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Qeyd edək ki, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu  nun ti  kin  ti  si  nə dair sa -
ziş 2007-ci il fev  ra  lın 7-də Tbi  li  si  də 
im  za  la  nıb. Hə  min ilin no  yab  rın  da 
Gür  cüs  ta  nın Ma  rab  da mən  tə  qə  sin-
 də də  mir yo  lu xət  ti  nin tə  mə  li qo -
yu  lub. 2008-ci ilin iyu  lun  da isə 
Qars şə  hə  rin  də Qars-Gür  cüs  tan 
sər  hə  di his  sə  si  nin ti  kin  ti  si  nin tə -
məl  qoy  ma mə  ra  si  mi ke  çi  ri  lib. 
Ümu  mi uzun  lu  ğu təx  mi  nən 850 
ki  lo  metr olan Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də -
mir yo  lu xət  ti  nin 504 ki  lo  metr  i 
Azər  bay  ca  nın, 263 ki  lo  met  ri Gür -
cüs  ta  nın əra  zi  si  nə dü  şür. Yo  lun 79 
ki  lo  met  ri isə Tür  ki  yə əra  zi  sin  də -
dir.

Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu ilə 
üçün  cü is  tis  mar ilin  də təq  ri  bən 3-5 
mil  yon ton, be  şin  ci is  tis  mar ilin  də 
6-8 mil  yon ton yük, bun  dan son  ra 
isə il  də 3 mil  yon sər  ni  şin və 17 mil-
 yon ton yük da  şı  na  caq. Bu də  mir 
yo  lu ilə bir gü  nə Qar  sa, iki gün ya -
rı  ma isə İs  tan  bu  la get  mək müm -

kün ola  caq. Bu isə re  gion  da tu  riz -
min in  ki  şa  fı  na güc  lü tə  sir gös  tə  rə -
cək. Bü  tün bun  lar Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu xət  ti  nin əhə  miy  yə  ti  ni, 
onun təh  lü  kə  siz  li  yi  ni, eti  bar  lı  lı  ğı -
nı, sü  rət və vaxt tez  li  yi  ni ay  dın 
gös  tə  rir. Be  lə ki, bu yol is  ti  fa  də  yə 
ve  ril  dik  dən son  ra möv  cud yük  da -

şı  ma  lar  la mü  qa  yi  sə  də za  man fər  qi 
iki də  fə  yə  dək aza  la  caq.

Bu la  yi  hə  nin Qə  dim İpək Yo  lu 
üzə  rin  də qu  rul  ma  sı re  gion öl  kə  lə  ri 
üçün onun cəl  be  di  ci  li  yi  ni ar  tı  rır və 
ey  ni za  man  da, coğ  ra  fi  ya  da yer  lə -
şən türk  dil  li öl  kə  lə  rin in  teq  ra  si  ya -
sın  da mü  hüm əhə  miy  yət da  şı  yır. 

STRATEGİYA

Bakı-Tbilisi-Qars 
dəmir yolu işə salındı

Oktyabrın30-daBakı-
Tbilisi-Qarsdəmiryolu
xəttinintəntənəliaçılışı
oldu.Azərbaycanmüstə-
qilliktariximizinmöhtə-
şəmlayihələrindənbiri-
ninreallaşmasınarəh-
bərliketməkləregional
vəqlobaləhəmiyyətli 
layihələriuğurlahəyata
keçirəbildiyininövbəti 
dəfətəsdiqlədi.
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ka  sı  na qə  dər uzan  ma  sı  dır. Gə  lə -
cək  də Qars  dan Nax  çı  va  na ay  rı  ca 
də  mir yo  lu xət  ti  nin çə  kil  mə  si nə -
zər  də tu  tu  lur ki, bu da mux  tar res-
 pub  li  ka  nın Er  mə  nis  ta  nın blo  ka  da -
sın  dan çı  xa  rıl  ma  sı  na və onun nəq -
liy  yat müs  tə  qil  li  yi  nin tə  min edil -
mə  si  nə sə  bəb ola  caq.

Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun 
açı  lı  şı mü  na  si  bə  ti ilə Ba  kı Bey  nəl -
xalq Də  niz Ti  ca  rət Li  ma  nın  da ke  çi-
 ri  lən tən  tə  nə  li mə  ra  sim  də Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev, Bi  rin  ci vit  se-pre  zi -
dent Meh  ri  ban Əli  ye  va, Tür  ki  yə 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan və xa  nı  mı Əmi  nə 
Ər  do  ğan, Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka -
sı  nın Baş na  zi  ri Ba  kıt  jan Sa  qin  ta -
yev, Gür  cüs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 
Baş na  zi  ri Gior  gi Kvi  ri  kaş  vi  li, Öz -
bə  kis  tan Res  pub  li  ka  sı  nın Baş na  zi -
ri Ab  dul  la Ari  pov, həm  çi  nin Ta  ci -
kis  tan və Türk  mə  nis  tan res  pub  li -
ka  la  rın  dan nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri 
iş  ti  rak et  di  lər. Azər  bay  can Res  pub-
 li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 
təd  bir  də çı  xış et  di. Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu  nun açı  lı  şı mü  na -
si  bə  ti ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı  ran döv -
lət baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, bu də  mir 

yo  lu ta  ri  xi və st  ra  te  ji əhə  miy  yə  ti 
olan la  yi  hə  dir. O, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu  nun Av  ro  pa ilə Asi  ya  nı 
bir  ləş  di  rən ən qı  sa, eti  bar  lı yol ol -
du  ğu  nu və gə  lə  cək  də bö  yük yük -
lə  rin da  şı  na  ca  ğı bu yo  lun Av  ra  si -
ya  nın nəq  liy  yat xə  ri  tə  sin  də önəm  li 
his  sə  yə çev  ril  di  yi  ni de  di. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ba  kı-
Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun ver  di  yi 
im  kan  lar  dan da  nış  dı. O qeyd et  di 
ki, bu la  yi  hə öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın də  rin  ləş  mə  si  nə, 
sa  bit  li  yə və təh  lü  kə  siz  li  yə xid  mət 
gös  tə  rə  cək, ən əsa  sı isə öl kə lə ri mi-
zin geosi  ya  si əhə  miy  yə  ti  ni ar  tı  ra -
caq. Döv  lət baş  çı  sı həm də söy  lə  di 
ki, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu -
nun ti  kin  ti  si Azər  bay  can, Gür  cüs -
tan və Tür  ki  yə ara  sın  da dost  lu  ğun 
tə  za  hü  rü  dür, döv  lət  lə  ri  miz bun -
dan əv  vəl də bir sı  ra iri la  yi  hə  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də bir  gə fəaliy -
yət gös  tə  rib  lər: “Bi  zim güc  lü ira  də-
 miz, qar  şı  lıq  lı dəs  tək, bir-bi  ri  mi  zə 
inam olan yer  də bü  tün iş  lə  ri gör -
mək müm  kün  dür. Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu  nun ti  kin  ti  si bu -
nun əya  ni mi  sa  lı  dır. Əmi  nəm ki, 
re  gional əmək  daş  lı  ğa ən bö  yük 
töh  fə ve  rən öl  kə  lər - Azər  bay  can, 

Gür  cüs  tan və Tür  ki  yə bun  dan son-
 ra da daim bir yer  də ola  caq  lar, bir-
bi  ri  ni dəs  tək  lə  yə  cək  lər”.

Son il  lər öl  kə  miz  də nəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun ya  ra  dıl  ma  sı  na 
xü  su  si diq  qət gös  tə  ril  di  yi  ni, 11 min 
km-lik av  to  mo  bil yo  lu  nun çə  kil  di -
yi  ni, 6 bey  nəl  xalq ha  va li  ma  nı  nın 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  di  yi  ni, müasir də  niz 
do  nan  ma  sı  nın ya  ra  dıl  dı  ğı  nı, gə  mi-
 qa  yır  ma za  vo  du  nun ti  kil  di  yi  ni de -
yən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ələt  də 
Ba  kı Bey  nəl  xalq Də  niz Ti  ca  rət Li -
ma  nı  nın fəaliy  yə  ti  ni xü  su  si vur  ğu -
la  dı. Döv  lət baş  çı  sı bir da  ha qeyd 
et  di ki, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars la  yi  hə  si 
öl  kə  lə  ri bir-bi  ri  nə da  ha ya  xın edə -
cək və böl  gə  də sa  bit  li  yin, təh  lü  kə -
siz  li  yin tə  mi  na  tı işin  də öz ro  lu  nu 
oy  na  ya  caq.

Təd  bir  də çı  xış edən Gür  cüs  ta -
nın Baş na  zi  ri Gior  gi Kvi  ri  kaş  vi  li 
de  di ki, ye  ni də  mir yo  lu xət  ti tək  cə 
bi  zim re  gion  da de  yil, onun ət  ra  fın-
 da da möv  cud iq  ti  sa  di şə  raiti də  yi-
 şə  cək, və  tən  daş  la  rı  mı  zı bir-bi  ri  nə 
bağ  la  ya  caq, öl  kə  lə  ri  mi  zin tran  zit 
və lo  gis  tik po  ten  sialın  dan da  ha sə -
mə  rə  li is  ti  fa  də  si  nə im  kan ya  ra  da -
caq, re  gionun nəq  liy  yat və ti  ca  ri 
sta  tu  su  nu möh  kəm  lən  di  rə  cək. Bu 

TƏDBİR

Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu Mər -
kə  zi Asi  ya öl  kə  lə  ri  nin - Türk  mə -
nis  tan, Qa  za  xıs  tan, Öz  bə  kis  tan, 
Qır  ğı  zıs  tan və Ta  ci  kis  tan, həm  çi -
nin Əf  qa  nıs  ta  nın Av  ro  pa və dün  ya 

ba  zar  la  rı  na çı  xı  şı  nı asan  laş  dı  rır.
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars la  yi  hə  si  nin 

əsas üs  tün  lük  lə  rin  dən bi  ri də odur 
ki, Azər  bay  can Gür  cüs  tan əra  zi  sin-
 dən keç  mək  lə Tür  ki  yə ilə bir  ba  şa 

də  mir yo  lu əla  qə  si  nə sa  hib olur, bu 
isə iki döv  lət ara  sın  da mü  na  si  bət -
lə  ri da  ha da möh  kəm  lən  dir  mə  yə 
xid  mət edir. Di  gər mə  sə  lə bu la  yi -
hə  nin Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li -
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dent Meh  ri  ban Əli  ye  va, Tür  ki  yə 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan və xa  nı  mı Əmi  nə 
Ər  do  ğan, Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka -
sı  nın Baş na  zi  ri Ba  kıt  jan Sa  qin  ta -
yev, Gür  cüs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 
Baş na  zi  ri Gior  gi Kvi  ri  kaş  vi  li, Öz -
bə  kis  tan Res  pub  li  ka  sı  nın Baş na  zi -
ri Ab  dul  la Ari  pov, həm  çi  nin Ta  ci -
kis  tan və Türk  mə  nis  tan res  pub  li -
ka  la  rın  dan nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri 
iş  ti  rak et  di  lər. Azər  bay  can Res  pub-
 li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 
təd  bir  də çı  xış et  di. Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu  nun açı  lı  şı mü  na -
si  bə  ti ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı  ran döv -
lət baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, bu də  mir 

yo  lu ta  ri  xi və st  ra  te  ji əhə  miy  yə  ti 
olan la  yi  hə  dir. O, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu  nun Av  ro  pa ilə Asi  ya  nı 
bir  ləş  di  rən ən qı  sa, eti  bar  lı yol ol -
du  ğu  nu və gə  lə  cək  də bö  yük yük -
lə  rin da  şı  na  ca  ğı bu yo  lun Av  ra  si -
ya  nın nəq  liy  yat xə  ri  tə  sin  də önəm  li 
his  sə  yə çev  ril  di  yi  ni de  di. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ba  kı-
Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun ver  di  yi 
im  kan  lar  dan da  nış  dı. O qeyd et  di 
ki, bu la  yi  hə öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın də  rin  ləş  mə  si  nə, 
sa  bit  li  yə və təh  lü  kə  siz  li  yə xid  mət 
gös  tə  rə  cək, ən əsa  sı isə öl kə lə ri mi-
zin geosi  ya  si əhə  miy  yə  ti  ni ar  tı  ra -
caq. Döv  lət baş  çı  sı həm də söy  lə  di 
ki, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu -
nun ti  kin  ti  si Azər  bay  can, Gür  cüs -
tan və Tür  ki  yə ara  sın  da dost  lu  ğun 
tə  za  hü  rü  dür, döv  lət  lə  ri  miz bun -
dan əv  vəl də bir sı  ra iri la  yi  hə  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də bir  gə fəaliy -
yət gös  tə  rib  lər: “Bi  zim güc  lü ira  də-
 miz, qar  şı  lıq  lı dəs  tək, bir-bi  ri  mi  zə 
inam olan yer  də bü  tün iş  lə  ri gör -
mək müm  kün  dür. Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu  nun ti  kin  ti  si bu -
nun əya  ni mi  sa  lı  dır. Əmi  nəm ki, 
re  gional əmək  daş  lı  ğa ən bö  yük 
töh  fə ve  rən öl  kə  lər - Azər  bay  can, 

Gür  cüs  tan və Tür  ki  yə bun  dan son-
 ra da daim bir yer  də ola  caq  lar, bir-
bi  ri  ni dəs  tək  lə  yə  cək  lər”.

Son il  lər öl  kə  miz  də nəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun ya  ra  dıl  ma  sı  na 
xü  su  si diq  qət gös  tə  ril  di  yi  ni, 11 min 
km-lik av  to  mo  bil yo  lu  nun çə  kil  di -
yi  ni, 6 bey  nəl  xalq ha  va li  ma  nı  nın 
is  ti  fa  də  yə ve  ril  di  yi  ni, müasir də  niz 
do  nan  ma  sı  nın ya  ra  dıl  dı  ğı  nı, gə  mi-
 qa  yır  ma za  vo  du  nun ti  kil  di  yi  ni de -
yən Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ələt  də 
Ba  kı Bey  nəl  xalq Də  niz Ti  ca  rət Li -
ma  nı  nın fəaliy  yə  ti  ni xü  su  si vur  ğu -
la  dı. Döv  lət baş  çı  sı bir da  ha qeyd 
et  di ki, Ba  kı-Tbi  li  si-Qars la  yi  hə  si 
öl  kə  lə  ri bir-bi  ri  nə da  ha ya  xın edə -
cək və böl  gə  də sa  bit  li  yin, təh  lü  kə -
siz  li  yin tə  mi  na  tı işin  də öz ro  lu  nu 
oy  na  ya  caq.

Təd  bir  də çı  xış edən Gür  cüs  ta -
nın Baş na  zi  ri Gior  gi Kvi  ri  kaş  vi  li 
de  di ki, ye  ni də  mir yo  lu xət  ti tək  cə 
bi  zim re  gion  da de  yil, onun ət  ra  fın-
 da da möv  cud iq  ti  sa  di şə  raiti də  yi-
 şə  cək, və  tən  daş  la  rı  mı  zı bir-bi  ri  nə 
bağ  la  ya  caq, öl  kə  lə  ri  mi  zin tran  zit 
və lo  gis  tik po  ten  sialın  dan da  ha sə -
mə  rə  li is  ti  fa  də  si  nə im  kan ya  ra  da -
caq, re  gionun nəq  liy  yat və ti  ca  ri 
sta  tu  su  nu möh  kəm  lən  di  rə  cək. Bu 

TƏDBİR

Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu Mər -
kə  zi Asi  ya öl  kə  lə  ri  nin - Türk  mə -
nis  tan, Qa  za  xıs  tan, Öz  bə  kis  tan, 
Qır  ğı  zıs  tan və Ta  ci  kis  tan, həm  çi -
nin Əf  qa  nıs  ta  nın Av  ro  pa və dün  ya 

ba  zar  la  rı  na çı  xı  şı  nı asan  laş  dı  rır.
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars la  yi  hə  si  nin 

əsas üs  tün  lük  lə  rin  dən bi  ri də odur 
ki, Azər  bay  can Gür  cüs  tan əra  zi  sin-
 dən keç  mək  lə Tür  ki  yə ilə bir  ba  şa 

də  mir yo  lu əla  qə  si  nə sa  hib olur, bu 
isə iki döv  lət ara  sın  da mü  na  si  bət -
lə  ri da  ha da möh  kəm  lən  dir  mə  yə 
xid  mət edir. Di  gər mə  sə  lə bu la  yi -
hə  nin Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li -
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TƏDBİR

la  yi  hə  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nin 
həm də bu  ra  da təm  sil edi  lən öl  kə -
lə  rin bir  li  yi  nin nü  ma  yi  şi ol  du  ğu  nu 
de  yən Baş na  zir Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu  nun döv  lət  lə  ri  miz və 
re  gion üçün uğur  lu ola  ca  ğı  na 
əmin  li  yi  ni ifa  də et  di. 

Təd  bir  də iş  ti  rak edən Qa  za  xıs  ta-
 nın Baş na  zi  ri Ba  kıt  jan Sa  qin  ta  yev 
diq  qə  tə çat  dır  dı ki, Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu la  yi  hə  si Tür  ki  yə -
yə və Şər  qi Av  ro  pa  ya, Ara  lıq də  ni -
zi  nə çı  xı  şı tə  min edir və ey  ni za -
man  da, Av  ro  pa  ya qə  dər uza  na  caq, 
trans  xə  zər bey  nəl  xalq da  şı  ma  la  rın-
 da əsas tə  məl la  yi  hə  lər  dən bi  ri ola-
 caq. Bu ye  ni də  mir yo  lu öl  kə  lə  ri  mi-
 zin nəq  liy  yat və lo  gis  tik im  kan  la  rı-
 nın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə töh  fə ve -
rə  cək.

Son il  lər  də Qa  za  xıs  tan  da tran  zit 
və lo   gis   tik la   yi   hə   lər   lə bağ   lı təd   bir  -
lə   rin gö   rül   dü   yü   nü, Trans    xə    zər 
dəh  li  zi  nə dəs  tək gös  tə  ril  di  yi  ni de -
yən Baş na  zir Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də -

mir yo  lu  nun re  gional ti  ca  rə  tin in -
ki  şa  fı  na tə  kan ve  rə  cə  yi  nə, iq  ti  sa  di 
ar  tım üçün əla  və po  ten  sial ya  ra  da-
 ca  ğı  na, bü  tün Cə  nu  bi Qaf  qaz re -
gionu  nun sa  bit və təh  lü  kə  siz in  ki -
şa  fı  na sti  mul ola  ca  ğı  na əmin  li  yi  ni 
ifa  də et  di.

Öz  bə  kis  ta  nın Baş na  zi  ri Ab  dul  la 

Ari  pov çı  xı  şın  da bu gün ge  niş  miq-
 yas  lı Şərq-Qərb nəq  liy  yat dəh  li  zi -
nin mü  hüm bən  di  nə çev  ri  lə  cək Ba -
kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun həm 
Mər  kə  zi Asi  ya öl  kə  lə  ri, həm də bü -
töv  lük  də qi  tə  nin mü  va  fiq his  sə  si 
üçün əhə  miy  yət  li ol  du  ğu  nu xü  su -
si  lə qeyd et  di. O de  di ki, re  gion  da 
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işə sa  lı  nan bu də  mir yo  lu  nun Çin 
ilə Av  ro  pa ara  sın  da ən qı  sa də  mir 
yo  lu dəh  li  zi ya  rat  ma  ğa im  kan ve -
rə  cə  yi  nə şüb  hə yox  dur. Baş na  zir 
həm də Öz  bə  kis  ta  nın öz yük  lə  ri  ni 
bu də  mir yo  lu ilə da  şı  ma  ğa ma  raq 
gös  tər  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. O, 
la  yi  hə  nin real  laş  ma  sın  da əmə  yi 
olan öl  kə  lə  ri təb  rik et  di, on  la  ra 
uğur  lar ar  zu  la  dı.

