Politexnik İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirmisiniz.
Bundan sonra Siz Moskva Polad Ərintilər İnstitutunun aspiranturasında
elmitədqiqatlarabaşlamış,texnikaelmlərinamizədialimlik dərəcəsi alaraq
Lipetsk Politexnik İnstitutundapedaqoji fəaliyyətləməşğulolmusunuz.Siz
uzunmüddət bu ali təhsil ocağında kafedramüdiri olmuş, 1983-cü ildə isə
doğmaBakıyaqayıdaraqAzərbaycanİnşaatMühəndisləriİnstitutundakafed-

ra müdiri kimi pedaqoji fəaliyyətinizi davam etdirmisiniz. Həmişə harada
çalışmağınızdan asılı olmayaraq işlədiyiniz kollektivin hörmət və etimadını
qazanmısınız.Siz30iləyaxınAzərbaycanDövlətBədənTərbiyəsivəİdman
Akademiyasının rektoru olmuş,Azərbaycan dövlətinin bayrağını yüksəklərə
qaldıranbirçoxidmançılaryetirmisiniz.
Siz texnika sahəsində dörd ixtiranın, yüzdən çox elmi məqalənin, iki

monoqrafiyanınmüəllifisiniz.Peşəkar idmançıkimikeçmişSSRİ-nin“Fəxri
idmanustası”dərəcəsinəlayiqgörülmüş,beynəlxalqdərəcəlihakimkimidün-
yaçempionatlarına,Avropavəolimpiyayarışlarınahakimliketmiş,Beynəlxalq
Boks Federasiyasının vitse-prezidenti və Azərbaycan Boks Federasiyasının
prezidentiolmusunuz.HazırdaAzərbaycanMilliOlimpiyaKomitəsininbaş
katibi,AzərbaycanBoksFederasiyasınınvitse-prezidentikimigəncidmançıla-
rımızınhazırlanmasınadəyərlitöhfələrverirsiniz.
XalqınetimadınıqazanaraqSizIII,IVvəVçağırışMilliMəclisindeputa-

tıseçilmisiniz.BugünElmvətəhsil,həmçininAilə,qadınvəuşaqməsələləri
komitələrininüzvükimiölkəmizinqanunvericilikbazasınıngücləndirilməsin-
dəyaxındaniştirakedirsiniz.SizhəmdəMilliMəclisinİntizamKomissiyası-
nın sədrisiniz. Eyni zamanda, Azərbaycan-Kuba parlamentlərarası əlaqələr
üzrəişçiqrupununrəhbəri,Avstriya,Polşa,Rusiya,BolqarıstanvəMavrita-
niyailəparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvükimiMilliMəc-
lisinbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsindəyaxındaniştirakedirsiniz.
Sizinxidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,“Şöhrət”ordeniilətəltif

olunmusunuz.
HörmətliAğacanmüəllim!
Sizianadanolmağınızın80illiyimünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrik

edir, ömrünüzün bu uca zirvəsində Sizə möhkəm can sağlığı və çoxşaxəli
fəaliyyətinizdəyeni-yeniuğurlardiləyirəm.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakışəhəri,24noyabr2017ciil

AĞACAN  
ABIYEV
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Hör mət li  Əh li man müəl lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,“Şöhrət”ordenliprofessoru,AzərbaycanMilliElmlərAka-

demiyasınınvəRusiyaTibbElmləriAkademiyasınınhəqiqiüzvünü, keçmişSSRİ-ninDövlət
mükafatılaureatını,əməkdarelmxadimini70illikyubileyinizmünasibətiiləsəmimiqəlbdən
təbrikedirəm.
Siz xalqın hörmətini qazanmış həkim, dünya şöhrətli alim, vətənpərvər ziyalı kimi şərəfli

ömüryolukeçmisiniz.Ucaldığınızmövqe,qazandığınıznailiyyətlərilknövbədəşəxsiməziyyət-
lərinizləbağlıdır.GənclikillərindəQərbiAzərbaycanınGöyçəmahalındanpərvazlanaraqqətiy-
yətləelminzirvələrinəaparanyolaqədəmqoymusunuz.1971-ciildəN.NərimanovadınaAzər-
baycanDövlət Tibb İnstitutunu fərqlənmə diplomu ilə bitirərək Bakıdakı Kliniki Onkologiya
Xəstəxanasındacərrah-onkoloqkimiinsanlaraşəfaverməyəbaşlamısınız.İstedadınızvəyüksək
savadınızsayəsindətezbirzamandaşöbəmüdiritəyinolunmusunuz.
Lakinelməböyükmarağınız,təbabətinsirləriniaraşdırmaqhəvəsinizSizi1974-cüildədün-

yanıntanınmışelmmərkəzlərindənolanSSRİTibbElmləriAkademiyasınınOnkolojiElmiMər-
kəzinəaparıb.Oradaaspiranturamüddətibaşaçatmamışelmitədqiqatişinizimüdafiəedərəktibb
elmlərinamizədialimlikdərəcəsinialmısınız.Zəkanızınişığı,onkologiyasahəsindəəldəetdiyiniz
sondərəcəyenielminailiyyətlərMoskvanıntibbmühitindəyüksəkqiymətləndirilib:perspektivli
gəncalim-cərrahkimiOEM-dəsaxlanılmısınız.20iləyaxınçalışdığınızSSRİTEA-nınOnko-
lojiElmiMərkəzindədoktorluqdissertasiyasımüdafiəetmiş,professorelmiadınıalmısınız.
Əhliman müəllim, o dövrdə dəfələrlə SSRİ Xalq Təsərrüfatı Nailiyyətləri Sərgisinin qızıl

medallarına layiq görülməyiniz, “Sümük sarkomaları” adlı orijinalmonoqrafiyaya görə SSRİ

TEA-nınbeşildənbirverilənAkademikN.N.Petrovadınamükafatıvəmedalıilətəltifolunma-
ğınız,1986-cıildəSSRİDövlətmükafatılaureatıadınıqazanmağınızelməvəsəhiyyəyəgətirdi-
yinizyeniliklərin,silsiləelmi-texnolojinailiyyətlərinizin,ixtiravəsəmərələşdiricitəkliflərinizin
bəhrəsidir.
Onkologiyasahəsindəböyükuğurlarqazanmışgörkəmlialimkimişöhrətinizsərhədləriaşıb.

Elmiməruzələroxumaq,təcrübənizipaylaşmaqüçündaimxariciölkələrə,ocümlədənhələsər-
hədlərinaçılmadığıötənəsrin80-ciillərindədəfələrləABŞ-ınməşhurklinikalarınadəvətolun-
muş,həryerdəAzərbaycanıləyaqətlətəmsiletmisiniz.
XXəsrin90-cıillərindədoğmaAzərbaycanadönərəkvətənpərvərziyalı,nüfuzlualim,tanın-

mış cərrah kimi ana vətəndə fəaliyyətə başlamısınız. 1992-ci ildən həyatınız doğma institutla
bağlanıb.BacarıqlıelmtəşkilatçısıkimiAzərbaycanTibbUniversitetininrektoruolduğunuz24
iləyaxınmüddətdəbualitəhsilocağınınnəzdindəmüasirmaddi-texnikiimkanlaramalik4kli-
nikanın və rezidentura sisteminin yaradılmasına, ATU-nun nüfuzlu beynəlxalq qurumlarda
təmsil olunmasına nail olmusunuz. 25 ildir ki, Tibb Universitetinin Onkologiya kafedrasına
uğurlarəhbərlikedirsiniz.
Hörmətliakademik!Siz470-dənçoxelmiəsərin,19monoqrafiyanın,29dərslikvəmetodik

vəsaitin,16ixtiravəsəmərələşdiricitəklifinmüəllifisiniz.200-dənçoxelmiəsərinizxaricdədərc
olunub.Yetişdirdiyinizalimlərarasında12nəfərtibbelmləridoktoru,43nəfərtibbüzrəfəlsəfə
doktoruvar.Yüksək ixtisaslı kadrhazırlığındakı fədakar əməyiniz, tibb elmininvə səhiyyənin
inkişafındakıxidmətlərinizhərzamanyüksəkqiymətləndirilib.DövlətimizSizi“Əməkdarelm
xadimi”fəxriadınalayiqgörüb.2000-ciildəÜmummilliliderimizHeydərƏliyevSizi“Şöhrət”
ordeni ilə təltifedib.DəfələrləABŞ-ın,Rusiyanın,Polşanınvədigərölkələrintibbsahəsiüzrə
nüfuzlumükafatlarıilətəltifolunmusunuz.
Siz1990-1995-ciillərdəAzərbaycanSSRAliSovetinindeputatıolmusunuz.Xalqınetimadı

IVvəVçağırışMilliMəclisə seçkilərdədəSizədeputatmandatıqazandırıb.HazırdaSəhiyyə
komitəsininsədrikimiqanunvericiliyintəkmilləşməsinəlayiqlitöhfəverirsiniz.Türkiyəiləpar-
lamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,Almaniya,Rusiya,Niderland,Monteneqro,
BirləşmişƏrəbƏmirliklərivəSəudiyyəƏrəbistanıiləanalojiişçiqruplarınınüzvükimiMilli
Məclisinbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsindəyaxından iştirakedirsiniz.TürkPA-daAzər-
baycannümayəndəheyətininüzvüvəkomissiyasədrikimifəaliyyətinizdətəqdirəlayiqdir.
HörmətliƏhlimanmüəllim!
Sizianadanolmağınızın70 illiyimünasibəti ilə ürəkdəntəbrikedirəm,ömrünüzünmüdrik

çağındaSizəmöhkəmcansağlığı,uzunömür,çoxşaxəlifəaliyyətinizdəyeni-yeniuğurlararzulayı-
ram.Əminəmki,bundansonradaYAPüzvü,alimvəictimaixadimkimimüstəqilAzərbaycan
dövlətçiliyininmöhkəmlənməsiyolundasəyləriniziəsirgəməyəcəksiniz.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

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

Bakışəhəri,17noyabr2017ciil

ƏHLİMAN 
ƏMİRASLANOV
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Hör mət li  Əh li man müəl lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,“Şöhrət”ordenliprofessoru,AzərbaycanMilliElmlərAka-

demiyasınınvəRusiyaTibbElmləriAkademiyasınınhəqiqiüzvünü, keçmişSSRİ-ninDövlət
mükafatılaureatını,əməkdarelmxadimini70illikyubileyinizmünasibətiiləsəmimiqəlbdən
təbrikedirəm.
Siz xalqın hörmətini qazanmış həkim, dünya şöhrətli alim, vətənpərvər ziyalı kimi şərəfli
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Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

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

Bakışəhəri,17noyabr2017ciil

ƏHLİMAN 
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layandansonraburadavəziyyətçoxağır
idi,xəstəxanalardaşəraitqənaətbəxşde
yildi.Odövrdəmənyaralılaradəfələrlə
tibbiyardımlargətirmişəm.1992ciildə
yenidənvətənəqayıdaraqdoğmaAzər
baycan Dövlət Tibb İnstitutuna rektor
təyinolundum.Dediyimkimiçoxağır
vaxtlaridi,hərcmərclikbaşalıbgedir
di. O vaxt gecəgündüz əməliyyatlar
edirdim. Xəstələr eşitmişdilər ki, artıq
Bakıdayam; çoxsaylı müraciətlər olu
nurdu.

Düzü,vətənədönməkailəmindəürə
yincə idi. İkioğlumvar.Uşaqlarböyü
yürdüvəhərbirvalideynkimibizimdə
arzumuzidiki,onlarailəqursunlar.

–UluöndərHeydərƏliyevinsizə
xüsusi münasibəti var idi.
Onunlatanışlığınıznecəolub?

– Ulu öndərlə Moskvada tanış ol
muşam,mənəmünasibəti həmişə yaxşı
olub.HeydərƏliyevovaxtçoxyüksək
zirvədə idi. İkincidəfəhakimiyyətəgə
ləndənsonradaonunla teztez təmasda
olurduq.Dahaçoxixtisasımla,xəstələrlə

bağlıgörüşürdük.Universitetdəişləyən
də 1998 və 2000ci illərdə yeni tikilən
tədrisbinalarınınaçılışlarına,dahasonra
isəuniversitetinyubileyinəgəlmişdi.

Uluöndərinyaxındostu İhsanDoğ
ramacını da eləMoskvadan tanıyırdım,
onun yubileylərində çıxış etmişəm.
Ümummilli lider Heydər ƏliyevAzər
baycanın dahi oğludur, böyük insandır.
Mən fəxr edirəmki, elə bir şəxsiyyətlə
istimünasibətimolub.

–Ziyalıailəsindəböyüyübbaşa
çatmısınız.Ammasırftibbəhə-
vəssizdəharadanyarandı?

– Mən Qərbi Azərbaycanın Göyçə
mahalının Zod kəndində doğulmuşam.
Bizimailədəhəkimolmayıb.Ümumiy
yətlə,kəndimizdəhəkimyoxidi.İxtisas
lıtibbiyardımalmaqüçünrayonmərkə
zinə,yadaİrəvanagedirdilər.Ozaman
rayonda,ümumiyyətlə,azərbaycanlıhə
kim yox idi.Xəstəxanada işləyənlər də
omillətinnümayəndələriidi.Görürdüm
ki,kənddəinsanlar,həqiqətən,çoxəziy
yətçəkirlər.Sonraeləolduki,atamBa

sarkeçər rayonununkatibioldu.Rayon
daAzərbaycandilindəməktəbolmadığı
üçün mən kənddəki evimizdə nənəmin
yanında qalıb kənd məktəbində təhsil
alırdım. Orta məktəbin IIIIV sinfində
oxuyandahəkimolacağımbarədəqərar
vermişdim.Nənəmxəstələndikdən son
raonunçəkdiyiəziyyətlərigörübfikrimi
qətiləşdirdim.

Biraradəbdüşmüşdü;kənddəyaşa
yangənclərkəndtəsərrüfatımütəxəssisi
olmaqistəyirdilər.Mənədətəklifetdilər
ki,İrəvanKəndTəsərrüfatıTexnikumuna
gedim.Ancaqrazıolmadım.Ortaməktə
bi bitirdikdən sonraAzərbaycanDövlət
Tibb İnstitutuna gəldim. Hesab edirəm
ki,insanmüəyyənbirsənətseçərkənilk
növbədə mənsub olduğu xalqa, vətənə,
insanlaranecəxeyirverəbiləcəyinidü
şünməlidir.Əgərhərkəsbucürfikirlə
şərsə,mənəbeləgəlirki,ixtisasseçimin
dəgənclərimizyanılmazlar.

– Sizi azərbaycanlı mütəxəssis
kimiMoskvadanecəqarşıladı-
lar?

HƏMSÖHBƏT

Əhliman Əmiraslanov:
“Qarşımaqoyduğuməsasməqsədseçdiyim
peşəüzrəyaxşımütəxəssisolmaqidi”

–Dünyaşöhrətlialim,professor,
doktor İhsan Doğramacı sizin
haqqınızda demişdir: “Əhli-
manmüəllimdünyamiqyasın-
da tanınan çox böyük alimdir.
O, 20 il Moskvada çalışdığı
dövrdə onkologiya sahəsində
çox böyük şöhrət qazanıb. La-
kinMoskvadaçalışdığıuğurlu
fəaliyyətdən sonra Bakıya –

Azərbaycana qayıtması onun
öz xalqına, vətəninə bağlılığı-
nın təntənəsinə çevrildi. Belə
vətənpərvərlikalqışalayiqdir”.
Əhlimanmüəllim,50illikelmi
və tibbi fəaliyyətinizin müəy-
yənbirhissəsiMoskvailəbağ-
lıdır.Necə oldu ki, uzun illər-
dənsonravətənədönməkqəra-
rınagəldiniz?

–Artıqhissedirdimki,oradamüm
künolanbütünbilgilərialmışamvəgeri
dönübbusahədəxalqımızaköməkgös
tərə bilərəm. Əslində məni doktorluq
dissertasiyasını müdafiə edəndən sonra
dəfələrləvətənədəvətetmişdilər.Fikirlə
şirdimki,hələtezdir.Ancaqbudəfədə
vətediləndədüşündümki,artıqgetmək
vaxtıdır.

1988ciildən–məlumhadisələrbaş

Tə  lə  bə  lik il  lə  rin  də bu şəx  sin adı, el  mi nailiy 
yət  lə  ri, xü  su  si is  te  da  dı, qə  rib öl  kə  lər  də həm  və 
tən  lə  ri  nə olan son  suz eh  ti  ra  mı ba  rə  də çox teztez 
eşi  dir  dim. Hər kəs adı  nı xü  su  si hör  mət  lə çə  kir  di. 
Tə  səv  vü  rüm  də onun əf  sa  nə  vi bir ob  ra  zı ya  ran 
mış  dı. La  kin heç ağ  lı  ma be  lə gəl  məz  di ki, nə za 
man  sa çox əla  mət  dar bir gün  də  yu  bi  le  yin  də 
üzüzə otu  rub dün  ya şöh  rət  li ali  mi  miz  dən mü  sa
 hi  bə al  maq mə  nə qis  mət ola  caq. 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın “Həm  söh  bət” rub  ri 
ka  sı  nın bu  də  fə  ki qo  na  ğı aka  de  mik, Mil  li Məc  li 
sin Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri, Azər  bay  can Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın və Pol  şa Tibb Elm  lə  ri 
Aka  de  mi  ya  sı  nın hə  qi  qi üz  vü, Ru  si  ya Elm  lər Aka
 de  mi  ya  sı  nın xa  ri  ci üz  vü, Azər  bay  can Mil  li Elm  lər 
Aka  de  mi  ya  sı  nın Biolo  gi  ya və tibb elm  lə  ri böl  mə
 si  nin aka  de  mikka  ti  bi, SS  Rİ Döv  lət mü  ka  fa  tı 
laureatı, SS  Rİ Tibb Elm  lə  ri Aka  de  mi  ya  sı  nın aka 
de  mik N.N.Pet  rov adı  na mü  ka  fa  tı  nın laureatı, 
Ru  si  ya Tibb Elm  lə  ri Aka  de  mi  ya  sı  nın N.N.Blo  xin 
adı  na qı  zıl me  da  lı  nın təl  tif  çi  si, Pol  şa Tibb Elm  lə
 ri Aka  de  mi  ya  sı  nın Al  bert Şvays  ter mü  ka  fa  tı  nın 
laureatı, dün  ya  nın bir çox nü  fuz  lu el  mi as  so 
siasi  ya və cə  miy  yət  lə  ri  nin üz  vü və ali mək  təb  lə 
ri  nin fəx  ri dok  to  ru Əh  li  man Əmi  ras  la  nov  dur. 
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man  sa çox əla  mət  dar bir gün  də  yu  bi  le  yin  də 
üzüzə otu  rub dün  ya şöh  rət  li ali  mi  miz  dən mü  sa
 hi  bə al  maq mə  nə qis  mət ola  caq. 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın “Həm  söh  bət” rub  ri 
ka  sı  nın bu  də  fə  ki qo  na  ğı aka  de  mik, Mil  li Məc  li 
sin Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri, Azər  bay  can Mil  li 
Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın və Pol  şa Tibb Elm  lə  ri 
Aka  de  mi  ya  sı  nın hə  qi  qi üz  vü, Ru  si  ya Elm  lər Aka
 de  mi  ya  sı  nın xa  ri  ci üz  vü, Azər  bay  can Mil  li Elm  lər 
Aka  de  mi  ya  sı  nın Biolo  gi  ya və tibb elm  lə  ri böl  mə
 si  nin aka  de  mikka  ti  bi, SS  Rİ Döv  lət mü  ka  fa  tı 
laureatı, SS  Rİ Tibb Elm  lə  ri Aka  de  mi  ya  sı  nın aka 
de  mik N.N.Pet  rov adı  na mü  ka  fa  tı  nın laureatı, 
Ru  si  ya Tibb Elm  lə  ri Aka  de  mi  ya  sı  nın N.N.Blo  xin 
adı  na qı  zıl me  da  lı  nın təl  tif  çi  si, Pol  şa Tibb Elm  lə
 ri Aka  de  mi  ya  sı  nın Al  bert Şvays  ter mü  ka  fa  tı  nın 
laureatı, dün  ya  nın bir çox nü  fuz  lu el  mi as  so 
siasi  ya və cə  miy  yət  lə  ri  nin üz  vü və ali mək  təb  lə 
ri  nin fəx  ri dok  to  ru Əh  li  man Əmi  ras  la  nov  dur. 
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da tələbə idi. Fikirləşirdimki, anamgili
kənddənBakıyaköçürüm.Ozamanel
mi rəhbərim qayıtmağıma razı olmadı
vəmənMoskvadaqaldım.Aspiranturanı
bitirdikdən sonraÜmumittifaqOnkolo
jiElmiMərkəzindəÜmumionkologiya
şöbəsində əvvəlcə kiçik elmi işçi, son
ralar isə baş elmi işçi, böyük elmi işçi
və professor vəzifələrində çalışdım.Bu
dövrlərdəyüzlərləmürəkkəbcərrahiyyə
əməliyyatları,ocümlədəndünyanınyal
nız bir neçə məşhur klinikalarında icra
olunanvə təvazökarlıqdanuzaqolsada
qeydedimki,SSRİmiqyasında ilkdə
fə mənim tərəfimdən həyata keçirilən
“Rotasion plastika” operasiyasını icra
etdim.Elmi axtarışlarımıdavametdirə
rək 1984cü ildə “Osteogen sarkomalı
xəstələrin kompleksmüalicəsi üsulları”

mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiəetdim.Apardığımızuğurluelmi
tədqiqatişlərinəticəsindəbirincilisümük
şişlərininkompleksmüalicəüsullarıişlə
nibhazırlandıvəklinikpraktikayatətbiq
olundu. Nəticədə bu şişlərin müalicəsi
nəticələri45dəfəyaxşılaşdı.

Doktorluqdissertasiyasınımüdafiəet
dikdən sonramərkəzə rəhbərlik etməyə
başladım,keçmişSSRİninmüxtəlifşə
hərlərinəvəxarici ölkələrə teztez elmi
ezamiyyətlərə gedirdim. Elə il olub ki,
birayda1012dəfəxariciölkələrəsəfər
etmişəm.

–BəsAzərbaycandansizinyanı-
nızagələnlərçoxolurdu?

–MənhəmişəAzərbaycanlasıxəla
qəsaxlamışam.Ovaxtmənəçoxmüra

ciətedirdilərvəməndəəlimdəngələni
əsirgəmirdim.Həttabusəbəbdənbəzən
“başımdaağrıyırdı”.Ovaxtrəhbərlik
dəbəziadamlarvaridi,bundannarazı
lıqedirdilər.

1986cı ildə “Onkoloji xəstələrdə
bərpamüalicəsimetodlarınınişlənibha
zırlanması və klinik praktikaya tətbiqi”
mövzusundasilsiləelmitexnolojiişləri
məgörəelmvətexnikasahəsindəSSRİ
Dövlətmükafatınalayiqgörüldüm.Mən
Dövlət mükafatı alanda çoxsaylı təbrik
teleqramları gəldi,Azərbaycandan yüz
lərləteleqramalmışdım.

MoskvayagedəndəÜmumittifaqOn
kolojiElmiMərkəzindəilkazərbaycanlı
mən idim.Mənəqədərdəolmuşdu, la
kin daimi işləyən yox idi. 1992ci ildə
Azərbaycana qayıdanda orada çalışan
41nəfərazərbaycanlımütəxəssisqoyub
gəldim.İndionlarınsayıbirazdaartıb
dır.OradafəaliyyətgöstərənN.N.Bloxin
adınaRusiyaOnkolojiElmiMərkəzinin
“Uşaq onkologiyası”  İnstitutunun di
rektoru,RusiyaElmlərAkademiyasının
akademikiMəmmədƏliyevmənim tə
ləbəmolub.HazırdaMoskvadaOnkoloji
ElmiMərkəzdəçalışanlararasındaazər
baycanlımütəxəssislərçoxdur.Vaxtında
əsasımənimtərəfimdənqoyulanbuənə
nəhazırdadadavamedir.

–Adətənhərpeşə sahibi istəyir
ki, ailədə onun davamçısı ol-
sun.Bəssizinailədənecə?

– Mənim iki övladım var: biri iqti
sadçıdır,digəroğlumisəhəkimdir,oda
onkoloqdur,fəlsəfədoktorluğuvəelmlər
doktorluğudissertasiyalarınımüdafiəet
di,professordur.Həyatyoldaşımdatibb
üzrə elmlər doktoru, professordur, ixti
sascamamaginekoloqdur.4nəvəmvar.
İnanıramki,nəvələrdəndəhansısamə
nimdavamçımolacaq.

– Əhlimanmüəllim, bəs bizim
tibbingələcəyininecəgörürsü-
nüz?Arada belə boşluqlar ya-
ranmışdı,insanlarxaricəgedir-
dilər–Avropaya,İrana...

–Şübhəsiz,bununobyektivvəsub
yektivsəbəblərivardır.Onudadeyimki,

HƏMSÖHBƏT

– Tibb İnstitutunu bitirdikdən son
ra rektorumuzmənəCərrahi xəstəliklər
kafedrasında qalıb işləməyi təklif etdi.
MənisərazılaşmayaraqBakıŞəhərKli
nik Onkologiya Xəstəxanasını seçdim.
O zamanlar respublikada onkologiya
sahəsi inkişafetməmişdi.Burada tələbə
vaxtlarında işlədiyim üçün adaptasiya
yavaxtitirmədim,gələnkimifəaliyyətə
başladım,əvvəlcəCərrahiyyəşöbəsində
həkimordinator, qısa müddətdən sonra
isə şöbə müdiri vəzifələrində çalışdım.
Ovaxtyeniailəqurmuşdum,artıqövla
dımdavaridi.Həyatyoldaşımda,mən
də işləyirdik. İşimiz qaydasında idi. O
zamanmənimyaşımda80çarpayılıqşö
bəninmüdiriolmaqçoxböyükuğuridi.
Moskvadan gələn ilk müəllimim Arif
Abbasovlabirgəçalışırdım.Cavanelm
lərdoktoruidi.O,mənəqısabirzaman
dadissertasiyamövzusudaverdi.Dedi
ki,işlə,səningələcəyin,perspektivinvar.
Dissertasiyaişimin,deməkolarki,yarı
dan çoxunu yazmışdım.Amma tale elə

gətirdiki,o,cavanyaşındadünyasınıdə
yişdi.BuhadisədənsonramənMoskva
yagetməyəqərarverdim.

İşdən çıxan ərəfədə xəstəxanaya ar
tıqbaşqarəhbərgəlmişdi.Mənədediki:
“Oğlum,haragedirsən?Müdafiəedirlər
ki,gəlibşöbəmüdiriolsunlar,sənisəşö
bəmüdirliyini,işiniqoyubgedirsən.Elə
bilirsənki,oradangələndəsənəbeləbir
işverəcəklər?”Razılaşmadımvəailəmlə
birlikdəMoskvaya getdik. 1974cü ilin
oktyabrında imtahanlarımüvəffəqiyyət
ləverərəkMoskvaşəhərindəSSRİTibb
Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq
Onkoloji ElmiMərkəzində aspirantura
ya daxil oldum. İlk vaxtlarda çətin idi.
Elə olurdu bir gecə evdə qalırdım, bir
gecəxəstəxanada.Ammaheçvaxtfikir
ləşməmişəm ki, gərək bu sənəti deyil,
asan bir peşəni seçəydim. 1977ci ildə
aspiranturada təhsil müddətim hələ ba
şa çatmamış, vaxtından əvvəl, “Aşağı
ətrafarın bədxassəli şişlərinə görə ope
rasiya edilmişxəstələrin reabilitasiyası”

mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiəetdim.Qarşımaqoyduğuməsas
məqsədseçdiyimpeşəüzrəyaxşımütə
xəssis olmaq idi. Düşünmürdüm ki, nə
vaxtsaprofessor,akademik,rektor,depu
tatolacam,dövlətmükafatıalacam.Heç
fikirləşməzdim ki, SSRİ kimiməkanda
birgünÜmumittifaqOnkolojiElmiMər
kəzin baş direktoru,SSRİTibbElmləri
Akademiyasının prezidenti N.N.Bloxin
Azərbaycandan gəlmiş bir mütəxəssis
olaraqmənimnamizədliyimidövlətmü
kafatınatəqdimedəcək.

Onkologiya spesifik sahədir. Xaric
dənxəstələrmüraciətedirdi.Mənəsasən
sümük şişlərinin müalicəsi ilə məşğul
olurdum. Xarici ölkələrdə əməliyyatlar
aparır, elmi məruzələrlə çıxış edirdim.
Artıq qısa müddət ərzində xeyli elmi
praktik təcrübəyəyiyələnmişdim.İkinci
övladımızdünyayagəldikdənsonrabizə
ev verdilər. Atam dünyasını dəyişdik
dənsonramənBakıyaqayıtmaqfikrinə
düşdüm, çünki bacım, qardaşım bura
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da tələbə idi. Fikirləşirdimki, anamgili
kənddənBakıyaköçürüm.Ozamanel
mi rəhbərim qayıtmağıma razı olmadı
vəmənMoskvadaqaldım.Aspiranturanı
bitirdikdən sonraÜmumittifaqOnkolo
jiElmiMərkəzindəÜmumionkologiya
şöbəsində əvvəlcə kiçik elmi işçi, son
ralar isə baş elmi işçi, böyük elmi işçi
və professor vəzifələrində çalışdım.Bu
dövrlərdəyüzlərləmürəkkəbcərrahiyyə
əməliyyatları,ocümlədəndünyanınyal
nız bir neçə məşhur klinikalarında icra
olunanvə təvazökarlıqdanuzaqolsada
qeydedimki,SSRİmiqyasında ilkdə
fə mənim tərəfimdən həyata keçirilən
“Rotasion plastika” operasiyasını icra
etdim.Elmi axtarışlarımıdavametdirə
rək 1984cü ildə “Osteogen sarkomalı
xəstələrin kompleksmüalicəsi üsulları”

mövzusunda doktorluq dissertasiyası
müdafiəetdim.Apardığımızuğurluelmi
tədqiqatişlərinəticəsindəbirincilisümük
şişlərininkompleksmüalicəüsullarıişlə
nibhazırlandıvəklinikpraktikayatətbiq
olundu. Nəticədə bu şişlərin müalicəsi
nəticələri45dəfəyaxşılaşdı.

Doktorluqdissertasiyasınımüdafiəet
dikdən sonramərkəzə rəhbərlik etməyə
başladım,keçmişSSRİninmüxtəlifşə
hərlərinəvəxarici ölkələrə teztez elmi
ezamiyyətlərə gedirdim. Elə il olub ki,
birayda1012dəfəxariciölkələrəsəfər
etmişəm.

–BəsAzərbaycandansizinyanı-
nızagələnlərçoxolurdu?

–MənhəmişəAzərbaycanlasıxəla
qəsaxlamışam.Ovaxtmənəçoxmüra

ciətedirdilərvəməndəəlimdəngələni
əsirgəmirdim.Həttabusəbəbdənbəzən
“başımdaağrıyırdı”.Ovaxtrəhbərlik
dəbəziadamlarvaridi,bundannarazı
lıqedirdilər.

1986cı ildə “Onkoloji xəstələrdə
bərpamüalicəsimetodlarınınişlənibha
zırlanması və klinik praktikaya tətbiqi”
mövzusundasilsiləelmitexnolojiişləri
məgörəelmvətexnikasahəsindəSSRİ
Dövlətmükafatınalayiqgörüldüm.Mən
Dövlət mükafatı alanda çoxsaylı təbrik
teleqramları gəldi,Azərbaycandan yüz
lərləteleqramalmışdım.

MoskvayagedəndəÜmumittifaqOn
kolojiElmiMərkəzindəilkazərbaycanlı
mən idim.Mənəqədərdəolmuşdu, la
kin daimi işləyən yox idi. 1992ci ildə
Azərbaycana qayıdanda orada çalışan
41nəfərazərbaycanlımütəxəssisqoyub
gəldim.İndionlarınsayıbirazdaartıb
dır.OradafəaliyyətgöstərənN.N.Bloxin
adınaRusiyaOnkolojiElmiMərkəzinin
“Uşaq onkologiyası”  İnstitutunun di
rektoru,RusiyaElmlərAkademiyasının
akademikiMəmmədƏliyevmənim tə
ləbəmolub.HazırdaMoskvadaOnkoloji
ElmiMərkəzdəçalışanlararasındaazər
baycanlımütəxəssislərçoxdur.Vaxtında
əsasımənimtərəfimdənqoyulanbuənə
nəhazırdadadavamedir.

