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Azərbaycan bayrağı
Min doqquz yüz iyirmi
Tarixə belə düşdü.
İyirmi səkkiz aprel
Qan-qadayla ötüşdü.
O vaxt qaçanlar qaçdı,
Qovulanlar qovuldu.
Üzü gülən bir körpə,
İyirmi üç ayında
Beşiyində boğuldu.
Bu həmin bayraqdır ki,
Sandıqlarda saxlanıb.
Neçə illər ötsə də,
Rəngi hələ solmayıb.
Üstündəki ay ki, var
Səmalardan boylanır
Bu həmin ulduzdur ki,
Dünyaya şəfəq salır.
Üçrəngli ilmələrlə
Külək xalça toxuyur.
İslamiyyət, türkçülük
Azadlığı qoruyur.
Gerbindəki palıddır
Qol-budaqdır hər yanı
Bu həmin sünbüldür ki,
Ətri tutub dünyanı.
Bu həmin qalxandır ki,
İllər ötüb aradan,
Bu xalqı, bu milləti
Qoruyub dərd, bəladan.
Bu həmin alovdur ki,
Odu hələ sönməyib.
Bu həmin himndir ki,
Sözlərindən dönməyib.
Bu həmin torpaqdır ki,
Yad əllərdən sovuşub,
Azərbaycan xalqıdır,
Azadlığa qovuşub.
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Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu işə salındı

Oktyabrın 30-da BakıTbilisi-Qars dəmir yolu
xəttinin təntənəli açılışı
oldu. Azərbaycan müstə
qillik tariximizin möhtə
şəm layihələrindən biri
nin reallaşmasına rəh
bərlik etməklə regional
və qlobal əhəmiyyətli
layihələri uğurla həyata
keçirə bildiyini növbəti
dəfə təsdiqlədi.
2
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Qeyd edək ki, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun tikintisinə dair sa
ziş 2007-ci il fevralın 7-də Tbilisidə
imzalanıb. Həmin ilin noyabrında
Gürcüstanın Marabda məntəqəsin
də dəmir yolu xəttinin təməli qo
yulub. 2008-ci ilin iyulunda isə
Qars şəhərində Qars-Gürcüstan
sərhədi hissəsinin tikintisinin tə
məlqoyma mərasimi keçirilib.
Ümumi uzunluğu təxminən 850
kilometr olan Bakı-Tbilisi-Qars də
mir yolu xəttinin 504 kilometri
Azərbaycanın, 263 kilometri Gür
cüstanın ərazisinə düşür. Yolun 79
kilometri isə Türkiyə ərazisində
dir.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu ilə
üçüncü istismar ilində təqribən 3-5
milyon ton, beşinci istismar ilində
6-8 milyon ton yük, bundan sonra
isə ildə 3 milyon sərnişin və 17 mil
yon ton yük daşınacaq. Bu dəmir
yolu ilə bir günə Qarsa, iki gün ya
rıma isə İstanbula getmək müm

kün olacaq. Bu isə regionda turiz
min inkişafına güclü təsir göstərə
cək. Bütün bunlar Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xəttinin əhəmiyyətini,
onun təhlükəsizliyini, etibarlılığı
nı, sürət və vaxt tezliyini aydın
göstərir. Belə ki, bu yol istifadəyə
verildikdən sonra mövcud yükda

şımalarla müqayisədə zaman fərqi
iki dəfəyədək azalacaq.
Bu layihənin Qədim İpək Yolu
üzərində qurulması region ölkələri
üçün onun cəlbediciliyini artırır və
eyni zamanda, coğrafiyada yerlə
şən türkdilli ölkələrin inteqrasiya
sında mühüm əhəmiyyət daşıyır.
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Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu Mər
kəzi Asiya ölkələrinin - Türkmə
nistan, Qazaxıstan, Özbəkistan,
Qırğızıstan və Tacikistan, həmçi
nin Əfqanıstanın Avropa və dünya
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bazarlarına çıxışını asanlaşdırır.
Bakı-Tbilisi-Qars layihəsinin
əsas üstünlüklərindən biri də odur
ki, Azərbaycan Gürcüstan ərazisin
dən keçməklə Türkiyə ilə birbaşa

dəmir yolu əlaqəsinə sahib olur, bu
isə iki dövlət arasında münasibət
ləri daha da möhkəmləndirməyə
xidmət edir. Digər məsələ bu layi
hənin Naxçıvan Muxtar Respubli

kasına qədər uzanmasıdır. Gələ
cəkdə Qarsdan Naxçıvana ayrıca
dəmir yolu xəttinin çəkilməsi nə
zərdə tutulur ki, bu da muxtar res
publikanın Ermənistanın blokada
sından çıxarılmasına və onun nəq
liyyat müstəqilliyinin təmin edil
məsinə səbəb olacaq.
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun
açılışı münasibəti ilə Bakı Beynəl
xalq Dəniz Ticarət Limanında keçi
rilən təntənəli mərasimdə Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyev, Birinci vitse-prezi
dent Mehriban Əliyeva, Türkiyə
Respublikasının Prezidenti Rəcəb
Tayyib Ərdoğan və xanımı Əminə
Ərdoğan, Qazaxıstan Respublika
sının Baş naziri Bakıtjan Saqinta
yev, Gürcüstan Respublikasının
Baş naziri Giorgi Kvirikaşvili, Öz
bəkistan Respublikasının Baş nazi
ri Abdulla Aripov, həmçinin Taci
kistan və Türkmənistan respubli
kalarından nümayəndə heyətləri
iştirak etdilər. Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti İlham Əliyev
tədbirdə çıxış etdi. Bakı-TbilisiQars dəmir yolunun açılışı müna
sibəti ilə təbriklərini çatdıran döv
lət başçısı vurğuladı ki, bu dəmir

yolu tarixi və strateji əhəmiyyəti
olan layihədir. O, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun Avropa ilə Asiyanı
birləşdirən ən qısa, etibarlı yol ol
duğunu və gələcəkdə böyük yük
lərin daşınacağı bu yolun Avrasi
yanın nəqliyyat xəritəsində önəmli
hissəyə çevrildiyini dedi.
Prezident İlham Əliyev BakıTbilisi-Qars dəmir yolunun verdiyi
imkanlardan danışdı. O qeyd etdi
ki, bu layihə ölkələrimiz arasında
əməkdaşlığımızın dərinləşməsinə,
sabitliyə və təhlükəsizliyə xidmət
göstərəcək, ən əsası isə ölkələrimi
zin geosiyasi əhəmiyyətini artıra
caq. Dövlət başçısı həm də söylədi
ki, Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu
nun tikintisi Azərbaycan, Gürcüs
tan və Türkiyə arasında dostluğun
təzahürüdür, dövlətlərimiz bun
dan əvvəl də bir sıra iri layihələrin
həyata keçirilməsində birgə fəaliy
yət göstəriblər: “Bizim güclü iradə
miz, qarşılıqlı dəstək, bir-birimizə
inam olan yerdə bütün işləri gör
mək mümkündür. Bakı-TbilisiQars dəmir yolunun tikintisi bu
nun əyani misalıdır. Əminəm ki,
regional əməkdaşlığa ən böyük
töhfə verən ölkələr - Azərbaycan,

Gürcüstan və Türkiyə bundan son
ra da daim bir yerdə olacaqlar, birbirini dəstəkləyəcəklər”.
Son illər ölkəmizdə nəqliyyat
infrastrukturunun yaradılmasına
xüsusi diqqət göstərildiyini, 11 min
km-lik avtomobil yolunun çəkildi
yini, 6 beynəlxalq hava limanının
istifadəyə verildiyini, müasir dəniz
donanmasının yaradıldığını, gəmi
qayırma zavodunun tikildiyini de
yən Prezident İlham Əliyev Ələtdə
Bakı Beynəlxalq Dəniz Ticarət Li
manının fəaliyyətini xüsusi vurğu
ladı. Dövlət başçısı bir daha qeyd
etdi ki, Bakı-Tbilisi-Qars layihəsi
ölkələri bir-birinə daha yaxın edə
cək və bölgədə sabitliyin, təhlükə
sizliyin təminatı işində öz rolunu
oynayacaq.
Tədbirdə çıxış edən Gürcüsta
nın Baş naziri Giorgi Kvirikaşvili
dedi ki, yeni dəmir yolu xətti təkcə
bizim regionda deyil, onun ətrafın
da da mövcud iqtisadi şəraiti dəyi
şəcək, vətəndaşlarımızı bir-birinə
bağlayacaq, ölkələrimizin tranzit
və logistik potensialından daha sə
mərəli istifadəsinə imkan yarada
caq, regionun nəqliyyat və ticari
statusunu möhkəmləndirəcək. Bu
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layihənin həyata keçirilməsinin
həm də burada təmsil edilən ölkə
lərin birliyinin nümayişi olduğunu
deyən Baş nazir Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolunun dövlətlərimiz və
region üçün uğurlu olacağına
əminliyini ifadə etdi.
Tədbirdə iştirak edən Qazaxısta
nın Baş naziri Bakıtjan Saqintayev
diqqətə çatdırdı ki, Bakı-TbilisiQars dəmir yolu layihəsi Türkiyə
yə və Şərqi Avropaya, Aralıq dəni
zinə çıxışı təmin edir və eyni za
manda, Avropaya qədər uzanacaq,
transxəzər beynəlxalq daşımaların
da əsas təməl layihələrdən biri ola
caq. Bu yeni dəmir yolu ölkələrimi
zin nəqliyyat və logistik imkanları
nın inkişaf etdirilməsinə töhfə ve
rəcək.
Son illərdə Qazaxıstanda tranzit
və logistik layihələrlə bağlı tədbir
lərin görüldüyünü, Transxəzər
dəhlizinə dəstək göstərildiyini de
yən Baş nazir Bakı-Tbilisi-Qars də
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mir yolunun regional ticarətin in
kişafına təkan verəcəyinə, iqtisadi
artım üçün əlavə potensial yarada
cağına, bütün Cənubi Qafqaz re
gionunun sabit və təhlükəsiz inki
şafına stimul olacağına əminliyini
ifadə etdi.
Özbəkistanın Baş naziri Abdulla

Aripov çıxışında bu gün genişmiq
yaslı Şərq-Qərb nəqliyyat dəhlizi
nin mühüm bəndinə çevriləcək Ba
kı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun həm
Mərkəzi Asiya ölkələri, həm də bü
tövlükdə qitənin müvafiq hissəsi
üçün əhəmiyyətli olduğunu xüsu
silə qeyd etdi. O dedi ki, regionda

işə salınan bu dəmir yolunun Çin
ilə Avropa arasında ən qısa dəmir
yolu dəhlizi yaratmağa imkan ve
rəcəyinə şübhə yoxdur. Baş nazir
həm də Özbəkistanın öz yüklərini
bu dəmir yolu ilə daşımağa maraq
göstərdiyini diqqətə çatdırdı. O,
layihənin reallaşmasında əməyi
olan ölkələri təbrik etdi, onlara
uğurlar arzuladı.
Sonra Türkiyənin Baş naziri Bi
nali Yıldırımın müraciəti səsləndi
rildi. Tarixi gün münasibəti ilə təb
riklərini çatdıran Baş nazir bu layi
həni dövlətlərimiz arasındakı mü
nasibətlərin göstəricisi kimi qiy
mətləndirdi. O, Çindən başlayaraq
bütün Orta Asiya ölkələrini əhatə
etməklə Azərbaycan, Gürcüstan və
Türkiyəni birləşdirərək Avropaya
uzanan Qədim İpək Yolunun önəm
li hissəsi olan Bakı-Tbilisi-Qars də
mir yolu xəttinin Avrasiya coğrafi
yasında mədəniyyətlərin birləşmə
sinə xidmət etdiyini söylədi.
Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib
Ərdoğan çıxışında bildirdi ki, Bakı-

Tbilisi-Qars dəmir yolu yeni İpək
Yolu xəritəsinin ən mühüm həlqə
lərindən biridir. Bu dəmir yolunun
tam gücü ilə işləməsi üçün Türki
yədə də bir çox işlərin görüldüyü
nü, Marmaray sürətli qatar xəttinin
inşa edildiyini, bu yolun zaman və
qısa yol baxımından əhəmiyyətli
olduğunu deyən Türkiyə dövlət
başçısı bu yolun faydalarının iqti
sadi mənfəətlərlə yekunlaşmadığı
nı, onun regionda həm də sülhün
və təhlükəsizliyin təminatına xid
mət etdiyini, yük və sərnişin daşın
ması ilə yanaşı, məlumat mübadi
ləsi ilə də ölkələrimizin qlobal inki
şafına töhfə verəcəyini bildirdi.
Çıxışlardan sonra Bakı-TbilisiQars dəmir yolunun tikintisindən,
layihənin icrasına başlandığı vaxt
dan görülən işlərdən bəhs edən,
onun texniki-iqtisadi əhəmiyyəti,
region və dünya üçün önəmi haq
qında məlumat verilən qısa filmin
nümayişi oldu. Ardından dövlət
və hökumət başçıları Bakı-TbilisiQars dəmir yolu xəttinin çivlərini

vurdular və yoldəyişən qurğunu
işə saldılar. Bununla da Bakı-Tbi
lisi-Qars dəmir yolu xətti ilə hərə
kət edən ilk yük qatarı yola düşdü. Dövlət və hökumət başçıları
memorial daşın üzərindən örtüyü
götürdülər və birgə foto çəkdirdi
lər. Sonda dövlət və hökumət baş
çıları qatarla açılış mərasiminin
keçirildiyi Ələt limanından BakıTbilisi-Qars dəmir yolu xətti ilə
Ələt dəmir yolu stansiyasına yola
düşdülər.
Qeyd edək ki, Avropa ilə Asiya
nı birləşdirən və dünyanın 100 bö
yük layihəsi siyahısına daxil olan
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolu xətti
nin işə salınması Azərbaycanın
dövlət müstəqilliyinin gücləndiril
məsində, iqtisadi qüdrətinin artı
rılmasında yeni mühüm strateji
amildir. Bu, həm də layihənin icra
sında nadir əməkdaşlıq formatı
göstərən üç ölkə - Azərbaycan,
Gürcüstan və Türkiyə arasındakı
əlaqələrin strateji təzahürünü bü
tün dünyaya nümayiş etdirir.
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PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN
BELARUS RESPUBLİKASINA VƏ
SANKT-PETERBURQA SƏFƏRİ UĞURLU OLUB
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə parlament nümayəndə heyətimiz
oktyabrın 10-dan 16-dək Belarus Respublikasında, habelə MDB PAA-nın şura icla
sında və Parlamentlərarası İttifaqın (PAİ) 137-ci  Assambleyasında iştirak etmək
üçün Rusiya Federasiyasının Sankt-Peterburq şəhərində səfərdə olub.
Nümayəndə heyətinin tərkibinə
Milli Məclisin komitə sədrləri
Ziyad Səmədzadə, Fuad Muradov,
deputatlardan Xanlar Fətiyev,
Ülviyyə Ağayeva, parlament Apa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev və
digər rəsmi şəxslər daxil idi.
Belarusa səfər zamanı nümayən
də heyətimiz oktyabrın 11-də
Minskdə Böyük Vətən müharibə
sində həlak olanların xatirəsinə
ucaldılan abidəni ziyarət edib,
Qələbə meydanında yerləşən abi
də kompleksi önünə əklil qoyub.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədovun başçılıq
etdiyi parlament nümayəndə heyə
ti Belarus Respublikasının dövlət
rəsmiləri ilə bir sıra görüşlər keçi
rib. Belarus Respublikası Şurasının
Sədri Mixail Myasnikoviç ilə görüş
də Belarusla Azərbaycan arasında
siyasi, iqtisadi, elmi və mədəni əla
qələrin inkişafına dəyərli fikirlər
səslənib. Qeyd olunub ki, hazırda
Belarusda Azərbaycanın 58 şirkəti
fəaliyyət göstərir. Azərbaycanda
isə Belarusun 70-ə yaxın müxtəlif
şirkəti mövcuddur.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov öz çıxışında söyləyib ki,
regional parlament qurumları

8

Milli Məclis

yaradılmalıdır və bu istiqamətdə
Azərbaycan və Belarus parlament
ləri birgə çalışa bilərlər.
Spiker vurğulayıb ki, Azərbay
canla Belarus arasında hərbi-texni
ki əməkdaşlıq da yüksək səviyyə
dədir. Belarusun Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsi ilə bağlı Azərbaycanın haqlı
mövqeyini dəstəklədiyini deyən
Milli Məclisin Sədri bildirib ki,
2016-cı ilin aprel ayında cəbhə xət
tində baş vermiş hadisə zamanı

Belarus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko dərhal bəyanat verərək
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəkləyib.
Səfər zamanı Milli Məclisin Səd
ri Oqtay Əsədov Belarus Respubli
kası parlamentinin Nümayəndələr
Palatasının Sədri Vladimir Andrey
çenko ilə də görüşüb. Görüşdə
ölkələrimizin beynəlxalq təşkilat
larda sıx əməkdaşlığından söz açı
lıb. Belarus rəsmisi bildirib ki,
ölkəsi ATƏT PA-nın İpək Yoluna

Dəstək Qrupu ilə fəal əməkdaşlıq
etmək niyyətindədir. Milli Məcli
sin Sədri Oqtay Əsədov deyib ki,
dövlətlərimiz arasında imzalanmış
sənədlər münasibətlərimizin hüqu
qi bazasını təşkil edir. Hər iki ölkə
nin qanunverici orqanlarındakı
dostluq qrupları arasında əlaqələr
genişləndirilməlidir.
Söhbət zamanı parlamentlərara
sı əlaqələrin inkişaf perspektivləri,
maşınqayırma, kənd təsərrüfatı,
elm, təhsil, mədəniyyət sahələrin
də əlaqələrin dərinləşməsi barədə
fikir mübadiləsi aparılıb.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dovun başçılıq etdiyi parlament
nümayəndə heyəti oktyabrın 11-də
Minsk Traktor Zavodunun fəaliy
yəti ilə tanış olub.
Rəsmi səfər çərçivəsində nüma
yəndə heyətimiz Belarus Respubli
kasının Baş naziri Andrey Kobya
kov ilə görüşüb. Görüşdə Baş nazir
deyib ki, Azərbaycan bölgədə Bela
rusun ən etibarlı dostu və strateji
müttəfiqidir.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov Azərbaycanın təşəbbüsü və
iştirakı ilə həyata keçirilən qlobal
iqtisadi layihələrdən söz açıb. Spi
ker Azərbaycanla Belarus arasında
mövcud olan iqtisadi, ticari, elmi,
mədəni əlaqələrin daha da inkişaf
etdirilməsi üçün birgə layihələrin
həyata keçirilməsinin vacibliyini
vurğulayıb. Spiker deyib ki, Minsk

Traktor Zavodunun Gəncə Avto
mobil Zavodunda istehsal olunan
traktor və avtomobilləri Azərbay
can vasitəsi ilə Türkiyə bazarına
çıxarılacaq.
Oktyabrın 12-də Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Oqtay Əsədov, Belarus Respublika
Şurasının Sədri Mixail Myasniko
viç və Belarus parlamentinin
Nümayəndələr Palatasının Sədri
Vladimir Andreyçenko Azərbay
can nümayəndə heyətinin Minskə
rəsmi səfərinin yekununa dair
Bəyannamə imzalayıblar. Bəyan
namədə Azərbaycan və Belarus
parlamentlərinin iki ölkə arasında
iqtisadi-ticari, mədəni, elmi, təhsil

sahələrində əlaqələrin inkişafına
töhfələri qeyd edilib.
Nümayəndə heyətimiz səfər çər
çivəsində Belarus Dövlət Böyük
Vətən Müharibəsi Tarixi Muzeyin
də olub. İkinci Dünya müharibə
sində qəhrəmancasına həlak olmuş
həmyerlilərimizin döyüş tarixi ilə
maraqlanıb. Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov muzeyin “Xatirə
kitabı”na ürək sözlərini yazıb.
Həmin gün nümayəndə heyəti
miz Minskdə Azərbaycan Ticarət
Evinin fəaliyyəti ilə də tanış olub.
Deputatlara qurumun fəaliyyəti
barədə ətraflı məlumat verilib.
Oktyabrın 13-də Minskdə Milli
Məclisin Sədri Oqtay Əsədovla
Belarus Prezidenti Aleksandr
Lukaşenko arasında görüş keçiri
lib. Prezident bildirib ki, Belarus və
Azərbaycan parlamentləri ikitərəf
li münasibətlərin inkişafına mü
hüm töhfə verə bilərlər.
Parlamentin öz imkanlarının və
üstünlüklərinin olduğunu qeyd
edən Aleksandr Lukaşenko deyib:
“Mən parlamentlərin imkanlarını
yaxşı bilirəm. Düşünürəm ki, par
lamentlər ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkişafına təkan
verə bilər. Prezident kimi şəxsən
mən Belarus parlamenti Sədrinin
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fikirlərinə çox diqqət yetirirəm.
Bilirəm ki, Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev də çox demokratik,
yüksək təhsilli və intellektual şəxs
dir. Əgər ölkə parlamenti vacib
məsələni irəli sürərsə, ona xüsusi
diqqət yetirir”.
Belarus dövlətinin başçısı qeyd
edib ki, hər iki ölkənin öz yolu, öz
siyasi xətti var. “Ölkələrimiz ara
sında çox səmimi və yaxşı münasi
bətlər var. Sözsüz ki, biz dost kimi
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bir-birimizə etibar edirik”, - deyə
Belarus Prezidenti vurğulayıb.
“Biz birlikdə Cənub və Şərqə
doğru addımlayırıq. İqtisadi sahə
də bu siyasəti dəstəkləməkdə
davam edəcəyik. Belarus ilə Azər
baycan arasında hərbi-texniki
sahədə əməkdaşlıq genişlənir,
bunu heç kimdən gizlətmirik.
Azərbaycana bu sahədə dəstək
verməkdə israrlıyıq. Belarus Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsinin sülh

yolu ilə Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyü çərçivəsində həllinin tərəfda
rıdır və bununla bağlı qətiyyətli
mövqeyini davam etdirəcək”, deyə Aleksandr Lukaşenko qeyd
edib.
Soçidə MDB Dövlət Başçıları
Şurasının iclasında Azərbaycan
Prezidenti İlham Əliyevlə görüş
düyünü xatırladan Aleksandr
Lukaşenko deyib ki, bu görüşdə
ikitərəfli münasibətlərə dair geniş
müzakirələr aparılıb.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov səfər zamanı göstərdikləri xoş
və doğma münasibətə görə Belarus
dövlətinin başçısına təşəkkür edə
rək, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyevin səmimi salamlarını Prezi
dent Aleksandr Lukaşenkoya çat
dırıb. Ermənistan-Azərbaycan,
Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə
bağlı Belarusun tutduğu mövqeyə
görə təşəkkürünü bildirən spiker
xatırladıb ki, 2016-cı il aprel hadi
sələrində Belarus Prezidenti bəya
nat verərək münaqişənin Azərbay
canın ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllini dəstəkləyib.

Oqtay Əsədov: “Özgə torpaqlarının qəsb edilməsinə göz yumulmasının bütün dünyada
sülh və təhlükəsizlik üçün nə dərəcədə qorxulu olduğu hamılıqla qəbul edilməlidir”
Oktyabrın 13-də parlament
nümayəndə heyətimiz Rusiyanın
Sankt-Peterburq şəhərinə səfər
edib. Burada Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov MDB Ölkələri Par
lamentlərarası Assambleyası Şura
sının iclasında iştirak edib.
Sankt-Peterburqun Tavriya Sara
yında keçirilən iclasda, həmçinin
Rusiya Dövlət Dumasının Sədri
Vyaçeslav Volodin, MDB Parla
mentlərarası Assambleyası Şurası
nın Sədri Valentina Matviyenko,
Belarus, Qazaxıstan, Qırğızıstan,
Tacikistan və Ermənistan parla
mentlərinin nümayəndələri də işti
rak ediblər.
MDB Parlamentlərarası Assamb
leyası Şurasının Sədri Valentina
Matviyenko iclası açaraq MDB
Dövlət Başçıları Şurasının oktyab
rın 11-də Soçidə keçirilmiş iclası
barədə məlumat verib. Şuranın
üzvləri “Nasizmə bəraət qazandı
rılmasına və antihitler koalisiyası
əsgərlərinin xatirəsinin təhqir olun

masına yol verilməməsi haqqında”
Bəyanat qəbul edib, MDB-nin “Bir
lik uşaqları” V Beynəlxalq MədəniMaarif Forumunun nəticələri, MDB
ölkələrində, o cümlədən Qazaxıs
tan, Qırğızıstan və Ermənistan par
lamentlərində keçirilən seçkilərdə,
habelə 2018-ci ildə baş tutacaq seç
kilərdə müşahidə missiyalarının
təşkili məsələləri ilə bağlı məruzə
ləri dinləyiblər.
İclasda İqtisadi Məsələlər üzrə
Ekspertlər Şurasının yaradılması
təklifi və MDB Parlamentlərarası
Assambleyasının 2018-ci il üçün iş
planı müzakirə olunub.
Sonra Milli Məclisin Sədri Oqtay
Əsədovun rəhbərliyi ilə parlament
nümayəndə heyətimiz oktyabrın
14-də Sankt-Peterburqda öz işinə
başlayan Parlamentlərarası İttifa
qın 137-ci Assambleyasında iştirak
edib.
Assambleyanın açılış mərasi
mində Rusiya Prezidenti Vladimir
Putin çıxış edərək bir sıra aktual

beynəlxalq məsələlərə toxunub.
Qeyd edib ki, son vaxtlar dövlət
lərarası, o cümlədən parlamentlər
arası dialoq, beynəlxalq hüquq sis
temi dəyişikliyə uğrayıb, qanun
vericilərin birbaşa əlaqələrinin
yar ad ılm as ın a məhd udiyy ətl ər
qoyulur. Rusiya rəhbəri qanunve
ricilərə qarşı sanksiyaların tətbiq
olunmasının, parlament struktur
ları çərçivəsində bəzi ölkələrin
nümayəndə heyətlərinin hüquqla
rının pozulmasının yolverilməzli
yini diqqətə çatdırıb. Vladimir
Putin terrorizmlə mübarizədə ikili
standartların tətbiqini, radikal
qüvvələrdən siyasi məqsədlərlə
istifadə olunmasını da pisləyib.
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsə
dov Parlamentlərarası İttifaqın
137-ci Assambleyasında çıxış edib.
Spiker öz nitqində söyləyib ki, təəs
süf ki, ötən 25 il ərzində Ermənis
tan mötəbər beynəlxalq təşkilatla
rın qərar və qətnamələrinə məhəl
qoymur və beynəlxalq hüquq qay

sentyabr-oktyabr 2017

11

SƏFƏR

dalarını kobudcasına pozmaqda
davam edir. Qəribədir ki, təcavüz
karı beynəlxalq təşkilatların qərar
larına əməl etməyə məcbur edən
mexanizm mövcud deyil. Bu isə
Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinə ikili stan
dartlar əsasında yanaşılmasına
gətirib çıxarır.
Oqtay Əsədov daha sonra vur
ğulayıb ki, Azərbaycan ərazisinin
bir hissəsini işğal etmiş və işğal
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etdiyi ərazilərdə etnik təmizləmə
aparmış Ermənistan Azərbaycana
qarşı düşmənçilik siyasətini xris
tian-müsəlman qarşıdurması kimi
qələmə verməyə çalışır. Məqsəd
Azərbaycanın əzəli və tarixi torpa
ğı olan Dağlıq Qarabağ bölgəsində
etnik separatizmə dinlərarası
münaqişə donu geydirmək, eyni
zamanda, ənənəvi xristian ölkələ
rində xristian həmrəyliyi duyğula
rını istismar etmək yolu ilə qonşu

ölkəyə qarşı qəsbkarlıq siyasətinə
haqq qazandırmaqdır.
Azərbaycan parlamentinin Səd
ri deyib: “Biz hesab edirik ki, etnik
separatizmə və davakar millətçili
yə, özgə torpaqlarının qəsb edil
məsinə göz yumulmasının bütün
dünyada sülh və təhlükəsizlik
üçün nə dərəcədə qorxulu olduğu
hamılıqla qəbul edilməlidir. Bey
nəlxalq birlik özündə güc tapıb
qəti tədbirlər görməli və bütün
münaqişələr, o cümlədən Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi hamılıqla tanınmış
beynəlxalq hüquq prinsipləri və
normaları, xüsusən onların arasın
da başlıca prinsip olan dövlətlərin
ərazi bütövlüyü əsasında həll edil
məlidir. Azərbaycan bu gün dünya
birliyinin üzləşdiyi ağır problemlə
rin həlli və sülhün, əmin-amanlı
ğın təmin edilməsi məqsədi ilə
həm ikitərəfli formatda, həm də
beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində
səyləri birləşdirməyə və birgə
fəaliyyət göstərməyə hazırdır”.
Azərbaycanın multikulturalizm
və tolerantlıq modelindən söz açan
Oqtay Əsədov qeyd edib ki, ölkə
mizin dünyaya təqdim etdiyi
demokratik cəmiyyət nümunəsi
etnik mənsubiyyətindən və dini
etiqadından asılı olmayaraq hər
kəsin hüquq və azadlıqlarının
müdafiəsinə təminat verilməsinə,
ölkədə yaşayan xalqların mədəni
sərvətlərinin qorunmasına və inki
şafına əsaslanır.
Milli Məclis Sədrinin sözlərinə
görə, bu gün müxtəlif sivilizasiya
ların və mədəniyyətlərin nüma
yəndələrini bir araya gətirən dün
ya və qitə miqyaslı tədbirlərin
Azərbaycanda keçirilməsi ənənə
halını alıb.
Assambleyada bir sıra təşkilati
məsələlərə də baxılıb. Rusiya Fede

rasiyası Federal Məclisinin Federa
siya Şurasının Sədri Valentina Mat
viyenko Parlamentlərarası İttifaqın
yeni sədri, Türkmənistan, Özbəkis
tan və Vanuatu ittifaqın yeni üzvlə
ri seçiliblər. Beləliklə, ittifaqa daxil
olan parlamentlərin sayı 176-ya
çatıb.
“Mədəni plüralizimin və sülhün
dinlərarası və etnoslararası dialoq
vasitəsi ilə inkişafı” şüarı altında
keçən assambleyada dünyanın beş

dən ibarət qrupun iclaslarının
keçirilməsi və təşkilati məsələlər
daxil idi.
Parlamentlərarası İttifaq ən
qədim beynəlxalq parlament təşki
latıdır. 1889-cu ildə yaradılmış bu
ittifaq dünyanın 173 ölkəsinin par
lamentarilərini və 11 parlamentlər
arası təşkilatı birləşdirir.
Parlamentlərarası İttifaqın 137ci Assambleyası çərçivəsində Milli
Məclisin Sədri Oqtay Əsədov quru

yalnız parlamentlərarası əlaqələrin
daha da gücləndirilməsi baxımın
dan deyil, həmçinin işğal olunmuş
ərazilərin azad edilməsi, qaçqın və
məcburi köçkünlərin hüquqları ilə
bağlı qurumun yaratdığı imkan
dan səmərəli istifadə olunması
üçün mühüm platforma kimi də
əhəmiyyətlidir. Bu məsələlərdə
təşkilat önəmli rol oynaya bilər.
Martin Çunqonq növbəti dəfə
bu vəzifəyə seçildikdən sonra ilk

qitəsindən 100-ə yaxın ölkənin par
lament sədrləri və 150-dən çox
ölkənin nümayəndə heyətləri işti
rak edib. Assambleya çərçivəsində
Qadın Parlamentariləri və Gənc
Parlamentarilər forumları, tematik
iclaslar və sessiyalar keçirilib.
Dörd gün davam edən assamb
leyanın gündəliyinə Parlamentlər
arası İttifaqın geosiyasi qrupları
nın - Afrika qrupu, Ərəb qrupu,
Asiya-Sakit Okean qrupu, Avrasi
ya qrupu, Latın Amerikası qrupu,
Qərbi və Mərkəzi Avropa ölkələri,
Kanada və bəzi başqa dövlətlər

mun baş katibi Martin Çunqonq ilə
görüşüb. Spiker Martin Çunqon
qun baş katib seçildikdən sonra
Azərbaycana səfərini məmnunluq
la xatırlayıb. Sədr əlaqələrimizi
yenidən canlandırmaq üçün quru
mun regional konfranslarından və
ya forumlarından birinin Azərbay
canda keçirilməsini təklif edib. Par
lamentin Sədri həmçinin Azərbay
canın ittifaq tərkibindəki geosiyasi
qruplardan birinə daxil olmaq niy
yətini də diqqətə çatdırıb.
Oqtay Əsədov qeyd edib ki, Par
lamentlərarası İttifaq ölkəmiz üçün

səfərlərindən birini məhz Azərbay
cana etdiyini vurğulayıb. O, Ermə
nistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin dialoq yolu ilə
həllinin vacibliyini qeyd edib,
problemin ətraflı müzakirəsi üçün
Azərbaycanın qurum çərçivəsində
mövcud olan 6 geosiyasi qrupdan
birinə üzv olmasının əhəmiyyətini
diqqətə çatdırıb.
Nümayəndə heyətimiz oktyab
rın 16-da vətənə dönüb.
Akif Təvəkküloğlu
Milli Məclisin Mətbuat katibi,
Əməkdar jurnalist
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Oktyabrın 24-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Panafrika Parlamentinin
Sədri Rocer Nkodo Danqın rəhbər
lik etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Spiker bildirdi ki, Azərbaycan
25 ildir ki, müstəqillik əldə edib. 70
il sovetlər birliyində olmağımıza
baxmayaraq, xalqımız öz milli-mə
nəvi dəyərlərini və tarixi ənənələri
ni qoruyub saxlaya bilmişdir. Hələ
o dönəmdə neft ölkəsi kimi tanı
nan Azərbaycan bu gün də bu mil
li sərvəti ilə dünyada böyük nüfuz
qazanmışdır.
Qlobal neft və qaz kəmərlərinin
reallaşmasına böyük töhfələr ve
rən Azərbaycanda təkcə enerji layi
hələri deyil, iqtisadiyyatın digər
sahələri də sürətlə inkişaf etmək
dədir. Bildirildi ki, Azərbaycanla
Cibuti arasında imzalanmış sazişə
əsasən “Silk vey” yükdaşıma şirkə
ti ilə hava daşımaları sahəsində
uğurlu əməkdaşlıq həyata keçirilir.
Gələcəkdə Keniya ilə də belə bir
sazişin imzalanması gözlənilir.
Sədr humanitar sahədə də ölkəmi
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zin Afrika dövlətləri ilə əməkdaş
lıq etdiyini diqqətə çatdırdı. Qeyd
edildi ki, Afrika İttifaqına daxil
olan 9 ölkədə Azərbaycanın
“AİDA” təşkilatı tərəfindən 50 min
dən çox insanın görmə qabiliyyəti
bərpa olunub.
Sədr dedi ki, 2011-ci ildən ölkə
miz Afrika İttifaqında müşahidəçi
qismində iştirak edir. Panafrika
Parlamentində də belə bir status
almaq niyyətindəyik.
Bildirildi ki, Azərbaycanın bey
nəlxalq tədbirlərin reallaşdırılma
sında böyük təcrübəsi vardır. Bu
gün biz “EKSPO-2025” sərgisinin
Bakıda keçirilməsində iddialıyıq.
Ümidvarıq ki, bu məsələdə sizin
təşkilat da öz dəstəyini əsirgəmə
yəcək.
Görüşdə Sədr Dağlıq Qarabağ
münaqişəsindən söz açdı. Qeyd
edildi ki, bu gün işğalçı Ermənis
tandan başqa bütün dünya dövlət
ləri Azərbaycanın ərazi bütövlü
yünü dəstəkləyir. Biz problemin
beynəlxalq hüquq normaları çər
çivəsində ədalətli həllinə tərəfda
rıq.

Rocer Nkodo Danq xüsusi qeyd
etdi ki, Afrika ölkələri Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyir
və regional münaqişələrin beynəl
xalq hüququn norma və prinsipləri
əsasında həllinə tərəfdardır.
O, Milli Məclisin Panafrika Par
lamentində müşahidəçi statusu al
ması məsələsinə müsbət yanaşa
raq, müraciət olunacağı təqdirdə
məsələnin tezliklə həllini tapaca
ğına inamını ifadə etdi. Bildirildi
ki, qonağın təmsil etdiyi təşkilat
“EKSPO-2025” sərgisinin Bakıda
keçirilməsi ilə bağlı məsələdə ölkə
mizin namizədliyini dəstəkləyə
cəkdir.

Oktyabrın 19-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Litva Respublikası Sey
minin Sədr müavini xanım İrena
Şiaulienenin başçılıq etdiyi nüma
yəndə heyəti ilə görüşdü.
Spiker tərəflər arasında siyasi
dialoqun yüksək səviyyədə oldu
ğunu xüsusi qeyd etdi. Bildirildi

ki, ölkələrimizin qanunvericilik or
 anları arasında yaxşı əlaqələr qu
q
rulmuşdur. Hər iki parlamentdə
işçi qruplarının fəaliyyət göstərmə
si təqdirəlayiqdir. Sədr vaxtı ilə
Seymdə ermənipərəst qüvvələr tə
rəfindən Dağlıq Qarabağla bağlı
belə bir qrupun yaradılmasını təəs
süf hissi ilə xatırlayaraq, bunun
keçmişdə qaldığını söylədi. Son
seçkilərdən sonra yeni yaradılmış
Seymdə belə hala yol verilmədiyi
üçün onun rəhbərliyinə öz minnət
darlığını bildirdi.
Milli Məclisin Sədri Avropa İtti
faqı ilə əməkdaşlıq çərçivəsində
reallaşdırılan Tvinninq layihəsinin
əhəmiyyətini xüsusi vurğuladı.
Qeyd edildi ki, 2009-2011-ci illərdə
Milli Məclis və Litva Seymi məhz
bu layihə çərçivəsində səmərəli
əməkdaşlıq həyata keçirmişlər.
Oqtay Əsədov Azərbaycanın
Avropanın enerji təhlükəsizlik ar
xitekturasına mühüm töhfələr ver
diyini dedi və dövlətimizin qaz,
nəqliyyat layihələrindəki fəaliyyə
tindən də danışdı.
İrena Şiauliene bildirdi ki, Litva
Azərbaycanı özünə strateji tərəf
daş hesab edir və Cənubi Qafqazın
bu bölgəsi ilə həyatın müxtəlif sa
hələrində əməkdaşlığı daha da də
rinləşdirmək niyyətindədir.
Qonaq parlamentlərarası əlaqə
lərin əhəmiyyətini vurğuladı, de
putatlarımızın müxtəlif beynəlxalq
tədbirlərdə görüşlərini və qarşılıqlı
səfərlər zamanı aparılan danışıqla
rı önəmli hesab etdi.