Son  ra Tür  ki  yə  nin Baş na  zi  ri Bi -
na  li Yıl  dı  rı  mın mü  ra  ciəti səs  lən  di -
ril  di. Ta  ri  xi gün mü  na  si  bə  ti ilə təb -
rik  lə  ri  ni çat  dı  ran Baş na  zir bu la  yi -
hə  ni döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da  kı mü -
na  si  bət  lə  rin gös  tə  ri  ci  si ki  mi qiy -
mət  lən  dir  di. O, Çin  dən baş  la  ya  raq 
bü  tün Or  ta Asi  ya öl  kə  lə  ri  ni əha  tə 
et  mək  lə Azər  bay  can, Gür  cüs  tan və 
Tür  ki  yə  ni bir  ləş  di  rə  rək Av  ro  pa  ya 
uza  nan Qə  dim İpək Yo  lu  nun önəm-
 li his  sə  si olan Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də -
mir yo  lu xət  ti  nin Av  ra  si  ya coğ  ra  fi -
ya  sın  da mə  də  niy  yət  lə  rin bir  ləş  mə -
si  nə xid  mət et  di  yi  ni söy  lə  di.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğan çı  xı  şın  da bil  dir  di ki, Ba  kı-

Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu ye  ni İpək 
Yo  lu xə  ri  tə  si  nin ən mü  hüm həl  qə -
lə  rin  dən bi  ri  dir. Bu də  mir yo  lu  nun 
tam gü  cü ilə iş  lə  mə  si üçün Tür  ki -
yə  də də bir çox iş  lə  rin gö  rül  dü  yü -
nü, Mar  ma  ray sü  rət  li qa  tar xət  ti  nin 
in  şa edil  di  yi  ni, bu yo  lun za  man və 
qı  sa yol ba  xı  mın  dan əhə  miy  yət  li 
ol  du  ğu  nu de  yən Tür  ki  yə döv  lət 
baş  çı  sı bu yo  lun fay  da  la  rı  nın iq  ti -
sa  di mən  fəət  lər  lə ye  kun  laş  ma  dı  ğı -
nı, onun re  gion  da həm də sül  hün 
və təh  lü  kə  siz  li  yin tə  mi  na  tı  na xid -
mət et  di  yi  ni, yük və sər  ni  şin da  şın-
 ma  sı ilə ya  na  şı, mə  lu  mat mü  ba  di -
lə  si ilə də öl  kə  lə  ri  mi  zin qlo  bal in  ki-
 şa  fı  na töh  fə ve  rə  cə  yi  ni bil  dir  di. 

Çı  xış  lar  dan son  ra Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu  nun ti  kin  ti  sin  dən, 
la  yi  hə  nin ic  ra  sı  na baş  lan  dı  ğı vaxt-
 dan gö  rü  lən iş  lər  dən bəhs edən, 
onun tex  ni  ki-iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  ti, 
re  gion və dün  ya üçün önə  mi haq -
qın  da mə  lu  mat ve  ri  lən qı  sa fil  min 
nü  ma  yi  şi ol  du. Ar  dın  dan döv  lət 
və hö  ku  mət baş  çı  la  rı Ba  kı-Tbi  li  si-
Qars də  mir yo  lu xət  ti  nin çiv  lə  ri  ni 

vur  du  lar və yol  də  yi  şən qur  ğu  nu 
işə sal  dı  lar. Bu  nun  la da Ba  kı-Tbi -
li  si-Qars də  mir yo  lu xət  ti ilə hə  rə -
kət edən ilk yük qa  ta  rı yo  la düş-
dü. Döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı 
me  mo  rial da  şın üzə  rin  dən ör  tü  yü 
gö  tür  dü  lər və bir  gə fo  to çək  dir  di -
lər. Son  da döv  lət və hö  ku  mət baş-
 çı  la  rı qa  tar  la açı  lış mə  ra  si  mi  nin 
ke  çi  ril  di  yi Ələt li  ma  nın  dan Ba  kı-
Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu xət  ti ilə 
Ələt də  mir yo  lu stan  si  ya  sı  na yo  la 
düş  dü  lər.

Qeyd edək ki, Av  ro  pa ilə Asi  ya -
nı bir  ləş  di  rən və dün  ya  nın 100 bö -
yük la  yi  hə  si si  ya  hı  sı  na da  xil olan 
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu xət  ti -
nin işə sa  lın  ma  sı Azər  bay  ca  nın 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin güc  lən  di  ril -
mə  sin  də, iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin ar  tı -
rıl  ma  sın  da ye  ni mü  hüm st  ra  te  ji 
amil  dir. Bu, həm də la  yi  hə  nin ic  ra-
 sın  da na  dir əmək  daş  lıq for  ma  tı 
gös  tə  rən üç öl  kə - Azər  bay  can, 
Gür  cüs  tan və Tür  ki  yə ara  sın  da  kı 
əla  qə  lə  rin st  ra  te  ji tə  za  hü  rü  nü bü -
tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  di  rir. 
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Dəs tək Qru pu ilə fəal əmək daş lıq 
et mək niy yə tin də dir. Mil li Məc li-
sin Səd ri Oq tay Əsə dov de yib ki, 
döv lət lə ri miz ara sın da im za lan mış 
sə nəd lər mü na si bət lə ri mi zin hü qu-
qi ba za sı nı təş kil edir. Hər iki öl kə-
nin qa nun ve ri ci or qan la rın da kı 
dost luq qrup la rı ara sın da əla qə lər 
ge niş lən di ril mə li dir.

Söh bət za ma nı par la ment lə ra ra-
sı əla qə lə rin in ki şaf pers pek tiv lə ri, 
ma şın qa yır ma, kənd tə sər rü fa tı, 
elm, təh sil, mə də niy yət sa hə lə rin-
də əla qə lə rin də rin ləş mə si ba rə də 
fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. 

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
do vun baş çı lıq et di yi par la ment 
nü ma yən də he yə ti okt yab rın 11-də 
Minsk Trak tor Za vo du nun fəaliy-
yə ti ilə ta nış olub. 

Rəs mi sə fər çər çi və sin də nü ma-
yən də he yə ti miz Be la rus Res pub li-
ka sı nın Baş na zi ri And rey Kob ya-
kov ilə gö rü şüb. Gö rüş də Baş na zir 
de yib ki, Azər bay can böl gə də Be la-
ru sun ən eti bar lı dos tu və st ra te ji 
müt tə fi qi dir. 

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov Azər bay ca nın tə şəb bü sü və 
iş ti ra kı ilə hə ya ta ke çi ri lən qlo bal 
iq ti sa di la yi hə lər dən söz açıb. Spi-
ker Azər bay can la Be la rus ara sın da 
möv cud olan iq ti sa di, ti ca ri, el mi, 
mə də ni əla qə lə rin da ha da in ki şaf 
et di ril mə si üçün bir gə la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nin va cib li yi ni 
vur ğu la yıb. Spi ker de yib ki, Minsk 

Trak tor Za vo du nun Gən cə Av to-
mo bil Za vo dun da is teh sal olu nan 
trak tor və av to mo bil lə ri Azər bay-
can va si tə si ilə Tür ki yə ba za rı na 
çı xa rı la caq.

Okt yab rın 12-də Azər bay can 
Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin Səd ri 
Oq tay Əsə dov, Be la rus Res pub li ka 
Şu ra sı nın Səd ri Mi xail Myas ni ko-
viç və Be la rus par la men ti nin 
Nü ma yən də lər Pa la ta sı nın Səd ri 
Vla di mir And rey çen ko Azər bay-
can nü ma yən də he yə ti nin Mins kə 
rəs mi sə fə ri nin ye ku nu na dair 
Bə yan na mə im za la yıb lar. Bə yan-
na mə də Azər bay can və Be la rus 
par la ment lə ri nin iki öl kə ara sın da 
iq ti sa di-ti ca ri, mə də ni, el mi, təh sil 

sa hə lə rin də əla qə lə rin in ki şa fı na 
töh fə lə ri qeyd edi lib.

Nü ma yən də he yə ti miz sə fər çər-
çi və sin də Be la rus Döv lət Bö yük 
Və tən Mü ha ri bə si Ta ri xi Mu ze yin-
də olub. İkin ci Dün ya mü ha ri bə-
sin də qəh rə man ca sı na hə lak ol muş 
həm yer li lə ri mi zin dö yüş ta ri xi ilə 
ma raq la nıb. Mil li Məc li sin Səd ri 
Oq tay Əsə dov mu ze yin “Xa ti rə 
ki ta bı”na ürək söz lə ri ni ya zıb.

Hə min gün nü ma yən də he yə ti-
miz Minsk də Azər bay can Ti ca rət 
Evi nin fəaliy yə ti ilə də ta nış olub. 
De pu tat la ra qu ru mun fəaliy yə ti 
ba rə də ət raf lı mə lu mat ve ri lib.

Okt yab rın 13-də Minsk də Mil li 
Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə dov la  
Be la rus Pre zi den ti Alek sandr 
Lu ka şen ko ara sın da gö rüş ke çi ri-
lib. Pre zi dent bil di rib ki, Be la rus və 
Azər bay can par la ment lə ri iki tə rəf-
li mü na si bət lə rin in ki şa fı na mü -
hüm töh fə ve rə bi lər lər. 

Par la men tin öz im kan la rı nın və 
üs tün lük lə ri nin ol du ğu nu qeyd 
edən Alek sandr Lu ka şen ko de yib: 
“Mən par la ment lə rin im kan la rı nı 
yax şı bi li rəm. Dü şü nü rəm ki, par-
la ment lər öl kə lə ri miz ara sın da 
mü na si bət lə rin in ki şa fı na tə kan 
ve rə bi lər. Pre zi dent ki mi şəx sən 
mən Be la rus par la men ti Səd ri nin 

SƏFƏR

PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ HEYƏTİNİN 
BELARUS RESPUBLİKASINA VƏ 
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Nü ma yən də he yə ti nin tər ki bi nə 
Mil li Məc li sin ko mi tə sədr lə ri 
Zi yad Sə məd za də, Fuad Mu ra dov, 
de pu tat lar dan Xan lar Fə ti yev, 
Ül viy yə Ağa ye va, par la ment Apa-
ra tı nın rəh bə ri Sə fa Mir zə yev və 
di gər rəs mi şəxs lər da xil idi.

Be la ru sa sə fər za ma nı nü ma yən-
də he yə ti miz okt yab rın 11-də 
Minsk də Bö yük Və tən mü ha ri bə-
sin də hə lak olan la rın xa ti rə si nə 
ucal dı lan abi də ni zi ya rət edib, 
Qə lə bə mey da nın da yer lə şən abi-
də komp lek si önü nə ək lil qo yub. 

Sə fər çər çi və sin də Mil li Məc li sin 
Səd ri Oq tay Əsə do vun baş çı lıq 
et di yi par la ment nü ma yən də he yə-
ti Be la rus Res pub li ka sı nın döv lət 
rəs mi lə ri ilə bir sı ra gö rüş lər ke çi-
rib. Be la rus Res pub li ka sı Şu ra sı nın 
Səd ri Mi xail Myas ni ko viç ilə gö rüş-
də Be la rus la Azər bay can ara sın da 
si ya si, iq ti sa di, el mi və mə də ni əla-
qə lə rin in ki şa fı na də yər li fi kir lər 
səs lə nib. Qeyd olu nub ki, ha zır da 
Be la rus da Azər bay ca nın 58 şir kə ti 
fəaliy yət gös tə rir. Azər bay can da 
isə Be la ru sun 70-ə ya xın müx tə lif 
şir kə ti möv cud dur.

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov öz çı xı şın da söy lə yib ki, 
re gional par la ment qu rum la rı 

ya ra dıl ma lı dır və bu is ti qa mət də 
Azər bay can və Be la rus par la ment-
lə ri bir gə ça lı şa bi lər lər.

Spi ker vur ğu la yıb ki, Azər bay-
can la Be la rus ara sın da hər bi-tex ni-
ki əmək daş lıq da yük sək sə viy yə-
də dir. Be la ru sun Er mə nis tan-Azər-
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi-
şə si ilə bağ lı Azər bay ca nın haq lı 
möv qe yi ni dəs tək lə di yi ni de yən 
Mil li Məc li sin Səd ri bil di rib ki, 
2016-cı ilin ap rel ayın da cəb hə xət-
tin də baş ver miş ha di sə za ma nı 

Be la rus Pre zi den ti Alek sandr 
Lu ka şen ko dər hal bə ya nat ve rə rək 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
dəs tək lə yib.

Sə fər za ma nı Mil li Məc li sin Səd-
ri Oq tay Əsə dov Be la rus Res pub li-
ka sı par la men ti nin Nü ma yən də lər 
Pa la ta sı nın Səd ri Vla di mir And rey-
çen ko ilə də gö rü şüb.  Gö rüş də 
öl kə lə ri mi zin bey nəl xalq təş ki lat-
lar da sıx əmək daş lı ğın dan söz açı-
lıb. Be la rus rəs mi si bil di rib ki, 
öl kə si ATƏT PA-nın İpək Yo lu na 
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Dəs tək Qru pu ilə fəal əmək daş lıq 
et mək niy yə tin də dir. Mil li Məc li-
sin Səd ri Oq tay Əsə dov de yib ki, 
döv lət lə ri miz ara sın da im za lan mış 
sə nəd lər mü na si bət lə ri mi zin hü qu-
qi ba za sı nı təş kil edir. Hər iki öl kə-
nin qa nun ve ri ci or qan la rın da kı 
dost luq qrup la rı ara sın da əla qə lər 
ge niş lən di ril mə li dir.

Söh bət za ma nı par la ment lə ra ra-
sı əla qə lə rin in ki şaf pers pek tiv lə ri, 
ma şın qa yır ma, kənd tə sər rü fa tı, 
elm, təh sil, mə də niy yət sa hə lə rin-
də əla qə lə rin də rin ləş mə si ba rə də 
fi kir mü ba di lə si apa rı lıb. 

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
do vun baş çı lıq et di yi par la ment 
nü ma yən də he yə ti okt yab rın 11-də 
Minsk Trak tor Za vo du nun fəaliy-
yə ti ilə ta nış olub. 

Rəs mi sə fər çər çi və sin də nü ma-
yən də he yə ti miz Be la rus Res pub li-
ka sı nın Baş na zi ri And rey Kob ya-
kov ilə gö rü şüb. Gö rüş də Baş na zir 
de yib ki, Azər bay can böl gə də Be la-
ru sun ən eti bar lı dos tu və st ra te ji 
müt tə fi qi dir. 

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov Azər bay ca nın tə şəb bü sü və 
iş ti ra kı ilə hə ya ta ke çi ri lən qlo bal 
iq ti sa di la yi hə lər dən söz açıb. Spi-
ker Azər bay can la Be la rus ara sın da 
möv cud olan iq ti sa di, ti ca ri, el mi, 
mə də ni əla qə lə rin da ha da in ki şaf 
et di ril mə si üçün bir gə la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril mə si nin va cib li yi ni 
vur ğu la yıb. Spi ker de yib ki, Minsk 

Trak tor Za vo du nun Gən cə Av to-
mo bil Za vo dun da is teh sal olu nan 
trak tor və av to mo bil lə ri Azər bay-
can va si tə si ilə Tür ki yə ba za rı na 
çı xa rı la caq.

Okt yab rın 12-də Azər bay can 
Res pub li ka sı Mil li Məc li si nin Səd ri 
Oq tay Əsə dov, Be la rus Res pub li ka 
Şu ra sı nın Səd ri Mi xail Myas ni ko-
viç və Be la rus par la men ti nin 
Nü ma yən də lər Pa la ta sı nın Səd ri 
Vla di mir And rey çen ko Azər bay-
can nü ma yən də he yə ti nin Mins kə 
rəs mi sə fə ri nin ye ku nu na dair 
Bə yan na mə im za la yıb lar. Bə yan-
na mə də Azər bay can və Be la rus 
par la ment lə ri nin iki öl kə ara sın da 
iq ti sa di-ti ca ri, mə də ni, el mi, təh sil 

sa hə lə rin də əla qə lə rin in ki şa fı na 
töh fə lə ri qeyd edi lib.

Nü ma yən də he yə ti miz sə fər çər-
çi və sin də Be la rus Döv lət Bö yük 
Və tən Mü ha ri bə si Ta ri xi Mu ze yin-
də olub. İkin ci Dün ya mü ha ri bə-
sin də qəh rə man ca sı na hə lak ol muş 
həm yer li lə ri mi zin dö yüş ta ri xi ilə 
ma raq la nıb. Mil li Məc li sin Səd ri 
Oq tay Əsə dov mu ze yin “Xa ti rə 
ki ta bı”na ürək söz lə ri ni ya zıb.

Hə min gün nü ma yən də he yə ti-
miz Minsk də Azər bay can Ti ca rət 
Evi nin fəaliy yə ti ilə də ta nış olub. 
De pu tat la ra qu ru mun fəaliy yə ti 
ba rə də ət raf lı mə lu mat ve ri lib.

Okt yab rın 13-də Minsk də Mil li 
Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə dov la  
Be la rus Pre zi den ti Alek sandr 
Lu ka şen ko ara sın da gö rüş ke çi ri-
lib. Pre zi dent bil di rib ki, Be la rus və 
Azər bay can par la ment lə ri iki tə rəf-
li mü na si bət lə rin in ki şa fı na mü -
hüm töh fə ve rə bi lər lər. 

Par la men tin öz im kan la rı nın və 
üs tün lük lə ri nin ol du ğu nu qeyd 
edən Alek sandr Lu ka şen ko de yib: 
“Mən par la ment lə rin im kan la rı nı 
yax şı bi li rəm. Dü şü nü rəm ki, par-
la ment lər öl kə lə ri miz ara sın da 
mü na si bət lə rin in ki şa fı na tə kan 
ve rə bi lər. Pre zi dent ki mi şəx sən 
mən Be la rus par la men ti Səd ri nin 
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Nü ma yən də he yə ti nin tər ki bi nə 
Mil li Məc li sin ko mi tə sədr lə ri 
Zi yad Sə məd za də, Fuad Mu ra dov, 
de pu tat lar dan Xan lar Fə ti yev, 
Ül viy yə Ağa ye va, par la ment Apa-
ra tı nın rəh bə ri Sə fa Mir zə yev və 
di gər rəs mi şəxs lər da xil idi.

Be la ru sa sə fər za ma nı nü ma yən-
də he yə ti miz okt yab rın 11-də 
Minsk də Bö yük Və tən mü ha ri bə-
sin də hə lak olan la rın xa ti rə si nə 
ucal dı lan abi də ni zi ya rət edib, 
Qə lə bə mey da nın da yer lə şən abi-
də komp lek si önü nə ək lil qo yub. 