–Adətənhərpeşə sahibi istəyir
ki, ailədə onun davamçısı ol-
sun.Bəssizinailədənecə?

– Mənim iki övladım var: biri iqti
sadçıdır,digəroğlumisəhəkimdir,oda
onkoloqdur,fəlsəfədoktorluğuvəelmlər
doktorluğudissertasiyalarınımüdafiəet
di,professordur.Həyatyoldaşımdatibb
üzrə elmlər doktoru, professordur, ixti
sascamamaginekoloqdur.4nəvəmvar.
İnanıramki,nəvələrdəndəhansısamə
nimdavamçımolacaq.

– Əhlimanmüəllim, bəs bizim
tibbingələcəyininecəgörürsü-
nüz?Arada belə boşluqlar ya-
ranmışdı,insanlarxaricəgedir-
dilər–Avropaya,İrana...

–Şübhəsiz,bununobyektivvəsub
yektivsəbəblərivardır.Onudadeyimki,

HƏMSÖHBƏT

– Tibb İnstitutunu bitirdikdən son
ra rektorumuzmənəCərrahi xəstəliklər
kafedrasında qalıb işləməyi təklif etdi.
MənisərazılaşmayaraqBakıŞəhərKli
nik Onkologiya Xəstəxanasını seçdim.
O zamanlar respublikada onkologiya
sahəsi inkişafetməmişdi.Burada tələbə
vaxtlarında işlədiyim üçün adaptasiya
yavaxtitirmədim,gələnkimifəaliyyətə
başladım,əvvəlcəCərrahiyyəşöbəsində
həkimordinator, qısa müddətdən sonra
isə şöbə müdiri vəzifələrində çalışdım.
Ovaxtyeniailəqurmuşdum,artıqövla
dımdavaridi.Həyatyoldaşımda,mən
də işləyirdik. İşimiz qaydasında idi. O
zamanmənimyaşımda80çarpayılıqşö
bəninmüdiriolmaqçoxböyükuğuridi.
Moskvadan gələn ilk müəllimim Arif
Abbasovlabirgəçalışırdım.Cavanelm
lərdoktoruidi.O,mənəqısabirzaman
dadissertasiyamövzusudaverdi.Dedi
ki,işlə,səningələcəyin,perspektivinvar.
Dissertasiyaişimin,deməkolarki,yarı
dan çoxunu yazmışdım.Amma tale elə

gətirdiki,o,cavanyaşındadünyasınıdə
yişdi.BuhadisədənsonramənMoskva
yagetməyəqərarverdim.

İşdən çıxan ərəfədə xəstəxanaya ar
tıqbaşqarəhbərgəlmişdi.Mənədediki:
“Oğlum,haragedirsən?Müdafiəedirlər
ki,gəlibşöbəmüdiriolsunlar,sənisəşö
bəmüdirliyini,işiniqoyubgedirsən.Elə
bilirsənki,oradangələndəsənəbeləbir
işverəcəklər?”Razılaşmadımvəailəmlə
birlikdəMoskvaya getdik. 1974cü ilin
oktyabrında imtahanlarımüvəffəqiyyət
ləverərəkMoskvaşəhərindəSSRİTibb
Elmləri Akademiyasının Ümumittifaq
Onkoloji ElmiMərkəzində aspirantura
ya daxil oldum. İlk vaxtlarda çətin idi.
Elə olurdu bir gecə evdə qalırdım, bir
gecəxəstəxanada.Ammaheçvaxtfikir
ləşməmişəm ki, gərək bu sənəti deyil,
asan bir peşəni seçəydim. 1977ci ildə
aspiranturada təhsil müddətim hələ ba
şa çatmamış, vaxtından əvvəl, “Aşağı
ətrafarın bədxassəli şişlərinə görə ope
rasiya edilmişxəstələrin reabilitasiyası”

mövzusunda namizədlik dissertasiyası
müdafiəetdim.Qarşımaqoyduğuməsas
məqsədseçdiyimpeşəüzrəyaxşımütə
xəssis olmaq idi. Düşünmürdüm ki, nə
vaxtsaprofessor,akademik,rektor,depu
tatolacam,dövlətmükafatıalacam.Heç
fikirləşməzdim ki, SSRİ kimiməkanda
birgünÜmumittifaqOnkolojiElmiMər
kəzin baş direktoru,SSRİTibbElmləri
Akademiyasının prezidenti N.N.Bloxin
Azərbaycandan gəlmiş bir mütəxəssis
olaraqmənimnamizədliyimidövlətmü
kafatınatəqdimedəcək.

Onkologiya spesifik sahədir. Xaric
dənxəstələrmüraciətedirdi.Mənəsasən
sümük şişlərinin müalicəsi ilə məşğul
olurdum. Xarici ölkələrdə əməliyyatlar
aparır, elmi məruzələrlə çıxış edirdim.
Artıq qısa müddət ərzində xeyli elmi
praktik təcrübəyəyiyələnmişdim.İkinci
övladımızdünyayagəldikdənsonrabizə
ev verdilər. Atam dünyasını dəyişdik
dənsonramənBakıyaqayıtmaqfikrinə
düşdüm, çünki bacım, qardaşım bura
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Fikirləşirəmki,mənbugünkiməsəkö
məkedəbildim, şəfaverdim.Cərrahlar
bir az inanclıolurlar.Həttaməndəbelə
fikirvarki,əməliyyatetmədiyimgünlər
işlərimoqədərdəyaxşıgetmir.

Təsəvvüredinki,Moskvadangələndə
oradakıəməliyyatayaqqabımı,paltarımı
da gətirmişdim. Cərrahlar həmişə əmə
liyyataeynipaltarlagedirlər.Məndəbu
“paltar inancı”var.Artıq25 ilötüb,bu
25 ildə əməliyyata geyindiyim o kost
yumların birini, ya ikisini dəyişmişəm.
Onudaməcburolmuşam.Hesabedirəm
ki, bu ayaqqabıda, bu paltarda getsəm,
əməliyyatmütləq uğurlu keçəcək.Mən
klinikadaheçvaxtyorulmuram.Təbiiki,
dincəlməyidəsevirəm,ailəmləvənəvə
lərimləvaxtkeçirirəm.

– Təbii ki, öz peşəniz, sahəniz
bir yana, daha hansı maraq
dairəniz var - mədəniyyətdə,
musiqidə? Bizim oxucular
üçündəmaraqlıolardıki,Əh-
limanmüəllim–bizimböyük
alimimiz,ədəbiyyatsahəsində
hansıkitablarıoxuyur,sevdiyi
əsərlərhansılardır?

–Birincisi,mənidmanaçoxmeyilli
yəm.Əvvəllərvoleybollaməşğulolmu
şam,idmanverilişləriniçoxsevirəm.Hər
gün1012kmpiyadagəzirəm.Nəqədər
işimolurolsun,gündətəxminənikisaat
gəzirəm.

Bədiiədəbiyyatıdaçoxsevirəm.Şüb
həsizki,məngözümüaçandanyaşadığım
bölgədəaşıqsənəti,aşıqşeirləriiləböyü
müşəmvəonlarıçoxsevirəm,çoxunuda
əzbərbilirəm.Azərbaycanklassiklərinin,

eləcədərusklassiklərininəsərlərinioxu
muşam. Mən orta məktəbdə Azərbay
can dilində oxuduğum rus klassiklərini
Moskvada olanda yenidən rus dilində
oxumuşam.

İndiki müasirləri böyük məmnuniy
yətləmütaliəedirəm.Şeiriçoxsevirəm.
Birşeyidəqeydedimki,İnternetsaytlar
yaranandan sonra insanlarınkitabamü
nasibətibirazdəyişib.İstədiyinbirşeiri
oradandagötürməkolar.Çalışıramhər
haldakitabıheçolmasavərəqləyim.

–İnsanlardahansıkeyfiyyətləri,
hansıxüsusiyyətləriqiymətlən-
dirirsiniz?

–Busualımənəçoxveriblər.Onagö
rənədənxoşumgəlmironudeyəcəyəm.
Məniminsanlardaənçoxxoşumgəlmə
yəncəhətyalandanışmaqdır.Heçqəbul
etmədiyimbir şeydir.Acıolsadahəqi
qəti, düzünü deyəcəyəm. Başqa səhvi
düzəltməkolar,ammayalançıinsanlarla
heçaramyoxdur.

İnsanın müsbət xüsusiyyəti isə odur
ki,yaxşıinsanolmalıdır,vətənpərvərol
malıdır,xalqını,vətənini,ölkəsini,Prezi
dentini,liderinisevməlidir.

Məno insanaənçoxhörmətedirəm
ki, o,mənsub olduğu sahəni yaxşımə
nimsəyib. Ona görə də, həmişə yaxın
adamlara, qohumlara, ailə üzvlərimə
tövsiyəmbudurki,“nəyiöyrənirsinizsə,
yaxşıöyrənin”.

–Doğulub boya-başa çatdığınız
Zod kəndi xəyallarınızda necə
qalıb?Oyerləri tez-tez xatırla-
yırsınızmı?

–Çoxteztez.Həttakənddəkievimiz
yuxumadagirir.Ovaxtbizimevkənddə
ənböyükev idi.Atamrayondaəvvəlcə
katib,sonraisəömrününsonunadəktəh
sil şöbəsinin müdiri olub. Ora mənim
üçün doğma, çox gözəl təbiəti olan bir
yerdir;oralarıntəmizhavası,sərinbulaq
ları,suları,aləlvançəmənliklərivar.Qı
şıçoxsərt,yayıçoxsərinolur.İnsanları
zəhmətkeş, əməksevərdir.Orada əsasən
kəndtəsərrüfatıilə–əkinbiçin,maldar
lıqlaməşğulolurdular.Oçətiniqlimşə
raitindəözləriüçüngözəlevlərtikmişdi
lər,şəraityaratmışdılar.

Atamoradadəfnolunub.Çoxtəəssüf
onunqəbriniziyarətedəbilmirəm.Oraya
rəsmi gedənbəzi tanışlarımızdan, həm
karlarımdanxahişetmişdim,bizimevin
şəkliniçəkmişdilər.Evimizin,bağımızın
hasarları dağılıb, uçub, ev elə bir günə
düşübki,bircəpəncərələrdəntanıdım.O
şəkligörübçoxməyusoldum.

– Necə düşünürsünüz, həyatda
bütün istəklərinizə nail olmu-
sunuz?

–Bütünistəklərənailolmaqmümkün
deyil.Ailəmdən,uşaqlarımdançoxrazı
yam. Övladlarım da öz sahələrində və
təni, xalqı üçün təqdirəlayiq fəaliyyətlə
məşğuldurlar, nəvələrim böyüyür.Artıq
1314yaşlarıvar.Ümidvaramki,onlarda
ölkəmizüçünlayiqlivətəndaşlarolacaq.

Arzunun,niyyətinsonuyoxdur.Azər
baycanımızı daha firavan, səhiyyəmizi
dahagüclügörməkistəyirəm.MilliMəc
lisdə də çalışıram ki, bu sahə ilə bağlı
daha mükəmməl qanunlar qəbul edək;
Elmlər Akademiyasında da onun kimi.
Amma70yaşodeməkdeyilki,artıqki
fayətdir,dincəlməklazımdır.Mənbuya
şı hiss etmirəm.Düşünürəm ki, insanın
həyatıovaxt sonaçatırki,o,heçkimə
lazımolmur.Əgərbugünkiməsəlazım
sansa, demək, sən yaşayırsan. İnsanlara
faydagətirirsənsə,ozamanyaşamağının
mənası var.Hesab edirəmki,mənhəm
cərrah,həmonkoloqkimi,həmdədigər
fəaliyyətlərimdədəbundansonranə isə
edəbilərəm.
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Azərbaycandasonillərsəhiyyəsahəsin
dəçoxböyükislahatlarhəyatakeçirilib.
Çoxsaylı müasir standartlara cavab ve
rəntibbmüəssisələriaçılıbvəənmüasir
avadanlıqlarlatəchizolunaraqistifadəyə
verilib, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər
hazırlanıb. Tibb Universitetində rezi
denturanın fəaliyyətə başlaması  mütə
xəssishazırlığınaçoxciddi təkanverdi.
Şübhəsizki,xariciölkələrəTürkiyəyə,
Amerikaya,Avropayagöndərilmişmütə
xəssislərinhazırlanıbgəlməsiəvvəlölkə
mizdəzəifolantibbsahələrinininkişafı
namüsbəttəsirgöstərdi.Birməsələnidə
qeydedimki,bugünTibbUniversitetinə
gələnlərin böyük əksəriyyəti qızlardır.
Oğlanlarisəadətəniqtisadiyyatsahəsini
seçirlər.Onlarıntibbəolanmarağınisbə
tənazalıbdırki,budaməndətəəssüfdo
ğurur.Çünkitəbabətineləsahələrivarki,
oradamütləqkişihəkimlazımdır.

Azərbaycan səhiyyəsinə yaxşı bələd
olanbirmütəxəssiskimitamsəmimide
yimki,bugüneləbirxəstəlik,patologiya
yoxdurki,onunAzərbaycandamüalicə
simümkünolmasın.Bunagörəxəstələri
harasa göndərmək lazımdeyil.Biri de
yirİsraildə,digərideyirAmerikadafilan
xəstəlikmüalicə olunur.Dünya təbabə
tində, səhiyyəsindəmütəxəssislərin bir

birindən gizli bir şeyi yoxdur.Müxtəlif
ölkələrdəildəbirneçədəfəbuvəyadi
gərsahələrüzrəelmiqurultay,konfrans
vəkonqreslərkeçirilir,alimlərəldəetdiyi
nailiyyətləriməruzəvəmüzakirəedirlər,
praktiktəbabətüçüntövsiyələrverilir.

Şübhəsizki,bəziproblemlərhələdə
mövcuddur. Desəm ki, həkimlərimizin
hamısınınsəviyyəsiçoxyüksəkdir,səhv
etmiş olaram. Təəssüf ki, professional
olmayan,özsahəsiniyaxşıbilməyənhə
kimlərimizdəvar.Ancaqbirsırasahələr
üzrədünyaarenasınaçıxabiləcəkmütə
xəssishəkimlərimizdəçoxdurvəonlar
bugünAzərbaycansəhiyyəsininaparıcı
simaları,fiqurlarıdır.

MilliMəclisdədədemişəmmənəelə
gəlirki,tibbisığortasahəsindəbirazge
cikmişik.Birçoxsahələrvarki,əhalinin
müəyyənqrupuüçünəlçatmazdır.Ölkə
mizdə çoxlu orqan transplantasiyası hə
yatakeçirilir,insanlarbucürxərcləriödə
yəbilmirlər.Onagörəmütləqicbaritibbi
sığortatətbiqolunmalıdır.İndibusahədə
böyükişlərgörülür.İlkolaraqikipilotra
yongötürülübvəoradaicbaritibbisığorta
tətbiqedilib;buprosesgetgedəgenişlən
diriləcək.MaliyyənaziricənabS.Şərifov
qeydetdiki,gələnildahaikirayondada
tətbiqediləcək.Dünyadaeləbirölkəyox

durki, orada tibbi sığortasız səhiyyənin
səviyyəsi yüksək olsun.Ümidvaram ki,
2019cu ildənbizimölkəmizdədə tibbi
sığortatamhəyatakeçiriləcək.Möhtərəm
Prezidentimizbusahəyəçoxciddidiqqət
yetirirki,biztibbisığortanıtezhəyatake
çirək,əhaliyətibbiyardımınsəviyyəsini
yüksəldək,onlarınbusahədəolanprob
lemlərinihəlledəbilək.

– Adətən ağır əməliyyatlardan
sonra dincəlməyə ehtiyac olur.
Siz bu vaxtınızı necə keçirirsi-
niz,yorğunluğunuzunecəçıxa-
rırsınız? Biri musiqi dinləyir,
birikitaboxuyur,biriailəsiilə
istirahətedir...

–TibbUniversitetinərəhbərlikedəndə
mənədeyirdilərki,sizböyükbiruniver
sitetin rektorusunuz, millət vəkilisiniz,
akademiyada işləyirsiniz, bəs bu qədər
işləri necə çatdırırsınız? Tam səmimi
deyimki, həmişə hər şeydən üstün, bi
rinciyerdəsənətimitutmuşam.Hərgün
ilknövbədəişimiklinikadanbaşlayıram:
xəstələri konsultasiya edirəm, cərrahi
əməliyyatlaraparıram.Mənklinikadaheç
vaxtyorulmuram,əksinəcərrahiəməliy
yatlar zamanı fiziki cəhətdən yorulsam
da,mənəviolaraqişimdənzövqalıram.
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Fikirləşirəmki,mənbugünkiməsəkö
məkedəbildim, şəfaverdim.Cərrahlar
bir az inanclıolurlar.Həttaməndəbelə
fikirvarki,əməliyyatetmədiyimgünlər
işlərimoqədərdəyaxşıgetmir.

Təsəvvüredinki,Moskvadangələndə
oradakıəməliyyatayaqqabımı,paltarımı
da gətirmişdim. Cərrahlar həmişə əmə
liyyataeynipaltarlagedirlər.Məndəbu
“paltar inancı”var.Artıq25 ilötüb,bu
25 ildə əməliyyata geyindiyim o kost
yumların birini, ya ikisini dəyişmişəm.
Onudaməcburolmuşam.Hesabedirəm
ki, bu ayaqqabıda, bu paltarda getsəm,
əməliyyatmütləq uğurlu keçəcək.Mən
klinikadaheçvaxtyorulmuram.Təbiiki,
dincəlməyidəsevirəm,ailəmləvənəvə
lərimləvaxtkeçirirəm.

– Təbii ki, öz peşəniz, sahəniz
bir yana, daha hansı maraq
dairəniz var - mədəniyyətdə,
musiqidə? Bizim oxucular
üçündəmaraqlıolardıki,Əh-
limanmüəllim–bizimböyük
alimimiz,ədəbiyyatsahəsində
hansıkitablarıoxuyur,sevdiyi
əsərlərhansılardır?

–Birincisi,mənidmanaçoxmeyilli
yəm.Əvvəllərvoleybollaməşğulolmu
şam,idmanverilişləriniçoxsevirəm.Hər
gün1012kmpiyadagəzirəm.Nəqədər
işimolurolsun,gündətəxminənikisaat
gəzirəm.

Bədiiədəbiyyatıdaçoxsevirəm.Şüb
həsizki,məngözümüaçandanyaşadığım
bölgədəaşıqsənəti,aşıqşeirləriiləböyü
müşəmvəonlarıçoxsevirəm,çoxunuda
əzbərbilirəm.Azərbaycanklassiklərinin,

eləcədərusklassiklərininəsərlərinioxu
muşam. Mən orta məktəbdə Azərbay
can dilində oxuduğum rus klassiklərini
Moskvada olanda yenidən rus dilində
oxumuşam.

İndiki müasirləri böyük məmnuniy
yətləmütaliəedirəm.Şeiriçoxsevirəm.
Birşeyidəqeydedimki,İnternetsaytlar
yaranandan sonra insanlarınkitabamü
nasibətibirazdəyişib.İstədiyinbirşeiri
oradandagötürməkolar.Çalışıramhər
haldakitabıheçolmasavərəqləyim.

–İnsanlardahansıkeyfiyyətləri,
hansıxüsusiyyətləriqiymətlən-
dirirsiniz?

–Busualımənəçoxveriblər.Onagö
rənədənxoşumgəlmironudeyəcəyəm.
Məniminsanlardaənçoxxoşumgəlmə
yəncəhətyalandanışmaqdır.Heçqəbul
etmədiyimbir şeydir.Acıolsadahəqi
qəti, düzünü deyəcəyəm. Başqa səhvi
düzəltməkolar,ammayalançıinsanlarla
heçaramyoxdur.

İnsanın müsbət xüsusiyyəti isə odur
ki,yaxşıinsanolmalıdır,vətənpərvərol
malıdır,xalqını,vətənini,ölkəsini,Prezi
dentini,liderinisevməlidir.

Məno insanaənçoxhörmətedirəm
ki, o,mənsub olduğu sahəni yaxşımə
nimsəyib. Ona görə də, həmişə yaxın
adamlara, qohumlara, ailə üzvlərimə
tövsiyəmbudurki,“nəyiöyrənirsinizsə,
yaxşıöyrənin”.

–Doğulub boya-başa çatdığınız
Zod kəndi xəyallarınızda necə
qalıb?Oyerləri tez-tez xatırla-
yırsınızmı?

–Çoxteztez.Həttakənddəkievimiz
yuxumadagirir.Ovaxtbizimevkənddə
ənböyükev idi.Atamrayondaəvvəlcə
katib,sonraisəömrününsonunadəktəh
sil şöbəsinin müdiri olub. Ora mənim
üçün doğma, çox gözəl təbiəti olan bir
yerdir;oralarıntəmizhavası,sərinbulaq
ları,suları,aləlvançəmənliklərivar.Qı
şıçoxsərt,yayıçoxsərinolur.İnsanları
zəhmətkeş, əməksevərdir.Orada əsasən
kəndtəsərrüfatıilə–əkinbiçin,maldar
lıqlaməşğulolurdular.Oçətiniqlimşə
raitindəözləriüçüngözəlevlərtikmişdi
lər,şəraityaratmışdılar.

Atamoradadəfnolunub.Çoxtəəssüf
onunqəbriniziyarətedəbilmirəm.Oraya
rəsmi gedənbəzi tanışlarımızdan, həm
karlarımdanxahişetmişdim,bizimevin
şəkliniçəkmişdilər.Evimizin,bağımızın
hasarları dağılıb, uçub, ev elə bir günə
düşübki,bircəpəncərələrdəntanıdım.O
şəkligörübçoxməyusoldum.

– Necə düşünürsünüz, həyatda
bütün istəklərinizə nail olmu-
sunuz?

–Bütünistəklərənailolmaqmümkün
deyil.Ailəmdən,uşaqlarımdançoxrazı
yam. Övladlarım da öz sahələrində və
təni, xalqı üçün təqdirəlayiq fəaliyyətlə
məşğuldurlar, nəvələrim böyüyür.Artıq
1314yaşlarıvar.Ümidvaramki,onlarda
ölkəmizüçünlayiqlivətəndaşlarolacaq.

Arzunun,niyyətinsonuyoxdur.Azər
baycanımızı daha firavan, səhiyyəmizi
dahagüclügörməkistəyirəm.MilliMəc
lisdə də çalışıram ki, bu sahə ilə bağlı
daha mükəmməl qanunlar qəbul edək;
Elmlər Akademiyasında da onun kimi.
Amma70yaşodeməkdeyilki,artıqki
fayətdir,dincəlməklazımdır.Mənbuya
şı hiss etmirəm.Düşünürəm ki, insanın
həyatıovaxt sonaçatırki,o,heçkimə
lazımolmur.Əgərbugünkiməsəlazım
sansa, demək, sən yaşayırsan. İnsanlara
faydagətirirsənsə,ozamanyaşamağının
mənası var.Hesab edirəmki,mənhəm
cərrah,həmonkoloqkimi,həmdədigər
fəaliyyətlərimdədəbundansonranə isə
edəbilərəm.
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Azərbaycandasonillərsəhiyyəsahəsin
dəçoxböyükislahatlarhəyatakeçirilib.
Çoxsaylı müasir standartlara cavab ve
rəntibbmüəssisələriaçılıbvəənmüasir
avadanlıqlarlatəchizolunaraqistifadəyə
verilib, yüksək ixtisaslı mütəxəssislər
hazırlanıb. Tibb Universitetində rezi
denturanın fəaliyyətə başlaması  mütə
xəssishazırlığınaçoxciddi təkanverdi.
Şübhəsizki,xariciölkələrəTürkiyəyə,
Amerikaya,Avropayagöndərilmişmütə
xəssislərinhazırlanıbgəlməsiəvvəlölkə
mizdəzəifolantibbsahələrinininkişafı
namüsbəttəsirgöstərdi.Birməsələnidə
qeydedimki,bugünTibbUniversitetinə
gələnlərin böyük əksəriyyəti qızlardır.
Oğlanlarisəadətəniqtisadiyyatsahəsini
seçirlər.Onlarıntibbəolanmarağınisbə
tənazalıbdırki,budaməndətəəssüfdo
ğurur.Çünkitəbabətineləsahələrivarki,
oradamütləqkişihəkimlazımdır.

Azərbaycan səhiyyəsinə yaxşı bələd
olanbirmütəxəssiskimitamsəmimide
yimki,bugüneləbirxəstəlik,patologiya
yoxdurki,onunAzərbaycandamüalicə
simümkünolmasın.Bunagörəxəstələri
harasa göndərmək lazımdeyil.Biri de
yirİsraildə,digərideyirAmerikadafilan
xəstəlikmüalicə olunur.Dünya təbabə
tində, səhiyyəsindəmütəxəssislərin bir

birindən gizli bir şeyi yoxdur.Müxtəlif
ölkələrdəildəbirneçədəfəbuvəyadi
gərsahələrüzrəelmiqurultay,konfrans
vəkonqreslərkeçirilir,alimlərəldəetdiyi
nailiyyətləriməruzəvəmüzakirəedirlər,
praktiktəbabətüçüntövsiyələrverilir.

Şübhəsizki,bəziproblemlərhələdə
mövcuddur. Desəm ki, həkimlərimizin
hamısınınsəviyyəsiçoxyüksəkdir,səhv
etmiş olaram. Təəssüf ki, professional
olmayan,özsahəsiniyaxşıbilməyənhə
kimlərimizdəvar.Ancaqbirsırasahələr
üzrədünyaarenasınaçıxabiləcəkmütə
xəssishəkimlərimizdəçoxdurvəonlar
bugünAzərbaycansəhiyyəsininaparıcı
simaları,fiqurlarıdır.

MilliMəclisdədədemişəmmənəelə
gəlirki,tibbisığortasahəsindəbirazge
cikmişik.Birçoxsahələrvarki,əhalinin
müəyyənqrupuüçünəlçatmazdır.Ölkə
mizdə çoxlu orqan transplantasiyası hə
yatakeçirilir,insanlarbucürxərcləriödə
yəbilmirlər.Onagörəmütləqicbaritibbi
sığortatətbiqolunmalıdır.İndibusahədə
böyükişlərgörülür.İlkolaraqikipilotra
yongötürülübvəoradaicbaritibbisığorta
tətbiqedilib;buprosesgetgedəgenişlən
diriləcək.MaliyyənaziricənabS.Şərifov
qeydetdiki,gələnildahaikirayondada
tətbiqediləcək.Dünyadaeləbirölkəyox

durki, orada tibbi sığortasız səhiyyənin
səviyyəsi yüksək olsun.Ümidvaram ki,
2019cu ildənbizimölkəmizdədə tibbi
sığortatamhəyatakeçiriləcək.Möhtərəm
Prezidentimizbusahəyəçoxciddidiqqət
yetirirki,biztibbisığortanıtezhəyatake
çirək,əhaliyətibbiyardımınsəviyyəsini
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Hörmətli Madər müəllim! 
Sizi-MilliMəclisindeputatını,tanınmışictimaixadimianadanolma-

ğınızın70illiyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizBakınınənqədimkəndlərindənbiriolanBinəqədidəboya-başaçat-

mısınız. Həyata sadə zəhmət  adamı kimi başlamış, ticarət  sahəsində
müxtəlifişlərdəfəaliyyətgöstərmisiniz.Sonralarbusahədəiştəcrübə-
nizinəzəriyyəiləbirləşdirməkistəyiiləMoskvaKooperativİnstitutunun
BakıfilialınınSənayeəmtəəşünaslığıvəticarətintəşkilifakültəsinibitir-
misiniz.
Uzunillər“Bahar”ticarətmərkəzininmüdirivəzifəsindəçalışmısınız.

Sizharadaişləməyinizdənasılıolmayaraqhərzamanişinizəvicdanlavə
məsuliyyəthissiiləyanaşmış,fəalvətəndaşlıqmövqeyinümayişetdirmi-
siniz.
Siz  həmdə ölkədəAzərbaycanxalqının zənginmilli-mənəvi, əxlaqi

dəyərlərinəyaxındanbələdolan,buənənələrəsadiqqalanictimaixadim

kimitanınırsınız.Əməksevərlik,insanpərvərlikvəqayğıkeşlikkiminəcib
insanikeyfiyyətlərSizinxaraktervəmənəviyyatınızaxasdır.
Sizin humanizmprinsiplərinə söykənən əməlləriniz, yüksəkmənəvi

keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda  qalmamış, müstəqil Azərbaycanın
“Şöhrət”ordenikimialimükafatıilətəltifedilmisiniz.
Heçdətəsadüfideyildirki,seçicilərinböyükdəstəyiniqazanaraqardı-

cılolaraqbeşincidəfədirki,ölkəparlamentinədeputatseçilirsiniz.Bugün
VçağırışMilliMəclisindeputatı,parlamentinHüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsininüzvükimiqanunvericilikbazasınıntəkmilləşdi-
rilməsində təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirsiniz. Seçicilərinizlə mütəmadi
görüşür,onlarınqayğıvəproblemlərininhəllindəsəyləriniziəsirgəmirsi-
niz.
SizeynizamandaMilliMəclisinGürcüstan,İran,SəudiyyəƏrəbista-

nı,Türkiyə,Tacikistankimiölkələrləparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçi
qruplarınınüzvüolaraqaliqanunvericiorqanınbeynəlxalqəlaqələri-
nininkişafınaöztöhfəniziverirsiniz.
HörmətliMadərmüəllim!
Sizi 70 illik yubileyinizmünasibəti ilə bir dahaürəkdən təbrik edir,

Sizəyaşınızınbumüdriklikçağındauzunömür,cansağlığıvəyeni-yeni
uğurlardiləyirəm.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakışəhəri,26noyabr2017ciil

MADƏR  
MUSAYEV
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Hör  mət  li  Flo  ra xa  nım!
Sizi -MilliMəclisindeputatını, tanınmışpedaqoquvə ictimaixadimiəla-

mətdaryubileyinizmünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizAzərbaycanınayrılmaztərkibhissəsiolanDağlıqQarabağınmərkəzin-

də-Xankəndindədoğulubboya-başaçatmış,Nizamiadına4saylıortamək-
təbibitirmisiniz.UşaqlıqdanqəlbinizdəbəslədiyinizarzunundalıncaBakıya
gəlmiş,buradaAzərbaycanDövlətPedaqojiİnstitutununtələbəsiadınıqazan-
mısınız.TəhsiliniziuğurlatamamladıqdansonrayenidənXankəndinəqayıt-
mış,birvaxtlarşagirdiolduğunuzməktəbəalitəhsillimüəllimkimiqədəm
basmısınız.Sonralarbuməktəbdədərshissəmüdirikimifəaliyyətinizidavam
etdirmisiniz.
  Həyatınızdapedaqoji  fəaliyyət böyükmənakəsbetdiyi üçünBakıya

köçdükdən sonra  da şərəfli peşənizdən ayrılmamış, paytaxtın  bir sıra orta
məktəblərindəmüəllimkimiçalışmış,gəncnəsləriyaziyyatelmininincəlik-
lərinitədrisetmisiniz.Fəaliyyətgöstərdiyinizhəryerdəməsuliyyətli,savadlı,
tələbkarbirpedaqoqkimitanınmış,şagirdlərinizinsevimlisinəçevrilmisiniz.