Ölkəmizdə səfərdə olan Bolqa
rıstan Respublikasının Prezidenti
Rumen Radev oktyabrın 13-də
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisi Sədrinin birinci müavini
Ziyafət Əsgərovla görüşdü.
Vitse-spiker Azərbaycanın Bol
qarıstanla əlaqələrin inkişafına bö
yük önəm verdiyini dedi. Diqqətə

çatdırıldı ki, Bolqarıstan Azərbay
canla Avropa strukturları arasında
əməkdaşlığın dərinləşməsi baxı
mından mühüm ölkədir və bu öl
kənin 2018-ci ilin birinci yarısında
Avropa İttifaqı Şurasında sədrlik
etməsinin gözlənilməsi bu önəmi
daha da artırır.
Ziyafət Əsgərov bildirdi ki, döv
lətlərimizin parlamentlərarası mü
nasibətləri də yüksək səviyyədədir
və hər iki ölkənin qanunvericilik
orqanlarında fəaliyyət göstərən
qarşılıqlı işçi qrupları müxtəlif bey
nəlxalq təşkilatların parlament st
rukturlarında uğurlu əməkdaşlıq
edirlər.
Milli Məclis Sədrinin birinci
müavini qonağa Azərbaycanın hə
yata keçirdiyi iri neft-qaz layihələri
barədə məlumat verdi. Bildirildi
ki, ölkəmiz iqtisadi inkişafına görə
regionda lider olsa da, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsi bu inkişafa maneə törə
dir.
Prezident Rumen Radev müxtə
lif sahələrdə əməkdaşlığın Azər
baycanla Bolqarıstan arasında əla
qələrin vacib hissəsini təşkil etdiyi
ni diqqətə çatdırdı. O bildirdi ki,
Bolqarıstan Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nin tezliklə sülh yolu ilə həllinə
tərəfdardır.

Oktyabrın 4-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Avropa İttifaqının Siyasi
və təhlükəsizlik komitəsinin sədri
Volter Stivensin başçılıq etdiyi nü
mayəndə heyəti ilə görüşdü.
Sədr bildirdi ki, Azərbaycan Av
ropa İttifaqı ilə əlaqələrin inkişa
fında maraqlıdır. Qeyd edildi ki,
son dövrlərdə tərəflər arasında
müsbət dinamika müşahidə olun
maqdadır. Aİ ilə Azərbaycan ara
sında vaxtı ilə imzalanmış saziş bu
günün reallıqları ilə uyğunlaşmır.

Buna görə də tərəflər arasında yeni
sənədin imzalanması üzrə danışıq
lar aparılır. Spiker ümidvar oldu
ğunu bildirdi ki, Azərbaycanla Av
ropa İttifaqı arasında münasibətlə
rin daha da dərinləşməsinə mane
çilik törədən hallar tezliklə öz
məntiqi həllini tapacaqdır: “Biz hər
zaman bərabərhüquqlu, qarşılıqlı
hörmətə əsaslanan əməkdaşlığa tə
rəfdar olmuşuq. Ancaq bir sıra Av
ropa qurumları tərəfindən ölkəmi
zə yanaşmada ciddi gərginliyə sə
bəb ola biləcək addımlar atılmaq
dadır. Bizə təzyiq etmək istəyən
qüvvələrə dəfələrlə sübut etmişik
ki, Azərbaycanla siyasi təzyiq di
lində danışmaq olmaz”.
Vurğulandı ki, AŞPA və AP tə
rəfindən Azərbaycanla bağlı sə
nəd qəbul etmək artıq bir ənənə
halı almışdır. İnsan hüquqları ilə
əlaqədar müxtəlif mətbu orqan
larda dərc olunmuş yazılar əsasın
da ölkəmizlə bağlı belə addımla
rın atılması qəbuledilməzdir. Belə
məsələlərdə rəsmi qurumların da
fikrini öyrənmək daha obyektiv
olardı. Azərbaycan hakimiyyəti
ölkədə insan hüquqlarının qorun
ması, demokratiyanın daha da
möhkəmlənməsi üçün
gərəkli
olan addımları atır. Müstəqillik
əldə etdikdən sonra Avropaya in
teqrasiya və demokratiyanın daha
da dərinləşməsi xalqımızın düşü
nülmüş, şüurlu seçimi olmuşdur
və biz bu siyasətə bu gün də sadi
qik.
Sədr qeyd etdi ki, bizi tənqid
edən Avropa ölkələrinin özlərində
də müxtəlif sahələrdə problemlər
mövcuddur. Lakin onların məhz
Azərbaycanda olan bir sıra nöqsan
ları qəsdən şişirtməsi və beynəlxalq
təşkilatları da buna alət edərək öl
kəmizə təzyiq göstərməsi anlaşılan
deyil. İkili standartlara son qoyma
ğın vaxtı çoxdan çatmışdır.
Çox təəssüf ki, insan hüquqları
haqqında ağızdolusu danışan bəzi
siyasətçilər Azərbaycanın 20 faiz
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torpağının işğal olunmasına, 1 mil
yon insanın öz yurdlarından di
dərgin düşməsinə, Xocalı soyqırı
mına göz yumurlar. BMT Təhlükə
sizlik Şurasının, AŞPA-nın, AP-nin
və digər beynəlxalq qurumların
Dağlıq Qarabağ ilə əlaqədar qəbul
etdiyi qərar və qətnamələrin yerinə
yetirilməməsinə biganə yanaşırlar.
Azərbaycanın yerləşdiyi regionu
tanımayan, mövcud geosiyasi real
lıqlardan xəbərsiz insanların böl
gədə baş verən hadisələrə qiymət
verməsi ən azından qeyri-ciddi bir
hərəkətdir.
Volter Stivens bildirdi ki, səfərin
məqsədi ölkəmizdəki vəziyyətlə
yaxından tanış olmaq, onları ma
raqlandıran məsələlər ətrafında fi
kir mübadiləsi aparmaqdır.
Qonaq dedi ki, cari ilin noyabr
ayında Şərq tərəfdaşlığı çərçivəsin
də Brüsseldə böyük bir tədbirin
keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdur.
O, təmsil etdiyi qurumla Azərbay
can arasında yeni saziş üzərində
işin başlanmasından məmnunluq
duyduğunu ifadə etdi.
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Oktyabrın 3-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Ukraynanın xarici işlər
naziri Pavlo Klimkinin başçılıq etdi
yi nümayəndə heyəti ilə görüşdü.
Sədr bildirdi ki, Azərbaycan və
Ukrayna xalqları müstəqillik əldə
etdikdən sonra münasibətlər key
fiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəlmiş
dir. Biz Ukrayna ilə əlaqələrimizin
inkişafını xalqlarımızın rifahı na
minə hər iki tərəf üçün önəmli he
sab edirik.
Spiker dedi ki, bu gün Milli
Məclisdə dünyanın müxtəlif ölkə
ləri, o cümlədən Ukraynanın qa
nunvericilik orqanı ilə parlament
lərarası əlaqələr üzrə işçi qrupları
fəaliyyət göstərir. Zənnimizcə, bu
sahədə fəaliyyətin genişlənməsi
ümumi işin xeyrinə olardı.
Pavlo Klimkin parlamentlərin
rolunun əhəmiyyətini vurğulaya
raq, qanunvericilik orqanları ara
sında münasibətlərin genişlənmə
sini önəmli hesab etdi.

Sentyabrın 26-da Milli Məclis
Sədrinin birinci müavini, Müdafiə,
təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mü
barizə komitəsinin sədri, Azərbay
canın NATO PA-da nümayəndə
heyətinin rəhbəri Ziyafət Əsgərov
NATO baş katibinin Qafqaz və
Mərkəzi Asiya üzrə xüsusi nüma
yəndəsi Ceyms Appaturay ilə gö
rüşdü.
Ziyafət Əsgərov əsası Ümum
milli liderimiz Heydər Əliyev tə
rəfindən qoyulan Azərbaycan-NA
TO əlaqələrinin yüksələn xətlə in
kişaf etdiyini söylədi. Qeyd olun
du ki, Azərbaycan Prezidenti İlham
Əliyev NATO-nun 8 sammitində
iştirak edib. Ölkəmiz təşkilatın ke
çirdiyi bütün tədbirlərə qatılır və
bu da qurumla münasibətlərimi
zin səviyyəsinin əsas göstəricisi
dir.
Birinci vitse-spiker ölkəmizin
bölgədə ərazilərin bölünməzliyi
prinsiplərinə sadiq olduğunu, la
kin Ermənistan-Azərbaycan, Dağ

lıq Qarabağ münaqişəsinin re
gionun təhlükəsizliyini ciddi təh
did altında saxladığını qeyd et
di.
Ceyms Appaturay NATO-nun
sülhməramlı
əməliyyatlarında
Azərbaycanın iştirakından danışdı
və Əfqanıstanda təhlükəsizliyin
qorunmasına verdiyi dəstəyə görə
ölkəmizə minnətdarlığını bildirdi.
Sonra qonaq Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsinin yaratdığı fəsadlara,
ermənilər tərəfindən törədilən fa
ciəli hadisələrə görə Azərbaycan
xalqının məyusluğundan xəbər
dar olduğunu bildirdi. Problemin
tezliklə sülh yolu ilə, beynəlxalq
normalar çərçivəsində həllinə
ümid etdiyini vurğuladı.

Sentyabrın 26-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan ATƏT Parlament As
sambleyasının Cənubi Qafqaz üzrə
xüsusi nümayəndəsi Kristian Vige
ninin başçılıq etdiyi nümayəndə
heyəti ilə görüşdü.
Sədr ümidvar olduğunu bildirdi
ki, qonağın bu səfəri ölkəmizlə
onun təmsil etdiyi təşkilat arasında
münasibətlərin inkişafına öz də
yərli töhfəsini verəcəkdir.
Milli Məclisin Sədri Dağlıq Qa
rabağ münaqişəsi barədə də ətraflı
danışdı. O, müxtəlif təşkilatlar tə
rəfindən qəbul olunmuş qərar, qət
namə və bəyannamələrdən ibarət
Xarici İşlər Nazirliyi tərəfindən ha
zırlanmış sənədi qonağa təqdim
etdi. Qeyd olundu ki, problemlə
bağlı bu qədər sənədin qəbul olun
masına baxmayaraq, onların icrası
üçün heç bir tədbir görülməmiş
dir.
Spiker bildirdi ki, nüfuzlu bey
nəlxalq qurumlar Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə bağlı Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü dəstəkləyən sə
nəd qəbul etsələr də, bugünədək
ATƏT-də belə bir addım atılma

mışdır. Dinamik inkişaf edən Azər
baycanın problemi başqa yollarla
həll etmək üçün kifayət qədər gü
cü və qüdrəti vardır. Ancaq biz
beynəlxalq qurumlar qarşısında
götürdüyümüz öhdəliklərə sadiq
qalaraq, məsələnin beynəlxalq hü
quq normaları çərçivəsində həllinə
üstünlük veririk.
Kristian Vigenin Minsk Qrupu
nun ötən dövrdə Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı irəliləyişə nail
olmamasından təəssüfləndiyini
gizlətmədi. Qonaq qeyd etdi ki, is
tənilən halda münaqişə zonasında
status-kvonun dəyişməz qalması
qəbuledilməzdir.

Sentyabrın 14-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Avropa Şurası Parla
ment Assambleyasının Monitorinq
Komitəsinin Azərbaycan üzrə
həmməruzəçiləri Stefan Şennakı
və Sezar Florin Predanı qəbul etdi.
Sədr dedi ki, Monitorinq Komi
təsinin həmməruzəçiləri tərəfindən
ölkəmiz üzrə hazırlanmış “Azər
baycanda demokratik təsisatların
fəaliyyəti” adlı məruzənin mətni
ilə tanışdır. Qeyd edildi ki, sənəd
də müsbət məqamlarla yanaşı, sual
doğuran bəzi məsələlər də öz əksi
ni tapmışdır. Azərbaycan tərəfi
həmməruzəçiləri maraqlandıran
sualları birgə müzakirə etməyə ha
zırdır.
Vurğulandı ki, Azərbaycan bü
tün istiqamətlərdə AŞPA ilə əmək
daşlığı genişləndirmək niyyətində
dir. Lakin bu əməkdaşlıq qarşılıqlı
hörmətə əsaslanmalı və hər iki tə
rəfin maraqlarına cavab verməli
dir. Azərbaycan hakimiyyəti öz
daxili və xarici siyasətini milli və
dövlətçilik maraqlarına uyğun for
malaşdırır.
Stefan Şennak qeyd etdi ki, ilk
dəfədir ki, sessiyaya bir həftə qal
mış ölkə üzrə hazırlanmış hesaba

tın müzakirəsi məqsədilə həmin
dövlətin nümayəndələri ilə görüş
üçün belə bir səfər baş tutur. Biz
hesab edirik ki, Monitorinq Komi
təsinin Azərbaycan üzrə hazırladı
ğı məruzədə öz əksini tapan məsə
lələr barədə yerində müzakirələr
aparmaq ümumi işin xeyrinə olar
dı.

Sentyabrın 8-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ATƏT Parla
ment Assambleyasının sədri xanım
Kristin Muttonenin başçılıq etdiyi
nümayəndə heyətini qəbul etdi.
Qəbulda spiker Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi ilə əlaqədar ATƏT-in
Minsk Qrupunun yaradılmasına
baxmayaraq, ötən 25 il ərzində mü
naqişənin həlli istiqamətində göz
lənilən nəticənin əldə edilmədiyini
söylədi. Bildirildi ki, bu hal Azər
baycan ictimaiyyətində bu qrupa
olan inamı getdikcə azaldır.
Dünyanın digər bölgələrində
münaqişələr baş verən zaman iş
ğalçıya qarşı sanksiyalar qəbul
olunur, ona lazımi təzyiqlər göstə
rilir. Ancaq Dağlıq Qarabağ mü
naqişəsi ilə əlaqədar Ermənistana
münasibətdə biz bunu görmürük.
Əvəzində isə cəbhə xəttində mül
ki insanlar, qocalar və uşaqlar qət
lə yetirilir. Ötən ilin aprelində
Azərbaycanın Ermənistanın təxri
batına verdiyi cavab bir daha gös
tərdi ki, biz münaqişəni başqa va
sitələrlə də həll edə bilərik. Ancaq
biz öz beynəlxalq öhdəliklərimizə
sadiqik.
Kristin Muttonen ölkə Prezi
denti ilə ən müxtəlif istiqamətlər
üzrə - Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin həlli yolları, təhsil, Qədim
İpək Yolunun bərpası və digər
məsələlərlə bağlı aparılan müza
kirələri, Milli Məclisdə həmkarları
ilə keçirdiyi görüşləri yüksək qiy
mətləndirdi.
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Yeni Azərbaycan
Partiyası:
regionun ən qüdrətli siyasi təşkilatı

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin deputatı

Azərbaycan Respublikası 1991ci il oktyabrın 18-də Müstəqillik
haqqında Konstitusiya Aktını qə
bul etdi və xalqımızın həyatında
yeni inkişaf mərhələsinin bünövrə
si qoyuldu. Müstəqilliyin əldə edil
məsi ölkəmiz qarşısında çox geniş
inkişaf perspektivləri açırdı. Lakin
həmin illərdə başlanan dövlət qu
ruculuğu prosesi çox böyük prob
lemlər və çətinliklərlə üzləşdi.
Bunların bir qismi Ermənistanın
ölkəmizə ərazi iddiaları irəli sür
məsi və bu məqsədlə hərbi təcavü
zə əl atması nəticəsində Azərbay
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Hər bir tarixi şəxsiyyəti yaşadan onun vətənin və
millətin tərəqqisinə yönələn ideyaları və bu ideyala
rın praktikada reallaşma dərəcəsidir. Bir sözlə, söz və
əməl arasında üzvi vəhdət zəruridir. Ümummilli li
derimiz Heydər Əliyevin bütün həyat və fəaliyyəti
məhz nəzəriyyə və praktikanın uğurlu tətbiqi ilə,
“Qoy ədalət zəfər çalsın!” şüarını rəhbər tutaraq,
xalqın rifahı naminə yorulmaz əməlləri ilə sıx şəkil
də bağlıdır. Tarix elə gətirdi ki, sonralar Ulu öndəri
mizin yaratdığı partiya da yüksək ədalət prinsipləri
nə sadiq qaldığı üçün ədalətsizliyə qarşı mübarizə
zəminində formalaşdı və möhkəmləndi.
canın torpaqlarını işğal etməsi ilə
bağlı idi. Sovet hakimiyyəti döv
ründə erməni separatizminin qar
şısında ən böyük sipər görkəmli
dövlət xadimi Heydər Əliyev idi.
Təsadüfi deyil ki, məhz 1987-ci il
də erməni millətçilərinin tövsiyəsi
və dəstəyi ilə Heydər Əliyev Azər
baycan xalqına qarşı qərəzli möv
qedə dayanan M.Qorbaçov tərəfin
dən siyasi hakimiyyətdən uzaqlaş
dırıldı və yalnız bundan sonra er
məni separatizmi güclənərək Dağ
lıq Qarabağ problemini yenidən
ortaya atdı. Bu dövrdə Ermənista

nın hərbi təcavüzə əl atması Azər
baycanın dövlət müstəqilliyi yo
lunda ciddi bir problemə çevrildi.
Müstəqil dövlət quruculuğu
üçün ciddi maneə yaradan digər
problem isə həmin dövrdə səriştə
siz və təsadüfi adamların Azərbay
canda siyasi hakimiyyəti ələ keçir
mələri ilə bağlı idi. Səriştəsiz və
xəyanətkar siyasəti ilə Azərbaycan
xalqının sonsuz nifrətinə səbəb
olan və milli maraqlarımızı ardıcıl
olaraq tapdalayan A.Mütəllibov
hakimiyyəti tərk etmək məcburiy
yətində qaldı. Ölkədəki böhrandan

sui-istifadə edən Azərbaycan Xalq
Cəbhəsi siyasi hakimiyyəti zəbt et
di. AXC-nin siyasi hakimiyyəti de
mokratik yollarla deyil, zorakı və
qeyri-sivil metodlarla ələ keçirmə
si əslində bolşevizmin açıq təzahü
rü idi. Kütlə psixologiyasının və
kütləvi psixoz vəziyyətin yaratdığı
imkanlardan yararlanan, təsadüfi
və idarəetmə təcrübəsinə malik ol
mayan şəxslərin siyasi hakimiyyət
də təmsil olunması çox keçmədən
cəmiyyətdə özünün ağır fəsadları
nı qabarıq şəkildə göstərməyə baş
ladı.
Həmin dövrdə Azərbaycan xal
qı çoxsaylı problemlər girdabından
qurtulmağın yeganə çıxış yolunu
tanınmış siyasətçi Heydər Əliyevin
siyasi hakimiyyətə dəvət edilmə
sində görürdü. Bu məqsədlə ölkə
ziyalıları Heydər Əliyevin siyasətə
qayıdışına mane olmaq üçün Mü
təllibov hakimiyyəti tərəfindən or

taya atılmış “yaş senzi” adlanan
bədnam qeyri-demokratik qanu
nun aradan qaldırılmasına çalışır
dı. Bununla bağlı keçirilən mitinq
lərdə ölkə vətəndaşlarının əksəriy
yəti yaş senzinin ləğv edilməsini,
Heydər Əliyevin vaxt itirilmədən
siyasi hakimiyyətə dəvət olunmasını və onun xalq arasındakı nüfu
zundan ümummilli məsələlərin
həllində istifadə edilməsini zəruri
sayırdı.
Heydər Əliyev həmin dövrdə
ictimai-siyasi proseslərə fəal şəkil
də qoşulmağı məqsədəuyğun he
sab etmirdi. Bu görkəmli siyasətçi
hətta Naxçıvan Ali Məclisinin sədr
liyinə də muxtar respublika əhali
sinin və Ali Məclis üzvlərinin çox
saylı təkidlərindən və xahişlərin
dən sonra razılıq vermişdi. Lakin
istər Mütəllibov, istərsə də AXCMüsavat hakimiyyəti tərəfindən
məqsədli şəkildə yaddan çıxarıl

mış, ağır sosial-iqtisadi problem
lərlə üzləşmiş bu qədim torpağın
Heydər Əliyev idarəçiliyinə çox
böyük ehtiyacı var idi. Naxçıvan
əhalisinin tələbləri nəticəsində
muxtar respublikanın Ali Məclisi
nin Sədri seçilən Heydər Əliyev
qısa bir vaxt ərzində insanların ona
olan münasibətini doğruldaraq,
blokada şəraitində yaşayan Naxçı
vanın düşdüyü ağır vəziyyətdən
xilası üçün mühüm işlər gördü. Be
lə mürəkkəb şəraitdə sonralar tari
xə “91-lər” kimi daxil olan vətən
pərvər ziyalılar ölkəni düşdüyü
ağır böhrandan qurtarmaq məqsə
di ilə Heydər Əliyevə müraciət
ünvanladılar. Həmin müraciət
Azərbaycan vətəndaşlarının icti
mai maraq və mənafelərinin ifadə
si idi. Heydər Əliyev Azərbaycan
ziyalılarının müraciətinə səkkiz
gündən sonra “Yeni, müstəqil
Azərbaycan uğrunda!” çağırışı ilə
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başlayan cavab verdi. Bu zaman
AXC-nin Naxçıvanda silahlı dövlət
çevrilişi etmək cəhdi Heydər Əli
yevin xalqa arxalanan məqsədyön
lü siyasəti və fəaliyyəti nəticəsində
boşa çıxdı.
Xalqımızın vətənpərvər övladla
rının iştirakı ilə tez bir zamanda
ölkəmizin hər yerində yeni parti
yanın təsis konfransının hazırlıq
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işlərinə start verildi. Azərbaycanın
bütün regionlarında Heydər Əli
yev şəxsiyyətinə inanan insanlar
partiyanın yerli strukturlarının for
malaşmasında fəal iştirak etməyə
başladılar. Qısa vaxt ərzində Azər
baycanın ayrı-ayrı inzibati ərazilə
rində YAP təşkilat komitələrinin
yaradılması prosesi dinamik xa
rakter aldı. Ancaq hakimiyyət or

qanları açıq və gizli şəkildə parti
yanın yaradılmasına və onu yarat
mağa çalışan insanlara qarşı totali
tar rejimlərə xas olan vasitələrlə fi
ziki və mənəvi terrora əl atmaq
yolunu tutdu.
Hətta YAP-ın həmin dövrdə Ba
kı şəhərində təsis konfransını ke
çirmək belə mümkün olmadı. Çün
ki AXC-Müsavat hakimiyyəti Hey
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə yaradı
lacaq partiyadan qorxur və onun
təsis olunmasına çox böyük ma
neələr törədirdi. Buna görə də par
tiyanın təsis konfransı 1992-ci il
noyabrın 21-də Naxçıvan şəhərin
də keçirildi. Konfransda partiyanın
proqram və nizamnaməsi qəbul
olundu və Heydər Əlirza oğlu Əli
yev YAP-ın sədri seçildi. Bununla
da, Azərbaycanın siyasi həyatına
Yeni Azərbaycan Partiyası adlı
möhtəşəm bir təşkilat daxil oldu.
Ümummilli liderimiz həmin dövrü
belə qiymətləndirmişdir: “Yeni
Azərbaycan Partiyası Azərbaycan
da gedən ictimai-siyasi proseslərin
içərisindən çıxan zərurətdir... Yeni
Azərbaycan Partiyasının fərqi on
dan ibarətdir ki, bu partiya onu
yaratmaq istəyən, siyasi fəaliyyətlə
məşğul olmaq istəyən adamların
istəkləri ilə, bir təşkilati mərkəz ol
madan, ağır şəraitdə, böyük təqib
lər şəraitində yaranmış bir partiya
dır”.
1993-cü il 15 iyun Azərbaycan
xalqının tarixində kəskin dönüş və
keyfiyyətcə yeni mərhələnin baş
lanğıcını qoydu. Bütün ömrünü
xalqının inkişaf və tərəqqisinə həsr
etmiş bu görkəmli şəxsiyyət yenə
də ağır yükü öz üzərinə götürərək
yenidən siyasi hakimiyyətə qayıtdı
və tarixi zərurət onu bir daha vətə
nin xilaskarına çevirdi.
Qısa müddət ərzində görülən
işlər - atəşkəsə nail olunması, etnik

separatizm meyillərinin aradan
qaldırılması, dünyanın aparıcı öl
kələri ilə neft strategiyasının əsası
nı qoyan “Əsrin müqaviləsi”nin
imzalanması Dağlıq Qarabağ prob
leminin həllinə təsir göstərməyə,
ölkəmizin beynəlxalq aləmdə nü
fuzunun artmasına gətirib çıxardı.
1994-1995-ci illərdə baş verən döv
lət çevrilişinə cəhdlər zamanı YAP
Ümummilli liderimiz Heydər Əli
yevin ətrafında sıx birləşərək, xal
qımızın hakimiyyətin müdafiəsi
istiqamətində monolit birliyinin
yaranması naminə uğurla fəaliyyət
göstərərək zamanın imtahanından
şərəflə çıxdı.
1995-ci ilin noyabrında Yeni
Azərbaycan Partiyasının artıq güclü
siyasi təşkilat kimi formalaşması,
parlament seçkilərində səslərin ək
sər çoxluğunu qazanması və ölkə
mizin ictimai-siyasi həyatında iqti
dar partiyası kimi aparıcı yer tut
ması dövrün məntiqi reallığı idi.
Heydər Əliyevin siyasi baxışların
dan və siyasi fəlsəfəsindən səmərəli

şəkildə bəhrələnməsi partiyanın qə
ləbələr qazanmasını şərtləndirirdi.
Yeni Azərbaycan Partiyasının
inkişafının yeni mərhələsi partiya
nın I qurultayından bu günədək
olan dövrü əhatə edir. I qurultayda
aydın oldu ki, partiya artıq təşkila
ti baxımdan formalaşmış və ideolo
ji baxımdan güclənmiş siyasi təşki
lat kimi cəmiyyətdə özünü təsdiq
etmişdir. Partiyanın I qurultayında
İlham Əliyevin sədr müavini seçil
məsi YAP-ın həyatında mühüm
hadisəyə çevrilməklə, bu siyasi təş
kilata kütləvi axının güclənməsinə
təsir göstərən mühüm faktor oldu.
İlham Əliyevin şəxsi keyfiyyətləri
və işgüzarlığı Azərbaycan seçicilə
rinin onun proporsional siyahıya
başçılıq etdiyi Yeni Azərbaycan
Partiyasından millət vəkili seçilmə
yə inamını artırdı və beləliklə, Yeni
Azərbaycan Partiyasının 2000-ci
ilin parlament seçkilərində qələbə
sində böyük rol oynadı.
Xalqımızın Heydər Əliyev ide
yalarına, onun tərəfindən uğurla

həyata keçirilən daxili və xarici si
yasətə göstərdiyi tarixi inam 2003cü il oktyabrın 15-də prezident seç
kilərində özünü bir daha parlaq
şəkildə büruzə vermişdir. Belə ki,
həmin tarixdə Azərbaycan xalqı
Heydər Əliyev siyasi kursunun la
yiqli davamçısı möhtərəm İlham
Əliyevi prezident seçməklə Ümum
milli liderimizin parlaq gələcəyə
aparan işıqlı yoluna növbəti dəfə
yüksək etimad və sədaqət nümayiş
etdirmişdir.
III qurultay (2005, mart) YAP-ın
həyatında növbəti və keyfiyyətcə
yeni mərhələnin əsasını qoydu.
Partiyanın ali forumu Heydər Əli
yev xəttinə sadiq olduğunu bir da
ha təsdiqləyərək ölkə başçısı möh
tərəm İlham Əliyevin Yeni Azər
baycan Partiyasının sədri seçilmə
sinə yekdilliklə səs verdi. IV və V
qurultaylar yeni mərhələdə parti
yanın qarşısında duran vəzifələri
və prioritet istiqamətləri müəyyən
etdi, gələcək fəaliyyətlə bağlı bir
sıra mühüm qərarlar çıxardı. V qu
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rultay həm də onunla əlamətdar
dır ki, Milli Məclisin deputatı,
YUNESKO və İSESKO-nun xoşmə
ramlı səfiri Mehriban xanım Əliye
va YAP sədrinin müavini seçildi.
Daha sonra - 2017-ci il fevralın
21-də Prezident İlham Əliyevin sə
rəncamı ilə Mehriban xanım Əliye
va Azərbaycan Respublikasının Bi
rinci vitse-prezidenti təyin edildi.
Bu faktor heç şübhəsiz partiyanın
siyasi fəaliyyətinə yeni impuls və
dinamizm qazandırdı.
Ümumiyyətlə, ölkədə bütün sə
viyyələrdə (prezident, parlament,
bələdiyyə) keçirilən seçkilər YAP
üçün hər dəfə növbəti sınaq və şə
rəfli imtahan olmuşdur. Partiya
seçkilərə hərtərəfli və ciddi hazır
laşaraq öz seçki təcrübəsini və
mövcud potensialını səfərbər et
mişdir. Azərbaycan Respublikası
nın Prezidenti və YAP sədri İlham
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Əliyevin rəhbərliyi altında həyata
keçirilən nəhəng miqyaslı islahat
lar, regionların sosial-iqtisadi cə
hətdən dinamik inkişafı, işsizliyin
ləğvi və yoxsulluğun aradan qal
dırılması sahəsində görülən işlər
YAP-ın irəli sürdüyü namizədlə
rin təbliğat-təşviqat kampaniyası
nın əsas istinad nöqtəsi olmuşdur.
YAP təsirli və inandırıcı təbliğattəşviqat kampaniyası quraraq,
müasir seçki texnologiyalarından
geniş istifadə edərək bütün səviy
yələrdə keçirilmiş seçkilərdə hər
dəfə növbəti inamlı qələbəsini qa
zanmışdır.
Dərin və universal böhrandan çı
xaraq cəmi 20 il ərzində kosmik
dövlətlər sırasına daxil olan, dünya
nın ən mötəbər beynəlxalq forumla
rına ev sahibliyi edən, qlobal katak
lizmlərlə çalxalanan regionda mul
tikulturalizmin qalasına çevrilən,

sosial-iqtisadi və hərbi cəhətdən
gündən-günə inkişaf edən müstəqil
Azərbaycan bu gün hamımızın qü
rur mənbəyidir. Sadəcə son iki ayda
baş verənlər bugünkü Azərbaycan
reallığının ən bariz nümunəsidir.
Belə ki, 2017-ci ilin 14 sentyabr tari
xində “Əsrin müqaviləsi”nin 2050ci ilədək uzadılması ölkəmizin eti
barlı və stabil inkişaf edən dövlət
kimi bütün dünyada nüfuzunun
yüksəlməsi, əhalimizin rifahının tə
minatı baxımından böyük strateji
əhəmiyyət daşıyır. Habelə cari ilin
30 oktyabrında Bakı-Tbilisi-Qars
dəmir yolu xəttinin açılması Azər
baycanın Avrasiyanın geosiyasi
nəqliyyat mərkəzinə çevrilməsi yo
lunda atılmış ən mühüm addımdır.
Milyondan artıq sərnişin, 17 milyon
tondan artıq yük daşınması nəzər
də tutulan bu xətt həm də təcavüz
kar Ermənistanın strateji blokadası

 ı möhkəmləndirən mühüm iqtisa
n
di-siyasi qələbədir. Budur YAP-ın
hakimiyyətdə olduğu dövrün real
lıqları.
Proqramında müstəqil dövlətçi
liyi, qanunçuluğu, azərbaycançılı
ğı, vətənçiliyi, varisliyi, yaradıcı
təkamülü, konstruktiv əməkdaşlı
ğı, vətəndaş həmrəyliyini, sosial
ədalət prinsiplərini rəhbər tutan
YAP-ın cəmiyyətdə rolu və nüfuzu
durmadan artır, ölkədə baş verən
ictimai-siyasi proseslərə təsir im
kanları getdikcə genişlənir. Bütün
bu amillər heç şübhəsiz partiyaya
üzv axınını sürətləndirir. Belə ki,
ötən dövr ərzində partiyanın sıra
ları kəmiyyətcə artmış, keyfiyyətcə
yüksəlmişdir. Hazırda YAP-ın 701
mindən artıq üzvü var ki, onlar da
cəmiyyətin ən müxtəlif sosial və
demoqrafik qruplarını təmsil edir
lər. Prezident İlham Əliyevin qeyd
etdiyi kimi: “Yeni Azərbaycan Par
tiyası Azərbaycanın müasir tari
xində böyük bir fenomendir. Bir
daha demək istəyirəm ki, çətin şə
raitdə, təzyiqlərlə, hədə-qorxularla

“Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın
müasir tarixində böyük bir fenomendir. Bir
daha demək istəyirəm ki, çətin şəraitdə, təz
yiqlərlə, hədə-qorxularla üzləşərək, bütün
məhrumiyyətlərlə üzləşərək, həm partiya
üçün, həm partiya fəalları, həm də ölkə üçün,
demək olar, ən ağır dönəmdə yaranan bu par
tiya möhkəmləndi, gücləndi və bu gün bölgədə
onun analoqu yoxdur. Nəinki Azərbaycanda,
qonşu ölkələrdə də Yeni Azərbaycan Partiyası
kimi güclü, mütəşəkkil qüvvə yoxdur”.
İlham Əliyev
Yeni Azərbaycan Partiyasının sədri

üzləşərək, bütün məhrumiyyətlər
lə üzləşərək, həm partiya üçün,
həm partiya fəalları, həm də ölkə
üçün, demək olar, ən ağır dönəm
də yaranan bu partiya möhkəm
ləndi, gücləndi və bu gün bölgədə
onun analoqu yoxdur. Nəinki
Azərbaycanda, qonşu ölkələrdə də
Yeni Azərbaycan Partiyası kimi

güclü, mütəşəkkil qüvvə yoxdur”.
Bu sözlər bizləri - YAP üzvlərini
bir daha Heydər Əliyev yolu ilə
uğurlu gələcəyə ruhlandırır və rəh
bər tezislər kimi ölkəmizin inkişafı
naminə fəaliyyətimizdə qazanaca
ğımız yeni uğurlarımıza stimul ve
rir.
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Milli Məclisin
payız
sessiyasının
ilk plenar
iclası keçirildi
Oktyabrın 2-də Milli Məclisin
payız sessiyasının ilk plenar iclası
keçirildi. Milli Məclisin Sədri Oq
tay Əsədov sessiyanı açıq elan et
dikdən sonra Azərbaycan Respub
likasının Dövlət Himni səsləndiril
di.
Parlamentin spikeri sessiyanın
başlanması münasibəti ilə deputat
ları təbrik edərək bildirdi ki, Milli
Məclis 2017-ci ilin yaz və növbə
dənkənar sessiyalarını uğurla başa
vurmuşdur: “Milli Məclisin Kons
titusiya ilə nəzərdə tutulan qanun
vericilik səlahiyyətləri tam həcmdə
yerinə yetirilmişdir. Dövlət başçısı
cənab İlham Əliyevin uzaqgörən
siyasətinin parlament səviyyəsin
də dəstəklənməsi üçün lazımi təd
birlər həyata keçirilmişdir. Parla
mentin 14 iclasında 268 qanun və
qərar qəbul edilmişdir”.
Cənab Sədr vurğuladı ki, Milli
Məclisin beynəlxalq əlaqələri də
inkişaf etmiş, parlamentin yaz və
növbədənkənar sessiyalarında və
sonrakı dövrdə 33 ölkəyə 90-dan
çox səfər həyata keçirilmiş, 34 xari
ci dövlətin və 12 beynəlxalq təşki
latın 70 nümayəndə heyəti Milli
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Məclisdə olmuşdur. O cümlədən
Milli Məclisin xətti ilə Bakıda 4
beynəlxalq təşkilatın tədbirləri ke
çirilmişdir.
Oqtay Əsədov dedi ki, bu iclas
da payız sessiyasının qanunverici
lik işləri planının müzakirəsi və bir
sıra zəruri aktların qəbul olunması
nəzərdə tutulur. Spiker qeyd etdi
ki, bugünkü iclasın gündəliyinə 34
məsələ daxil edilmişdir.
Plenar iclasda əvvəlcə Azərbay
can Respublikası Milli Məclisinin
2017-ci il payız sessiyasının qanun
vericilik işləri planı müzakirə olun
du. Deputatlar Siyavuş Novruzov,
Əli Məsimli, Fazil Mustafa, Vahid
Əhmədov, Fərəc Quliyev, Zahid
Oruc, Tahir Rzayev, Musa Quliyev,
Qənirə Paşayeva, Əli Hüseynli, As
tan Şahverdiyev, Aydın Mirzəza
də, Jalə Əliyeva, Musa Qasımlı,
Xanhüseyn Kazımlı, Çingiz Qəni
zadə və Elman Məmmədov payız
sessiyasının qanunvericilik işləri
planı barədə fikirlərini bildirdilər,
qeyd və təkliflərini verdilər.
Qanunvericilik işləri planı təs
diqləndikdən sonra deputatlar Xə
qani Sərxan oğlu Abdullayevin