Sə fər çər çi və sin də Mil li Məc li sin 
Səd ri Oq tay Əsə do vun baş çı lıq 
et di yi par la ment nü ma yən də he yə-
ti Be la rus Res pub li ka sı nın döv lət 
rəs mi lə ri ilə bir sı ra gö rüş lər ke çi-
rib. Be la rus Res pub li ka sı Şu ra sı nın 
Səd ri Mi xail Myas ni ko viç ilə gö rüş-
də Be la rus la Azər bay can ara sın da 
si ya si, iq ti sa di, el mi və mə də ni əla-
qə lə rin in ki şa fı na də yər li fi kir lər 
səs lə nib. Qeyd olu nub ki, ha zır da 
Be la rus da Azər bay ca nın 58 şir kə ti 
fəaliy yət gös tə rir. Azər bay can da 
isə Be la ru sun 70-ə ya xın müx tə lif 
şir kə ti möv cud dur.

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov öz çı xı şın da söy lə yib ki, 
re gional par la ment qu rum la rı 

ya ra dıl ma lı dır və bu is ti qa mət də 
Azər bay can və Be la rus par la ment-
lə ri bir gə ça lı şa bi lər lər.

Spi ker vur ğu la yıb ki, Azər bay-
can la Be la rus ara sın da hər bi-tex ni-
ki əmək daş lıq da yük sək sə viy yə-
də dir. Be la ru sun Er mə nis tan-Azər-
bay can, Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi-
şə si ilə bağ lı Azər bay ca nın haq lı 
möv qe yi ni dəs tək lə di yi ni de yən 
Mil li Məc li sin Səd ri bil di rib ki, 
2016-cı ilin ap rel ayın da cəb hə xət-
tin də baş ver miş ha di sə za ma nı 

Be la rus Pre zi den ti Alek sandr 
Lu ka şen ko dər hal bə ya nat ve rə rək 
Azər bay ca nın əra zi bü töv lü yü nü 
dəs tək lə yib.

Sə fər za ma nı Mil li Məc li sin Səd-
ri Oq tay Əsə dov Be la rus Res pub li-
ka sı par la men ti nin Nü ma yən də lər 
Pa la ta sı nın Səd ri Vla di mir And rey-
çen ko ilə də gö rü şüb.  Gö rüş də 
öl kə lə ri mi zin bey nəl xalq təş ki lat-
lar da sıx əmək daş lı ğın dan söz açı-
lıb. Be la rus rəs mi si bil di rib ki, 
öl kə si ATƏT PA-nın İpək Yo lu na 
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SƏFƏR

fi kir lə ri nə çox diq qət ye ti ri rəm. 
Bi li rəm ki, Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev də çox de mok ra tik, 
yük sək təh sil li və in tel lek tual şəxs-
dir. Əgər öl kə par la men ti va cib 
mə sə lə ni irə li sü rər sə, ona xü su si 
diq qət ye ti rir”.

Be la rus döv lə ti nin baş çı sı qeyd 
edib ki, hər iki öl kə nin öz yo lu, öz 
si ya si xət ti var. “Öl kə lə ri miz ara-
sın da çox sə mi mi və yax şı mü na si-
bət lər var. Söz süz ki, biz dost ki mi 

bir-bi ri mi zə eti bar edi rik”, - de yə 
Be la rus Pre zi den ti vur ğu la yıb.

 “Biz bir lik də Cə nub və Şər qə 
doğ ru ad dım la yı rıq. İq ti sa di sa hə-
də bu si ya sə ti dəs tək lə mək də 
da vam edə cə yik. Be la rus ilə Azər-
bay can ara sın da hər bi-tex ni ki 
sa hə də əmək daş lıq ge niş lə nir, 
bu nu heç kim dən giz lət mi rik. 
Azər bay ca na bu sa hə də dəs tək 
ver mək də is rar lı yıq. Be la rus Dağ-
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin sülh 

yo lu ilə Azər bay ca nın əra zi bü töv-
lü yü çər çi və sin də həl li nin tə rəf da-
rı dır və bu nun la bağ lı qə tiy yət li 
möv qe yi ni da vam et di rə cək”, - 
de yə Alek sandr Lu ka şen ko qeyd 
edib.

So çi də MDB Döv lət Baş çı la rı 
Şu ra sı nın ic la sın da Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev lə gö rüş-
dü yü nü xa tır la dan Alek sandr 
Lu ka şen ko de yib ki, bu gö rüş də 
iki tə rəf li mü na si bət lə rə dair ge niş 
mü za ki rə lər apa rı lıb.   

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov sə fər za ma nı gös tər dik lə ri xoş 
və doğ ma mü na si bə tə gö rə Be la rus 
döv lə ti nin baş çı sı na tə şək kür edə-
rək, Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin sə mi mi sa lam la rı nı Pre zi-
dent Alek sandr Lu ka şen ko ya çat-
dı rıb. Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ilə 
bağ lı Be la ru sun tut du ğu möv qe yə 
gö rə tə şək kü rü nü bil di rən spi ker 
xa tır la dıb ki, 2016-cı il ap rel ha di-
sə lə rin də Be la rus Pre zi den ti bə ya-
nat ve rə rək mü na qi şə nin Azər bay-
ca nın əra zi bü töv lü yü çər çi və sin də 
həl li ni dəs tək lə yib.

Okt yab rın 13-də par la ment 
nü ma yən də he yə ti miz Ru si ya nın 
Sankt-Pe ter burq şə hə ri nə sə fər 
edib. Bu ra da Mil li Məc li sin Səd ri 
Oq tay Əsə dov MDB Öl kə lə ri Par-
la ment lə ra ra sı As samb le ya sı Şu ra-
sı nın ic la sın da iş ti rak edib. 

Sankt-Pe ter bur qun Tav ri ya Sa ra-
yın da ke çi ri lən ic las da, həm çi nin 
Ru si ya Döv lət Du ma sı nın Səd ri 
Vya çes lav Vo lo din, MDB Par la-
ment lə ra ra sı As samb le ya sı Şu ra sı-
nın Səd ri Va len ti na Mat vi yen ko, 
Be la rus, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Ta ci kis tan və Er mə nis tan par la-
ment lə ri nin nü ma yən də lə ri də iş ti-
rak edib lər. 

MDB Par la ment lə ra ra sı As samb-
le ya sı Şu ra sı nın Səd ri Va len ti na 
Mat vi yen ko ic la sı aça raq MDB 
Döv lət Baş çı la rı Şu ra sı nın okt yab-
rın 11-də So çi də ke çi ril miş ic la sı 
ba rə də mə lu mat ve rib. Şu ra nın 
üzv lə ri “Na siz mə bə raət qa zan dı-
rıl ma sı na və an ti hit ler koali si ya sı 
əs gər lə ri nin xa ti rə si nin təh qir olun-

ma sı na yol ve ril mə mə si haq qın da” 
Bə ya nat qə bul edib, MDB-nin “Bir-
lik uşaq la rı” V Bey nəl xalq Mə də ni-
Maarif Fo ru mu nun nə ti cə lə ri, MDB 
öl kə lə rin də, o cüm lə dən Qa za xıs-
tan, Qır ğı zıs tan və Er mə nis tan par-
la ment lə rin də ke çi ri lən seç ki lər də, 
ha be lə 2018-ci il də baş tu ta caq seç-
ki lər də mü şa hi də mis si ya la rı nın 
təş ki li mə sə lə lə ri ilə bağ lı mə ru zə-
lə ri din lə yib lər. 

İc las da İq ti sa di Mə sə lə lər üz rə 
Eks pert lər Şu ra sı nın ya ra dıl ma sı 
tək li fi və MDB Par la ment lə ra ra sı 
As samb le ya sı nın 2018-ci il üçün iş 
pla nı mü za ki rə olu nub. 

Son ra Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay 
Əsə do vun rəh bər li yi ilə par la ment 
nü ma yən də he yə ti miz okt yab rın 
14-də Sankt-Pe ter burq da öz işi nə 
baş la yan Par la ment lə ra ra sı İt ti fa-
qın 137-ci As samb le ya sın da iş ti rak 
edib. 

As samb le ya nın açı lış mə ra si-
min də Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir 
Pu tin çı xış edə rək bir sı ra ak tual 

bey nəl xalq mə sə lə lə rə to xu nub. 
Qeyd edib ki, son vaxt lar  döv lət-
lə r   a ra sı, o cüm lə dən par la ment lə r-
a ra sı dialoq, bey nəl xalq hü quq sis-
te mi də yi şik li yə uğ ra yıb, qa nun-
ve ri ci lə rin bir ba şa əla qə lə ri nin 
ya ra dıl ma sı na məh du diy yət lər 
qo yu lur. Ru si ya rəh bə ri qa nun ve-
ri ci lə rə qar şı sank si ya la rın tət biq 
olun ma sı nın, par la ment st ruk tur-
la rı çər çi və sin də bə zi öl kə lə rin 
nü ma yən də he yət lə ri nin hü quq la-
rı nın po zul ma sı nın yol ve ril məz li-
yi ni diq qə tə çat dı rıb. Vla di mir 
Pu tin ter ro rizm lə mü ba ri zə də iki li 
stan dart la rın tət bi qi ni, ra di kal 
qüv və lər dən si ya si məq səd lər lə 
is ti fa də olun ma sı nı da pis lə yib. 

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov  Par la ment lə ra ra sı İt ti fa qın 
137-ci As samb le ya sın da çı xış edib. 
Spi ker öz nit qin də söy lə yib ki, təəs-
süf ki, ötən 25 il ər zin də Er mə nis-
tan mö tə bər bey nəl xalq təş ki lat la-
rın qə rar və qət na mə lə ri nə mə həl 
qoy mur və bey nəl xalq hü quq qay-

Oqtay Əsədov: “Öz gə tor paq la rı nın qəsb edil mə si nə göz yu mul ma sı nın bü tün dün ya da 
sülh və təh lü kə siz lik üçün nə də rə cə də qor xu lu ol du ğu ha mı lıq la qə bul edil mə li dir”
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SƏFƏR

fi kir lə ri nə çox diq qət ye ti ri rəm. 
Bi li rəm ki, Azər bay can Pre zi den ti 
İl ham Əli yev də çox de mok ra tik, 
yük sək təh sil li və in tel lek tual şəxs-
dir. Əgər öl kə par la men ti va cib 
mə sə lə ni irə li sü rər sə, ona xü su si 
diq qət ye ti rir”.

Be la rus döv lə ti nin baş çı sı qeyd 
edib ki, hər iki öl kə nin öz yo lu, öz 
si ya si xət ti var. “Öl kə lə ri miz ara-
sın da çox sə mi mi və yax şı mü na si-
bət lər var. Söz süz ki, biz dost ki mi 

bir-bi ri mi zə eti bar edi rik”, - de yə 
Be la rus Pre zi den ti vur ğu la yıb.

 “Biz bir lik də Cə nub və Şər qə 
doğ ru ad dım la yı rıq. İq ti sa di sa hə-
də bu si ya sə ti dəs tək lə mək də 
da vam edə cə yik. Be la rus ilə Azər-
bay can ara sın da hər bi-tex ni ki 
sa hə də əmək daş lıq ge niş lə nir, 
bu nu heç kim dən giz lət mi rik. 
Azər bay ca na bu sa hə də dəs tək 
ver mək də is rar lı yıq. Be la rus Dağ-
lıq Qa ra bağ mü na qi şə si nin sülh 

yo lu ilə Azər bay ca nın əra zi bü töv-
lü yü çər çi və sin də həl li nin tə rəf da-
rı dır və bu nun la bağ lı qə tiy yət li 
möv qe yi ni da vam et di rə cək”, - 
de yə Alek sandr Lu ka şen ko qeyd 
edib.

So çi də MDB Döv lət Baş çı la rı 
Şu ra sı nın ic la sın da Azər bay can 
Pre zi den ti İl ham Əli yev lə gö rüş-
dü yü nü xa tır la dan Alek sandr 
Lu ka şen ko de yib ki, bu gö rüş də 
iki tə rəf li mü na si bət lə rə dair ge niş 
mü za ki rə lər apa rı lıb.   

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov sə fər za ma nı gös tər dik lə ri xoş 
və doğ ma mü na si bə tə gö rə Be la rus 
döv lə ti nin baş çı sı na tə şək kür edə-
rək, Azər bay can Pre zi den ti İl ham 
Əli ye vin sə mi mi sa lam la rı nı Pre zi-
dent Alek sandr Lu ka şen ko ya çat-
dı rıb. Er mə nis tan-Azər bay can, 
Dağ lıq Qa ra bağ mü na qi şə si ilə 
bağ lı Be la ru sun tut du ğu möv qe yə 
gö rə tə şək kü rü nü bil di rən spi ker 
xa tır la dıb ki, 2016-cı il ap rel ha di-
sə lə rin də Be la rus Pre zi den ti bə ya-
nat ve rə rək mü na qi şə nin Azər bay-
ca nın əra zi bü töv lü yü çər çi və sin də 
həl li ni dəs tək lə yib.

Okt yab rın 13-də par la ment 
nü ma yən də he yə ti miz Ru si ya nın 
Sankt-Pe ter burq şə hə ri nə sə fər 
edib. Bu ra da Mil li Məc li sin Səd ri 
Oq tay Əsə dov MDB Öl kə lə ri Par-
la ment lə ra ra sı As samb le ya sı Şu ra-
sı nın ic la sın da iş ti rak edib. 

Sankt-Pe ter bur qun Tav ri ya Sa ra-
yın da ke çi ri lən ic las da, həm çi nin 
Ru si ya Döv lət Du ma sı nın Səd ri 
Vya çes lav Vo lo din, MDB Par la-
ment lə ra ra sı As samb le ya sı Şu ra sı-
nın Səd ri Va len ti na Mat vi yen ko, 
Be la rus, Qa za xıs tan, Qır ğı zıs tan, 
Ta ci kis tan və Er mə nis tan par la-
ment lə ri nin nü ma yən də lə ri də iş ti-
rak edib lər. 

MDB Par la ment lə ra ra sı As samb-
le ya sı Şu ra sı nın Səd ri Va len ti na 
Mat vi yen ko ic la sı aça raq MDB 
Döv lət Baş çı la rı Şu ra sı nın okt yab-
rın 11-də So çi də ke çi ril miş ic la sı 
ba rə də mə lu mat ve rib. Şu ra nın 
üzv lə ri “Na siz mə bə raət qa zan dı-
rıl ma sı na və an ti hit ler koali si ya sı 
əs gər lə ri nin xa ti rə si nin təh qir olun-

ma sı na yol ve ril mə mə si haq qın da” 
Bə ya nat qə bul edib, MDB-nin “Bir-
lik uşaq la rı” V Bey nəl xalq Mə də ni-
Maarif Fo ru mu nun nə ti cə lə ri, MDB 
öl kə lə rin də, o cüm lə dən Qa za xıs-
tan, Qır ğı zıs tan və Er mə nis tan par-
la ment lə rin də ke çi ri lən seç ki lər də, 
ha be lə 2018-ci il də baş tu ta caq seç-
ki lər də mü şa hi də mis si ya la rı nın 
təş ki li mə sə lə lə ri ilə bağ lı mə ru zə-
lə ri din lə yib lər. 

İc las da İq ti sa di Mə sə lə lər üz rə 
Eks pert lər Şu ra sı nın ya ra dıl ma sı 
tək li fi və MDB Par la ment lə ra ra sı 
As samb le ya sı nın 2018-ci il üçün iş 
pla nı mü za ki rə olu nub. 

Son ra Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay 
Əsə do vun rəh bər li yi ilə par la ment 
nü ma yən də he yə ti miz okt yab rın 
14-də Sankt-Pe ter burq da öz işi nə 
baş la yan Par la ment lə ra ra sı İt ti fa-
qın 137-ci As samb le ya sın da iş ti rak 
edib. 

As samb le ya nın açı lış mə ra si-
min də Ru si ya Pre zi den ti Vla di mir 
Pu tin çı xış edə rək bir sı ra ak tual 

bey nəl xalq mə sə lə lə rə to xu nub. 
Qeyd edib ki, son vaxt lar  döv lət-
lə r   a ra sı, o cüm lə dən par la ment lə r-
a ra sı dialoq, bey nəl xalq hü quq sis-
te mi də yi şik li yə uğ ra yıb, qa nun-
ve ri ci lə rin bir ba şa əla qə lə ri nin 
ya ra dıl ma sı na məh du diy yət lər 
qo yu lur. Ru si ya rəh bə ri qa nun ve-
ri ci lə rə qar şı sank si ya la rın tət biq 
olun ma sı nın, par la ment st ruk tur-
la rı çər çi və sin də bə zi öl kə lə rin 
nü ma yən də he yət lə ri nin hü quq la-
rı nın po zul ma sı nın yol ve ril məz li-
yi ni diq qə tə çat dı rıb. Vla di mir 
Pu tin ter ro rizm lə mü ba ri zə də iki li 
stan dart la rın tət bi qi ni, ra di kal 
qüv və lər dən si ya si məq səd lər lə 
is ti fa də olun ma sı nı da pis lə yib. 

Mil li Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə-
dov  Par la ment lə ra ra sı İt ti fa qın 
137-ci As samb le ya sın da çı xış edib. 
Spi ker öz nit qin də söy lə yib ki, təəs-
süf ki, ötən 25 il ər zin də Er mə nis-
tan mö tə bər bey nəl xalq təş ki lat la-
rın qə rar və qət na mə lə ri nə mə həl 
qoy mur və bey nəl xalq hü quq qay-

Oqtay Əsədov: “Öz gə tor paq la rı nın qəsb edil mə si nə göz yu mul ma sı nın bü tün dün ya da 
sülh və təh lü kə siz lik üçün nə də rə cə də qor xu lu ol du ğu ha mı lıq la qə bul edil mə li dir”
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ra si ya sı Fe de ral Məc li si nin Fe de ra-
si ya Şu ra sı nın Səd ri Va len ti na Mat-
vi yen ko Par la ment lə ra ra sı İt ti fa qın 
ye ni səd ri, Türk mə nis tan, Öz bə kis-
tan və Va nuatu it ti fa qın ye ni üzv lə-
ri se çi lib lər. Be lə lik lə, it ti fa qa da xil 
olan par la ment lə rin sa yı 176-ya 
ça tıb. 

“Mə də ni plü ra li zi min və sül hün 
din lə ra ra sı və et nos la ra ra sı dialoq 
va si tə si ilə in ki şa fı” şüarı al tın da 
ke çən as samb le ya da dün ya nın beş 

qi tə sin dən 100-ə ya xın öl kə nin par-
la ment sədr lə ri və 150-dən çox 
öl kə nin nü ma yən də he yət lə ri iş ti-
rak edib. As samb le ya çər çi və sin də 
Qa dın Par la men ta ri lə ri və Gənc 
Par la men ta ri lər fo rum la rı, te ma tik 
ic las lar və ses si ya lar ke çi ri lib. 

Dörd gün da vam edən as samb-
le ya nın gündəliyinə Par la ment lə r-
a ra sı İt ti fa qın geosi ya si qrup la rı-
nın - Af ri ka qru pu, Ərəb qru pu, 
Asi ya-Sa kit Okean qru pu, Av ra si-
ya qru pu, La tın Ame ri ka sı qru pu, 
Qər bi və Mər kə zi Av ro pa öl kə lə ri, 
Ka na da və bə zi baş qa döv lət lər-

dən iba rət qru pun ic las la rı nın 
ke çi ril mə si və təş ki la ti mə sə lə lə r 
daxil idi. 