Birmüddətdövlətişlərindədəçalışmısınız.1975-76-cıillərdəAzərbaycan
KommunistPartiyasıXankəndiŞəhərKomitəsindətəlimatçıvəzifəsindəişlə-
miş,DağlıqQarabağMuxtarVilayətiXalqDeputatlarıSovetinədeputatse-
çilmisiniz.1994-2005-ciillərdəDaxiliİşlərNazirliyininPasportİşləri,Viza
vəQeydiyyatİdarəsinindəftərxanamüdirikimifəaliyyətgöstərmisiniz.
XainqonşularımızıntorpaqlarımızagözdikməsinəticəsindəErmənistan-

Azərbaycan,DağlıqQarabağmünaqişəsininbaşlanmasıSizitəkcədoğma
yurdunuzdan,ev-eşiyinizdəndidərginsalmayıb,həmdəbumünaqişədəhəyat
yoldaşınızı-elimizinigidoğlu,polkovnik-leytenantŞirinMirzəyeviitirmi-
siniz.Vətəninağırgünlərindərespublikamızdailknizamiözünümüdafiəba-
talyonunuyaradanbuşücaətliinsanınadıbugünAzərbaycanınMilliQəh-
rəmanıkimixalqımızındöyüşsalnaməsinəqızılhərflərləyazılıb.
Sizheçvaxtölkədəbaşverənictimai-siyasiproseslərdənkənardaqalma-

mış,Azərbaycanınbaşınagətirilənbəlalarındünyaictimaiyyətinəçatdırılma-
sındaxidmətlərgöstərmisiniz.Təsadüfi deyildirki,2010-cuildə 122saylı
XankəndiseçkidairəsininsakinləriSizəetimadgöstərərəkAzərbaycanparla-
mentinin deputatı seçmişlər. 2015-ci ildə ölkənin V çağırışMilliMəclisinə
seçkilərdə təkrarən deputat mandatı qazanmağınız seçicilərinizin Sizə olan
etimadınınparlaqtəzahürüdür.
Bugünparlamentinİnsanhüquqlarıkomitəsininüzvükimiqanunyaradıcı-

lığıişinəözlayiqlitöhfəniziverir,ölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınhüqu-
qibazasınınyaradılmasındayaxındaniştirakedirsiniz.ParlamentinGürcüstan,
İsveç,Yaponiya,Küveytkimidövlətlərləəlaqələrüzrəişçiqruplarının,Avropa
İttifaqı -AzərbaycanParlament Əməkdaşlığı Komitəsinin üzvü kimiMilli
Məclisinbeynəlxalqəlaqələrinininkişafındasəyləriniziəsirgəmirsiniz.
HörmətliFloraxanım!
Sizibirdahabugözəlyubileyyaşınızmünasibətiiləürəkdəntəbrikedir,Si-

zəuzunömür,möhkəmcansağlığı,pedaqojivəictimaifəaliyyətinizdəyeni-ye-
niuğurlararzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakışəhəri,27dekabr2017ciil

FLORA  
QASIMOVA
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-Cənab səfir,AzərbaycanlaƏf-
qanıstan arasında yüksək sə-
viyyəli dayanıqlı siyasimüna-
sibətlər var. İqtisadi və ticari
sahələrdəntutmuşhərbivətəh-
lükəsizlik məsələlərinə qədər
əlaqələrdurmadaninkişafedir.
Əfqanıstan İslam Respublika-
sının Prezidenti Məhəmməd
Əşrəf Qaninin bu yaxınlarda
Azərbaycana səfərinin gündə-
liyi də zəngin idi. Səfərin ye-
kunları və əldə olunannəticə-
lərbarədənədeyərdiniz?
Əfqanıstan İslamRespublikası

nın Prezidenti cənab Məhəmməd
ƏşrəfQaniBakıyatəşrifbuyurduvə
bu, onun Azərbaycana Əfqanıstan
Prezidenti kimi üçüncü səfəri idi.
ƏşrəfQanivəAzərbaycanRespub
likasının Prezidenti İlham Əliyev
“AsiyanınQəlbi  İstanbulProsesi”
çərçivəsində7cinazirlərkonfransı
nın açılışmərasimində iştirak etdi
lər.Daha sonraonların çox faydalı
ikitərəfli görüşü keçirildi. Həmin
görüşdə bir çox mövzuları əhatə
edənmaraqlımüzakirələroldu.Gö
rüşlərin yekununda hər iki Prezi
dentiniştirakıiləimzalananbeşmü
hümsənədiqtisaditicarətsahəsin

də əməkdaşlıq haqqında, sərmayə
lərintəşviqivəqarşılıqlıqorunması
haqqında, təhsil sahəsində əmək
daşlıq haqqında, təhlükəsizlik və
hüquqmühafizə fəaliyyəti sahəsin
də,havaxidmətlərihaqqındasaziş
lərbizimgələcəkmünasibətlərimiz
üçünözüldaşı rolunuoynayır. Bu
sənədlərinimzalanmasızamanıPre
zident,zatialiləri İlhamƏliyevde
di:“Qarşıdangələndövrdəölkələri
miz arasında iqtisadi sahədə daha
dagüclüəməkdaşlığınşahidiolaca
ğıq. İqtisadi əməkdaşlığımız siyasi
əməkdaşlıqlaeynisəviyyədəolma
lıdır.Bu,bizimməqsədimizdir”.
Fikrimcə,2017ciilAzərbaycan

la münasibətlərimiz baxımından
dönüşilioldu.Ümidvaramki,im
zalanmış bu sənədləri həyata ke
çirməyə müvəffəq olacağıq və
2018ciildəəlaqələrimizindahada
irəli aparılması üçün əməli işlər
görəbiləcəyik.

-Sabitgələcəkqurmaqdaolan
Əfqanıstan Azərbaycan Res-
publikasının dövlətçilik təc-
rübəsinədəböyükmaraqgös-
tərir. Bu istiqamətdə əmək-
daşlıqnəvədedir?

 Müxtəlif sosial və siyasi kon
tekstlərdəAzərbaycanxalqıvəhö
kuməti daxili və transmillimüna
qişələr üzündən təhlükəsizliyinə
böyük zərbə vurulan əfqan xalqı
nınümumirifahına,dostluqəlaqə
lərinin möhkəmləndirilməsinə öz
töhfəsini vermişdir. 16 il ərzində
Azərbaycanatdığıdüşünülmüşvə
müdrikaddımlarıiləƏfqanıstanın
əsldostuolduğunusübutayetirdi.
Hökumətlərimiztəhsil,ticarət,təh
lükəsizlik vəmüdafiə sahələrində
birbiriiləyaxıntəmasdaişləyirlər.
Bilirsiniz ki, azərbaycanlı sülhmə
ramlılarNATOnunƏfqanıstanda
kı Qətiyyətli Dəstək Missiyasının
tərkibindədir.BirqədərəvvəlPre
zident İlham Əliyev ölkəmizdəki
Azərbaycan kontingentinin sayı
nın artırılacağını bəyan edib. Bu
nunüçünonaminnətdarıq.Bizim
əsas məqsədimiz Azərbaycanın
təcrübəsini öyrənməkdir. Bu isti
qamətdə mühüm addımlar atırıq.
“ASAN xidmət” modelinin Kabil
dətətbiqibirnümunədir.
Hər iki ölkənin müdafiə nazir

likləriarasındaimzalanmışmüqa
viləyə əsasən Əfqanıstandan olan
hərbçilərAzərbaycanınhərbiinsti

SƏFİR

Məhəmməd Tağı Xəlili:

“Məqsədimiz
Azərbaycanın
təcrübəsini
öyrənməkdir”

Aramızda aşağı-yuxarı 2000 kmməsafə olmasına baxmayaraq, orada baş verənləri
uzaqdiyarlarınxəbərlərikimiqəbuledirik.Çünkizamanvətalebizibir-birimizdənbu
qədəruzaqlaşdırıb.Halbukihəmcoğrafi,həmtarixi,həmmədəni,həmdəki,diniya-
xınlığımızçoxböyükdür.Birsözlə,söhbətuluŞərqinqəlbindəyerləşənƏfqanıstandan
gedir.Buölkəyəmünasibətimizisərəğbətvəsevgiüzərindəqurulub.Dostluğumuzvə
qarşılıqlıköməyimiztəmənnasızvəsəmimidir.Hərikitərəfbir-biriüçünfədakarlığa
hazırolduğunuəməliiləsübutedib.XüsusiləƏfqanıstandasülhvəsabitliyin,iqtisadi
inkişafınəldəolunmasınaxidmətedən “AsiyanınQəlbi - İstanbulProsesi” çoxtərəfli
əməkdaşlıqplatformasında respublikamızın fəal iştirakı bütündünyadayüksəkqiy-
mətləndirilir.Ocümlədən2017-ci ilüzrəAzərbaycanınhəmsədrliyi çərçivəsindəbu
platformanın30noyabr-1dekabrtarixlərindəBakıdakeçirilən7-cinazirlərkonfran-
sındamühümqərarlarqəbulolundu.
AzərbaycanvəƏfqanıstanprezidentlərinindəiştiraketdiyitədbirinnəticələri,rəsmi
BakıiləKabilarasındaplanlaşdırılanyeniəməkdaşlıqlarbarədəməlumatəldəetmək
üçünƏf qa nıs ta nın Azər bay can da kı föv qə la də və sə la hiy yət li sə fi ri cə nab Mə həm-
məd Ta ğı Xə li li dənmüsahibəaldıq.
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cannəqliyyatinfrastrukturunuinki
şafetdirməkistiqamətindəmühüm
irəliləyiş əldə edib və BakıTbilisi
Qars dəmir yolu xəttinin istismara
verilməsi respublikanızı regional
nəqliyyat şəbəkəsinə çevirib. Əfqa
nıstan hökuməti qeyd olunan bu
layihələrdənbəhrələnməkniyyətin
dədir;regionölkələriilə,xüsusəndə
Azərbaycanlaticarətmünasibətləri
nigenişləndirməkistəyir.Həmçinin
noyabrayındaTürkmənistan,Azər
baycan,GürcüstanvəTürkiyə ara
sındaimzalanmışLapisLazulimü
qaviləsi də regional iqtisadi əmək
daşlıq üçün digər vacib addımdır.
Bu marşrut vasitəsi ilə Əfqanıstan
özməhsullarınıAvropayaixracedə
biləcək. Ümid edirik ki, müqavilə
niniştirakçısıolanbeşölkəarasında
ticarətdövriyyəsiartacaqdır.

-Cənab səfir, vətəninizinözü-
nəməxsuscəhətləribarədəda-
nışın.ƏfqanıstanıAzərbaycan
vətəndaşlarına necə tanıdar-
dınız və azərbaycanlı inves-
torlara hansı imkanları təklif
edərdiniz?
Turizmbarəsindəonudeyəbi

lərəmki,Əfqanıstangörməliyerlə
ri,möhtəşəm təbiəti ilə böyük po
tensiala malikdir. Təhlükəsizliyə
görə heç bir narahatlıq duymadan
gəzəbiləcəyinizçoxyerlərvar.Tu
ristlərüçünbucürcəlbediciməkan
larƏfqanıstanıntəqdimetdiyimüs
bətməqamlardandır.Mənazərbay
canlılarıölkəmizə səfər etməyə ça
ğırıram.Əfqanıstanxaricisərmayə
darlarüçüngenişimkanlartəqdim
edir.Bizimbusahədəhələ istifadə
olunmamışxeylipotensialımızvar.
Hökumətimiz xarici investorların
müdafiəsiüçünbütünlazımişəraiti
təqdimedir.Xaricisərmayədarlara
kəskin ehtiyacduyulanbir çox sa
hələr var: minerallar, tekstil, kənd
təsərrüfatıvətexnologiya.Əfqanıs
tanzəngintəbiiresurslaravəinno
vasiyalarasahibdir.

-Azərbaycan və Əfqanıstan
parlamentlərində parlament-
lərarasıəlaqələrüzrəqarşılıq-
lıişçiqruplarıfəaliyyətgöstə-
rir.Onlarınnailiyyətlərinine-
cədəyərləndirirsiniz?
 Parlamentlərarası münasibət

lərimizinsəviyyəsihərzamanyax

şı olub, bu gün də qənaətbəxşdir.
Hərikiölkəninparlamentüzvləri
ninqarşılıqlıdostluqəlaqələri iki
tərəfli əməkdaşlığın möhkəmlən
dirilməsində mühüm rol oynayır.
Əfqanıstan parlamentinin keçmiş
Sədri2008ciildəBakıyarəsmisə
fərəgəlmişdi.
HəmçininAzərbaycan və Əfqa

nıstanxalqlarımədəniyyət,tarixvə
dini baxımdan bir çox ümumi də
yərlərəmalikdirvəqanunvericior
qanlararasındamünasibətlərimizin
inkişafetdirilməsindəxeyli 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 2018ci il üçün
prioritetlərimiz sırasındadır. Ümid
edirəmki,əfqanmillətvəkillərinin
Bakıyasəfərinitəşkiledəbiləcəyik.

Mübariz Əsgərov 
“MilliMəclis”jurnalıbaş

redaktorununmüavini

SƏFİR

tutlarındatəhsilalacaqlar.Razılaş
mışıqki,2018ciildəilkdəfəolaraq
Azərbaycanəfqan iş adamlarının
biznesforumunukeçirək.Digərsə
nədlərüzərindədəişgedirki,on
lar gələn ilin əvvəlində hazır ola
caq. Həmin sənədlər informasiya
texnologiyaları, dəmir yolu, göm
rük və nəqliyyat infrastrukturları
sahəsindəinzibatidəstəyədairye
nihüquqibazatəşkiledəcək.

-“Asiyanın Qəlbi - İstanbul
Prosesi”ninnoyabrın30-davə
dekabrın 1-də Bakıda keçiri-
lən konfransının Əfqanıstan
üçünəhəmiyyətibarədəfikir-
lərinizi bizimlə bölüşməyini-
zixahişedirik.
 Bilirsiniz,Azərbaycan “Asiya

nın Qəlbi  İstanbul Prosesi”ndə
mühümroloynayır.Respublikanız
2017ci ildə “AsiyanınQəlbi” top
lantısı çərçivəsində yüksək səviy
yəlirəsmilərin,nazirləriniclasları
nahəmsədrlikvəevsahibliyiedib.
BuprosesdəAzərbaycanınfəalro
luölkənizinsabitliyəvəsülhədoğ
ruyoldaƏfqanıstanaolandavamlı
öhdəliyininvətərəfdaşlığınıntəza

hürüdür.Bizimregionalproblem
lər vəməsələlərhaqqındaümumi
anlayışımız var və onları həll et
məküçünqüvvələrimizibirləşdiri
rik.Şübhəsizki,2017ciildekabrın
1də Bakıda keçirilmiş “Asiyanın
Qəlbi  İstanbul Prosesi”nin 7ci
nazirlər konfransı çox uğurlu və
konstruktivdir.Regional çağırışlar
regional əməkdaşlıq və koordina
siyanı tələb edir. Azərbaycan bu
konfransaev sahibliyi etməklə re

gionumuzda mövcud problemlə
rin həllinə və bölgədə yaranmış
komplekstəhlükəsizlikproblemlə
riiləmübarizəaparmağahazırol
duğunubirdahatəsdiqləmişoldu.

-Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən nəqliyyat la-
yihələri, xüsusən də yenicə
fəaliyyətə başlamış Bakı-Tbi-
lisi-Qarsdəmiryoluxətti,ye-
niBakıBeynəlxalqDənizTi-
carətLimanı,Xəzərinsahilin-
də logistika mərkəzi, Azər-
baycanla İranın dəmiryol şə-
bəkələrinin birləşdirilməsi,
ümumiyyətlə, Şərq-Qərb və
Şimal-Cənubistiqamətləriüz-
rəinfrastrukturuninkişafının
Əfqanıstanın dünyaya çıxışı
üçünvədetdiyiimkanlarıne-
cədəyərləndirərdiniz?
Əfqanıstandənizvəsusərhəd

ləri olmayan bir ölkədir. İqtisadiy
yatımızın inkişafı məqsədi ilə əli
mizdəkimövcud imkanlardan isti
fadə edirik. Bu məsələ ilə məşğul
olmaqüçünregionaltərəfdaşlarımı
zın da bizə dəstək verdiyini söylə
məyiözüməborcbilirəm.Azərbay
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ləndirilməsi bizim 2018ci il üçün
prioritetlərimiz sırasındadır. Ümid
edirəmki,əfqanmillətvəkillərinin
Bakıyasəfərinitəşkiledəbiləcəyik.

Mübariz Əsgərov 
“MilliMəclis”jurnalıbaş

redaktorununmüavini

SƏFİR

tutlarındatəhsilalacaqlar.Razılaş
mışıqki,2018ciildəilkdəfəolaraq
Azərbaycanəfqan iş adamlarının
biznesforumunukeçirək.Digərsə
nədlərüzərindədəişgedirki,on
lar gələn ilin əvvəlində hazır ola
caq. Həmin sənədlər informasiya
texnologiyaları, dəmir yolu, göm
rük və nəqliyyat infrastrukturları
sahəsindəinzibatidəstəyədairye
nihüquqibazatəşkiledəcək.

-“Asiyanın Qəlbi - İstanbul
Prosesi”ninnoyabrın30-davə
dekabrın 1-də Bakıda keçiri-
lən konfransının Əfqanıstan
üçünəhəmiyyətibarədəfikir-
lərinizi bizimlə bölüşməyini-
zixahişedirik.
 Bilirsiniz,Azərbaycan “Asiya

nın Qəlbi  İstanbul Prosesi”ndə
mühümroloynayır.Respublikanız
2017ci ildə “AsiyanınQəlbi” top
lantısı çərçivəsində yüksək səviy
yəlirəsmilərin,nazirləriniclasları
nahəmsədrlikvəevsahibliyiedib.
BuprosesdəAzərbaycanınfəalro
luölkənizinsabitliyəvəsülhədoğ
ruyoldaƏfqanıstanaolandavamlı
öhdəliyininvətərəfdaşlığınıntəza

hürüdür.Bizimregionalproblem
lər vəməsələlərhaqqındaümumi
anlayışımız var və onları həll et
məküçünqüvvələrimizibirləşdiri
rik.Şübhəsizki,2017ciildekabrın
1də Bakıda keçirilmiş “Asiyanın
Qəlbi  İstanbul Prosesi”nin 7ci
nazirlər konfransı çox uğurlu və
konstruktivdir.Regional çağırışlar
regional əməkdaşlıq və koordina
siyanı tələb edir. Azərbaycan bu
konfransaev sahibliyi etməklə re

gionumuzda mövcud problemlə
rin həllinə və bölgədə yaranmış
komplekstəhlükəsizlikproblemlə
riiləmübarizəaparmağahazırol
duğunubirdahatəsdiqləmişoldu.

-Azərbaycanın təşəbbüsü ilə
həyata keçirilən nəqliyyat la-
yihələri, xüsusən də yenicə
fəaliyyətə başlamış Bakı-Tbi-
lisi-Qarsdəmiryoluxətti,ye-
niBakıBeynəlxalqDənizTi-
carətLimanı,Xəzərinsahilin-
də logistika mərkəzi, Azər-
baycanla İranın dəmiryol şə-
bəkələrinin birləşdirilməsi,
ümumiyyətlə, Şərq-Qərb və
Şimal-Cənubistiqamətləriüz-
rəinfrastrukturuninkişafının
Əfqanıstanın dünyaya çıxışı
üçünvədetdiyiimkanlarıne-
cədəyərləndirərdiniz?
Əfqanıstandənizvəsusərhəd

ləri olmayan bir ölkədir. İqtisadiy
yatımızın inkişafı məqsədi ilə əli
mizdəkimövcud imkanlardan isti
fadə edirik. Bu məsələ ilə məşğul
olmaqüçünregionaltərəfdaşlarımı
zın da bizə dəstək verdiyini söylə
məyiözüməborcbilirəm.Azərbay
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yaratmaqvəənbaşlıcası,Azərbay
canınbeynəlxalq səviyyədə tanın
mış sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünəAvropaİttifaqınıntə
minatının bir daha təsdiqlənməsi
dir. Şübhəsiz, bütün bu mühüm
məqamların yeni əməkdaşlıqmü
qaviləsində öz əksini tapması bi
zimüçünçoxvacibdir.

- Ermənistanın daAİ ilə asso-
siativüzvlüyədairsazişimza-

lamaqniyyətindəolduğubil-
dirilir. Təbii ki, bu, onun öz
işidir, lakin 2013-cü ildə Er-
mənistanın Şərq Tərəfdaşlığı
çərçivəsindəassosiasiyasazişi
imzalamasına sonandaRusi-
ya tərəfindən qadağa qoyul-
duğu heç kimə sirr deyil və
SerjSarkisyanmövqeyinidər-
haldəyişərəkölkəsininAvra-
siya İqtisadi İttifaqına üzv
olacağını bəyan etdi. Rusiya-

nın forpostu olan Ermənista-
nınbuyeni“cəsarəti”bəsha-
radanqaynaqlanır?
 Tamamilə doğru qeyd etdiyi

niz kimi, 2013cü ildə Ermənistan
Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində as
sosiasiya sazişi imzalamağa cəsa
rətetmədivəbununsəbəbiaydın
dır.Ermənistansiyasihakimiyyəti
Ermənistan maraqlarından çıxış
edərəközvətəndaşlarınınarzuları
navəistəklərinəuyğunaddımat
maq iqtidarında deyil, çünki bu
hakimiyyətölkəvətəndaşları tərə
findən seçilməyib, Rusiya tərəfin
dənErmənistanıidarəetməküçün
təyinolunub.OnagörədəRusiya
nın icazəsi olmadan Ermənistan
hökumətininhərhansıbeynəlxalq
səviyyəli sənədə imzaatmaqsəla
hiyyəti yoxdur. Bu səbəbdən Er
mənistanRusiyailəAvropaarasın
damanevrləretməyə,özsiyasətinə
müstəqillikgörüntüsüverməyəça
lışır.
Budəfəki sazişheçdəŞərqTə

rəfdaşlığına daxil olan Ukrayna,
Gürcüstan və Moldova ilə bağla
nan assosiasiya sazişlərinin eynisi
deyil. Ermənistanla Aİ arasında
imzalanansənəd“Hərtərəflivəge

TƏRƏFDAŞLIQ

CavanşirFeyziyev:
“ErmənistanRusiyanıniradəsindənkənar
hərhansıbiraddımatmağaqadirdeyil”

-AzərbaycanAvropailəəmək-
daşlığaxüsusiönəmverir.Ha-
zırdaAvropaİttifaqı iləölkə-
miz arasında yeni tərəfdaşlıq
müqaviləsi bağlanması üzrə
danışıqlar gedir. Bu danışıq-
lardatərəflərhansıümumira-
zılıqlarəldəedibvəAzərbay-
canın əsas gözləntiləri nələr-
dir?
 Avropa Azərbaycanın ən bö

yükticarəttərəfdaşıdırvəölkəmi
zin təşəbbüsçüsü olduğu bir sıra

qlobal və regional layihələrməhz
Avropa ilə əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək,qarşılıqlı iqtisadi
siyasi əlaqələri daha dayanıqlı və
daha etibarlı səviyyəyə çatdırmaq
məqsədi güdür. Bu sıradaüzərin
dəfəalişaparılanAvropailəyeni,
yüksək səviyyəli əməkdaşlıq mü
qaviləsidəAzərbaycanAİəlaqələ
rininsonrakıinkişafmərhələsinin
xüsusiyyətlərini təsbit etməli, tə
rəflərinözüzərinəgötürəcəyiqar
şılıqlı öhdəlikləri müəyyənləşdir

məlidir.Tərəflərarasındamüqavi
ləüzərindərazılaşdırmaişləriapa
rılır və əminəm ki, hər iki tərəfin
maraqlarınıhərtərəflişəkildəözün
də əks etdirən müqavilə layihəsi
tezlikləhazırolacaq.Azərbaycanın
gözləntiləri bu saziş əsasındaAv
ropailəsiyasi,iqtisadi,mədənihu
manitar əlaqələri daha yüksək sə
viyyəyə qaldırmaq, qarşılıqlı mü
nasibətlərininkişafındanvətəndaş
larımızavəsahibkarlarımızadaha
genişşəkildəfaydalanmaqimkanı

AvropaİttifaqıAzərbay-
canlayenisazişbağlamaq
üçündanışıqlaraparır.Bu
barədəməlumatəldəetmək
vədigərbirneçəməsələilə
bağlıMilliMəclisinAvro-
paİttifaqı-Azərbaycan
parlamentəməkdaşlığı
komitəsininhəmsədri
CavanşirFeyziyevə
müraciətetdik.

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edir
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yaratmaqvəənbaşlıcası,Azərbay
canınbeynəlxalq səviyyədə tanın
mış sərhədləri çərçivəsində ərazi
bütövlüyünəAvropaİttifaqınıntə
minatının bir daha təsdiqlənməsi
dir. Şübhəsiz, bütün bu mühüm
məqamların yeni əməkdaşlıqmü
qaviləsində öz əksini tapması bi
zimüçünçoxvacibdir.

- Ermənistanın daAİ ilə asso-
siativüzvlüyədairsazişimza-

lamaqniyyətindəolduğubil-
dirilir. Təbii ki, bu, onun öz
işidir, lakin 2013-cü ildə Er-
mənistanın Şərq Tərəfdaşlığı
çərçivəsindəassosiasiyasazişi
imzalamasına sonandaRusi-
ya tərəfindən qadağa qoyul-
duğu heç kimə sirr deyil və
SerjSarkisyanmövqeyinidər-
haldəyişərəkölkəsininAvra-
siya İqtisadi İttifaqına üzv
olacağını bəyan etdi. Rusiya-

nın forpostu olan Ermənista-
nınbuyeni“cəsarəti”bəsha-
radanqaynaqlanır?
 Tamamilə doğru qeyd etdiyi

niz kimi, 2013cü ildə Ermənistan
Şərq Tərəfdaşlığı çərçivəsində as
sosiasiya sazişi imzalamağa cəsa
rətetmədivəbununsəbəbiaydın
dır.Ermənistansiyasihakimiyyəti
Ermənistan maraqlarından çıxış
edərəközvətəndaşlarınınarzuları
navəistəklərinəuyğunaddımat
maq iqtidarında deyil, çünki bu
hakimiyyətölkəvətəndaşları tərə
findən seçilməyib, Rusiya tərəfin
dənErmənistanıidarəetməküçün
təyinolunub.OnagörədəRusiya
nın icazəsi olmadan Ermənistan
hökumətininhərhansıbeynəlxalq
səviyyəli sənədə imzaatmaqsəla
hiyyəti yoxdur. Bu səbəbdən Er
mənistanRusiyailəAvropaarasın
damanevrləretməyə,özsiyasətinə
müstəqillikgörüntüsüverməyəça
lışır.
Budəfəki sazişheçdəŞərqTə

rəfdaşlığına daxil olan Ukrayna,
Gürcüstan və Moldova ilə bağla
nan assosiasiya sazişlərinin eynisi
deyil. Ermənistanla Aİ arasında
imzalanansənəd“Hərtərəflivəge

TƏRƏFDAŞLIQ

CavanşirFeyziyev:
“ErmənistanRusiyanıniradəsindənkənar
hərhansıbiraddımatmağaqadirdeyil”

-AzərbaycanAvropailəəmək-
daşlığaxüsusiönəmverir.Ha-
zırdaAvropaİttifaqı iləölkə-
miz arasında yeni tərəfdaşlıq
müqaviləsi bağlanması üzrə
danışıqlar gedir. Bu danışıq-
lardatərəflərhansıümumira-
zılıqlarəldəedibvəAzərbay-
canın əsas gözləntiləri nələr-
dir?
 Avropa Azərbaycanın ən bö

yükticarəttərəfdaşıdırvəölkəmi
zin təşəbbüsçüsü olduğu bir sıra

qlobal və regional layihələrməhz
Avropa ilə əməkdaşlığı daha da
genişləndirmək,qarşılıqlı iqtisadi
siyasi əlaqələri daha dayanıqlı və
daha etibarlı səviyyəyə çatdırmaq
məqsədi güdür. Bu sıradaüzərin
dəfəalişaparılanAvropailəyeni,
yüksək səviyyəli əməkdaşlıq mü
qaviləsidəAzərbaycanAİəlaqələ
rininsonrakıinkişafmərhələsinin
xüsusiyyətlərini təsbit etməli, tə
rəflərinözüzərinəgötürəcəyiqar
şılıqlı öhdəlikləri müəyyənləşdir

məlidir.Tərəflərarasındamüqavi
ləüzərindərazılaşdırmaişləriapa
rılır və əminəm ki, hər iki tərəfin
maraqlarınıhərtərəflişəkildəözün
də əks etdirən müqavilə layihəsi
tezlikləhazırolacaq.Azərbaycanın
gözləntiləri bu saziş əsasındaAv
ropailəsiyasi,iqtisadi,mədənihu
manitar əlaqələri daha yüksək sə
viyyəyə qaldırmaq, qarşılıqlı mü
nasibətlərininkişafındanvətəndaş
larımızavəsahibkarlarımızadaha
genişşəkildəfaydalanmaqimkanı

AvropaİttifaqıAzərbay-
canlayenisazişbağlamaq
üçündanışıqlaraparır.Bu
barədəməlumatəldəetmək
vədigərbirneçəməsələilə
bağlıMilliMəclisinAvro-
paİttifaqı-Azərbaycan
parlamentəməkdaşlığı
komitəsininhəmsədri
CavanşirFeyziyevə
müraciətetdik.

Prezident İlham Əliyev Avropa İttifaqının nümayəndə heyətini qəbul edir
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dırılması hələ də Aİnin gündəli
yindəndüşməyibvəErmənistanın
bu məsələdə də Aİni aldatması
diqqətdən yayınmayıb. Lakin az
öncəsöylədiyimkimi,bütündigər
taleyüklü məsələlərdə olduğu ki
mi, bu məsələdə də Ermənistan
Rusiyanın iradəsindən kənar hər
hansıbiraddımatmağaqadirdeyil
və nəticədə “Metsamor” Atom
Elektrik Stansiyasının istifadəsini
davam etdirməklə ilk növbədə öz
əhalisini,eləcədəregionəhalisini,
o cümlədənAvropanı ciddi təhlü
kəqarşısındaqoyur.Lakin“Metsa
mor”Atom Elektrik Stansiyasının
fəaliyyətinin dayandırılmasını heç
də Ermənistanın işğala görə ödə
yəcəyi bədəl hesab etmək olmaz.
İstənilənhaldaişğalfaktıyolveril
məzdir, aradan qaldırılmalıdır və
bunun bədəlini Ermənistan indi
dən ödəyir. Bugünkü statuskvo
uzandıqca işğal faktı Ermənistana
dahabahabaşagələcək.
Artıqbugünapardığı işğalçılıq

siyasəti Ermənistanın sivil dünya
ya inteqrasiyadankənardaqalma
sına, regional inkişaf layihələrinə
qatılmaq və bunlardan faydalan
maqimkanındanməhrumolması
navənəticədəölkəninsürətlədə
rin tənəzzülə yuvarlanmasına yol
açıb.Ölkədə əhalinin sosial duru
muağırlaşmaqdadavamedir,hər
il onminlərlə vətəndaş hökm sü
rən özbaşınalıqdan və dilənçilik
dəncanınıqurtarmaq,adiyaşayışı
nı təmin etməkməqsədi ilə digər
dövlətlərəüztutur.Ölkəziyalıları
nınbirqismibununişğalçılıqsiya
sətinin nəticəsi olduğunu anlayır,
lakinxariciqüvvətərəfindənidarə
olunan siyasi hakimiyyətə etiraz
etməyə gücləri çatmır. İşğal olun
muştorpaqlargectezözsahibləri
nə qayıdacaq, amma Ermənistan
üçünbunundahaacınəticələriqa
çılmazdır.