Azərbaycan Mərkəzi Bankının İda
rə Heyətinin üzvlüyündən azad
edilməsi haqqında qərar layihəsini
səsə qoyaraq təsdiqlədilər.
Millət vəkilləri Milli Məclis Səd
rinin birinci müavini, Müdafiə,
təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mü
barizə komitəsinin sədri Ziyafət
Əsgərovun təqdimatından sonra
“Azərbaycan Respublikası Höku
məti ilə Türkiyə Respublikası Hö
kuməti arasında SAH/SAM/BDD
(Sualtı Hücum/Sualtı Müdafiə/Bi
rinci Dərəcəli Dalğıc) birgə təlim
müddətində Ev Sahibi Ölkə dəstə
yinin şərtlərinə dair” Anlaşma Me
morandumunu, “Azərbaycan Res
publikasının Müdafiə Nazirliyi ilə
Əfqanıstan İslam Respublikasının
Müdafiə Nazirliyi arasında Əfqa
nıstan İslam Respublikası Müdafiə
Nazirliyinin hərbi qulluqçularının
Azərbaycan Respublikasının Mü
dafiə Nazirliyinin xüsusi təyinatlı
təhsil müəssisələrində təhsil alma
ları haqqında” Sazişi və “Azərbay
can Respublikasının Maliyyə Ba
zarlarına Nəzarət Palatası ilə İran
İslam Respublikasının İqtisadi Mə
sələlər və Maliyyə Nazirliyi yanın

da Maliyyə Monitorinqi İdarəsi
arasında cinayət yolu ilə əldə edil
miş pul vəsaitlərinin və ya digər
əmlakın leqallaşdırılmasına və ter
rorçuluğun maliyyələşdirilməsinə
qarşı mübarizə sahəsində əmək
daşlığa dair” Anlaşma Memoran
dumunu təsdiq etdilər.
Deputatlar “Azərbaycan Respub
likasının Prezidenti İ.H.Əliyevin və
Qazaxıstan Respublikasının Prezi
denti N.A.Nazarbayevin Birgə Bə
yannaməsinin təsdiq edilməsi haq
qında” qanun layihəsini də səsə
qoyaraq təsdiqlədilər.
İclasda bir sıra beynəlxalq sə
nədlər, o cümlədən Azərbaycan
Hökuməti ilə Qazaxıstan Höku
məti arasında bitki karantini və
mühafizəsi sahəsində əməkdaşlıq
haqqında, bu ölkələr arasında
beynəlxalq avtomobil əlaqələri
haqqında, Azərbaycan Təhsil Na
zirliyi ilə Qazaxıstan Təhsil və
Elm Nazirliyi arasında əməkdaş
lıq haqqında sazişləri, həmçinin
ikiqat vergiyə cəlb etməyə yol ve
rilməməsi, gəlir və əmlak vergilə
rinin ödənilməsindən yayınma
hallarının qarşısının alınması haq

qında 16 sentyabr 1996-cı il tarixli
sazişə əlavə və dəyişikliklərin
edilməsi barədə Azərbaycan və
Qazaxıstan hökumətləri arasında
protokolu təsdiq etdilər.
İclasda “Müqavilələr hüququ
haqqında Vyana Konvensiyası”na
qoşulmaq barədə” qanun layihəsi
də səsə qoyularaq qəbul edildi.
Sonra millət vəkilləri “Azərbay
can Respublikası Hökuməti ilə
Monteneqro Hökuməti arasında
icazəsiz yaşayan şəxslərin readmis
siyası haqqında” Sazişi, “GUAM
üzvü olan dövlətlərin dövlət sər
hədlərindən keçirilən mallar və
nəqliyyat vasitələri haqqında göm
rük prosedurlarının müəyyən nəti
cələrinin qarşılıqlı tanınması barə
də GUAM üzvü olan dövlətlərin
gömrük qurumları arasında” Pro
tokolu təsdiqlədilər. O cümlədən
“Azərbaycan Respublikası Höku
məti ilə Cibuti Respublikası Höku
məti arasında hava əlaqəsi haqqın
da”, həmçinin “Azərbaycan Res
publikasının Dövlət Mülki Aviasi
ya Administrasiyası ilə Dövlətlər
arası Aviasiya Komitəsi arasında
aviasiya hadisələrinin araşdırılma

sı və qarşısının alınması sahəsində
qarşılıqlı fəaliyyət haqqında”, “Qa
çaqmalçılıq və gömrük qaydaları
nın pozulmasına dair İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatının məlumat
bazasının yaradılması və fəaliyyəti
barədə”, Azərbaycanın Laos, həm
də Kosta-Rika hökumətləri ilə dip
lomatik və xidməti pasportlara
malik şəxslərin viza tələbindən
azad edilməsi haqqında sazişləri
təsdiq etdilər.
Günün ikinci yarısında işini da
vam etdirən Milli Məclisin iclasında
daha bir sıra vacib sənədlər müza
kirəyə çıxarıldı. Milli Məclis Sədri
nin birinci müavini, Müdafiə, təhlü
kəsizlik və korrupsiya ilə mübarizə
komitəsinin sədri Ziyafət Əsgəro
vun və Milli Məclis Sədrinin müavi
ni, Təbii ehtiyatlar, energetika və
ekologiya komitəsinin sədri Valeh
Ələsgərovun təqdimatlarından son
ra “Hərbi vəzifə və hərbi xidmət
haqqında”, “Korrupsiyaya qarşı
mübarizə haqqında”, “Azərbaycan
Respublikasının dövlət sərhədi haq
qında” və “Meliorasiya və irriqasi
ya haqqında” qanunlara texniki də
yişikliklər edildi.
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“Polis haqqında” və “Azərbay
can polisinin 100 illiyi (1918-2018)”
yubiley medalının təsis edilməsi
ilə əlaqədar “Azərbaycan Respubli
kasının orden və medallarının təsis
edilməsi haqqında” qanunlarda
dəyişiklik edilməsi barədə qanun
layihələri ilə bağlı Milli Məclisin
Hüquq siyasəti və dövlət qurucu
luğu komitəsinin sədri Əli Hü
seynli məlumat verdi. Bildirdi ki,
ilk sənədə edilən dəyişikliklər “Da
xili işlər orqanlarında xidmət keç
mə haqqında” Əsasnamədə dəyi
şikliklər edilməsi ilə bağlı qanuna
uyğunlaşdırma məqsədi daşıyır.
O qeyd etdi ki, digər sənədə əsa
sən isə Azərbaycan polisinin yubi
ley medalı təsis ediləcək. Komitə
sədri vurğuladı ki, Azərbaycanın
orden və medalları sırasına belə bir
medalın daxil edilməsi qürurveri
cidir. Layihələr səsə qoyularaq qə
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bul edildi.
İclasda həmçinin “Azərbaycan
Mərkəzi Bankı haqqında”, “İnves
tisiya fondları haqqında”, “Daşın
maz əmlakın dövlət reyestri haq
qında” və “İpoteka haqqında” qa
nunlara da redaktə xarakterli dəyi
şikliklər edildi.
Deputatlar həmçinin Mülki Mə
cəlləyə, “Yol hərəkəti haqqında”,
“Hüquqi şəxslərin dövlət qeydiy
yatı və dövlət reyestri haqqında”,
“Daşınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” və “Əmək pensiyaları
haqqında” qanunlara təklif olunan
texniki xarakterli dəyişikliklərə
müsbət münasibət bildirdilər.
İclasda müzakirəyə çıxarılan so
nuncu məsələ - Azərbaycan Res
publikası Milli Məclisi tərəfindən
2017-ci il iyunun 13-də qəbul edil
miş “Dövlət qulluğu haqqında”
Azərbaycan Respublikasının Qa

nununda dəyişikliklər edilməsi ba
rədə” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin etirazı haqqında
Milli Məclisin qərar layihəsi barə
də parlamentin Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitəsinin
sədri Əli Hüseynli məlumat verdi.
Bildirdi ki, sentyabrın 20-də rəhbə
ri olduğu komitədə sözügedən sə
nədlə bağlı müzakirələr aparılıb və
komitə belə qərara gəlib ki, qanun
la bağlı Prezident İlham Əliyevin
etirazı nəzərə alınmalı və qanunun
məqsədəuyğun olmaması barədə
təklif qəbul edilməlidir. Deputat
lar Prezidentin etirazını məqsə
dəuyğun hesab etdilər.
Bununla da Milli Məclisin payız
sessiyasının ilk plenar iclası başa
çatdı.
Milli Məclisin
Mətbuat xidməti

ƏMƏKDAŞLIQ

Parlament Araşdırmaları və Sənədləşmə üzrə Avropa
Mərkəzi və Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisi
Qurumun 40 illik yubileyi ilə bağlı hazırlanan informativ topluya təqdim olunmuş məqalə

Səfa Mirzəyev
Milli Məclis Aparatının rəhbəri,
PASAM-ın koordinatoru

Mehman Namazov
Redaksiya və nəşr işləri
şöbəsinin Kitabxana işinin
təşkili sektorunun müdiri,
PASAM-ın müxbiri

1977-ci ilin iyununda təsis edilən,
Avropa qitəsində parlamentlərarası
əməkdaşlıq və informasiya mübadi
ləsi sahəsində əvəzsiz rola sahib olan
Parlament Araşdırmaları və Sənəd
ləşmə üzrə Avropa Mərkəzi (PASAM)
bu il özünün 40 illik yubileyini qeyd
edir. Əsas fəaliyyəti müqayisəli sor
ğuların öyrənilməsi və üzv parla
mentlərin seminarlar təşkil etməsi
üzərində qurulan PASAM bu müd
dət ərzində parlamentlər arasında
münasibətlərin daha da dərinləşməsi,
hər bir üzv dövlətin qanunverici or
qanı barədə dolğun və ətraflı infor
masiyanın mübadiləsi sahəsində çox
əhəmiyyətli yol qət etmişdir.

Faydalı və vacib fəaliyyətlə məşğul
olan böyük bir ailənin üzvü olmaq,
şübhəsiz ki, Azərbaycanın Milli Məc
lisi üçün də çox önəmlidir. Fikrimiz
cə, bu münasibətlərin tarixinə nəzər
salmaq, ötən müddət ərzində qət edil
miş yolu bir daha xatırlamaq, Azər
baycan parlamentinin fəaliyyəti barə
də məlumatları bölüşmək faydasız
olmaz.
2003-cü ilin yayında cənab Voyçex
Savitskinin rəhbərlik etdiyi nüma
yəndə heyətinin Bakıya səfəri zamanı
mərkəzlə Azərbaycan parlamenti ara
sında əməkdaşlığın təməli qoyuldu,
Milli Məclis nümayəndələrinin təşki
latın konfrans və seminarlarında işti
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rakına başlanıldı. 2004-cü ilin oktyab
rında Almaniyada keçirilən müxbir
lərin illik konfransı Azərbaycan nü
mayəndəsinin iştirak etdiyi ilk tədbir
kimi tarixə yazıldı.
Ötən 14 il ərzində qanunvericilik
bazasının inkişafı, yeni trendlərin qa
nun yaratma prosesində nəzərə alın
ması, informasiya texnologiyaları işi
nin təhlükəsiz təşkili, büdcə və digər
maliyyə sənədlərinin hazırlanması ki
mi parlament fəaliyyətinin bir sıra
əhəmiyyətli sahələri üzrə təşkil olu
nan ümumən 40-dan çox seminar və
konfranslarda Milli Məclis Aparatı
nın əməkdaşları iştirak edib, diqqəti
çəkən təqdimat və müzakirələrdə ak
tiv fəaliyyətləri ilə seçiliblər. Bunların
arasında Milli Məclisin İnformasiya
resursları və texnologiyaları şöbəsi
nin müdiri Şahin Həsənovun “Parla
mentlərdə etibarlı və sürətli veb-ser
veri təmin etmək üçün bəzi tövsiyə
lər” (Ankara, 5-6 noyabr, 2015), “Çox
dilli parlamentdə Qanunvericilik Mə
lumat İdarəetmə Sistemindən (LIMS)
istifadə” (Brüssel, 16-17 aprel, 2015)
mövzularındakı təqdimatları, parla
ment əməkdaşları - Analitik informa
siya şöbəsinin baş məsləhətçisi Anar
Əkbərovun “Parlamentlərdə uzun
müddətli milli strategiyaların müza
kirəsi və qəbul edilməsi üçün prose
dur və təcrübələr” (Tallin, 30-31 may,
2013) və Dövlət quruculuğu üzrə qa
nunvericilik şöbəsinin böyük məslə
hətçisi Səməd Sultanovun “Qanun
layihələrinin hazırlanması və qəbul
edilməsi prosesində ictimai iştirakçı
lıq” (Zaqreb, 11-12 iyun, 2015) möv
zularında seminarlardakı çıxışlarını
fərqləndirmək olar.
Məlumdur ki, istənilən əməkdaş
lıq və informasiya mübadiləsi sonrakı
fəaliyyətə təsirsiz ötüşmür. Həmkar
ların qabaqcıl və faydalı təcrübəsi iş
keyfiyyətinin artırılmasında, oxşar
problemlərin həll edilməsində əvəz
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siz rol oynayır. Mərkəzin üzv parla
mentlər arasında keçirdiyi informasi
ya sorğuları və müqayisəli təhlil də
fəaliyyətdəki zəif nöqtələrin aşkar
edilməsi, prosesin təkmilləşdirilməsi
yönündə faydalı olmuşdur. Təsadüfi
deyil ki, PASAM-ın xətti ilə keçirilən
seminarların iştirakçısı olan Azərbay
can parlamentinin əməkdaşları orada
təcrübə və informasiyaları fəaliyyətlə
rində tətbiq etməklə uğurlu nəticələr
əldə ediblər.
Əlbəttə, müsəlman şərqində ilk de
mokratik respublika və parlamentin
(1918-ci il) təməlini qoyan Azərbay
can xalqı hər zaman parlamentarizm
ənənələrinə bağlılığı ilə seçilib və PA
SAM kimi parlament təşkilatları ilə
əməkdaşlıq bu müsbət tendensiyanın
davam etdirilməsinin növbəti nümu
nəsidir.
Hesab edirik ki, yubiley toplusun
da PASAM üzvlərini Azərbaycan
Respublikası, onun parlamenti barə
də məlumatlandırmaq qurumun əsas
fəaliyyət istiqamətlərindən olan infor
masiya mübadiləsi prinsipinə əməl
etmək mənasında vacibdir.
Müasir Azərbaycanın müstəqil
dövlət kimi inkişaf tarixi 26 il öncə
başlasa da, onun parlamentarizm
ənənələrinin təməli ötən əsrin əvvəl
lərində atılmışdır. Şərq aləmində ilk
respublika olan Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyətinin parlamenti ölkə
mizdə parlamentarizm ənənələrinin
əsasını qoymuşdur. 1918-20-ci illərdə
xalqımızın qədim dövlətçilik ənənələ
rini parlamentli respublika formasın
da dirçəldib bərpa etmiş Xalq Cüm
huriyyəti demokratik dövlət qurucu
luğu, iqtisadiyyat, mədəniyyət, təhsil,
səhiyyə, hərbi quruculuq sahələrində
mühüm işlər görərək, milli dövlətçili
yimizin tarixində silinməz izlər sal
mışdır.
1991-ci ildə Sovetlər Birliyinin da
ğılması ilə dövlət müstəqilliyini bərpa

edən Azərbaycanın beynəlxalq parla
ment təşkilatları ilə, xüsusilə qanun
verici orqanların qarşılıqlı fəaliyyətini
koordinasiya edən Avropa qurumları
ilə əlaqələr yaratmaq təşəbbüsünü
irəli sürməsi ölkədə demokratiyaya
keçid prosesində, insan hüquqları və
azadlıqlarının təminatı sahəsində Av
ropa təcrübəsindən istifadə etmək
məqsədi daşıyırdı. Milli Məclis öz işi
ni Azərbaycan Respublikasının Kons
titusiyası, Milli Məclisin Daxili Ni
zamnaməsi, “Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisi deputatının statusu
haqqında” və “Azərbaycan Respubli
kası Milli Məclisinin komitələri haq
qında” qanunlar əsasında qurur.
Hazırda parlamentdə qanun layi
hələrinin hazırlanması və ilkin müza
kirəsi məqsədi ilə 15 daimi komitə,
eləcə də 2 komissiya yaradılıb və
uğurla fəaliyyət göstərir.
Milli Məclisin fəaliyyətinin əsas is
tiqamətlərindən birini Azərbaycan
parlamentinin beynəlxalq əlaqələri
nin inkişaf etdirilməsi, digər ölkələrin
parlamentləri və beynəlxalq təşkilat
larla əməkdaşlığının genişləndirilmə
si təşkil edir. Hazırda Milli Məclis bir
sıra beynəlxalq və regional parlament
təşkilatlarının - Parlamentlərarası İtti
faqın, Avropa Şurası Parlament As
sambleyasının, ATƏT-in Parlament
Assambleyasının, Qara Dəniz İqtisadi
Əməkdaşlıq Təşkilatı Parlament Məc
lisinin, MDB-nin Parlamentlərarası
Assambleyasının, İslam Konfransı
Təşkilatı Parlament Məclisinin,
GUAM Ölkələrinin Parlament As
sambleyasının tamhüquqlu, NATO
Parlament Assambleyasının asso
siativ üzvüdür. Milli Məclis Türkdilli
Ölkələrin Parlament Assambleyası
nın yaradıcılarından biridir, Avropa
Parlamenti və digər beynəlxalq qu
rumlar ilə fəal əməkdaşlıq edir.
Azərbaycan parlamentində 70-dən
çox ölkənin qanunvericilik orqanı ilə

parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi
qrupları fəaliyyət göstərir. Milli Məc
lisin beynəlxalq fəaliyyətinin əsasın
da Azərbaycanın milli mənafelərinin
təmin edilməsində parlamentin rolu
nun gücləndirilməsi, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin mahiyyətinin beynəl
xalq arenada düzgün əks etdirilməsi,
ölkə daxilində plüralist demokratiya
nın inkişafında beynəlxalq təşkilatla
rın və digər ölkələrin təcrübəsindən
faydalanmaq durur.
Ümumən, Azərbaycanın PASAMdakı fəaliyyətinin təhlili göstərir ki,
kifayət qədər faydalı və həmrəy mü
nasibət qurulmuş, parlament idarəçi
liyinin daha da təkmilləşdirilməsi
üçün müsbət təcrübənin tətbiqi təmin
edilmişdir.
Quruma üzv olduğu müddətdə
Azərbaycan parlamenti 2 seminara
ev sahibliyi edib, mərkəzin səmərəli
fəaliyyətinə töhfəsini vermişdir. 2013cü il noyabrın 28-29-da 25 ölkədən 56
iştirakçının qoşulduğu “Parlament
lərdə İKT-nin maraq dairəsi” mövzu
sunda təşkil olunmuş seminar Milli
Məclisin ev sahibliyi etdiyi ilk tədbir

kimi tarixə düşdü. Seminarın yüksək
səviyyədə təşkil edilməsi, uğurlu çı
xışlarla yadda qalması mərkəzin böl
mə rəhbəri cənab Karlo Simonellenin
Milli Məclisə ünvanladığı təşəkkür
məktubunda qeyd olunmuş, tədbirin
parlamentlərarası əməkdaşlığın və
informasiya mübadiləsi üçün əvəz
edilməz imkan yaratdığı bir daha
bildirilmişdir. Bu uğurlu təşkilatçılıq
və qiymətləndirmənin nəticəsidir ki,
Milli Məclis 2016-cı il mayın 19-20-də
“Parlamentlər, yeni iqtisadi və büdcə
idarəçiliyi” mövzusunda ikinci se
minara ev sahibliyi etdi. 34 ölkədən
54 nümayəndənin iştirak etdiyi se
minar da olduqca faydalı və maraq
lı müzakirələr şəraitində baş tutdu,
nümayəndə heyətlərinin rəğbətini
qazandı.
Həmkarlardan Bakı seminarları ilə
bağlı müsbət təəssürat və səmimi
minnətdarlıq ifadələrinin əks olundu
ğu təşəkkür məktubları almaq artıq
gözəl bir ənənəyə çevrilib. PASAM-ın
İqtisadi və büdcə məsələləri üzrə böl
mə rəhbəri xanım Paola Bonaccinin
Milli Məclis Aparatının rəhbəri cənab

Səfa Mirzəyevə ünvanladığı təşəkkür
məktubunda da müvafiq fikirlər öz
əksini tapmışdır. Məktubda debatla
rımızın nəzəri strukturunu quran
azərbaycanlı çıxışçılar, xüsusi ilə İqti
sadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq
komitəsinin üzvü, millət vəkili Tahir
Mirkişiliyə tədbir iştirakçılarının sor
ğularına geniş və hərtərəfli cavab ver
diyinə görə xüsusi təşəkkür bildiril
mişdir. Təsadüfi deyil ki, Azərbaycan
Milli Məclisinin təşkilatçılığı Avropa
İttifaqı və Avropa Parlamenti nüma
yəndələri tərəfindən hər zaman yük
sək qiymətləndirilir, parlamentimizin
bu sahədəki təcrübəsi digər üzv döv
lətlərə nümunə göstərilir.
Yekunda PASAM-ın Azərbaycan
Milli Məclisindəki koordinatoru və
müxbiri olaraq, istərdik ki, həmrəy və
mehriban kollektivimizə qazanılmış
uğurlarla yetinməyib, yeni-yeni zir
vələri fəth etməyi, iştirakçısı və şahidi
olduğumuz bu 40 illiyin uğurlu baş
lanğıcların davamı üçün keçid olma
sını diləyək, təşkilatımızın nüfuzu
nun artmasını, daha da inkişaf etmə
sini arzulayaq.
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Kənd təsərrüfatında transformasiya:

idxaldan ixraca doğru

Eldar İbrahimov
Milli Məclisin Aqrar siyasət
komitəsinin sədri, iqtisad üzrə
elmlər doktoru, professor

Hər bir dövlətin qarşısında duran
əsas vəzifələrdən biri ölkə əhalisinin
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edilmə
sidir. Ərzaq təhlükəsizliyinin baza his
səsini kənd təsərrüfatı təşkil etdiyin
dən bu sahə ölkə iqtisadiyyatının
prioritet istiqaməti hesab olunur. Ona
görə də kənd təsərrüfatının inkişafı
dövlətin aqrar sahəni nə dərəcədə dəs
təkləməsindən asılıdır. İnkişaf etmiş
ölkələrin təcrübəsi göstərir ki, kənd
təsərrüfatı maşınqayırması və kim
yasını, kənd təsərrüfatı məhsulları is
tehsalını və bu məhsulların emalını və
satışını özündə birləşdirən aqrar-səna
ye kompleksinin müasir tələblərə ca
vab verən inkişafını təmin etmək üçün
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bu sahəyə hər il büdcə xərclərinin 7-10
faizi həcmində vəsait yönəldilməlidir.
Keçən əsrin 90-cı illərinin əvvəlində
ikinci dəfə müstəqillik əldə etmiş
Azərbaycan Respublikasına səriştəsiz
rəhbərlik nəticəsində kənd təsərrüfa
tında tənəzzül başlasa da, Ulu öndər
Heydər Əliyevin 1993-cü ildə haki
miyyətə gəlməsi ilə ölkəmizin sosialiqtisadi həyatının bütün sahələrində
olduğu kimi kənd təsərrüfatında da
bu tənəzzülün qarşısı alındı. Dünya
şöhrətli siyasətçi Heydər Əliyev çox
gözəl bilirdi ki, kənd təsərrüfatı əhali
nin ərzaq təhlükəsizliyi ilə yanaşı, öl
kədə siyasi sabitliyi təmin edir, habelə
emal, maşınqayırma, kimya, yüngül
sənaye sahələrinin, ticarətin və digər
xidmət sahələrinin inkişafına təkan
verir. Ona görə də Heydər Əliyev
kənd təsərrüfatının inkişafına xüsusi
diqqət və qayğı göstərərək bu sahəni
daim nəzarətdə saxlamağa başladı.
Ümummilli liderin layiqli davamçısı
möhtərəm Prezident İlham Əliyev tə
rəfindən hazırda uğurla davam etdiri
lən aqrar siyasət zamanın tələbinə uy
ğun daim təkmilləşir.
Cənab İlham Əliyev hakimiyyəti
nin ilk dövründən aqrar sahəni iqtisa
diyyatın qeyri-neft bölməsinin priori
tet istiqaməti elan etmiş, ölkənin aqrar
siyasətinin əsas məqsədinin Azərbay
can Respublikasının ərzaq təhlükəsiz
liyinin tamamilə yerli istehsal hesabı
na ödənilməsi və bəzi kənd təsərrüfatı
məhsulları və ərzaq mallarının xarici
bazarlara ixracının təmin edilməsi ol

duğunu önə çəkmiş, bu istiqamətdə
mühüm tədbirlər həyata keçirmişdir.
İlk növbədə kənd təsərrüfatında ça
lışan sahibkarlara əlverişli şərait yara
dılmasının və onlara dövlət dəstəyinin
göstərilməsinin vacibliyini nəzərə ala
raq kənd təsərrüfatı məhsul istehsalçı
larının 2001-ci ildən başlayaraq torpaq
vergisi istisna olmaqla, digər vergilər
dən azad edilməsi müddəti 2018-ci ilin
sonuna kimi uzadılıb. Bunun nəticə
sində fermerlərin 2001-2016-cı illərdə
dövlət büdcəsinə ödəməli olduqları 2
milyard manata yaxın vəsait onların
öz sərəncamında qalaraq istehsalın ge
nişlənməsinə yönəldilmişdir. 2007-ci
ildən isə əkin sahəsinin və çoxillik ək
mələrin becərilməsində sərf olunan
yanacaq və motor yağlarına, mineral
gübrələrə görə, habelə toxumçuluğu
və damazlıq işini yaxşılaşdırmaq məq
sədi ilə fermerlərə dövlət büdcəsindən
subsidiya ödənilir. Bundan başqa kənd
təsərrüfatı istehsalçılarına digər istiqa
mətlər üzrə birbaşa və dolayı subsidi
yalar verilir və güzəştlər tətbiq edilir
(gömrük rüsumlarından azad olmalar
və s. güzəştlər).
Ölkə Prezidentinin kənd təsərrü
fatına və kənd təsərrüfatı məhsulları
istehsalı ilə məşğul olan insanlara
gündəlik qayğısı və diqqəti nəticə
sində 2007-2016-cı illərdə yalnız ya
nacaq və motor yağlarına, buğda və
çəltik əkinlərinə, mineral gübrələrə
və reproduksiyalı toxumlara və ting
lərə görə dövlət büdcəsindən hər il
150-180 milyon manat həcmində

subsidiya verilmişdir.
Respublikamızda aqrar sahədə
yüksək nəticələr əldə edilməsində və
kənd təsərrüfatında hər il dinamik
artıma nail olunmasında fermerlərə
güzəştli kreditlərin verilməsi və on
lara müasir texnika və texnologiyala
rın lizinq yolu ilə güzəştli qiymətlər
lə satılması və ya icarəyə verilməsi
də mühüm rol oynamışdır. Kənd Tə
sərrüfatı Nazirliyi yanında Kənd Tə
sərrüfatı Kreditləri üzrə Dövlət
Agentliyi və İqtisadi İnkişaf Nazirli
yinin Sahibkarlığa Kömək Milli Fon
du tərəfindən kənd təsərrüfatı məh
sullarının istehsalı, emalı, habelə
xidmət və infrastruktur (soyuducu
və taxıl anbarı kompleksləri) sahələ
rinin inkişafına 1 milyard manata
yaxın dövlət vəsaiti güzəştli şərtlərlə
fermerlərə kreditə verilmişdir.
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cəmiy
yəti tərəfindən 2005-ci ildən başlaya
raq bu günə kimi 30 min ədəd kənd
təsərrüfatı texnikası və 25 min başa
yaxın iribuynuzlu damazlıq heyvan
güzəştli şərtlərlə fermerlərə lizinqə ve
rilmişdir. 2005-2016-cı illər ərzində
müxtəlif növ kənd təsərrüfatı texnika

sı, texnoloji avadanlıqlar, mineral güb
rələr, damazlıq heyvanlar alınmasına,
47 rayonda aqroservis filiallarının təş
kilinə, təmir emalatxanalarının yara
dılmasına, 6 regional logistik gübrə
bazasının tikilərək istifadəyə verilmə
sinə və ASC-nin fəaliyyətinin təşkilinə
1,1 milyard manat büdcə vəsaiti yönəl
dilmişdir.
Məlumdur ki, müasir şəraitdə aq
rar bölmənin emal sənayesini inkişaf
etdirmədən kənd təsərrüfatının artı
mına nail olmaq qeyri-mümkündür.
Son illər bu istiqamətdə əsaslı işlər
görülmüş, respublikamızın bir çox
rayonlarında kənd təsərrüfatının in
kişafını təmin edən yeni bitkiçilik və
heyvandarlıq məhsulları emalı ob
yektləri, soyuducu və taxıl anbarı
kompleksləri və digər emal müəssisə
ləri tikilib istifadəyə verilmiş, onlar
müasir texnologiya ilə təchiz olun
muşdur. Bununla belə daxili tələbat
və ixrac potensialı nəzərə alınaraq bə
zi məhsulların emalını tam təmin et
mək üçün yeni müəssisələrin yaradıl
masına ehtiyac vardır. Bu barədə
dövlət başçısı İlham Əliyev cənabları
Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin doq

quz ayının sosial-iqtisadi inkişafının
yekunlarına və qarşıda duran vəzifə
lərə həsr olunmuş iclasında qeyd et
mişdir ki, ölkəmizdə cins və damaz
lıq qaramalın sayının sürətlə çoxal
ması istiqamətində aparılan işlər ya
xın vaxtlarda süd istehsalını xeyli ar
tıracaq. Ona görə də respublikamızda
yeni süd zavodları yaradılmalıdır.
İclasda 2017-ci ildə ölkəmizdə 10
xalça fabrikinin istifadəyə verilməsi
nin nəzərdə tutulması ilə əlaqədar bu
il və gələn il bölgələrdə müasir yun
qəbulu məntəqələrinin açılması barə
də də göstəriş verilmişdir. Bu məntə
qələrin yaradılması həm də onunla
əlaqədardır ki, 2018-ci ildə Sumqayıt
şəhərində əyirici-boya fabrikinin açı
lışı gözlənilir və həmin fabrik iplik
istehsalı üçün yerli xammalla təmin
edilsin və ixracdan asılılığa son qo
yulsun.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyev cənablarının daxili
bazarın tələbatını ödəmək və xarici ba
zarlara çıxmağa dair formalaşdırdığı
müasir aqrar siyasətin mühüm istiqa
mətlərindən biri də ölkəmizdə kənd
təsərrüfatının inkişafında iri təsərrü
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fatların və aqroparkların yaradılması
na xüsusi önəm verilməsidir. Bu isə
ölkəmizdə mövcud olan müxtəlif tə
sərrüfatçılıq formaları içərisində xırda
təsərrüfatların xüsusi çəkisinin həd
dindən çox yüksək olması ilə əlaqə
dardır. Xırda təsərrüfatlar isə məlum
olduğu kimi, əhalinin ərzaq təhlükə
sizliyini və xarici bazarlara çıxışını tə
min etmək üçün lazımi imkanlara ma
lik deyildir. Məhz iri təsərrüfatlarda
yüksək məhsuldar bitki sortları və
heyvan cinsləri, yeni müasir texnika
və texnologiyalar tətbiq etmək üçün
əlverişli şərait yaranır ki, bu da əmək
məhsuldarlığını artırmağı və rəqabət
qabiliyyətli məhsul istehsalını təmin
edir. Bu amillər isə daxili bazarı qoru
maq və ixrac potensialını artırmaq ba
xımından böyük əhəmiyyətə malikdir.
Ona görə də ilk növbədə iri təsərrüfat
lar idxaldan asılılıq davam edən məh
sullar üzrə yaradılır. Ölkəmizdə əsa
sən idxaldan asılılıq taxıl, süd və balıq
məhsullarınadır. Bunu nəzərə alaraq,
hörmətli Prezidentimiz əkin dövriyyə
sində olmayan torpaqları cəlb etməklə
50 iri taxılçılıq təsərrüfatları yaradıl
ması tapşırığını vermişdir. Artıq bir
neçə rayonda 32 iri təsərrüfat fəaliyyət
göstərir və yüksək məhsuldarlıq gös
təriciləri ilə fərqlənir. Belə ki, 2012-ci
ildə Ağcabədi rayonunda fəaliyyətə
başlayan “Qarabağ taxıl” MMC hər
hektardan 55-60 sentner buğda və 110120 sentner qarğıdalı məhsulu əldə
edir. Qəbələ, Xaçmaz və digər rayon
larda istifadəyə verilmiş südçülük
komplekslərində isə hər inəkdən 6-7
min litr süd sağılır. Belə yüksək məh
suldarlıq hələ respublikamızın tarixin
də müşahidə olunmayıb və bu təsər
rüfatların sayının artırılması ölkəmiz
də kənd təsərrüfatının intensiv inkişa
fını təmin etməklə taxıla və süd məh
sullarına olan tələbatın yerli istehsal
hesabına təmin edilməsində mühüm
əhəmiyyət kəsb edəcəkdir.
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Balıq və balıq məhsullarının artırıl
ması və bu məhsullara olan tələbatın
tam ödənilməsi üçün “Balıqçılıq haq
qında” Azərbaycan Respublikasının
Qanununa dəyişikliklər edilmiş və ak
vakulturanın inkişafını təmin edən
maddələr əks olunmuşdur. Bunun nə
ticəsidir ki, 2014-cü ilə nisbətən 2016-cı
ildə göl və nohur balıqçılığı ilə məşğul
olan təsərrüfatların sayı 85-dən 108-ə
çatdırılmış, tutulmuş (ovlanmış) balı
ğın miqdarı isə 370 tondan 645 tona
çatmışdır.
Kənd təsərrüfatının intensiv inkişa
fı torpaqların münbitliyi və su ilə təmi
natı ilə sıx bağlı olduğu üçün müasir
aqrar siyasətdə meliorasiya və irriqasi
ya məsələlərinə də xüsusi diqqət yeti
rilir. Dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabı
na Taxtakörpü Su Anbarının, Taxta
körpü-Ceyranbatan Kanalının, Vəlvə
ləçay-Taxtakörpü Kanalının istifadəyə
verilməsi, Şəmkirçay Su Anbarından
Goranboy rayonuna kanalın və Neft
çala Su Kanalının tikintisinin davam
etməsi, habelə digər layihələrin real
laşması bu il 150 min, gələn il isə 100
min hektar indiyədək suvarılmayan
və ya suvarılması lazımi səviyyədə ol
mayan sahələrin suvarılmasına imkan
verəcək.
Ölkəmizdə idxaldan ixraca keçidi
təmin etməyə yönəlmiş müasir aqrar
siyasətin əsas istiqamətlərindən biri
də kənd ərazilərinin sosial simasını
kökündən yaxşılaşdırmaqdır. Belə ki,
hazırkı şəraitdə kənd ərazilərinin so
sial inkişafını təmin etmədən kənd
təsərrüfatının dinamik və dayanıqlı
inkişafına nail olmaq mümkün deyil
dir. Bu məqsədlə respublikamızın
kəndlərində hər il böyük həcmdə təh
sil, səhiyyə, mədəniyyət, rabitə ob
yektlərinin tikintisi, yaşayış məskən
lərinin işıq, qaz, içməli su ilə tam tə
min olunması, kəndarası yollara as
falt salınması və digər sosial yönümlü
işlər görülür. Onların gələcəkdə də

davam etdirilməsi nəzərdə tutulur.
Kənd təsərrüfatının intensiv inkişa
fını təmin edən amillərdən biri də yük
sək ixtisaslı mütəxəssislərlə yanaşı, pe
şəkar kadrların mövcudluğudur. Belə
ki, məhsulun keyfiyyətini və yüksək
məhsuldarlığını təmin edən texnika və
texnologiyalardan səmərəli istifadə
olunması üçün xüsusi hazırlıq keçmiş
peşə sahiblərinə ehtiyac getdikcə artır.
Bunu nəzərə alaraq və eyni zamanda
ənənəvi kənd təsərrüfatı sahələrinin
bərpa edilməsi ilə bağlı ilk peşə-ixtisas
təhsili müəssisələrində pambıqçı, ba
ramaçı, tütün ustası kimi ixtisaslarla
yanaşı, suvarma sistemlərinin opera
toru, soyuducu qurğularda məhsulla
rın saxlanması və anbarlanması üzrə
operator, bitkiçilik mütəxəssisi, aqro
servis mütəxəssisi, heyvandarlıq mü
təxəssisi kimi yeni ixtisaslar üzrə kadr
hazırlığına başlanmışdır. Bu tədbirlə
rin həyata keçirilməsi kəndə və kənd
təsərrüfatına marağı artırmaqla yük
sək ixtisaslı mütəxəssisləri və peşəkar
kadrları aqrar sahəyə cəlb etməyə və
məhsul istehsalının səmərəsini yük
səltməyə şərait yaradır.
Kənd təsərrüfatının inkişafını tə
min etmək üçün aqroparkların yara
dılmasının böyük əhəmiyyəti vardır.
Aqroparklarda məhsul istehsalı ilə
yanaşı, həmin məhsulların emalı,
qablaşdırılması, daxili və xarici ba

zarlara çıxarılması və digər lazımi
proseslər həyata keçirilir. Hazırda
ölkəmizdə 38 aqroparkın yaradılma
sı prosesi gedir və onlardan 2-si artıq
fəaliyyətə başlamışdır. Aqroparkla
rın istifadəyə verilməsinin respubli
kamızda istehsal olunan kənd təsər
rüfatı və ərzaq məhsullarının rəqabət
qabiliyyətinin yüksəlməsinə, bu
məhsulların ixrac potensialının inki
şafına və valyuta ehtiyatlarının artı
mına çox böyük təsiri olacaqdır.
Müasir şəraitdə ölkə əhalisini il
boyu təzə kənd təsərrüfatı məhsulla
rı ilə təmin etmək və bu məhsullarla
xarici bazarlara çıxmaq üçün logistik
mərkəzlərin tikintisi genişlənir. Bu
barədə Nazirlər Kabinetinin iclasın
da Prezident İlham Əliyev cənabları
vurğulayıb ki, biz əvvəlki dövrlərdə
bölgələrdə logistik mərkəzləri əsa
sən məhsulun xarab olmaması, sax
lanması və daxili tələbatın təmin
edilməsi üçün tikirdik. Ancaq bizim
ixrac potensialımızın artması bölgə
lərdə böyük logistik mərkəzlərin ti
kilməsini tələb edir. Artıq Şəmkir
rayonunda belə bir mərkəz yaradılıb
və daha üç böyük logistik mərkəzin
respublikamızın Aran, şimal və cə
nub bölgələrində tikilməsinə ehtiyac
vardır.
Kənd təsərrüfatında transformasi
yanın təmin edilməsinə sənaye zona
larının tikintisinin genişlənməsi də
öz müsbət təsirini göstərəcəkdir. Belə
ki, Neftçala Sənaye Məhəlləsində
dairəvi suvarma sistemləri, polietilen

suvarma boruları, balıq yemi və balıq
məhsulları istehsalı müəssisələri
fəaliyyət göstərəcək, Mingəçevir
Yüksək Texnologiyalar Parkında isə
bir neçə tekstil təmayüllü müəssisə
lər kənd təsərrüfatı xammalının son
məhsuladək emalını həyata keçirə
cəkdir. Yalnız bu müəssisələrin işə
düşməsi kənd təsərrüfatı məhsulları
nın becərilməsində istifadə olunan
bir sıra avadanlıqların, kənd təsərrü
fatı məhsullarından hazırlanan mal
ların və digər məhsulların idxalına
son qoymaqla bir çox məhsulların ix
racına şərait yaradacaqdır. Hazırda
sənaye zonalarının genişləndirilməsi
və hər bir rayonda yaradılması üçün
mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli
Fərmanı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay
can Respublikasında kənd təsərrüfatı
məhsullarının istehsalına və emalına
dair Strateji Yol Xəritəsi”ndə ölkənin
kənd təsərrüfatının inkişafı ilə bağlı
2020-ci ilədək strateji baxış, 2025-ci
ilədək olan dövr üçün uzunmüddətli
baxış və 2025-ci ildən sonrakı dövr
üçün hədəf baxış əks olunub və onla
rın icrasını təmin edən tədbirlər təs
diq edilib. Artıq respublikamızda bu
tədbirlərin icrasına başlanılıb və nə
zərdə tutulan müddətlərdə ölkəmiz
də dayanıqlı inkişaf prinsiplərinə
əsaslanmaqla, kənd təsərrüfatında
transformasiya üçün tam əlverişli şə
rait təmin ediləcəkdir.
Həyata keçirilən bu tədbirlər nəti

c əsində respublikamızda 2016-cı ildə
426 milyon manatlıq kənd təsərrüfatı
məhsulları ixrac edilmişdir ki, bu da
2015-ci illə müqayisədə 20,7 faiz çox
dur. Bu, onu göstərir ki, ölkəmiz
kənd təsərrüfatında transformasiya
dövrünü, yəni idxaldan ixraca keçid
dövrünü yaşayır və Azərbaycan Res
publikası əvvəllər geridə qalmış aq
rar ölkədən kənd təsərrüfatı inkişaf
etmiş ixrac yönümlü ölkəyə çevrilir.
Bundan əlavə kənd təsərrüfatı
məhsullarının idxalından ixracına
keçməkdə kənd təsərrüfatı koopera
tivlərinin yaradılmasının da çox bö
yük əhəmiyyəti vardır. Bunu nəzərə
alaraq respublikamızda “Kənd tə
sərrüfatı kooperasiyası haqqında”
Qanun qəbul edilmiş və bu qanuna
uyğun olaraq Azərbaycan Respubli
kası Prezidentinin 2017-ci il 14 iyul
tarixli sərəncamı ilə “Azərbaycan
Respublikasında kənd təsərrüfatı
kooperasiyasının inkişafına dair
2017-2022-ci illər üçün Dövlət Proq
ramı” təsdiq edilmişdir.
Bütün bunlar onu deməyə əsas
verir ki, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin formalaşdırdığı müasir aqrar siyasət nəticəsində yaxın
gələcəkdə ölkəmizdə əsas ərzaq
məhsullarına tələbat tamamilə yerli
istehsal hesabına təmin olunacaq, sa
hibkarlarımız yüksək rəqabətə da
vamlı kənd təsərrüfatı və ərzaq məh
sulları ilə xarici bazarlara çıxmaqla
dünya ərzaq təhlükəsizliyinə layiqli
töhfə verəcəklər.
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Hüquqi islahatların yeni mərhələsi