Par la ment lə ra ra sı İt ti faq ən 
qə dim bey nəl xalq par la ment təş ki-
la tı dır. 1889-cu il də ya ra dıl mış bu 
it ti faq dün ya nın 173 öl kə si nin par-
la men ta ri lə ri ni və 11 par la ment lə r-
a ra sı təş ki la tı bir ləş di rir.

Par la ment lə ra ra sı İt ti fa qın 137-
ci As samb le ya sı çər çi və sin də Mil li 
Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə dov qu ru-

mun baş ka ti bi Mar tin Çun qonq ilə 
gö rü şüb. Spi ker Mar tin Çun qon-
qun baş ka tib se çil dik dən son ra 
Azər bay ca na sə fə ri ni məm nun luq-
la xa tır la yıb. Sədr əla qə lə ri mi zi 
ye ni dən can lan dır maq üçün qu ru-
mun re gional konf rans la rın dan və 
ya fo rum la rın dan bi ri nin Azər bay-
can da ke çi ril mə si ni tək lif edib. Par-
la men tin Səd ri həm çi nin Azər bay-
ca nın it ti faq tər ki bin də ki geosi ya si 
qrup lar dan bi ri nə da xil ol maq niy-
yə ti ni də diq qə tə çat dı rıb. 

Oq tay Əsə dov qeyd edib ki, Par-
la ment lə ra ra sı İt ti faq öl kə miz üçün 

yal nız par la ment lə ra ra sı əla qə lə rin 
da ha da güc lən di ril mə si ba xı mın-
dan de yil, həm çi nin iş ğal olun muş 
əra zi lə rin azad edil mə si, qaç qın və 
məc bu ri köç kün lə rin hü quq la rı ilə 
bağ lı qu ru mun ya rat dı ğı im kan-
dan sə mə rə li is ti fa də olun ma sı 
üçün mü hüm plat for ma ki mi də 
əhə miy yət li dir. Bu mə sə lə lər də 
təş ki lat önəm li rol oy na ya bi lər.

Mar tin Çun qonq növ bə ti də fə 
bu və zi fə yə se çil dik dən son ra ilk 

sə fər lə rin dən bi ri ni məhz Azər bay-
ca na et di yi ni vur ğu la yıb. O, Er mə-
nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra-
bağ mü na qi şə si nin dialoq yo lu ilə 
həl li nin va cib li yi ni qeyd edib, 
prob le min ət raf lı mü za ki rə si üçün 
Azər bay ca nın qu rum çər çi və sin də 
möv cud olan 6 geosi ya si qrup dan 
bi ri nə üzv ol ma sı nın əhə miy yə ti ni 
diq qə tə çat dı rıb.

Nü ma yən də he yə ti miz okt yab-
rın 16-da və tə nə dö nüb. 

AkifTəvəkküloğlu
MilliMəclisinMətbuatkatibi,

Əməkdarjurnalist

SƏFƏR

da la rı nı ko bud ca sı na poz maq da 
da vam edir. Qə ri bə dir ki, tə ca vüz-
ka rı bey nəl xalq təş ki lat la rın qə rar-
la rı na əməl et mə yə məc bur edən 
me xa nizm möv cud de yil. Bu isə 
Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nə iki li stan-
dart lar əsa sın da ya na şıl ma sı na 
gə ti rib çı xa rır. 

Oq tay Əsə dov da ha son ra vur-
ğu la yıb ki, Azər bay can əra zi si nin 
bir his sə si ni iş ğal et miş və iş ğal 

et di yi əra zi lər də et nik tə miz lə mə 
apar mış Er mə nis tan Azər bay ca na 
qar şı düş mən çi lik si ya sə ti ni xris-
tian-mü səl man qar şı dur ma sı ki mi 
qə lə mə ver mə yə ça lı şır. Məq səd 
Azər bay ca nın əzə li və ta ri xi tor pa-
ğı olan Dağ lıq Qa ra bağ böl gə sin də 
et nik se pa ra tiz mə din lə ra ra sı 
mü na qi şə do nu gey dir mək, ey ni 
za man da, ənə nə vi xris tian öl kə lə-
rin də xris tian həm rəy li yi duy ğu la-
rı nı is tis mar et mək yo lu ilə qon şu 

öl kə yə qar şı qəsb kar lıq si ya sə ti nə 
haqq qa zan dır maq dır.

Azər bay can par la men ti nin Səd-
ri de yib: “Biz he sab edi rik ki, et nik 
se pa ra tiz mə və da va kar mil lət çi li-
yə, öz gə tor paq la rı nın qəsb edil-
mə si nə göz yu mul ma sı nın bü tün 
dün ya da sülh və təh lü kə siz lik 
üçün nə də rə cə də qor xu lu ol du ğu 
ha mı lıq la qə bul edil mə li dir. Bey-
nəl xalq bir lik özün də güc ta pıb 
qə ti təd bir lər gör mə li və bü tün 
mü na qi şə lər, o cüm lə dən Er mə nis-
tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si ha mı lıq la ta nın mış 
bey nəl xalq hü quq prin sip lə ri və 
nor ma la rı, xü su sən on la rın ara sın-
da baş lı ca prin sip olan döv lət lə rin 
əra zi bü töv lü yü əsa sın da həll edil-
mə li dir. Azər bay can bu gün dün ya 
bir li yi nin üz ləş di yi ağır prob lem lə-
rin həl li və sül hün, əmin-aman lı-
ğın tə min edil mə si məq sə di ilə 
həm iki tə rəf li for mat da, həm də 
bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və sin də 
səy lə ri bir ləş dir mə yə və bir gə 
fəaliy yət gös tər mə yə ha zır dır”. 

Azər bay ca nın mul ti kul tu ra lizm 
və to le rant lıq mo de lin dən söz açan 
Oq tay Əsə dov qeyd edib ki, öl kə-
mi zin dün ya ya təq dim et di yi 
de mok ra tik cə miy yət nü mu nə si 
et nik mən su biy yə tin dən və di ni 
eti qa dın dan ası lı ol ma ya raq hər 
kə sin hü quq və azad lıq la rı nın 
mü da fiəsi nə tə mi nat ve ril mə si nə, 
öl kə də ya şa yan xalq la rın mə də ni 
sər vət lə ri nin qo run ma sı na və in ki-
şa fı na əsas la nır. 

Mil li Məc lis Səd ri nin söz lə ri nə 
gö rə, bu gün müx tə lif si vi li za si ya-
la rın və mə də niy yət lə rin nü ma-
yən də lə ri ni bir ara ya gə ti rən dün-
ya və qi tə miq yas lı təd bir lə rin 
Azər bay can da ke çi ril mə si ənə nə 
ha lı nı alıb.

As samb le ya da bir sı ra təş ki la ti 
mə sə lə lə rə də ba xı lıb. Ru si ya Fe de-
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ra si ya sı Fe de ral Məc li si nin Fe de ra-
si ya Şu ra sı nın Səd ri Va len ti na Mat-
vi yen ko Par la ment lə ra ra sı İt ti fa qın 
ye ni səd ri, Türk mə nis tan, Öz bə kis-
tan və Va nuatu it ti fa qın ye ni üzv lə-
ri se çi lib lər. Be lə lik lə, it ti fa qa da xil 
olan par la ment lə rin sa yı 176-ya 
ça tıb. 

“Mə də ni plü ra li zi min və sül hün 
din lə ra ra sı və et nos la ra ra sı dialoq 
va si tə si ilə in ki şa fı” şüarı al tın da 
ke çən as samb le ya da dün ya nın beş 

qi tə sin dən 100-ə ya xın öl kə nin par-
la ment sədr lə ri və 150-dən çox 
öl kə nin nü ma yən də he yət lə ri iş ti-
rak edib. As samb le ya çər çi və sin də 
Qa dın Par la men ta ri lə ri və Gənc 
Par la men ta ri lər fo rum la rı, te ma tik 
ic las lar və ses si ya lar ke çi ri lib. 

Dörd gün da vam edən as samb-
le ya nın gündəliyinə Par la ment lə r-
a ra sı İt ti fa qın geosi ya si qrup la rı-
nın - Af ri ka qru pu, Ərəb qru pu, 
Asi ya-Sa kit Okean qru pu, Av ra si-
ya qru pu, La tın Ame ri ka sı qru pu, 
Qər bi və Mər kə zi Av ro pa öl kə lə ri, 
Ka na da və bə zi baş qa döv lət lər-

dən iba rət qru pun ic las la rı nın 
ke çi ril mə si və təş ki la ti mə sə lə lə r 
daxil idi. 

Par la ment lə ra ra sı İt ti faq ən 
qə dim bey nəl xalq par la ment təş ki-
la tı dır. 1889-cu il də ya ra dıl mış bu 
it ti faq dün ya nın 173 öl kə si nin par-
la men ta ri lə ri ni və 11 par la ment lə r-
a ra sı təş ki la tı bir ləş di rir.

Par la ment lə ra ra sı İt ti fa qın 137-
ci As samb le ya sı çər çi və sin də Mil li 
Məc li sin Səd ri Oq tay Əsə dov qu ru-

mun baş ka ti bi Mar tin Çun qonq ilə 
gö rü şüb. Spi ker Mar tin Çun qon-
qun baş ka tib se çil dik dən son ra 
Azər bay ca na sə fə ri ni məm nun luq-
la xa tır la yıb. Sədr əla qə lə ri mi zi 
ye ni dən can lan dır maq üçün qu ru-
mun re gional konf rans la rın dan və 
ya fo rum la rın dan bi ri nin Azər bay-
can da ke çi ril mə si ni tək lif edib. Par-
la men tin Səd ri həm çi nin Azər bay-
ca nın it ti faq tər ki bin də ki geosi ya si 
qrup lar dan bi ri nə da xil ol maq niy-
yə ti ni də diq qə tə çat dı rıb. 

Oq tay Əsə dov qeyd edib ki, Par-
la ment lə ra ra sı İt ti faq öl kə miz üçün 

yal nız par la ment lə ra ra sı əla qə lə rin 
da ha da güc lən di ril mə si ba xı mın-
dan de yil, həm çi nin iş ğal olun muş 
əra zi lə rin azad edil mə si, qaç qın və 
məc bu ri köç kün lə rin hü quq la rı ilə 
bağ lı qu ru mun ya rat dı ğı im kan-
dan sə mə rə li is ti fa də olun ma sı 
üçün mü hüm plat for ma ki mi də 
əhə miy yət li dir. Bu mə sə lə lər də 
təş ki lat önəm li rol oy na ya bi lər.

Mar tin Çun qonq növ bə ti də fə 
bu və zi fə yə se çil dik dən son ra ilk 

sə fər lə rin dən bi ri ni məhz Azər bay-
ca na et di yi ni vur ğu la yıb. O, Er mə-
nis tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra-
bağ mü na qi şə si nin dialoq yo lu ilə 
həl li nin va cib li yi ni qeyd edib, 
prob le min ət raf lı mü za ki rə si üçün 
Azər bay ca nın qu rum çər çi və sin də 
möv cud olan 6 geosi ya si qrup dan 
bi ri nə üzv ol ma sı nın əhə miy yə ti ni 
diq qə tə çat dı rıb.

Nü ma yən də he yə ti miz okt yab-
rın 16-da və tə nə dö nüb. 

AkifTəvəkküloğlu
MilliMəclisinMətbuatkatibi,

Əməkdarjurnalist

SƏFƏR

da la rı nı ko bud ca sı na poz maq da 
da vam edir. Qə ri bə dir ki, tə ca vüz-
ka rı bey nəl xalq təş ki lat la rın qə rar-
la rı na əməl et mə yə məc bur edən 
me xa nizm möv cud de yil. Bu isə 
Er mə nis tan-Azər bay can, Dağ lıq 
Qa ra bağ mü na qi şə si nə iki li stan-
dart lar əsa sın da ya na şıl ma sı na 
gə ti rib çı xa rır. 

Oq tay Əsə dov da ha son ra vur-
ğu la yıb ki, Azər bay can əra zi si nin 
bir his sə si ni iş ğal et miş və iş ğal 

et di yi əra zi lər də et nik tə miz lə mə 
apar mış Er mə nis tan Azər bay ca na 
qar şı düş mən çi lik si ya sə ti ni xris-
tian-mü səl man qar şı dur ma sı ki mi 
qə lə mə ver mə yə ça lı şır. Məq səd 
Azər bay ca nın əzə li və ta ri xi tor pa-
ğı olan Dağ lıq Qa ra bağ böl gə sin də 
et nik se pa ra tiz mə din lə ra ra sı 
mü na qi şə do nu gey dir mək, ey ni 
za man da, ənə nə vi xris tian öl kə lə-
rin də xris tian həm rəy li yi duy ğu la-
rı nı is tis mar et mək yo lu ilə qon şu 

öl kə yə qar şı qəsb kar lıq si ya sə ti nə 
haqq qa zan dır maq dır.

Azər bay can par la men ti nin Səd-
ri de yib: “Biz he sab edi rik ki, et nik 
se pa ra tiz mə və da va kar mil lət çi li-
yə, öz gə tor paq la rı nın qəsb edil-
mə si nə göz yu mul ma sı nın bü tün 
dün ya da sülh və təh lü kə siz lik 
üçün nə də rə cə də qor xu lu ol du ğu 
ha mı lıq la qə bul edil mə li dir. Bey-
nəl xalq bir lik özün də güc ta pıb 
qə ti təd bir lər gör mə li və bü tün 
mü na qi şə lər, o cüm lə dən Er mə nis-
tan-Azər bay can, Dağ lıq Qa ra bağ 
mü na qi şə si ha mı lıq la ta nın mış 
bey nəl xalq hü quq prin sip lə ri və 
nor ma la rı, xü su sən on la rın ara sın-
da baş lı ca prin sip olan döv lət lə rin 
əra zi bü töv lü yü əsa sın da həll edil-
mə li dir. Azər bay can bu gün dün ya 
bir li yi nin üz ləş di yi ağır prob lem lə-
rin həl li və sül hün, əmin-aman lı-
ğın tə min edil mə si məq sə di ilə 
həm iki tə rəf li for mat da, həm də 
bey nəl xalq təş ki lat lar çər çi və sin də 
səy lə ri bir ləş dir mə yə və bir gə 
fəaliy yət gös tər mə yə ha zır dır”. 

Azər bay ca nın mul ti kul tu ra lizm 
və to le rant lıq mo de lin dən söz açan 
Oq tay Əsə dov qeyd edib ki, öl kə-
mi zin dün ya ya təq dim et di yi 
de mok ra tik cə miy yət nü mu nə si 
et nik mən su biy yə tin dən və di ni 
eti qa dın dan ası lı ol ma ya raq hər 
kə sin hü quq və azad lıq la rı nın 
mü da fiəsi nə tə mi nat ve ril mə si nə, 
öl kə də ya şa yan xalq la rın mə də ni 
sər vət lə ri nin qo run ma sı na və in ki-
şa fı na əsas la nır. 

Mil li Məc lis Səd ri nin söz lə ri nə 
gö rə, bu gün müx tə lif si vi li za si ya-
la rın və mə də niy yət lə rin nü ma-
yən də lə ri ni bir ara ya gə ti rən dün-
ya və qi tə miq yas lı təd bir lə rin 
Azər bay can da ke çi ril mə si ənə nə 
ha lı nı alıb.

As samb le ya da bir sı ra təş ki la ti 
mə sə lə lə rə də ba xı lıb. Ru si ya Fe de-
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Okt   yab   rın  24-də Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov öl   kə   miz   də sə -
 fər   də olan Pa   naf   ri   ka Par   la   men   ti   nin 
Səd   ri Ro   cer Nko   do Dan   qın rəh   bər-
  lik et   di   yi nü   ma   yən   də he   yə   ti ilə 
gö   rüş   dü.

Spi   ker bil   dir   di ki, Azər   bay   can 
25 il   dir ki, müs   tə   qil   lik əl   də edib. 70 
il so   vet   lər bir   li   yin   də ol   ma   ğı   mı   za 
bax   ma   ya   raq, xal   qı   mız öz mil   li-mə-
  nə   vi də   yər   lə   ri   ni və ta   ri   xi ənə   nə   lə   ri-
  ni qo   ru   yub sax   la   ya bil   miş   dir. Hə   lə 
o dö   nəm   də neft öl   kə   si ki   mi ta   nı  -
nan Azər   bay   can bu gün də bu mil-
  li sər   və   ti ilə dün   ya   da bö   yük nü   fuz 
qa   zan   mış   dır.

Qlo   bal neft və qaz kə   mər   lə   ri   nin 
real   laş   ma   sı   na bö   yük töh   fə   lər ve  -
rən Azər   bay   can   da tək   cə ener   ji la   yi-
  hə   lə   ri de   yil, iq   ti   sa   diy   ya   tın di   gər 
sa   hə   lə   ri də sü   rət   lə in   ki   şaf et   mək  -
də   dir. Bil   di   ril   di ki, Azər   bay   can   la 
Ci   bu   ti ara   sın   da im   za   lan   mış sa   zi   şə 
əsa   sən “Silk vey” yük   da   şı   ma şir   kə-
  ti ilə ha   va da   şı   ma   la   rı sa   hə   sin   də 
uğur   lu əmək   daş   lıq hə   ya   ta ke   çi   ri   lir. 
Gə   lə   cək   də Ke   ni   ya ilə də be   lə bir 
sa   zi   şin im   za   lan   ma   sı göz   lə   ni   lir. 
Sədr hu   ma   ni   tar sa   hə   də də öl   kə   mi  -

zin Af   ri   ka döv   lət   lə   ri ilə əmək   daş  -
lıq et   di   yi   ni diq   qə   tə çat   dır   dı. Qeyd 
edil   di ki, Af   ri   ka İt   ti   fa   qı   na da   xil 
olan 9 öl   kə   də Azər   bay   ca   nın 
“AİDA” təş   ki   la   tı tə   rə   fin   dən 50 min-
  dən çox in   sa   nın gör   mə qa   bi   liy   yə   ti 
bər   pa olu   nub.

Sədr de   di ki, 2011-ci il   dən  öl   kə  -
miz Af   ri   ka  İt   ti   fa   qın   da mü   şa   hi   də   çi  
qis   min   də iş   ti   rak edir. Pa   naf   ri   ka  
Par   la   men   tin   də də be   lə bir sta   tus 
al   maq niy   yə   tin   də   yik.

Bil   di   ril   di ki, Azər   bay   ca   nın bey  -
nəl   xalq  təd   bir   lə   rin  real   laş   dı   rıl   ma-
  sın   da bö   yük təc   rü   bə   si var   dır. Bu 
gün biz “EKS   PO-2025” sər   gi   si   nin 
Ba   kı   da ke   çi   ril   mə   sin   də id   dialı   yıq. 
Ümid   va   rıq ki, bu mə   sə   lə   də si   zin  
təş   ki   lat  da  öz  dəs   tə   yi   ni əsir   gə   mə-
  yə   cək.