- Bu yaxınlarda Parisdə Azər-
baycan“Ekspo-2025”sərgisinə

ev sahibliyi etmək üçün Bakı
şəhərinin təqdimatını keçirdi.
Bakının “Ekspo-2025” sərgisi-
nəevsahibliyiqəbulolunarsa,
Azərbaycanbundannələrəldə
edəcək?
Ölkəmiz“Ekspo2025”beynəl

xalq sərgisinə ev sahibliyi etmək

istədiyini elan edib və bu istiqa
mətdəfəalişaparılır.Hazırdadün
yanınənböyükpaytaxtşəhərlərin
də Azərbaycanın namizədliyinin
dəstəklənməsinitəminetməkməq
sədiilətəqdimattədbirlərininkeçi
rilməsimərhələsindəyik.Əgərna
mizədliyimizdəstəklənərsə,buha
disə növbəti dəfə Azərbaycanın
dünyamiqyasındaartannüfuzunu
nümayiş etdirmiş olacaq.Ölkəmi
zinqlobalmiqyaslıtədbirlərintəş
kilatçılığında böyük təcrübəsi var
vəəminəmki,buişinöhdəsindən
layiqincəgələbilərik.Beləmötəbər
tədbirin respublikamızda keçiril
məsindən həm dövlətimiz, həm
vətəndaşlarımızkifayətqədərsiya
sivəiqtisadidividentlərəldəedə
cək. Növbəti dəfə Azərbaycanın
xoşməramlıbirölkəkimidünyaya
açılmasınınşahidiolacağıq.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı

TƏRƏFDAŞLIQ

nişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişi”
adlanır.Busazişinmətnidə1997ci
ildəimzalanmışvə1999cuildəra
tifikasiyaedilmişəməkdaşlıqsazi
şindənoqədərdəçox fərqlənmir.
Digər assosiativ üzvlərdən fərqli
olaraq bumüqavilənin tərkibində
Ermənistan vətəndaşları üçün ən
vacib olan “Sərbəst ticarət anlaş
ması” yer almır. Bu da təbiidir;
Avrasiya İttifaqının üzvü olan bir
dövlətləAİsərbəstticarətanlaşma
sı imzalaya bilməz və bu, Aİnin
maraqlarınauyğundeyil.Yənibu
saziş Ermənistanın dünyaya açıl
ması, onun vətəndaşlarınınAvro
pa ilə birbaşa münasibətlərdən
faydalanmasıüçünyeniheçbirim
kan yaratmır və formal xarakter
daşıyır. Əhəmiyyətsiz bir sənədi

imzalamaqüçünisəxüsusibircə
sarəttələbolunmur.

-Avropa İttifaqı razılaşma im-
zalamaq üçün Ermənistanın
qarşısındaqoyduğuşərt“Met-
samor” AES-in fəaliyyətinin

dayandırılmasıdır. Necə dü-
şünürsünüz, bu, terroru dəs-
təkləyən işğalçı bir dövlətin
ödəyəbiləcəyiənminimalbə-
dəldənbeləazdeyilmi?!
 “Metsamor” Atom Elektrik

Stansiyasının fəaliyyətinin dayan

Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq ilə görüşü



noyabr-dekabr 2017    5150     Milli Məclis

dırılması hələ də Aİnin gündəli
yindəndüşməyibvəErmənistanın
bu məsələdə də Aİni aldatması
diqqətdən yayınmayıb. Lakin az
öncəsöylədiyimkimi,bütündigər
taleyüklü məsələlərdə olduğu ki
mi, bu məsələdə də Ermənistan
Rusiyanın iradəsindən kənar hər
hansıbiraddımatmağaqadirdeyil
və nəticədə “Metsamor” Atom
Elektrik Stansiyasının istifadəsini
davam etdirməklə ilk növbədə öz
əhalisini,eləcədəregionəhalisini,
o cümlədənAvropanı ciddi təhlü
kəqarşısındaqoyur.Lakin“Metsa
mor”Atom Elektrik Stansiyasının
fəaliyyətinin dayandırılmasını heç
də Ermənistanın işğala görə ödə
yəcəyi bədəl hesab etmək olmaz.
İstənilənhaldaişğalfaktıyolveril
məzdir, aradan qaldırılmalıdır və
bunun bədəlini Ermənistan indi
dən ödəyir. Bugünkü statuskvo
uzandıqca işğal faktı Ermənistana
dahabahabaşagələcək.
Artıqbugünapardığı işğalçılıq

siyasəti Ermənistanın sivil dünya
ya inteqrasiyadankənardaqalma
sına, regional inkişaf layihələrinə
qatılmaq və bunlardan faydalan
maqimkanındanməhrumolması
navənəticədəölkəninsürətlədə
rin tənəzzülə yuvarlanmasına yol
açıb.Ölkədə əhalinin sosial duru
muağırlaşmaqdadavamedir,hər
il onminlərlə vətəndaş hökm sü
rən özbaşınalıqdan və dilənçilik
dəncanınıqurtarmaq,adiyaşayışı
nı təmin etməkməqsədi ilə digər
dövlətlərəüztutur.Ölkəziyalıları
nınbirqismibununişğalçılıqsiya
sətinin nəticəsi olduğunu anlayır,
lakinxariciqüvvətərəfindənidarə
olunan siyasi hakimiyyətə etiraz
etməyə gücləri çatmır. İşğal olun
muştorpaqlargectezözsahibləri
nə qayıdacaq, amma Ermənistan
üçünbunundahaacınəticələriqa
çılmazdır.

- Bu yaxınlarda Parisdə Azər-
baycan“Ekspo-2025”sərgisinə

ev sahibliyi etmək üçün Bakı
şəhərinin təqdimatını keçirdi.
Bakının “Ekspo-2025” sərgisi-
nəevsahibliyiqəbulolunarsa,
Azərbaycanbundannələrəldə
edəcək?
Ölkəmiz“Ekspo2025”beynəl

xalq sərgisinə ev sahibliyi etmək

istədiyini elan edib və bu istiqa
mətdəfəalişaparılır.Hazırdadün
yanınənböyükpaytaxtşəhərlərin
də Azərbaycanın namizədliyinin
dəstəklənməsinitəminetməkməq
sədiilətəqdimattədbirlərininkeçi
rilməsimərhələsindəyik.Əgərna
mizədliyimizdəstəklənərsə,buha
disə növbəti dəfə Azərbaycanın
dünyamiqyasındaartannüfuzunu
nümayiş etdirmiş olacaq.Ölkəmi
zinqlobalmiqyaslıtədbirlərintəş
kilatçılığında böyük təcrübəsi var
vəəminəmki,buişinöhdəsindən
layiqincəgələbilərik.Beləmötəbər
tədbirin respublikamızda keçiril
məsindən həm dövlətimiz, həm
vətəndaşlarımızkifayətqədərsiya
sivəiqtisadidividentlərəldəedə
cək. Növbəti dəfə Azərbaycanın
xoşməramlıbirölkəkimidünyaya
açılmasınınşahidiolacağıq.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı

TƏRƏFDAŞLIQ

nişləndirilmiş tərəfdaşlıq sazişi”
adlanır.Busazişinmətnidə1997ci
ildəimzalanmışvə1999cuildəra
tifikasiyaedilmişəməkdaşlıqsazi
şindənoqədərdəçox fərqlənmir.
Digər assosiativ üzvlərdən fərqli
olaraq bumüqavilənin tərkibində
Ermənistan vətəndaşları üçün ən
vacib olan “Sərbəst ticarət anlaş
ması” yer almır. Bu da təbiidir;
Avrasiya İttifaqının üzvü olan bir
dövlətləAİsərbəstticarətanlaşma
sı imzalaya bilməz və bu, Aİnin
maraqlarınauyğundeyil.Yənibu
saziş Ermənistanın dünyaya açıl
ması, onun vətəndaşlarınınAvro
pa ilə birbaşa münasibətlərdən
faydalanmasıüçünyeniheçbirim
kan yaratmır və formal xarakter
daşıyır. Əhəmiyyətsiz bir sənədi

imzalamaqüçünisəxüsusibircə
sarəttələbolunmur.

-Avropa İttifaqı razılaşma im-
zalamaq üçün Ermənistanın
qarşısındaqoyduğuşərt“Met-
samor” AES-in fəaliyyətinin

dayandırılmasıdır. Necə dü-
şünürsünüz, bu, terroru dəs-
təkləyən işğalçı bir dövlətin
ödəyəbiləcəyiənminimalbə-
dəldənbeləazdeyilmi?!
 “Metsamor” Atom Elektrik

Stansiyasının fəaliyyətinin dayan

Prezident İlham Əliyevin Brüsseldə NATO-nun baş katibi Yens Stoltenberq ilə görüşü
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hədiyyəolundu.
Ümumiyyətlə, ölkədə latın əlif

basına keçidin üçmərhələdə apa
rıldığınıdeməkmümkündür:
1)təhsil sistemi, dövlət idarələ
ri,ictimaiqurumlarvəs.kimi
mobiltəşkilatlarınyeniəlifba
yakeçməsi;

2)kütləvi informasiya vasitələ
rininyeniəlifbayakeçməsi;

3)latın əlifbası ilə kütləvi nəşr
lərinhəyatakeçirilməsi.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlhamƏliyevin2013cü
il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təs
diq edilmiş “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın
tələblərinə uyğun istifadəsinə və
ölkədə dilçiliyin inkişafına dair
DövlətProqramı”yenitarixişərait
dəAzərbaycandilininictimai,siya
si, mədəni mövqeyinin gücləndi
rilməsinə təkan verən, həqiqətən,
tarixi sənəddir. Dövlət proqramı
nın “Giriş”ində müstəqillik əldə
edildikdənsonraÜmummillilider
HeydərƏliyevinAzərbaycandili
nininkişafısahəsindəkixidmətləri
qeyd olunur və göstərilir ki, bu
xidmətlər konseptual ideyaməz
mundaşıyır:“BugünAzərbaycan
dilinin milli dövlətçiliyin başlıca
rəmzlərindən olaraq istifadəsi və
əsaslı tədqiqi, ölkədə dilçilik elmi
sahəsindəvəziyyətinyaxşılaşdırıl
masıüçünəlverişlizəminyaradıl
mışdır.Eynizamanda,elmvətex
nikanınsürətləinkişafetdiyihazır
kı qloballaşma dövrüAzərbaycan
dilinin zənginləşməsi və tətbiqi
imkanlarınıngenişləndirilməsiisti
qamətində aparılan işlərin yeni
səviyyəyə yüksəldilməsini tələb
edir. Respublikada dil siyasətinin
birmənalışəkildəformalaşdırılma
sı,anadilinindövlətdilikimitətbi
qiişinintəkmilləşdirilməsivədün
ya azərbaycanlılarının ünsiyyət
vasitəsinəçevrilərəkmillihəmrəy
liyin göstəricisi kimi beynəlxalq
aləmdəroluvənüfuzununyüksəl
məsiAzərbaycanxalqınınÜmum

millilideriHeydərƏliyevinadıilə
bağlıdır”.
“Dövlətdilinintətbiqiişinintək

milləşdirilməsihaqqında”Fərman
dan sonra Azərbaycan dilinin
qorunub inkişaf etdirilməsi istiqa
mətindəikinciçoxmühüm(tarixi!)
dövlət sənədi olan “Azərbaycan
dilinin qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə uyğun istifa
dəsinəvəölkədədilçiliyininkişafı
nadairDövlətProqramı”nakonk
ret müddəaların əks olunduğu
“TədbirlərPlanı”daəlavəedilmiş
dirki,onlaraşağıdakısahələriəha
təedir:
1.Normativhüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi.

2.Azərbaycandilinintədrisinin
genişləndirilməsi.

3.Azərbaycan dilinin tədqiqi
ningenişləndirilməsi.

4.Azərbaycan dilinin öyrənil
məsi və təbliği sahəsində in
formasiyakommunikasiya
texnologiyalarınıntətbiqi.

5.Azərbaycan dilinin kütləvi
informasiyavasitələrindətəb
liği.

Dövlətproqramınıntətbiqindən
keçənbirneçəilliktəcrübəgöstərir
ki, ölkənin dilünsiyyət mədəniy
yəti ilə bağlı həyatında ciddi can
lanmayaranmış,proqramdaqarşı
ya qoyulan vəzifələrin bir hissəsi
artıquğurlahəyatakeçirilmişdir.
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
praktikanınnəzərəalınmasınıtələb
edir. Əslində, qloballaşan dünya
nın çağırışları hər sahədə olduğu
kimi,dilünsiyyətmədəniyyətisfe
rasında da milli olanla transmilli
olanaqarşılıqlı əlaqədəbaxılması
nı təkidlə ortaya çıxarmaqla özü
nünuniversalprinsiplərinigerçək
ləşdirməkdədir.
Heçşübhəyoxdurki,Preziden

tin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
yeni tərkibölkədədövlətdil siya
sətinin bundan sonra da uğurla
həyatakeçirilməsinəöztöhfələrini
verəcəkdir.

DİLÇİLİK

Azərbaycan Prezidentinin yeni sərəncamı  
dövlət dilinin inkişafına yeni töhfədir

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin “Azər
baycanRespublikasınınDövlətDil
Komissiyasınınyenitərkibinintəs
diq edilməsi haqqında” 2017ci il
13 noyabr tarixli SərəncamıAzər
baycandadövlətdilininqorunma
sı,qloballaşandünyanınçağırışla
rınauyğundahadainkişafetdiril
məsisahəsindəyürüdülənvəazər
baycançılıq ideologiyasına əsasla
nanməqsədyönlüsiyasətinmənti
qi davamıdır. Həmin siyasətin
əsaslarınıÜmummilliliderHeydər
Əliyevilknövbədə“Dövlətdilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi
haqqında”2001ciil18iyuntarixli
məşhurFərmanındatəqdimetmiş
dir.Əlbəttə,rəsmidövlətsənədin

dəbuvəyadigərorijinalelmikon
sepsiyanınirəlisürülməsiqeyriadi
hadisədir. Bununla belə, həmin
qeyriadiliyi ən azı aşağıdakı
səbəblərə görə qəbul etmək lazım
gəlir:
1)Azərbaycandilinin (vəxalqı
nın) mənşəyi barəsində bir
neçəonilidiki,davamedən
mübahisələri yekunlaşdır
maq, tarixi faktların (və sağ
lam tarixi düşüncənin) möv
qeyindənəsaslı birkonsepsi
ya vermək artıq yalnız elmi
deyil,həmdəmilli,ictimaisi
yasibirzərurətidi;

2)Azərbaycandilinindövlətdili
kimi yaşamaq, daha da inki
şaf etmək üçün etnososial,
mədənimənəvi potensialının
olmasını göstərmək məqsədi
ilə tarixdən, daha dərin kök
lərdəngəlməyəehtiyacduyul
muşdu;

3)haqqında söhbət gedən fər
manbirdövlət sənədiolaraq
bütövlükdəAzərbaycandöv
lətinin(vəxalqının)marağını
əksetdirsədə,həmindövləti
yaradan, həmin xalqı işıqlı
gələcəyəaparanbirmütəfək
kirin düşüncəsinin məhsulu
olduğuna (və konseptual
səciyyədaşıdığına)görəxüsu
sielmimetodolojimövqeifa
dəedəbilərdi.

“Dövlətdilinintətbiqiişinintək
milləşdirilməsihaqqında”Fərman
dairəlisürülmüşideyalariçərisin

də aşağıdakılar diqqəti daha çox
cəlbedir:
1)Azərbaycandilininbirdövlət
diliolaraqqorunması;

2)Azərbaycandilininbirdövlət
diliolaraqinkişafetdirilməsi.

BufərmanlaAzərbaycandilinin
kiriləlifbasından latınakeçidpro
sesi sona çatdırılmış oldu. Ümu
miyyətlə, sənəddə həlli nəzərdə
tutulan problemlərin mühüm bir
hissəsi ötən illər ərzindəya tama
miləaradanqaldırıldı,yadahəmin
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
dövlətindiqqətmərkəzindədir.
Uluöndərinmilli (vəmüstəqil)

dövlət quruculuğu missiyasını
uğurladavam (və inkişaf) etdirən
ölkəbaşçısıİlhamƏliyevAzərbay
can dilinin (və nitq mədəniyyəti
nin)dahadayüksəlişiüçünzəruri
tədbirlərgörmüşvəgörməkdədir.
“Azərbaycandilində latınqrafi

kası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsihaqqında”2004cüil12
yanvar tarixli Sərəncam, əslində,
Azərbaycanda kiril əlifbasından
latınakeçidprosesininbaşa çatdı
rılmasını keyfiyyətcə təmin etmiş
oldu.Beləki,Azərbaycanvədün
yaədəbiyyatının,elmininənzəruri
nümunələriyeniəlifbailə(vəküt
ləvi tirajlarla) qısa bir zamanda
nəşr edilib ölkə kitabxanalarına

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı
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hədiyyəolundu.
Ümumiyyətlə, ölkədə latın əlif

basına keçidin üçmərhələdə apa
rıldığınıdeməkmümkündür:
1)təhsil sistemi, dövlət idarələ
ri,ictimaiqurumlarvəs.kimi
mobiltəşkilatlarınyeniəlifba
yakeçməsi;

2)kütləvi informasiya vasitələ
rininyeniəlifbayakeçməsi;

3)latın əlifbası ilə kütləvi nəşr
lərinhəyatakeçirilməsi.

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlhamƏliyevin2013cü
il 9 aprel tarixli Sərəncamı ilə təs
diq edilmiş “Azərbaycan dilinin
qloballaşma şəraitində zamanın
tələblərinə uyğun istifadəsinə və
ölkədə dilçiliyin inkişafına dair
DövlətProqramı”yenitarixişərait
dəAzərbaycandilininictimai,siya
si, mədəni mövqeyinin gücləndi
rilməsinə təkan verən, həqiqətən,
tarixi sənəddir. Dövlət proqramı
nın “Giriş”ində müstəqillik əldə
edildikdənsonraÜmummillilider
HeydərƏliyevinAzərbaycandili
nininkişafısahəsindəkixidmətləri
qeyd olunur və göstərilir ki, bu
xidmətlər konseptual ideyaməz
mundaşıyır:“BugünAzərbaycan
dilinin milli dövlətçiliyin başlıca
rəmzlərindən olaraq istifadəsi və
əsaslı tədqiqi, ölkədə dilçilik elmi
sahəsindəvəziyyətinyaxşılaşdırıl
masıüçünəlverişlizəminyaradıl
mışdır.Eynizamanda,elmvətex
nikanınsürətləinkişafetdiyihazır
kı qloballaşma dövrüAzərbaycan
dilinin zənginləşməsi və tətbiqi
imkanlarınıngenişləndirilməsiisti
qamətində aparılan işlərin yeni
səviyyəyə yüksəldilməsini tələb
edir. Respublikada dil siyasətinin
birmənalışəkildəformalaşdırılma
sı,anadilinindövlətdilikimitətbi
qiişinintəkmilləşdirilməsivədün
ya azərbaycanlılarının ünsiyyət
vasitəsinəçevrilərəkmillihəmrəy
liyin göstəricisi kimi beynəlxalq
aləmdəroluvənüfuzununyüksəl
məsiAzərbaycanxalqınınÜmum

millilideriHeydərƏliyevinadıilə
bağlıdır”.
“Dövlətdilinintətbiqiişinintək

milləşdirilməsihaqqında”Fərman
dan sonra Azərbaycan dilinin
qorunub inkişaf etdirilməsi istiqa
mətindəikinciçoxmühüm(tarixi!)
dövlət sənədi olan “Azərbaycan
dilinin qloballaşma şəraitində
zamanın tələblərinə uyğun istifa
dəsinəvəölkədədilçiliyininkişafı
nadairDövlətProqramı”nakonk
ret müddəaların əks olunduğu
“TədbirlərPlanı”daəlavəedilmiş
dirki,onlaraşağıdakısahələriəha
təedir:
1.Normativhüquqi bazanın
təkmilləşdirilməsi.

2.Azərbaycandilinintədrisinin
genişləndirilməsi.

3.Azərbaycan dilinin tədqiqi
ningenişləndirilməsi.

4.Azərbaycan dilinin öyrənil
məsi və təbliği sahəsində in
formasiyakommunikasiya
texnologiyalarınıntətbiqi.

5.Azərbaycan dilinin kütləvi
informasiyavasitələrindətəb
liği.

Dövlətproqramınıntətbiqindən
keçənbirneçəilliktəcrübəgöstərir
ki, ölkənin dilünsiyyət mədəniy
yəti ilə bağlı həyatında ciddi can
lanmayaranmış,proqramdaqarşı
ya qoyulan vəzifələrin bir hissəsi
artıquğurlahəyatakeçirilmişdir.
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
praktikanınnəzərəalınmasınıtələb
edir. Əslində, qloballaşan dünya
nın çağırışları hər sahədə olduğu
kimi,dilünsiyyətmədəniyyətisfe
rasında da milli olanla transmilli
olanaqarşılıqlı əlaqədəbaxılması
nı təkidlə ortaya çıxarmaqla özü
nünuniversalprinsiplərinigerçək
ləşdirməkdədir.
Heçşübhəyoxdurki,Preziden

tin sərəncamı ilə təsdiq edilmiş
yeni tərkibölkədədövlətdil siya
sətinin bundan sonra da uğurla
həyatakeçirilməsinəöztöhfələrini
verəcəkdir.

DİLÇİLİK

Azərbaycan Prezidentinin yeni sərəncamı  
dövlət dilinin inkişafına yeni töhfədir

Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin “Azər
baycanRespublikasınınDövlətDil
Komissiyasınınyenitərkibinintəs
diq edilməsi haqqında” 2017ci il
13 noyabr tarixli SərəncamıAzər
baycandadövlətdilininqorunma
sı,qloballaşandünyanınçağırışla
rınauyğundahadainkişafetdiril
məsisahəsindəyürüdülənvəazər
baycançılıq ideologiyasına əsasla
nanməqsədyönlüsiyasətinmənti
qi davamıdır. Həmin siyasətin
əsaslarınıÜmummilliliderHeydər
Əliyevilknövbədə“Dövlətdilinin
tətbiqi işinin təkmilləşdirilməsi
haqqında”2001ciil18iyuntarixli
məşhurFərmanındatəqdimetmiş
dir.Əlbəttə,rəsmidövlətsənədin

dəbuvəyadigərorijinalelmikon
sepsiyanınirəlisürülməsiqeyriadi
hadisədir. Bununla belə, həmin
qeyriadiliyi ən azı aşağıdakı
səbəblərə görə qəbul etmək lazım
gəlir:
1)Azərbaycandilinin (vəxalqı
nın) mənşəyi barəsində bir
neçəonilidiki,davamedən
mübahisələri yekunlaşdır
maq, tarixi faktların (və sağ
lam tarixi düşüncənin) möv
qeyindənəsaslı birkonsepsi
ya vermək artıq yalnız elmi
deyil,həmdəmilli,ictimaisi
yasibirzərurətidi;

2)Azərbaycandilinindövlətdili
kimi yaşamaq, daha da inki
şaf etmək üçün etnososial,
mədənimənəvi potensialının
olmasını göstərmək məqsədi
ilə tarixdən, daha dərin kök
lərdəngəlməyəehtiyacduyul
muşdu;

3)haqqında söhbət gedən fər
manbirdövlət sənədiolaraq
bütövlükdəAzərbaycandöv
lətinin(vəxalqının)marağını
əksetdirsədə,həmindövləti
yaradan, həmin xalqı işıqlı
gələcəyəaparanbirmütəfək
kirin düşüncəsinin məhsulu
olduğuna (və konseptual
səciyyədaşıdığına)görəxüsu
sielmimetodolojimövqeifa
dəedəbilərdi.

“Dövlətdilinintətbiqiişinintək
milləşdirilməsihaqqında”Fərman
dairəlisürülmüşideyalariçərisin

də aşağıdakılar diqqəti daha çox
cəlbedir:
1)Azərbaycandilininbirdövlət
diliolaraqqorunması;

2)Azərbaycandilininbirdövlət
diliolaraqinkişafetdirilməsi.

BufərmanlaAzərbaycandilinin
kiriləlifbasından latınakeçidpro
sesi sona çatdırılmış oldu. Ümu
miyyətlə, sənəddə həlli nəzərdə
tutulan problemlərin mühüm bir
hissəsi ötən illər ərzindəya tama
miləaradanqaldırıldı,yadahəmin
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
dövlətindiqqətmərkəzindədir.
Uluöndərinmilli (vəmüstəqil)

dövlət quruculuğu missiyasını
uğurladavam (və inkişaf) etdirən
ölkəbaşçısıİlhamƏliyevAzərbay
can dilinin (və nitq mədəniyyəti
nin)dahadayüksəlişiüçünzəruri
tədbirlərgörmüşvəgörməkdədir.
“Azərbaycandilində latınqrafi

kası ilə kütləvi nəşrlərin həyata
keçirilməsihaqqında”2004cüil12
yanvar tarixli Sərəncam, əslində,
Azərbaycanda kiril əlifbasından
latınakeçidprosesininbaşa çatdı
rılmasını keyfiyyətcə təmin etmiş
oldu.Beləki,Azərbaycanvədün
yaədəbiyyatının,elmininənzəruri
nümunələriyeniəlifbailə(vəküt
ləvi tirajlarla) qısa bir zamanda
nəşr edilib ölkə kitabxanalarına

Nizami Cəfərov
Milli Məclisin deputatı
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başlayır ətrafındakılara şübhə ilə
yanaşmağa. Allaha şükür etmək
lazımdırki, canın sağ, əlinayağın
yerindədir, öz vətənində əmin
amanlıq şəraitində yaşayırsan.
Mən həmişə Allaha şükür etmi
şəm,həttaevdətəkailəbaşçısıola
raqailənidolandırandabelə.Am
mabugünartıq,maşallah,evimdə
10oğlanuşağıböyüyür.Busəbəb
dənnarazı adamları sevmirəmvə
onlardanuzaqgəzirəm.
Mənimüçünyaşadığımhəyatın

hərgünüəlamətdardır.Həyatımda
ən mühüm hadisələri belə icti
mailəşdirməyisevmirəm.Lakin10
ildənsonracənabPrezidentinmə
ni “Şərəf” ordeni ilə təltif etməsi
çox böyük başucalığıdır. Əvvəla,
bu ordenin adı “Şərəf” ordenidir.
Bu,həmdəölkəPrezidentinin“sən
necəşərəfliadamsanki, sənə“Şə
rəf”ordeninitəqdimedirəm”fikri
ni ifadə edir. Yəni bundan böyük
nəolabilərki?
 Bu yubileymənim üçün ikiqat

sevincli oldu. Allah mənə nəticə
görməyi qismət etdi, bu, hər kəsə
nəsibolmur.Allahbütünistəyənlə
rəqismətetsin.Buikihissinsevin

ciniçatdırmaqisəolduqcaçətindir,
gərəkinsanbunuözüyaşasın.Necə
deyərlər: “Ata olmayınca, atanın
qədrini bilməzsən”. Özünü qəhrə
mankimihesabedirsən.Şükürol
sunAllaha.Dahanəolmalıdır?!

- Bildiyimizqədər, adət-ənənə-
lərə sadiq adamsınız. Amma
bunabaxmayaraq,həyatdaim
inkişaf edir. Bəs yeniliklərə
münasibətiniznecədir?
 Yenilik xatirinə yenilikmənim

xoşumagəlmir.Həttahərdənfikir
ləşirəmki,yenilikkimiqəbuletdi
yimizdəyərlər, əksinə bizi əvvəlki
illərəkeçənəsrinəvvəllərinəapa
rıb çıxarır.Ən böyükmeyarlar elə
bizimadətənənələrdədir.
Hərbirelinobanın,hərmillətin

özadətənənəsivar.Bunlarıheçso
vet hökuməti bizim əlimizdən ala
bilmədi. Ən ağır vaxtlarda belə
Novruz bayramını,Aşura gününü
qeydetmişik.Bayramdasəmənicü
cərdərdilər, yumurta boyayardılar,
birbirinin evinə qonaq gedirdilər.
İndiinsanlarbunlarıyadırğayıblar.
Müasirlik və yeniliklər budursa,
mənbeləşeyləriqəbuletmirəm.

-Bəs sosial şəbəkələrə - “Feys-
buk”, “İnstaqram” və sairə
münasibətiniznecədir?
  Ola bilər bəzilərinin xoşuna

gəlməsinvədesinlərki,HacıMadər
geridəqalmışdırvəsair.Ancaqmən
belə şeyləri qəbul etmirəm.Bunlar
gənclərin mənəviyyatına mənfi tə
sirgöstərir.
Bu gün boşanmaların sayı dur

madanartır.Deyirlər:“Cənnətana
larınayağıaltındadır”.Gəlinbaxaq
görəkbugünqadınözəvvəlkivə
zifələrini yerinə yetirirmi?Nənələ
rimizin evdə gördüyü işlərlə onla
rıngördüyüişlərimüqayisəedəbi
lərsinizmi?Bütünevişlərinitexniki
avadanlıqlargörürqabyuyanıvar,
paltaryuyanıvar,xörəkbişirənivar,
paltarütüləyənivar.2022yaşların
daqızlarvarki,heçyeməkhazırla
yabilmirlər.Onlarailəhəyatıqur
duqdansonranecəolacaq?
Bizailədəüçbacı,birqardaşol

muşuq, anam da birinci qrup əlil
idi. Səhərlər o, birinin çayını, biri
ninyeməyiniverirdi,birininpalta

MÜSAHİBƏ

MadərMusayev:

“Mən Allahımdan, dövlətimdən,  
övladlarımdan, dostlarımdan razıyam”
-Düz10ilbundanəvvəlyubi-
leyiniz münasibəti ilə “Milli
Məclis” jurnalı olaraq sizinlə
müsahibə hazırlamışdıq. Çox
səmimi və maraqlı söhbət
alınmışdı.Hərbiryeniilinsa-
nın dünyaya baxışına təsir
edir.Buillərərzindəsizdənə-
lərdəyişib?
Əvvəla, çox sağ olun ki, 10 il

bundanəvvəlkihadisələriyenidən

mənim xəyalımda canlandırdınız.
Mən,ümumiyyətlə,mətbuatdaçox
gecgec çıxış edirəm.Düşünürəm,
belə olanda müsahibələr də ma
raqlıolur.Mövqeyimivədediyim
sözüdəyişməyisevməyənbirada
mam.Bumüddətərzindəhəyatım
davəxarakterimdəeləbirdəyişik
likolmayıb.Lakintəbiiki,10ilaz
müddətdeyilvəbuzamanərzində
birçoxhadisələrbaşverib.

-Düşünürəm,buhadisələryax-
şılığadoğruolanhadisələrdir.
Ənyaddaqalanıhansılardır?
Beləbirmisalvarki,“ayağına

nə daş dəydi,Allahdan bil”.Mən
inanclı adamam.  Elə bilirəm ki,
başverənlərəsəbirlə,dözümləya
naşmaqlazımdırvəhərşeyiprob
lemə çevirib dərd etmək olmaz.
İnsan gərək əməlində düz olsun.
Adam var işi düz gətirməyəndə

Cə  miy  yət  də müd  rik, ağ  saq  qal 
sö  zü  nə hə  mi  şə eh  ti  yac du  yu  lub. 
Bu eti  ba  rı qa  za  nıb söz sa  hi  bi 
ol  maq isə hər kə  sə nə  sib ol  mur. 
Mü  sa  hi  bim Mil  li Məc  li  sin ən 
uzun  müd  dət  li de  pu  ta  tlarından 
biri Ha  cı Ma  dər Mu  sa  yev  
öz əməl  lə  ri ilə eloba  sı  nın,  
dost  la  rı  nın hör  mət və  
eh  ti  ra  mı  nı qa  za  nıb.
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mabugünartıq,maşallah,evimdə
10oğlanuşağıböyüyür.Busəbəb
dənnarazı adamları sevmirəmvə
onlardanuzaqgəzirəm.
Mənimüçünyaşadığımhəyatın

hərgünüəlamətdardır.Həyatımda
ən mühüm hadisələri belə icti
mailəşdirməyisevmirəm.Lakin10
ildənsonracənabPrezidentinmə
ni “Şərəf” ordeni ilə təltif etməsi
çox böyük başucalığıdır. Əvvəla,
bu ordenin adı “Şərəf” ordenidir.
Bu,həmdəölkəPrezidentinin“sən
necəşərəfliadamsanki, sənə“Şə
rəf”ordeninitəqdimedirəm”fikri
ni ifadə edir. Yəni bundan böyük
nəolabilərki?
 Bu yubileymənim üçün ikiqat

sevincli oldu. Allah mənə nəticə
görməyi qismət etdi, bu, hər kəsə
nəsibolmur.Allahbütünistəyənlə
rəqismətetsin.Buikihissinsevin

ciniçatdırmaqisəolduqcaçətindir,
gərəkinsanbunuözüyaşasın.Necə
deyərlər: “Ata olmayınca, atanın
qədrini bilməzsən”. Özünü qəhrə
mankimihesabedirsən.Şükürol
sunAllaha.Dahanəolmalıdır?!