Əli Hüseynli
Milli Məclisin Hüquq siyasəti və
dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

Prezident İlham Əliyev tərəfin
dən 2017-ci il 10 fevral tarixində
“Penitensiar sahədə fəaliyyətin
təkmilləşdirilməsi, cəza siyasətinin
humanistləşdirilməsi və cəmiyyət
dən təcridetmə ilə əlaqədar olma
yan alternativ cəza və prosessual
məcburiyyət tədbirlərinin tətbiqi
nin genişləndirilməsi barədə” Sə
rəncam imzalanmışdır. Bu sərən
camda ibtidai istintaq və məhkəmə
icraatı zamanı istər həbs qətimkan
tədbirinin seçilməsi, istərsə də
azadlıqdan məhrumetmə cəzası
nın təyin edilməsi dinamikasının
artması barədə dövlət başçısının
narahatçılığı bildirilmişdir.
Cinayət və İnzibati Xətalar mə
cəllələrinə dəyişikliklərin təklif
edilməsi barədə Milli Məclisə təq
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dim olunmuş qanun layihələri cə
nab Prezident tərəfindən imzalan
mış məlum sərəncamdan irəli gə
lən cəza siyasətinin humanistləşdi
rilməsi və ictimai işlər cəzasının
formal icrası təcrübəsinin qarşısı
nın alınması, ictimai işlər və azad
lıqdan məhrumetmə ilə əlaqədar
olmayan digər cəzaların icrasına
effektiv nəzarət təmin edilməsi is
tiqamətləri ilə əlaqədardır.
Cəza siyasətinin humanistləşdi
rilməsi aşağıdakı istiqamətlər üzrə
qanunvericiliyə dəyişikliklərin
edilməsini nəzərdə tutur. Bunlar:
1. Cinayətlərin, xüsusilə iqtisadi
fəaliyyət sahəsində cinayətlərin
dekriminallaşdırılması;
2. Cinayətlərin sanksiyalarına
azadlıqdan məhrumetməyə alter
nativ cəzaların əlavə olunması;
3. Törədilən əməlin ictimai təh
lükəliliyi maddi ziyanla bağlı olan
hallarda vurulmuş ziyan tamamilə
ödənildikdə azadlıqdan məhrum
etməyə alternativ cəzaların təyin
edilməsi əsaslarının müəyyən
olunması;
4. Azadlıqdan məhrumetmə cə
zasının çəkilməmiş hissəsini daha
yüngül cəza ilə əvəzetmə, cəzanın
çəkilməmiş hissəsindən şərti ola
raq vaxtından əvvəl azadetmə və
şərti məhkumetmə institutlarının
daha geniş tətbiq edilməsindən
ibarətdir.
Göstərilən hər bir istiqamət üzrə
Cinayət Məcəlləsinə ümumilikdə
300-ə yaxın dəyişikliklərin edilmə
si nəzərdə tutulur.
CM-də dekriminallaşan maddə

lərdən 3-ü (131.1; 184; 189) ehtiyat
sızlıqdan sağlamlığa zərərvurma
və mülkiyyət əleyhinə olan cina
yətlərdir. Ümumi hissədə “cina
yətlərin təkrar törədilməsi” mad
dəsinin yeni redaksiyası ilə əlaqə
dar olaraq isə 10 cinayət tərkibi
(177.3.3; 178.3.3; 179.3.3; 180.3.3;
181.3.4; 182.3.4; 194.2.3; 197.1; 204.2;
235.4.4) ləğv edilmişdir.
Müəyyən müddətə azadlıqdan
məhrumetmə cəzasının tətbiqi hal
larının azaldılması məqsədi ilə Ci
nayət Məcəlləsinə yeni növ cəza “Azadlığın məhdudlaşdırılması”
daxil edilmişdir və qanun layihə
sində 140-dan çox maddənin sank
siyasında alternativ cəza olaraq
təklif edilir.
Mülkiyyət əleyhinə və iqtisadi
fəaliyyət sahəsində cinayətlərin
dekriminallaşdırılması istiqaməti
nə uyğun olaraq qanun layihəsin
də talama cinayətlərindən 177.1-ci
(oğurluq), 178.1-ci (dələduzluq) və
179.1-ci (mənimsəmə və israfetmə)
maddələri ilə nəzərdə tutulmuş ci
nayət məsuliyyəti yaradan hədd
beş dəfə artırılmışdır ki, bu da əm
lakın mülkiyyətçisinə və ya digər
sahibinə 500 manatdan yuxarı
məbləğdə ziyan vurulduğu hallar
da yaranacaq. Bu məbləğə qədər
olan talama isə cinayət əməli ola
raq dekriminallaşmış və İnzibati
Xətalar Məcəlləsində xırda talama
xətası kimi nəzərdə tutulmuşdur.
Lakin bu əməllər yalnız talama de
yil, digər ictimai təhlükəli əlamət
lərlə tövsif edildikdə, məsələn, qa
baqcadan əlbir olan bir qrup şəxs

tərəfindən törədildikdə, yaşayış
sahəsinə, habelə binaya, anbara və
ya başqa saxlanc yerlərinə qanun
suz daxil olmaqla törədildikdə cə
zanın çəkindirici funksiyasının
gözlənilməsi üçün onlara görə ci
nayət məsuliyyəti artıq 100 manat
dan yuxarı məbləğdə ziyan vurul
duğu hallarda yaranacaq.
Qeyd edilən məqsədə nail ol
maq üçün növbəti dəyişiklik cina
yət işlərində mediasiya modeli ki
mi çıxış edən cinayət məsuliyyətin
dən azadetmənin yeni institutları
nın Cinayət Məcəlləsinə əlavə edil
məsidir. Bunlar 73.1 (mülkiyyət
əleyhinə olan cinayətlərə görə ci
nayət məsuliyyətindən azadetmə)
və 73.2-dir (iqtisadi fəaliyyət sahə
sində olan cinayətlərə görə cinayət
məsuliyyətindən azad etmə).
Bu maddələr təqsirkar tərəfin
dən zərərçəkmiş şəxslə barışıq əldə
edilməsi və ona dəymiş ziyanın ta
mamilə ödənilməsi, həmçinin bu
növ əməllər külli və ya xüsusilə
külli miqdarda törədildikdə müva
fiq olaraq vurulmuş ziyanın bir
misli və iki misli miqdarında döv
lət büdcəsinə ödənilməsi halların
da cinayət məsuliyyətindən azad
edilməni nəzərdə tutur.

Qeyd olunmalıdır ki, cinayət
məsuliyyətindən azadetmənin bu
institutları təqsirkara münasibətdə
yalnız bir dəfə tətbiq olunacaq. Bu
da yeni cinayətlərin qarşısını al
maq üçün cinayət hüququnun xə
bərdaredici vəzifəsindən irəli gəlir
və bütün cəmiyyət üzvlərini cina
yət törətməkdən çəkindirir.
Növbəti islahat narkotik vasitə
lərin və ya psixotrop maddələrin
qanunsuz istehlakı sahəsindədir.
Belə ki, Cinayət Məcəlləsinin 234.1ci maddəsində nəzərdə tutulmuş
əməli törətmiş, yəni “satış məqsədi
olmadan qanunsuz olaraq narkotik
vasitələri və ya psixotrop maddələ
ri şəxsi istehlak miqdarından artıq
miqdarda əldəetmə” cinayətini tö
rətmiş şəxsin əməlində başqa cina
yət tərkibi yoxdursa və o, narko
maniya xəstəliyinə düçar olmuş
dursa, onun barəsində məhkəmə
tərəfindən bu xəstəliklə əlaqədar
stasionar qaydada tibbi xarakterli
məcburi tədbirlər tətbiq edilməsi
təklif olunur. Yəni dövlət həmin
şəxslərin müalicə edilməsini öhdə
sinə götürür. Həmin şəxsin tam
sağalması nəticəsində tibbi xarak
terli məcburi tədbirlər ləğv edil
dikdə məhkəmə şəxsi cinayət mə

suliyyətindən azad edir. Yəni nar
komaniya xəstəliyinə düçar olmuş
dursa, ona bu xəstəlikdən azad ol
maq üçün şans verilir, bu da tam
olaraq dövlət hesabına həyata keçi
rilir. (Maddə 74.1)
Bundan əlavə, Cinayət Məcəllə
sində nəzərdə tutulmuş zərərçək
miş şəxslə barışmaqla cinayət mə
suliyyətindən azadetmə institutu
daha da təkmilləşdirilmiş və 12 ci
nayət tərkibi (127.1, 128, 129, 130,
131.2, 133.1, 134, 142.1, 143, 156.1,
157.1 və 158.1) üçün zərərçəkmiş
şəxslə barışmaqla və ziyanın ödə
nilməsi şərti ilə cinayət məsuliyyə
tindən azadetmə imkanı imperativ
norma kimi müəyyən olunmuş
dur.
Həmçinin qanun layihəsində
Konstitusiya Məhkəməsi Plenumu
nun bir sıra qərarlarının da icrası
təmin edilmiş, həmin qərarlardakı
tövsiyələr nəzərə alınaraq CM-in
Ümumi hissəsində bir sıra maddə
lər təkmilləşdirilmişdir.
Hesab edirəm ki, cənab Prezi
dent tərəfindən imzalanmış sərən
cam mühüm əhəmiyyətə malikdir
və bu sərəncamdan irəli gələn ya
naşma cəmiyyəti cinayətkarlıqdan
xilas edə bilər.
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Milli
Məclisin
Gənclər
siyasəti
və idman
komitəsinin
sədri Fuad
Muradovla
müsahibə

Fuad Muradov:

- Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti cənab İlham Əliye
vin bu il sentyabrın 15-də im
zaladığı sərəncamla qəbul et
diyi “Azərbaycan gəncliyi
2017-2021-ci illərdə” Dövlət
Proqramı bir daha təsdiqləyir
ki, gənclik dövlət siyasətinin
prioritet istiqaməti olaraq qa
lır və ölkə rəhbərinin həyata
keçirdiyi ardıcıl ictimai-sosial
islahatlarda əhalinin bütün
təbəqələri kimi onlar da hər
tərəfli qayğı ilə əhatə olunur.
Fuad müəllim, gənclərlə bağlı
yeni dövlət proqramı gənc
nəslin önündə hansı yeni
üfüqlər açır?
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“Yeni dövlət proqramı gənclər
üçün geniş üfüqlər açır”
- Bu gün Prezident İlham Əliyev
tərəfindən həyata keçirilən məq
sədyönlü siyasət hər bir Azərbay
can vətəndaşının fərdi inkişafına
hesablanıb. Bütün sahələrdə aparı
lan islahatlar, ardıcıl olaraq həyata
keçirilən dövlət proqramları öz nə
ticəsini verməkdədir.
Gənclər hər zaman ölkə Prezi
dentinin siyasətində xüsusi yer tu
tub. Gəncliklə bağlı qəbul edilən
bütün proqramlarda prioritet isti
qamətlər gənclərin fərdi inkişafı ilə
yanaşı, onların cəmiyyətə inteqra
siyasının təmin edilməsinə xidmət
göstərib.
Gəncliyin dinamik inkişafını nə
zərə alaraq gənclərlə bağlı qəbul

edilmiş dövlət proqramlarının
məntiqi davamı olan “Azərbaycan
gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Döv
lət Proqramı da onlar üçün geniş
üfüqlər açır, yeni istiqamətlər
müəyyən edir.
Qəbul olunan proqramda bir ne
çə istiqamət var ki, gənclərin birba
şa inkişafına, cəmiyyətdə mövqe
tutmasına, onların məşğulluq
probleminin həllinə və asudə vax
tının səmərəli təşkilinə xidmət edə
cək.
İlk olaraq təhsil sahəsinə diqqət
yetirmək lazımdır. Təbii ki, Azər
baycan gənclərinin istər ölkə daxi
lində, istərsə də xaricdə təhsili
üçün çoxsaylı proqramlar mövcud

Prezident İlham Əliyevin ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşü

 ur. Lakin bu proqramda gənclə
d
rin peşə təhsili və karyerası priori
tet sahə olaraq müəyyən edilib.
Belə ki, sənəddə əksini tapan mə
sələlərin həyata keçirilməsi ali təh
sildən kənarda qalan gənclərimiz
üçün xüsusilə faydalı olacaq.
Təbii ki, hər kəs ali təhsil ala bil
mir. Ancaq bu, o demək deyil ki,
həmin gənclər cəmiyyətdən kənar
da qalmalıdırlar. Yeni proqramda
da məhz peşə təhsilinin inkişaf et
dirilməsi, gənclərin peşəyönümü
işinin gücləndirilməsi, onların
əmək bazarında daha çox tələb
olunan peşə və ixtisaslar haqqında
məlumatlandırılması işinin geniş
ləndirilməsi, yəni əmək bazarında
tələb və təklifi uyğunlaşdırmaq ki
mi önəmli məsələlər yer alır. Bu isə
gənclər üçün yeni üfüqlər açır.
Eyni zamanda, bu gün gənclərin
ən böyük problemlərindən biri
asudə vaxtın düzgün və səmərəli

təşkilidir. Təbii ki, burada mühit,
ailə, fərdi xarakter kimi məsələlər
önəm kəsb edir. Lakin dövlət hansı
şəraitdə olmasına baxmayaraq,
gənclərin pis vərdişlərdən uzaq
durması, daha çox idmana, fərdi
inkişafa yönəlməsi üçün sözüge
dən sənədə xüsusi müddəalar əla
və edib. Bu, həm idman sahəsində,
həm də fərdi layihələrin dəstəklən
məsində öz əksini tapır.
Gənclərdə stimulun yaradılması,
onların öz bilik və bacarıqlarını tət
biq etməsi üçün münbit şəraitin
formalaşdırılması mühüm məsələ
dir. Odur ki, intellektual və kompü
ter oyunları üzrə yerli və beynəl
xalq çempionatların keçirilməsi, is
tedadlı və yaradıcı gənclərin nailiy
yətlərinin ölkədə və onun hüdudla
rından kənarda təbliğ edilməsi
gənclərdə yeni həvəs və motivasi
yanın yaranmasına səbəb olacaq.
Təbii ki, vətənpərvərlik ruhu

nun gücləndirilməsi üçün gənclər
arasında təbliğat işinin aparılması
məsələləri də vacib istiqamətdir.
Bu gün Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünün bərpası ən öndə olan mə
sələdir. Odur ki, gənclərin hərbi və
fiziki bacarıqlarının inkişafı ilə ya
naşı, onların beynəlxalq mübadilə
və mədəniyyətlərarası dialoqda iş
tirakının dəstəklənməsi zəruridir.
Yeni dövlət proqramı bu istiqamət
də inkişaf etmək istəyən gənclər
üçün də imkanlar yaradır.
Sadalananlardan əlavə bu proq
ramda həm də “Gənclər siyasəti
sahəsinin fəxri işçisi” adının təsis
edilməsi maraqlı və əhəmiyyətli
məsələlərdəndir.
Ümumilikdə yeni dövlət proq
ramı gənclər üçün çoxşaxəli istiqa
mətlər müəyyən edir. Bu isə dövlə
timizin gənclərə və gənclər siyasə
tinə verdiyi önəmin bariz nümunə
sidir.
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- Proqramda gənclərlə iş sahə
sində normativ hüquqi baza
nın təkmilləşdirilməsi ilə bağ
lı aidiyyəti dövlət orqanları
qarşısında vəzifələr qoyulur.
Bununla bağlı Milli Məclisin
Gənclər və idman komitəsi nə
kimi işlər planlaşdırır?
- Təbii ki, yeni dövlət proqramı
aidiyyəti orqanlar qarşısında da
vəzifələr qoyur. Burada təhsil sa
həsində, hərbi-vətənpərvərlik isti
qamətində, həmçinin gənclərin
beynəlxalq sahəyə inteqrasiyası,
normativ hüquqi bazanın təkmil
ləşdirilməsi və s. bu kimi məsələlər
var.
Milli Məclisin Gənclər və idman
komitəsi olaraq bizim üzərimizə
düşən vəzifə normativ hüquqi akt
ların gənclərlə bağlı müddəaları
nın təhlili və onların təkmilləşdiril
məsinə dair təkliflərin hazırlanma
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Yeni proqramda da
məhz peşə təhsilinin
inkişaf etdirilməsi,
gənclərin peşəyönümü
işinin gücləndirilməsi,
onların əmək bazarın
da daha çox tələb olu
nan peşə və ixtisaslar
haqqında məlumat
landırılması işinin ge
nişləndirilməsi, yəni
əmək bazarında tələb
və təklifi uyğunlaşdır
maq kimi önəmli mə
sələlər yer alır. Bu isə
gənclər üçün yeni
üfüqlər açır.

s ı istiqamətində işlər həyata keçir
məkdir.
Yeni dövlət proqramında dövlət
orqanlarında çalışan gənclərin pe
şə bacarıqlarının təkmilləşdirilmə
si, gənclər təşkilatlarının fəaliyyəti
ilə bağlı məsələlər, eyni zamanda,
ali təhsilin magistratura səviyyəsi
üzrə ixtisasların (ixtisaslaşmaların)
təsnifatına yeni ixtisaslaşma kimi
“Gənclərlə iş” ixtisasının da əlavə
edilməsi məsələləri qanunverici
likdə mühüm dəyişiklikləri ortaya
qoymuş olur. Odur ki, biz bu yön
də fəaliyyətimizi artıracaq, Azər
baycanda gənclər siyasətinin əsas
istiqamətlərini müəyyən edən
“Gənclər siyasəti haqqında” Azər
baycan Respublikasının Qanununa
edilməsi nəzərdə tutulan əsaslı də
yişikliklər və əlavələrin yenidən
müzakirəsini keçirəcəyik. Məlumat
üçün onu da qeyd edim ki, proqra

 ın başqa bir maddəsinə uyğun
m
olaraq Səhiyyə komitəsi ilə birgə
“Reproduktiv sağlamlıq haqqın
da” yeni qanun layihəsinin hazır
lanması da nəzərdə tutulur.
Bundan başqa proqramda gənc
lərin məşğulluğunun və sahibkarlıq
fəaliyyətinin dəstəklənməsi maddə
sinin müəssisə və təşkilatlarda on
lar üçün müəyyən edilmiş kvota
əsasında işə düzəlmələrinə dövlət
nəzarətinin gücləndirilməsi bəndi
nə uyğun olaraq işəgötürənlərin
motivasiya olunması ilə bağlı müəy
yən dövrdə vergidən azad olunma
kimi təklifimiz də vardır.
- Gəncləri zərərli təsirlərdən,
xüsusən də dini ekstremiz
min, separatizmin, beynəlxalq
terrorizmin təbliğatının təsiri
altına düşməkdən qorumaq
günün aktual məsələsidir. Bu
nun üçün nə kimi işlər görül
məlidir?
- Bu gün dünyada gedən proses
lər, münaqişələr, müxtəlif zərərli
təbliğatla məşğul olan missioner

təşkilatların fəaliyyəti ölkəmizdən
də təsirsiz ötüşmür. Biz dünyadan
təcrid olunmamışıq. Hazırda inter
net əsri olduğu üçün bu cür zərərli
informasiyaların sürətli yayılması
prosesinin qarşısını hansısa inziba
ti, yaxud digər metodlarla almaq
qeyri-mümkündür. Azərbaycan
dövləti dini ekstremizmə, separa
tizmə, beynəlxalq terrorizmə qoşu
lan vətəndaşları ilə bağlı qanunve
ricilikdə dəyişikliklər edərək
müəyyən inzibati tədbirlər görüb.
Eyni zamanda, dövlətimizin təhlü
kəsizliyi üçün məsul olan qurum
lar da fəaliyyətlərini artırıblar. La
kin burada əsas məsələ kimisə həbs
etmək, məsuliyyətə cəlb etmək de
yil. Düşünürəm ki, biz gənclərimi
zi bu istiqamətlərə yönəlməkdən
qorumalıyıq. Bunun üçün isə bir
neçə yol var. Maarifləndirmə və
təbliğat işinin genişləndirilməsi
vacib məsələdir. Bu iş ali məktəb
lərlə yanaşı, orta məktəblərdə də
aparılmalıdır. Həmçinin gənclər
təşkilatları bu sahədə aktiv olmalı,
xüsusən də regionlarda bu istiqa

mətdə layihələr həyata keçirməli
dirlər.
İkinci məsələ isə asudə vaxtın
düzgün təşkilidir. Proqramda da
nəzərdə tutulduğu kimi, gənclər
üçün maraq dairələrinin genişlən
dirilməsi onları bu cür istiqamətlə
rə yönəlməkdən qoruya bilər.
İdman sahəsində müəyyən isla
hatların aparılması məqsədəuy
ğundur. Regionlarda fəaliyyət gös
tərən idman komplekslərində aztə
minatlı ailələrin övladları üçün
güzəştli şərtlər tətbiq edilməsi
mümkündür. Həmçinin gəncləri
müxtəlif dərnəklərə istiqamətlən
dirmək məqsədi ilə xüsusi yarmar
kalar təşkil etmək olar. Eyni za
manda, məşğulluq məsələləri də
önəm kəsb edir. Gənclərin işlə tə
min olunması sahəsinə xüsusi diq
qət yetirmək lazımdır. Təbii ki, və
tənpərvərlik hissinin aşılanması,
milli-mənəvi dəyərlərimizin təbliği
istiqamətində işlər daha da güclən
dirilməlidir.
Mübariz Əsgərov
“Milli Məclis” jurnalı
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Aksel Vex:

Azərbaycan-Avstriya dip
lomatik əlaqələri 1992-ci ildə
qurulub. Bu il isə bir sıra sa
hələrdə sıx əməkdaşlıq edən
Azərbaycan Respublikası ilə
Avstriya Respublikasının
münasibətlərinin 25 ili ta
mam olur.
Hər buraxılışında ölkə
mizdə fəaliyyət göstərən föv
qəladə və səlahiyyətli səfir
lərdən müsahibə alan “Milli
Məclis” jurnalının bu sayı
nın qonağı Avstriya Res
publikasının Azərbaycan
Respublikasındakı səfiri
Aksel Vexdir.

“Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə iqtisadiyyatın
şaxələndirilməsi artıq öz bəhrəsini verir”
- Cənab səfir, bu il AzərbaycanAvstriya münasibətlərinin 25
ili tamam olur. Bu müddət ər
zində ölkələrimiz arasında
müxtəlif sahələrdə yüksək sə
viyyəli əlaqələr inkişaf edib.
Qarşılıqlı əməkdaşlığımızın
daha da dərinləşməsi üçün
hansı prioritet sferaları qeyd
edə bilərsiniz?
- Bizim ikitərəfli münasibətləri
miz bu dövr ərzində tədricən müx
təlif sahələrdə inkişaf etmişdir. Və
təbii ki, bu əlaqələr çərçivəsində
hər iki dövlətin başçılarının - həm
Azərbaycan, həm Avstriya prezi
dentlərinin qarşılıqlı rəsmi səfərlə
ri bu münasibətlərin zirvəsini təş
kil edir. Bunu xüsusi vurğulayı
ram, önəm verirəm.
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Eyni zamanda, bizim “Cənub”
Qaz Dəhlizində iştirak etməkdə də
çox marağımız olub. Bunu “Na
bukko” qaz layihəsi ilə bağlı da
söyləyə bilərəm. Təəssüf ki, “Na
bukko” qaz layihəsi uğursuzluqla
nəticələndi. İstəyirik ki, Azərbay
canla bu sahədə əlaqələrimizi möh
kəmləndirək.
Bir istəyimiz də iqtisadi sahədə,
xüsusən də tikinti sahəsində mü
nasibətlərimizi inkişaf etdirmək
dir. Bizim tikinti sahəsində sıx
əməkdaşlığımız olub. Amma çox
təəssüf ki, iqtisadi böhran buna tə
sir etdi. Bu mənada müəyyən qə
dər durğunluq müşahidə olunur
və biz məhz tikinti sahəsindəki ba
zar payımızı bir az itirdik. Lakin
buna baxmayaraq, bu sahəni inki

şaf etdirməkdə maraqlıyıq.
Cari ilin ilk altı ayı ərzində iki
ölkə arasında ticarət dövriyyəsin
də artım müşahidə edirik. Bu, çox
müsbət haldır. Onu qeyd edə bilə
rəm ki, Azərbaycan Prezidentinin
göstərişi ilə iqtisadiyyatın şaxələn
dirilməsi artıq öz bəhrəsini verir.
Biz bundan çox məmnunuq və öz
tərəfimizdən bura töhfəmizi, payı
mızı verməyə hazırıq.
Mən ilk növbədə aqrar sahədə
inkişafı nəzərdə tuturam. İkinci
çox əhəmiyyətli sahə isə “ŞimalCənub”, “Qərb-Şərq” nəqliyyat
dəhlizlərinin inkişafıdır. Bu sfera
da Azərbaycan Dəmir Yollarına
çox böyük əhəmiyyət verirəm. Bu
qurum öz işini yüksək səviyyədə
görür. Və biz maraqlıyıq ki, Azər

baycan Dəmir Yolları ilə bağlı bu
sahədə əməkdaşlığı genişləndi
rək.
- İqtisadi əlaqələrdən başqa is
tərdik bir qədər siyasi əlaqə
lərə də toxunaq. Ölkəmizin
təşəbbüsü ilə İpək Yoluna
Dəstək Qrupu yaradıldı və
Avstriya dövləti də bu qrupa
üzv oldu. Qrupun əhəmiyyəti
barədə nə düşünürsünüz?
- Avstriya bu layihəyə önəm ve
rir. Çin İpək Yolunun başladığı yer

kimi Avropa İttifaqının ABŞ-dan
sonra ikinci mühüm ticarət partn
yorudur. Dünya üzrə mal dövriy
yəsi əsasən su, dəniz yolu ilə gedir.
Ona görə düşünürəm ki, İpək Yo
lunun rolu önəmlidir. Onun yolun
qısaldılmasında və daşınmanın
müddətinin azaldılmasında çox ef
fekti var. Biz özümüz də maraqlı
yıq ki, Avstriya bu layihədə iştirak
etsin.
Azərbaycanın da İpək Yolunun
üzərində yerləşməsi, xüsusən qov
şaqda olması onun üçün müsbət

cəhətdir, effektlidir. Bildiyim qə
dər bu yolun 10 marşrutu var, biri
də buradan keçir. Avstriyada bu
barədə müzakirələr də gedir. Bu,
diqqətimizdə olan bir məsələdir.
- Bildiyimiz kimi, Avstriya növ
bəti ilin ikinci yarısı Avropa
İttifaqına sədrlik edəcək.
Avstriya neytral dövlətdir və
onun neytral olması Avropa
nın daxili və xarici siyasətinə,
eləcə də beynəlxalq əməkdaş
lığa necə təsir göstərə bilər?
Və bu fonda yeniliklər gözlə
mək olarmı?
- Biz Avropa İttifaqına birinci
dəfə deyil ki, sədrlik edirik. Yəni
bizim üçün sədrlik yeni məsələ de
yil. Onu da deyim ki, haqlı olaraq
vurğuladınız ki, Avstriya neytral
bir dövlətdir. Ancaq Avstriyanın
neytrallığı İsveçrənin neytrallığın
dan fərqlidir. Yəni bizim yanaşma
tərzimiz ayrıdır. Biz Avropa İttifa
qına sədrlik çərçivəsində müxtəlif
modifikasiya olunmuş yanaşmaya
yer verəcəyik. Düşünürəm ki, Avst
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r iyanın neytrallığı bizim Avropa
Birliyində etdiyimiz rəhbərliyə
mane olmayacaq. Yəni neytrallığın
siyasi xəttə belə bir maneəsi və ya
təsiri olmayacaq. Biz Avropa İttifa
qı çərçivəsində sadəcə tənzimləyici
rol oynayacağıq.
Eyni zamanda, Avstriyanın
geostrateji mövqeyinə nəzər yetir
səniz görəcəksiniz ki, ətrafımızda
olan dövlətlər bizə qarşı düşmən
mövqeyində deyil, tamamilə dost
dövlətlərdir. Yəni bu zəmində si
yasi təhlükəsizlik konsepsiyası mə

sələsində bizim anlayışımız, bizim
hədələri qavramağımız tamam
başqa xarakter daşıyır. Burada hər
bi, siyasi-hərbi hədələrdən, prob
lemlərdən söhbət gedə bilməz. Yə
ni daha çox çağırış xarakterli təhlü
kələr ola bilər - təbii qəzalar, təbii
fəlakətlər, nüvə xarakterli fəlakət
lər, miqrasiya məsələsi. Bu prob
lem bizim üçün vacibdir. Eyni za
manda, böyük iqtisadi-siyasi mə
sələlər, yəni bunlar bizim üçün
önəm daşıyan təhlükəsizlik məsə
lələri sayıla bilər.

- Məlum olduğu kimi, noyabr
ayında Brüsseldə Avropa Bir
liyinin “Şərq tərəfdaşlığı”
sammitində Prezident İlham
Əliyev iştirak edəcək. Səfər
çərçivəsində Avropa İttifaqı
və dövlətimiz arasında çərçivə
sənədi imzalanacaq. Sizcə, bu
saziş Avropa İttifaqı və Azər
baycan əlaqələrinin inkişafı
na nə kimi təsir göstərəcək?
- Düşünürəm ki, bu sualı həm
karım - Avropa İttifaqından səfir
cavablandırsa, daha yaxşı olar.
Mən bilirəm ki, noyabr ayında baş
tutacaq zirvə toplantısı ilə bağlı ha
zırlıqlar gedir. Yekun bəyanatın
mətni üzərində də danışıqlar apa
rılır. Hələ ki, bu işlər yekunlaşma
yıb. Ancaq bilirəm ki, böyük, ge
nişhəcmli saziş olacaq. Burada tək
cə siyasi deyil, digər sahələr - ener
ji, insan hüquqları, təhlükəsizlik
məsələləri, təbii ki, iqtisadi məsələ
lər də yer alacaq. Yəni bunun
spektri genişdir. Sadəcə nəticəni
gözləmək lazımdır ki, bu danışıq
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“Azərbaycan-Avstriya Turizm Proqramı”nın 10 illik yubileyi münasibəti ilə “Azərbaycan-Avstriya Turizm Proqramı
Azərbaycanda ilk ikili diplom proqramı təcrübəsi: nailiyyətlər və perspektivləri” mövzusunda beynəlxalq konfrans

lar bitsin, təsirini sonra görəcəyik.
Azərbaycan Avropa İttifaqının
partnyoru kimi çıxış etmək istəyir.
Biz də buna istinad edirik və mü
nasibətləri bu zəmində inkişaf et
dirmək niyyətindəyik.
- Xalqlar hələ siyasətdən öncə
mədəniyyət vasitəsi ilə bir-bi
rini daha yaxından tanıyırlar.
Azərbaycanda Avstriya Mər
kəzi fəaliyyət göstərir. Bu
mərkəzin hazırkı fəaliyyəti ilə
bağlı nə deyə bilərsiniz?
- Azərbaycan Dillər Universite
tində yerləşən bu mərkəzin, yəni
burada fəaliyyət göstərən Avstriya
kitabxanasının rəhbəri cənab do
sent Vilayət Hacıyevdir. Kitabxa
nanın baş mütəxəssisi Şəhla Qur
banova da çox aktiv iştirak edir.
Onların məqsədi sırf Avstriya-al
man dilinin təbliği, öyrədilməsi,
Avstriya mədəniyyətinin, ədəbiy
yatının təlqin olunması, tərənnü
mü, tələbə mübadiləsi, dil sertifi
katlarının verilməsidir. Mərkəz

əsas bu işlərlə məşğul olur, sırf bu
səpkidə fəaliyyət göstərir. Onu da
deyim ki, bu təsisat səfirlikdən er
kən - 1999-cu ildə yaradılıb. Cənab
dosent Vilayət Hacıyev də bizim
burada bir qasidimiz, səfirimiz ki
midir.
Qeyd etmək istərdim ki, bu ya
xınlarda Avstriyadan ədibimiz
gəlmişdi. Cənab Karl Lubomirski.
Onun Bakı Slavyan Universitetin
də və Azərbaycan Dillər Univer
sitetinin Alman oxu zalında tədbi
ri - şeir qiraəti oldu. Bu kimi təd
birlər mərkəzin təşkilatçılığı ilə
baş tutur. Yəni demək istəyirəm
ki, bu mərkəzin fəaliyyəti dil, ədə
biyyat, bu sahədə olan mübadilə
və tədbirlərin həyata keçirilməsi
ilə bağlıdır. Bu, bir növ bizim mə
dəni platformamızdır, lakin bura
da əsas diqqət dil və ədəbiyyat
sahəsinə yönəlib.
Eyni zamanda, vurğulamaq istə
yirəm ki, 2015-ci ildə Bakıda Avstri
ya Akademik Mübadilə Xidmətinin
(OeAD) ofisi açıldı. Bu, Avstriyanın

akademik tələbə mübadiləsini hə
yata keçirən yeni bir qurumdur.
Onların ofisi də Azərbaycan Dillər
Universitetində yerləşir.
Biz akademik sahədə mübadilə
yə də çox önəm veririk. Bunun
üçün yaxşı baza da var. Azərbay
can Turizm və Menecment Univer
siteti ilə Krems Tətbiqi Elmlər Uni
versiteti arasında turizm sahəsin
də, tədris və kadrların yetişdiril
məsi sahəsində birgə tədris proq
ramı mövcuddur və universitet bu
proqramın üzərində işləyir. Çox
yaxşı kadrlar hazırlanır.
Biz, eyni zamanda, Azərbaycan
Diplomatik Akademiyası ilə də
əməkdaşlıq edirik. Bu yaxınlarda
burada tədbir keçirdik. Avstriya
dan general gəlmişdi, məruzə ilə
çıxış etdi. Çox maraqla qarşılandı,
ürəyimizcə oldu. Yəni onu demək
istəyirəm ki, Avstriya Akademik
Mübadilə Xidmətinin xəttindən
əlavə biz akademik mübadilədə
maraqlıyıq. Bu sahəni inkişaf etdir
mək istəyirik.
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MUSA
QASIMLI

60
Hörmətli Musa müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış tarixçi-alimi və pedaqoqu anadan  ol
mağınızın  60 illik yubileyi  münasibəti ilə  səmimi  qəlbdən  təbrik  edirəm.
Siz Azərbaycanın dilbər guşəsi Yardımlıda dünyaya  göz  açmış, burada orta təh
silinizi başa vurmusunuz. Uşaqlıqdan qəlbinizə hakim kəsilən müəllim olmaq arzu
su ilə Bakıya  gələrək Azərbaycan Dövlət Universitetinin (indiki BDU) Tarix fakül
təsinə qəbul olunmusunuz. Bu qocaman təhsil ocağını 1979-cu ildə fərqlənmə diplo
mu ilə bitirərək, doğma rayonunuza qayıtmış, bir neçə il müəllim  kimi  fəaliyyət  
göstərmisiniz.
Elmi araşdırmalarınızı davam  etdirmək istəyi ilə 1982-ci ildə  yenidən Bakıya gəl
miş, BDU-nun  Yeni və ən yeni tarix kafedrasının  aspiranturasında təhsil almısı
nız. Beynəlxalq münasibətlər tarixi  problemlərinə  həsr  olunmuş dissertasiyanızı
uğurla   müdafiə  edərək  tarix elmləri namizədi  elmi  dərəcəsinə layiq  görülmüsü
nüz. Axtarışlarınızı davam etdirmiş, ölkədə ən gənc  yaşda doktorluq dissertasiyası
müdafiə etmiş alim kimi  tanınmısınız.
Sizin həyatınız daim Bakı Dövlət  Universiteti ilə bağlı olmuşdur. Pedaqoji  fəaliy
yət Sizin üçün böyük məna  kəsb etdiyinə  görə uzun illər burada  Avropa və Ame
rika ölkələrinin yeni və müasir tarixi kafedrasında müəllim, baş müəllim, dosent,
Tarix fakültəsinin dekan müavini vəzifələrində çalışmısınız. Bu  günə qədər də  pe
daqoji  fəaliyyətinizi  uğurla  davam  etdirirsiniz. Tələbələrinizin sorağı ölkənin hü
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dudlarından çox-çox uzaqlardan eşidilir. Elmi rəhbərliyiniz altında 18 nəfər nami
zədlik, 3 nəfər doktorluq dissertasiyası işi müdafiə edərək alim kimi yetişmişdir. 15
kitab və  monoqrafiyanız, 100-ə yaxın elmi  məqaləniz  elmi  ictimaiyyət tərəfindən  
yüksək  qiymətləndirilib. Siz ilk dəfə olaraq  Birinci  Dünya  müharibəsi illərində  
böyük  dövlətlərin   Azərbaycanla  bağlı  siyasətini  tədqiq  etmiş, bununla  bağlı 3  
cildlik qiymətli monoqrafiya  hazırlamısınız.
Nüfuzlu  konfrans və elmi simpoziumlarda dəfələrlə Azərbaycanı ləyaqətlə  təmsil  
etmiş, xalqımızın  şərəfli  tarixinin  ən aktual   problemlərini  dünya  ictimaiyyətinin
diqqətinə  çatdırmısınız. Azərbaycanın istiqlal  mübarizəsinin şanlı  səhifələri,  Dağ
lıq  Qarabağ  münaqişəsinin  xalqımıza  vurduğu  yaralar, erməni  qəsbkarlığının
zaman-zaman bizə yaşatdığı  ağrılar,  zəngin tariximiz, Azərbaycanın uğurlu inki
şaf  dinamikası və beynəlxalq əlaqələri məruzələrinizin  əsas  qayəsini  təşkil edir.
Hazırda Siz Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Qafqazşünaslıq İnstitutunun
direktoru, AMEA-nın müxbir üzvüsünüz.
Uzun illər Azərbaycan Dövlət Radiosunda müəllifi olduğunuz “Dünya”, Azərbay
can Dövlət Televiziyasında “Bizim planet: hadisələr və şərhlər” analitik informasiya
proqramlarındakı çıxışlarınız  tamaşaçı və dinləyicilər tərəfindən maraqla qarşılanıb.
Dövlət müstəqilliyi bərpa edildikdən sonra Siz  bir  neçə il Azərbaycan Ali Soveti
nin Beynəlxalq əlaqələr şöbəsində aparıcı  mütəxəssis, baş məsləhətçi  vəzifələrində
çalışmısınız. Özünüzə məxsus müsbət keyfiyyətlər sayəsində iki  dəfə  dalbadal - IV
və V çağırış müstəqil Azərbaycan parlamentinə deputat seçilmisiniz. Bu gün parla
mentin Elm və təhsil  komitəsinin üzvü kimi qanun yaradıcılığının daha  da  təkmil
ləşdirilməsində,   ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatlarının hüquqi bazasının
möhkəmlənməsində səylərinizi  əsirgəmirsiniz.
Milli Məclisin Azərbaycan-Əfqanıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupu
nun  rəhbəri, Azərbaycanla Türkiyə,  Kanada,  Braziliya,  Peru,  Meksika, Argenti
na, Danimarka,  Malta,  Estoniya, Bosniya və Herseqovina parlamentlərarası əlaqə
lər üzrə işçi qruplarının üzvü kimi beynəlxalq  münasibətlərin  inkişafına  öz töhfə
nizi verirsiniz.
Hörmətli Musa müəllim!
Sizi bir daha yubileyiniz münasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür,
möhkəm can sağlığı, gələcək fəaliyyətinizdə yeni-yeni uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 28 oktyabr 2017-ci il
sentyabr-oktyabr 2017
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YUBİLEY