Gö   rüş   də Sədr Dağ   lıq Qa   ra   bağ 
mü   na   qi   şə   sin   dən söz aç   dı. Qeyd 
edil   di ki, bu gün iş   ğal   çı Er   mə   nis  -
tan   dan baş   qa bü   tün dün   ya döv   lət-
  lə   ri Azər   bay   ca   nın əra   zi bü   töv   lü  -
yü   nü dəs   tək   lə   yir. Biz  prob   le   min 
bey   nəl   xalq hü   quq nor   ma   la   rı çər  -
çi   və   sin   də əda   lət   li həl   li   nə tə   rəf   da  -
rıq.

Ro   cer Nko   do Danq xü   su   si qeyd 
et   di ki, Af   ri   ka öl   kə   lə   ri Azər   bay   ca  -
nın əra   zi  bü   töv   lü   yü   nü  dəs   tək   lə   yir 
və re   gional mü   na   qi   şə   lə   rin bey   nəl  -
xalq hü   qu   qun nor   ma və prin   sip   lə   ri 
əsa   sın   da həl   li   nə tə   rəf   dar   dır.

O, Mil   li Məc   li   sin Pa   naf   ri   ka Par  -
la   men   tin   də mü   şa   hi   də   çi sta   tu   su al  -
ma   sı mə   sə   lə   si   nə müs   bət ya   na   şa  -
raq, mü   ra   ciət olu   na   ca   ğı təq   dir   də 
mə   sə   lə   nin tez   lik   lə  həl   li   ni ta   pa   ca  -
ğı   na  ina   mı   nı ifa   də et   di. Bil   di   ril   di 
ki, qo   na   ğın təm   sil et   di   yi təş   ki   lat 
“EKS   PO-2025” sər   gi   si   nin Ba   kı   da 
ke   çi   ril   mə   si ilə bağ   lı mə   sə   lə   də öl   kə-
  mi   zin na   mi   zəd   li   yi   ni dəs   tək   lə   yə  -
cək   dir.

Okt   yab   rın 19-da Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov öl   kə   miz   də sə -
 fər   də olan Lit   va Res   pub   li   ka   sı Sey  -
mi   nin Sədr müavi   ni xa   nım İre   na 
Şiauliene   nin baş   çı   lıq et   di   yi nü   ma  -
yən   də he   yə   ti ilə gö   rüş   dü.

Spi   ker tə   rəf   lər ara   sın   da si   ya   si 
dialo   qun yük   sək sə   viy   yə   də ol   du  -
ğu   nu xü   su   si qeyd et   di. Bil   di   ril   di 
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ki, öl   kə   lə   ri   mi   zin qa   nun   ve   ri   ci   lik or -
 qan   la   rı ara   sın   da yax   şı əla   qə   lər qu  -
rul   muş   dur. Hər iki par   la   ment   də 
iş   çi qrup   la   rı   nın fəaliy   yət gös   tər   mə-
  si təq   di   rə   la   yiq   dir. Sədr vax   tı ilə 
Seym   də er   mə   ni   pə   rəst qüv   və   lər tə  -
rə   fin   dən Dağ   lıq Qa   ra   bağ   la bağ   lı 
be   lə bir qru   pun ya   ra   dıl   ma   sı   nı təəs-
  süf his   si ilə xa   tır   la   ya   raq, bu   nun 
keç   miş   də qal   dı   ğı   nı söy   lə   di. Son 
seç   ki   lər   dən son   ra ye   ni ya   ra   dıl   mış 
Seym   də be   lə ha   la yol ve   ril   mə   di   yi 
üçün onun rəh   bər   li   yi   nə öz min   nət-
  dar   lı   ğı   nı bil   dir   di. 

Mil   li Məc   li   sin Səd   ri Av   ro   pa İt   ti  -
fa   qı ilə əmək   daş   lıq çər   çi   və   sin   də 
real   laş   dı   rı   lan Tvin   ninq la   yi   hə   si   nin 
əhə   miy   yə   ti   ni xü   su   si vur   ğu   la   dı. 
Qeyd edil   di ki, 2009-2011-ci il   lər   də  
Mil   li Məc   lis və Lit   va Sey   mi məhz 
bu la   yi   hə çər   çi   və   sin   də sə   mə   rə   li 
əmək   daş   lıq hə   ya   ta ke   çir   miş   lər. 

Oq   tay Əsə   dov Azər   bay   ca   nın 
Av   ro   pa   nın ener   ji təh   lü   kə   siz   lik ar  -
xi   tek   tu   ra   sı   na mü   hüm töh   fə   lər ver  -
di   yi   ni de   di və döv   lə   ti   mi   zin qaz, 
nəq   liy   yat la   yi   hə   lə   rin   də   ki fəaliy   yə  -
tin   dən də da   nış   dı.

İre   na Şiauliene bil   dir   di ki, Lit   va 
Azər   bay   ca   nı özü   nə st   ra   te   ji tə   rəf  -
daş he   sab edir və Cə   nu   bi Qaf   qa   zın 
bu böl   gə   si ilə hə   ya   tın müx   tə   lif sa  -
hə   lə   rin   də əmək   daş   lı   ğı da   ha da də  -
rin   ləş   dir   mək niy   yə   tin   də   dir. 

Qo   naq par   la   ment   lə   ra   ra   sı əla   qə  -
lə   rin əhə   miy   yə   ti   ni vur   ğu   la   dı, de  -
pu   tat   la   rı   mı   zın müx   tə   lif bey   nəl   xalq 
təd   bir   lər   də gö   rüş   lə   ri   ni və qar   şı   lıq   lı 
sə   fər   lər za   ma   nı apa   rı   lan da   nı   şıq   la  -
rı önəm   li he   sab et   di. 

Öl   kə   miz   də sə   fər   də olan Bol   qa  -
rıs   tan Res   pub   li   ka   sı   nın Pre   zi   den   ti 
Ru   men Ra   dev okt   yab   rın 13-də 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Mil   li 
Məc   li   si Səd   ri   nin bi   rin   ci müavi   ni 
Zi   ya   fət Əs   gə   rov   la gö   rüş   dü.

Vit   se-spi   ker Azər   bay   ca   nın Bol  -
qa   rıs   tan   la əla   qə   lə   rin in   ki   şa   fı   na bö  -
yük önəm ver   di   yi   ni de   di. Diq   qə   tə 

çat   dı   rıl   dı ki, Bol   qa   rıs   tan Azər   bay  -
can   la Av   ro   pa st   ruk   tur   la   rı ara   sın   da 
əmək   daş   lı   ğın də   rin   ləş   mə   si ba   xı  -
mın   dan mü   hüm öl   kə   dir və bu öl  -
kə   nin 2018-ci ilin bi   rin   ci ya   rı   sın   da 
Av   ro   pa İt   ti   fa   qı Şu   ra   sın   da sədr   lik 
et   mə   si   nin göz   lə   nil   mə   si bu önə   mi 
da   ha da ar   tı   rır.

Zi   ya   fət Əs   gə   rov bil   dir   di ki, döv-
  lət   lə   ri   mi   zin par   la   ment   lə   ra   ra   sı mü  -
na   si   bət   lə   ri də yük   sək sə   viy   yə   də   dir 
və hər iki öl   kə   nin qa   nun   ve   ri   ci   lik 
or   qan   la   rın   da fəaliy   yət gös   tə   rən 
qar   şı   lıq   lı iş   çi qrup   la   rı müx   tə   lif bey-
  nəl   xalq təş   ki   lat   la   rın par   la   ment st  -
ruk   tur   la   rın   da uğur   lu əmək   daş   lıq 
edir   lər.  

Mil   li Məc   lis Səd   ri   nin bi   rin   ci 
müavi   ni qo   na   ğa Azər   bay   ca   nın hə  -
ya   ta ke   çir   di   yi iri neft-qaz la   yi   hə   lə   ri 
ba   rə   də mə   lu   mat ver   di. Bil   di   ril   di 
ki, öl   kə   miz iq   ti   sa   di in   ki   şa   fı   na gö   rə 
re   gion   da li   der ol   sa da, Er   mə   nis   tan-
Azər   bay   can, Dağ   lıq Qa   ra   bağ mü  -
na   qi   şə   si bu in   ki   şa   fa ma   neə tö   rə  -
dir. 

Pre   zi   dent Ru   men Ra   dev müx   tə  -
lif sa   hə   lər   də əmək   daş   lı   ğın Azər  -
bay   can   la Bol   qa   rıs   tan ara   sın   da əla  -
qə   lə   rin va   cib his   sə   si   ni təş   kil et   di   yi-
  ni diq   qə   tə çat   dır   dı.  O bil   dir   di ki, 
Bol   qa   rıs   tan Er   mə   nis   tan-Azər   bay  -
can, Dağ   lıq Qa   ra   bağ mü   na   qi   şə   si  -
nin tez   lik   lə sülh yo   lu ilə həl   li   nə 
tə   rəf   dar   dır. 

Okt   yab   rın 4-də Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov öl   kə   miz   də sə -
 fər   də olan Av   ro   pa İt   ti   fa   qı   nın Si   ya   si 
və təh   lü   kə   siz   lik ko   mi   tə   si   nin səd   ri 
Vol   ter Sti   ven   sin baş   çı   lıq et   di   yi nü  -
ma   yən   də he   yə   ti ilə gö   rüş   dü.

Sədr bil   dir   di ki, Azər   bay   can Av -
 ro   pa İt   ti   fa   qı ilə əla   qə   lə   rin in   ki   şa  -
fın   da ma   raq   lı   dır. Qeyd edil   di ki, 
son dövr   lər   də tə   rəf   lər ara   sın   da 
müs   bət di   na   mi   ka mü   şa   hi   də olun  -
maq   da   dır. Aİ ilə Azər   bay   can ara  -
sın   da vax   tı ilə im   za   lan   mış sa   ziş bu 
gü   nün real   lıq   la   rı ilə uy   ğun   laş   mır. 

Bu   na gö   rə də tə   rəf   lər ara   sın   da ye   ni 
sə   nə   din im   za   lan   ma   sı üz   rə da   nı   şıq-
  lar apa   rı   lır. Spi   ker ümid   var ol   du  -
ğu   nu bil   dir   di ki, Azər   bay   can   la Av -
 ro   pa İt   ti   fa   qı ara   sın   da mü   na   si   bət   lə  -
rin da   ha da də   rin   ləş   mə   si   nə ma   ne  -
çi   lik tö   rə   dən hal   lar tez   lik   lə öz 
mən   ti   qi həl   li   ni ta   pa   caq   dır: “Biz hər 
za   man bə   ra   bər   hü   quq   lu, qar   şı   lıq   lı 
hör   mə   tə əsas   la   nan əmək   daş   lı   ğa tə -
 rəf   dar ol   mu   şuq. An   caq bir sı   ra Av -
 ro   pa qu   rum   la   rı tə   rə   fin   dən öl   kə   mi  -
zə ya   naş   ma   da cid   di gər   gin   li   yə sə  -
bəb ola bi   lə   cək ad   dım   lar atıl   maq  -
da   dır. Bi   zə təz   yiq et   mək is   tə   yən 
qüv   və   lə   rə də   fə   lər   lə sü   but et   mi   şik 
ki, Azər   bay   can   la si   ya   si təz   yiq di  -
lin   də da   nış   maq ol   maz”.

Vurğulandı ki, AŞ   PA və AP tə  -
rə   fin   dən Azər   bay   can   la bağ   lı sə  -
nəd qə   bul et   mək ar   tıq bir ənə   nə 
ha   lı al   mış   dır. İn   san hü   quq   la   rı ilə 
əla   qə   dar müx   tə   lif mət   bu or   qan  -
lar   da dərc olun   muş ya   zı   lar əsa   sın-
  da öl   kə   miz   lə bağ   lı be   lə ad   dım   la  -
rın atıl   ma   sı qə   bu   le   dil   məz   dir. Be   lə 
mə   sə   lə   lər   də rəs   mi qu   rum   la   rın da 
fik   ri   ni öy   rən   mək da   ha ob   yek   tiv 
olar   dı. Azər   bay   can ha   ki   miy   yə   ti 
öl   kə   də in   san hü   quq   la   rı   nın qo   run  -
ma   sı, de   mok   ra   ti   ya   nın da   ha da 
möh   kəm   lən   mə   si üçün  gə   rək   li 
olan ad   dım   la   rı atır. Müs   tə   qil   lik 
əl   də et   dik   dən son   ra Av   ro   pa   ya in  -
teq   ra   si   ya və de   mok   ra   ti   ya   nın da   ha 
da də   rin   ləş   mə   si xal   qı   mı   zın dü   şü  -
nül   müş, şüur   lu se   çi   mi ol   muş   dur 
və biz bu si   ya   sə   tə bu gün də sa   di  -
qik.

Sədr qeyd et   di ki, bi   zi tən   qid 
edən Av   ro   pa öl   kə   lə   ri   nin öz   lə   rin   də 
də müx   tə   lif sa   hə   lər   də prob   lem   lər 
möv   cud   dur. La   kin on   la   rın məhz 
Azər   bay   can   da olan bir sı   ra nöq   san-
  la   rı qəs   dən şi   şirt   mə   si və bey   nəl   xalq 
təş   ki   lat   la   rı da bu   na alət edə   rək öl  -
kə   mi   zə təz   yiq gös   tər   mə   si an   la   şı   lan 
de   yil. İki   li stan   dart   la   ra son qoy   ma  -
ğın vax   tı çox   dan çat   mış   dır. 

Çox təəs   süf ki, in   san hü   quq   la   rı 
haq   qın   da ağı   z   do   lu   su da   nı   şan bə   zi 
si   ya   sət   çi   lər Azər   bay   ca   nın 20 faiz 
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tor   pa   ğı   nın iş   ğal olun   ma   sı   na, 1 mil-
  yon in   sa   nın öz yurd   la   rın   dan di  -
dər   gin düş   mə   si   nə, Xo   ca   lı soy   qı   rı  -
mı   na göz yu   mur   lar. BMT Təh   lü   kə-
  siz   lik Şu   ra   sı   nın, AŞ   PA-nın, AP-nin 
və di   gər bey   nəl   xalq qu   rum   la   rın 
Dağ   lıq Qa   ra   bağ ilə əla   qə   dar qə   bul 
et   di   yi qə   rar və qət   na   mə   lə   rin ye   ri   nə 
ye   ti   ril   mə   mə   si   nə bi   ga   nə ya   na   şır   lar. 
Azər   bay   ca   nın yer   ləş   di   yi re   gionu 
ta   nı   ma   yan, möv   cud geosi   ya   si real-
  lıq   lar   dan xə   bər   siz in   san   la   rın böl  -
gə   də baş ve   rən ha   di   sə   lə   rə qiy   mət 
ver   mə   si ən azın   dan qey   ri-cid   di bir 
hə   rə   kət   dir. 

Vol   ter Sti   vens bil   dir   di ki, sə   fə   rin 
məq   sə   di öl   kə   miz   də   ki və   ziy   yət   lə 
ya   xın   dan ta   nış ol   maq, on   la   rı ma  -
raq   lan   dı   ran mə   sə   lə   lər ət   ra   fın   da fi  -
kir mü   ba   di   lə   si apar   maq   dır.

Qo   naq de   di ki, ca   ri ilin no   yabr 
ayın   da Şərq tə   rəf   daş   lı   ğı çər   çi   və   sin-
  də Brüs   sel   də bö   yük bir təd   bi   rin 
ke   çi   ril   mə   si nə   zər   də tu   tul   muş   dur. 
O, təm   sil et   di   yi qu   rum   la Azər   bay  -
can ara   sın   da ye   ni sa   ziş üzə   rin   də 
işin baş   lan   ma   sın   dan məm   nun   luq 
duy   du   ğu   nu ifa   də et   di. 

Okt   yab   rın 3-də Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov öl   kə   miz   də sə  -
fər   də olan Uk   ray   na   nın xa   ri   ci iş   lər 
na   zi   ri Pav   lo Klim   ki   nin baş   çı   lıq et   di-
  yi nü   ma   yən   də he   yə   ti ilə gö   rüş   dü. 

Sədr bil   dir   di ki, Azər   bay   can və 
Uk   ray   na xalq   la   rı müs   tə   qil   lik əl   də 
et   dik   dən son   ra mü   na   si   bət   lər key  -
fiy   yət   cə ye   ni sə   viy   yə   yə yük   səl   miş-
  dir. Biz Uk   ray   na ilə əla   qə   lə   ri   mi   zin 
in   ki   şa   fı   nı xalq   la   rı   mı   zın ri   fa   hı na  -
mi   nə hər iki tə   rəf üçün önəm   li he  -
sab edi   rik. 

Spi   ker de   di ki, bu gün Mil   li 
Məc   lis   də dün   ya   nın müx   tə   lif öl   kə  -
lə   ri, o cüm   lə   dən Uk   ray   na   nın qa  -
nun   ve   ri   ci   lik or   qa   nı ilə par   la   ment  -
lə   ra   ra   sı əla   qə   lər üz   rə iş   çi qrup   la   rı 
fəaliy   yət gös   tə   rir. Zən   ni   miz   cə, bu 
sa   hə   də fəaliy   yə   tin ge   niş   lən   mə   si 
ümu   mi işin xey   ri   nə olar   dı.

Pav   lo Klim   kin par   la   ment   lə   rin 
ro   lu   nun əhə   miy   yə   ti   ni vur   ğu   la   ya  -
raq, qa   nun   ve   ri   ci   lik or   qan   la   rı ara  -
sın   da mü   na   si   bət   lə   rin ge   niş   lən   mə  -
si   ni önəm   li he   sab et   di.

Sent   yab   rın 26-da Mil   li Məc   lis 
Səd   ri   nin bi   rin   ci müavi   ni, Mü   da   fiə, 
təh   lü   kə   siz   lik və kor   rup   si   ya ilə mü -
 ba   ri   zə ko   mi   tə   si   nin səd   ri, Azər   bay  -
ca   nın NA   TO PA-da nü   ma   yən   də 
he   yə   ti   nin rəh   bə   ri Zi   ya   fət Əs   gə   rov 
NA   TO baş ka   ti   bi   nin Qaf   qaz və 
Mər   kə   zi Asi   ya üz   rə xü   su   si nü   ma  -
yən   də   si Ceyms Ap   pa   tu   ray ilə gö  -
rüş   dü.

Zi   ya   fət Əs   gə   rov əsa   sı Ümum  -
mil   li  li   de   ri   miz Hey   dər Əli   yev tə  -
rə   fin   dən qo   yu   lan Azər   bay   can-NA  -
TO  əla   qə   lə   ri   nin yük   sə   lən xət   lə in  -
ki   şaf et   di   yi   ni  söy   lə   di. Qeyd olun  -
du ki, Azər   bay   can Pre   zi   den   ti İl   ham 
Əli   yev  NA   TO-nun  8 sam   mi   tin   də 
iş   ti   rak edib. Öl   kə   miz  təş   ki   la   tın ke -
 çir   di   yi bü   tün  təd   bir   lə   rə qa   tı   lır və 
bu da  qu   rum   la mü   na   si   bət   lə   ri   mi  -
zin sə   viy   yə   si   nin əsas gös   tə   ri   ci   si  -
dir.