- Bildiyimizqədər, adət-ənənə-
lərə sadiq adamsınız. Amma
bunabaxmayaraq,həyatdaim
inkişaf edir. Bəs yeniliklərə
münasibətiniznecədir?
 Yenilik xatirinə yenilikmənim

xoşumagəlmir.Həttahərdənfikir
ləşirəmki,yenilikkimiqəbuletdi
yimizdəyərlər, əksinə bizi əvvəlki
illərəkeçənəsrinəvvəllərinəapa
rıb çıxarır.Ən böyükmeyarlar elə
bizimadətənənələrdədir.
Hərbirelinobanın,hərmillətin

özadətənənəsivar.Bunlarıheçso
vet hökuməti bizim əlimizdən ala
bilmədi. Ən ağır vaxtlarda belə
Novruz bayramını,Aşura gününü
qeydetmişik.Bayramdasəmənicü
cərdərdilər, yumurta boyayardılar,
birbirinin evinə qonaq gedirdilər.
İndiinsanlarbunlarıyadırğayıblar.
Müasirlik və yeniliklər budursa,
mənbeləşeyləriqəbuletmirəm.

-Bəs sosial şəbəkələrə - “Feys-
buk”, “İnstaqram” və sairə
münasibətiniznecədir?
  Ola bilər bəzilərinin xoşuna

gəlməsinvədesinlərki,HacıMadər
geridəqalmışdırvəsair.Ancaqmən
belə şeyləri qəbul etmirəm.Bunlar
gənclərin mənəviyyatına mənfi tə
sirgöstərir.
Bu gün boşanmaların sayı dur

madanartır.Deyirlər:“Cənnətana
larınayağıaltındadır”.Gəlinbaxaq
görəkbugünqadınözəvvəlkivə
zifələrini yerinə yetirirmi?Nənələ
rimizin evdə gördüyü işlərlə onla
rıngördüyüişlərimüqayisəedəbi
lərsinizmi?Bütünevişlərinitexniki
avadanlıqlargörürqabyuyanıvar,
paltaryuyanıvar,xörəkbişirənivar,
paltarütüləyənivar.2022yaşların
daqızlarvarki,heçyeməkhazırla
yabilmirlər.Onlarailəhəyatıqur
duqdansonranecəolacaq?
Bizailədəüçbacı,birqardaşol

muşuq, anam da birinci qrup əlil
idi. Səhərlər o, birinin çayını, biri
ninyeməyiniverirdi,birininpalta

MÜSAHİBƏ

MadərMusayev:

“Mən Allahımdan, dövlətimdən,  
övladlarımdan, dostlarımdan razıyam”
-Düz10ilbundanəvvəlyubi-
leyiniz münasibəti ilə “Milli
Məclis” jurnalı olaraq sizinlə
müsahibə hazırlamışdıq. Çox
səmimi və maraqlı söhbət
alınmışdı.Hərbiryeniilinsa-
nın dünyaya baxışına təsir
edir.Buillərərzindəsizdənə-
lərdəyişib?
Əvvəla, çox sağ olun ki, 10 il

bundanəvvəlkihadisələriyenidən

mənim xəyalımda canlandırdınız.
Mən,ümumiyyətlə,mətbuatdaçox
gecgec çıxış edirəm.Düşünürəm,
belə olanda müsahibələr də ma
raqlıolur.Mövqeyimivədediyim
sözüdəyişməyisevməyənbirada
mam.Bumüddətərzindəhəyatım
davəxarakterimdəeləbirdəyişik
likolmayıb.Lakintəbiiki,10ilaz
müddətdeyilvəbuzamanərzində
birçoxhadisələrbaşverib.

-Düşünürəm,buhadisələryax-
şılığadoğruolanhadisələrdir.
Ənyaddaqalanıhansılardır?
Beləbirmisalvarki,“ayağına

nə daş dəydi,Allahdan bil”.Mən
inanclı adamam.  Elə bilirəm ki,
başverənlərəsəbirlə,dözümləya
naşmaqlazımdırvəhərşeyiprob
lemə çevirib dərd etmək olmaz.
İnsan gərək əməlində düz olsun.
Adam var işi düz gətirməyəndə

Cə  miy  yət  də müd  rik, ağ  saq  qal 
sö  zü  nə hə  mi  şə eh  ti  yac du  yu  lub. 
Bu eti  ba  rı qa  za  nıb söz sa  hi  bi 
ol  maq isə hər kə  sə nə  sib ol  mur. 
Mü  sa  hi  bim Mil  li Məc  li  sin ən 
uzun  müd  dət  li de  pu  ta  tlarından 
biri Ha  cı Ma  dər Mu  sa  yev  
öz əməl  lə  ri ilə eloba  sı  nın,  
dost  la  rı  nın hör  mət və  
eh  ti  ra  mı  nı qa  za  nıb.
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Təbiiki,bumüddətərzindəən
yaddaqalanhadisələrolub.
Mən 27 ildir ki,MilliMəclisin

vəAliSovetinüzvüolmuşam.Bu
radaçoxhadisələrolub.Neçədəfə
dövlətçevrilişi,hakimiyyətdəyişik
liyi baş verib.Mən dövlətimin, öl
kəmin, rəhbərliyimin həmişə hör
mətinisaxlamışam.Heçvaxtmüxa
lifətdə olmamışam, ümumiyyətlə,
məndə müxalifət anlayışı yoxdur.
Kiminsəsəhviolanda“budüzdür,
vəyadüzdeyil”deyərəközfikrimi
bildirirəm. Ancaq mən dövlətimə
qarşımüxalifətolum,“gəmidəotu
rub gəmiçi ilə vuruşum”, başqa
dövlətlərə nələri isə əsas verim...
Mənbunuqəbuletmirəm.

-Müxalifətçilərinözləriiləmü-
nasibətiniznecədir?
 Onların da mənə münasibəti

həmişə yaxşı olub. Bacardığım qə
dər bir ağsaqqal, hacı kimi demi
şəmki,özünüzüyormayın,bunlar
nəyə lazımdır, heç kimi bizə gül
dürməyin. Ailədə bir şey olanda
kənardan baxıb gülürlər. Ailənin
sirriailədə,ölkəninsirriölkədəqal
malıdır.
Bu gün ölkəmizə qarşı qısqanc

lıq,düşmənçilikvar.HamımızPre
zidentin ətrafında birləşməliyik.
Heç bir dövlət başçısı torpaqların
işğalını, qaçqınların olmasını istə
mir, çünki ilk növbədə bu yükü o
daşıyır.Olabilməzki,“kasaaşdan
istiolsun”.Mənhəmişəqatarlasə
yahət etmişəm, bir çox ölkələrdə
olmuşam. Gördüyüm ölkələr sıra
sında Azərbaycanın inkişafını heç
biriiləmüqayisəetməkolmaz.

-Bildiyiməgörə,sizinadgünü-
nüzlə nəvənizin doğum günü
üst-üstədüşür.Bizsizdənmü-
sahibəgötürəndəonun13yaşı
vardı.Yəqinonuhamıdançox
istəyirsiniz.
Artıqnəvəminqızıdavarnə

ticəm.Bunəvəmləeynigündəana
dan olmuşuq, həm də ilk nəvəm

dir.İnsanhəmişəilkidahaçoxistə
yir. Ancaq mən övladlarıma və
nəvələrimə istəyimi bildirə bilmi
rəm.Atamdabeləidi.Nəvələrgə
ləndə çox səsküy salırlar. Balaca
lar bir gələndə sevinirəm, bir ge
dəndə(gülür).

-Övladlarınızdanrazısınız?
 Mən Allahımdan, övladlarım

dan,  dövlətimdən, dostlarımdan
razıyam.Narazıinsandeyiləm.

-Ətrafınızdabuqədəryaxşıin-
sanların toplaşması yəqin ki,
dahaçoxsizinxasiyyətinizdən
irəligəlir.
Mənözümsadiqadamamvəxə

yanətiheçvaxtkeçmərəm.Haqsızlı
ğı, ədalətsizliyi qəbul edəbilmirəm,
həttatəsadüfənhaqsızlığınşahidiol
duqdabeləmənəpistəsiredir.

- Artıq neçə illərdir ki, parla-
mentin üzvüsünüz. Hansı sa-
həyədairqanununqəbulolun-
masınıistərdiniz?
 Qanunlar yaranmış vəziyyətlə

əlaqədarqəbuledilir.Məsələn,tor
paqlarımızı, İnşallah geri qaytar
dıqdan sonra da fərqli qanunlar
qəbuledəcəyik.İstərdimki,qanun

larımız işləsin. Ən pis qanun belə
qanunsuzluqdan yaxşıdır. Mən o
dövrlərdə Azərbaycanda qanun
suzluğugörmüşəm.Biziparlamen
tinbinasındançıxmağaqoymurdu
lar,təhqirlərvəsair.Onagörəindi
kivaxtaşüküretməklazımdır.Hələ
Azərbaycanda belə əminamanlıq,
beləsakitlikolmayıb.
Namaz qılıram, gərək düz danı

şam. Mənəviyyat həddindən artıq
çoxkorlanıb.HamıAvropanıtəriflə
yir. Özü də bilirsiz kimlər? Bakını
görməkarzusundaolanlar indiAv
ropadaolmaqistəyirlər.Bütünbun
ların qarşısını almaq lazımdır. Biz
müstəqilölkəyik,özPrezidentimiz,
özgerbimiz,özhimnimizvar.

-Sonuncu sualımıvermək istə-
yirəm.Qarşıdanyeni2018-ciil
gəlir.Yeni ildəoxucularımıza,
millətimizə, xalqımıza nələr
arzulayırsınız?
 Əminamanlıq, xeyirbərəkət,

sağlamlıq.Hesab edirəmki, əmin
amanlıqolandansonra,canımızsağ
olandansonrahərşeyənailolmaq
mümkündür.

Ül  viy  yə Ab  dul  la  ye  va
“MilliMəclis”jurnalınınbaşredaktoru

MÜSAHİBƏ

rını yuyurdu, bizi yola salırdı, hə
yətbacanı təmizləyirdi. Səhər açı
landanaxşamakimievdənə isə iş
görürdü.İndikilərəbaxıram,evqa
dınıdır. İş görmək əvəzinə bütün
günü“Feysbuk”da,İnternetdədir.
Məneynisözlərioğlanuşaqları

nadaaidedirəm.Bəziailələrvarki,
uşaqlaraproblemsizhəyatyaşadır
lar.Əgəruşağınheçbirişiyoxdur
sa, dərs oxumursa, ev fikri, çörək
fikri çəkmirsə, hər şeyin hazırına
yiyələnirsə, bir sözlə, ataananın
“gülbalası”dırsa,təbiiki,o,narko
tikə də qurşanacaq, avaraçılıq da
edəcək...  Valideynlər bilməlidirlər
ki,bucürtərbiyəüsuluiləuşaqla
rıngələcəyinəzərbəvururlar.
Bugünkəndlərdəboşanmaların

sayı faizhesabı ilə şəhərənisbətən
azdır.Götürəkeləbizimkəndi,şə
hərəbitişikkənddir.Buradainsan
larşəhərənisbətənbirbirilərini ta
nıyır, xətirhörmət var. Kənd ca
maatı ilə şəhər adamları arasında
fərqvar.

-Növbəti sualım sırf bu günlə
bağlıdır.Ölkədəgedəninkişaf
çərçivəsində sahibkarlaradəs-
tək üçün cənab Prezident bir
neçəsərəncamimzaladı.Sizin
buna münasibətinizi öyrən-
məkistərdim.
 Hazırda Prezidentimiz ölkədə

işadamlarıüçünəlverişlişəraitya
radıb.Verilənsonsərəncamlaragö
rəcamaatbirbirinəzəngedibgöz
aydınlığı verir, Prezidentə dua
edir.
Bildiyiniz kimi, mən əvvəldən

ticarətləməşğulolmuşam.Ovaxtın
ticarətinibugünküiləmüqayisəet
mək olmaz. Yazılmamış qanunlar
varidi,indiisəyazılmışqanunupo
zurlar.Məsələn,əgərsənticarətdə,
hərhansıbirfabrikdəişləyirsənsə,
hətta tutulsaydın belə, yerinə ica
zəsiz bir adam gəlməzdi. Mütləq
halallıqolmalıidi.
Lakinbəziməmurlarvarki,və

zifələrindənsuiistifadəedərəkqa
nunsuz yoxlamalar aparırlar, ca

maatınarazısalırlar.Buməmurlar
halal, haram bilmirlər. Tamah yı
xan evi isəheçnəyıxmır, bumə
murların sonu da göz qabağında
dır.
Eləbiradamtanıyıramki,maaş

ladolananolub,eldə,obadaondan
kasıb adam olmayıb, amma pul,
vardövlət onu çoxdəyişib.Müəy
yənbirhəddvar:insanınpuluağ
lındançoxolmamalıdır.Puluağlın
dançoxoldu,o,mütləqdəyişəcək.
Ağılolabilərki,onumüəyyənhəd
də qədər idarə edə biləcək, amma
həddikeçəndənsonraonupulida
rə edəcək. O, hər şeyi  insanlığı,
dostluğu,etibarıpuldagörəcək.

- 2015-ci ilMilliMəclisə seçki-
lərdəseçicilərsizəyenəetimad
göstərərək səs verdilər.  Bu
uzunmüddət ərzində etimadı
qoruyub saxlamaq çətin deyil
ki?
Artıq6cıdəfədirdeputatseçili

rəm.Ondanəvvəldərayonsoveti
nin deputatı olmuşam. Ticarətdən
yeganənamizədidimki,AliSovetə
seçilirdim. Bildiyiniz kimi, bu gün
mənyenədəözdairəmdə,özkən
dimdəyaşayıram.İmkandaxilində
seçicilərin problemlərini həll edi
rəm.Amma deputatın səlahiyyəti
nə aid olmayanməsələlər də olur.
Burada da əlimdən gələni etməyə
çalışıram. Bu, mənim elimdir,
obamdır,bu insanlarmənəetimad
göstəriblər. Bu vaxta qədər təmsil
olunduğum ərazidən seçkilərdə
mənə alternativ olmayıb. Onların
mənəçoxdəstəyi,hörmətiolub.Bu
günhəmdeputatkimi,həmdəhacı
kimihörmətimisaxlayırlar.Mənse
çicilərimdənçoxrazıyam.

-Uzunmüddətdirki,Azərbay-
canparlamentininüzvüsünüz,
bu,əslindəböyükbirtarixdir.
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Təbiiki,bumüddətərzindəən
yaddaqalanhadisələrolub.
Mən 27 ildir ki,MilliMəclisin

vəAliSovetinüzvüolmuşam.Bu
radaçoxhadisələrolub.Neçədəfə
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lifətdə olmamışam, ümumiyyətlə,
məndə müxalifət anlayışı yoxdur.
Kiminsəsəhviolanda“budüzdür,
vəyadüzdeyil”deyərəközfikrimi
bildirirəm. Ancaq mən dövlətimə
qarşımüxalifətolum,“gəmidəotu
rub gəmiçi ilə vuruşum”, başqa
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razıyam.Narazıinsandeyiləm.

-Ətrafınızdabuqədəryaxşıin-
sanların toplaşması yəqin ki,
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 Qanunlar yaranmış vəziyyətlə
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müstəqilölkəyik,özPrezidentimiz,
özgerbimiz,özhimnimizvar.

-Sonuncu sualımıvermək istə-
yirəm.Qarşıdanyeni2018-ciil
gəlir.Yeni ildəoxucularımıza,
millətimizə, xalqımıza nələr
arzulayırsınız?
 Əminamanlıq, xeyirbərəkət,

sağlamlıq.Hesab edirəmki, əmin
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azdır.Götürəkeləbizimkəndi,şə
hərəbitişikkənddir.Buradainsan
larşəhərənisbətənbirbirilərini ta
nıyır, xətirhörmət var. Kənd ca
maatı ilə şəhər adamları arasında
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-Növbəti sualım sırf bu günlə
bağlıdır.Ölkədəgedəninkişaf
çərçivəsində sahibkarlaradəs-
tək üçün cənab Prezident bir
neçəsərəncamimzaladı.Sizin
buna münasibətinizi öyrən-
məkistərdim.
 Hazırda Prezidentimiz ölkədə

işadamlarıüçünəlverişlişəraitya
radıb.Verilənsonsərəncamlaragö
rəcamaatbirbirinəzəngedibgöz
aydınlığı verir, Prezidentə dua
edir.
Bildiyiniz kimi, mən əvvəldən

ticarətləməşğulolmuşam.Ovaxtın
ticarətinibugünküiləmüqayisəet
mək olmaz. Yazılmamış qanunlar
varidi,indiisəyazılmışqanunupo
zurlar.Məsələn,əgərsənticarətdə,
hərhansıbirfabrikdəişləyirsənsə,
hətta tutulsaydın belə, yerinə ica
zəsiz bir adam gəlməzdi. Mütləq
halallıqolmalıidi.
Lakinbəziməmurlarvarki,və

zifələrindənsuiistifadəedərəkqa
nunsuz yoxlamalar aparırlar, ca

maatınarazısalırlar.Buməmurlar
halal, haram bilmirlər. Tamah yı
xan evi isəheçnəyıxmır, bumə
murların sonu da göz qabağında
dır.
Eləbiradamtanıyıramki,maaş

ladolananolub,eldə,obadaondan
kasıb adam olmayıb, amma pul,
vardövlət onu çoxdəyişib.Müəy
yənbirhəddvar:insanınpuluağ
lındançoxolmamalıdır.Puluağlın
dançoxoldu,o,mütləqdəyişəcək.
Ağılolabilərki,onumüəyyənhəd
də qədər idarə edə biləcək, amma
həddikeçəndənsonraonupulida
rə edəcək. O, hər şeyi  insanlığı,
dostluğu,etibarıpuldagörəcək.

- 2015-ci ilMilliMəclisə seçki-
lərdəseçicilərsizəyenəetimad
göstərərək səs verdilər.  Bu
uzunmüddət ərzində etimadı
qoruyub saxlamaq çətin deyil
ki?
Artıq6cıdəfədirdeputatseçili

rəm.Ondanəvvəldərayonsoveti
nin deputatı olmuşam. Ticarətdən
yeganənamizədidimki,AliSovetə
seçilirdim. Bildiyiniz kimi, bu gün
mənyenədəözdairəmdə,özkən
dimdəyaşayıram.İmkandaxilində
seçicilərin problemlərini həll edi
rəm.Amma deputatın səlahiyyəti
nə aid olmayanməsələlər də olur.
Burada da əlimdən gələni etməyə
çalışıram. Bu, mənim elimdir,
obamdır,bu insanlarmənəetimad
göstəriblər. Bu vaxta qədər təmsil
olunduğum ərazidən seçkilərdə
mənə alternativ olmayıb. Onların
mənəçoxdəstəyi,hörmətiolub.Bu
günhəmdeputatkimi,həmdəhacı
kimihörmətimisaxlayırlar.Mənse
çicilərimdənçoxrazıyam.

-Uzunmüddətdirki,Azərbay-
canparlamentininüzvüsünüz,
bu,əslindəböyükbirtarixdir.
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lükəsizliyi ölkələrin milli təhlükə
sizliyidir”,deyənPrezidentİlham
Əliyev bu hadisəyə əsl qiymətini
verib.Azərbaycanın qaz potensialı
isə“Şahdəniz”və“Abşeron”yataq
ları üzrə böyük ehtiyatlara əsasla
nır.

Xə  zə  rin şa  hı - “Şah  də  niz” 

Ötən əsrin son onilliklərində
Azərbaycan geoloqlarının Xəzərin

köksündəaşkarladıqlarıneftliqazlı
struktur böyükmilli iftixar və qü
rurdangücalaraqXəzərinşahıtitu
luna layiq görülüb “Şahdəniz” ad
landırıldı. Bu, 1997ci ildə imzala
nanbeynəlxalqneftkontraktındaöz
rəsmitəsdiqinitapdı.Lakin“Şahdə
niz”inqabiliyyətimkanlarınınmiq
yası tam dəqiq təyin edilməmişdi.
Qazılan ilkquyulardaaparılan test
işləriburadaneftdənçoxtəbiiqazın

vəkondensatınolduğunu təsdiqlə
di.Mütəxəssislərburadakıqazehti
yatlarının miqyasının 100 milyard
m³dən300400milyardm³arasıol
masını daha çoxmüdafiə etməkdə
idilər.Lakinqazmaişindavamlılığı,
yeni elmi hesablamalar miqyasın
daha böyük olduğunu yəqin etdi.
Xəzərgeologiyasınınmahir bilicisi,
məşhur neftçialim Xoşbəxt Yuzif
zadəisəburadakıehtiyatlarındaha
nəhəngölçülü,hətta1trilyonm³ci
varında olduğunu ictimaiyyətə qə
tiyyətləbəyanetdi.Əlbəttə,burada
kı ehtiyatların miqyas məsələsi ol
duqcaəhəmiyyətdaşıyanbirməsə
lədir.Dünyaümumiqazehtiyatları
nınazqala1%ihəcmindəhesabla
nan bu yataqda ehtiyatların faktiki
miqyası ehtmal olunandan daha
artıqdır.
“Şahdəniz” qazının təmizlən

məsi,emalı,nəqlivəbütünbunları
əksetdirən infrastrukturunqurul
ması respublikada məşğulluğun
təminatında, enerjidaşıyıcılar ba
zarının genişlənməsində, əhalinin
mavi yanacaq tələblərinin dolğun
ödənilməsində,iqtisadipotensialı
nın yüksəlişində də əlavə olunan
ifadəsinitapacaqdır.Nəhayət,XXI
yüzillikboyuölkəmizregionalqaz

LAYİHƏ

Nadir və nümunəvi beynəlxalq əməkdaşlıq formatı: 

CQBK-TANAP-TAP 

Bö  yük si  ya  si ira  də  nin və

yük  sək ba  ca  rı  ğın nə  ti  cə  si 

CənubiQafqazBoruKəməriTA
NAPTAPxəttivasitəsi ilə“Şahdə
niz2”çərçivəsindəhasiledilənqaz
3500 kmməsafə qət edərək Xəzər
dənizindən Avropaya nəql edilə
cək.Bu layihələrbirlikdə“Cənub”
qazdəhlizikimi tanınır.Budünya
neftqaz sənayesində indiyədək
olan ənmühüm, ən iddialı layihə
lərdənbiridirvəçoxsaydamüxtəlif
maraqlı tərəfləri, o cümlədən 7
dövləti və 11 şirkəti özündə əhatə
edən çoxşaxəli bir hədəfdir. Prezi
dentİlhamƏliyevəsasınıAzərbay
candan götürən bu qaz zəncirini
analiz edərkən, “Biz nadir və nü
munəvibeynəlxalqəməkdaşlıqfor

matını yarada bildik”,  söyləyib.
Buformatınyaradılmasındaisəöl
kə başçısının, onun komandasının
böyükəməyivar.Buqədərdövlətin
birçətirinaltınatoplanması,maliy
yəmənbələrinin tapılması, sazişlər
zamanı hər bir ölkənin şərtlərinin
nəzərəalınması,eynizamanda,pay
bölgüsündəAzərbaycanın maraq
larının təmin olunması böyük ira
də,siyasibacarıqvədüzgüniqtisa
di yanaşma tələb edir. Qətiyyətlə
demək mümkündür ki, “Cənub”
qazdəhliziilkdəfəolaraqXəzərre
gionundakı qaz təchizatınıAvropa
bazarlarına birləşdirməklə bütün
regionun enerji xəritəsini dəyişə
cək.“Cənub”qazdəhlizienerjitəh
lükəsizliyiməsələsidirvəenerjitəh

Malik Həsənov
Milli Məclisin deputatı

Azər  bay  can ener  ji re  surs  la  rı po  ten  sialı  na gö  rə 
dün  ya  nın geosi  ya  si xə  ri  tə  sin  də və ener  ji təh  lü 
kə  siz  li  yi həl  qə  sin  də xü  su  si çə  ki  yə ma  lik  dir. Bu 
tə  bii eh  ti  yat  lar xal  qı  mı  zın so  sialiq  ti  sa  di və  ziy 
yə  ti  ni, ri  fah ha  lı  nı yük  səlt  mək  lə bə  ra  bər, həm də 
öl  kə  nin bey  nəl  xalq si  ya  si əhə  miy  yə  ti  ni ar  tı  rır. 
Azər  bay  can ke  çən əsr  də Ba  kıTbi  li  siCey  han 
neft kə  mə  ri ilə dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də ol 
du  ğu ki  mi, XXI yü  zil  lik  də “Cə  nub” qaz dəh  li  zi  ni 
real  laş  dır  ma  sı ilə gün  dəm  də  dir. 
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isə“Şahdəniz”və“Abşeron”yataq
ları üzrə böyük ehtiyatlara əsasla
nır.

Xə  zə  rin şa  hı - “Şah  də  niz” 

Ötən əsrin son onilliklərində
Azərbaycan geoloqlarının Xəzərin

köksündəaşkarladıqlarıneftliqazlı
struktur böyükmilli iftixar və qü
rurdangücalaraqXəzərinşahıtitu
luna layiq görülüb “Şahdəniz” ad
landırıldı. Bu, 1997ci ildə imzala
nanbeynəlxalqneftkontraktındaöz
rəsmitəsdiqinitapdı.Lakin“Şahdə
niz”inqabiliyyətimkanlarınınmiq
yası tam dəqiq təyin edilməmişdi.
Qazılan ilkquyulardaaparılan test
işləriburadaneftdənçoxtəbiiqazın

vəkondensatınolduğunu təsdiqlə
di.Mütəxəssislərburadakıqazehti
yatlarının miqyasının 100 milyard
m³dən300400milyardm³arasıol
masını daha çoxmüdafiə etməkdə
idilər.Lakinqazmaişindavamlılığı,
yeni elmi hesablamalar miqyasın
daha böyük olduğunu yəqin etdi.
Xəzərgeologiyasınınmahir bilicisi,
məşhur neftçialim Xoşbəxt Yuzif
zadəisəburadakıehtiyatlarındaha
nəhəngölçülü,hətta1trilyonm³ci
varında olduğunu ictimaiyyətə qə
tiyyətləbəyanetdi.Əlbəttə,burada
kı ehtiyatların miqyas məsələsi ol
duqcaəhəmiyyətdaşıyanbirməsə
lədir.Dünyaümumiqazehtiyatları
nınazqala1%ihəcmindəhesabla
nan bu yataqda ehtiyatların faktiki
miqyası ehtmal olunandan daha
artıqdır.
“Şahdəniz” qazının təmizlən

məsi,emalı,nəqlivəbütünbunları
əksetdirən infrastrukturunqurul
ması respublikada məşğulluğun
təminatında, enerjidaşıyıcılar ba
zarının genişlənməsində, əhalinin
mavi yanacaq tələblərinin dolğun
ödənilməsində,iqtisadipotensialı
nın yüksəlişində də əlavə olunan
ifadəsinitapacaqdır.Nəhayət,XXI
yüzillikboyuölkəmizregionalqaz

LAYİHƏ

Nadir və nümunəvi beynəlxalq əməkdaşlıq formatı: 

CQBK-TANAP-TAP 

Bö  yük si  ya  si ira  də  nin və

yük  sək ba  ca  rı  ğın nə  ti  cə  si 

CənubiQafqazBoruKəməriTA
NAPTAPxəttivasitəsi ilə“Şahdə
niz2”çərçivəsindəhasiledilənqaz
3500 kmməsafə qət edərək Xəzər
dənizindən Avropaya nəql edilə
cək.Bu layihələrbirlikdə“Cənub”
qazdəhlizikimi tanınır.Budünya
neftqaz sənayesində indiyədək
olan ənmühüm, ən iddialı layihə
lərdənbiridirvəçoxsaydamüxtəlif
maraqlı tərəfləri, o cümlədən 7
dövləti və 11 şirkəti özündə əhatə
edən çoxşaxəli bir hədəfdir. Prezi
dentİlhamƏliyevəsasınıAzərbay
candan götürən bu qaz zəncirini
analiz edərkən, “Biz nadir və nü
munəvibeynəlxalqəməkdaşlıqfor

matını yarada bildik”,  söyləyib.
Buformatınyaradılmasındaisəöl
kə başçısının, onun komandasının
böyükəməyivar.Buqədərdövlətin
birçətirinaltınatoplanması,maliy
yəmənbələrinin tapılması, sazişlər
zamanı hər bir ölkənin şərtlərinin
nəzərəalınması,eynizamanda,pay
bölgüsündəAzərbaycanın maraq
larının təmin olunması böyük ira
də,siyasibacarıqvədüzgüniqtisa
di yanaşma tələb edir. Qətiyyətlə
demək mümkündür ki, “Cənub”
qazdəhliziilkdəfəolaraqXəzərre
gionundakı qaz təchizatınıAvropa
bazarlarına birləşdirməklə bütün
regionun enerji xəritəsini dəyişə
cək.“Cənub”qazdəhlizienerjitəh
lükəsizliyiməsələsidirvəenerjitəh

Malik Həsənov
Milli Məclisin deputatı

Azər  bay  can ener  ji re  surs  la  rı po  ten  sialı  na gö  rə 
dün  ya  nın geosi  ya  si xə  ri  tə  sin  də və ener  ji təh  lü 
kə  siz  li  yi həl  qə  sin  də xü  su  si çə  ki  yə ma  lik  dir. Bu 
tə  bii eh  ti  yat  lar xal  qı  mı  zın so  sialiq  ti  sa  di və  ziy 
yə  ti  ni, ri  fah ha  lı  nı yük  səlt  mək  lə bə  ra  bər, həm də 
öl  kə  nin bey  nəl  xalq si  ya  si əhə  miy  yə  ti  ni ar  tı  rır. 
Azər  bay  can ke  çən əsr  də Ba  kıTbi  li  siCey  han 
neft kə  mə  ri ilə dün  ya  nın diq  qət mər  kə  zin  də ol 
du  ğu ki  mi, XXI yü  zil  lik  də “Cə  nub” qaz dəh  li  zi  ni 
real  laş  dır  ma  sı ilə gün  dəm  də  dir. 
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Borukəmərinətələbolunankapital
xərcləri9,2milyarddollardır.
Boru kəmərinin GürcüstanTür

kiyə sərhədiƏskişəhər 56 düyüm
diametrlihissəsininuzunluğu1334
km, ƏşkişəhərTürkiyəYunanıstan
sərhədiboyunca48düyümdiametr
li hissəsinin uzunluğu isə 450
kmdir.BundanbaşqaTANAP2x36
düyümdiametrli18kmuzunluğun
dasualtıhissədəndəibarətdir.Boru
kəmərininilkinötürücülükqabiliy
yəti16milyardm³dirvəsonradan
buhəcmin31milyardm³dəkartı
rılması imkanı var. Layihə üzrə
Azərbaycanşirkətlərininxərclərinin
2020ci ilədəkümumilikdə 6,2mil
yarddollarolacağınəzərdətutulur.

Zən  ci  rin son hal  qa  sı - TAP 

“Cənub”qazdəhlizininsonuncu
halqası və Avropa hissəsi isə TAP
layihəsidir. TAP layihəsi Cənubi
QafqazBoruKəmərininvəTANAP
ındavamıolub,“Şahdəniz2”yata
ğından hasil ediləcək qazın Yuna
nıstan vəAlbaniya vasitəsi iləAd
riatik dənizindən keçməklə İtaliya
nıncənubuna,oradandaQərbiAv
ropayanəqlininəzərdətutur.Bula

yihəAzərbaycanqazınınİtaliya,Al
maniya, Fransa, Böyük Britaniya,
İsveçrəvəAvstriyakimiböyükAv
ropa bazarlarına çatdırılması üçün
böyük imkanlar yaradır. TAPın il
kin ötürücülük qabiliyyəti ildə 10
milyardm³olacaqvəbuhəcmingə
ləcəkdə 20 milyard m³dək artırıl
masıplanlaşdırılır.
TAPınuzunluğu871km(Yuna

nıstan547km,Albaniya211km,
Adriatikdənizi105km,İtaliya8
km), diametri isə 48 düyümdür
(sualtıhissə36düyüm).2020ciilə
dək layihəüzrəAzərbaycanşirkət
lərininxərclərinin1,2milyarddollar
olması gözlənilir. TAP üzrə tələb
edilənkapitalxərcləri5milyarddol
lardır. Boru kəmərinin 2020ci ildə
istismaraverilməsinəzərdətutulur.