HADİ
RƏCƏBLİ

70
Hörmətli Hadi müəllim!
Sizi - Milli Məclisin Sosial siyasət komitəsinin sədrini, siyasətşünas alimi  
anadan olmağınızın 70 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz əmək fəaliyyətinizə hələ 16 yaşında ikən “Azərçörək” trestində başlamış, təh
sil almağa olan sonsuz həvəsiniz sayəsində Moskva Yeyinti Sənayesi İnstitutuna
qəbul olunmusunuz. Təhsilinizi uğurla başa vuraraq vətənə döndükdən sonra ba
carıqlı gənc kadr kimi qısa müddət ərzində Lənkəran Şəhər Komsomol Komitəsi
nin birinci katibi seçilmisiniz. 1978-ci ildə Bakı Ali Partiya Məktəbini bitirdikdən
sonra “Bakinskiy raboçiy” qəzetinin cənub bölgəsi üzrə xüsusi müxbiri olmuş,
Lənkəran Şəhər İcraiyyə Komitəsinin sədri vəzifəsinə irəli çəkilmisiniz. Topladığı
nız zəngin təcrübə diqqətdən kənarda qalmamış, Azərbaycan KP MK-nın Partiya
işi şöbəsində inspektor, Şəki Şəhər Partiya Komitəsinin birinci katibi, Nazirlər Ka
binetində şöbə müdiri kimi məsul vəzifələr Sizə həvalə olunmuşdur.
Bu gün Siz pedaqoji fəaliyyətlə də geniş məşğul olur, Azərbaycan Respubli
kası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında müəllim kimi peşə
kar kadrların yetişməsində yaxından iştirak edirsiniz.  
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Ölkə ictimaiyyəti Sizi həm də siyasi elmlər sahəsində 8 kitabın və 200-dən
çox məqalənin müəllifi kimi tanıyır. Siz 1997-ci ildə siyasi elmlər namizədi,
2009-cu ildə isə siyasi elmlər doktoru elmi dərəcələrini və professor elmi adını
almısınız.  
Ötən illərdə çalışdığınız rəhbər vəzifələrdə Siz seçicilərin dərin rəğbətini qa
zanmış, beş çağırış ardıcıl olaraq müstəqil Azərbaycanın Milli Məclisinə depu
tat seçilmisiniz. Bu gün V çağırış Milli Məclisin deputatı, parlamentin Sosial
siyasət komitəsinin sədri kimi sosial sahədəki qanunvericiliyimizin təkmilləşdi
rilməsinə böyük əmək sərf edir, dövlətimizin sosial siyasətinin həyata keçiril
məsinə öz töhfələrinizi verirsiniz.
Siz parlamentin beynəlxalq  əlaqələrinin genişlənməsində də yaxından işti
rak edir, Yunanıstanla parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri,
Yaponiya, İran, Çin, Koreya, Serbiya və Belarusla parlamentlərarası əlaqələr
üzrə işçi qruplarının üzvü kimi parlament diplomatiyasının inkişafı sahəsində
təqdirəlayiq fəaliyyət göstərirsiniz.
Sizin xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin sərəncamı ilə 2007-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə təltif edilmisiniz.
İnanıram ki, Ulu öndərimizin adı ilə bağlı olan Yeni Azərbaycan Partiyasının
fəal üzvü kimi bundan sonra da dövlətimizin çiçəklənməsi naminə səylərinizi
əsirgəməyəcəksiniz.
Hörmətli Hadi müəllim!
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, bu müd
riklik zirvəsində Sizə uzun ömür, möhkəm can sağlığı və fəaliyyətinizdə yeniyeni  uğurlar diləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 25 oktyabr 2017-ci il
sentyabr-oktyabr 2017
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YUBİLEY

XANHÜSEYN
KAZIMLI

75
Hörmətli Xanhüseyn müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi və iqtisadçı
alimi 75 illik yubileyiniz münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz hələ gənc yaşlarınızdan əmək fəaliyyətinə başlamış, Azərbaycan
Xalq Təsərrüfatı İnstitutunu (indiki Dövlət İqtisad Universiteti) bitirdik
dən sonra isə elmi fəaliyyətinizi davam etdirmisiniz. Elmə olan həvəsiniz
sayəsində bu təhsil ocağında laborant vəzifəsindən kafedra müdiri, prorek
tor vəzifələrinədək yüksəlmiş, iqtisad elmləri doktoru elmi dərəcəsini və
professor elmi adını almısınız. Siz 1990-cı illərdə İqtisadiyyat Nazirliyin
də Baş Qiymətlər İdarəsinin rəisi olmuş, sonra isə Milli Məclis Aparatın
da İqtisadi qanunvericilik şöbəsinin müdiri vəzifəsində çalışmısınız.
Sizin iqtisadiyyat elminə dair monoqrafiyalarınız, dərslikləriniz və el
mi məqalələriniz maraqla qarşılanmış, elmi təcrübəniz gənc iqtisadçılara
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gözəl nümunə olmuşdur. Sizin rəhbərliyinizlə yetişmiş mütəxəssislər bu
gün iqtisadiyyat elminin inkişafına öz töhfələrini verirlər.
Siz həm də ölkəmizdə fəal ictimai-siyasi xadim kimi tanınırsınız. Sosial
Rifah Partiyasının sədri kimi ölkənin siyasi həyatında yaxından iştirak
edir, baş verən hadisələrə vətəndaş mövqeyinizi bildirirsiniz.
Yüksək mənəvi keyfiyyətləriniz sayəsində Siz ictimaiyyətin rəğbətini
qazanmış, müstəqil Azərbaycanın ardıcıl olaraq beş çağırış Milli Məclisi
nin deputatı seçilmisiniz. Bu gün V çağırış Milli Məclisin deputatı, İqti
sadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin üzvü kimi ölkəmizin qa
nunvericilik bazasının təkmilləşdirilməsinə dəyərli töhfələr verirsiniz.
Siz Milli Məclisin beynəlxalq münasibətlərinin inkişafında da yaxın
dan iştirak edir, Azərbaycan-Macarıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri, Səudiyyə Ərəbistanı və Cənubi Afrika Respublika
sı parlamentləri ilə əlaqələr üzrə işçi qruplarının, həmçinin Milli Məclisin
İslam Konfransı Təşkilatı Parlament Məclisindəki nümayəndə heyətinin
üzvü kimi parlament diplomatiyasının inkişafına öz töhfənizi verirsiniz.
Sizin xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, “Şöhrət” ordeni ilə
təltif edilmisiniz.
Hörmətli Xanhüseyn müəllim!
Sizi 75 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, bu
müdriklik zirvəsində Sizə uzun ömür, möhkəm sağlamlıq və dövlətimizin
tərəqqisi naminə fəaliyyətinizdə yeni-yeni müvəffəqiyyətlər arzulayıram.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 1 oktyabr 2017-ci il

sentyabr-oktyabr 2017
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HƏMSÖHBƏT
“Həmsöhbət” rubrikamızın qonağı
tanınmış ictimai-siyasi xadim, Mil
li Məclisin deputatı, Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universitetinin Qiy
mət və qiymətləndirmə kafedrasının
müdiri, Avrasiya Qiymətləndirici
lər Assosiasiyası İdarə Heyətinin
sədri, Azərbaycan Qiymətləndirici
lər Cəmiyyətinin fəxri sədri, Azər
baycan Yazıçılar Birliyinin üzvü,
Sosial Rifah Partiyasının rəhbəri,
iqtisad elmləri doktoru, əməkdar
müəllim, professor Xanhüseyn
Kazımlıdır. Bu gün zəhmət dolu
ömrünün 75 illik zirvəsində olan
Xanhüseyn müəllimə uzun ömür,
can sağlığı, yaradıcılıq uğurları
arzulamaqla bərabər diqqət və hör
mət əlaməti olaraq onun həyatının
bəzi məqamlarına işıq tutduq.

Xanhüseyn Kazımlı:

“Zəhmət mənim yol yoldaşımdır”
- Hörmətli professor, ömrünü
zün müdriklik zirvəsindəsi
niz. Amma biz bu yolun lap
əvvəlindən başlamaq istərdik.
Böyük Vətən müharibəsinin
ilk illərində - 1942-ci ildə İmiş
linin Ağaməmmədli kəndin
də dünyaya göz açan balaca
Xanhüseynin nəyi vardı, nəyi
yox?
- Anam var idi, atam yox; hələ
çox körpə ikən itirmişəm. Mən
anadan olandan 36 gün sonra atam
Böyük Vətən müharibəsinə gedib
və döyüşlərin birində həlak olub.
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Anam Əsli xanım həcərsayağı bir
qadın idi. Ailənin bütün ağırlığı
onun çiyinlərinə düşmüşdü. Anam
həm də ibadət əhli idi; vaxt tapdıq
ca bizə dini-mənəvi dəyərləri başa
salır, kamil insan olmağı aşılayır
dı.
Sizə bir xatirə danışım. Balaca
uşaq idim. Anamın ətəyindən ya
pışdım ki, “İmişli tərəfə niyə belə
baxırsan?” Kəndimiz İmişli ilə
Kürdəmir arasında yerləşdiyi üçün
qiblə İmişli istiqamətinə düşür.
Anam da namaz qılırdı; cavab verə
bilmədiyinə görə əlimin üstündən

yavaşca vurdu. Namazını bitirən
dən sonra məni yanına çağırıb de
di: “Üzümü İmişliyə yox, qibləyə Məkkəyə tərəf tutmuşam”. Dedim:
“Ana, o nə olan şeydir?” Dedi:
“Ora hər adama nəsib olmur. Sə
nin ulu baban Hacı Həsən Məkkə
ni ziyarət edib”. Amma anama bu
ziyarət qismət olmadı. O, 1981-ci
ildə rəhmətə getdi. 1991-ci ildə
Məkkə ziyarətinə getdim. Oradan
Zəm-Zəm suyu və Məkkə torpağı
gətirib qəbrinin üstünə tökdüm.
Anam bizi böyüdüb oxudana ki
mi çox əziyyət çəkib. 5 uşaq olmu

şuq - Qüdrət,

Hidayət, Yusif, Sə
nəm və ailənin sonbeşiyi mən. Mən
özümü tanıyanda bu 4 bacı-qarda
şımdan 1-i vardı – Qüdrət. Digər
iki qardaşım və bacım yox idi: o
ağır illərdə biri qızılcadan, biri çi
çəkdən, biri qəzadan tələf olmuş
du; hələ uşaq ikən - biri 12 yaşında,
biri 8 yaşında, biri 7 yaşında... Mən
də hələ 3 yaşım olanda yaylaqdan
gələndə dəvənin üstündə yuxuya
gedərəm, oradan aşıb-düşərəm,
amma anamın bir gözü məndə idi
deyə, məni göydə tutar; yoxsa indi
mən də yox idim...
Gözümü açandan hamının bö
yük qardaşım Qüdrətə dədə dedi
yini görüb, mən də ona dədə demi
şəm. Sonradan uşaqlarım da Qüd
rətə dədə deyiblər. O, 2006-cı ildə
dünyasını dəyişib.
Uşaqlığım müharibə və mühari
bədən sonrakı illərə düşüb. O vaxt
da bildiyimiz kimi, ağır dövr idi:
biri olanda, o biri olmurdu: papağın
olanda, çəkmən olmurdu, qələmin
olanda, dəftər tapmırdın... Yoxluq,
qıtlıq vardı... Bir kitabdan eyni vaxt
da bir neçə nəfər istifadə edirdi.
Yadımdadır Əyyub Abbasovun
“Zəngəzur” romanı qonşu kənddə
Mehdiqulu kişidə vardı. O, kitabın I
cildini gətirib mənə verdi ki, sən bu
I cildi oxu, II cildi filankəs oxuyur;
onu da sonra gətirəcəyəm.
Bütün bunlarla yanaşı, təsərrü
fatda işləyirdik, kolxoza kömək
edirdik. Elə çətinliklər görmüşük
ki, Allah sizlərə göstərməsin... Qı
şın ayazı, əyin də nazik, 25 kilo
metr uzaqdan gedib mal-qaranı
gətirirdim... kirpiklərim qırov bağ
layardı... Gündüzlər işləyir, gecə
də lampa işığında, neft olmayanda
da anamın çörək bişirdiyi ocağın
işığında oxuyurdum.
- Hələ VII sinifdə oxuyanda si
zə el-obada böyük etimad gös
tərilib; məktəblilərdən ibarət
dəstəyə rəhbər təyin olunmu
sunuz.

- Biz tərəkəmə olmuşuq; yayda
yaylağa, qışda qışlağa getmişik.
Yayda Kəlbəcər, Laçın dağlarına
qalxmışıq, qışı da Mil, Muğan dü
zündə keçirmişik. Sonralar Azər
baycanın bir çox kəndləri kimi tə
sərrüfat yönümüz dəyişdi; oturaq
olduq, ciddi kolxoz quruculuğu
dövrü başlandı, əsasən pambıqçı
lıqla məşğul idik. Kolxoz sədri
Əziz Kazımov bir gün məni çağırıb
dedi ki, uşaq briqadasına sən baş
çılıq edəcəksən, əməkgünü hesab
layacaqsan və sənin imzanla vəsait
buraxılacaq. Halbuki məktəblilər
dən ibarət dəstədə əksəriyyət - VIII,
IX, X sinif şagirdləri məndən yaşca
böyük idi. Bu, VII sinifdə oxuyan
uşağa bəslənən böyük etimad idi.
Bu etibarın kökündə atam Hüsey
nağa Kazımovun, anam Əsli xanı
mın, qardaşım Qüdrət Kazımovun
el-obada qazandıqları hörmət də
az rol oynamırdı. Gərək sən də
ailənin bu hörmətini qoruyasan,
özünü də təsdiq edəsən və göstəri
lən etimadı doğruldasan. Ona görə
də hesabatı çox dəqiq aparırdım ki,
əməkhaqqını düzgün hesablayım.

- Xanhüseyn müəllim, gəncliyi
nizdən poeziyaya, ədəbiyyata
böyük həvəs və maraq göstər
misiniz. Hətta o illərdə şeirlə
riniz mətbuatda çap edilib.
- Poeziya, musiqi insanın ruhu,
daxili aləmi ilə bağlıdır. Mənim
də hələ məktəb illərindən poezi
yaya, ədəbiyyata böyük həvəsim
olub. Gənclik illərində ara-sıra əli
mə qələm götürüb nəsə yazmı
şam. Şeirlərim “İmişli kolxozçu
su”, “Pioner” qəzetlərində dərc
edilib: “Sağıcı qız”, “Sürücü qız”,
“Mil düzü” və s. Onlar müxtəlif
mövzularda idi:
Bir qız dedi, ay oğlan,
nə qəşəng gözlərin var,
O gözlərlə dünyaya qoşa
baxsaq nə olar?
Saçları qıvrım-qıvrım,
qaməti də düz oğlan,
Səsində var məlahət,
əhdinə də düz oğlan.
Və yaxud:
Mil düzü, gör nələr yetirmisən sən,
Bu ellər ayağa durandan bəri.
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Neçə cür nemətlər bitirmisən sən,
Xalqım bu dövranı qurandan bəri.
Yəni yazdıqlarım əsasən canlı hə
yat lövhələri idi. Anama yazdığım
məktubda olduğu kimi:
Çətinliklər, ağırlıqlar görmüsən,
Vallah ürəyimin sirri, sözüsən.
Müqəddəs bir qüvvə, bir möcüzəsən,
Olursan hər yanda köməyim, ana.
Təbiət verərmi imkan görəydim?!
Mənə olan arzuları biləydim.
Üzündəki qırışları siləydim,
Olaydım bəzəyin, düzəyin, ana.
- Gözəl şeirlərdir. Niyə şeirdən
uzaqlaşdınız?
- İnsan cavan olanda qəlbi təla
tümlərlə, fırtınalarla dolu olur. Ya
şa dolduqca qəlb sakitləşir. Bu mə
nada şeirlərim o coşub-daşan hiss
lərimin, duyğularımın ifadəsidir.
Mən uzaqlaşmadım; poeziyaya,
ədəbiyyata indi də bağlıyam. Bu
bağlılıq mənim daxili tələbatımın
məhsuludur. Sadəcə şeir yazmı
ram. Şeyx Nizaminin oğlu Məhəm
mədə nəsihətində dediyi kimi:
Şeirdən ucalıq umma dünyada,
Çünki Nizamiylə qurtardı o da.
Hərçəndi sənətin çox rütbəsi var,
Həyata faydalı bir elm axtar.
Yəqin ki, poeziyada Nizami, Sə
məd Vurğun ola bilməyəcəyimi
nəzərə aldım və iqtisadiyyata olan
marağım da şairliyimi üstələdi; iq
tisadçı kimi cəmiyyətə daha fayda
lı olacağımı düşündüm.
- İqtisadçı olmaq arzusu ilə də
orta təhsili başa vurduqdan
sonra Bakıya gəldiniz, ali
məktəbə daxil oldunuz… Tə
ləbəlik illərinizdən danışın.
Dövlət İqtisad Universitetinin
müəllimi kimi indiki tələbə
lərlə öz tələbəliyinizi müqayi
sə edirsinizmi? O dövrün tələ
bəliyi indiki tələbəlikdən nə
ilə fərqlənir?
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- Bakıya gələndə Azərbaycan
Dövlət Universitetinin (indiki Bakı
Dövlət Universiteti) İqtisad fakültə
sinin Xalq təsərrüfatının iqtisadiy
yatı və planlaşdırılması şöbəsinə
daxil oldum, atan Əsgərov Səhrabla
da tələbə yoldaşı olmuşam. İndi de
yəcəksən - Xanhüseyn əmi, axı atam
Azərbaycan Xalq Təsərrüfatı İnsti
tutunu bitirib?! Düzdür. Çünki
1958-ci ildə Xalq Təsərrüfatı İnstitu
tu fəaliyyətini artıq dayandırmışdı,
aparıcı iqtisad yönümlü ixtisaslar
Azərbaycan Dövlət Universitetinin
İqtisad və Əmtəəşünaslıq fakültələ
rində, digər ixtisaslar isə ayrı-ayrı
institutlarda cəmləşdirilmişdi. La
kin 1966-cı ildə universitetin tərki
bindəki iqtisadi fakültələr ləğv
olundu, Azərbaycan Xalq Təsərrü
fatı İnstitutu (indiki Azərbaycan
Dövlət İqtisad Universiteti) yenidən
bərpa edildi və məni Mühasibat
uçotu şöbəsinə keçirdilər.
O dövrdə tələbələrdə, gənclərdə
ictimai fəallıq, ictimai işlərə böyük
həvəs vardı. Bu fədakarlıq keçid
dövründə azaldı, amma Azərbay
canın dövlət başçısı cənab İlham
Əliyevin və Birinci vitse-prezident
Mehriban xanım Əliyevanın gənc
lərə qayğısı sayəsində onlar yeni
dən fəallaşıb, xüsusən də könüllü
lər hərəkatı mənə həmin gəncliyi
xatırladır. Müstəqil Azərbaycanın
inkişafında böyük potensiala ma
lik gənclərin cəmiyyətdəki rolunun
getdikcə artması sevindiricidir.
- Sosial Rifah Partiyasının sədri
kimi uzun illərdir dayanıqlı
siyasi mövqeyinizlə, dövlətçi
liyə xidmətdə səbatınızla si
yasət meydanında da uğurlar
əldə edirsiniz. Təlatümlü 90-cı
illərdə necə oldu ki, partiya
yaratmaq kimi ağır bir yükün
altına girdiniz?
- Bildiyiniz kimi, partiya kollek
tiv siyasi fəaliyyət nəticəsində
meydana gəlir. O təlatümlü illərdə
xalqın taleyüklü məsələləri müdrik

və təcrübəli rəhbərə ehtiyacı hər an
diktə edirdi. Xilas yolu gün kimi
aydın idi - Ulu öndər Heydər Əli
yevin müdrikliyindən, dövlətçilik
təcrübəsindən və istedadından ya
rarlanmaq. Lakin bəzi qüvvələr
aranı qarışdırırdı; hərə xalqı bir tə
rəfə çəkməyə, çaşdırmağa, özləri
nin şəxsi maraqları naminə ölkənin
taleyüklü məsələlərindən yayın
dırmağa çalışırdılar. Rayonlarımız
da bir-birinin ardınca işğal olunur
du. Bu, mənim kimi digər vətən
daşları, ziyalıları və alimləri çox
narahat edirdi.
Azərbaycan Sosial Rifah Partiyası
1990-cı illərin əvvəllərində işlədiyim
Azərbaycan Dövlət İqtisad Universi
tetinin bir qrup ziyalısının təşəbbüsü
nəticəsində meydana gəldi. O vaxt
mən ideoloji işlər üzrə prorektor
idim. Məmmədəli Paşayev, Bəhruz
Abdullayev və bir neçə professor ya
nıma gəlib bir partiya yaradılması
təklifini irəli sürdülər. Mən onlardan
niyə məhz mənə müraciət etdikləri
ni soruşanda, dedilər ki, sən komso
mol katibi olmusan, partiya işində
işləmisən, siyasəti də bilirsən. Tezlik
lə bu təşəbbüs reallığa çevrildi. 1992ci ildə Azərbaycan Sosial Rifah Parti
yasının əsası qoyuldu, 1994-cü ildə
təsis qurultayı keçirildi.
ASRP yarandığı gündən cəbhələ
rin siyasi savaşında həqiqətin möv
qeyində dayanaraq dövləti və döv
lətçiliyi müdafiə etmiş və hal-hazır
da da Azərbaycanın qüdrətli dövlə
tə, ədalətli cəmiyyətə və sosial rifahı
təmin edilmiş vətəndaşlar diyarına
çevrilməsi uğrunda mübarizə apa
ran parlament tipli sol mərkəzçi və
islahatçı partiya kimi öz siyasi kur
sunu davam etdirir.
- 1994-1998-ci illərdə Azərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Na
zirliyi Baş Qiymətlər İdarəsi
nin rəisi, 1998-1999-cu illərdə
Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisi Aparatının İqtisadi qa
nunvericilik şöbəsinin müdiri

vəzifələrində çalışmısınız. Bu
yüksək postlarda çalışmağınız
barədə məlumat verərdiniz.
- Ulu öndər alimlərin fikrinə hə
mişə böyük önəm verib. O vaxt çörə
yin qiyməti məsələsi ortaya çıxanda
Prezident Aparatından zəng edib
məni müşavirəyə dəvət etdilər. Mü
şavirədəki müzakirələrdə Ulu öndər
soruşanda ki, alimlərdən kimi çağır
mısınız? Mən ayağa qalxdım, çünki
qalanların hamısı icra məmuru idi.
Fikrimi soruşdu. Ətraflı danışdım.
Bildirdim ki, məsələnin məğzi unun
satış qiymətinin çörəyin pərakəndə
satış qiyməti ilə ziddiyyət təşkil et
məsindədir. Ulu öndər soruşdu:
“Bəs təklifiniz nədir?” Mən də özəl
ləşdirməni təklif etdim. Benzin barə
də də fikrimi soruşdu. Orada da ox
şar problem idi: qiymət məsələsi.
Heydər Əliyev qayıtdı ki, “Təklifiniz
də yəqin özəlləşdirməkdir?”... Tap
şırdı ki, üç günə yenidən toplaşıb
yekun qərar verilsin.
Bir az keçmiş Baş Qiymətlər İda
rəsinə sədr təyinatı məsələsi çıxanda
vəzifə mənə təklif olundu. Bu min
valla mən Tarif Şurası yaranana qə
dər həmin quruma rəhbərlik etdim.
Sonra da deputat seçilənə qədər Mil
li Məclis Aparatında şöbə müdiri
vəzifəsində çalışmışam.
- Hörmətli professor, siz qiymət
ləndirmə prinsipləri və sistem
ləri üzrə Azərbaycanda ilk
alimlərdənsiniz. Bu istiqamət
də qanunvericilik təşəbbüsləri
niz qiymətləndirmə prinsipləri
sistemlərinin hazırlanmasına
böyük töhfələr verib…
- Bu sahənin qanunverici bazası
nın əsasını 1998-ci ildə Ulu öndərin
imzası ilə təsdiq olunan “Qiymət
ləndirmə fəaliyyəti haqqında” Qa
nun təşkil edir. Bildirim ki, MDB
məkanında bu sahədə qəbul olunan
ilk qanundur. Digər qanun isə 2003cü ildə qəbul edilən “Tənzimlənən
qiymətlər haqqında” Qanundur.
Bunlardan başqa qiymət və qiymət

ləndirmə ilə bağlı məsələlər iqtisa
diyyatın ayrı-ayrı sahələrinə dair
qanunvericilik aktlarında da tən
zimlənir. Ümumiyyətlə, bu sahənin
qanunverici bazası tam formalaşıb
və qanunvericiliyin icra mexanizmi
də təşəkkül etməkdədir.
- Bildiyiniz kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cə
nab İlham Əliyevin 2011-ci il 23
dekabr tarixli, 3/2593 nömrəli
rəsmi razılıq məktubu və tövsi
yələri əsasında Nazirlər Kabi
netinin 2014-cü il 26 fevral ta
rixli, 51s nömrəli Sərəncamı ilə
“Azərbaycan Respublikası əra
zilərinin Ermənistan silahlı
qüvvələrinin işğalı nəticəsində
itki və tələfatların qiymətləndi
rilməsi üzrə İşçi Qrupu” yara
dılmışdır. İşçi qrup işğal olun
muş ərazilərimizə dəymiş ziya
nın ümumi məbləğini də müəy
yənləşdirib...
- Bəli. İşçi qrupu Azərbaycan Res
publikasının Ermənistanın işğalı nə
ticəsində məruz qaldığı zərərin, o
cümlədən maddi, mədəni və mənəvi
itkilərin qiymətləndirilməsinə nail ol
muşdur. Dəqiq faktlara, beynəlxalq

və respublika səviyyəli qanunlara,
konvensiyalara, bəyannamələrə,
standartlara və praktik təcrübəyə
əsaslanaraq Azərbaycan Respublika
sı ərazilərinin Ermənistan silahlı qüv
vələrinin işğalı nəticəsində itki və tə
ləfatların qiymətləndirilməsi üzrə İşçi
Qrupu tərəfindən aparılan qiymət
ləndirmə işlərinin nəticələrinə əsa
sən, Ermənistanın ölkəmizə vurduğu
zərərlərin yekun məbləği 819,15 mil
yard (səkkiz yüz on doqquz milyard
bir yüz əlli milyon) ABŞ dolları həc
mindədir. Bu rəqəm daha çox ola bi
lər. Çünki bu, yalnız maddi ziyanı
göstərir. Ermənistanın Azərbaycana
təcavüzünün mənəvi ziyanı, dövləti
mizin intellektual bazasına vurulan
böyük zərbə, itirilmiş insan həyatları,
məhv edilmiş ailələr, talan edilmiş
tarixi abidələr - bunlar ölçüyəgəl
məzdir. Ona görə də, hesab edirəm
ki, bu məsələni biz daha qabarıq şə
kildə dünya ictimaiyyətinin nəzərinə
çatdırmalıyıq. Onu da qeyd edim ki,
işçi qrupunun təşəbbüsü ilə son dövr
lərdə Azərbaycan həqiqətlərini dün
ya ictimaiyyətinin diqqətinə çatdır
maq məqsədi ilə iki sənədli film
çəkilmişdir; “Qarabağ sərvətləri” və
“Qərib məzarlar” adlı filmlər yerli və
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Azərbaycan parlamentinin deputatı Xanhüseyn Kazımlıya Milli Məclisin Fəxri medalı təqdim olunarkən
beynəlxalq KİV-lərdə də təqdim olu
nub. Qeyd edim ki, problemə aid
müxtəlif dillərdə kitablar nəşr edilə
rək paylanıb, yeni kitabların nəşri də
nəzərdə tutulur. İşçi qrupu mövcud
problemin dünya ictimaiyyətinə çat
dırılması aspektində dayanmadan
çalışır.
- Xanhüseyn müəllim, ümumi
likdə, siz həyat fəaliyyətinizin
bütün istiqamətlərində uğur əl
də etmisiniz, bütün meydanlar
dan üzüağ çıxmısınız. Xanhü
seyn Kazımlının uğur formulu
nədir?
- Uğur qazanmaqda insanın qə
tiyyəti, dözümü, səbri, inamı, prinsi
piallığı vacibdir, amma bunlar məq
sədə nail olmaqda, məncə, yardımçı
vasitələrdir. Əsas gərgin əmək, yo
rulmaz zəhmətdir. İnsanın qazan
dıqlarının arxasında zəhməti daya
nır. Məmməd Arazın bir şeiri var:
Qələm mənim yol yoldaşım,
Qələm mənim oxum, nizəm.
Qələm mənim söz qardaşım,
Qələm mənim mübarizəm.
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Zəhmət də mənim yol yoldaşım
olub, qardaşım olub. Həmişə mənə
şan-şöhrət gətirib, başımı uca edib.
Zəhmətkeş olmuşam, bir günüm də
zəhmətsiz ötməyib. Bir də ki, tamah
kar olmamışam.
İnsanın həyatda uğur qazanması
onun ailə tərzindən də asılıdır. Hə
yat yoldaşım həmişə qayğımı çəkib,
mənəvi dayağım olub. Heç vaxt
onun giley-güzarını eşitməmişəm.
Bütün hallarda aza-çoxa qane olub.
Ailənin əsas qayğılarını da o çəkib. 5
uşağımız olub: 3 qız, 2 oğlan. Hamısı
indi ailə sahibidir. 14 nəvəm, 2 nəti
cəm var.
Övladlarımdan da, dostlarımdan
da, işimdən də, məşğuliyyətimdən
də razıyam. Həyatım hədər keçmə
yib. Taleyimə minnətdaram ki, mən
çiçəklənən, qüdrətlənən, şöhrətlənən
Azərbaycanımızı gördüm. Ulu ön
dərimiz Heydər Əliyev dağılmış iq
tisadiyyatımızı yenidən bərpa etdi,
bizi bir millət olaraq işıqlı sabaha çı
xardı. Heydər Əliyevin yolunu bu
gün ləyaqətlə davam etdirən Prezi
dentimiz İlham Əliyev də, Birinci

vitse-prezident Mehriban xanım Əli
yeva da həmişə dövlətin, dövlətçili
yin, millətin işıqlı sabahları naminə
düşünülmüş, düzgün planlaşdırıl
mış işlər həyata keçirirlər. Mən bu
haqda hər biri 750-800 səhifə olan
“Böyük siyasətin davamı” adlı və
müəllifi olduğum çoxcildlikdə ətraf
lı bəhs etmişəm. Hazırda kitabın
VIII cildi üzərində işləyirəm.
Fransız mütəfəkkiri Viktor Hüqo
vaxtilə demişdir: “Dünyanın heç bir
qüdrətli ordusu da böyük ideyanın
qarşısında duruş gətirə bilməz”. Bu
cür ideya bizdə mövcuddur və onun
uğurlu davamı da göz qabağında
dır. Azərbaycan bu gün dünya döv
lətləri sırasında söz sahibi olan, qlo
bal tədbirlərə ev sahibliyi edən, tə
rəqqi edən bir ölkədir. Respublika
mızın qazandığı zəfərlər bir vətən
daş olaraq bizə həyat eşqi, yaşamağa
güc verir.
Mübariz Əsgərov
Milli Məclis Aparatının
Redaksiya və nəşr işləri
şöbəsinin baş məsləhətçisi

TƏDBİR

MİLLİ MƏCLİSDƏ AVRONEST PARLAMENT ASSAMBLEYASI
ÇƏRÇİVƏSİNDƏ KONFRANS KEÇİRİLDİ
Sentyabrın 22-də Milli Məclisdə Av
ronest Parlament Assambleyası çərçivə
sində “Dayanıqlı inkişaf məqsədləri üzrə
qadınların sağlamlığı və gender bərabər
liyinin təşviqində şərq tərəfdaşlığı ölkə
ləri parlamentlərinin cəlb edilməsi”
mövzusunda konfrans keçirildi. Tədbir
Milli Məclis, Avronest PA-nın Sosial mə
sələlər, təhsil, mədəniyyət və vətəndaş
cəmiyyəti üzrə komitəsi, BMT-nin Bakı
Ofisi, Əhali və İnkişaf üzrə Avropanın
Parlament Forumunun birgə təşkilatçılı
ğı ilə baş tutdu. Konfransda Avropa Par
lamentinin və Avronest PA-ya üzv ölkə
lərin deputatları, BMT-nin nümayəndə
ləri, Əhali və İnkişaf üzrə Avropanın
Parlament Forumunun Parlamentlərara
sı İttifaqının təmsilçiləri və beynəlxalq
ekspertlər iştirak etdilər.
İclası giriş sözü ilə açan Milli Məclisin
Gənclər və idman komitəsinin və Avro
nest PA-da nümayəndə heyətinin rəhbə
ri Fuad Muradov bildirdi ki, Azərbaycan
gender bərabərliyi və qadınların sağlam
lığı sahəsində bir sıra uğurlar əldə edib.
Qeyd olundu ki, Ermənistan 25 ildir ki,
Azərbaycan torpaqlarını işğal altında
saxlayır. Bu amil Azərbaycanın dayanıq
lı inkişaf məqsədləri üzrə gender bəra
bərliyinin və qadın sağlamlığının qorun
ması sahəsində uğur əldə etməsinə ma
ne olan əsas səbəblərdən biridir.
Konfransda Milli Məclis Sədrinin
müavini Bahar Muradova vurğuladı ki,
Azərbaycan beynəlxalq tərəfdaşlığa bö
yük önəm verir. Ölkəmiz çox məsuliy
yətli tərəfdaş olduğunu bütün sahələrdə
sübut etmişdir. Əməkdaşlıq etdiyimiz
qurumlar arasında Avropa təşkilatlarına
xüsusi önəm verilir. Bahar Muradova
dedi ki, təcrübələrin bölüşdürülməsi,
problemlərin araşdırılması və həll yolla
rının tapılması üçün konfrans xüsusi

əhəmiyyətə malikdir. Burada gender bə
rabərliyi ən mühüm amillərdən biridir.
Bildirildi ki, Azərbaycanda qadın sahib
karlığı, gender bərabərliyi məsələsi ilə
bağlı sıx-sıx tədbirlər həyata keçirilir.
Tədbirdə xarici işlər nazirinin müavi
ni Xələf Xələfov, Ailə, Qadın və Uşaq
Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin
sədri Hicran Hüseynova, deputat, Avro
nest PA-nın Sosial məsələlər, təhsil, mə
dəniyyət və vətəndaş cəmiyyəti üzrə
komitəsinin həmsədri, tədbirin modera
toru Məlahət İbrahimqızı çıxış etdilər.
Qeyd olundu ki, Ermənistan qurumun
“Şərq tərəfdaşlığı” proqramının üzvü
olmasına baxmayaraq, torpaqlarımızın
1/5-ni işğal altında saxlayır, abidələrimi
zi, məscidlərimizi talan edir. İşğal olunmuş ərazilərimizdə məskunlaşma siya
səti aparır, demoqrafik vəziyyətin dəyiş
məsinə çalışır. Xarici ölkələr bu siyasətə
uymamalıdırlar.
Sonra tədbirdə Avropa İttifaqının
Azərbaycandakı nümayəndəliyinin rəh
bəri Kestitus Yankauskas, Avropa Parla
mentinin Cənubi Qafqaz üzrə nümayən
də heyətinin sədri Sacad Kərim, BMT-nin