Bi   rin   ci vit   se-spi   ker öl   kə   mi   zin 
böl   gə   də əra   zi   lə   rin bö   lün   məz   li   yi 
prin   sip   lə   ri   nə sa   diq ol   du   ğu   nu, la  -
kin Er   mə   nis   tan-Azər   bay   can, Dağ  -
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lıq Qa   ra   bağ  mü   na   qi   şə   si   nin  re  -
gionun təh   lü   kə   siz   li   yi   ni  cid   di  təh  -
did  al   tın   da  sax   la   dı   ğı   nı  qeyd  et  -
di.

Ceyms Ap   pa   tu   ray NA   TO-nun 
sülh   mə   ram   lı  əmə   liy   yat   la   rın   da  
Azər   bay   ca   nın iş   ti   ra   kın   dan da   nış   dı  
və Əf   qa   nıs   tan   da   təh   lü   kə   siz   li   yin 
qo   run   ma   sı   na ver   di   yi dəs   tə   yə gö   rə 
öl   kə   mi   zə min   nət   dar   lı   ğı   nı  bil   dir   di. 
Son   ra  qo   naq  Dağ   lıq  Qa   ra   bağ mü -
 na   qi   şə   si   nin ya   rat   dı   ğı  fə   sad   la   ra,  
er   mə   ni   lər  tə   rə   fin   dən  tö   rə   di   lən fa  -
ciəli ha   di   sə   lə   rə  gö   rə  Azər   bay   can  
xal   qı   nın mə   yus   lu   ğun   dan  xə   bər  -
dar  ol   du   ğu   nu  bil   dir   di. Prob   le   min  
tez   lik   lə sülh yo   lu ilə, bey   nəl   xalq 
nor   ma   lar çər   çi   və   sin   də həl   li   nə 
ümid et   di   yi   ni vur   ğu   la   dı. 

Sent   yab   rın 26-da Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov öl   kə   miz   də sə -
 fər   də olan ATƏT Par   la   ment As  -
samb   le   ya   sı   nın Cə   nu   bi Qaf   qaz üz   rə 
xü   su   si nü   ma   yən   də   si Kris   tian Vi   ge-
  ni   nin baş   çı   lıq et   di   yi nü   ma   yən   də 
he   yə   ti ilə gö   rüş   dü.

Sədr ümid   var ol   du   ğu   nu bil   dir   di 
ki, qo   na   ğın bu sə   fə   ri öl   kə   miz   lə 
onun təm   sil et   di   yi təş   ki   lat ara   sın   da 
mü   na   si   bət   lə   rin in   ki   şa   fı   na öz də  -
yər   li töh   fə   si   ni ve   rə   cək   dir. 

Mil   li Məc   li   sin Səd   ri Dağ   lıq Qa  -
ra   bağ mü   na   qi   şə   si ba   rə   də də ət   raf   lı 
da   nış   dı. O, müx   tə   lif təş   ki   lat   lar tə  -
rə   fin   dən qə   bul olun   muş qə   rar, qət-
  na   mə və bə   yan   na   mə   lər   dən iba   rət 
Xa   ri   ci İş   lər Na   zir   li   yi tə   rə   fin   dən ha -
 zır   lan   mış sə   nə   di qo   na   ğa təq   dim 
et   di. Qeyd olun   du ki, prob   lem   lə 
bağ   lı bu qə   dər sə   nə   din qə   bul olun-
  ma   sı   na bax   ma   ya   raq, on   la   rın ic   ra   sı 
üçün heç bir təd   bir gö   rül   mə   miş  -
dir.

Spi   ker bil   dir   di ki, nü   fuz   lu bey  -
nəl   xalq qu   rum   lar Dağ   lıq Qa   ra   bağ 
mü   na   qi   şə   si ilə bağ   lı Azər   bay   ca   nın 
əra   zi bü   töv   lü   yü   nü dəs   tək   lə   yən sə  -
nəd qə   bul et   sə   lər də, bu   gü   nə   dək 
ATƏT-də be   lə bir ad   dım atıl   ma  -

mış   dır. Di   na   mik in   ki   şaf edən Azər-
  bay   ca   nın prob   le   mi baş   qa yol   lar   la 
həll et   mək üçün ki   fa   yət qə   dər gü  -
cü və qüd   rə   ti var   dır. An   caq biz 
bey   nəl   xalq qu   rum   lar qar   şı   sın   da 
gö   tür   dü   yü   müz öh   də   lik   lə   rə sa   diq 
qa   la   raq, mə   sə   lə   nin bey   nəl   xalq hü  -
quq nor   ma   la   rı çər   çi   və   sin   də həl   li   nə 
üs   tün   lük ve   ri   rik.

Kris   tian Vi   ge   nin Minsk Qru   pu  -
nun ötən dövr   də Dağ   lıq Qa   ra   bağ 
prob   le   mi ilə bağ   lı irə   li   lə   yi   şə nail 
ol   ma   ma   sın   dan təəs   süf   lən   di   yi   ni 
giz   lət   mə   di. Qo   naq qeyd et   di ki, is  -
tə   ni   lən hal   da mü   na   qi   şə zo   na   sın   da  
sta   tus-kvo   nun də   yiş   məz qal   ma   sı 
qə   bu   le   dil   məz   dir. 

Sent   yab   rın 14-də Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov öl   kə   miz   də sə -
 fər   də olan  Av   ro   pa Şu   ra   sı Par   la  -
ment As   samb   le   ya   sı   nın Mo   ni   to   rinq 
Ko   mi   tə   si   nin Azər   bay   can üz   rə 
həm   mə   ru   zə   çi   lə   ri Ste   fan Şen   na   kı 
və Se   zar Flo   rin Pre   da   nı qə   bul et   di.

Sədr de   di ki, Mo   ni   to   rinq Ko   mi  -
tə   si   nin həm   mə   ru   zə   çi   lə   ri tə   rə   fin   dən 
öl   kə   miz üz   rə ha   zır   lan   mış “Azər  -
bay   can   da de   mok   ra   tik tə   si   sat   la   rın 
fəaliy   yə   ti” ad   lı mə   ru   zə   nin mət   ni 
ilə ta   nış   dır. Qeyd edil   di ki, sə   nəd  -
də müs   bət mə   qam   lar   la ya   na   şı, sual 
do   ğu   ran bə   zi mə   sə   lə   lər də öz ək   si-
  ni tap   mış   dır. Azər   bay   can tə   rə   fi 
həm   mə   ru   zə   çi   lə   ri ma   raq   lan   dı   ran 
sual   la   rı bir   gə mü   za   ki   rə et   mə   yə ha -
 zır   dır. 

Vur   ğu   lan   dı ki, Azər   bay   can bü  -
tün is   ti   qa   mət   lər   də AŞ   PA ilə əmək  -
daş   lı   ğı ge   niş   lən   dir   mək niy   yə   tin   də-
  dir. La   kin bu əmək   daş   lıq qar   şı   lıq   lı 
hör   mə   tə əsas   lan   ma   lı və hər iki tə  -
rə   fin ma   raq   la   rı   na ca   vab ver   mə   li  -
dir. Azər   bay   can ha   ki   miy   yə   ti öz 
da   xi   li və xa   ri   ci si   ya   sə   ti   ni mil   li və 
döv   lət   çi   lik ma   raq   la   rı   na uy   ğun for  -
ma   laş   dı   rır. 

Ste   fan Şen   nak qeyd et   di ki, ilk 
də   fə   dir ki,  ses   si   ya   ya bir həf   tə qal  -
mış öl   kə üz   rə ha   zır   lan   mış he   sa   ba  -

tın mü   za   ki   rə   si məq   sə   di   lə hə   min 
döv   lə   tin nü   ma   yən   də   lə   ri ilə gö   rüş 
üçün be   lə bir sə   fər baş tu   tur. Biz 
he   sab edi   rik ki, Mo   ni   to   rinq Ko   mi  -
tə   si   nin Azər   bay   can üz   rə ha   zır   la   dı  -
ğı mə   ru   zə   də öz ək   si   ni ta   pan mə   sə-
  lə   lər ba   rə   də ye   rin   də mü   za   ki   rə   lər 
apar   maq ümu   mi işin xey   ri   nə olar  -
dı. 

Sent   yab   rın 8-də Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov ATƏT Par   la  -
ment As   samb   le   ya   sı   nın səd   ri xa   nım 
Kris   tin Mut   to   ne   nin baş   çı   lıq et   di   yi 
nü   ma   yən   də he   yə   ti   ni  qə   bul et   di.

Qə   bul   da spi   ker Dağ   lıq Qa   ra   bağ 
mü   na   qi   şə   si ilə əla   qə   dar ATƏT-in 
Minsk Qru   pu   nun ya   ra   dıl   ma   sı   na 
bax   ma   ya   raq, ötən 25 il ər   zin   də mü -
 na   qi   şə   nin həl   li is   ti   qa   mə   tin   də göz  -
lə   ni   lən nə   ti   cə   nin əl   də edil   mə   di   yi   ni 
söy   lə   di. Bil   di   ril   di ki, bu hal Azər  -
bay   can ic   ti   maiy   yə   tin   də bu qru   pa 
olan ina   mı get   dik   cə azal   dır. 

Dün   ya   nın di   gər böl   gə   lə   rin   də 
mü   na   qi   şə   lər baş ve   rən za   man iş  -
ğal   çı   ya qar   şı  sank   si   ya   lar qə   bul 
olu   nur, ona la   zı   mi təz   yiq   lər gös   tə-
  ri   lir.  An   caq Dağ   lıq Qa   ra   bağ mü  -
na   qi   şə   si ilə əla   qə   dar Er   mə   nis   ta   na 
mü   na   si   bət   də biz bu   nu gör   mü   rük. 
Əvə   zin   də isə cəb   hə xət   tin   də mül  -
ki in   san   lar, qo   ca   lar və uşaq   lar qət-
  lə ye   ti   ri   lir. Ötən ilin ap   re   lin   də 
Azər   bay   ca   nın Er   mə   nis   ta   nın təx   ri  -
ba   tı   na ver   di   yi ca   vab bir da   ha gös-
  tər   di ki, biz mü   na   qi   şə   ni baş   qa va  -
si   tə   lər   lə də  həll edə bi   lə   rik. An   caq 
biz öz bey   nəl   xalq öh   də   lik   lə   ri   mi   zə 
sa   di   qik. 

Kris   tin Mut   to   nen öl   kə Pre   zi  -
den   ti ilə ən müx   tə   lif is   ti   qa   mət   lər 
üz   rə - Dağ   lıq Qa   ra   bağ mü   na   qi   şə  -
si   nin həl   li yol   la   rı, təh   sil, Qə   dim 
İpək Yo   lu   nun bər   pa   sı və di   gər 
mə   sə   lə   lər   lə bağ   lı apa   rı   lan mü   za  -
ki   rə   lə   ri, Mil   li Məc   lis   də həm   kar   la   rı 
ilə ke   çir   di   yi gö   rüş   lə   ri yük   sək qiy  -
mət   lən   dir   di.
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sui-is  ti  fa  də edən Azər  bay  can Xalq 
Cəb  hə  si si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti zəbt et -
di. AXC-nin si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti de -
mok  ra  tik yol  lar  la de  yil, zo  ra  kı və 
qey  ri-si  vil me  tod  lar  la ələ ke  çir  mə -
si əs  lin  də bol  şe  viz  min açıq tə  za  hü-
 rü idi. Küt  lə psi  xo  lo  gi  ya  sı  nın və 
küt  lə  vi psi  xoz və  ziy  yə  tin ya  rat  dı  ğı 
im  kan  lar  dan ya  rar  la  nan, tə  sa  dü  fi 
və ida  rəet  mə təc  rü  bə  si  nə ma  lik ol -
ma  yan şəxs  lə  rin si  ya  si ha  ki  miy  yət-
 də təm  sil olun  ma  sı çox keç  mə  dən 
cə  miy  yət  də özü  nün ağır fə  sad  la  rı -
nı qa  ba  rıq şə  kil  də gös  tər  mə  yə baş -
la  dı.

Hə  min dövr  də Azər  bay  can xal -
qı çox  say  lı prob  lem  lər gir  da  bın  dan 
qur  tul  ma  ğın ye  ga  nə çı  xış yo  lu  nu 
ta  nın  mış si  ya  sət  çi Hey  dər Əli  ye  vin 
si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə də  vət edil  mə -
sin  də gö  rür  dü. Bu məq  səd  lə öl  kə 
zi  ya  lı  la  rı Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  sə  tə 
qa  yı  dı  şı  na ma  ne ol  maq üçün Mü -
təl  li  bov ha  ki  miy  yə  ti tə  rə  fin  dən or -

ta  ya atıl  mış “yaş sen  zi” ad  la  nan 
bəd  nam qey  ri-de  mok  ra  tik qa  nu -
nun ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na ça  lı  şır -
dı. Bu  nun  la bağ  lı ke  çi  ri  lən mi  tinq -
lər  də öl  kə və  tən  daş  la  rı  nın ək  sə  riy -
yə  ti yaş sen  zi  nin ləğv edil  mə  si  ni, 
Hey  dər Əli  ye  vin vaxt iti  ril  mə  dən 
si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə də  vət olunma-
sını və onun xalq ara  sın  da  kı nü  fu -
zun  dan ümum  mil  li mə  sə  lə  lə  rin 
həl  lin  də is  ti  fa  də edil  mə  si  ni zə  ru  ri 
sa  yır  dı  . 

Hey  dər Əli  yev hə  min dövr  də 
ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lə  rə fəal şə  kil -
də qo  şul  ma  ğı məq  sə  dəuy  ğun he -
sab et  mir  di. Bu gör  kəm  li si  ya  sət  çi 
hət  ta Nax  çı  van Ali Məc  li  si  nin sədr-
 li  yi  nə də mux  tar res  pub  li  ka əha  li -
si  nin və Ali Məc  lis üzv  lə  ri  nin çox -
say  lı tə  kid  lə  rin  dən və xa  hiş  lə  rin -
dən son  ra ra  zı  lıq ver  miş  di. La  kin 
is  tər Mü  təl  li  bov, is  tər  sə də AXC-
Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti tə  rə  fin  dən 
məq  səd  li şə  kil  də yad  dan çı  xa  rıl -

mış, ağır so  sial-iq  ti  sa  di prob  lem -
lər  lə üz  ləş  miş bu qə  dim tor  pa  ğın 
Hey  dər Əli  yev ida  rə  çi  li  yi  nə çox 
bö  yük eh  ti  ya  cı var idi. Nax  çı  van 
əha  li  si  nin tə  ləb  lə  ri nə  ti  cə  sin  də 
mux  tar res  pub  li  ka  nın Ali Məc  li  si -
nin Səd  ri se  çi  lən Hey  dər Əli  yev 
qı  sa bir vaxt ər  zin  də in  san  la  rın ona 
olan mü  na  si  bə  ti  ni doğ  rul  da  raq, 
blo  ka  da şə  raitin  də ya  şa  yan Nax  çı -
va  nın düş  dü  yü ağır və  ziy  yət  dən 
xi  la  sı üçün mü  hüm iş  lər gör  dü. Be -
lə mü  rək  kəb şə  rait  də son  ra  lar ta  ri -
xə “91-lər” ki  mi da  xil olan və  tən -
pər  vər zi  ya  lı  lar öl  kə  ni düş  dü  yü 
ağır böh  ran  dan qur  tar  maq məq  sə -
di ilə Hey  dər Əli  ye  və mü  ra  ciət 
ün  van  la  dı  lar. Hə  min mü  ra  ciət 
Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın ic  ti -
mai ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  nin ifa  də -
si idi. Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can 
zi  ya  lı  la  rı  nın mü  ra  ciəti  nə sək  kiz 
gün  dən son  ra “Ye  ni, müs  tə  qil 
Azər  bay  can uğ  run  da!” ça  ğı  rı  şı ilə 
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 1991-
ci il okt  yab  rın 18-də Müs  tə  qil  lik 
haq  qın  da Kons  ti  tu  si  ya Ak  tı  nı qə -
bul et  di və xal  qı  mı  zın hə  ya  tın  da 
ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin bü  növ  rə-
 si qo  yul  du. Müs  tə  qil  li  yin əl  də edil-
 mə  si öl  kə  miz qar  şı  sın  da çox ge  niş 
in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri açır  dı. La  kin 
hə  min il  lər  də baş  la  nan döv  lət qu -
ru  cu  lu  ğu pro  se  si çox bö  yük prob -
lem  lər və çə  tin  lik  lər  lə üz  ləş  di. 
Bun  la  rın bir qis  mi Er  mə  nis  ta  nın 
öl  kə  mi  zə əra  zi id  diala  rı irə  li sür -
mə  si və bu məq  səd  lə hər  bi tə  ca  vü-
 zə əl at  ma  sı nə  ti  cə  sin  də Azər  bay -

ca  nın tor  paq  la  rı  nı iş  ğal et  mə  si ilə 
bağ  lı idi. So  vet ha  ki  miy  yə  ti döv -
rün  də er  mə  ni se  pa  ra  tiz  mi  nin qar -
şı  sın  da ən bö  yük si  pər gör  kəm  li 
döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli  yev idi. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, məhz 1987-ci il -
də er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin töv  si  yə  si 
və dəs  tə  yi ilə Hey  dər Əli  yev Azər -
bay  can xal  qı  na qar  şı qə  rəz  li möv -
qe  də da  ya  nan M.Qor  ba  çov tə  rə  fin-
 dən si  ya  si ha  ki  miy  yət  dən uzaq  laş -
dı  rıl  dı və yal  nız bun  dan son  ra er -
mə  ni se  pa  ra  tiz  mi güc  lə  nə  rək Dağ -
lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  ni ye  ni  dən 
or  ta  ya at  dı. Bu dövr  də Er  mə  nis  ta -

nın hər  bi tə  ca  vü  zə əl at  ma  sı Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi yo -
lun  da cid  di bir prob  le  mə çev  ril  di.