Va  cib ol  du  ğu  nu 

ha  mı  mız an  la  yı  rıq

“Cənub” qaz dəhlizi layihəsinin
icrası müddətində ümumilikdə 30
minədək yeni iş yeri yaradılacaq.
Həmin iş yerlərinin 10 mini məhz
ölkəmizdəaçılacaq.Layihəninicrası
Azərbaycanın karbohidrogen satı
şındanvənəqlindəntəxminən3050

milyard dollar gəlir əldə etməsinə
imkanverəcək.
Birsözlə,neftstrategiyasınınson

illərölkəmizəgətirdiyiyüksəkdivi
dentlərdən biri də Azərbaycanın
beynəlxalqsəviyyədəböyükümid
lər bəslənən təbii qaz ixracatçısına
çevrilməsidir. Mənbəyini məhz 
“Əsrinmüqaviləsi”ndəngötürənbu
zəngin potensial hazırda Azərbay
canıregionunneftqazdövlətinəçe
virib. Bütün bunlarla yanaşı 
“Cənub”qazdəhlizi layihəsiAvro
panınenerjitəhlükəsizliyinintəmin
olunmasında və qitənin qaz nəqli
infrastrukturunun şaxələndirilmə
sindəəhəmiyyətliroloynayacaq.
“Cənub”qazdəhlizilayihəsiAv

ropaİttifaqıüçünstratejiəhəmiyyət
daşıyırvəonunAvropaüçünnədə
rəcədəvacibolduğunuhamımızan
layırıq”,deyənAvropaKomissiya
sının enerji birliyi üzrə vitseprezi
dentiMaroşŞefçoviçqitəningələcə
yi üçün strateji əhəmiyyət daşıyan
bu layihəyəAvropamaliyyə təşki
latlarının da diqqət göstərməsinin
vacibliyini vurğulayıb, layihənin
vaxtındaicraolunacağınaəminliyi
niifadəedib.

LAYİHƏ

bazarının mühüm təchizatçısı ol
maqla təbii qaz ixrac edən böyük
dövlətlərsırasınaqoşulacaq.“Şah
dəniz”salnaməsiAzərbaycanınso
sialiqtisadi,ictimaisiyasihəyatına
yeni dəyişikliklər gətirəcək mə
qamlarlazənginolacaq.Qeydedək
ki,neftsənayesindəpotensialımil
yardtonaekvivalentolanstruktur
lara “fil” yataqlar deyilir. Geoloji
hesablamalaragörə,Xəzərdə“Şah
dəniz” tipli “fil”lərin sayı çox ola
bilər.Bu,yaranmışmiqyasınyeni
dənköklüdəyişikliklərəuğraması
na gətirər. Bütün bu gerçəkliklər
isəneftdiplomatiyasınınqazener
jisi ilə gücləndirilməsinə zəmin
olacaqdır.Qətiyyətlədeməkmüm
kündürki, respublikamız“Şahdə
niz”lə yanaşı Xəzərdə aşkarlanan,
lakinhələtamqiymətləndirmədən
keçməyənəlahiddəqazyataqları,o
cümlədən istismar olunan və olu
nacaqirimiqyaslıneftliqazvəkon
densathesabınaqüdrətliqazisteh
salçısı və ixracatçısına çevrilməsi
ninepoxalastanasındadır.

Qaz bo  ru kə  mər  lə  ri zən  ci  ri

XəzərdənizininAzərbaycansek
torundakı “Şahdəniz2” yatağın
danhasilolunacaqqazıTürkiyəyə
vəbuölkədəndəAvropayadaşıya
caq 3500 km uzunluğundakı “Cə
nub” qaz dəhlizi (Southern Gas
Corridor  SGC) dünyada inkişaf
etdirilən kompleks təbii qaz boru
kəmərləri zənciri kimi qiymətlən
dirilir.Buzəncirinhalqalarınıisə
“Şahdəniz2”,“CənubiQafqazBo
ru Kəmərinin Genişləndirilməsi”,
TransAnadolu və TransAdriatik
qazborukəmərlərilayihələritəşkil
edir. Bu dəhlizlə ilkin mərhələdə
Türkiyəyə6milyardm³,Avropaya
isə10milyardm³Azərbaycanqazı
nınnəqliplanlaşdırılır.
Layihəninicrasıməqsədiilədöv

lətkomissiyasıvə“CənubQazDəh
lizi” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
(QSC) yaradılıb. Azərbaycan tərə
findən layihələrin idarə edilməsi
ARDNŞin“SOCARUpstreamMa
nagement International” və “SO
CARMidstreamOperations”şirkət
ləri tərəfindən həyata keçirilir.Hə
minşirkətlərlayihələrintərkibində
kibütünkomitələrdəiştirakedirvə
operatorlarla birgə layihənin icra
sında əməkdaşlıq edirlər. ARDNŞ
layihələrdədövlətinmaraqlarınıtə
minetməkləyanaşı,əsasqərarların
qəbul edilməsində də iştirakçıdır.
“CənubQazDəhlizi”QSCdədöv
lət51%,ARDNŞisə49%iştirakpa
yına sahibdir. Layihənin maliyyə
ləşdirilməsiisə“Şahdəniz1”dənəl
dəediləngəlirlərin sərmayəolaraq
yatırılması,ocümlədəndə“Cənub
QazDəhlizi”QSCninsəhmkapita
lına,yerlivəxaricimaliyyəbazarla
rındancəlbolunmuşborcvəsaitləri
hesabınahəyatakeçirilir.
Dünyanın ən böyük qaz yatağı

işlənmə layihələrindən biri olan
“Şahdəniz2”yə iki yeniplatforma,
26qazmaquyusu,sualtıavadanlıq
lar,Səngəçalterminalınıngenişlən
dirilməsivə500kmliksualtıboru
kəmərləri daxildir. Hazırda layihə
üçün23ölkədən162avadanlıqtəc
hizatçısı cəlb olunub. Layihə üzrə
indiyədək mühəndislik, tikinti və
təchizatişləriiləəlaqəli11milyard
ABŞdollarıdəyərindəəsasmüqavi
lələr imzalanıb.Azərbaycanda bü
tün əsas müqavilələr üzrə 12 min
500 nəfərdən artıq insan işləyir və
onların85%dənçoxuyerliişçiqüv
vəsidir.
Hazırda “Şahdəniz2” layihəsi

üzrəişləruğurladavametdirilirvə
qrafikiqabaqlayır.20142020ciillər
üzrə“Şahdəniz2”ninümumikapi
tal xərcləri inflyasiya nəzərə alın
maqla təxminən 24 milyard dollar

təşkil edir. Layihə üzrə Türkiyəyə
ilktəbiiqazixracı2018ci,Avropaya
isə2020ciildəplanlaşdırılır.

TA  NAP “Cə  nub” qaz 

dəh  li  zi  nin tər  kib his  sə  si  dir

“Cənub”qazdəhlizinindigərtər
kib hissəsi olan “Cənubi Qafqaz
BoruKəmərininGenişləndirilməsi”
layihəsi Azərbaycan və Gürcüstan
ərazilərindən keçəcək yeni 48 dü
yümdiametrölçüsündəkiborukə
mərinin,ocümlədəndəGürcüstan
da2kompressorstansiyasınıninşa
sını əhatə edir. “CQBKG” layihəsi
2013cüildənicraedilməyəbaşlayıb
və2018ciilinortalarındayekunlaş
dırılmasıplanlaşdırılır.Borukəməri
GürcüstanTürkiyə sərhədindəTA
NAPa qoşulacaq ki, bu da Azər
baycan qazının Türkiyəyə və ora
dan da Avropaya çatdırılmasına
xidmət edəcək. Layihənin ümumi
dəyəri 4,9 milyard dollardır.
“CQBKG”üzrə2020ciilədəkAzər
baycan şirkətlərinin xərclərinin
ümumilikdə 820 milyon dollar ol
masıgözlənilir.
GenişləndirmənəticəsindəCənu

bi Qafqaz Boru Kəmərinin (Bakı
TbilisiƏrzurum) ötürücülük qabi
liyyəti16milyardm³artırılaraq23,4
milyardm³ə çatdırılacaq. Bununla
daqaznəqlininhəcmi3dəfəyədək
çoxalacaq. Yeni boru kəmərinin
uzunluğu Azərbaycan ərazisində
424 km, Gürcüstan ərazisində 61
km, TANAPa bağlantısı isə 2
kmdir.
TANAP“Cənub”qazdəhlizinin

tərkib hissəsi olan digər layihədir.
O, TürkiyəGürcüstan sərhədində
CənubiQafqazBoruKəmərinə,Tür
kiyəYunanıstan sərhədində isə
TAPa birləşəcək. Uzunluğu 1810
kmolanTANAPınƏşkişəhərəqə
dərhissəsinin2018ci ilinortasında
istismaraverilməsinəzərdətutulur.
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LAYİHƏ
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Qaz bo  ru kə  mər  lə  ri zən  ci  ri
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caq 3500 km uzunluğundakı “Cə
nub” qaz dəhlizi (Southern Gas
Corridor  SGC) dünyada inkişaf
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daözəksinitapıb.İplikpambıqsa
tılması isə 5970 ton olub vəAzər
baycana 13milyon 497min dollar
xaricivalyutagətirib.

Proq  noz
Bəsqısavəortamüddətlidövrdə

kəndtəsərrüfatırespublikamızınin
kişafıüçünhansıroluoynayabilər?
Azərbaycanın rəqabət qabiliyyətli
kənd təsərrüfatı sektoru formalaş
dırmaq potensialı varmı? Dünya
Bankının ölkəmizlə bağlı verdiyi
proqnozlaragörə,2016cıildəkənd
təsərrüfatında4,2faiz,2017və2018
ciillərdəisəhəril4faizolmaqlaar
tım gözlənilir. Dünya Bankının və
digər beynəlxalq təşkilatların hesa
batlarındaölkəmizdəqeyrineftsek
torunun, xüsusilə də kənd təsərrü
fatının rəqabət qabiliyyətinin yük
səldilməsininölkənindavamlıinki
şafıüçünçoxvacibolduğuvurğula
nır.Kəndtəsərrüfatınınəlavədəyəri
dahayüksəkolanməhsullarınisteh

salına və daha iri kommersiyalaş
mayakeçməsiartıqrespublikaiqti
sadiyyatı qarşısında bir zərurətə
çevrilib.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev:
“Bizşəraityaradırıqki,
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
əməktutumlusahələrin inkişafıda
haçoxinsanaişyeritapmaqimkanı
verir. Aran bölgəsində pambıqçılı
ğın, şimal zonasında alma, fındıq,
qozağacısahələrinin,cənubdatərə
vəzçiliyin, sitrus bitkilərinin, qərb
bölgəsində taxılçılıq və kartofçulu
ğunbaşlıcakəndtəsərrüfatısahələri

kimiinkişafıməqsədiilədövlətzəh
mətkeşlərəhərcürmaddivətexniki
təminat göstərməyə çalışır. Bu il
pambıqçılıqüzrəməhsuldarlığınar
tımı,taxıltədarükündəkiartımyerli
istehsala verilən dəstəyin nəticəsi
dir.
ÖlkəbaşçısıİlhamƏliyevLənkə

randaçay,çəltikvəsitrusmeyvələri
istehsalının inkişafı məsələlərinə
dair respublika müşavirəsində bir
dahabufikrivurğuladıki,ilknöv
bədə, dövlətin qarşısına qoyduğu
ənümdəməqsədərzaqtəhlükəsizli
yi məsələlərini həll etmək olub və
buistiqamətdəçoxönəmliaddımlar
atılıb. Prezident müşavirədə qeyd
etdi ki, fermerlərin, sahibkarların
işiniyüngülləşdirməküçünbirçox
önəmlitədbirlərgörülüb.İlknövbə
də,onlarmaddiresurslatəminolu
nurlar.Sonillərərzindəsahibkarla
radövlət tərəfindən2milyardma
natdançoxgüzəştlikreditlərverilib.
Bununlayanaşı,aqrarvədigərqey

AQRAR

Kəndtəsərrüfatındaidxalın
yerliistehsallaəvəzlənməsi:

hədəfə doğru

İx  rac  da kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın pa  yı
Kənd təsərrüfatının inkişafı res

publikanın sosialiqtisadi problem
lərininhəllində,xüsusəndəregion
lardayaşayan insanlarınməşğullu
ğundamüstəsna rol oynayır.Təsa
düfideyilki,AzərbaycanRespubli
kasıPrezidentinin2016cıil16mart
tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilən
“Milliiqtisadiyyatvəiqtisadiyyatın
əsassektorlarıüzrəstratejiyolxəri
təsinin başlıca istiqamətləri”ndən
birikimikəndtəsərrüfatınıninkişaf

etdirilməsi,bununüçünqarşıyaqo
yulan konkret hədəflər və onların
icrasıPrezidentİlhamƏliyevinrəh
bərliyiiləkeçirilənhökuməticlasla
rındaəsasmüzakirəmövzularından
biridir. Hər bir regionun iqlim şə
raitinəvə əkinçilik ənənələrinəuy
ğun olaraq, kənd təsərrüfatı üzrə
əkinsahələrininartırılması,məhsul
darlığınyüksəldilməsinənailolmaq
başlıca vəzifələrdən biridir. 2017ci
ilin noyabrın 1nə olan göstəricilər
hökumətin bu sahədəqarşıya qoy
duğuməqsədlərəçatdığınıvə inki

şafın ehtimallardan daha yüksək
nəticələr verdiyini göstərdi. Dövlət
Statistika Komitəsinin nəticələrinə
əsasən,ixracməhsullarınınilkonlu
ğunda həcminə görə beşinci yeri
meyvətərəvəzməhsullarıtutur.Bu
ilin10ayındaAzərbaycandanxaricə
408187tonmeyvətərəvəzixracedi
lib. Bu həcmin statistik dəyəri isə
375milyon322minABŞdollarıtəş
kiledir.Həmçininbuilinoktyabrı
naolanməlumatda20607tonpam
bıqlifiixracedildiyivəbüdcəyə28
milyon108mindollardaxilolduğu

Nəriman Əliyev
Milli Məclisin deputatı

Post  neft döv  rün  də ix  ra  cın sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı  na xü  su  si önəm ve  rən 
Azər  bay  ca  nın ix  rac məh  sul  la  rı  nın pay nis  bə  ti  nə nə  zə  r sal  saq, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı sek  to  ru  nun həc  mi  nin get  dik  cə yük  səl  di  yi  nin şa 
hi  di ola  rıq. Res  pub  li  ka  nın ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi, bu sa  hə  də id  xal 
dan ası  lı  lı  ğı ara  dan qal  dır  maq naminə döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli 
ye  vin rəh  bər  li  yi ilə mü  hüm qə  rar  lar alan hö  ku  mət bir sı  ra ma  liy 
yə alətləri, xü  su  sən də Sa  hib  kar  lı  ğa Kö  mək Mil  li Fon  du va  si  tə  si ilə 
kənd tə  sər  rü  fa  tı, emal sə  na  ye  si üzrə biz  nes la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  si  nə bö  yük qay  ğı ilə ya  na  şır. Öl  kə  nin Ba  kı və Sum  qa  yıt şə 
hər  lə  ri əsas sə  na  ye mər  kəz  lə  ri ki  mi ta  nın  sa  lar da, re  gion  lar  da 
ya  şa  yan in  san  la  rın gə  lir  lə  ri əsa  sən kənd tə  sər  rü  fa  tı və xid  mət 
sek  to  run  dan for  ma  la  şır. Son bir il  də Pre  zi  den  tin böl  gə  lə  rə sə  fər  lə 
ri və ora  da ke  çir  di  yi re  gional mü  şa  vi  rə  lər  də də kənd tə  sər  rü  fa  tı 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf im  kan  la  rı mü  za  ki  rə edi  lib, yer  li ic  ra or  qan  la  rı 
na, elə  cə də  mü  va  fiq ic  ra qu  rum  la  rı  na tap  şı  rıq  lar ve  ri  lib.
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İs  ti  xa  na komp  lek  si  nin
ya  ra  dıl  ma  sı  na sər  ma  yə 
qo  yu  lur
Hələ sovetdönəmindəAzərbay

canın kənd təsərrüfatı məhsulları
Rusiya bazarında xüsusi şöhrətə
malikidi.Ölkəərazisindəyaradılan
istixana kompleksləri ilin istənilən
mövsümündə bazarın tələbatını
ödəyirvəxüsusəndəməhsullarRu
siyabazarlarınaçıxarılırdı.Hazırda
Azərbaycan bu sahədə mövqeyini
yenidən möhkəmləndirib və kənd
təsərrüfatında çalışan sahibkarlar
nəinkiRusiya,OrtaAsiyabazarları
na,həttaərəbölkələrinədətərəvəz
ixracınabaşlayıblar.Vəziyyətiniqti
sadi cəhətdən qiymətləndirilməsi
məqsədi ilə qeyd edək ki, hazırda
ölkədə3minhektarayaxınsahədə
mövcudvətikilməkdəolanistixana
təsərrüfatları var ki, bunun 2463
hektarımövcud, 463 hektarı isə ti
kilməkdəolanistixanatəsərrüfatla
rıdır. Fəaliyyətdə olan istixana tə
sərrüfatlarından bu il avqustun
1dək302,3mintontərəvəzməhsul
larıyığılıb.İstehsalolunanməhsul
larəsasənixracedilir.Görülənişlə
rinnəticəsidirki,builin10ayıərzin
də tərəvəz ixracı ötən ilinmüvafiq
dövrü ilə müqayisədə 64,5% artıb.
Buartım259,7mintonvəya184,2
milyondollartəşkiledib.Sonillərdə
regionlardavəBakışəhərininqəsə
bələrində312hektarsahədəümumi
dəyəri 400 milyon manat olan 58

müasir istixanakompleksininyara
dılmasına İqtisadiyyat Nazirliyinin
SahibkarlığaKöməkMilliFondutə
rəfindən200milyonmanatgüzəştli
kreditverilib.

Məh  sul  dar  lıq dün  ya 
üz  rə or  ta gös  tə  ri  ci  yə 
ya  xın  dır
Azərbaycanbostanməhsullarıilə

özünütamtəminedirvəmüstəqil
likillərindəbusahədəciddiirəlilə
yişlərəldəolunub.Məsələn,1995ci
ildə respublikada 41,9 min ton ər
zaqlıqbostanbitkiləriistehsaledilir
disə, 2015ci ildə bu rəqəm 484,5
mintonaçatıb.Həmçininmüstəqil
lik illərindəərzaqlıqbostanbitkilə
rinin məhsuldarlığında 2 dəfədən
dəçoxartımanailolunub.
Azərbaycanınkəndtəsərrüfatıix

racındameyvəmühümpaya sahib
olan məhsullardandır. Qarşıdakı
müddətdəkənd təsərrüfatı istehsa
lının inkişafı istiqamətində stimul
laşdırma tədbirləri həyata keçiril
məklə yanaşı, məhsuldarlığın artı
rılmasıdaəsasməqsədlərdənolma
lıdır.
Buradabirnüansıdaqeydedək

ki, Azərbaycan ixracında özünə
məxsus yeri olan fındığın məhsul
darlığı dünya üzrə orta göstəriciyə
yaxındır. Xurmanın məhsuldarlığı
nagəldikdəisəFAOnunməlumat
larıonugöstərirki,Azərbaycanbu
sahədə dünya üzrə orta göstərici

dən yüksək nəticə əldə edir və ilk
sıralardadır.

Məş  ğul  luq 
sta  tis  ti  ka  sı ar  tır 
Son illər dünya aqrar inkişaf

praktikasındatəşəkkültapmışümu
miqanunauyğunluqların,həmçinin
Azərbaycanda uzun illər formalaş
mışmeyillərin əksinə olaraq, kənd
təsərrüfatında işləyənlərin sayı və
ümumi məşğulluqda payı artmaq
dadır. Belə ki, 1995ci ildə məşğul
əhalinin30,8%ibusahədəçalışırdı
sa,2016cı ilinəvvəlindəhəminrə
qəm 37%i ötüb.Ammahələ uzun
müddətbusektorölkə iqtisadiyya
tındakımühümmövqeyiniqoruya
caq.Bunagörədəqarşıdakı illərdə
kəndtəsərrüfatıməhsullarınınemal
sahələrini inkişaf etdirmək, ticarət
və təchizat məsələlərini təkmilləş
dirmək, kənd təsərrüfatı istehsalçı
larına xidmətlərin təşkili, əhalinin
məşğulluğunun yüksəldilməsi və
işsizliyin azaldılması, sosial və inf
rastruktursahələriinkişafetdirmək
yolu ilə kəndlə şəhər arasındakı
fərqləriaradanqaldırmaqistiqamə
tində fəaliyyət möhkəmləndirilmə
lidir.Məhzölkəbaşçısınınkəndtə
sərrüfatınıninkişafınıprioritetsahə
elanetməsidəbuməqsədəyönəlib.
Hədəf Azərbaycanda çoxsahəli
kənd təsərrüfatının inkişafının və
ərzaq təhlükəsizliyinin təminolun
masıdır.

AQRAR

rineft sahələrinin inkişafına sahib
karlardaözvəsaitləriniyerləşdirə
rək,xüsusəndəemalkompleksləri,
fermer təsərrüfatları yaradıblar. Bu
təşəbbüslər nəticəsində ölkə iqtisa
diyyatının real sektoruna ümumi
likdətəqribən4milyardmanat,bəl
kədəondandaçoxvəsaityönləndi
rilib.
Prezident kreditlərin əsasən re

gionlarakəndtəsərrüfatına,emal
sənayesinə ayrıldığını vurğulayıb:
“Mən sahibkarlarla mütəmadi ola
raqgörüşürəm,onlaraözdəstəyimi
verirəm. Bilirsiniz ki, yoxlamaların
dasayıkəskinşəkildəaşağıdüşüb.
Yəni biz şərait yaradırıq ki, sahib
karlarqurubyaratsınlar,yeniişyer
ləri,yenisənayesahələriaçsınlarvə
Azərbaycandaistehsal, ixracartsın,
idxalazalsın”.
Statistikaya görə, çay, çəltik və

sitrusmeyvələrininidxalınailərzin
də 100milyondollara yaxın vəsait
xərclənir. Nəticə etibarı ilə aqrar

sektoruninkişafı idxaldanasılılığın
aradanqaldırılmasınaşəraityarada
bilər.Eynizamanda,bu,yeniiqtisa
di imkanlar deməkdir. Sözsüz ki,
Azərbaycanınkəndtəsərrüfatıməh
sullarının xarici bazarlara çıxış im
kanları daha böyükdür. Bu baxım
dan kənd təsərrüfatında ənənəvi
sektorların inkişaf etdirilməsi, qey
rineft sektorunda inkişafın geniş
ləndirilməsimərhələlişəkildəaqrar
məhsulların sayının artmasına sə
bəbolabilər.Proqnozlaragörə,növ
bəti illərdə qeyrineft sektoru üzrə
daha çox aqrar məhsulların ixrac
olunacağınımüşahidəedəcəyik.Bu
da nəticə etibarı ilə aqrar sektorun
qeyrineft sahəsində payının yük
səlməsinəgətiribçıxaracaq.Nəticə
də idxaldanasılılığınaradanqaldı
rılmasıölkədənvalyutaaxınınında
qarşısınıalacaq.
Hazırda əkinçilik ənənələrini və

süfrəsortlarınıbərpaetmək,busa
hədə intensiv inkişafa nail olmaq

əsas hədəflərdən biri olaraq qalır.
Buzamanilknövbədətoxumçuluq
labağlıproblemlərhəllini tapmalı
dır. Hazırda məhsul istehsalçıları
nın yüksək məhsuldar toxumlara
tələbatının dolğun şəkildə ödənil
məsi məqsədi ilə Dövlət Toxum
Fondunun yaradılması da müsbət
addımkimiqeydediləbilər.Nəzərə
almalıyıq ki, müasir dövrdə kənd
təsərrüfatınınsürətləintensivləşmə
simüşahidəolunur.Son40ilərzin
də dünya üzrə əkin sahələri təqri
bən9%artdığıhalda,bitkiçilikməh
sulları istehsalının həcmi 2,3 dəfə
yüksəlib.QarşıdakımüddətdəAzər
baycanda da aqrar sahədə məhsul
istehsalının artımı əkin sahələrinin
vəyaheyvanlarınbaşsayınınartırıl
masıhesabınadeyil,əsasənintensiv
faktorlar,yəniməhsuldarlığınyük
səldilməsihesabınaolarsa,bu,həm
idxalınəvəzlənməsində,həmdəix
racın artmasında ciddi dönüşə sə
bəbolabilər.
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kuyudadördAESblokunun inşası
kiminəhəngenerjilayihələrionillik
lərə hesablanıb.  Dağlıq Qarabağ
münaqişəsininhəllolunmamasışə
raitində Ermənistanla Azərbaycan
arasında hərbi əməliyyatların bər
pasıriskininartmasıTürkiyəvəRu
siyanı da hərbi qarşıdurmaya cəlb
edəbilər.Busəbəbdəndəmünaqi
şəni hərbi əməliyyatların yenidən
bərpasınıistisnaedənnöqtəyəgətir
mək tərəflər üçün bu qədər vacib
dir.BuməsələüzrəRusiyavəTürki
yəprezidentlərinindanışıqlarınəti
cəsiz ötüşmədi. Görüşdən dərhal
sonra Rusiyanın xarici işlər naziri
SergeyLavrovBakıvəİrəvanasəfər
edərəkikitərəflidiplomatikəlaqələ
rin 25 illiyini nəzərdən keçirməklə
bərabərDağlıqQarabağmünaqişə
sininhəlliperspektivlərinədairmü
zakirələrapardı.Lavrovundediyinə
görə, problemin həll cizgiləri artıq
görünməkdədir.“Münaqişəheçki
miqaneetmir,həllyollarıaxtarmaq
lazımdır.Xüsusəndənəticəyəapa
racaqbirçoxistiqamətlərartıqözü
nü büruzə verməkdədir”,  deyən

Lavrov Azərbaycanın XİN rəhbəri
ElmarMəmmədyarovlagörüşünün
yekununda isə bildirib: “Qarabağ
münaqişəsinin həlli prosesini şərt
ləndirən bütün addımlar, sazişlər
artıq masa üzərindədir. ATƏTin
MinskQrupununüzvləriolaraq,ru
siyalı,amerikalı,fransalıhəmsədrlə
rinAzərbaycanvəRusiyaxariciişlər
nazirləriiləMoskvadabaştutangö
rüşlərindəmüzakirəolunanməsələ
lər nəzərə alınmaqla məqbul sülh
variantlarını axtarmaqda davam
edəcəyik”.
Dekabrın78dəVyanadaATƏT

in Xarici İşlər Nazirləri Şurasının
24cü iclası çərçivəsində Azərbay
can və Ermənistan  XİN rəhbərləri
Elmar Məmmədyarovla Edvard
Nalbandyanıngörüşükeçirilib.Tə
rəflərin fikrincə, danışıqlar pozitiv
və konstruktiv olub. Növbəti ilin
yanvarında isə danışıqların davam
etdiriləcəyibildirilib.
MinskQrupunahəmsədrölkələ

rinnümayəndəliklərininrəhbərləri,
Rusiyanın xarici işlər naziri Sergey
Lavrov, ABŞın dövlət katibi Reks

Tillerson və Fransanın ATƏTdəki
daiminümayəndəsiVeronikaRocer
ATƏTinrəsmisaytındabəyanatya
yıblar.Bəyanatdadeyilir: “Bizmü
naqişənin sülh yolu ilə nizamlan
masıüzrədanışıqların tərəfdarıki
mi bəyan edirik ki, bu, bölgənin
xalqlarınıbarışdırmaqüçünyeganə
yoldur”.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin

tənzimlənməsinə dair Helsinki Ye
kunAktıvəoradagöstəriləngücvə
zorakılığıntətbiqolunmaması,ərazi
bütövlüyü, xalqların bərabərliyi və
özmüqəddəratını təyinetməhüqu
quprinsiplərinədairvasitəçimissi
yasınınbirgəmövqeyibirdahatəs
diqləndi. Bəyanatda danışıqların
aktivləşdirilməsindən məmnunluq
vəsiyasitənzimlənməninəsasbənd
ləriüzrətərəflərinkompromisyolu
iləhəllindəsəyləringücləndirilməsi
vurğulanır: “Gecikmələrin davam
etdiyitəqdirdəvəziyyətmürəkkəb
ləşərək tərəflərin dayanıqlı razılıq
əldəetməktərəfdarıolmalarınışüb
həaltınaalabilər.Bizhəmsədrlərə
vasitəçilik fəaliyyətini davam etdi

TƏHLİL

DağlıqQarabağmünaqişəsinə
dairdanışıqlaryenidənbərpaolundu

Yaranmış vəziyyətdən çıxış üçün beynəlxalq aləm səylərini artırmalıdır

Güc balansının Azərbaycanın
xeyrinədəyişməsiermənilərinDağ
lıq Qarabağın “müqəddəratını” le
qallaşdırması qismində ərazi gü
zəştləri və üstəlik “Ermənistanla
koridor”adıaltındaLaçınvəKəlbə
cəridəistəməsiümidlərinipuçetdi.
Bu səbəbdən də Ermənistan var
qüvvəsiiləmövcudolanstatuskvo
nu “dondurmaq”la işğal olunmuş
torpaqlarıgələcəkdətəzyiqvəalver
alətikimiəlindəsaxlamağacanatır.
Azərbaycanın güclü mövqeyi və
müəyyən dərəcədə də beynəlxalq
təzyiqlər nəticəsində rəsmi İrəvan
atəşkəsrejiminingücləndirilməsidə

ehtiva edilməklə substantiv, yəni
münaqişənin sülh yolu ilə həlli də
daxilolmaqlabütünməsələlərüzrə
danışıqları başlamaq məcburiyyə
tindəqaldı.
Oktyabrda Cenevrədə Prezident

İlhamƏliyevləSerjSarkisyanıngö
rüşüoldu.Bundanöncə isəATƏT
in Minsk Qrupunun həmsədrləri
dəfələrləmünaqişəərazisinəbaşçə
kərəkdanışıqlarprosesinibərpaet
məkvə“dalan”dançıxarmaqüçün
səylər göstəriblər. Noyabr ayında
Moskvadaxarici işlərnazirlərinin 
ElmarMəmmədyarovunvəEdvard
NalbandyanınATƏTinMinskQru

pununhəmsədrləri iləməsləhətləş
mələri oldu. Münaqişə bölgəsində
yerləşənqonşuölkələrin,Rusiyailə
Türkiyənin prezidentləri və XİN
rəhbərləridəvasitəçilərin səylərinə
dəstəkverdilər.Bu,təkCənubiQaf
qazölkələriiləmövcudolansıxənə
nəvi münasibətlərlə deyil, həm də
inkişafetməkdəolanrustürktərəf
daşlığınıiqtisadi,siyasi,həttamüm
kün hərbitexniki əməkdaşlıqlarını
risklərdən qorumaq arzusundan
qaynaqlanır.ÇünkiMoskvailəAn
kara bir sıra beynəlxalq məsələlər
üzrəözaralarındaanlaşıblar.
“Türkaxını”qazlayihəsivəAk