Azərbaycandakı rezident əlaqələndiricisi
Qulam İshaqzai, Bosniya-Herseqovina
parlamentinin deputatı, Əhali və İnkişaf
üzrə Avropanın Parlament Forumunun
vitse-prezidenti Nermina Kapitanoviç,
Parlamentlərarası İttifaqın təmsilçisi Laş
lo Borbeli və başqaları Azərbaycanın
BMT-nin “Qadınlara münasibətdə ayrıseçkiliyin bütün formalarının ləğv olun
ması haqqında” Konvensiyasına qoşul
masını yüksək dəyərləndirdilər.
Tədbir çərçivəsində keçirilən sessiya
ların gedişində Milli Məclisin komitə
sədrləri Hadi Rəcəbli, Ziyad Səmədzadə,
Aqiyə Naxçıvanlı çıxış edərək gender
bərabərliyinin təmin olunmasında döv
lət büdcəsinin rolu, dövlət və özəl sek
torların əməkdaşlığı, ailələr arasında bu
sahədə maarifləndirmənin gücləndiril
məsi məsələlərinə toxundular.
Tədbirin sonunda yekun çıxışı edən
moderator Məlahət İbrahimqızı qadınla
ra qarşı hər cür ayrı-seçkiliyin və şiddə
tin aradan qaldırılmasında, qadın hü
quqlarına dair siyasətlərin təkmilləşdiril
məsində bu konfransın əhəmiyyətli ola
cağına inamını ifadə etdi.
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Hörmətli Fəzail müəllim!
Sizi - Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai-siyasi xadimi və tarixçi
alimi  anadan olmağınızın 70 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən təbrik edi
rəm.
Siz əmək fəaliyyətinizə sadə zəhmət adamı kimi başlamış, Azərbaycan Döv
lət Universitetinin Tarix fakültəsində ali təhsil aldıqdan sonra işgüzarlığınız
və qabiliyyətiniz sayəsində nazir müavini vəzifəsinədək  yüksəlmisiniz. Ömrü
nüzün böyük bir hissəsini müqəddəs peşə olan müəllimliyə həsr etmiş, Naxçı
van Dövlət Pedaqoji İnstitutunda baş müəllim, Azərbaycan Texnologiya İnsti
tutunda kafedra müdiri, Azərbaycan İqtisad Universitetində dosent kimi elmipedaqoji fəaliyyətlə məşğul olmusunuz.   Elmi fəaliyyətinizin nəticəsi olaraq
Siz 1982-ci ildə namizədlik, 2006-cı ildə isə doktorluq dissertasiyalarını müda
fiə edərək, tarix elmləri namizədi, sonra isə tarix elmləri doktoru alimlik dərə
cələri və professor elmi adını almısınız.
Siz ötən əsrin 80-ci illərində ölkəmizdə geniş vüsət almış xalq hərəkatının
fəal üzvlərindən olmusunuz.
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Azərbaycan dövlətçiliyində İlham Əliyev mərhələsindən bəhs edən monoq
rafiyanız siyasi arenada və cəmiyyətdə maraqla qarşılanmışdır. Bu gün də Ana
Vətən Partiyasının  sədri kimi ölkənin ictimai-siyasi həyatında fəal mövqe tu
tur, ölkəmizdə demokratiyanın daha da güclənməsində yaxından iştirak edirsi
niz.
Siz 1990-cı illərin əvvəllərində Azərbaycan Respublikası sosial təminat na
zirinin müavini, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirinin I müavini kimi
mühüm vəzifələrdə  çalışmış,  1996-cı ildən bu günədək isə Milli Məclisin üz
vüsünüz. Seçicilərinizin Sizə etimadının bariz nümunəsi kimi Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinə  2015-ci ildə keçirilmiş seçkilərdə yenidən qələbə
qazanaraq deputat seçilmisiniz.
Bu gün Siz müstəqil Azərbaycanın V çağırış parlamentinin deputatı, Mil
li Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin  üzvü kimi ölkə
qanunvericiliyinin təkmilləşdirilməsinə öz  töhfələrinizi verirsiniz.
Siz Milli Məclisin beynəlxalq münasibətlərinin də inkişafında yaxından iş
tirak edir, Azərbaycan-İspaniya parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun
rəhbəri, Türkiyə, İsveç, Bolqarıstan və Sloveniya ilə işçi qruplarının üzvü ola
raq parlament diplomatiyasının güclənməsinə öz təcrübə və bacarığınızı sərf
edirsiniz.
Sizin əməyiniz dövlətimiz tərəfindən yüksək qiymətləndirilmiş, cənab Pre
zidentin sərəncamı ilə “Şöhrət” ordeni ilə təltif olunmusunuz.
Hörmətli Fəzail müəllim!
Sizi 70 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, Sizə
uzun ömür, can sağlığı, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə yeni-yeni  müvəffəqiyyətlər
arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 26 avqust 2017-ci il
sentyabr-oktyabr 2017
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Hörmətli Çingiz müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış hüquqşünası  anadan olmağını
zın 60 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi  qəlbdən  təbrik  edirəm.
Respublika ictimaiyyəti Sizi yüksək ixtisaslı hüquq mütəxəssisi, vətənini,
xalqını qəlbən sevən, hadisələrə obyektiv baxışı və fəal vətəndaşlıq mövqeyi ilə
seçilən bir vətənpərvər kimi tanıyır. Siz Ağdaş rayonunda orta təhsilinizi başa
vurduqdan sonra bir  neçə il istehsalatda çalışmış və qəlbinizdə dərin kök salmış
hüquqşünas olmaq  arzunuzun arxasınca Bakıya gəlmisiniz. 1978-ci ildə Azər
baycan  Dövlət  Universitetinin  hüquq fakültəsinə daxil olaraq bu qocaman təh
sil ocağını müvəffəqiyyətlə bitirmisiniz. 1990-cı ildən Ədliyyə Nazirliyində şöbə  
rəisinin müavini olaraq  çalışmağa başlamış,  sonra Vəkillər  Kollegiyasının  üz
vü  kimi vəkilliklə məşğul olmusunuz. İti zəkanız, zəhmətsevərliyiniz və digər
yüksək şəxsi keyfiyyətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, 1992-1993-cü illərdə
Bakı şəhər prokuroru kimi  məsul  vəzifəyə  irəli  çəkilmisiniz.
Siz praktik   fəaliyyətlə   yanaşı,   elmi   axtarışlarınızı da davam etdirmiş,
2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin  Cinayət  hüququ  kafedrasında “Mü
təşəkkil cinayətkarlıq və onunla mübarizə” mövzusunda dissertasiya müdafiə
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edərək, hüquq  elmləri üzrə  fəlsəfə  doktoru alimlik dərəcəsi almısınız. Bu sa
həyə həsr olunmuş 7 monoqrafiya, 3  kitab və çoxsaylı  məqalələriniz  mütəxəs
sislər və tələbələr tərəfindən yüksək  dəyərləndirilir.  
Siz eyni zamanda Azərbaycanın siyasi həyatında fəal iştirak etmiş və müs
təqillik hərəkatının inkişafına öz  layiqli  töhfələrinizi  vermisiniz. Uzun illər
“Demokratiya və insan hüquqları  komitəsi” İctimai Birliyinə rəhbərlik etmiş,
hüquqları pozulan insanların müdafiəsində cəsarətlə dayanan bir hüquq mü
dafiəçisi kimi tanınmısınız.
Təsadüfi  deyildir ki,  seçicilərin etimadı nəticəsində  80 saylı İmişli-Beylə
qan seçki  dairəsindən  müstəqil Azərbaycanın  IV və V çağırış Milli Məclisinə
deputat seçilmisiniz.  Seçicilərinizlə mütəmadi olaraq görüşür, onların qayğı
və problemlərinin həllində əlinizdən gələn köməkliyi əsirgəmirsiniz. Parlamen
tin Hüquq  siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin üzvü kimi qanun yara
dıcılığı prosesində, ölkədə həyata keçirilən islahatların hüquqi bazasının yara
dılmasında  yaxından iştirak edirsiniz.
Milli Məclisin Bosniya və Herseqovina ilə parlamentlərarası əlaqələr üzrə
işçi qrupunun rəhbəri, Avstriya,  Belarus, Böyük Britaniya, Çexiya, Finlandi
ya, İspaniya, Rusiya, Türkiyə, Yunanıstan kimi dövlətlərlə parlamentlərarası
əlaqələr üzrə işçi qruplarının,  Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatı  Par
lament Məclisinin üzvü kimi  parlamentin beynəlxalq  əlaqələrinin genişlən
məsində səylərinizi  əsirgəmirsiniz. Siz həmçinin Əsir və itkin düşmüş, girov
götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının üzvü, Ədliyyə Na
zirliyi Penitensiar Xidmətinə ictimai nəzarəti həyata keçirən komitənin koor
dinatoru kimi  təqdirəlayiq  fəaliyyət  göstərirsiniz.  
Hörmətli Çingiz müəllim!
60 yaş ömrün müdriklik  dövrüdür.  Sizi yubileyiniz münasibəti ilə bir da
ha ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür, can sağlığı, çoxşaxəli fəaliyyətinizdə
və həyatınızda uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 1 avqust 2017-ci il
sentyabr-oktyabr 2017
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Hörmətli Ağalar müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai xadimi, “Şöhrət” ordenli
əməkdar mühəndisi anadan olmağınızın 60 illiyi münasibəti ilə səmimi qəlb
dən təbrik edirəm.
Siz gənclik illərindən qurub-yaratmağa həvəs göstərmiş, peşə təhsilinizlə
əmək fəaliyyətinizi paralel inkişaf etdirmisiniz. Əmək fəaliyyətinə Yevlax Də
mir-Beton Məmulatları Zavodunda fəhləlikdən başlamısınız. Gəncliyinizin ən
qaynar illərini bu zavoda həsr etmiş, ildən-ilə püxtələşmiş, bacarıqlı kadr kimi
daim irəli çəkilmisiniz. Təsadüfi deyildir ki, Yevlax Dəmir-Beton Məmulatları
Zavodunda çalışdığınız on ildə fəhləlikdən zavod direktorluğuna qədər yüksəl
misiniz.
Seçdiyiniz sahə üzrə daha dərin biliklər əldə etmək həvəsiniz böyük nailiyyət
lər qazanmağa imkan yaradıb. 1989-cu ildə Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri
İnstitutunun Sənaye və mülki tikinti fakültəsində ali təhsilinizi başa vuraraq
inşaatçı-mühəndis ixtisasına yiyələnmisiniz. Harada işləməyinizdən asılı ol
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mayaraq işə hər zaman məsuliyyətlə yanaşmağınız, keyfiyyətə üstünlük ver
məyiniz, işçilərə münasibətdə tələbkarlıqla yanaşı, həm də qayğıkeşlik nümayiş
etdirməyiniz Sizə kollektivin hörmət və rəğbətini qazandırıb.
1996-cı ildən bugünədək öncə dövlət şirkəti olan, sonradan açıq səhmdar cə
miyyətə çevrilən “Azəraqrartikinti” kimi böyük bir təşkilatın rəhbəri postunda
uğurla çalışır, öhdənizə düşən vəzifəni şərəflə yerinə yetirirsiniz.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı xidmətləriniz diqqətdən yayınmayıb,
Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamları ilə 2010-cu ildə “Əmək
dar mühəndis” fəxri adına layiq görülmüş, 2012-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə
təltif edilmisiniz. 60 illik yubileyiniz ərəfəsində 2-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə
görə” ordeninə layiq görülməyiniz tikinti sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinizə
ölkə rəhbərliyinin verdiyi yüksək qiymətdir.
Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü kimi el arasındakı hörmətiniz Sizə seçki
li orqanlarda təmsil olunmaq imkanı yaradıb. 2010-cu ildən etibarən Siz iki
seçkidə – IV və V çağırış Milli Məclisə seçkilərdə deputat mandatına layiq gö
rülmüsünüz. Bu gün İqtisadi siyasət, sənaye və sahibkarlıq komitəsinin sədr
müavini kimi qanun yaradıcılığında yaxından iştirak edirsiniz. Avronest
PA-da və TürkPA-da nümayəndə heyətimizin üzvü, Azərbaycan-Sloveniya
parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri, həmçinin Avstraliya və
Yeni Zelandiya, Avstriya, Belarus, Çin, Özbəkistan, Türkiyə ilə analoji qrup
ların üzvü olaraq beynəlxalq əlaqələrimizin genişlənməsi istiqamətində səmə
rəli fəaliyyət göstərirsiniz.
Hörmətli Ağalar müəllim!
Azərbaycanın tərəqqisi naminə bundan sonra da layiqli xidmətlər göstərəcə
yinizə əminik. Sizi yubileyiniz münasibəti ilə bir daha ürəkdən təbrik edir, can
sağlığı, uzun ömür, fəaliyyətinizdə uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 23 iyul 2017-ci il
sentyabr-oktyabr 2017
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Hörmətli Firudin müəllim!
Sizi – Milli Məclisin İşlər İdarəsinin müdirini, 2-ci dərəcə dövlət müşa
virini anadan olmağınızın 70 illik yubileyi münasibəti ilə səmimi qəlbdən
təbrik edirəm.
Siz tanınmış mühəndis kimi ölkədə ad-san qazanmısınız. 1947-ci ildə
Azərbaycanın ən dilbər guşələrindən olan qədim Qəbələdə dünyaya göz
açmış, orta təhsil almış, Bakıya gələrək Ç.İldırım adına Azərbaycan Poli
texnik İnstitutuna daxil olmusunuz. 1972-ci ildə bu qocaman təhsil oca
ğını müvəffəqiyyətlə bitirmiş, mühəndis-texnoloq kimi əmək fəaliyyətinə
başlamısınız. Elə təhsil illərindən parlaq zəkanıza, əməksevər, səmimi və
prinsipial xarakterinizə görə tələbə yoldaşlarınız arasında böyük rəğbət
qazanmısınız. Müəllimləriniz hər zaman Sizin gələcəyinizə böyük ümid
lər bəsləyiblər.
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Əvvəlcə Bakı Mənzil və Mülki Tikinti Baş İdarəsinin 11 nömrəli İxti
saslaşdırılmış Tikinti İdarəsində mühəndis, “Bakıbaştikinti” İdarəsində iş
icraçısı kimi səmərəli fəaliyyət göstərmisiniz.
Həyatınızın böyük bir qismi məhz ölkə parlamenti ilə bağlı olub. 1980-ci
ildən Ali Sovet Rəyasət Heyətinin İnzibati Binasının İstismarı İdarəsində
sex rəisi, böyük məsləhətçi-mühəndis, idarə rəisi, şöbə rəisi, Ali Sovet Katib
liyinin Maliyyə təsərrüfat şöbəsinin rəis müavini, Ali Sovetin İşlər İdarəsi
nin İdarə rəisi, İşlər İdarəsi müdirinin müavini kimi uğurla çalışmısınız.
Siz təcrübə ilə birləşən zəngin biliyiniz, ekstremal vəziyyətlərdə özünü
itirməmək, hər şeyə təmkin və səbirlə yanaşmaq kimi yüksək keyfiyyətləriniz
sayəsində kollektiv arasında hər zaman dərin hörmətə sahib olmusunuz.
2001-ci ilin fevralında Milli Məclisin İşlər İdarəsi müdirinin müavini tə
yin olunmusunuz. 2004-cü ildən hal-hazıradək isə İşlər İdarəsinin müdiri
kimi şərəfli və mənalı ömür yolunuzu bizimlə birlikdə addımlayırsınız. Mil
li Məclisdə aparılan abadlıq və tikinti işlərində, yeni inzibati binanın tikin
tisində Sizin danılmaz əməyiniz var.
Həyatın mənasını zəhmətdə görən, tələbkar, diqqətli, qayğıkeş bir insan,
bacarıqlı təşkilatçı və istedadlı rəhbər işçi kimi xidmətləriniz diqqətdən kə
narda qalmamış, ölkə başçısı tərəfindən 3-cü dərəcəli “Vətənə xidmətə görə”
ordeni ilə təltif edilmisiniz.
Hörmətli Firudin müəllim!
Sizi ömrünüzün bu müdriklik çağında bir daha ürəkdən təbrik edir, Si
zə uzun ömür, can sağlığı, işlərinizdə və həyatınızda yeni-yeni nailiyyət
lər arzu edirəm.
Hörmətlə,
OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 10 iyul 2017-ci il
sentyabr-oktyabr 2017
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Hörmətli Aydın müəllim!
Sizi – Milli Məclisin deputatını, tanınmış ictimai-siyasi xadimi 60 illik yu
bileyiniz münasibəti ilə  səmimi qəlbdən təbrik edirəm.
Siz vətənpərvər bir ziyalı kimi ölkə ictimaiyyətinin hörmət və rəğbətini qa
zanmısınız. Hələ Azərbaycan İnşaat Mühəndisləri İnstitutunda tələbə olduğu
nuz illərdə zəhmətkeşliyiniz və yüksək mənəvi keyfiyyətlərinizlə fərqlənmiş,
tələbə-müəllim kollektivinin sevimlisi olmusunuz. Bu təhsil ocağını müvəffə
qiyyətlə bitirdikdən sonra tikinti ustası kimi əmək fəaliyyətinə başlamış, sonra
isə Azərbaycan DRES-in tikintisində   gənclər qərargahının rəisi vəzifəsində
çalışmısınız. Əməksevərliyiniz diqqətdən kənarda qalmamış, tezliklə həmin
təşkilatda siyasi-maarif  kabinetinin  müdiri təyin olunmusunuz.
1992-ci ildə Siz Bakı Sosial İdarəetmə və Politologiya İnstitutunu fərqlənmə
diplomu ilə bitirərək doğma yurdunuz Mingəçevirə qayıdaraq “Səda” qəzetin
də müxbir işləmiş, 1992-1993-cü illərdə isə “Enerjiquraşdırma” Tikinti Tres
tində istehsalat-iqtisadiyyat  şöbəsinin müdiri  vəzifəsində çalışmısınız.
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Siz 1993-1997-ci illərdə Mingəçevir İcra Hakimiyyəti başçısının köməkçisi
olmuş, sonra isə icra başçısının müavini vəzifəsində işləmisiniz. Təşkilatçılıq
qabiliyyətiniz və yüksək mənəvi keyfiyyətləriniz  diqqətdən kənarda qalmamış,
1997-ci ildə Azərbaycan Respublikası Prezidenti Aparatının İctimai-siyasi şö
bəsində sektor müdiri kimi məsul vəzifəyə irəli çəkilmisiniz.
İctimai fəaliyyətinizlə yanaşı, elmi fəaliyyətinizi də davam etdirmiş, 2002-ci
ildə dissertasiya müdafiə edərək siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru alimlik dərə
cəsinə layiq görülmüsünüz.
Hörmətli Aydın müəllim!
Siz Ulu öndər Heydər Əliyevin adı ilə bağlı olan və ölkəmizdə aparıcı siyasi
qüvvəyə çevrilmiş Yeni Azərbaycan Partiyasının Siyasi Şurasının üzvü kimi
onun fəaliyyətində də yaxından iştirak edirsiniz.
Seçicilərinizin Sizə etimadının bariz nümunəsi kimi parlament  seçkilərində
onların böyük dəstəyini qazanaraq II, III, IV və V çağırış Milli Məclisin depu
tatı seçilmisiniz. Hazırda Milli Məclisin Müdafiə, təhlükəsizlik və korrupsiya
ilə mübarizə komitəsinin sədr müavini kimi ölkəmizdə qanunvericilik bazası
nın təkmilləşdirilməsinə dəyərli töhfələr verirsiniz.
Siz parlamentin beynəlxalq  əlaqələrinin inkişafında da yaxından iştirak edir,
Azərbaycan-Tacikistan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qrupunun rəhbəri,
Azərbaycanla Türkiyə, Rusiya, İran, Polşa, Səudiyyə Ərəbistanı, İsrail və Qa
zaxıstan parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü olaraq  parla
ment diplomatiyasının inkişafı naminə dəyərli işlər görürsünüz.
Hörmətli Aydın müəllim!
Sizi 60 illik yubileyiniz münasibəti ilə bir daha   ürəkdən təbrik edir, Sizə
uzun ömür, can sağlığı, ailə səadəti və yorulmaz fəaliyyətinizdə yeni-yeni
uğurlar arzulayıram.
Hörmətlə,

OQTAY ƏSƏDOV
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri
Bakı şəhəri, 2 iyul 2017-ci il
sentyabr-oktyabr 2017
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Azərbaycan zəngin idman
ənənələrinə malik olan bir dövlətdir

Adil Əliyev
Milli Məclisin deputatı

Son illər Azərbaycanda bütün sahə
lərdə olduğu kimi, idman sahəsində
də ciddi uğurlara imza atılır, nailiyyət
lər əldə edilir. İdmançılarımızın sayə
sində üçrəngli bayrağımız mütəmadi
olaraq dünyanın istənilən ölkəsində
keçirilən beynəlxalq yarışlarda dalğa
lanır. Danılmaz faktdır ki, bu gün
Azərbaycan idmançıları dünyanın ən
güclü idmançıları sırasındadırlar.
Olimpiya oyunlarında milli komanda
mızın tərkibində iştirak edən idmançı
larımızın say və medal dinamikası
bunun əyani sübutudur. İftixar hissi
duyduğumuz bu yüksək idman nəti
cələrinə görə, Azərbaycan dünyanın
idman ictimaiyyəti tərəfindən ciddi
tərəfdaş, idmançılarımız isə əsas rəqib
kimi tanınırlar. Qısa müddətdə idman
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sahəsində əldə edilən nailiyyətlər Bey
nəlxalq Olimpiya Komitəsinin və Av
ropa Olimpiya Komitəsinin rəhbərlik
lərinin diqqətindədir. Məhz onların is
təyi və arzusu ilə Azərbaycan I Avropa
Oyunlarını, IV İslam Həmrəyliyi
Oyunlarını, 2017 Formula 1 Azərbay
can Qran-Pri yarışı kimi möhtəşəm
avtomobil yarışlarını, ümumdünya
şahmat olimpiadası kimi kütləvi yarışı,
onlarca beynəlxalq turnirlər, dünya və
Avropa çempionatlarını keçirir. Prezi
dent İlham Əliyevin və Birinci vitseprezident xanım Mehriban Əliyevanın
olimpiya oyunları və Bakıda keçirilən
mötəbər idman yarışları zamanı id
mançılarımızın çıxışlarını arenalarda
birbaşa izləmələri onlara göstərilən çox
yüksək mənəvi dəstəkdir. İdmançılar
hər zaman bu dəstəyin onlara böyük
stimul verdiyini dönə-dönə qeyd edir
lər.
Prezident İlham Əliyev öz
çıxışında Azərbaycanın
idman dövləti kimi
tanındığını bil
d i r ə r ə k

qeyd edib ki, Azərbaycanın idman
dövləti kimi tanınmasını dünyanın
bütün idman ictimaiyyəti bilir, qəbul
edir: “Azərbaycanda idman, olimpiya
hərəkatı ilə bağlı məqsədyönlü siyasət
aparılır. Məhz bu siyasət nəticəsində
biz bu gün bu uğurlar haqqında danı
şa bilərik. Düşünülmüş siyasət, məq
sədyönlü işlər idmanı Azərbaycan cə
miyyətində önəmli bir ictimai amilə
çevirib. Bu gün idmançılara cəmiyyət
də çox böyük hörmət var, idmançılar
cəmiyyətdə layiqli yer tutublar.
İdmanla məşğul olmaq istə
yənlərin sayı getdikcə
artır. Bunun əsas
səbəbi idman
ç ı l a r ı n

uğurları və onlara göstərilən dövlət
qayğısıdır”.
Təqdirəlayiq haldır ki, ölkəmizdə
idmanın inkişafına olan qayğı tək olim
piya idman növlərini deyil, qeyri-olim
piya idman növlərini də əhatə edir.
Aidiyyəti dövlət orqanları bu cür id
man növləri ilə məşğul olan idmançıla
rımızın beynəlxalq yarışlarda iştirakını
daim maliyyələşdirir, onları gələcək
qələbələrə ruhlandırmaq üçün müxtə
lif stimullaşdırıcı tədbirlər görürlər.
Bunun nəticəsidir ki, Azərbaycan id
mançıları idmanın istənilən sahəsində
ən yüksək nailiyyətlərə imza atırlar.
Azərbaycan idmanının inkişaf et
məsinin səbəblərindən biri də idman
çılara göstərilən dövlət qayğısı ilə ya
naşı, idmanın maddi-texniki bazasının
möhkəmləndirilməsi istiqamətində
mühüm işlərin görülməsidir. Bəllidir
ki, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrin
də müasir tipli olimpiya idman komp
leksləri tikilib istifadəyə verilib. Azər
baycan xalqının fiziki-mənəvi sağlam
lığı üçün çalışan cənab İlham Əliyev
prezident seçildikdən sonra da id
man və bədən tərbiyəsinin
inkişafı sahəsində komp
leks tədbirlərin hə
yata keçirilmə
sini diq
qətdə saxladı, daim respublikamızın
idman imicinin yüksəlməsinə çalış
dı. İdmana dövlət qayğısı daha
da artdı, ölkəmizin iqtisa
di inkişafına, artan
maliyyə imkan
larına uy

ğun olaraq onun maddi-texniki bazası
nın möhkəmləndirilməsi yolunda cid
di işlərə başlanıldı. Dövlət başçısı
Azərbaycanın bütün rayonlarında id
manla məşğul olmaq üçün müasir tə
ləblərə cavab verən infrastrukturun
formalaşdırılmasını mühüm vəzifələr
dən biri kimi müəyyənləşdirdi. Bütün
bunlar isə gənc nəslin sağlam ruhda
tərbiyəsinə, respublikamızda idmanın
kütləviləşməsinə xidmət edir. Bir vaxt
lar maddi çətinliklər üzündən ölkəmi
zi tərk etmiş bir çox idmançı gənc geri
qayıdaraq respublikamızın idman şə
rəfini uca tutur, üçrəngli bayrağımızı
göylərə qaldırır.
25 ildən artıq bir zamanda müstə
qilliyini qazanan gənc bir dövlətin id
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man sahəsində əldə etdiyi nailiyyətlər
yüksək səviyyədədir. Bu 25 il ərzində
Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və
İdman Akademiyası, Respublika Olim
piya İdman Liseyi, uşaq-gənclər idman
məktəbləri kimi təhsil ocaqları yaradı
lıbdır.
Artıq elə bir mötəbər yarış yoxdur
ki, idmançılarımız orada ölkəmizi təm
sil etməsinlər, vətənə medal və müka
fatlar gətirməsinlər. Təbii ki, bütün
bunlar Azərbaycanda idmana dövlətin
göstərdiyi hərtərəfli qayğı sayəsində
mümkün olub.
Onu da qeyd edək ki, Azərbaycan
idmanının inkişaf etməsi əbəs yerə de
yil. Dünya idman arenasında öz layiqli
yerini tutan respublikamız bir çox bey
nəlxalq yarışların ev sahibi olub. Ölkə
mizdə keçirilən bu yarışlar artıq bir
növ adət halını alıb.
Ən irimiqyaslı idman tədbirləri
olimpiya oyunları və müəyyən qitələr
də keçirilən oyunlar hesab olunur.
1951-ci ildən bəri Amerika qitəsi ölkə
lərini əhatə edən Panamerika oyunları
və Asiya ölkələrini birləşdirən Asiya
oyunları keçirilsə də, köhnə qitənin öl
kələrini birləşdirən oyunlar yox idi.
Tarixdə ilk Avropa Oyunlarının təşkil
edilməsi barədə qərar 2012-ci il dekab
rın 8-də Romada Avropa Olimpiya
Komitələrinin 41-ci Baş Assambleya
sında qəbul edildi. Baş assambleya işti
rakçıları arasında keçirilmiş gizli səs
vermə nəticəsində 48 ölkədən 38-i ilk
Avropa Oyunlarının Bakıda keçirilmə
si barədə qərar qəbul etdi. IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarının da təşkili hü
ququnun Azərbaycan Respublikasına,
onun paytaxtı Bakıya etibar olunması
barədə İslam Həmrəyliyi İdman Fede
rasiyasının 8-ci Baş Assambleyasının
2013-cü il 24 iyul tarixli qərarı ölkəmi
zə, onun idman təşkilatlarına yüksək
etimadın göstəricisidir. Həmin qərar
bu gün Azərbaycan Respublikasının
dünyanın qabaqcıl idman ölkələri sıra
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s ında layiqli yer tutduğunu bir daha
təsdiq edir. Ən yüksək səviyyədə təşkil
edilib, iştirakçılarına və qonaqlarına
unudulmaz təəssürat bəxş edən və
dövlətimizin qüdrətinin, onun zəngin
idman ənənələrinin növbəti təntənəsi
nə çevrilən “Bakı-2015” I Avropa
Oyunlarından sonra Azərbaycanın
müasir idman ölkəsi kimi nüfuzu və
beynəlxalq dairələrdə ona rəğbət hissi
ikiqat artdı. Prezident İlham Əliyevin
“IV İslam Həmrəyliyi Oyunlarının
2017-ci ildə Bakı şəhərində keçirilməsi
üzrə Təşkilat Komitəsinin yaradılması
haqqında” 2015-ci il 18 sentyabr tarixli
Sərəncamı da müsəlman ölkələri gənc
lərinin ali idman bayramının layiqincə
keçirilməsini təmin etməyə yönəldi.
Bu yarışlar Azərbaycan dövlətinin
qüdrətinin, Azərbaycan idmanının
yüksək nailiyyətlərinin növbəti təntə
nəsi kimi heç kimdə şübhə doğurmur
və inanırıq ki, idmançılar vətənlərinə
qayıtdıqdan sonra Azərbaycan həqi
qətlərini həmyerlilərinə çatdıracaq, bu
barədə Bakıya, bütün ölkəmizə böyük
minnətdarlıq hissi ilə söhbət açacaqlar.
Bakı Olimpiya Stadionunda, Heydər
Əliyev adına İdman Sarayında, Milli
Gimnastika Arenasında, Tofiq Bəhra
mov adına Respublika Stadionunda,
“Kristal Zal”da, Su İdmanı Sarayında,
Atıcılıq Mərkəzində və bir-birindən
gözəl digər idman qurğularımızda ta
rixin yaddaşına köçəcək günləri sonra
lar həyatlarının ən xoş anları kimi xa
tırlayacaqlar. I Avropa Oyunlarını
Azərbaycanın dünya dövlətləri arasın
da yerinin müəyyən edilməsi istiqamə
tində daha bir addım, eyni zamanda,
Avropa dəyərlərinə sadiqliyin sübutu
hesab etmək olardısa, IV İslam Həm
rəyliyi Oyunları müsəlman ölkələri
gənclərinin bir-birinə daha da yaxın
laşmasının, onlar arasında qarşılıqlı
hörmət və anlaşma əlaqələrinin, birli
yin möhkəmləndirilməsinin və inkişaf
etdirilməsinin parlaq təntənəsi idi. Bu

yarışlar zamanı minlərlə iştirakçı təkcə
əzəmətli idman meydanlarında qələbə
və rekordlara can atmır, həm də Avro
pa oyunlarında, Formula 1 Azərbay
can Qran-Pri yarışlarında, 42-ci Dünya
Şahmat Olimpiadasında və paytaxtı
mızda keçirilmiş digər mötəbər idman
tədbirlərində olduğu kimi, möhkəm
dostluq əlaqələri qurur və bunun üçün
yaradılan şəraitə görə Bakıya, Azər
baycan dövlətinə minnətdar olurlar.
Eyni zamanda, qeyd etmək lazım
dır ki, Bakıda keçirilən IV İslam Həm
rəyliyi Oyunları bu yarışlarda iştirak
edəcək bütün ölkələrin ən yaxşı id
mançıları üçün 2020-ci ildə Tokioda
keçiriləcək XXXII Yay Olimpiya Oyun
larına hazırlıq istiqamətində çox fay
dalı olacaq, olimpiada startlarına ha
zırlıq prosesində kəskin rəqabət şə
raitində öz imkanlarını sınaqdan çıxar
maqda onlara kömək edəcək. İki il əv

vəl tarixin səhifələrində I Avropa
Oyunlarının paytaxtı kimi öz yerini tu
tan Bakı qitəmizin idman hərəkatında
yeni bir dövrə inamla start verdi və əsl
təşkilatçılıq nümunəsi göstərib Avropa
Olimpiya Komitəsinin etimadını şərəf
lə doğrultdu, ölkəmizin ən yaxşı id
mançılarının 50 dövlət arasında yalnız
Rusiyadan geri qalıb komanda hesa

bında ikinci yeri tutmaları isə möhtə
şəm idman bayramına xüsusi gözəllik
verdi.
İdman sahəsində qazanılan nailiy
yətlər həm də dövlətin ümumi inkişaf
səviyyəsini, iqtisadi potensialını müəy
yənləşdirən vacib meyarlardan biri ki
mi siyasi təbliğat məzmunu daşıyır. Bu
baxımdan Azərbaycanın dinamik inki
şafı idmanda əldə edilən uğurlarla pa
ralellik təşkil edir. Həm qazandığımız
medallar, həm idman komplekslərinin
tikintisi, həm də Azərbaycanın beynəl
xalq miqyasda idman ölkəsi kimi imi
cinin möhkəmlənməsi idman sahəsin
dəki uğurlarımızın əsasıdır. İdman ic
timaiyyəti əmindir ki, Prezident İlham
Əliyevin ölkəmizin inkişafına xidmət
edən siyasi xətti idmanımızın daha da
yüksəlməsinə böyük töhfələr verəcək.
İdmançılarımızın hər dəfə beynəl
xalq arenalarda qazandıqları qalibiy
yətlər, bayrağımızı ucaltmaları döv
lətimizə şərəf gətirən amillərdir. Öl
kəmizə rəhbərlik etdiyi bütün dövr
lərdə Ulu öndər Heydər Əliyevin id

mançılarımızdan gözlədiyi məhz qa
lib olmaq, dövlətimizin adını ucalt
maq idi. Heydər Əliyevin müstəqil
ölkəmizə rəhbərliyi illərində dünya
və Avropa miqyaslı ağırlıqqaldırma
yarışlarının qızıl mükafatçısı olmaqla
bu etimadı doğrultduğum və qələbə
lərim Ulu öndər tərəfindən şəxsən
qiymətləndirildiyi üçün bir idmançı

kimi özümü xoşbəxt sayıram.
Azərbaycan Respublikası bu gün öz
tarixinin çox şərəfli, böyük irəliləyişlər,
inkişaf və tərəqqi dövrünü yaşamaq
dadır. Ulu öndərin milli maraqlara
əsaslanmaqla həyata keçirdiyi çoxşa
xəli siyasət strategiyası bu gün onun
layiqli varisi - Azərbaycan Prezidenti
İlham Əliyev tərəfindən inamla davam
etdirilir. Təbii ki, idman da diqqət və
qayğıdan kənarda deyil. Bu qayğı və
şəxsən dövlət başçısının diqqəti biz id
mançıları yeni qələbələrə səsləyir.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyev idmanımızın inki
şafı haqqında daim yüksək fikirdə
olub: “Bu gün Azərbaycan idmançıları
ölkəmizi dünya idman arenasında la
yiqincə təmsil edir. Hər dəfə meydan
larda uçrəngli bayrağımızın dalğalan

ması, rəqiblərini məğlubiyyətə uğra
dan vətən oğul və qızlarının əllərində
bayrağımızı başlarının üstünə qaldır
ması qürurverici anlardır. Təbii ki, hər
bir qələbənin arxasında ilk növbədə
istək, öz peşəsinə sevgi və bütün bun
larla yanaşı idmana göstərilən qayğı
dır. Sovet dönəmində də idmançıları
mızın MDB ölkələri arasında daim
uğurlara imza atması bu sahənin tarixi,
qədim köklərə malik olmasından xə
bər verir. Bəşəriyyəti birləşdirən əsas
dəyərlərdən biri kimi idman sağlam
düşüncəli gələcək nəslin formalaşma
sında mühüm rol oynayan amildir.
İdman bir növ mədəniyyət carçısı
dır. Hər gün idmanımız inkişafa doğ
ru gedir. Bütün bunların arxasında
güclü, düzgün idarəetmə sistemi da
yanır”.
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Sənaye parklarının Azərbaycan
iqtisadiyyatında yeri və rolu

Eldar Quliyev
Milli Məclisin Aqrar siyasət komitəsi
sədrinin müavini, iqtisad üzrə elmlər
doktoru, professor