Müs  tə  qil döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu 
üçün cid  di ma  neə ya  ra  dan di  gər 
prob  lem isə hə  min dövr  də sə  riş  tə -
siz və tə  sa  dü  fi adam  la  rın Azər  bay-
 can  da si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti ələ ke  çir -
mə  lə  ri ilə bağ  lı idi. Sə  riş  tə  siz və 
xə  ya  nət  kar si  ya  sə  ti ilə Azər  bay  can 
xal  qı  nın son  suz nif  rə  ti  nə sə  bəb 
olan və mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı ar  dı  cıl 
ola  raq tap  da  la  yan A.Mü  təl  li  bov 
ha  ki  miy  yə  ti tərk et  mək məc  bu  riy -
yə  tin  də qal  dı. Öl  kə  də  ki böh  ran  dan 

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin deputatı

Hər bir ta  ri  xi şəx  siy  yə  ti ya  şa  dan onun və  tə  nin və 
mil  lə  tin tə  rəq  qi  si  nə yö  nə  lən ide  ya  la  rı və bu ide  ya  la-
 rın prak  ti  ka  da real  laş  ma də  rə  cə  si  dir. Bir söz  lə, söz və 
əməl ara  sın  da üz  vi vəh  dət zə  ru  ri  dir. Ümum  mil  li li -
de  ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin bü  tün hə  yat və fəaliy  yə  ti 
məhz nə  zə  riy  yə və prak  ti  ka  nın uğur  lu tət  bi  qi ilə, 
“Qoy əda  lət zə  fər çal  sın!” şüarı  nı rəh  bər tu  ta  raq, 
xal  qın ri  fa  hı na  mi  nə yo  rul  maz əməl  lə  ri ilə sıx şə  kil -
də bağ  lı  dır. Ta  rix elə gə  tir  di ki, son  ra  lar Ulu ön  də  ri -
mi  zin ya  rat  dı  ğı par  ti  ya da yük  sək əda  lət prin  sip  lə  ri-
 nə sa  diq qal  dı  ğı üçün əda  lət  siz  li  yə qar  şı mü  ba  ri  zə 
zə  mi  nin  də for  ma  laş  dı və möh  kəm  lən  di.
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sui-is  ti  fa  də edən Azər  bay  can Xalq 
Cəb  hə  si si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti zəbt et -
di. AXC-nin si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti de -
mok  ra  tik yol  lar  la de  yil, zo  ra  kı və 
qey  ri-si  vil me  tod  lar  la ələ ke  çir  mə -
si əs  lin  də bol  şe  viz  min açıq tə  za  hü-
 rü idi. Küt  lə psi  xo  lo  gi  ya  sı  nın və 
küt  lə  vi psi  xoz və  ziy  yə  tin ya  rat  dı  ğı 
im  kan  lar  dan ya  rar  la  nan, tə  sa  dü  fi 
və ida  rəet  mə təc  rü  bə  si  nə ma  lik ol -
ma  yan şəxs  lə  rin si  ya  si ha  ki  miy  yət-
 də təm  sil olun  ma  sı çox keç  mə  dən 
cə  miy  yət  də özü  nün ağır fə  sad  la  rı -
nı qa  ba  rıq şə  kil  də gös  tər  mə  yə baş -
la  dı.

Hə  min dövr  də Azər  bay  can xal -
qı çox  say  lı prob  lem  lər gir  da  bın  dan 
qur  tul  ma  ğın ye  ga  nə çı  xış yo  lu  nu 
ta  nın  mış si  ya  sət  çi Hey  dər Əli  ye  vin 
si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə də  vət edil  mə -
sin  də gö  rür  dü. Bu məq  səd  lə öl  kə 
zi  ya  lı  la  rı Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  sə  tə 
qa  yı  dı  şı  na ma  ne ol  maq üçün Mü -
təl  li  bov ha  ki  miy  yə  ti tə  rə  fin  dən or -

ta  ya atıl  mış “yaş sen  zi” ad  la  nan 
bəd  nam qey  ri-de  mok  ra  tik qa  nu -
nun ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na ça  lı  şır -
dı. Bu  nun  la bağ  lı ke  çi  ri  lən mi  tinq -
lər  də öl  kə və  tən  daş  la  rı  nın ək  sə  riy -
yə  ti yaş sen  zi  nin ləğv edil  mə  si  ni, 
Hey  dər Əli  ye  vin vaxt iti  ril  mə  dən 
si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə də  vət olunma-
sını və onun xalq ara  sın  da  kı nü  fu -
zun  dan ümum  mil  li mə  sə  lə  lə  rin 
həl  lin  də is  ti  fa  də edil  mə  si  ni zə  ru  ri 
sa  yır  dı  . 

Hey  dər Əli  yev hə  min dövr  də 
ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lə  rə fəal şə  kil -
də qo  şul  ma  ğı məq  sə  dəuy  ğun he -
sab et  mir  di. Bu gör  kəm  li si  ya  sət  çi 
hət  ta Nax  çı  van Ali Məc  li  si  nin sədr-
 li  yi  nə də mux  tar res  pub  li  ka əha  li -
si  nin və Ali Məc  lis üzv  lə  ri  nin çox -
say  lı tə  kid  lə  rin  dən və xa  hiş  lə  rin -
dən son  ra ra  zı  lıq ver  miş  di. La  kin 
is  tər Mü  təl  li  bov, is  tər  sə də AXC-
Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti tə  rə  fin  dən 
məq  səd  li şə  kil  də yad  dan çı  xa  rıl -

mış, ağır so  sial-iq  ti  sa  di prob  lem -
lər  lə üz  ləş  miş bu qə  dim tor  pa  ğın 
Hey  dər Əli  yev ida  rə  çi  li  yi  nə çox 
bö  yük eh  ti  ya  cı var idi. Nax  çı  van 
əha  li  si  nin tə  ləb  lə  ri nə  ti  cə  sin  də 
mux  tar res  pub  li  ka  nın Ali Məc  li  si -
nin Səd  ri se  çi  lən Hey  dər Əli  yev 
qı  sa bir vaxt ər  zin  də in  san  la  rın ona 
olan mü  na  si  bə  ti  ni doğ  rul  da  raq, 
blo  ka  da şə  raitin  də ya  şa  yan Nax  çı -
va  nın düş  dü  yü ağır və  ziy  yət  dən 
xi  la  sı üçün mü  hüm iş  lər gör  dü. Be -
lə mü  rək  kəb şə  rait  də son  ra  lar ta  ri -
xə “91-lər” ki  mi da  xil olan və  tən -
pər  vər zi  ya  lı  lar öl  kə  ni düş  dü  yü 
ağır böh  ran  dan qur  tar  maq məq  sə -
di ilə Hey  dər Əli  ye  və mü  ra  ciət 
ün  van  la  dı  lar. Hə  min mü  ra  ciət 
Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın ic  ti -
mai ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  nin ifa  də -
si idi. Hey  dər Əli  yev Azər  bay  can 
zi  ya  lı  la  rı  nın mü  ra  ciəti  nə sək  kiz 
gün  dən son  ra “Ye  ni, müs  tə  qil 
Azər  bay  can uğ  run  da!” ça  ğı  rı  şı ilə 
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 1991-
ci il okt  yab  rın 18-də Müs  tə  qil  lik 
haq  qın  da Kons  ti  tu  si  ya Ak  tı  nı qə -
bul et  di və xal  qı  mı  zın hə  ya  tın  da 
ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin bü  növ  rə-
 si qo  yul  du. Müs  tə  qil  li  yin əl  də edil-
 mə  si öl  kə  miz qar  şı  sın  da çox ge  niş 
in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri açır  dı. La  kin 
hə  min il  lər  də baş  la  nan döv  lət qu -
ru  cu  lu  ğu pro  se  si çox bö  yük prob -
lem  lər və çə  tin  lik  lər  lə üz  ləş  di. 
Bun  la  rın bir qis  mi Er  mə  nis  ta  nın 
öl  kə  mi  zə əra  zi id  diala  rı irə  li sür -
mə  si və bu məq  səd  lə hər  bi tə  ca  vü-
 zə əl at  ma  sı nə  ti  cə  sin  də Azər  bay -

ca  nın tor  paq  la  rı  nı iş  ğal et  mə  si ilə 
bağ  lı idi. So  vet ha  ki  miy  yə  ti döv -
rün  də er  mə  ni se  pa  ra  tiz  mi  nin qar -
şı  sın  da ən bö  yük si  pər gör  kəm  li 
döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli  yev idi. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, məhz 1987-ci il -
də er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri  nin töv  si  yə  si 
və dəs  tə  yi ilə Hey  dər Əli  yev Azər -
bay  can xal  qı  na qar  şı qə  rəz  li möv -
qe  də da  ya  nan M.Qor  ba  çov tə  rə  fin-
 dən si  ya  si ha  ki  miy  yət  dən uzaq  laş -
dı  rıl  dı və yal  nız bun  dan son  ra er -
mə  ni se  pa  ra  tiz  mi güc  lə  nə  rək Dağ -
lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  ni ye  ni  dən 
or  ta  ya at  dı. Bu dövr  də Er  mə  nis  ta -

nın hər  bi tə  ca  vü  zə əl at  ma  sı Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi yo -
lun  da cid  di bir prob  le  mə çev  ril  di.

Müs  tə  qil döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu 
üçün cid  di ma  neə ya  ra  dan di  gər 
prob  lem isə hə  min dövr  də sə  riş  tə -
siz və tə  sa  dü  fi adam  la  rın Azər  bay-
 can  da si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti ələ ke  çir -
mə  lə  ri ilə bağ  lı idi. Sə  riş  tə  siz və 
xə  ya  nət  kar si  ya  sə  ti ilə Azər  bay  can 
xal  qı  nın son  suz nif  rə  ti  nə sə  bəb 
olan və mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı ar  dı  cıl 
ola  raq tap  da  la  yan A.Mü  təl  li  bov 
ha  ki  miy  yə  ti tərk et  mək məc  bu  riy -
yə  tin  də qal  dı. Öl  kə  də  ki böh  ran  dan 

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin deputatı

Hər bir ta  ri  xi şəx  siy  yə  ti ya  şa  dan onun və  tə  nin və 
mil  lə  tin tə  rəq  qi  si  nə yö  nə  lən ide  ya  la  rı və bu ide  ya  la-
 rın prak  ti  ka  da real  laş  ma də  rə  cə  si  dir. Bir söz  lə, söz və 
əməl ara  sın  da üz  vi vəh  dət zə  ru  ri  dir. Ümum  mil  li li -
de  ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin bü  tün hə  yat və fəaliy  yə  ti 
məhz nə  zə  riy  yə və prak  ti  ka  nın uğur  lu tət  bi  qi ilə, 
“Qoy əda  lət zə  fər çal  sın!” şüarı  nı rəh  bər tu  ta  raq, 
xal  qın ri  fa  hı na  mi  nə yo  rul  maz əməl  lə  ri ilə sıx şə  kil -
də bağ  lı  dır. Ta  rix elə gə  tir  di ki, son  ra  lar Ulu ön  də  ri -
mi  zin ya  rat  dı  ğı par  ti  ya da yük  sək əda  lət prin  sip  lə  ri-
 nə sa  diq qal  dı  ğı üçün əda  lət  siz  li  yə qar  şı mü  ba  ri  zə 
zə  mi  nin  də for  ma  laş  dı və möh  kəm  lən  di.
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se  pa  ra  tiz  m me  yil  lə  ri  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı, dün  ya  nın apa  rı  cı öl -
kə  lə  ri ilə neft st  ra  te  gi  ya  sı  nın əsa  sı -
nı qo  yan “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin 
im  za  lan  ma  sı Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob-
 le  mi  nin həl  li  nə tə  sir gös  tər  mə  yə, 
öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq aləm  də nü -
fu  zu  nun art  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  dı. 
1994-1995-ci il  lər  də baş ve  rən döv -
lət çev  ri  li  şi  nə cəhd  lər za  ma  nı YAP 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli -
ye  vin ət  ra  fın  da sıx bir  lə  şə  rək, xal -
qı  mı  zın ha  ki  miy  yə  tin mü  da  fiəsi 
is  ti  qa  mə  tin  də mo  no  lit bir  li  yinin 
ya  ran  ma  sı na  mi  nə uğur  la fəaliy  yət 
gös  tə  rə  rək za  ma  nın im  ta  ha  nın  dan 
şə  rəf  lə çıx  dı.

1995-ci ilin no  yab  rın  da Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın ar  tıq güc  lü 
si  ya  si təş  ki  lat ki  mi for  ma  laş  ma  sı, 
par  la  ment seç  ki  lə  rin  də səs  lə  rin ək -
sər çox  lu  ğu  nu qa  zan  ma  sı və öl  kə -
mi  zin ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da iq  ti -
dar par  ti  ya  sı ki  mi apa  rı  cı yer tut -
ma  sı döv  rün mən  ti  qi real  lı  ğı idi. 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si ba  xış  la  rın -
dan və si  ya  si fəl  sə  fə  sin  dən sə  mə  rə  li 

şə  kil  də bəh  rə  lən  mə  si par  ti  ya  nın qə -
lə  bə  lər qa  zan  ma  sı  nı şərt  lən  di  rir  di.

Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 
in  ki  şa  fı  nın ye  ni mər  hə  lə  si par  ti  ya -
nın I qu  rul  ta  yın  dan bu gü  nə  dək 
olan döv  rü əha  tə edir. I qu  rul  tay  da 
ay  dın ol  du ki, par  ti  ya ar  tıq təş  ki  la-
 ti ba  xım  dan for  ma  laş  mış və ideolo-
 ji ba  xım  dan güc  lən  miş si  ya  si təş  ki-
 lat ki  mi cə  miy  yət  də özü  nü təs  diq 
et  miş  dir. Par  ti  ya  nın I qu  rul  ta  yın  da 
İl  ham Əli  ye  vin sədr müavi  ni se  çil -
mə  si YAP-ın hə  ya  tın  da mü  hüm 
ha  di  sə  yə çev  ril  mək  lə, bu si  ya  si təş-
 ki  la  ta küt  lə  vi axı  nın güc  lən  mə  si  nə 
tə  sir gös  tə  rən mü  hüm fak  tor ol  du. 
İl  ham Əli  ye  vin şəx  si key  fiy  yət  lə  ri 
və iş  gü  zar  lı  ğı Azər  bay  can se  çi  ci  lə -
ri  nin onun pro  por  sional si  ya  hı  ya 
baş  çı  lıq et  di  yi Ye  ni Azər  bay  can 
Par  ti  ya  sın  dan mil  lət və  ki  li se  çil  mə-
 yə ina  mı  nı ar  tır  dı və be  lə  lik  lə, Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 2000-ci 
ilin par  la  ment seç  ki  lə  rin  də qə  lə  bə -
sin  də bö  yük rol oy  na  dı.

Xal  qı  mı  zın Hey  dər Əli  yev ide -
ya  la  rı  na, onun tə  rə  fin  dən uğur  la 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da  xi  li və xa  ri  ci si -
ya  sə  tə gös  tər  di  yi ta  ri  xi inam 2003-
cü il okt  yab  rın 15-də pre  zi  dent seç-
 ki  lə  rin  də özü  nü bir da  ha par  laq 
şə  kil  də bü  ru  zə ver  miş  dir. Be  lə ki, 
hə  min ta  rix  də Azər  bay  can xal  qı 
Hey  dər Əli  yev si  ya  si kur  su  nun la -
yiq  li da  vam  çı  sı möh  tə  rəm İl  ham 
Əli  ye  vi pre  zi  dent seç  mək  lə Ümum-
 mil  li li  de  ri  mi  zin par  laq gə  lə  cə  yə 
apa  ran işıq  lı yo  lu  na növ  bə  ti də  fə 
yük  sək eti  mad və sə  da  qət nü  ma  yiş 
et  dir  miş  dir.

III qu  rul  tay (2005, mart) YAP-ın 
hə  ya  tın  da növ  bə  ti və key  fiy  yət  cə 
ye  ni mər  hə  lə  nin əsa  sı  nı qoy  du. 
Par  ti  ya  nın ali fo  ru  mu Hey  dər Əli -
yev xət  ti  nə sa  diq ol  du  ğu  nu bir da -
ha təs  diq  lə  yə  rək öl  kə baş  çı  sı möh -
tə  rəm İl  ham Əli  ye  vin Ye  ni Azər -
bay  can Par  ti  ya  sı  nın səd  ri se  çil  mə -
si  nə yek  dil  lik  lə səs ver  di. IV və V 
qu  rul  tay  lar ye  ni mər  hə  lə  də par  ti -
ya  nın qar  şı  sın  da du  ran və  zi  fə  lə  ri 
və priori  tet is  ti  qa  mət  lə  ri müəy  yən 
et  di, gə  lə  cək fəaliy  yət  lə bağ  lı bir 
sı  ra mü  hüm qə  rar  lar çı  xar  dı. V qu -

YAP-25

baş  la  yan ca  vab ver  di. Bu za  man 
AXC-nin Nax  çı  van  da si  lah  lı döv  lət 
çev  ri  li  şi et  mək cəh  di Hey  dər Əli -
ye  vin xal  qa ar  xa  la  nan məq  səd  yön-
 lü si  ya  sə  ti və fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də 
bo  şa çıx  dı. 

Xal  qı  mı  zın və  tən  pər  vər öv  lad  la-
 rı  nın iş  ti  ra  kı ilə tez bir za  man  da 
öl  kə  mi  zin hər ye  rin  də ye  ni par  ti -
ya  nın tə  sis konf  ran  sı  nın ha  zır  lıq 

iş  lə  ri  nə start verildi. Azər  bay  ca  nın 
bü  tün re  gion  la  rın  da Hey  dər Əli -
yev şəx  siy  yə  ti  nə ina  nan in  san  lar 
par  ti  ya  nın yer  li st  ruk  tur  la  rı  nın for-
 ma  laş  ma  sın  da fəal iş  ti  rak et  mə  yə 
baş  la  dı  lar. Qı  sa vaxt ər  zin  də Azər -
bay  ca  nın ay  rı-ay  rı in  zi  ba  ti əra  zi  lə -
rin  də YAP təş  ki  lat ko  mi  tə  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı pro  se  si di  na  mik xa -
rak  ter al  dı. An  caq ha  ki  miy  yət or -

qan  la  rı açıq və giz  li şə  kil  də par  ti -
ya  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na və onu ya  rat -
ma  ğa ça  lı  şan in  san  la  ra qar  şı to  ta  li -
tar re  jim  lə  rə xas olan va  si  tə  lər  lə fi -
zi  ki və mə  nə  vi ter  ro  ra əl at  maq 
yo  lu  nu tut  du. 

Hət  ta YAP-ın hə  min dövr  də Ba -
kı şə  hə  rin  də tə  sis konf  ran  sı  nı ke -
çir  mək be  lə müm  kün ol  ma  dı. Çün-
 ki AXC-Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti Hey-
 dər Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə ya  ra  dı -
la  caq par  ti  ya  dan qor  xur və onun 
tə  sis olun  ma  sı  na çox bö  yük ma -
neələr tö  rə  dir  di. Bu  na gö  rə də par-
 ti  ya  nın tə  sis konf  ran  sı 1992-ci il 
no  yab  rın 21-də Nax  çı  van şə  hə  rin -
də ke  çi  ril  di. Konf  rans  da par  ti  ya  nın 
proq  ram və ni  zam  na  mə  si qə  bul 
olun  du və Hey  dər Əlir  za oğ  lu Əli-
 yev YAP-ın səd  ri se  çil  di. Bu  nun  la 
da, Azər  bay  ca  nın si  ya  si hə  ya  tı  na 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ad  lı 
möh  tə  şəm bir təş  ki  lat da  xil ol  du. 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz hə  min döv  rü 
be  lə qiy  mət  lən  dir  miş  dir: “Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı Azər  bay  can -
da ge  dən ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lə  rin 
içə  ri  sin  dən çı  xan zə  ru  rət  dir... Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın fər  qi on -
dan iba  rət  dir ki, bu par  ti  ya onu 
ya  rat  maq is  tə  yən, si  ya  si fəaliy  yət  lə 
məş  ğul ol  maq is  tə  yən adam  la  rın 
is  tək  lə  ri ilə, bir təş  ki  la  ti mər  kəz ol -
ma  dan, ağır şə  rait  də, bö  yük tə  qib -
lər şə  raitin  də ya  ran  mış bir par  ti  ya-
 dır”.

1993-cü il 15 iyun Azər  bay  can 
xal  qı  nın ta  ri  xin  də kəs  kin dö  nüş və 
key  fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  nin baş -
lan  ğı  cı  nı qoy  du. Bü  tün öm  rü  nü 
xal  qı  nın in  ki  şaf və tə  rəq  qi  si  nə həsr 
et  miş bu gör  kəm  li şəx  siy  yət ye  nə 
də ağır yü  kü öz üzə  ri  nə gö  tü  rə  rək 
ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dı 
və ta  ri  xi zə  ru  rət onu bir da  ha və  tə-
 nin xi  las  ka  rı  na çe  vir  di.