Rasim Musabəyov
Milli Məclisin deputatı, politoloq

Təəs  süf ki, ba  şa ça  tan 2017ci il  də 
ar  tıq otuz ilə ya  xın da  vam edən Er 
mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra 
bağ mü  na  qi  şə  si  nin sülh yo  lu ilə həl  li 
nə dair heç bir irə  li  lə  yiş ol  ma  dı. Sə 
bəb isə er  mə  ni tə  rə  fi  nin qey  rikonst 
ruk  tiv əsas  lar  la da  nı  şıq  la  rın gün  də 
mi  ni sırf atəş  kəs re  ji  mi  nin qo  run  ma 
sı  na və qo  şun  la  rın tə  mas xət  tin  də 
“baş ver  miş in  si  dent  lə  rin təd  qi  qa  tı  na” 
yö  nəlt  mə  si idi.
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Əslində2016cıilinaprelindəhər
biəməliyyatlarınbaşlanmasıhazırkı
“nəsülh,nəmüharibə”vəziyyətinin
sonsuzaqədərdavametməsixülya
larını dağıtmalı idi. Münaqişənin
tənzimlənməsindəirəliləyişənailol
maqüçünənazındanişğalaməruz
qalmış ərazilərin bir hissəsini sülh
məramlıvədemilitarizasiyaəməliy
yatlarınəticəsindəazadetmək,kom
munikasiyaları və Azərbaycaner
məni münasibətlərini bərpa etmək
vacibdir.Əkshaldahərbiəməliyyat
larındahagenişmiqyasdabaşlama
sıriskiyüksəkdir.Buriskiazaltmaq
mümkündür,lakinbununüçünİrə
vanınşişirdilmiştələblərininqarşısı
nı almaq imkanına malik vasitəçi
güclər təpkigöstərməlidirlər.Danı
şıqların gündəmində Ermənistanla
Azərbaycanarasındahərbimünaqi
şəninBMTTŞninməlumqətnamə
ləri(822,853,874,884)vəBMTBaş
Assambleyasının62/243saylıqətna
məsiəsasındahəllininşərtlərivətə
minatlarıolmalıdır.
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli

yevNATOnunBrüsseldə keçirilən
toplantısında, daha sonra Avropa
İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” sam
mitində etdiyi çıxışlarında məhz
həminfaktıönəçəkdi.Qonşudövlə
tinsiyasətçilərivədiplomatlarısöz
dəmünaqişəninhəlliüçünsəylərini
əsirgəmədiklərini desələr də, əslin
dəbugünəqədərRusiyanıErmənis
tanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsininindikistatuskvovə
ziyyətiqaneedirdi.Fikrimcə,Qara
bağmünaqişəsininhəlledilməməsi
nin sonda müharibənin yenidən
alovlanmasına və bunun həm də
RusiyaTürkiyə toqquşmasına gəti
rəcəyinə,İranlaciddiproblemlərya
radacağına əmin olmasa, rəsmi
Moskva qətiyyətli addım atmaya
caq.
Azərbaycan ermənilərə ənənəvi

himayədarlıqedənRusiyavədigər
dövlətlərlə qarşıdurmaya gedə bil
məz. Lakin biz Ermənistanın bey
nəlxalq hüquqa zidd olan iddiala

rından istifadə edərək himayədar
dövlətlərinstatuskvoyadəstəkver
mələrindəriskinvəonlarüçünzərə
rinmünaqişənintənzimlənməsində
irəliləyişdən daha çox olduğunu
göstərməliyik.
Qarabağmünaqişəsinin həllində

kompromisin mövcud olmaması,
bu isə yalnız heçheçə nəticəsində
(nəudan,nəuduzan)mümkündür.
Başqa qarşıdurmalardakı kimi Er
mənistanAzərbaycan,DağlıqQara
bağmünaqişəsindənüç  çıxış yolu
varqalibgəlmək,ölməkvəyatəs
limolmaq.
İndikiqüvvələrnisbətindəvəya

ranmışgeosiyasidurumda,məlum
olduğukimi,qalibolmaqmümkün
süzdür.Təslimolmaqvəyatərəflər
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 nəticəsindəməhvindən
gedir. Kütləvi hal alan emiqrasiya
və nəsil artımının kəskin azalması
Ermənistanı demoqrafik tənəzzülə
sürükləyir. Ermənistanın siyasi tə
bəqəsiüçünbuproblemaktualolsa
da,2050ciildəəhalininsayını4mil
yonaçatdırmaqkimicəfəngçıxışlar
boşboğazlıqdanbaşqabirşeydeyil.
Vəziyyətdən çıxış yolu kimi haki
miyyəttələbələrinhərbidənmöhlət
hüquqununləğvedilməsikimipo
pulyarolmayanüsuldanistifadəet
di.Əkshaldaorduheyətinidoldur
maqmümkündeyil.Qarşıdaisəİs
raildəkikimiqızlarınhərbixidmətə
cəlb olunması perspektivi görün
məkdədir. Bir çox analitiklər haki
miyyətinbuaddımınınemiqrasiya
nıgücləndirəcəyinideyirlər.
Beynəlxalq aləm separatçılara

müəyyəndərəcədəloyalyanaşsada,
xüsusəndəsaxta“Qarabağerməni
lərinin müqəddəratı” şüarı altında
hərbi təcavüzüvə Azərbaycantor
paqlarınınişğalınıdəstəkləyənqüv

vələrartıqbuamilindünyadasülh,
təhlükəsizlik, sabitlik üçün təhdid
olduğunu dərk etməyə başlayıblar.
Bir çox hallarda bu, Kataloniya və
İraq Kürdüstanında keçirilən qa
nunsuzreferendumlarıntəsirialtın
da baş verir. Separatçıların iflası,
böyükvəregionaldövlətlərinbunla
ramənfimünasibətiermənilərinəh
valınıkökündənpozub.
Yekunlaşdıraraq demək olar ki,

optimistgözləntilərəelədəçoxəsas
laryoxdur.Tərəflərinbəyanatlarına
nəzəryetirsək,belənəticəyəgəlmək
olarki,yenibaşlayandanışıqlarəv
vəlcədən iflasaməhkumdur, çünki
onları uzlaşdırmaq olduqca çətin
dir.Lakindiplomatiyadaelanedil
mişmövqelərinşişirdilməsiadihal
dır. Əsas odur ki, Bakı və İrəvan
ATƏTinMinskQrupuhəmsədrlə
rinin iştirakı ilə danışıqlar raundu
nunbərpasınadairrazılıqəldəedib
lərvəatəşkəsrejiminingücləndiril
məsinə, hərbi qarşıdurmanın da
yandırılmasına, ErmənistanAzər
baycanDağlıqQarabağmünaqişəsi
nin tənzimlənməsində irəliləyişə
dairkompleksməsələlərimüzakirə
edəcəklər.
XİN rəhbərlərinin danışıqların

da  irəliləyişolacağıhalda,dövlət
başçılarısəviyyəsindəgörüşmüm
kündür. Bu, parlamentarilərin və
ziyalıların nümayəndələri forma
tında dialoq üçün, müsbət infor
masiyamühiti  üçün zəmin yara
dacaq.Hazırkı durumda deputat
lar,vətəndaşcəmiyyətininüzvləri,
KİVlərdaxiliauditoriyadavəbey
nəlxalqarenalardaəsasənqarşılıqlı
ittihamlarla çıxış edərək güzəştə
getməməyəçağırırlar.Əslindəsül
hənailolmaqüçünritorikanı tam
əksinə dəyişmək lazımdır. Yeni
başlayan danışıqlar mərhələsinin
kompromislə yekunlaşacağına
əminlik olmasa da, hər bir halda
danışıqlar aparmaq müharibə
aparmaqdanyaxşıdır.İntensivda
nışıqlarmüsbətnəticə imkanlarını
genişləndirir.

TƏHLİL

rərək tərəflərə təqdim olunan işçi
təklifləri kompromislərinin təşviqi
nidavametdirməyihəvaləetmişik,
lakin qeyd edirik ki, Dağlıq Qara
bağmünaqişəsininhəllinədairəsas
məsuliyyətAzərbaycanvəErmənis
tanliderlərininüzərindədir”.
Danışıqlarınbərpasıbir faktola

raq pozitivdir, lakin Rusiya XİN
rəhbəri Sergey Lavrovun Vyanada
keçirilənmətbuatkonfransındabə
yan etdiyi kimi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsiüzrədialoqhələlikciddi
proqresvermir.Bunasübutolaraq,
Ermənistanınxarici işlərnaziriEd
vardNalbandyanınATƏTinXarici
İşlər Nazirlərinin Şurasında etdiyi
çıxışında da Rusiya tərəfininmöv
qeyinibirdahatəsdiqləyərək,tərəf
lərin münaqişənin həllindən uzaq
olduqlarınıbildirməsidir.Nalband
yanyalanlarladoluçıxışındahəmi
şəkikimiözlərinigünahsız,sülhse
vər, beynəlxalq qaydalara riayət
edən, Azərbaycanı isə aqressiv və
kompromisə getməyən ölkə kimi
qələməverməyəçalışdı.Həqiqətisə
sadalananların əksidir. Azərbayca
nın xarici işlər naziri ElmarMəm
mədyarovaçıqşəkildəbunlarıdedi:
“Əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində, həqiqətən,
maraqlıdırsa, danışıqlarda konst
ruktiviştiraketməlidir.Gələcəkay
larda biz Ermənistanın münaqişə
ninsülhyoluilətənzimlənməsində,
danışıqlardaproqresənailolunma
sında,konstruktiviştirakdavəsubs
tantivdanışıqlardanədərəcədəcid
ditərəfdaşolduğunugörəcəyik”.O,
birdahaqeydetdiki,substantivda
nışıqlarınbərpasıüçünirəlisürülən
şərtlər uğursuzluğa məhkumdur.
AzərbaycanXİNrəhbəriöznarahat
lığınıdagizlətmədi:“Rəsmi İrəvan
işğal olunmuşAzərbaycan ərazilə
rindədemoqrafik,mədənivə fiziki
mənzərəni dəyişmək məqsədi ilə

cəhdlərini davam etdirərək, işğal
olunmuş ərazilərdə hərbi işğal və
“fait accompli” (“baş vermiş fakt”)
siyasətinidavametdirir”.Əlavəola
raq Məmmədyarov bildirdi ki, Er
mənistantəmasxəttindədaimtəxri
batlara əl atır və işğal etdiyiAzər
baycantorpaqlarındabuyaxınlarda
hərbi təlimlər keçirməklə sülh tən
zimlənməsi çərçivəsində  aparılan
danışıqlarıheçəendirir.
Paradoksalbirmənzərəmüşahi

dəolunur.Vasitəçilərtəsdiqedirlər
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tezbirzamandahəlliAzərbaycanvə

erməni tərəflərininqarşılıqlıkomp
romisə getməmələri səbəbindən
mümkünsüzdür. Buradan isə belə
nəticə çıxırki,beynəlxalqqüvvələr
rəsmiBakınıntəkidetdiyikimi,mü
naqişəninmərhələlihəllindəmaraq
lı deyil. Onlar İrəvanın can atdığı
kimi, vəziyyəti donduraraq qoşun
larıntəmasxəttindəatəşkəsrejimini
gücləndirməkləAzərbaycantorpaq
larınınmüddətsizişğalındaerməni

lərədolayısıilədəstəkverirlər.
ATƏTin Minsk Qrupuna həm

sədr ölkələrin dövlət başçılarının
mövcud statuskvonun və Dağlıq
Qarabağmünaqişəsinin tənzimlən
məsindəproqresənailolunmasıba
rədə ictimai bəyanatlarını xatırlat
maqyerinədüşərdi.Hələlikisəqo
şunların təmas xəttində “böyük
qanlar”axmırvəmüharibəninbaş
lanmasıriskiyüksəkolmadığından
həmsədrölkələrbuproblemiikinci
planakeçirərək,onlarınfikrincədi
gərdahavacibdünyəviproblemlər
ləməşğuldurlar.OnlarAzərbayca

na təzyiq göstərə bilmirlər, çünki
beynəlxalqhüquqbizimxeyrimizə
dir və biz özümüzə məxsus olanı
tələb edirik. Azərbaycan heç kim
dənmaliyyə yardımı, pulsuz silah
vədigərimtiyazlarxahişetmir.Er
mənilərəisəməlumsəbəblərdənva
sitəçilər (xristian həmrəyliyi, lobbi)
təzyiqgöstərməkistəmirlər.Nəticə
də,hazırkı“pat”vəziyyətikonserv
ləşdirilir.
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Əslində2016cıilinaprelindəhər
biəməliyyatlarınbaşlanmasıhazırkı
“nəsülh,nəmüharibə”vəziyyətinin
sonsuzaqədərdavametməsixülya
larını dağıtmalı idi. Münaqişənin
tənzimlənməsindəirəliləyişənailol
maqüçünənazındanişğalaməruz
qalmış ərazilərin bir hissəsini sülh
məramlıvədemilitarizasiyaəməliy
yatlarınəticəsindəazadetmək,kom
munikasiyaları və Azərbaycaner
məni münasibətlərini bərpa etmək
vacibdir.Əkshaldahərbiəməliyyat
larındahagenişmiqyasdabaşlama
sıriskiyüksəkdir.Buriskiazaltmaq
mümkündür,lakinbununüçünİrə
vanınşişirdilmiştələblərininqarşısı
nı almaq imkanına malik vasitəçi
güclər təpkigöstərməlidirlər.Danı
şıqların gündəmində Ermənistanla
Azərbaycanarasındahərbimünaqi
şəninBMTTŞninməlumqətnamə
ləri(822,853,874,884)vəBMTBaş
Assambleyasının62/243saylıqətna
məsiəsasındahəllininşərtlərivətə
minatlarıolmalıdır.
AzərbaycanPrezidentiİlhamƏli

yevNATOnunBrüsseldə keçirilən
toplantısında, daha sonra Avropa
İttifaqının “Şərq tərəfdaşlığı” sam
mitində etdiyi çıxışlarında məhz
həminfaktıönəçəkdi.Qonşudövlə
tinsiyasətçilərivədiplomatlarısöz
dəmünaqişəninhəlliüçünsəylərini
əsirgəmədiklərini desələr də, əslin
dəbugünəqədərRusiyanıErmənis
tanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsininindikistatuskvovə
ziyyətiqaneedirdi.Fikrimcə,Qara
bağmünaqişəsininhəlledilməməsi
nin sonda müharibənin yenidən
alovlanmasına və bunun həm də
RusiyaTürkiyə toqquşmasına gəti
rəcəyinə,İranlaciddiproblemlərya
radacağına əmin olmasa, rəsmi
Moskva qətiyyətli addım atmaya
caq.
Azərbaycan ermənilərə ənənəvi

himayədarlıqedənRusiyavədigər
dövlətlərlə qarşıdurmaya gedə bil
məz. Lakin biz Ermənistanın bey
nəlxalq hüquqa zidd olan iddiala

rından istifadə edərək himayədar
dövlətlərinstatuskvoyadəstəkver
mələrindəriskinvəonlarüçünzərə
rinmünaqişənintənzimlənməsində
irəliləyişdən daha çox olduğunu
göstərməliyik.
Qarabağmünaqişəsinin həllində

kompromisin mövcud olmaması,
bu isə yalnız heçheçə nəticəsində
(nəudan,nəuduzan)mümkündür.
Başqa qarşıdurmalardakı kimi Er
mənistanAzərbaycan,DağlıqQara
bağmünaqişəsindənüç  çıxış yolu
varqalibgəlmək,ölməkvəyatəs
limolmaq.
İndikiqüvvələrnisbətindəvəya

ranmışgeosiyasidurumda,məlum
olduğukimi,qalibolmaqmümkün
süzdür.Təslimolmaqvəyatərəflər
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 nəticəsindəməhvindən
gedir. Kütləvi hal alan emiqrasiya
və nəsil artımının kəskin azalması
Ermənistanı demoqrafik tənəzzülə
sürükləyir. Ermənistanın siyasi tə
bəqəsiüçünbuproblemaktualolsa
da,2050ciildəəhalininsayını4mil
yonaçatdırmaqkimicəfəngçıxışlar
boşboğazlıqdanbaşqabirşeydeyil.
Vəziyyətdən çıxış yolu kimi haki
miyyəttələbələrinhərbidənmöhlət
hüquqununləğvedilməsikimipo
pulyarolmayanüsuldanistifadəet
di.Əkshaldaorduheyətinidoldur
maqmümkündeyil.Qarşıdaisəİs
raildəkikimiqızlarınhərbixidmətə
cəlb olunması perspektivi görün
məkdədir. Bir çox analitiklər haki
miyyətinbuaddımınınemiqrasiya
nıgücləndirəcəyinideyirlər.
Beynəlxalq aləm separatçılara

müəyyəndərəcədəloyalyanaşsada,
xüsusəndəsaxta“Qarabağerməni
lərinin müqəddəratı” şüarı altında
hərbi təcavüzüvə Azərbaycantor
paqlarınınişğalınıdəstəkləyənqüv

vələrartıqbuamilindünyadasülh,
təhlükəsizlik, sabitlik üçün təhdid
olduğunu dərk etməyə başlayıblar.
Bir çox hallarda bu, Kataloniya və
İraq Kürdüstanında keçirilən qa
nunsuzreferendumlarıntəsirialtın
da baş verir. Separatçıların iflası,
böyükvəregionaldövlətlərinbunla
ramənfimünasibətiermənilərinəh
valınıkökündənpozub.
Yekunlaşdıraraq demək olar ki,

optimistgözləntilərəelədəçoxəsas
laryoxdur.Tərəflərinbəyanatlarına
nəzəryetirsək,belənəticəyəgəlmək
olarki,yenibaşlayandanışıqlarəv
vəlcədən iflasaməhkumdur, çünki
onları uzlaşdırmaq olduqca çətin
dir.Lakindiplomatiyadaelanedil
mişmövqelərinşişirdilməsiadihal
dır. Əsas odur ki, Bakı və İrəvan
ATƏTinMinskQrupuhəmsədrlə
rinin iştirakı ilə danışıqlar raundu
nunbərpasınadairrazılıqəldəedib
lərvəatəşkəsrejiminingücləndiril
məsinə, hərbi qarşıdurmanın da
yandırılmasına, ErmənistanAzər
baycanDağlıqQarabağmünaqişəsi
nin tənzimlənməsində irəliləyişə
dairkompleksməsələlərimüzakirə
edəcəklər.
XİN rəhbərlərinin danışıqların

da  irəliləyişolacağıhalda,dövlət
başçılarısəviyyəsindəgörüşmüm
kündür. Bu, parlamentarilərin və
ziyalıların nümayəndələri forma
tında dialoq üçün, müsbət infor
masiyamühiti  üçün zəmin yara
dacaq.Hazırkı durumda deputat
lar,vətəndaşcəmiyyətininüzvləri,
KİVlərdaxiliauditoriyadavəbey
nəlxalqarenalardaəsasənqarşılıqlı
ittihamlarla çıxış edərək güzəştə
getməməyəçağırırlar.Əslindəsül
hənailolmaqüçünritorikanı tam
əksinə dəyişmək lazımdır. Yeni
başlayan danışıqlar mərhələsinin
kompromislə yekunlaşacağına
əminlik olmasa da, hər bir halda
danışıqlar aparmaq müharibə
aparmaqdanyaxşıdır.İntensivda
nışıqlarmüsbətnəticə imkanlarını
genişləndirir.

TƏHLİL

rərək tərəflərə təqdim olunan işçi
təklifləri kompromislərinin təşviqi
nidavametdirməyihəvaləetmişik,
lakin qeyd edirik ki, Dağlıq Qara
bağmünaqişəsininhəllinədairəsas
məsuliyyətAzərbaycanvəErmənis
tanliderlərininüzərindədir”.
Danışıqlarınbərpasıbir faktola

raq pozitivdir, lakin Rusiya XİN
rəhbəri Sergey Lavrovun Vyanada
keçirilənmətbuatkonfransındabə
yan etdiyi kimi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsiüzrədialoqhələlikciddi
proqresvermir.Bunasübutolaraq,
Ermənistanınxarici işlərnaziriEd
vardNalbandyanınATƏTinXarici
İşlər Nazirlərinin Şurasında etdiyi
çıxışında da Rusiya tərəfininmöv
qeyinibirdahatəsdiqləyərək,tərəf
lərin münaqişənin həllindən uzaq
olduqlarınıbildirməsidir.Nalband
yanyalanlarladoluçıxışındahəmi
şəkikimiözlərinigünahsız,sülhse
vər, beynəlxalq qaydalara riayət
edən, Azərbaycanı isə aqressiv və
kompromisə getməyən ölkə kimi
qələməverməyəçalışdı.Həqiqətisə
sadalananların əksidir. Azərbayca
nın xarici işlər naziri ElmarMəm
mədyarovaçıqşəkildəbunlarıdedi:
“Əgər Ermənistan Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin həllində, həqiqətən,
maraqlıdırsa, danışıqlarda konst
ruktiviştiraketməlidir.Gələcəkay
larda biz Ermənistanın münaqişə
ninsülhyoluilətənzimlənməsində,
danışıqlardaproqresənailolunma
sında,konstruktiviştirakdavəsubs
tantivdanışıqlardanədərəcədəcid
ditərəfdaşolduğunugörəcəyik”.O,
birdahaqeydetdiki,substantivda
nışıqlarınbərpasıüçünirəlisürülən
şərtlər uğursuzluğa məhkumdur.
AzərbaycanXİNrəhbəriöznarahat
lığınıdagizlətmədi:“Rəsmi İrəvan
işğal olunmuşAzərbaycan ərazilə
rindədemoqrafik,mədənivə fiziki
mənzərəni dəyişmək məqsədi ilə

cəhdlərini davam etdirərək, işğal
olunmuş ərazilərdə hərbi işğal və
“fait accompli” (“baş vermiş fakt”)
siyasətinidavametdirir”.Əlavəola
raq Məmmədyarov bildirdi ki, Er
mənistantəmasxəttindədaimtəxri
batlara əl atır və işğal etdiyiAzər
baycantorpaqlarındabuyaxınlarda
hərbi təlimlər keçirməklə sülh tən
zimlənməsi çərçivəsində  aparılan
danışıqlarıheçəendirir.
Paradoksalbirmənzərəmüşahi

dəolunur.Vasitəçilərtəsdiqedirlər
ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
tezbirzamandahəlliAzərbaycanvə

erməni tərəflərininqarşılıqlıkomp
romisə getməmələri səbəbindən
mümkünsüzdür. Buradan isə belə
nəticə çıxırki,beynəlxalqqüvvələr
rəsmiBakınıntəkidetdiyikimi,mü
naqişəninmərhələlihəllindəmaraq
lı deyil. Onlar İrəvanın can atdığı
kimi, vəziyyəti donduraraq qoşun
larıntəmasxəttindəatəşkəsrejimini
gücləndirməkləAzərbaycantorpaq
larınınmüddətsizişğalındaerməni

lərədolayısıilədəstəkverirlər.
ATƏTin Minsk Qrupuna həm

sədr ölkələrin dövlət başçılarının
mövcud statuskvonun və Dağlıq
Qarabağmünaqişəsinin tənzimlən
məsindəproqresənailolunmasıba
rədə ictimai bəyanatlarını xatırlat
maqyerinədüşərdi.Hələlikisəqo
şunların təmas xəttində “böyük
qanlar”axmırvəmüharibəninbaş
lanmasıriskiyüksəkolmadığından
həmsədrölkələrbuproblemiikinci
planakeçirərək,onlarınfikrincədi
gərdahavacibdünyəviproblemlər
ləməşğuldurlar.OnlarAzərbayca

na təzyiq göstərə bilmirlər, çünki
beynəlxalqhüquqbizimxeyrimizə
dir və biz özümüzə məxsus olanı
tələb edirik. Azərbaycan heç kim
dənmaliyyə yardımı, pulsuz silah
vədigərimtiyazlarxahişetmir.Er
mənilərəisəməlumsəbəblərdənva
sitəçilər (xristian həmrəyliyi, lobbi)
təzyiqgöstərməkistəmirlər.Nəticə
də,hazırkı“pat”vəziyyətikonserv
ləşdirilir.
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nikipeşəvəümumtəhsilməktəblərini
bitirmişgənclər;ordusıralarındantər
xis olunmuş, habelə xarici ölkələrdən
işləməküçünölkəmizəpənahgətirmiş
gənclərhesabınaformalaşır.
- İkincisi,buəməkbazarıgənclə

rin fəaliyyətyönümünündəyişkənli
yi və onların sosialpeşə cəhətdən
qeyrimüəyyən olmaları üzündən
qeyrisabitliyi 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.
Beləki,onlarhərandahaçoxişlərini
itirmək və yaxud da işə düzələ bil
məmək təhlükəsi ilə üzləşə bilirlər.
Buəməkbazarında təklifinməhdud
olmasıtəhsilmüəssisələrinibitirənlə
rin işədüzəlməsi imkanlarının xeyli
azalmasınagətiribçıxarır.
-Dördüncüsü,gənclərəməkbaza

rı çoxvariantlılığı ilə səciyyələnirvə
bu,onunlaizahedilirki,həminbaza
ra imkanı olan bütün peşələr üzrə
mütəxəssislərhazırlayantəhsilmüəs
sisələrinibitirənlərdaxilolurlar.Ay
rıayrı regionaləməkbazarlarında iş
qüvvəsinə təklifin aşağı olması, bəzi
hallardaisəbelətəklifinheçolmama
sınəticəsindəişaxtaranların,ocüm
lədəndəyenicə təhsilmüəssisələrini
bitirənlərin əksəriyyəti baza təhsillə
rinəuyğunolmayanişlərədüzəlmək
məcburiyyətindəqalırvəhərilölkə
nintəhsilmüəssisələrinibitirəngənc
lərin xeyli qismi isə işə düzəlmək
məqsədi ilə yenidən hazırlanmaq və
ikincipeşəalmaqüçünpotensialna
mizədəçevrilirlər.
Qeyd edilən sahədə ölkəmizdə

mövcud olan vəziyyəti öyrənmək
qayəsi ilə 1529 yaşda olan iqtisadi
fəal gənclərin təhsil və peşəixtisas
səviyyələrindəbaşvermişdəyişiklik
lərənəzərsalmaqlazımdır.
Azərbaycan Dövlət Statistika Ko

mitəsininrəsmiməlumatlarıəsasında
müəyyənedilmişdirki,hazırdaölkə
mizdəmövcudolaniqtisadifəaləha

linin cəmi 32,5%nin ali, orta ixtisas
vəilkpeşəixtisastəhsilivar.Bugös
təricinin səviyyəsi 1529 yaşda olan
gənclərarasındadaxeylifərqliolaraq
özünü büruzə verir (1ci cədvələ
bax).
1ci cədvəlin məlumatlarından gö

rünür ki, hazırda respublikamızda
mövcudolan1529yaşda iqtisadi fəal
əhalinin də cəmi 34,3%i, o cümlədən
qadınların38,2%iali,ortaixtisasvəilk
peşəixtisastəhsilinəsahibdir.Bu,özü
nühəminyaşqrupunadaxilolan1519;
2024və 2529yaşdagənclər arasında
da xeyli fərqli olaraq göstərməkdədir
(1cicədvələbax).
2016cı ildə ölkəmizdəmövcud ol

muşişsizlərintəhsilsəviyyəsivəquru
luşunuözündəəksetdirən2cicədvə
linməlumatlarındandaaydınolurki,
hazırdarespublikamızdaişsizəhalinin
cəmi33,8%nin,ocümlədən1529yaş
da olan gənclərin 27,9%nin ali, orta
ixtisas və ilkin peşəixtisas təhsili var.
Bu göstəricilər 1519; 2024 və 2529
yaşdaolanlararasındadahadakəskin
xarakterdaşıyır.

Rəsmistatistikanınməlumatlarına
əsasənisə2016cıildərespublikamız
daqeydəalınmış145,3minnəfərişsiz
qadının10,3%niali,12,6%niortaix
tisas, 8%ni ilkinpeşəixtisas, 56,2%
ni tam orta, 11,6%ni ümumi orta,
1%ni isə ibtidai təhsiliolanlar təşkil
etmişlər.Yuxarıdaqeydediləngöstə
ricilərdənaydınolurki,ölkəmizdəki
işsizlərin,eləcədəqadınlarıntamək
səriyyəti, yəni müvafiq surətdə 66,3
və66,8%iqeyrimobiləhalidir.Daha
doğrusu, onların iş yerləri ilə təmin
edilməsimüşküldür;həminşəxslərin
xüsusipeşəvəixtisaslarayiyələnmə
sini tələb edir. Qeyd edək ki, bütün
işsizlərin 57,5%ni qadınlar təşkil
edirlər. Nəzərə alsaq ki, 2016cı ildə
məşğulluqxidmətiorqanlarındaişsiz
statusualmış32972nəfərincəmi5663
nəfərinivəya17,2%niişədüzəltmək,
3352nəfərinivəyacəmi10,2%nipe
şə təliminə göndərməkmümkün ol
muşdur, buqədər işsiz əhalinin, xü
susilədəxüsusipeşəvəixtisasıolma
yanqadınlarınhamısınınbirdənbirə
işə qəbul edilməsi və peşə təliminə
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illərdəkisürətliinkişafıvəburadahə
yata keçirilmiş uğurlu iqtisadi isla
hatlar və sosial siyasət ölkəmizdə
mövcudolaniqtisadifəaləhalininvə
onun ən fəal hissəsini təşkil edən
gənclərinməşğulluqvədeməli,həm
dəişsizliksəviyyəsinə,habeləonların
quruluşuna da təsirsiz keçməmişdir.
Ümumiyyətlə götürüldükdə hər bir
ölkəninəhalisiictimaivəiqtisadifəal
lığıbaxımındanfəalvəqeyrifəalola
raqikiyerəbölünür.
İqtisadifəaləhali(işqüvvəsi)dedik

də, ölkə iqtisadiyyatındaməşğul olan
vəişsiz,iqtisadiqeyrifəaləhalidedik
də isə 15 yaşınadək vətəndaşlar və
müəyyən dövr ərzində iş axtarmayan
şəxslərbaşadüşülür.Sonuncularayu
xarı sinif şagirdləri, əyani təhsil alan
tələbələr, pensiyaçılar, mülkiyyətdən
və ev təsərrüfatındangəlir əldə edən
lər,xəstəyəbaxanlar,işləməyəehtiyacı
olmayanlarvədigərşəxsləraiddir.
Azərbaycan Dövlət Statistika Ko

mitəsinin məlumatlarına əsasən,
2016cıildəölkəmizdəyaşamış9757,8
minnəfərəhalinin5012,7minnəfəri
ni (51,4%ni) iqtisadi fəaləhali təşkil
etmişdir.Həminiqtisadifəaləhalinin
51,3%i kişilər, 48,7%i isə qadınlar
dır.Bütünlükdəiqtisadifəaləhalinin
1345,3 min nəfərini və ya təqribən
26,9%ni 1529 yaşda olan gənclər, o
cümlədən 705,6 min nəfərini və ya
52,4%nikişilər,639,7minnəfərinivə
ya47,6%ni isəqadınlar təşkiletmiş
lər.
Bütünbunlar isəonudeməyəəsas

verir ki, hazırda ölkəmizdə iqtisadi
fəaləhalininsəmərəliməşğulluğunun
təminedilməsixeylidərəcədəburada
mövcudolan1529yaşdaəməkqabi
liyyətligənclərinəməyindənnecəisti
fadəedilməsindənasılıdır.
Sosialiqtisadi və demoqrafiyaya

dair ədəbiyyatlarda gənc dedikdə öz
inkişafındamüəyyənfizioloji,psixolo
jivəsosialyetkinlikmərhələlərinikeç
mişinsanqrupunadaxilolanfərdba