Ulu öndər Heydər Əliyev 1993-cü
ildə hakimiyyətə gələndən sonra ölkə
iqtisadiyyatının inkişafında neft səna
yesinin aparıcı rol oynadığını yüksək
qiymətləndirərək respublikamızın neft
strategiyasının hazırlanması haqqında
tapşırıq verdi və tezliklə Ümummilli
liderin iştirakı ilə 1994-cü ildə “Əsrin
müqaviləsi” imzalandı. Bu müqavilə
nin icrası nəticəsində ölkəmiz neft satı
şından böyük gəlir əldə etməyə başladı
və iqtisadiyyatın inkişafı tədricən bər
pa edildi.
İqtisadiyyatın inkişafına respublika
mızda uğurla həyata keçirilən iqtisadi
islahatların da güclü təsiri olmuş və iq
tisadiyyatın bazar münasibətləri prinsi
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pi əsasında qurulmasının bünövrəsi
qoyulmuşdur. Ümummilli lider Hey
dər Əliyevin iqtisadi inkişaf kursunu
qətiyyətlə və inamla həyata keçirən İl
ham Əliyevin prezidentliyinin ilk illə
rindən başlayaraq ölkədə sosial infrast
rukturun bərpası və inkişafına, iqtisa
diyyatın şaxələndirilməsinə, yeni texni
ka və texnologiyaların tətbiqinə xüsusi
önəm verməsi respublikamızda milli
iqtisadiyyat modelinin formalaşması
nın əsasını qoymuşdur. Ölkə Preziden
tinin 2004-cü ildən başlayaraq regionla
rın sosial-iqtisadi inkişafına dair imza
ladığı üç dövlət proqramından ikisi
müvəffəqiyyətlə həyata keçirilmiş,
2014-2018-ci illəri əhatə edən üçüncü
proqram isə uğurla icra olunur.
Bu dövlət proqramları və digər layi
hələr ölkə iqtisadiyyatının inkişafına
güclü təkan vermiş, 2004-2016-cı illərdə
ümumi daxili məhsul (ÜDM) real ifa
dədə 3,2 dəfə, o cümlədən qeyri-neft
sektoru 2,7 dəfə, sənaye isə 3,8 dəfə art
mışdır. Respublikamızın strateji valyu
ta ehtiyatları 2003-cü ilə nisbətən 26,2
dəfə yüksələrək hazırda 42 mlrd. ABŞ
dolları təşkil edir.
Amerika Birləşmiş Ştatlarının 26-cı
Prezidenti T.Ruzvelt demişdir ki, bizi
böyük millət edən bizim var-dövləti
miz yox, bu var-dövlətdən necə istifadə
etməyimizdir. Bu prinsipi əsas götürən
dövlət başçısı iqtisadiyyatın şaxələndi
rilməsini, xüsusilə sənayenin və o cüm
lədən qeyri-neft sənayesinin inkişafını
Azərbaycanın gələcəyinin əsası kimi

dəyərləndirərək bu sahəyə həmişə yük
sək diqqət və qayğı ilə yanaşır. Məhz
İlham Əliyev tərəfindən 2014-cü il ölkə
mizdə “Sənaye ili” elan edilmiş və
“Azərbaycan Respublikasında sənaye
nin inkişafına dair 2015-2020-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” qəbul olunmuşdur. Müasir texnologiyaların və
innovasiyaların, habelə qabaqcıl təcrü
bənin tətbiqi nəticəsində sənayenin
müxtəlif sahələrində uğurlu nailiyyət
lər əldə edilmiş, bu istiqamətdə yeni
sahələr - kosmik və hərbi sənaye sahə
ləri formalaşmışdır. Bir çox sənaye
məhsulları istehsalına görə ölkəmiz
özünü yerli istehsal hesabına təmin et
məyə başlamışdır. Keçən dövr ərzində
uğurla həyata keçirilən islahatlar və ge
nişmiqyaslı infrastruktur layihələri, uy
ğun biznes mühiti və siyasi sabitlik
respublikamızda sənayenin daha dina
mik inkişafı üçün əlverişli şərait forma
laşdırmışdır.
Bununla yanaşı 2008-ci ildə başlayan
maliyyə və iqtisadi böhranın hələ də
davam etdiyi bir şəraitdə qloballaşan
dünya iqtisadiyyatında layiqli yer tut
maq üçün daha modern sənayeyə bö
yük ehtiyac vardı. Bu ehtiyacı isə inki
şaf etmiş ölkələrin təcrübəsinə əsasla
naraq Azərbaycanda sənaye parkları
nın yaradılması və buna paralel olaraq
iqtisadiyyatın modernləşməsi və dəyiş
məsi hesabına ödəmək mümkündür.
Bu məqsədlə respublikamızda müxtəlif
təyinatlı sənaye parkları (sənaye mə
həlləsi, sənaye şəhərciyi, texnologiya

parkları, biznes parkları və s.) tikilmə
yə başlayıb.
Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin 2013-cü il 24 aprel tarixli 865 nöm
rəli “Sənaye parkları haqqında Nümu
nəvi Əsasnamə”nin təsdiqi barədə Fər
manında sənaye parkı dedikdə sahib
karlıq fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
üçün zəruri infrastruktura və idarəet
mə qurumlarına malik olan, müasir
texnologiyaların tətbiqi yolu ilə rəqabət
qabiliyyətli məhsul istehsalı və xidmət
göstərilməsi məqsədləri üçün istifadə
edilən, sahibkarların səmərəli fəaliyyə
tinə və inkişafına kömək edən ərazi
başa düşülür. Sənaye parklarını digər
müəssisələrdən fərqləndirən üstün cə
hət ondadır ki, bu parklar ölkə iqtisa
diyyatında idxalı əvəz edən məhsulla
rın istehsalı, onların rəqabət qabiliyyə
tinin artırılması, məşğulluğun təmini,
investisiyanın və müasir texnologiyala
rın cəlb edilməsi kimi prioritet vəzifələ
rin həyata keçirilməsində xüsusi əhə
miyyətə malikdir. Sənaye parklarının

yaradılması ölkə iqtisadiyyatının şaxə
lənməsini, müxtəlif sənaye və xidmət
sahələrinin inkişafını təmin etdiyinə
görə onlarda biznesin təşkilinə dövlət
maraqlı olur və dəstək verir. Bu dəstək
isə onunla ifadə edilir ki, burada bəzi
stimullaşdırıcı tədbirlər, o cümlədən
vergi və gömrük sahəsində güzəştlər,
sənaye parkının infrastrukturla təmin
edilməsi, torpaq sahəsinin icarə haqqı
nın aşağı həddə nəzərdə tutulması,
güzəştli kreditlərin verilməsi, inzibati
prosedurların sadələşdirilməsi tətbiq
olunur. Eyni zamanda, sənaye parkla
rında sahibkarlıq fəaliyyətinin səmərəli
təşkili üçün xidmətlərin göstərilməsi,
istilik və elektrik enerjisinin, suyun və
qazın satışına, tullantı sularının axıdıl
masına və məişət tullantılarının yığıl
masına görə güzəştli tariflərin tətbiqi
nəzərdə tutula bilər. Digər tərəfdən
müəssisə yaratmaq, torpaq əldə etmək,
onu hazır vəziyyətə gətirmək, kommu
nal xidmətlərdən istifadəyə icazə al
maq, əraziyə yol çəkdirmək və digər

vaxtaparan, əziyyət tələb edən işlərdən
sənaye parkında bizneslə məşğul ol
maq istəyən təşkilatlar azad olduqları
na görə sahibkarlar da onların yaradıl
masında maraqlıdırlar.
Respublikamızda sənaye parkının
(şəhərciyinin) yaradılması ilk dəfə Ulu
öndər Heydər Əliyevin 2002-ci il 10
sentyabr tarixli “Azərbaycan Respubli
kasında sahibkarlığın inkişafına dövlət
himayəsi sahəsində əlavə tədbirlər
haqqında” Fərmanında müəyyən edil
mişdir. Sonrakı dövrlərdə Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2008-ci il
25 avqust tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbay
can Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına dair
Dövlət Proqramı”nda və 2008-ci il 15
sentyabr tarixli sərəncamı ilə təsdiq
edilmiş “2008-2015-ci illərdə Azərbay
can Respublikasında yoxsulluğun
azaldılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nda nəzərdə tutulmuşdur.
İlham Əliyevin 2013-cü il aprelin 24-də
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imzaladığı “Sənaye parklarının yara
dılması haqqında Nümunəvi Əsasna
mə”nin təsdiq edilməsi barədə Fərma
nı isə bu sahədə dönüş nöqtəsi oldu və
ölkəmizdə müxtəlif təyinatlı sənaye
parklarının təsisi istiqamətində sərən
camlar imzalandı, konkret işlər görül
məyə başlandı. Bununla paralel biznes
təşkilatlarını cəlb etmək üçün sənaye
parklarında fəaliyyət göstərəcək rezi
dentlər (sənaye parkının qeydiyyat şə
hadətnaməsini almış və sənaye parkın
da fəaliyyət göstərən hüquqi şəxs və ya
hüquqi şəxs yaratmadan sahibkarlıq
fəaliyyətini həyata keçirən fiziki şəxs) 7
il müddətinə əmlak, torpaq və mənfəət
vergilərindən, istehsal məqsədi ilə id
xal etdikləri texnikanın, texnoloji ava
danlıqların və qurğuların idxalı zama
nı əlavə dəyər vergisindən və gömrük
vergisindən azad olunurlar. Belə yük
sək dövlət dəstəyi və stimullaşdırıcı
tədbirlər sayəsində Azərbaycan Res
publikası Prezidentinin müvafiq sə
rəncamları ilə 2011-ci ildən indiyə kimi
kimya, təkrar emal, gəmiqayırma isti
qamətində yüksək texnologiyalar,
yüngül sənaye, əczaçılıq sahələrində
ixtisaslaşmış sənaye və texnologiyalar
parkları yaradılmışdır.
Texnologiya parkı (Texnopark) ilk
dəfə ABŞ-da İkinci Dünya müharibə
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sindən sonra Stenford Universitetində
maliyyə məsələlərini həll etmək üçün
universitetə məxsus torpaq sahəsini
yüksək texnologiyaya malik şirkətlərə
icarəyə verməklə yaradılıb. Burada
həm də məqsəd universitet məzunları
nın bir hissəsini həmin şirkətlərdə işlə
təmin etmək və şirkətlərin yüksək ixti
saslı mütəxəssislərə olan ehtiyacını
ödəmək olmuşdur. Keçən əsrin 70-ci
illərindən başlayaraq Avropa ölkələ
rində də Amerika tipli sənaye parkları
yaradılmış və burada da yalnız bir tə
sisçinin öz torpaqlarını elm tutumlu
sahibkarlara icarəyə verməsi formasın
da həyata keçirilmişdir.
Texnoparklar innovasiyalı iqtisadiy
yatın əsas hərəkətverici qüvvəsi kimi
milli iqtisadiyyatın yeni sahələrinin for
malaşmasında və rəqabət qabiliyyətli
olmasında böyük rol oynayır. Dünya
təcrübəsi göstərir ki, texnoparkların ya
radılması ölkədə müəyyən sahələrin
sıçrayışlı inkişafını təmin edir. Bu gün
müasir dövrümüz yeni texnologiyalar,
innovasiyalar əsasında formalaşdığın
dan texnoloji parklar inkişafın lokomo
tivinə çevrilirlər. Ona görə də Azərbay
can dövlətinin son zamanlar xüsusi iqti
sadi zonalara olan münasibətindən gö
rünür ki, hökumət bundan sonra sənaye
parklarına və texnoparkların qurulma

sına daha çox üstünlük verəcək. Texno
parkların xüsusilə informasiya və kom
munikasiya texnologiyaları sahəsində
böyük uğurlar gətirdiyini nəzərə alaraq
Azərbaycan Prezidenti 2012-ci il noyab
rın 5-də Sumqayıt şəhərində “Yüksək
Texnologiyalar Parkının (“YT Park”)
yaradılması haqqında” Fərman verdi.
17 zavoddan ibarət olan “YT Park” res
publikamızda ən böyük texnopark ol
maqla informasiya və kommunikasiya
texnologiyaları, telekommunikasiya və
kosmos, enerji səmərəliliyi sahələrində
tədqiqatlar aparılması, yeni və yüksək
texnologiyaların hazırlanması üçün zə
ruri infrastrukturu, maddi-texniki ba
zası və idarəetmə qurumları olan əra
zidir. Onu da qeyd etmək lazımdır ki,
texnopark strukturlarının yaradılması
üçün vəsaitin 75 faizindən çoxunu
dövlət verir.
Regionlarda sahibkarlıq fəaliyyəti
nin genişləndirilməsi, yerli ehtiyatlar
dan səmərəli istifadə olunmaqla sənaye
sahələrinin inkişaf etdirilməsi, istehsal
prosesinin təşkilində infrastruktur
xərclərinin azaldılması, sahibkarlar
arasında kooperasiya əlaqələrinin güc
ləndirilməsi, sənaye və xidmət sahələ

Sənaye parklarının yaradılması sürətli inkişaf, müstəqil
siyasət və qüdrətli dövlət quruculuğu mərhələsini yaşa
yan Azərbaycan Respublikasının həyata keçirdiyi davam
lı inkişaf strategiyasının prioritet istiqamətidir
rində fəaliyyət göstərən kiçik və orta
sahibkarlığın inkişafı üçün əlverişli şə
raitin təmin edilməsi və yerlərdə əhali
nin istehsal və xidmət sahələrində məş
ğulluğunun artırılması istiqamətində
ölkəmizdə həyata keçirilən iqtisadi si
yasətin bir qolu da sənaye məhəllələri
nin yaradılmasıdır. Ölkəmizdə sənaye
məhəllələrinin qurulması ilə bağlı təd
birlərin həyata keçirilməsini təmin et
mək və bu prosesi sürətləndirmək
məqsədi ilə Azərbaycan Respublikası
Prezidentinin müvafiq fərmanına uy
ğun olaraq Nazirlər Kabinetinin 2015ci il 13 may tarixli 186 nömrəli Qərarı
ilə “Sənaye məhəllələri haqqında Nü
munəvi Əsasnamə” təsdiq edilmişdir.
Fərmana və əsasnaməyə görə sənaye
məhəlləsi dedikdə sahibkarlıq fəaliyyə
tinin həyata keçirilməsi üçün zəruri
infrastruktura malik olan, kiçik və orta
sahibkarlar tərəfindən məhsul istehsalı
və xidmət göstərilməsi məqsədi ilə isti
fadə edilən ərazi başa düşülür.
Azərbaycanda ilk sənaye məhəlləsi

bu günlərdə istifadəyə verilən Neftçala
Sənaye Məhəlləsidir. Bu ərazidə yerlə
şən 9 müəssisə və 1 sahibkarlıq emalat
xanası avtomobil, balıq yemi, plastik
məmulatlar, suvarma sistemləri, po
lietilen suvarma boruları, kağız stəkan
lar və hazır içkilər istehsalı, modul
tipli məktəb binalarının quraşdırılma
sı, balıq emalı və konservləşdirilməsi
ilə məşğul olacaqdır. Məhəllədə ümu
milikdə 500-ə yaxın iş yeri yaradılmış
dır. Sahibkarların marağı nəzərə alına
raq ərazi genişləndiriləcəkdir. Hazırda
Masallı və Hacıqabul sənaye məhəllə
lərinin tikintisi sürətlə davam edir və
bu ilin sonuna Masallı Sənaye Məhəl
ləsinin istifadəyə verilməsi gözlənilir.
Qeyd etmək lazımdır ki, sənaye mə
həllələrinin istifadə üçün hazırlanması
yükü də dövlətin üzərinə düşür.
Ölkəmizdə qeyri-ənənəvi sənaye
sahələri ilə yanaşı, ənənəvi sənaye sa
hələrinin bərpası və inkişafına da bö
yük diqqət yetirilir. Xüsusilə son vaxt
lar milli sərvətimiz və xaricə çıxışı olan

xalçaçılığın inkişafına diqqət artırıl
mışdır. Bu məqsədlə “Azərxalça” ASCnin yaradılması, bölgələrdə 10-a yaxın
xalçaçılıq fabrikinin, Sumqayıtda əyiri
ci-boya fabrikinin tikintisi aparılır ki,
bu da yaxın vaxtlarda xalça istehsalın
da həm boya, həm də iplikdən xarici
asılılığa son qoyacaq, xalça məhsulları
ilə xarici bazarlara çıxmaq üçün böyük
imkan yaradacaqdır.
Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin
doqquz ayının sosial-iqtisadi inkişafı
nın yekunlarına və qarşıda duran vəzi
fələrə həsr olunmuş iclasındakı çıxışın
da Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev
qeyd etmişdir ki, respublikamızın hər
bir rayonunda müasir sənaye zonaları
yaradılmalı və bütün infrastruktur, bü
tün tikililər dövlət tərəfindən inşa edil
məlidir.
Ölkə Prezidentinin rəhbərliyi ilə hə
yata keçirilən tədbirlər nəticəsində respublikamızda son illər ümumi daxili
məhsulda qeyri-neft sənayesinin payı
davamlı olaraq artır və iqtisadiyyata
yatırılan investisiyanın ümumi həcmin
də daxili sərmayələr xarici investisiya
ları xeyli üstələyir. Bu da onu sübut
edir ki, neft gəlirləri ölkəmizdə səmərə
li istifadə olunur və dinamik iqtisadi
inkişafın möhkəm təməli qurulub.
Azərbaycanı qlobal tranzit mərkəzi
nə, mühüm logistik məkana çevirəcək
Bakı-Tbilisi-Qars dəmir yolunun bu
günlərdə açılışı sosial-iqtisadi inkişafın
mühüm tərkib hissəsi olan nəqliyyat
infrastrukturunun formalaşmasına res
publikamızda güclü sərmayə qoyul
masını bir daha nümayiş etdirdi. Açılış
da İlham Əliyev demişdir ki, bu dəmir
yolu Avrasiyanın nəqliyyat xəritəsinin
önəmli hissəsinə çevrilməklə həm ölkə
miz, həm bölgə və həm də dünya üçün
böyük əhəmiyyət kəsb edir.
Göründüyü kimi, sənaye parkları
nın yaradılması sürətli inkişaf, müstə
qil siyasət və qüdrətli dövlət quruculu
ğu mərhələsini yaşayan Azərbaycan
Respublikasının həyata keçirdiyi da
vamlı inkişaf strategiyasının prioritet
istiqamətidir və ölkə iqtisadiyyatının
aparıcı qüvvəsinə çevrilmişdir.
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SAĞLAMLIQ

Səhiyyənin dinamik inkişafı
Azərbaycanın sosial siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən biridir

Kamaləddin Qafarov
Milli Məclisin deputatı

Ulu öndər Heydər Əliyev səhiy
yəni cəmiyyət və dövlət həyatında
ən mühüm, prioritet sahə kimi qiy
mətləndirərək deyirdi: “Səhiyyə bi
zim üçün, hər bir cəmiyyət və döv
lət üçün çox lazımlı, həyatın bütün
sahələrini əhatə edən sahədir. Onun
üçün zəruri tədbirlər görülüb və gə
ləcəkdə də görüləcəkdir”.
1969-1982-ci illərdə Azərbaycana
rəhbərlik etmiş Heydər Əliyev hələ
o dövrdən səhiyyə sisteminin inki
şafı ilə bağlı tədbirlərin həyata keçi
rilməsini mövcud tibbi obyektlərin
abadlaşdırılması, yeni səhiyyə
müəssisələrinin yaradılması, əhali
nin kütləvi dispanser qeydiyyatına
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alınması və sahə həkimlərinin işi
nin fəallaşdırılması məsələlərində
görürdü. Ulu öndər ölkəmizdə sağ
lamlıq zonaları və istirahət evləri
nin yaradılmasına, abadlaşdırma
işlərinin aparılmasına, mövcud sə
hiyyə ocaqlarının profilinin geniş
ləndirilməsinə daim ciddi əhəmiy
yət verirdi.
Heydər Əliyevin 1993-cü ilin
iyun ayının 15-də yenidən Azərbay
cana rəhbərliyə qayıdışından sonra
respublika səhiyyəsinin, həmçinin
Azərbaycan tibb elmi və tibb təhsili
sisteminin inkişafının yeni mərhələ
si başlandı. Onun xüsusi diqqət və
qayğısı sayəsində müstəqillik döv
ründə ölkəmizdə səhiyyənin inki
şafı və əhalinin sağlamlığının qo
runması sahəsində əhəmiyyətli
nailiyyətlər əldə etmək mümkün
oldu. Heydər Əliyevin bilavasitə
rəhbərliyi ilə ölkənin səhiyyə siste
mində ardıcıl və məqsədyönlü işlər
görüldü, islahatlar aparıldı. Bu işdə
ilk növbədə səhiyyənin hüquqi-nor
mativ bazasının təkmilləşdirilməsi
və dünya standartları səviyyəsinə
yüksəldilməsi daim diqqət mərkə
zində saxlanıldı. Həmin məqsədlə
ölkəmizdə səhiyyənin qanunverici
lik bazasını gücləndirən bir sıra qa
nunlar, o cümlədən “Əhalinin sağ
lamlığının qorunması haqqında”,
“Qan və onun komponentlərinin
donorluğu haqqında”, “İnsanın im

munçatışmazlığı virusunun törətdi
yi xəstəliyin (AİDS) yayılmasının
qarşısının alınması haqqında”, “Əc
zaçılıq fəaliyyəti haqqında”, “İnsan
orqan və (və ya) toxumalarının
transplantasiyası haqqında”, “Tibbi
sığorta haqqında” və s. qanunlar
Milli Məclis tərəfindən qəbul edildi.
Azərbaycan ərazisində QİÇS və və
rəm xəstəliklərinin yayılmasının
qarşısını almaq məqsədi ilə milli
proqramlar işlənib hazırlandı.
Bu gün digər sahələrdə olduğu
kimi, səhiyyə sahəsində də Ulu ön
dərin siyasi kursu Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti cənab İl
ham Əliyev tərəfindən uğurla da

vam etdirilir. Dövlət başçısı Ümum
milli lider Heydər Əliyevin başlıca
həyat prinsipi olan xalqa, millətə
xidmət və sədaqət amalını yaşadır.
Məhz onun rəhbərliyi altında Hey
dər Əliyev siyasəti, gələcəyə istiqa

mətlənmiş strateji inkişaf kursu da
vamlı şəkildə irəliləyir və ölkəmizin
uğurlarının əsasını təşkil edir.
Azərbaycan dövləti insanların
sosial rifahını, sağlamlığını prioritet
məsələ kimi daim diqqət mərkəzin

 ə saxlayır. Əlamətdar haldır ki,
d
son 10 ildə ölkə büdcəsində səhiyyə
xərcləri 7 dəfədən çox artmışdır.
Azərbaycanda müasir tibb avadan
lığı və cihazlarla təchiz olunmuş
500-dən artıq səhiyyə müəssisəsi
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əhalinin istifadəsinə verilmişdir.
Maddi-texniki bazası gücləndirilən
tibb müəssisələri indi bir sıra hallar
da dünyanın qabaqcıl səhiyyə ocaq
larından geri qalmır, bəzən isə hətta
onları üstələyir. Məhz elə buna görə
də Prezident İlham Əliyev ölkə sə
hiyyəsinin inkişafına qiymət verər
kən demişdir: “Azərbaycanda sə
hiyyə sistemində aparılan islahat
lar, görülən işlər dünya səviyyəsin
də gedir. Hətta deyə bilərəm ki, biz
artıq Azərbaycan standartlarından
da danışa bilərik”.
Dövlət başçısının səhiyyəmizə
diqqət və qayğısı, Azərbaycan xal
qının sağlamlığının qorunması yo
lunda atdığı mühüm addımlar,
ümumiyyətlə, ölkədə həyata keçiri
lən sosialyönümlü siyasət Ulu ön
dərin bu istiqamətdə müəyyən etdi
yi strategiyanın uğurla davam etdi
rilməsinin parlaq təzahürüdür. Yeni
tikilən, əsaslı təmir olunan, ən müasir avadanlıqlarla təchiz edilən tibb
mərkəzləri, tibb işçilərinin təkmil
ləşməsinə verilən diqqət, gündən-
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günə yaxşılaşan sağlamlıq və de
moqrafik göstəricilər Azərbaycan
dövlətinin və Azərbaycan Preziden
tinin əhalinin səhhətinin qorunma
sına, gələcək nəsillərin sağlamlığına
verdiyi əhəmiyyətin sübutudur.
Respublikamızda son illər baş
verən sürətli iqtisadi inkişaf bütün
sosial sahələrin, o cümlədən səhiy
yənin inkişafına da əsaslı təkan ve
rib. Prezident İlham Əliyevin həya
ta keçirdiyi siyasət nəticəsində ölkə
səhiyyəsi yeni inkişaf mərhələsinə
qədəm qoyub. Azərbaycan səhiyyə
sinin müasir dövrümüzdə bütün
xüsusiyyətlərinə görə, özünün yeni
inkişaf mərhələsini yaşaması ölkə
mizin iqtisadi gücünün, siyasi sabit
liyin təzahürüdür. Müasir dövrü
müzdə səhiyyənin idarə olunması,
tibb müəssisələrinin maddi-texniki
bazasının gücləndirilməsi və digər
irimiqyaslı tədbirlər həyata keçiri
lib. Bütün bu uğurlar səhiyyənin
dünya standartları üzrə inkişafına,
onun dünyanın qabaqcıl ölkələrinin
səhiyyə sisteminə ardıcıllıqla inteq

rasiya edilməsinə zəmin yaradan
amillərdir.
Azərbaycan Prezidenti İlham Əli
yevin düşünülmüş siyasətinin mən
tiqi nəticəsi olaraq 2016-cı ildə də
ölkəmizdə səhiyyə sahəsində kifa
yət qədər uğurlar əldə edildi. Ağsu,
Zərdab, Biləsuvar rayon mərkəzi
xəstəxanaları, o cümlədən Gəncə şə
hərində Abbas Səhhət adına 1 saylı
Şəhər Xəstəxanası əhalinin istifadə
sinə verildi. Respublika Uşaq Sto
matoloji Mərkəzində aparılan təmir
işləri başa çatdırıldı. 2016-cı ildə ana
və uşaqların sağlamlığının qorun
ması məqsədi ilə qəbul edilmiş “Ana
və uşaqların sağlamlığının qorun
ması üzrə Dövlət Proqramı” çərçi
vəsində mütəmadi olaraq ana və
uşaqlara xidmət göstərən tibb müəs
sisələrinin, xüsusən neonatoloji
reanimasion şöbələrin maddi-texni
ki bazası gücləndirildi, dərman pre
paratları və tibbi texnika ilə təminatı
yaxşılaşdırıldı.
Hələ on il əvvəl Azərbaycan Pre
zidenti respublikanın səhiyyə işçi

ləri qarşısında belə bir vəzifə qoy
muşdu: elə etmək lazımdır ki, in
sanlar tibbi yardımı məhz yaşadıq
ları ərazidə ala bilsinlər, hər bir
müayinə və əməliyyat üçün paytax
ta gəlmək məcburiyyətindən xilas
olsunlar. Artıq bu problem öz həlli
ni tapmışdır. Hər bir rayonda əhali
müasir xəstəxanalarda, müalicə-

diaqnostika mərkəzlərində tibbi
yardım ala bilir.
Ölkə səhiyyəsinin inkişafında,
insanların sağlamlığının qorunma
sında dövlət proqramları da mü
hüm rol oynamışdır. Səhiyyənin
həyati əhəmiyyət daşıyan problem
lərinin həllinə yönəldilmiş dövlət
proqramlarının tələbləri baxımın
dan ayrılan vəsait həm xəstə insan
ların müalicəsini, həm də səhiyyə
nin müxtəlif sahələrinin inkişafını
təmin etmişdir. Məsələn, azyaşlıla
rın icbari dispanserizasiyası proqra
mı çərçivəsində 2016-cı ildə azyaşlı
ların 81,5 faizdən çoxu müayinələrə
cəlb olunmuşdur. Tibbi müayinə
dən keçirilmiş uşaqların 5,2 faizi
sağlamlıq vəziyyətinə görə dispan
ser qeydiyyatına götürülmüş, 1 faizi ixtisaslaşdırılmış tibb müəssisələ
rinə hospitalizasiya edilmişdir. Hə
yata keçirilən tədbirlər sayəsində
respublikamızda ana və uşaqların
sağlamlığını xarakterizə edən gös
təricilərdə müsbət dinamika əldə
olunmuşdur.
Dünyada geniş yayılmış şəkərli
diabet xəstəliyi üzrə ölkəmizdə bir
neçə il əvvəl 55 min xəstə dövlət he

sabına dərman vasitələri ilə təmin
edilirdisə, 2016-cı ildə bu rəqəm 218
mindən çox olmuşdur. Xəstəliyin
vaxtında aşkarlanması, dövlətin
onun müalicəsini tam öz üzərinə
götürməsi sayəsində bu xəstəliyin
ağır formaları və fəsadları dəfələrlə
azalmışdır. Nəticədə şəkərli diabet
dən ölüm göstəricisi 15,8-dən 8,2
faizə düşmüşdür.
Təkcə şəkərli diabet xəstələri de
yil, böyük maliyyə vəsaiti tələb
edən hemofiliya, dağınıq skleroz,
onkoloji və digər xəstəliklərin
müalicəsi və dərman təminatı da
dövlətin hesabına həyata keçirilir.
Azərbaycanın Birinci vitse-prezi
denti, Heydər Əliyev Fondunun
rəhbəri Mehriban Əliyevanın təşəb
büsü ilə tikilib istifadəyə verilən
Respublika Talassemiya Mərkəzin
də ötən ildə də xəstələrin müalicəsi
həyata keçirilmiş, onlar lazımi dər
man və preparatlarla təmin olun
muşlar.
2016-cı ildə Azərbaycan sümük
iliyi transplantasiyası əməliyyatları
edən az sayda ölkələr siyahısına da
daxil edilmişdir. Bu mürəkkəb
müalicə üsulu böyük investisiyalar,
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xüsusi şərait, yüksək ixtisaslı mütə
xəssislər və dövlətin dəstəyi hesabı
na mümkün olmuşdur. 35 uşağa
sümük iliyi köçürülmüş və ilin son
üç ayında daha 15 nəfər əməliyyat
dan uğurla çıxmışdır. Əvvəlki illər
də ölkəmizdə ilik transplantasiyası
xarici mütəxəssislərin köməyi ilə
edilirdisə, ötən ildən bu əməliyyat
yerli mütəxəssislər tərəfindən həya
ta keçirilir. Respublika Talassemiya
Mərkəzində talassemiyalı xəstələ
rin normal fəaliyyətinin təmin olun
ması hesabına son 10 ildə talassemi
yadan ölüm göstəricisi 5 dəfə aza
lıb.
Məlum məsələdir ki, nikaha da
xil olanların tibbi müayinəsi talas
semiyanın profilaktikası baxımın
dan böyük əhəmiyyət kəsb edir. Bu
məqsədlə ötən il 230 minə yaxın in
sanın qan nümunəsi müayinə olu
nub, tibbi-genetik məsləhətlər veri
lib. Həmin müayinələrin böyük bir
qismi insanların rahatlığı üçün tibb
müəssisələri ilə yanaşı, “ASAN xid
mət” mərkəzlərində də həyata keçi
rilmişdir. Müayinələr həm xəstəlik
lərin vaxtında aşkarlanmasına, həm
də insanların düşünülmüş qərar qə
bul etməsinə xidmət edir. Bu da irsi
qan xəstəliklərinin yayılmasının
qarşısının alınması, körpələrin sağ
lam doğulması deməkdir.
Azərbaycan Prezidenti hər dəfə
ictimaiyyətlə, sadə insanlarla görü
şəndə onlara heç olmasa ildə bir
dəfə tibbi müayinələrdən keçməyi
məsləhət görür. Ölkə rəhbərinin
tövsiyəsinə əsasən, 2016-cı ildə də
bir sıra şəhər və rayonda insanlar
profilaktik müayinədən keçirilmiş
dir.
Son illər strateji əhəmiyyətli mə
sələ kimi qan xidmətinin inkişafına
xüsusi diqqət yetirilir. Əhalinin do
norluğa cəlb edilməsi işinin aktiv
ləşdirilməsi nəticəsində tədarük
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olunan qan və onun komponentlə
rinin miqdarı ilbəil artırılır. Belə ki,
2010-cu ildə 19,5 ton qan tədarük
edilmişdirsə, 2016-cı ildə bu rəqəm
36 tondan çox olmuşdur. Bunun nə
ticəsidir ki, tibb müəssisələrinin və
xəstələrin “təhlükəsiz” donor qanı
na və onun komponentlərinə olan
ehtiyacı tam ödənilir.
Son illər səhiyyənin qarşısında
duran ən çətin problemlərdən biri
olan xroniki böyrək çatışmazlığın
dan əziyyət çəkən insanların hemo
dializ müalicəsi artıq öz həllini tap
mışdır. Respublikanın şəhər və ra
yonlarında fəaliyyət göstərən 39
mərkəzdə 3000-dən artıq xəstə he
modializ seansları və müvafiq dər
man vasitələri ilə tam həcmdə pul
suz təmin olunurlar. Diqqətəlayiq
haldır ki, bu mərkəzlərdən 30-u
bölgələrdə yerləşir. 2016-cı ildə Ağ
su, Biləsuvar, Qusar, Göygöl rayon
larında yeni hemodializ şöbələri
açılıb, bəzi mövcud mərkəzlərdə
əlavə aparatlar quraşdırılıb. Qeyd
etmək lazımdır ki, bu kateqoriya
xəstələrə hazırda hemodializlə ya
naşı, xəstəliyin radikal müalicə üsu
lu olan böyrəkköçürmə əməliyyat
ları da həyata keçirilir. İndi Azər
baycanda böyrək köçürülməsi əmə
liyyatı olunmuş 848 nəfər var və
dövlət onların dərman təminatını
öz üzərinə götürüb.
Diabetli uşaqlar insulin şpris-qə
ləmi ilə yanaşı, tədricən insulin
pompası ilə təmin edilirlər. Nazir
lər Kabinetinin 2016-cı il 11 noyabr
tarixli qərarı ilə “2017-2021-ci illər
üçün qanın bədxassəli xəstəlikləri
ilə mübarizə üzrə Tədbirlər Proqra
mı” qəbul edilib. Qeyd olunan
proqram qanın bədxassəli xəstəlik
lərin diaqnostikasının və müalicəsi
nin müasir səviyyəyə çatdırılması
na, 2017-ci ildən başlayaraq, xəstə
lərin dövlət hesabına innovasion

preparatlarla təminatına imkan ya
radacaqdır.
Bu gün öz inkişafına görə re
gionun lider dövləti olan Azərbay
can möhtərəm Prezident İlham Əli
yevin rəhbərliyi altında bir çox
prioritet sahələr üzrə möhtəşəm
uğurlar əldə edib. Bu uğurların qa
zanılmasında Azərbaycan Respub
likasının Birinci vitse-prezidenti
Mehriban xanım Əliyevanın yük
sək bacarığının, prinsipiallığının və
təşkilatçılığının da böyük rolu var
dır. Danılmaz xidmətlərini, ölkədə

böyük nüfuzunu nəzərə alaraq
Mehriban Əliyevanın Azərbaycan
Respublikasının Birinci vitse-prezi
denti təyin olunması xalqımızın və
dövlətimizin daha da inkişafı nami
nə, ölkəmizin istər daxili, istər xari
ci siyasətində, istərsə də mədəni-ic
timai həyatında daha böyük əzm
karlıqla fəaliyyət göstərməsinə şə
rait yaratdı.
Mehriban xanım Əliyevanın öl

kənin Birinci vitse-prezidenti kimi
ilk olaraq baş çəkdiyi, açılışında iş
tirak etdiyi yerlər sırasında Bakıda
kı Elmi Tədqiqat Mamalıq və Gine
kologiya İnstitutunun binasının ol
ması onun səhiyyə sahəsinə hərtə
rəfli diqqət və qayğı ilə yanaşdığını
bir daha təsdiqləyir.
Son illərdə ölkədə səhiyyə xid
mətinin ən müasir səviyyəyə çatdı
rılması, bu sahənin daha da təkmil
ləşdirilməsi mühüm əhəmiyyət
kəsb edir. Bakıda və regionlarda
mövcud olan tibb müəssisələrinin
əsaslı təmirində, yenilərinin inşa
sında, Bakı qəsəbələrinin inkişafına
dair xüsusi proqrama uyğun olaraq
sosial obyektlərin tikilib istifadəyə

təşəbbüsü ilə Bakıda Talassemiya
Mərkəzinin, tələbatı ödəyəcək qə
dər ehtiyata malik Qan Bankının
yaradılması da deyilənlərə sübut
dur. Məhz Mehriban xanımın əmə
yi nəticəsində diabetli xəstə uşaqla
ra pulsuz tibbi yardım göstərilməsi
məqsədi ilə beynəlxalq təşkilatlarla
əməkdaşlıq genişlənmişdir. Ürək
xəstəliklərindən əziyyət çəkən 1400
uşağın ölkə daxilində müalicəsinə,
bir qisminin isə xüsusi ölkələrdə
cərrahiyyə əməliyyatı aparılmasına
köməklik göstərilmişdir. Milli On
kologiya Mərkəzinin Uşaq Klinika
sının istifadəyə verilməsi səhiyyə
nin ən ağrılı problemlərinin həlli
istiqamətində görülən əvəzsiz işdir.

verilməsində də Mehriban xanım
Əliyevanın xüsusi əməyi olmuş
dur.
Heydər Əliyev Fondunun səhiy
yə sahəsində reallaşdırdığı “Talas
semiyasız həyat”, “Diabetdən əziy
yət çəkən uşaqlara qayğı” və digər
proqramlar çərçivəsində diabetli,
hemofiliyalı, fiziki cəhətdən qüsur
lu uşaqların sağlamlığı qayğısına
qalan Mehriban xanımın bilavasitə

Klinika müasir təbabətin qlobal
problemlərindən olan uşaqlarda
onkoloji xəstəliklərin fəsadlarına
qarşı mübarizədə çox mühüm funk
siyanı yerinə yetirir.
Artıq Azərbaycan səhiyyəsi sü
rətli inkişaf dövrünü yaşayır. Bu
gün ölkəmizdə əvvəllər əlacı olma
yan bir sıra xəstəliklər müalicə edi
lir, mürəkkəb əməliyyatlar, o cüm
lədən qaraciyər transplantasiyası,

süni oynaq və açıq ürək əməliyyat
ları aparılır. İlin əvvəlindən indiyə
dək 18 nəfərə qaraciyər köçürül
müş, 76 xəstəyə endoprotezləşmə
əməliyyatı aparılmış, 63 nəfərə böy
rək köçürülmüşdür. Yalnız 2016-cı
ildə dövlət hesabına 956 xəstəyə 865
açıq, 91 qapalı ürək əməliyyatı icra
olunmuşdur. O cümlədən 265 uşa
ğa 219 açıq, 46 qapalı kardiocərra
hiyyə əməliyyatı icra edilmişdir.
Respublikamızda həyata keçirilmiş
kompleks qabaqlayıcı tədbirlər
2016-cı ildə Avropa regionunun ək
sər ölkələrində, xüsusən həmsərhəd
ərazilərdə ağır gedişli, yüksək ölüm
faizi ilə nəticələnən A (H1N1) viru
su epidemiyasının ölkəmizə keçmə
sinin qarşısını almışdır.
Azərbaycan Prezidentinin Fər
manı ilə təsdiq edilmiş “Azərbay
can 2020: gələcəyə baxış” İnkişaf
Konsepsiyasında səhiyyə sahəsində
qarşıda duran başlıca vəzifələrə xü
susi diqqət göstərilir. Konsepsiya
nın müvafiq bölümündə səhiyyəyə
ayrılan vəsaitin ümumi daxili məh
sulda payının dinamik şəkildə artı
rılması, həmin vəsaitin səmərəli və
məqsədyönlü istifadəsini təmin
edən mexanizmlər yaradılması nə
zərdə tutulub. Səhiyyə sisteminin
islahatları nəticəsində əsasən sta
sionar yardıma istiqamətləndirilmiş
təbabətdən ilkin tibbi-sanitariya
yardımının üstünlük təşkil etdiyi
təbabətə keçilməsi reallaşdırılacaq,
ailə həkimi praktikasının genişlən
dirilməsinə müvafiq şərait yaradıla
caqdır.
Göründüyü kimi, səhiyyənin di
namik inkişafı Azərbaycanın sosial
siyasətinin prioritet istiqamətlərin
dən birinə çevrilmişdir. Ölkəmizdə
səhiyyə strategiyası uğurla davam
etdirilir, əhalinin sağlamlığı və so
sial rifahı yüksəlir, tibb sahəsində
yeni-yeni nanotexnologiyalı, yük
sək innovasiyalı müalicə-diaqnosti
ka müəssisələrinin sayı və yüksək
ixtisaslı tibbi personalın xüsusi çə
kisi durmadan artır.
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Yeni nəsil iqtisadi islahatlar qeyri-neft
sektorunda istehsal imkanlarının
artmasına güclü təkan verib

Əsabil Qasımov
Milli Məclisin deputatı

Dünya birjalarında “qara qızıl”ın
kəskin ucuzlaşması fonunda iqtisadiy
yatı neft amili ilə bu və ya digər dərəcə
də bağlı olan ölkələr üçün meydana çı
xan mühüm çağırışlardan biri qeyrineft sektorunun üstün inkişafının tə
min edilməsi ilə bağlıdır. Məhz bu yolla
bir tərəfdən daxili tələbatı yerli istehsal
hesabına ödəməklə valyuta ehtiyatları
nı qorumaq, digər tərəfdən isə xarici
bazarlara yeni məhsullar çıxararaq gə
lirlərin azalmasını müəyyən dərəcədə
kompensasiya etmək mümkündür.
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Deyilənlər baxımından Azərbayca
nın mənzərəsi nikbinlik üçün hər cür
əsas verir. Düzdür, xarici mənfi təsirlər
məqsədyönlü siyasət sayəsində beynəl
xalq birliyə sıx inteqrasiya edən Azər
baycana da təsirsiz ötüşməyib. Ən
azından onu qeyd edək ki, neftin kəs
kin ucuzlaşması fonunda bu sektordan
respublikamıza valyuta daxilolmaları
azalıb. Bununla belə, qlobal kataklizm
lərin, mənfi tendensiyaların təsiri milli
iqtisadiyyatımızda nisbətən az hiss olu
nur. Əsas məqam ondan ibarətdir ki,
müəyyən çətinliklərlə müşayiət olunan
yeni şəraitdə də ölkəmiz özünün yük
sək sosial-iqtisadi inkişaf dinamikasını
saxlamaq əzmi nümayiş etdirərək
uğurlara imza atır.
Bundan sonra Azərbaycan iqtisa
diyyatı qeyri-neft sektorunun
hesabına inkişaf edəcək
Azərbaycanın uğurlarını şərtləndi
rən əsas amil ondan ibarətdir ki, ölkə
mizdə Prezident İlham Əliyevin rəh
bərliyi altında daim gələcək inkişafa və
rifaha hesablanan düşünülmüş, məq
sədyönlü siyasət həyata keçirilir. Bu
baxımdan son 14 ildə dövlət başçısının
siyasi iradəsi əsasında neft gəlirlərin
dən səmərəli istifadə edilməsinin və
prioritet istiqamətlərə yönəldilməsinin
önəmi xüsusi qeyd olunmalıdır. Ölkə

mizdə qeyri-neft iqtisadiyyatında fəal
lığın artmasına xidmət edən genişmiq
yaslı infrastruktur quruculuğu, müva
fiq dövlət proqramları ilə regional inki
şafın dəstəklənməsi, sahibkarlara hər
cür kömək göstərilməsi məhz belə
prioritet istiqamətlər olmuşdur. Zama
nında müvafiq siyasi və maddi dəstək
tədbirləri hesabına qeyri-neft sektoru
nun inkişafı üçün fundamental əsaslar
yaradılması yeni şəraitdə milli iqtisa
diyyatımızın qlobal böhranlara müqa
vimət gücünü artırır.