şadüşülür.Buyaşdövrüisəsondərə
cədəyişkənolub,fərdinbirçoxsosial
və başqa özünəməxsus xüsusiyyətlə
rindən, habelə hər bir ölkənin malik
olduğu konkret tarixi şəraitdən, icti
maisiyasivəmədəni inkişafsəviyyə
sindən asılı olaraq müəyyən edilir.
Azərbaycandagənclərqrupuna1529
yaşdaolanşəxslərdaxiledilirlər.1529
yaş qrupuna daxil olan gəncləri üç
qrupa1519;2024və2529yaşqrupla
rına ayırıb öyrənmək daha məqsə
dəuyğundur. Çünki 1529 yaşında
əhali qruplarınadaxil olan insanların
hamısıeynixarakterəvəxüsusiyyətlə
rə, kəmiyyətkeyfiyyət göstəricilərinə
malik olmayıb, sosial, demoqrafik və
iqtisadi cəhətdən birbirindən fərqlə
nirlər.Buyaşqruplarınaaidgənclərin
işyerlərinəolantələbivəonlaraedilən
təkliflər, əmək bazarında tutduqları
yer və oynadıqları rolmüxtəlif oldu
ğundanhəmingənclərin işyerləri ilə
təminatı,ixtisaslarınınartırılması,təh
siləcəlbedilməsivəsairbukimiməsə
lələrin həllinə konkret halda yanaşıl
malıdır.Gənclərhəmdəyaşlıinsanla
ranisbətənözlərinəailəməişətşəraiti
yaratmaq dövründə olduqlarından
onlarındaha çox işədüzəlməyə ehti
yacları və iqtisadi tələbatları vardır.
Gənclərəməkbazarıbirsıraxüsusiy
yətlərəmalikdir:
- Əvvəla, gənclər əmək bazarı bir

qayda olaraq işə düzəlməyə ehtiyacı
olanvəaliməktəbləri,ortaixtisas,tex
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qanunvericilik şöbəsinin müdir 
müavini, 3-cü dərəcə dövlət 

müşaviri, iqtisad elmləri doktoru
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Cəmiiqtisadifəal
əhali(minnəfər) 5012,7 816,8 539,4 271,3 3008,9 331,8 44,5

ocümlədən:qadınlar 2439,5 329,2 326,3 87,1 1462,2 199,6 35,1
Cəmi1529yaşdaolan
iqtisadifəaləhali 1345,3 262,9 147,7 51,2 759,1 122,7 1,7

ocümlədən:qadınlar 639,7 122,2 103,6 18,7 321,0 73,0 1,2
Cəmi1519yaşda
olanlar 101,7  5,5 2,7 77,3 16,0 0,2

ocümlədən:qadınlar 45,1  3,1 1,7 28,1 12,1 0,1
2024yaşdaolanlar 502,3 82,8 55,8 22,7 288,9 51,2 0,9
ocümlədən:qadınlar 236,7 43,5 40,1 6,4 117,0 29,0 0,7
2529yaşdaolanlar 741,3 180,1 86,4 25,8 392,9 55,5 0,6
ocümlədən:qadınlar 357,9 78,7 60,4 10,6 175,9 31,9 0,4
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lələrin həllinə konkret halda yanaşıl
malıdır.Gənclərhəmdəyaşlıinsanla
ranisbətənözlərinəailəməişətşəraiti
yaratmaq dövründə olduqlarından
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nəfər)

ocümlədən
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hs
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rt
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ix
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hs
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İlk
p
eş
ə

ix
tis
as
tə
hs
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Ü
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Cəmiiqtisadifəal
əhali(minnəfər) 5012,7 816,8 539,4 271,3 3008,9 331,8 44,5

ocümlədən:qadınlar 2439,5 329,2 326,3 87,1 1462,2 199,6 35,1
Cəmi1529yaşdaolan
iqtisadifəaləhali 1345,3 262,9 147,7 51,2 759,1 122,7 1,7

ocümlədən:qadınlar 639,7 122,2 103,6 18,7 321,0 73,0 1,2
Cəmi1519yaşda
olanlar 101,7  5,5 2,7 77,3 16,0 0,2

ocümlədən:qadınlar 45,1  3,1 1,7 28,1 12,1 0,1
2024yaşdaolanlar 502,3 82,8 55,8 22,7 288,9 51,2 0,9
ocümlədən:qadınlar 236,7 43,5 40,1 6,4 117,0 29,0 0,7
2529yaşdaolanlar 741,3 180,1 86,4 25,8 392,9 55,5 0,6
ocümlədən:qadınlar 357,9 78,7 60,4 10,6 175,9 31,9 0,4
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Bugün2020ciilədəkolandövrüzrə
stratejibaxışAzərbaycandapeşətəhsili
haqqında qanun layihəsinin hazırlan
masıvəqəbulunu,ölkədəəməkbazarı
nıntələblərinəcavabverənmühəndis
pedaqoji heyətə, yenilənmiş təhsil
proqramına (kurikulumlara) və peşə
standartlarınamalikoptimallaşdırılmış
müəssisələrdən ibarət peşə təhsili və
təlimisisteminiformalaşdırmağıbaşlı
cavəzifəkimiqarşıyaqoymuşdur.Bu
sektorun 2025ci ilədək dövr üçün
uzunmüddətli strateji baxışı isə əmək
bazarınıntələblərinəcavabverənpeşə
standartlarıvətəhsilproqramları(kuri
kulumlar)əsasındaixtisaslıişçiqüvvə
sihazırlayan,hərbirsektorüzrəişəgö
türənlərlə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulduğu, funksional peşə təhsili və
təlimimüəssisələrinəmalikpeşətəhsili
sistemininformalaşdırılmasıdır.
İlk peşəixtisas təhsili sistemində

kadrhazırlığı, ixtisaslaşdırmavəye
nidən hazırlanma işi təkmilləşdiril
məli,mühəndispedaqojiheyətinqiy
mətləndirilməsiyoluiləonlarınmad
di motivasiyası yaxşılaşdırılmalı, sə
riştəvənəticəəsaslıdifferensiallaşdı
rılmışəməkhaqqısistemi,ilkpeşəix
tisas təhsili sisteminin ehtiyacları
üçünəməkbazarımütəmadiöyrənil
məli vəmütərəqqi təhsil formaların
dan istifadə etməklə fasiləsiz peşə
təhsilisistemiyaradılmalıdır.
İşəgötürənləri kadr hazırlığına ya

xındancəlbetməküçünmümkünolan
sahələrdə“dual”(ikili)sistemintətbiqi
mühüməhəmiyyətdaşıyır.Təhsilpil
lələri arasında əlaqələrin və varisliyin
təminatı məqsədi ilə lazımi kreditləri
toplamışməzunlaratəhsillərininövbəti
təhsil pilləsində davam etdirmək hü
ququnun tanınması, həmin təhsil
müəssisələrində əmək bazarının, cə
miyyətin tələbatına uyğun təhsilin tə
minedilməsiüçünçevikmexanizmlə
rintətbiqi,ilkpeşəixtisastəhsilininicti
maistatusununyüksəldilməsiilədaha
çox gəncin bu təhsil pilləsinə və özəl
sektorunmodullarüzrəkadrhazırlığı
nacəlbolunmasıvacibdir.
Apardığımız tədqiqatların nəticəsi

göstərir ki, hələlik respublikamızda
gənclərarasındaişsizliksəviyyəsixey
liyüksəkdirvəonunazaldılmasıdiq
qətmərkəzində olmalıdır. Buna görə
də hazırda ölkəmizin qarşısında du
ranbaşlıcavəzifələrdənbirigənclərin
hərtərəflibilikvəbacarıqlaramalikol
masınıtəminetməküçünpeşətəhsili
infrastrukturunun əsaslı şəkildə
müasirləşdirilməsi,peşətəhsilinəcəlb
olunan gənclərin sayının artırılması,
cəmiyyətintələblərinəuyğunformada
əsaslıtəhsilstandartlarıvəkurikulum
ların hazırlanması, müasir təminatlı
peşətədris mərkəzlərinin və komp
lekslərininyaradılmasıobyektivzəru
rətə çevrilmişdir. Bu vəzifələrin mü
vəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün
aşağıdakıtədbirlərinhəyatakeçirilmə
sizəruridir:
l müasir tələblərə cavab verən

“dual” təlim metodlarını əks etdirən
peşətəhsilisistemiyaradılmalı;
l gənclərinməşğulluğunun təmin

edilməsində mühüm rol oynayan
(əməkvərdişləriöyrədən)müasir təd
risüsuluolanmodul,habeləAlmaniya,
Yaponiya,Danimarka,Avstriya,İsveçrə
vəLüksemburqkimi inkişaf etmiş öl
kələrdə tətbiq olunan “dual” tədris
formalarındanistifadəedilməli;
l təhsilmüəssisələrindəelministi

qamətlərivəixtisasqruplarıüzrəhazır
lananvəonlarıbitirənmütəxəssislərin
sayıiləiqtisadiyyatınquruluşuvəayrı
ayrıiqtisadifəaliyyətnövlərindəmöv
cudolanvəboşqalmışişyerlərivəpe
şələrin sayı arasında lazımi tarazlığın
olmamasınınəzərəalaraq,təhsilmüəs
sisələrində kadr hazırlığı zamanı yeni
texnika və texnologiyalara əsaslanan
peşəvə ixtisaslara; turizmin,aqrarsa
hənin, ticarətvə ictimai iaşənin, infor
matikavə rabitənin,habelə sənayenin
mütərəqqisahələrinininkişafıiləbağlı
olan peşə və ixtisaslara xüsusi önəm
verilməli;
l gələcəkdə ölkəmizdə gənclərin

məşğulluq səviyyəsi daha da yüksəl
dilməlivəonlarınəməyindənsəmərəli
istifadəedilməli;peşəhazırlığıkeçmiş
gənclərindaimiişyerləriilə,sərbəstləş

mətəhlükəsi iləüzləşəbiləcəkgənclə
rin isə işdənazadedilməsindənəvvəl
əmək bazarında tələbat olan peşə və
ixtisaslarüzrəyenidənhazırlıqkeçməsi
təmin edilməli; kənd yerlərində yaşa
yangənclərinşəhəryerlərinəvəbaşqa
ölkələrəaxınınınqarşısınıalmaqməq
sədiiləsərhədyanıvədigərrayonlarda
yeni və müvafiq iş yerləri və onların
qorunması üçün lazımi şərait yaradıl
malı; ordudan tərxis olunangənclərin
məşğulluğutəminedilməli;onlarınpe
şəhazırlığıvəyenidənhazırlıqişigüc
ləndirilməli;gəncsahibkarlara,fermer
lərəvə işsiz gənclərədəstəkverilməsi
məqsədiilərayonvəşəhərlərdəbiznes
mərkəzləri şəbəkəsinin yaradılması
üçünlazımitədbirlərgörülməli;
l peşə və ixtisaslara olan tələbat

düzgünqiymətləndirilməlivəümum
təhsilməktəblərindəşagirdlərəpeşələ
rəsahibolmaqmarağıaşılanmalı;
l peşətəhsilimüəssisələrinisəmə

rələşdirməklə mövcud müasir stan
dartlarauyğunpeşə tədrismərkəzləri
vəkompleksləri(Bakışəhərindəvəre
gionlarda)yaradılmalı;
l ilkpeşəixtisassəviyyəsiüzrəix

tisaslar üçün əmək bazarının müasir
tələblərinəcavabverənpeşəstandartla
rı, kurikulumlar və təlim materialları
hazırlanmalı;
l peşətədrismərkəzləriiləişəgötü

rənlər arasında əməkdaşlığın təşviqi
məqsədiiləstimullaşdırıcıtədbirlərsis
temiişlənibhazırlanmalıvəhəyatake
çirilməlidir.
Bütünbunlarıümumiləşdirsək,be

ləyekunqənaətəgəlməkolarki,gələ
cəkdəölkəmizdəilkpeşəixtisastəhsili
sistemindəkadrhazırlığı,ixtisaslaşdır
ma və yenidən hazırlanma işi təkmil
ləşdirilməli, mühəndispedaqoji heyə
tinqiymətləndirilməsiyolu iləonların
maddi motivasiyası yaxşılaşdırılmalı,
səriştəvənəticəəsaslıdifferensiallaşdı
rılmışəməkhaqqısistemi,ilkpeşəixti
sas təhsili sisteminin ehtiyacları üçün
əməkbazarımütəmadiöyrənilməlivə
mütərəqqitəhsilformalarındanistifadə
etməkləfasiləsizpeşətəhsilisistemiya
radılmalıdır.

ARAŞDIRMA

göndərilməsioqədərdəasanməsələ
deyildir.
Onu da qeyd edək ki, 2016cı ildə

ölkəmiqyasındaboşişyerlərinintutul
masıüçünişqüvvəsinəolantələbcəmi
11086vahidolmuşvəbu,işsizəhalinin
cəmi4,9%nitəşkiletmişdir.Həminil
dəölkəəhalisinin204,3minnəfəriişlə
təminolunmaqüçündövlətməşğulluq
xidməti orqanlarınamüraciət etmişlər
vəyuxarıdaqeydedildiyikimi,onların
cəmi56,6minnəfərivəya27,7%iişlə
təminolunmuşdurki,bunlarındaha
mısıəvvəllərəməkfəaliyyətiiləməşğul
olmayanlardır.Həminişədüzəldilənlə
rinisə12,2%niəməkqabiliyyətiyaşın
danyuxarı yaşdaolanlar təşkil etmiş
dir.
Unutmaqolmazki,2016cıildəres

publikamızın tam orta məktəblərini
87,6minnəfərbitirmişvəonlardan15,8

min nəfəri ilk peşəixtisasməktəbləri
nə,15,1minnəfəriortaixtisasməktəb
lərinə,36,1minnəfəriisəaliməktəblərə
qəbulolmuşdur.Başqasözlədesək,hə
minməktəbləribitirənlərinilkpeşəix
tisas, orta ixtisas və ali məktəblərlə
əhatə olunması səviyyəsi 76,5% təşkil
etmişdir.Həminildəqeydedilənilkin
peşəixtisas, orta ixtisas və ali təhsil
müəssisələrini bitirmiş gənclərin sayı
isə69,1minnəfər(ocümlədənilkinpe
şəixtisasməktəblərini 15,1min nəfər;
ortaixtisasməktəblərini17,1minnəfər;
aliməktəbləriisə36,9minnəfər)bitir
mişdir. Bu isə o deməkdir ki, təkcə
2016cıildətamortaməktəbibitiribil
kinpeşəixtisas,ortaixtisasvəalimək
təblərədaxilolmayanlarhesabına20,6
minnəfərinvəhəmintəhsilocaqlarını
bitirmiş69,1minnəfərin,yəni89,7min
nəfərinəməkbazarınaüztutmaqehti

malıvardırvəbu,gənclərəməkbazarı
nınnəqədərgərginolduğundanxəbər
verir.
Respublikamızda aparılmış sorğu

materiallarının nəticələri isə hər iki
cinsdənalivəortaixtisas,həmdəilk
peşəixtisas təhsili olanlara tələbin
mövcudluğunu göstərir.Qeyd edilən
göstəricilərdənisəaydındırki,2016cı
ildə 1529 yaşda olan işsiz gənclərin
isə cəmi 27,9%nin ali, orta ixtisas və
ilkpeşəixtisastəhsili,ocümlədənan
caq 4,3%nin ilk peşəixtisas təhsili
vardır. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə
fəaliyyətgöstərənilkpeşəixtisastəh
sili sistemində kadr hazırlığı həmin
işəgötürənlərintələblərinəuyğungəl
mir. 2016cı ilin əvvəlinə olan rəsmi
statistikməlumatlaraəsasən,ilkpeşə
ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil
alanlarınsayıcəmi23,8minnəfərol
muşdurki,budaali,ortaixtisasvəilk
peşəixtisas təhsili müəssisələrində
təhsil alanların cəmi 9,9%ni (239,3
min nəfər) təşkil etmişdir. Aparılan
araşdırmaların nəticələri göstərir ki,
hələlik peşəixtisas təhsili üzrə kadr
hazırlığı əmək bazarının tələblərinə
cavabvermir.Təsadüfideyildirki,öl
kəbaşçısıİlhamƏliyevcənablarıqeyd
etmişdirki:“Növbəti illərdəpeşəha
zırlığı Azərbaycanda geniş vüsət al
malıdır və buna böyük ehtiyac var.
Peşəməktəblərininyaradılmasıprose
sigedir,dahadasürətləgetməlidir.Bu
proses iqtisadiyyatın ümumi inkişafı
ilə uzlaşmalıdır”. Ölkə Prezidentinin
2016cı il 6 dekabr tarixli fərmanına
uyğunolaraqpeşətəhsilivətəliminin
inkişafırespublikamızın11əsaspriori
tet istiqamətlərindən biri kimimüəy
yənedilmişvə“AzərbaycanRespubli
kasındapeşətəhsilivətəliminininki
şafınadairStratejiYolXəritəsi”təsdiq
olunmuşdur.Bu sənəddəpeşə təhsili
və təlimi sektoru üzrə qısa, orta və
uzunmüddətlistratejibaxışmüəyyən
edilmişdir.

2-ci cədvəl
AzərbaycanRespublikasındaməşğulluqxidmətiorqanlarında
işsizlikstatusualmışşəxslərinyaşqruplarıüzrətəhsilsəviyyəsi

vəonunquruluşu(2016-cıildə)

Təhsilin
növləri
üzrə

İşsiz
əhalinin
sayı 

(minnəfər)

Onlardan
15-29yaş-
daolanlar
(minnəfər)

ocümlədən

15-19
yaşda

20-24  
yaşda

25-29  
yaşda
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%
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Cəmi 252,8 100 125,9 100 15,3 100 63,6 100 47,0 100
Alitəhsil 35,4 14,0 15,6 12,4   7,7 12,1 7,9 16,8
Ortaixtisas
təhsili

31,8 12,6 14,1 11,2 0,3 2,0 6,6 10,4 7,2 15,3

İlkpeşəixtisas
təhsili 18,1 7,2 5,4 4,3 0,5 3,3 2,6 4,1 2,3 4,9

Tamorta 
təhsil 132,3 52,3 76,6 60,8 12,9 84,3 39,4 62,0 24,3 51,7

Ümumiorta
təhsil 33,5 13,3 13,9 11,1 1,5 9,8 7,2 11,3 5,2 11,1

İbtidaitəhsil 1,7 0,6 0,3 0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2
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Bugün2020ciilədəkolandövrüzrə
stratejibaxışAzərbaycandapeşətəhsili
haqqında qanun layihəsinin hazırlan
masıvəqəbulunu,ölkədəəməkbazarı
nıntələblərinəcavabverənmühəndis
pedaqoji heyətə, yenilənmiş təhsil
proqramına (kurikulumlara) və peşə
standartlarınamalikoptimallaşdırılmış
müəssisələrdən ibarət peşə təhsili və
təlimisisteminiformalaşdırmağıbaşlı
cavəzifəkimiqarşıyaqoymuşdur.Bu
sektorun 2025ci ilədək dövr üçün
uzunmüddətli strateji baxışı isə əmək
bazarınıntələblərinəcavabverənpeşə
standartlarıvətəhsilproqramları(kuri
kulumlar)əsasındaixtisaslıişçiqüvvə
sihazırlayan,hərbirsektorüzrəişəgö
türənlərlə sıx əməkdaşlıq əlaqələrinin
qurulduğu, funksional peşə təhsili və
təlimimüəssisələrinəmalikpeşətəhsili
sistemininformalaşdırılmasıdır.
İlk peşəixtisas təhsili sistemində

kadrhazırlığı, ixtisaslaşdırmavəye
nidən hazırlanma işi təkmilləşdiril
məli,mühəndispedaqojiheyətinqiy
mətləndirilməsiyoluiləonlarınmad
di motivasiyası yaxşılaşdırılmalı, sə
riştəvənəticəəsaslıdifferensiallaşdı
rılmışəməkhaqqısistemi,ilkpeşəix
tisas təhsili sisteminin ehtiyacları
üçünəməkbazarımütəmadiöyrənil
məli vəmütərəqqi təhsil formaların
dan istifadə etməklə fasiləsiz peşə
təhsilisistemiyaradılmalıdır.
İşəgötürənləri kadr hazırlığına ya

xındancəlbetməküçünmümkünolan
sahələrdə“dual”(ikili)sistemintətbiqi
mühüməhəmiyyətdaşıyır.Təhsilpil
lələri arasında əlaqələrin və varisliyin
təminatı məqsədi ilə lazımi kreditləri
toplamışməzunlaratəhsillərininövbəti
təhsil pilləsində davam etdirmək hü
ququnun tanınması, həmin təhsil
müəssisələrində əmək bazarının, cə
miyyətin tələbatına uyğun təhsilin tə
minedilməsiüçünçevikmexanizmlə
rintətbiqi,ilkpeşəixtisastəhsilininicti
maistatusununyüksəldilməsiilədaha
çox gəncin bu təhsil pilləsinə və özəl
sektorunmodullarüzrəkadrhazırlığı
nacəlbolunmasıvacibdir.
Apardığımız tədqiqatların nəticəsi

göstərir ki, hələlik respublikamızda
gənclərarasındaişsizliksəviyyəsixey
liyüksəkdirvəonunazaldılmasıdiq
qətmərkəzində olmalıdır. Buna görə
də hazırda ölkəmizin qarşısında du
ranbaşlıcavəzifələrdənbirigənclərin
hərtərəflibilikvəbacarıqlaramalikol
masınıtəminetməküçünpeşətəhsili
infrastrukturunun əsaslı şəkildə
müasirləşdirilməsi,peşətəhsilinəcəlb
olunan gənclərin sayının artırılması,
cəmiyyətintələblərinəuyğunformada
əsaslıtəhsilstandartlarıvəkurikulum
ların hazırlanması, müasir təminatlı
peşətədris mərkəzlərinin və komp
lekslərininyaradılmasıobyektivzəru
rətə çevrilmişdir. Bu vəzifələrin mü
vəffəqiyyətlə yerinə yetirilməsi üçün
aşağıdakıtədbirlərinhəyatakeçirilmə
sizəruridir:
l müasir tələblərə cavab verən

“dual” təlim metodlarını əks etdirən
peşətəhsilisistemiyaradılmalı;
l gənclərinməşğulluğunun təmin

edilməsində mühüm rol oynayan
(əməkvərdişləriöyrədən)müasir təd
risüsuluolanmodul,habeləAlmaniya,
Yaponiya,Danimarka,Avstriya,İsveçrə
vəLüksemburqkimi inkişaf etmiş öl
kələrdə tətbiq olunan “dual” tədris
formalarındanistifadəedilməli;
l təhsilmüəssisələrindəelministi

qamətlərivəixtisasqruplarıüzrəhazır
lananvəonlarıbitirənmütəxəssislərin
sayıiləiqtisadiyyatınquruluşuvəayrı
ayrıiqtisadifəaliyyətnövlərindəmöv
cudolanvəboşqalmışişyerlərivəpe
şələrin sayı arasında lazımi tarazlığın
olmamasınınəzərəalaraq,təhsilmüəs
sisələrində kadr hazırlığı zamanı yeni
texnika və texnologiyalara əsaslanan
peşəvə ixtisaslara; turizmin,aqrarsa
hənin, ticarətvə ictimai iaşənin, infor
matikavə rabitənin,habelə sənayenin
mütərəqqisahələrinininkişafıiləbağlı
olan peşə və ixtisaslara xüsusi önəm
verilməli;
l gələcəkdə ölkəmizdə gənclərin

məşğulluq səviyyəsi daha da yüksəl
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gənclərindaimiişyerləriilə,sərbəstləş

mətəhlükəsi iləüzləşəbiləcəkgənclə
rin isə işdənazadedilməsindənəvvəl
əmək bazarında tələbat olan peşə və
ixtisaslarüzrəyenidənhazırlıqkeçməsi
təmin edilməli; kənd yerlərində yaşa
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ARAŞDIRMA

göndərilməsioqədərdəasanməsələ
deyildir.
Onu da qeyd edək ki, 2016cı ildə

ölkəmiqyasındaboşişyerlərinintutul
masıüçünişqüvvəsinəolantələbcəmi
11086vahidolmuşvəbu,işsizəhalinin
cəmi4,9%nitəşkiletmişdir.Həminil
dəölkəəhalisinin204,3minnəfəriişlə
təminolunmaqüçündövlətməşğulluq
xidməti orqanlarınamüraciət etmişlər
vəyuxarıdaqeydedildiyikimi,onların
cəmi56,6minnəfərivəya27,7%iişlə
təminolunmuşdurki,bunlarındaha
mısıəvvəllərəməkfəaliyyətiiləməşğul
olmayanlardır.Həminişədüzəldilənlə
rinisə12,2%niəməkqabiliyyətiyaşın
danyuxarı yaşdaolanlar təşkil etmiş
dir.
Unutmaqolmazki,2016cıildəres

publikamızın tam orta məktəblərini
87,6minnəfərbitirmişvəonlardan15,8

min nəfəri ilk peşəixtisasməktəbləri
nə,15,1minnəfəriortaixtisasməktəb
lərinə,36,1minnəfəriisəaliməktəblərə
qəbulolmuşdur.Başqasözlədesək,hə
minməktəbləribitirənlərinilkpeşəix
tisas, orta ixtisas və ali məktəblərlə
əhatə olunması səviyyəsi 76,5% təşkil
etmişdir.Həminildəqeydedilənilkin
peşəixtisas, orta ixtisas və ali təhsil
müəssisələrini bitirmiş gənclərin sayı
isə69,1minnəfər(ocümlədənilkinpe
şəixtisasməktəblərini 15,1min nəfər;
ortaixtisasməktəblərini17,1minnəfər;
aliməktəbləriisə36,9minnəfər)bitir
mişdir. Bu isə o deməkdir ki, təkcə
2016cıildətamortaməktəbibitiribil
kinpeşəixtisas,ortaixtisasvəalimək
təblərədaxilolmayanlarhesabına20,6
minnəfərinvəhəmintəhsilocaqlarını
bitirmiş69,1minnəfərin,yəni89,7min
nəfərinəməkbazarınaüztutmaqehti

malıvardırvəbu,gənclərəməkbazarı
nınnəqədərgərginolduğundanxəbər
verir.
Respublikamızda aparılmış sorğu

materiallarının nəticələri isə hər iki
cinsdənalivəortaixtisas,həmdəilk
peşəixtisas təhsili olanlara tələbin
mövcudluğunu göstərir.Qeyd edilən
göstəricilərdənisəaydındırki,2016cı
ildə 1529 yaşda olan işsiz gənclərin
isə cəmi 27,9%nin ali, orta ixtisas və
ilkpeşəixtisastəhsili,ocümlədənan
caq 4,3%nin ilk peşəixtisas təhsili
vardır. Bu isə o deməkdir ki, ölkədə
fəaliyyətgöstərənilkpeşəixtisastəh
sili sistemində kadr hazırlığı həmin
işəgötürənlərintələblərinəuyğungəl
mir. 2016cı ilin əvvəlinə olan rəsmi
statistikməlumatlaraəsasən,ilkpeşə
ixtisas təhsili müəssisələrində təhsil
alanlarınsayıcəmi23,8minnəfərol
muşdurki,budaali,ortaixtisasvəilk
peşəixtisas təhsili müəssisələrində
təhsil alanların cəmi 9,9%ni (239,3
min nəfər) təşkil etmişdir. Aparılan
araşdırmaların nəticələri göstərir ki,
hələlik peşəixtisas təhsili üzrə kadr
hazırlığı əmək bazarının tələblərinə
cavabvermir.Təsadüfideyildirki,öl
kəbaşçısıİlhamƏliyevcənablarıqeyd
etmişdirki:“Növbəti illərdəpeşəha
zırlığı Azərbaycanda geniş vüsət al
malıdır və buna böyük ehtiyac var.
Peşəməktəblərininyaradılmasıprose
sigedir,dahadasürətləgetməlidir.Bu
proses iqtisadiyyatın ümumi inkişafı
ilə uzlaşmalıdır”. Ölkə Prezidentinin
2016cı il 6 dekabr tarixli fərmanına
uyğunolaraqpeşətəhsilivətəliminin
inkişafırespublikamızın11əsaspriori
tet istiqamətlərindən biri kimimüəy
yənedilmişvə“AzərbaycanRespubli
kasındapeşətəhsilivətəliminininki
şafınadairStratejiYolXəritəsi”təsdiq
olunmuşdur.Bu sənəddəpeşə təhsili
və təlimi sektoru üzrə qısa, orta və
uzunmüddətlistratejibaxışmüəyyən
edilmişdir.

2-ci cədvəl
AzərbaycanRespublikasındaməşğulluqxidmətiorqanlarında
işsizlikstatusualmışşəxslərinyaşqruplarıüzrətəhsilsəviyyəsi

vəonunquruluşu(2016-cıildə)
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Cəmi 252,8 100 125,9 100 15,3 100 63,6 100 47,0 100
Alitəhsil 35,4 14,0 15,6 12,4   7,7 12,1 7,9 16,8
Ortaixtisas
təhsili

31,8 12,6 14,1 11,2 0,3 2,0 6,6 10,4 7,2 15,3

İlkpeşəixtisas
təhsili 18,1 7,2 5,4 4,3 0,5 3,3 2,6 4,1 2,3 4,9

Tamorta 
təhsil 132,3 52,3 76,6 60,8 12,9 84,3 39,4 62,0 24,3 51,7

Ümumiorta
təhsil 33,5 13,3 13,9 11,1 1,5 9,8 7,2 11,3 5,2 11,1

İbtidaitəhsil 1,7 0,6 0,3 0,2 0,1 0,6 0,1 0,2 0,1 0,2



Hər bir qa nu nun mey da na gəl mə si hər han sı bir 
si tuasi ya ilə, pre se dent lə bağ lı dır. An caq dün ya nın 
müx tə lif öl kə lə rin də bə zən elə qa nun lar qə bul edi
lir ki, on la rı oxu yar kən ada ma qə ri bə gə lir. Dü şü
nür sən ki, be lə də qa nun olar? Am ma oxu cu da 
təəc cüb ya ra dan bu qa nun lar qə bul edi lər kən 
yə qin ki, za ma nı üçün heç də qə ri bə ol ma yıb. 
La kin təəs süf do ğu ran odur ki, bu cə fəng qa nun la
rın bə zi lə ri hə lə də qüv və də dir.  Jur na lı mı zın bu 
sa yın da dün ya da möv cud olan bir sı ra qə ri bə 
qa nun la rı oxu cu la rı mı zın nə zə ri nə çat dı rı rıq.
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Qanunlar
hamıüçün
eyniməna
kəsb

etməlidir.
ŞarlLui
Monteskyö

ABŞın Vermont və Qərbi
Virciniyaştatlarındafitçal
maqqadağanolunub;özü
də suyun altında... Yəqin
bu ərazilərin balıqları çox
qorxaqdır deyə ehtiyat
edirlər.

1986cı ildə Böyük Britaniyada qəbul
edilən“Açıqkosmoshaqqında”Qanuna
əsasən əgər yadplanetlilərin lisenziyası
yoxdursa, onların ölkəyə daxil olması
nın qarşısını almaq üçün dövlət lazımi
vasitədənistifadəedəbilər.Ancaqyad
planetlilərinsənədivarsa,ozamanonlar
öz kosmik gəmiləri ilə ölkə ərazisinə
rahat şəkildəenəbilərlər.Görəsən,yad
planetin nümayəndələri bu lisenziyanı
haradatəsdiqetməlidirlər?

Nebraska ştatında səkidə
uzanmaq qadağandır. Bəs
kimsə təsadüfən səkidə
yıxılıbhuşunuitirərsə,ayı
landacərimələnəcəkmi?

Arizonaştatı
nınMohavi
əyalətində
sabunoğurla
yanzaman
yaxalanan
oğrunuqanu
nagörəhəmin
sabunbitənə
dəksabunla
malıdırlar.Bu
qanunbugün
dəqüvvədə
dir,lakintəc
rübədəbelə
halhələkitət
biqolunmayıb.

Paraqvayda duelləri qadağan edən qanun
mövcuddur. Mətnin sonunda isə ziddiyyət
yaradanbeləbirqeydvarki,rəqiblərdalaşar
kən, hətta birbirini öldürə də bilərlər. Lakin
bir şərtlə onlaröncədənözorqanlarını tibbi
və ya elmi tədqiqat müəssisələrinə vəsiyyət
etməlidirlər.Hərşeydəbirfaydatapmaqolar.

Avstraliyanın Viktoriya şəhərində elektrik
peşəsilisenziyasıolmayanşəxselektriklampa
sını dəyişə bilməz. Bu qanun vətəndaşların
təhlükəsizliyinitəminetməkməqsədiiləqəbul
olunub və onu pozanlar 10Avstraliya dolları
məbləğində cərimə ödəməlidirlər. Bu qadağa
insanlaragülməligəlir.Axıbirçoxlarınınelekt
riklampasınıdəyişməküçünheçbirmütəxəs
sisinköməyinəehtiyacıyoxdur.Digərbirsual
yaranırki,buqanunutətbiqedənləronaəməl
olunubolunmadığınınədənbiləcəklər?
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