Xarici mənfi amillərin təsiri nəticə
sində yaranan şəraitdə respublikanın
yeni inkişaf hədəfləri müəyyənləşdiri
lib. Əsas məqsəd yeni şəraitdə meyda
na çıxan çağırışları preventiv tədbirlər
lə önləməkdən, milli iqtisadiyyatın
postneft dövrünün tələbləri əsasında
idarə olunmasını təmin etməkdən və
qeyri-neft sektoru üzrə daha geniş
həcmlərdə istehsal imkanlarının yara
dılmasına nail olmaqdan ibarətdir. Pre
zident İlham Əliyevin sədrliyi ilə 2017ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi in
kişafının yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasında döv
lət başçısı son dövrlərdə aparılan siya
sətin nəticəsi olaraq qeyri-neft iqtisa
diyyatının 2,5 faiz artımını yüksək qiy
mətləndirib: “Çünki qeyri-neft sektoru
nun inkişafı bizim əsas prioritetimizdir
və 2,5 faiz artan qeyri-neft iqtisadiyya
tımız həm uğurlu islahatlarımızın gös
təricisidir, həm də onu göstərir ki, ölkə
iqtisadiyyatının şaxələndirilməsi məsə
lələri öz həllini uğurla tapıbdır”.
Müxtəlif istiqamətləri əhatə edən
islahatlar iqtisadiyyatı şaxələndir
mək üçün geniş
imkanlar açıb
Ötən ilin əvvəlindən başlayaraq
Azərbaycanın həyatı müasir çağırışlar

Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası

və ölkənin reallıqları nəzərə alınmaqla
həyata keçirilən yeni nəsil iqtisadi isla
hatlarla səciyyələnir. Prezident İlham
Əliyevin müvafiq fərman və sərəncam
larına əsasən ayrı-ayrı istiqamətlər üzrə
aparılan islahatlar bundan sonra Azər
baycanın inkişafının qeyri-neft sekto
runun hesabına təmin edilməsi baxı
mından böyük aktuallıq kəsb edir. Qa
baqcıl dünya təcrübəsinin, müasir tə
sərrüfatçılıq metodlarının, yeni təşəb
büslərin tətbiqinə, liberal transformasi
yalara uğurlu keçidin təmin olunması
na hesablanan kompleks islahatlar
postneft dövründə milli iqtisadiyyatı
mızın inkişafı üçün münbit zəmin ro
lunda çıxış edərək onun qarşısında ye
ni perspektivlər açıb. Yeni nəsil iqtisadi
islahatların əhatə dairəsinə ölkədə biz
nes mühitinin optimallaşdırılması,
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bank-maliyyə sektorunun sağlamlaşdı
rılması, sahibkarların vergi yükünün
azaldılması yolu ilə büdcəyə vergi da
xilolmaları bazasının genişləndirilməsi,
gömrük idxal-ixrac əməliyyatlarının
sadələşdirilməsi, bütün sahələrdə şəf
faflığın təmin edilməsi kimi mühüm
istiqamətlər daxildir.
Postneft dövrünün iqtisadiyyatına
keçidlə bağlı reallaşdırılan islahatlar sı
rasında ölkədə investisiya mühitinin
cəlbediciliyinin artırılmasına göstərilən
davamlı səyləri xüsusi qeyd etmək la
zımdır. Aydın məsələdir ki, güclü sər
mayə təminatı olmadan qeyri-neft iqti
sadiyyatı üzrə yeni layihələrin həyata
keçirilməsindən də söhbət gedə bil
məz. Ötən il Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanda yeni şəraitdə sərmayə
qoyuluşunun stimullaşdırılması məq
sədiilə bir neçə fərman imzalayıb. Döv
lət başçısının 2016-cı il 18 yanvar tarixli
“İnvestisiyaların təşviqi ilə bağlı əlavə
tədbirlər haqqında” müvafiq fərmanı
ilə “İnvestisiya təşviqi sənədinin veril
məsi” Qaydası təsdiqlənib. Müvafiq
təşviq mexanizminin işə salınması isə
öz növbəsində sahibkarların investisiya
fəallığını artırıb.
Yeni nəsil iqtisadi islahatlar çərçivə
sində həmçinin ixracın səmərəli təşviqi
mexanizmi işə salınıb. Prezident İlham

“Yaşıl çay”
fermer
təsərrüfatında
çay yarpağı
yığımı
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Əliyevin müvafiq fərmanına əsasən,
2016-2020-ci illərdə Azərbaycan Res
publikasının ərazisində qeyri-neft məh
sullarının ixracı ilə məşğul olan şəxslə
rə müəyyənləşdirilmiş qaydalar çərçi
vəsində ixrac təşviqinin ödənilməsi
nəzərdə tutulub. Tətbiqinə başlanıldığı
qısa müddətdə sahibkarlarda təşviq
mexanizminə böyük maraq yaranıb.
Prezident İlham Əliyevin ötən ilin
dekabrında imzaladığı müvafiq fərma
na əsasən milli iqtisadiyyat və iqtisa
diyyatın əsas sektorları üzrə strateji yol
xəritələrinin təsdiq edilməsi ölkəmizdə
yeni şəraitdə yaranan çağırışlara uyğun
olaraq reallaşdırılan islahatların səmə
rəliliyini daha da artıracaq. Belə ki,
bundan sonra iqtisadi sahədə fəaliyyət
istiqamətlərinə dair strateji planların,
dövlət proqramlarının, inkişaf konsep
siyalarının, strategiyaların, tədbirlər
planlarının layihələri dövlət başçısının
imzaladığı bəhs olunan fərmanla təs
diq edilən strateji yol xəritələrinin müd
dəaları ilə uzlaşdırılacaq. Beləliklə, res
publikamızda qeyri-neft iqtisadiyyatı
nın möhkəmləndirilməsinə, istehsal və
ixrac imkanlarının artırılmasına hesab
lanan islahatlar bir-birini tamamlaya
caq ki, bu da iqtisadiyyatın şaxələndi
rilməsi, investisiyaların daha prioritet
sahələrə istiqamətləndirilməsi baxı

mından çox önəmlidir.
Daxili istehsalın qorunması qeyrineft sektorunda aktivliyin artma
sına müsbət təsir göstərir
Yeni nəsil iqtisadi islahatlar çərçi
vəsində, həmçinin daxili istehsalın
dəstəklənməsi istiqamətində zəruri
tədbirlər həyata keçirilir ki, bütün
bunlar da qeyri-neft sektorunun inki
şafına müsbət təsir göstərir. İndiyə
dək qeyri-neft sektorunda istehsal və
ixrac imkanlarının genişləndirilməsi
məqsədi ilə özünütəminetmə səviy
yəsi və yerli istehsal potensialı yük
sək olan 84 məhsul üzrə idxala ikiillik
spesifik rüsumlar tətbiq edilib.
Ölkəyə idxal olunan bəzi mallara
tətbiq edilən yeni gömrük idxal rü
sumları Nazirlər Kabinetinin “Azər
baycan Respublikasının ərazisinə gə
tirilən mallar üzrə gömrük idxal rü
sumlarının dərəcələri”ndə etdiyi də
yişikliklərdə əksini tapıb. 2016-cı il
noyabrın 3-dən tətbiq olunan bu qə
rar özünütəminetmə səviyyəsi yük
sək olan məhsullar üzrə yerli istehsa
la böyük dəstəkdir. Ölkəmizdə qeyrineft sektorunun inkişafı hesabına
məhsullar üzrə təminetmə səviyyəsi
artdıqca, təhlillər aparıldıqdan sonra
əlavə mallar da siyahıya daxil edilə
cək.

Prezident İham Əliyev Varvara balıqartırma müəssisəsinin açılışında

Aparılan islahatlar
öz bəhrəsini verir
Ötən ilin və cari ilin arxada qalan
dövrünün statistik göstəriciləri aparı
lan yeni nəsil iqtisadi islahatların sə
mərəli olduğunu təsdiqləyir. Prezi
dent 2017-ci ilin doqquz ayının sosialiqtisadi inkişafının yekunlarına həsr
olunmuş müşavirədə qeyri-neft sek
torunun digər sahələri kimi sənaye
hissəsinin də uğurla inkişaf etdiyini
bildirdi: “Qeyri-neft sənayesi 9 ayda
3,1 faiz artmışdır. Bu da sənayeləşmə

siyasətimizin gözəl nəticəsidir. Bildi
yiniz kimi, son illər kənd təsərrüfatın
da çox böyük inkişaf var, böyük in
vestisiyalar qoyulur. Kənd təsərrüfatı
nın hərtərəfli inkişafı dövlət prioriteti
dir və bu sahədə də nəticələr özünü
göstərir. Kənd təsərrüfatı 2,8 faiz art
mışdır. Xarici ticarət dövriyyəmiz 7
faiz artmışdır. Burada da ixrac idxalı
böyük fərqlə üstələyir. Hər bir inkişa
fın göstəricisi, o cümlədən xarici tica
rətin tarazlığından asılıdır. Bizdə isə
ilin 9 ayında xarici ticarətin müsbət
saldosu 4,4 milyard dollara bərabər
dir. Əminəm ki, ilin sonuna qədər bu
rəqəm daha da artacaq. Əlbəttə, bu,
bizim həm iqtisadi uğurlarımızı əks
etdirir, eyni zamanda, milli valyuta
mız manatın məzənnəsinə çox müsbət
təsir göstərir. Valyuta bazarının tən
zimlənməsi istiqamətində, əlbəttə ki,
bu, çox böyük imkanlar açır. Eyni za
manda, bu, bizim uğurlu inkişafımı
zın təzahürüdür. İxracımız idxaldan
4,4 milyard dollardan çoxdur”.
Bu il qeyri-neft ixracı ilə bağlı rə
qəmlərə gəldikdə, tərəvəz ixracı 68 faiz
təşkil edib. O cümlədən bu gün qeyrineft sektorunun ən çox gəlir gətirən

sahəsi olan pomidor ixracatın 60 faizini
təşkil edib ki, səkkiz ayda bu, ölkəyə
128 milyon dollar gətirib və 59 faiz ar
tım var. Kartof 63 faiz, salat tərəvəzi 20
faiz, soğan ixracı 15 dəfə artıb. Pambıq
2,4 dəfə, o cümlədən pambıq lifi 8,4 də
fə, meyvə ixracı bütövlükdə 12 faiz ar
tıbdır. Ancaq alma və şaftalı üzrə artım
iki dəfədən çox olub. Süd məhsulları
nın ixracı dörd dəfə artıb. Spirtli və
spirtsiz içkilər 28 faiz, onun içərisində
şərab 56 faiz artıb. Meyvə-tərəvəz ema
lı məhsulları 50 faiz, tütün məmulatları
45 faiz, çay 63 faiz, bitki və heyvan
mənşəli yağlar 19 faiz, şokolad 65 faiz.
Sənaye məhsulları - qızıl 56 faiz,
elektrik enerjisi 4,1 dəfə, alüminium 28
faiz, kimya sənayesi məhsulları 25 faiz,
plastiklər 14 faiz, mis-filiz konsentratla
rı 94 faiz, avadanlıqlar, mexaniki qur
ğular 48 faiz, mis və ondan hazırlanan
məmulatlar 54 faiz, toxuculuq məmu
latları 92 faiz. Elektrik avadanlıqları və
hissələri 75 faiz, daş, gips, sement 34
dəfə.
Bu rəqəmlər ən yaxşı göstəricidir.
Onlar göstərir ki, qeyri-neft sektorunun
inkişafı ilə bağlı bizim bütün vəzifələri
miz uğurla icra edilir.
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Gəncə:
gənclər şəhəri

Naqif Həmzəyev
Milli Məclisin deputatı

4 min yaşlı qədim Gəncənin adı
bu gün dünyanın ən müasir və
gözəl şəhərləri ilə bir sırada çəkilir.
Qədimliklə müasirliyin vəhdətin
də çiçəklənən Gəncə şəhərində
gənclərin səmərəli fəaliyyəti üçün
yeni infrastrukturlar yaradılıb, asu
də vaxtlarının maraqlı keçməsi
məqsədi ilə parklar salınıb, sosialmədəni obyektlər istifadəyə veri
lib, yeni layihələr həyata keçirilib.
Şəhərimiz ölkədə ilk dəfə ola
raq, 2012-ci ildə Azərbaycanın
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Hər bir ölkədə dövlətçiliyin, müstəqilliyin daha da möhkəmləndirilməsi, gələ
c əyin etibarlı təminatı intellektual səviyyəli potensial kadrların yetişdirilməsin
dən, onların aparıcı qüvvəyə çevrilməsindən çox asılıdır. Respublikamızda gənc
lərlə iş sahəsində görülən tədbirlər Azərbaycan gəncliyinin inkişafına təkan ve
rib, onların cəmiyyətdə özlərini təsdiq etməsində böyük rol oynayıb.
Aparılan məqsədyönlü siyasətin nəticəsidir ki, Azərbaycanda yüksək intellek
tual səviyyəyə, vətənpərvərlik hissinə, milli düşüncəyə malik gənclər formalaşır.
Məhz dövlətin gənclərə dəstək və diqqət göstərməsi Azərbaycan gəncliyində özü
nə, öz gücünə, istedadına inam hissini artırıb.
Ölkə başçısı cənab İlham Əliyevin sentyabr ayının 15-də imzaladığı “Azərbay
can gəncliyi 2017-2021-ci illərdə” Dövlət Proqramının təsdiq edilməsi haqqın
da” Sərəncam gənclərə göstərilən dövlət qayğısının davamıdır.
Prezident cənab İlham Əliyev gənclərə olan münasibətini belə ifadə edib: “Mə
nim gənclərə xüsusi münasibətim var, mənim ürəyim sizinlədir. Siz bütün işlərdə
mənə arxalana bilərsiniz. Mən də sizə arxalanıram”. Ölkə gəncləri də öz növbə
sində bütöv və müstəqil Azərbaycan naminə bütün güclərini toplamalı, vətənin
inkişafı üçün səylə çalışmalı, öz siyasətində onlara arxalanan dövlət baçşısının
etimadını həmişə doğrultmalıdırlar.

Gənclər Paytaxtı adına layiq görü
lüb. Yerli və beynəlxalq tədbirlərə
ev sahibliyi edən bu şəhər Avropa
Gənclər Forumunun qoyduğu
tələblərə cavab verərək, MDB
məkanında ilk olaraq 2016-cı ilin
Avropa Gənclər Paytaxtı seçilib.
Gəncə həm də Avropa İttifaqına
daxil olmadan bu titulu əldə edən
ölkəmizin ilk şəhəri kimi dünyaya
nümunədir.
Gəncənin inkişafı, infrastruktu
ru, gənclərin fəaliyyəti, onların

asudə vaxtının səmərəli təşkilinin
yüksək səviyyədə aparılması bu
qədim şəhərin Avropa Gənclər
Paytaxtı seçilməsinə zəmin yara
dıb. Bu, təkcə Gəncə gəncləri üçün
deyil, ölkə gənclərinə də geniş
imk anl ar açıb. Resp ubl ik an ın
gənclər təşkilatları il ərzində bir
çox layihələrini məhz Gəncə şəhə
rində həyata keçirib, qarşılıqlı fikir
mübadiləsi aparıblar. Layihə çər
çivəsində avropalı gənclər də
Gəncəyə gəlib, qədim şəhər və

ümumilikdə ölkəmiz barədə dol
ğun məlumat alıb, yaradılan inf
rastruktur, maddi-mədəniyyət və
tarixi abidələrimizlə yaxından
tanış olublar. Bu da qədim Gəncə
şəhərini və onun timsalında ölkə
mizi daha yaxından tanıtmaq,
Azərbaycanla bağlı həqiqətləri
beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq
üçün əlverişli imkan yaradır. Bu
gün Gəncə ölkə və qitə gəncləri
nin ən çox üz tutduğu, layihələrin
həyata keçirildiyi məkana çevri
lib.
Ulu öndər Heydər Əliyevin siya
si kursunun layiqli davamçısı Pre
zident İlham Əliyevin gənclər siya
səti Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyəti
tərəfindən də uğurla həyata keçirilir. Müxtəlif ümumşəhər xarakterli
təşəbbüslərin reallaşdırılmasında
oynadığı rola, gənclərlə apardığı
işin nəticəsinə və Gəncənin 2016-cı
ilin Avropa Gənclər Paytaxtı seçil
məsindəki xidmətlərinə görə

“Biznes Yiə” şirkətinin ekspertləri
tərəfindən Gəncə Şəhər İcra Haki
miyyətinin başçısı “İlin birincisi”
mükafatına layiq görülüb.
Bu gün inkişafında, həqiqətən,
yüksəliş dövrünü yaşayan Gəncə
şəhəri son illərdə gənclərlə iş sahə
sində bir çox “ilk”lərə imza atıb.
Burada onların hərtərəfli inkişafı
üçün yaradılan şəraitin nəticəsidir
ki, şəhərimizin sürətli tərəqqisində
gənclərin rolu ilbəil daha da yük
səlir. Gəncədə təşəbbüskar, baca
rıqlı, çox işgüzar, yüksək təşkilatçı
lıq və idarəetmə qabiliyyətinə
malik olan istedadlı gənclik yetişir.
Bu gün rəhbər və məsul vəzifələr
də çalışanların 50-60 faizinin gənc
lər olması qürur doğurur. Onlar
yalnız elm, təhsil, idman, mədəniy
yət, səhiyyə sahələrində deyil, həm
də müasir dünyada ölkəmizin vizit
kartına çevrilən tolerantlıq, multi
kultural dəyərlərimizin beynəlxalq
ictimaiyyətə çatdırılmasında da

mühüm rol oynayırlar.
Gəncə Avropa Gənclər Festivalı
na, Türkdilli Ölkələrin Gənclər
Festivalına, Avropanın 11 ölkəsini
təmsil edən səfirliklərin iştirakı ilə
“Avropa şəhərciyi” layihəsinə,
“Danışan kitablar” festival-sərgisi
nə, “Region gənclərinin inkişafına
dəstək” və “Gəncə-2016 - Gənc
sahibkarların investisiya” adlı
forumlarına, Avropa Gənclər Pay
taxtları şəbəkəsinin görüşlərinə,
“100% Gənclər şəhəri” layihəsinə,
“Yaşıl iqtisadiyyatın inkişafında
gənclərin rolu və perspektivləri”
mövzusunda beynəlxalq elmipraktik konfransa yüksək səviyyə
də ev sahibliyi edib. Gənclər və
İdman Nazirliyinin, Dövlət Sərhəd
Xidmətinin birgə təşkilatçılığı ilə
“Tarixin canlı səhifələri” adlı IV
Gənclər Festivalı Gəncədə böyük
ruh yüksəkliyi ilə qarşılanıb. Ulu
öndər Heydər Əliyevin anadan
olmasına həsr edilən beynəlxalq
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elmi-praktik konfranslar, Azərbay
can, Türkiyə və Gürcüstanın xarici
işlər nazirlərinin Gəncə görüşü,
Böyük Britaniya, ABŞ, İsrail, BMT,
Avropa Gənclər Forumu nüma
yəndələrinin, Nizami Gəncəvi Bey
nəlxalq Mərkəzinin üzvlərinin
Gəncə şəhərinə səfərləri, beynəl
xalq şərab festivalları və digər təd
birlər Nizami yurdunun dünyada
nüfuzunun artmasında mühüm rol
oynayıb. Gəncə gəncləri keçirilən
mötəbər tədbirlərin iştirakçısı
olmaqla bərabər, həm də bu layi
hələrin təşkilatçısı qismində öz
töhfələrini verə biliblər.
Gəncə gənclərinin hazırladığı
“fləş-mob”ları da xüsusilə vurğu
lamaq yerinə düşər. “Bakı-2015” I
Avropa Oyunları ərəfəsində 6 min
gəncin iştirakı ilə Gəncədə möhtə
şəm “fləş-mob” təşkil olunub.
Gənclər şəhərin Heydər Əliyev
adına baş meydanına toplaşaraq, I
Avropa Oyunlarının simvolunu
canlandırıblar. Aksiya eyni zaman
da Ginnesin dünya rekordları
komissiyası tərəfindən izlənilib. 6
min gəncin iştirakı ilə Ulu öndərin
adını daşıyan şəhərin baş meyda
nında Azərbaycanın uğurla ev
sahibliyi etdiyi IV İslam Həmrəyli
yi Oyunlarının simvolu da canlan
dırılıb. Gəncə gəncləri sülh və
həmrəylik çağırışları ətrafında bir
ləşdiklərini, doğma şəhərlərinə
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olan sevgilərini dünyaya nümayiş
etdiriblər. Onlar “Gəncə-2016
Avropa Gənclər Paytaxtı”nın loqo
sunu canlandırıblar. 10 min gənc
Ulu öndərin anadan olmasının
92-ci ildönümü münasibəti ilə dahi
şəxsiyyət Heydər Əliyevin portre
tini və imzasını da canlandıraraq,
dünya rekorduna imza atıblar.
Gənclərə asudə vaxtlarını səmə
rəli keçirmələri üçün də hər cür
şərait yaradılıb. Belə ki, şəhərdə o
qədər gəzməli, görməli yer var ki,
bəzən onları seçməkdə qərarsız
olursan. Heydər Əliyev adına Park
Kompleksi, “Gəncə-2016 Avropa

Gənclər Paytaxtı” Parkı, “Gənc
lənd” İstirahət və Əyləncə Mərkə
zi, Gəncəçayın sahilində salınan
park-bulvar kompleksi, Bayraq
Meydanı, “Əli və Nino” Komplek
si, gənclər evi, mətbuat evi, kitab
evi, kafelər, kinoteatr, attraksion
lar… bir-birindən gözəl, əyləncəli
obyektlər şəhər gənclərinin və
qonaqların xidmətindədir. Gənclə
rin asudə vaxtının səmərəli təşkili,
onların ekoloji bilik və bacarıqları
nı inkişaf etdirmək, həmçinin Gən
cənin qədim tarixini özündə əks
etdirən maddi-mədəniyyət abidə
ləri ilə yaxından tanış olmaq məq

sədi ilə “Yerində tarix” adlı ekotur
lar təşkil edilib. Gəncə Şəhər İcra
Hakimiyyətinin dəstəyi, Yeni Azər
baycan Partiyası Gəncə Şəhər Təş
kilatı, “Gəncə-2016 Avropa Gənclər
Paytaxtı” İctimai Birliyi və şəhərdə
fəaliyyət göstərən ali məktəblərin
təşkilatçılığı ilə gerçəkləşən eko
turlarda bu günə qədər yüzlərlə
gənc iştirak edib.
Gəncədə 2017-ci il ərzində gənc
lərlə iş sahəsində 126 müxtəlif təd
bir və layihə reallaşdırılıb ki, bu
tədbirlərdə 32 mindən çox gənc
iştirak edib.
2016-cı ildə Avropa Gənclər Pay

taxtı kimi missiyasını uğurla həya
ta keçirən qədim şəhər 2017-ci ildə
Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
Mədəniyyət Paytaxtı kimi fəaliyyə
tini davam etdirir. Layihə çərçivə
sində şəhərdə silsilə tədbirlər reallaşdırılır. “Gəncəçay” Park-Bulvar
Kompleksində gənclərin və yeni
yetmələrin iştirakı ilə “Gəncə rəng
lərdə” layihəsi bu qəbildən olan
tədbirlərdəndir.
Gənclər və İdman Nazirliyinin
maliyyə və təşkilati dəstəyi ilə
Kompüter Oyunları Milli Asso
siasiyası tərəfindən keçirilən Kom
püter oyunları üzrə gənclər arasın

da XI Azərbaycan milli çempiona
tında şəhərimiz 4-cü yerə layiq gö
rülüb.
Sentyabrın 17-də Heydər Əli
yev Fondunun təşəbbüsü ilə yara
dılan “Regional İnkişaf” İctimai
Birliyinin (RİİB) təşəbbüsü və
Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin
dəstəyi ilə “İradənlə tarix yaz”
adlı “Gəncə marafonu-2017” layi
həsinə regionlar arasında qədim
tarixə malik Nizami yurdu ev
sahibliyi edən ilk şəhər olub. Ulu
öndər Heydər Əliyevin adını daşı
yan park kompleksin giriş hissə
sində yerləşən zəfər tağından start
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götürən marafon maraqlı anlarla
yadda qalıb. 11 min nəfərin iştirak
etdiyi marafona Rusiya, Türkiyə,
Ukrayna, Gürcüstan, İtaliya, İran
və digər ölkələrin vətəndaşları da
qatılıblar. Marafonda Gəncə şəhə
rində yerləşən ali məktəblərin,
kolleclərin tələbə-gəncləri xüsusi
fəallıq göstəriblər.
21 sentyabr Beynəlxalq Sülh
günü münasibəti ilə gənclər ara
sında onların hüquqlarının təbliğ
edilməsi istiqamətində silsilə təd
birlər keçirilib.
Gəncədə 3 universitet, 3 kollec
fəaliyyət göstərir. Bu təhsil müəssi
sələrində 16700 tələbə oxuyur.
Ümumilikdə gənclərin sayı 95 min
dir. Bu rəqəm şəhər əhalisinin 32
faizini təşkil edir. Həmçinin 6 tələ
bə-gənclər təşkilatı, 5 gənclər klu
bu, 9 gənclər ictimai birliyi,17
idman təşkilatı fəaliyyət göstərir.
Bu təşkilatların hər biri vətəndaş
cəmiyyətinin inkişafına öz töhfəsi
ni verir. Şəhərdə gənclər evi, “Gən
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cə-2016 Avropa Gənclər Paytaxtı”
İctimai Birliyinin ofisi, kitab evi,
Gəncə Avropa Gənclər Paytaxtı
Parkı və digər obyektlərin açılması
ölkə rəhbərinin Nizami yurduna
olan diqqət və qayğısının təzahü
rüdür.
Hər il öz yenilikləri, gənclər siya
səti sahəsində əldə edilən uğurları
ilə yadda qalır. Prezident İlham Əli
yevin Gəncəyə və gəncəlilərə olan
xüsusi diqqət və qayğısı sayəsində
Azərbaycanın ən qədim və ikinci
böyük şəhəri bu gün adına layiq
şəkildə ucalır, inkişaf edir, Nizami
yurdu öz tarixi şöhrətini və ənənə
lərini qoruyur, qədim simasını sax
lamaqla yanaşı, daha da gözəlləşir,
müasirləşir. Şəhərə gələn qonaqla
rın, əcnəbi turistlərin təəssüratları
bu gün bunu deməyə əsas verir.
İstedadlı və fəal gənclərin müka
fatlandırılması da diqqətdən kənar
da qalmayıb. Hər il 2 fevral Azər
baycanda Gənclər günü, 12 avqust
Beynəlxalq Gənclər günü şəhəri

mizdə təntənəli şəkildə qeyd olu
nub. Gəncənin fəal gəncləri Gənc
lər günündə müxtəlif nominasiya
lar üzrə şəhər rəhbərliyi tərəfindən
təltif edilib. Bundan başqa müxtəlif
dövlət orqanlarında və biznes
strukturlarında çalışanlara, tələbəgənclər təşkilatlarının, ictimai bir
liklərin üzvlərinə, idmançılara da
fəxri fərmanlar verilib.
Şəhərimizdə gənclərlə iş sahəsi
üzrə yüzlərlə yerli və beynəlxalq
səviyyəli layihələr həyata keçirilib
ki, bu layihələrin böyük əksəriy
yəti “Gəncə-2016 Avropa Gənclər
Paytaxtı” çərçivəsində icra olu
nub. Ümumiyyətlə, 2014-cü ildən
bu günə kimi Gəncədə bu layihə
çərçivəsində 400-ə yaxın müxtəlif
səpkili tədbirlər reallaşdırılıb.
Bunların 30%-i beynəlxalq səviy
yəlidir. İcra olunan layihələrdə
200.000-dən artıq gənc, minlərlə
avropalı yaxından iştirak edib.
Hər sahədə olduğu kimi, gənc
lər və idman sahəsində də əldə

edilən nəticələr gənclərə göstərilən
diqqətin nümunəsidir. Şəhərdə id
manın inkişafı, yeniyetmələrin və
gənclərin müntəzəm şəkildə idma
na cəlb olunması, əhalinin bütün
təbəqələri arasında sağlam həyat
tərzinin formalaşdırılması daim
diqqət mərkəzindədir. Bu diqqətin
nəticəsidir ki, Gəncə idman məktə
binin yetirməsi paracüdoçu Ramil
Qasımov “Bakı-2017” IV İslam
Həmrəyliyi Oyunlarında 73 kq çə
ki dərəcəsində çıxış edərək yüksək
pilləyə sahib olmağı bacarmışdır.
Kişilərdən ibarət basketbol yığma
komandamızın liderlərindən biri
olan Gəncə basketbol məktəbinin
yetirməsi Amil Həmzəyev isə milli
komandamızın tərkibində çıxış
edərək qızıl medala layiq görülüb.
Yunanıstanın Afina şəhərində sər
bəst güləş idman növü üzrə yeni
yetmələrin dünya birinciliyində şə
hərimizin idmançısı Turan Bayra
mov 58 kq çəki dərəcəsində II yerə
sahib olub. Pauerliftinq idman nö
vü üzrə Azərbaycan çempionatın
da Gəncə idmançısı Ceyhun Verdi
yev 54 kq, Əli Babacanov 80 kq,
Nurlan Babacanov 88 kq çəki dərə
cəsində I yerə, Vüqar Kərimov 54
kq, İbrahim Atakişiyev 80 kq çəki
dərəcəsində II yerə layiq görülüb
lər. Rusiya Federasiyasının Nalçik
şəhərində gənclər arasında keçiri
lən boks idman növü üzrə beynəl
xalq turnirdə şəhərimizin idmançı
sı Niyaməddin Allahverdiyev 60
kq çəki dərəcəsində I yeri qazana
raq üçrəngli bayrağımızı dalğalan
dırıb.
Gəncə gənclərinin idman sahə
sində nailiyyətləri bununla bitmir.
461 idmançımız 42 müxtəlif idman
növündə 32 respublika, 5 beynəl
xalq, 2 Avropa, 2 dünya yarışların
da, “Bakı-2017” IV İslam Həmrəy
liyi Oyunlarında iştirak etməklə
134 medal qazanıblar. Onlardan
50-si qızıl, 40-ı gümüş, 44-ü bürünc
medal olub.
Gəncədə gənclərin məşğulluğu

sahəsində də uğurlu layihələr hə
yata keçirilir. Belə ki, şəhərdə yeni
iş yerləri açılır. Tikintisi başa çat
maq üzrə olan “Qrand Qafqaz”
Ticarət Mərkəzində və “Gəncə
Mall”da minlərlə gənc işlə təmin
ediləcək.
2017-ci ilin də Gəncənin ictimaisiyasi və mədəni həyatında keçiri
lən bir sıra yerli və beynəlxalq
tədbirlərlə əvvəlki illərdəki kimi
yenə zəngin olduğunu söyləmək
mümkündür. Çünki Gəncə 2017-ci
ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin
Mədəniyyət Paytaxtı seçilib. Əmin
liklə demək olar ki, bu vaxta qədər
bir sıra beynəlxalq tədbirlərə uğur

l a ev sahibliyi edən Gəncə MDBnin Mədəniyyət Paytaxtı titulunu
da şərəflə daşıdı və layihə çərçivə
sində şəhərdə böyük tədbirlər ke
çirildi. Həmin tədbirlər yüksək sə
viyyədə icra olundu.
Göründüyü kimi, bu gün Gən
cədə gənclərin fəaliyyətinə geniş
imkanlar yaradılıb. Onlar bu im
kanlardan, gənclərə göstərilən eti
mad və dəstəkdən layiqincə yarar
lanır, gələcəklərini təmin etmək,
dövlətimizin mənafeyini etibarlı
şəkildə müdafiə edən layiqli vətən
daş kimi formalaşmaq üçün ciddi
səy ilə çalışırlar.

sentyabr-oktyabr 2017
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POEZİYA

Hara gedir bu dünya?
Dünyanın gözünü tor tutub nədir?
Yaxşıdan yan keçir, yamanı görmür.
Cəlladlar, qatillər öz işindədir,
O nədən bu ahu-fəğanı görmür?
Aqillər alçalır, nadan yüksəlir,
Dənizlər quruyur, səmtinə axmır.
“Ədalət” deyənlər haqqa kəf gəlir,
Qanunu yazanlar qanuna baxmır.

Bətndə boğulur, beşikdə yanır,
Ölənin çoxunun günahı yoxdur.
Tökülən qanlardan ümman yaranır,
Elə bil dünyanın Allahı yoxdur.

İnsanlıq, sədaqət düşüb qiymətdən,
İnsan bu dünyaya baxanda çaşır.
Haqdan, ədalətdən, eşqdən, ülfətdən
Mələk libasında şeytan danışır.
Talelər qumarda, gözlər nigaran,
Ölkələr dağılır, talanır bir-bir.
Öldürən, başkəsən, qaniçən, nadan
Kürsüdə haqq-saydan misal gətirir.

Nadanlar haqq deyib şər söylədikcə,
Dərd-qubar çoxalır, qurbanlar artır.
Ədalət deyənə zor eylədikcə,
Qarabağ taleli ünvanlar artır.
Dərd dərdbilməzlərin əlinə düşüb,
Çoxları əlacın düz deyə bilmir.
Dünya qanmazların felinə düşüb,
Ayağı başını hərləyə bilmir.
Səhvini üzünə deyəni yoxdur,
Ağlına nə gəlir edir bu dünya.
Dəlisov köhləndir, yüyəni yoxdur,
Fınxırır, haraya gedir bu dünya?
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Milli Məclis

Rübailər
Tahir Rza

Biz əgər bölünsək...
Sözlə bir gəlmirsə əməllərimiz,
Özümüzdən küsüb, inciyək gərək.
Demək, tam deyilik, bölünürük biz,
İkidir söz, fikir, ikidir ürək.
Dönük çıxırıqsa biz sözümüzə,
Deyin, yaradanın nə günahı var?
Quyu qazırıqsa bir-birimizə,
Haqqın qarşısında bizik günahkar.
Yaxşının qəsdinə duranda yaman,
Çox vaxt çəkinirik, qorxub çaşırıq.
Nadan əməllərə yol açan zaman,
Daha bilmirik ki, nadanlaşırıq.

Ağlın kəsdiyini duymursa ürək,
Ağalıq edirsə ayaqlar başa.
İnsanlıq bölünüb kiçikləşəcək,
Başımız dəyəcək çox daşdan-daşa.
Əyri havalanıb düzü kəsirsə,
Tamahın önündə susursa vicdan.
Haqq sözü deyəndə dizin əsirsə,
Yaşamaq haramdır sənə, ey insan!

Var-dövlət yolunda əyilən, ölən,
İnsanın, dünyanın qədrin nə bilər?!
Qəlbini, sözünü, andını bölən,
Vətəni, torpağı, xalqı da bölər.

İnsan kimliyini anlasa əgər,
Var-dövlət əsiri olmaz bu qədər.
İnsanlıq ən böyük dövlət, şərafət,
Həyatın mənası deyil qızıl, zər.

Nəfsinə ağa ol, uyma ad-sana,
Bir sifətin olsun, girmə min dona.
Ləyaqətin satıb pul qazananlar,
Ömrünü şərəflə yetirməz sona.

Söz qızıldır, zərdir, hakimdir, haqdır,
Həm can məlhəmidir, həm qan, nifaqdır.
Sözünü bilməyən özünü bilməz,
Mən sözün quluyam, söz qibləgahdır.
Sevən ürəyimi çıxar sinəmdən,
Onun istəyini dərk et, oxu sən.
Görərsən tanrısı sevgi, məhəbbət,
Anadır, torpaqdır, bir də ki vətən.

Həqiqət alınmaz, basılmaz qala,
Xoşbəxtdir onunla kim çıxsa yola.
İnsan ululaşar, əbədiləşər,
Haqqın qapısında qul ola-ola.

Ey Tanrım, dərdimə həmdəm et məni,
Demirəm cənnətdə Adəm et məni.
Güldürə-güldürə nadan edincə,
Ağlada-ağlada adam et məni.
Vicdanın hakim tək sıxsa qəlbini,
Heç vaxt qorxutmasın bu halət səni.
Əgər baş açmasan öz əməlindən,
Nə dərdi duyarsan, nə də kimsəni.

Ürək dərdli, gözlər yaşlı, ruh nigaran Qarabağsız,
Qeyrət bizi boğur yaman, vermir aman Qarabağsız.
Şəhidlərin arzuları, istəkləri pərişandır,
Övladları dinclik tapmaz heç bir zaman Qarabağsız.
Qəlbdən gülüb, eyş-işrətlə, kef-damaqla gün keçirməz
Ürəyində vətən eşqi olan insan Qarabağsız.
Müqəddəsdən müqəddəsdir bu torpağın hər qarışı,
Ağlar, gülməz Muğan, Şirvan, Mil, Naxçıvan Qarabağsız.
Vətən, torpaq qeyrətini çəkənlərin gözlərində,
Heçdir dövlət, ad, vəzifə, var, şöhrət, şan Qarabağsız.
Dövran zalım, qanun yetim, haqq-ədalət dilsiz, fağır,
Tarix susur, mat qalıbdır köksündə qan Qarabağsız.
Tahir, söylə tək qalarmı doğma ana balasından,
Heç vaxt ayrı dura bilməz Azərbaycan Qarabağsız.

Dağların

Deyil

Qalacaq

Yas tutur həsrətli günümə mənim,
Açılmır çiçəyi, gülü dağların.
Səs vermir hayıma, ünümə mənim
Elə bil lal olub dili dağların.

Başına döndüyüm, vaxt sən sandığın,
Dövran da gördüyün o dövran deyil.
Halına, oduna hər an yandığın,
İnsanlar dəyişib, o insan deyil.

Əl verməsən bir ələ sən,
Əllərin əlsiz qalacaq.
Öz-özünə güvənməsən,
Torpağın elsiz qalacaq.

Özündən ağırdır dərdi, qubarı,
Dağılıb elləri, talanıb varı.
Bağrına bir məlhəm qoyana sarı,
Uzana qalıbdır əli dağların.

Alıb-aldadanın çoxalıb sayı,
Bülbülə dərs deyir sənətdən ayı.
Artdıqca nadanın rüşvəti, payı,
Çirkin əməllərə son qoyan deyil.

Bilməsən öz qiymətini,
İtirərsən hörmətini.
Unutsan dil sərvətini,
Övladın dilsiz qalacaq.

Doluxub gözləri, solub yanağı,
Deşir ürəyini düşmən qınağı.
Yolları bağlanıb, yoxdur qonağı,
Əyilib həsrətdən beli dağların.

Tahir, şığıyacaq bir ildırım tək,
“Mən haqqam, haqqımı verin!” deyəcək.
Düşmənin başına od ələyəcək,
Dəliliyi tutsa dəli dağların.

Dünya dərd üyüdür, həsrət toxuyur,
Hər tərəf ölüm, qan, barıt qoxuyur.
Zalımlar zülm hökmün xorla oxuyur,
Həyat əvvəlki tək firavan deyil.

Dünya çox gözəldir, ömürsə azdır,
Duyana sərt qış da laləli yazdır.
Tahiri yaşadan şeirdir, sazdır,
Sözdən, gözəllikdən o doyan deyil.

Çox olmasa dərdə yanan,
Dərd çəkəcək atan, anan.
Dağılacaq yurdun, yuvan,
Çiçəksiz, gülsüz qalacaq.

Bir vurmasa xalqla ürək,
Günün zülmətə dönəcək.
Ad batacaq, od sönəcək,
Ocağın külsüz qalacaq.