Qı  sa müd  dət ər  zin  də gö  rü  lən 
iş  lər - atəş  kə  sə nail olun  ma  sı, et  nik 
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se  pa  ra  tiz  m me  yil  lə  ri  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı, dün  ya  nın apa  rı  cı öl -
kə  lə  ri ilə neft st  ra  te  gi  ya  sı  nın əsa  sı -
nı qo  yan “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin 
im  za  lan  ma  sı Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob-
 le  mi  nin həl  li  nə tə  sir gös  tər  mə  yə, 
öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq aləm  də nü -
fu  zu  nun art  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xar  dı. 
1994-1995-ci il  lər  də baş ve  rən döv -
lət çev  ri  li  şi  nə cəhd  lər za  ma  nı YAP 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli -
ye  vin ət  ra  fın  da sıx bir  lə  şə  rək, xal -
qı  mı  zın ha  ki  miy  yə  tin mü  da  fiəsi 
is  ti  qa  mə  tin  də mo  no  lit bir  li  yinin 
ya  ran  ma  sı na  mi  nə uğur  la fəaliy  yət 
gös  tə  rə  rək za  ma  nın im  ta  ha  nın  dan 
şə  rəf  lə çıx  dı.

1995-ci ilin no  yab  rın  da Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın ar  tıq güc  lü 
si  ya  si təş  ki  lat ki  mi for  ma  laş  ma  sı, 
par  la  ment seç  ki  lə  rin  də səs  lə  rin ək -
sər çox  lu  ğu  nu qa  zan  ma  sı və öl  kə -
mi  zin ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tın  da iq  ti -
dar par  ti  ya  sı ki  mi apa  rı  cı yer tut -
ma  sı döv  rün mən  ti  qi real  lı  ğı idi. 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si ba  xış  la  rın -
dan və si  ya  si fəl  sə  fə  sin  dən sə  mə  rə  li 

şə  kil  də bəh  rə  lən  mə  si par  ti  ya  nın qə -
lə  bə  lər qa  zan  ma  sı  nı şərt  lən  di  rir  di.

Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 
in  ki  şa  fı  nın ye  ni mər  hə  lə  si par  ti  ya -
nın I qu  rul  ta  yın  dan bu gü  nə  dək 
olan döv  rü əha  tə edir. I qu  rul  tay  da 
ay  dın ol  du ki, par  ti  ya ar  tıq təş  ki  la-
 ti ba  xım  dan for  ma  laş  mış və ideolo-
 ji ba  xım  dan güc  lən  miş si  ya  si təş  ki-
 lat ki  mi cə  miy  yət  də özü  nü təs  diq 
et  miş  dir. Par  ti  ya  nın I qu  rul  ta  yın  da 
İl  ham Əli  ye  vin sədr müavi  ni se  çil -
mə  si YAP-ın hə  ya  tın  da mü  hüm 
ha  di  sə  yə çev  ril  mək  lə, bu si  ya  si təş-
 ki  la  ta küt  lə  vi axı  nın güc  lən  mə  si  nə 
tə  sir gös  tə  rən mü  hüm fak  tor ol  du. 
İl  ham Əli  ye  vin şəx  si key  fiy  yət  lə  ri 
və iş  gü  zar  lı  ğı Azər  bay  can se  çi  ci  lə -
ri  nin onun pro  por  sional si  ya  hı  ya 
baş  çı  lıq et  di  yi Ye  ni Azər  bay  can 
Par  ti  ya  sın  dan mil  lət və  ki  li se  çil  mə-
 yə ina  mı  nı ar  tır  dı və be  lə  lik  lə, Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 2000-ci 
ilin par  la  ment seç  ki  lə  rin  də qə  lə  bə -
sin  də bö  yük rol oy  na  dı.

Xal  qı  mı  zın Hey  dər Əli  yev ide -
ya  la  rı  na, onun tə  rə  fin  dən uğur  la 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da  xi  li və xa  ri  ci si -
ya  sə  tə gös  tər  di  yi ta  ri  xi inam 2003-
cü il okt  yab  rın 15-də pre  zi  dent seç-
 ki  lə  rin  də özü  nü bir da  ha par  laq 
şə  kil  də bü  ru  zə ver  miş  dir. Be  lə ki, 
hə  min ta  rix  də Azər  bay  can xal  qı 
Hey  dər Əli  yev si  ya  si kur  su  nun la -
yiq  li da  vam  çı  sı möh  tə  rəm İl  ham 
Əli  ye  vi pre  zi  dent seç  mək  lə Ümum-
 mil  li li  de  ri  mi  zin par  laq gə  lə  cə  yə 
apa  ran işıq  lı yo  lu  na növ  bə  ti də  fə 
yük  sək eti  mad və sə  da  qət nü  ma  yiş 
et  dir  miş  dir.

III qu  rul  tay (2005, mart) YAP-ın 
hə  ya  tın  da növ  bə  ti və key  fiy  yət  cə 
ye  ni mər  hə  lə  nin əsa  sı  nı qoy  du. 
Par  ti  ya  nın ali fo  ru  mu Hey  dər Əli -
yev xət  ti  nə sa  diq ol  du  ğu  nu bir da -
ha təs  diq  lə  yə  rək öl  kə baş  çı  sı möh -
tə  rəm İl  ham Əli  ye  vin Ye  ni Azər -
bay  can Par  ti  ya  sı  nın səd  ri se  çil  mə -
si  nə yek  dil  lik  lə səs ver  di. IV və V 
qu  rul  tay  lar ye  ni mər  hə  lə  də par  ti -
ya  nın qar  şı  sın  da du  ran və  zi  fə  lə  ri 
və priori  tet is  ti  qa  mət  lə  ri müəy  yən 
et  di, gə  lə  cək fəaliy  yət  lə bağ  lı bir 
sı  ra mü  hüm qə  rar  lar çı  xar  dı. V qu -
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baş  la  yan ca  vab ver  di. Bu za  man 
AXC-nin Nax  çı  van  da si  lah  lı döv  lət 
çev  ri  li  şi et  mək cəh  di Hey  dər Əli -
ye  vin xal  qa ar  xa  la  nan məq  səd  yön-
 lü si  ya  sə  ti və fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də 
bo  şa çıx  dı. 

Xal  qı  mı  zın və  tən  pər  vər öv  lad  la-
 rı  nın iş  ti  ra  kı ilə tez bir za  man  da 
öl  kə  mi  zin hər ye  rin  də ye  ni par  ti -
ya  nın tə  sis konf  ran  sı  nın ha  zır  lıq 

iş  lə  ri  nə start verildi. Azər  bay  ca  nın 
bü  tün re  gion  la  rın  da Hey  dər Əli -
yev şəx  siy  yə  ti  nə ina  nan in  san  lar 
par  ti  ya  nın yer  li st  ruk  tur  la  rı  nın for-
 ma  laş  ma  sın  da fəal iş  ti  rak et  mə  yə 
baş  la  dı  lar. Qı  sa vaxt ər  zin  də Azər -
bay  ca  nın ay  rı-ay  rı in  zi  ba  ti əra  zi  lə -
rin  də YAP təş  ki  lat ko  mi  tə  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı pro  se  si di  na  mik xa -
rak  ter al  dı. An  caq ha  ki  miy  yət or -

qan  la  rı açıq və giz  li şə  kil  də par  ti -
ya  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na və onu ya  rat -
ma  ğa ça  lı  şan in  san  la  ra qar  şı to  ta  li -
tar re  jim  lə  rə xas olan va  si  tə  lər  lə fi -
zi  ki və mə  nə  vi ter  ro  ra əl at  maq 
yo  lu  nu tut  du. 

Hət  ta YAP-ın hə  min dövr  də Ba -
kı şə  hə  rin  də tə  sis konf  ran  sı  nı ke -
çir  mək be  lə müm  kün ol  ma  dı. Çün-
 ki AXC-Mü  sa  vat ha  ki  miy  yə  ti Hey-
 dər Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə ya  ra  dı -
la  caq par  ti  ya  dan qor  xur və onun 
tə  sis olun  ma  sı  na çox bö  yük ma -
neələr tö  rə  dir  di. Bu  na gö  rə də par-
 ti  ya  nın tə  sis konf  ran  sı 1992-ci il 
no  yab  rın 21-də Nax  çı  van şə  hə  rin -
də ke  çi  ril  di. Konf  rans  da par  ti  ya  nın 
proq  ram və ni  zam  na  mə  si qə  bul 
olun  du və Hey  dər Əlir  za oğ  lu Əli-
 yev YAP-ın səd  ri se  çil  di. Bu  nun  la 
da, Azər  bay  ca  nın si  ya  si hə  ya  tı  na 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ad  lı 
möh  tə  şəm bir təş  ki  lat da  xil ol  du. 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz hə  min döv  rü 
be  lə qiy  mət  lən  dir  miş  dir: “Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı Azər  bay  can -
da ge  dən ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lə  rin 
içə  ri  sin  dən çı  xan zə  ru  rət  dir... Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın fər  qi on -
dan iba  rət  dir ki, bu par  ti  ya onu 
ya  rat  maq is  tə  yən, si  ya  si fəaliy  yət  lə 
məş  ğul ol  maq is  tə  yən adam  la  rın 
is  tək  lə  ri ilə, bir təş  ki  la  ti mər  kəz ol -
ma  dan, ağır şə  rait  də, bö  yük tə  qib -
lər şə  raitin  də ya  ran  mış bir par  ti  ya-
 dır”.

1993-cü il 15 iyun Azər  bay  can 
xal  qı  nın ta  ri  xin  də kəs  kin dö  nüş və 
key  fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  nin baş -
lan  ğı  cı  nı qoy  du. Bü  tün öm  rü  nü 
xal  qı  nın in  ki  şaf və tə  rəq  qi  si  nə həsr 
et  miş bu gör  kəm  li şəx  siy  yət ye  nə 
də ağır yü  kü öz üzə  ri  nə gö  tü  rə  rək 
ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dı 
və ta  ri  xi zə  ru  rət onu bir da  ha və  tə-
 nin xi  las  ka  rı  na çe  vir  di.

Qı  sa müd  dət ər  zin  də gö  rü  lən 
iş  lər - atəş  kə  sə nail olun  ma  sı, et  nik 
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 nı möh  kəm  lən  di  rən mü  hüm iq  ti  sa -
di-si  ya  si qə  lə  bə  dir. Bu  dur YAP-ın 
ha  ki  miy  yət  də ol  du  ğu döv  rün real -
lıq  la  rı.

Proq  ra  mın  da müs  tə  qil döv  lət  çi -
li  yi, qa  nun  çu  lu  ğu, azər  bay  can  çı  lı -
ğı, və  tən  çi  li  yi, va  ris  li  yi, ya  ra  dı  cı 
tə  ka  mü  lü, konst  ruk  tiv əmək  daş  lı -
ğı, və  tən  daş həm  rəy  li  yi  ni, so  sial 
əda  lət prin  sip  lə  ri  ni rəh  bər tu  tan 
YAP-ın cə  miy  yət  də ro  lu və nü  fu  zu 
dur  ma  dan ar  tır, öl  kə  də baş ve  rən 
ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lə  rə tə  sir im -
kan  la  rı get  dik  cə ge  niş  lə  nir. Bü  tün 
bu amil  lər heç şüb  hə  siz par  ti  ya  ya 
üzv axı  nı  nı sü  rət  lən  di  rir. Be  lə ki, 
ötən dövr ər  zin  də par  ti  ya  nın sı  ra -
la  rı kə  miy  yət  cə art  mış, key  fiy  yət  cə 
yük  səl  miş  dir. Ha  zır  da YAP-ın 701 
min  dən ar  tıq üz  vü var ki, on  lar da 
cə  miy  yə  tin ən müx  tə  lif so  sial və 
de  moq  ra  fik qrup  la  rı  nı təm  sil edir -
lər. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Ye  ni Azər  bay  can Par -
ti  ya  sı Azər  bay  ca  nın müasir ta  ri -
xin  də bö  yük bir fe  no  men  dir. Bir 
da  ha de  mək is  tə  yi  rəm ki, çə  tin şə -
rait  də, təz  yiq  lər  lə, hə  də-qor  xu  lar  la 

üz  lə  şə  rək, bü  tün məh  ru  miy  yət  lər -
lə üz  lə  şə  rək, həm par  ti  ya üçün, 
həm par  ti  ya fəal  la  rı, həm də öl  kə 
üçün, de  mək olar, ən ağır dö  nəm -
də ya  ra  nan bu par  ti  ya möh  kəm -
lən  di, güc  lən  di və bu gün böl  gə  də 
onun ana  lo  qu yox  dur. Nəin  ki 
Azər  bay  can  da, qon  şu öl  kə  lər  də də 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ki  mi 

güc  lü, mü  tə  şək  kil qüv  və yox  dur”.
Bu söz  lər biz  lə  ri - YAP üzv  lə  ri  ni 

bir da  ha Hey  dər Əli  yev yo  lu ilə 
uğur  lu gə  lə  cə  yə ruh  lan  dı  rır və rəh-
 bər te  zis  lər ki  mi öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı 
na  mi  nə fəaliy  yə  ti  miz  də qa  za  na  ca -
ğı  mız ye  ni uğur  la  rı  mı  za sti  mul ve -
rir.

YAP-25

rul  tay həm də onun  la əla  mət  dar -
dır ki, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, 
YUNESKO və İSESKO-nun xoş  mə-
 ram  lı sə  fi  ri Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye-
 va YAP səd  ri  nin müavi  ni se  çil  di. 
Da  ha son  ra - 2017-ci il fev  ra  lın 
21-də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin sə -
rən  ca  mı ilə Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye-
 va Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi -
rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti tə  yin edil  di. 
Bu fak  tor heç şüb  hə  siz par  ti  ya  nın 
si  ya  si fəaliy  yə  ti  nə ye  ni im  puls və 
di  na  mizm qa  zan  dır  dı. 

Ümu  miy  yət  lə, öl  kə  də bü  tün sə -
viy  yə  lər  də (pre  zi  dent, par  la  ment, 
bə  lə  diy  yə) ke  çi  ri  lən seç  ki  lər YAP 
üçün hər də  fə növ  bə  ti sı  naq və şə -
rəf  li im  ta  han ol  muş  dur. Par  ti  ya 
seç  ki  lə  rə hər  tə  rəf  li və cid  di ha  zır -
la  şa  raq öz seç  ki təc  rü  bə  si  ni və 
möv  cud po  ten  sialı  nı sə  fər  bər et -
miş  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Pre  zi  den  ti və YAP səd  ri İl  ham 

Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən nə  həng miq  yas  lı is  la  hat -
lar, re  gion  la  rın so  sial-iq  ti  sa  di cə -
hət  dən di  na  mik in  ki  şa  fı, iş  siz  li  yin 
ləğ  vi və yox  sul  lu  ğun ara  dan qal -
dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də gö  rü  lən iş  lər 
YAP-ın irə  li sür  dü  yü na  mi  zəd  lə -
rin təb  li  ğat-təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı -
nın əsas is  ti  nad nöq  tə  si ol  muş  dur. 
YAP tə  sir  li və inan  dı  rı  cı təb  li  ğat-
təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı qu  ra  raq, 
müasir seç  ki tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan 
ge  niş is  ti  fa  də edə  rək bü  tün sə  viy -
yə  lər  də ke  çi  ril  miş seç  ki  lər  də hər 
də  fə növ  bə  ti inam  lı qə  lə  bə  si  ni qa -
zan  mış  dır. 

Də  rin və uni  ver  sal böh  ran  dan çı -
xa  raq cə  mi 20 il ər  zin  də kos  mik 
döv  lət  lər sı  ra  sı  na da  xil olan, dün  ya-
 nın ən mö  tə  bər bey  nəl  xalq fo  rum  la-
 rı  na ev sa  hib  li  yi edən, qlo  bal ka  tak-
 lizm  lər  lə çal  xa  la  nan re  gion  da mul -
ti  kul  tu  ra  liz  min qa  la  sı  na çev  ri  lən, 

so  sial-iq  ti  sa  di və hər  bi cə  hət  dən 
gün  dən-gü  nə in  ki  şaf edən müs  tə  qil 
Azər  bay  can bu gün ha  mı  mı  zın qü -
rur mən  bə  yi  dir. Sa  də  cə son iki ay  da 
baş ve  rən  lər bu  gün  kü Azər  bay  can 
real  lı  ğı  nın ən ba  riz nü  mu  nə  si  dir. 
Be  lə ki, 2017-ci ilin 14 sent  yabr ta  ri -
xin  də “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin 2050-
ci ilə  dək uza  dıl  ma  sı öl  kə  mi  zin eti -
bar  lı və sta  bil in  ki  şaf edən döv  lət 
ki  mi bü  tün dün  ya  da nü  fu  zu  nun 
yük  səl  mə  si, əha  li  mi  zin ri  fa  hı  nın tə -
mi  na  tı ba  xı  mın  dan bö  yük st  ra  te  ji 
əhə  miy  yət da  şı  yır. Ha  be  lə ca  ri ilin 
30 okt  yab  rın  da Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu xət  ti  nin açıl  ma  sı Azər -
bay  ca  nın Av  ra  si  ya  nın geosi  ya  si 
nəq  liy  yat mər  kə  zi  nə çev  ril  mə  si yo -
lun  da atıl  mış ən mü  hüm ad  dım  dır. 
Mil  yon  dan ar  tıq sər  ni  şin, 17 mil  yon 
ton  dan ar  tıq yük da  şın  ma  sı nə  zər -
də tu  tu  lan bu xətt həm də tə  ca  vüz -
kar Er  mə  nis  ta  nın st  ra  te  ji blo  ka  da  sı-

“Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın
müasir tarixində böyük bir fenomendir. Bir
daha demək istəyirəm ki, çətin şəraitdə, təz
yiqlərlə, hədəqorxularla üzləşərək, bütün
məhrumiyyətlərlə üzləşərək, həm partiya
üçün,həmpartiyafəalları,həmdəölkəüçün,
deməkolar,ənağırdönəmdəyarananbupar
tiyamöhkəmləndi,gücləndivəbugünbölgədə
onun analoqu yoxdur. Nəinki Azərbaycanda,
qonşuölkələrdədəYeniAzərbaycanPartiyası
kimigüclü,mütəşəkkilqüvvəyoxdur”.

İlhamƏliyev  
YeniAzərbaycanPartiyasınınsədri
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 nı möh  kəm  lən  di  rən mü  hüm iq  ti  sa -
di-si  ya  si qə  lə  bə  dir. Bu  dur YAP-ın 
ha  ki  miy  yət  də ol  du  ğu döv  rün real -
lıq  la  rı.

Proq  ra  mın  da müs  tə  qil döv  lət  çi -
li  yi, qa  nun  çu  lu  ğu, azər  bay  can  çı  lı -
ğı, və  tən  çi  li  yi, va  ris  li  yi, ya  ra  dı  cı 
tə  ka  mü  lü, konst  ruk  tiv əmək  daş  lı -
ğı, və  tən  daş həm  rəy  li  yi  ni, so  sial 
əda  lət prin  sip  lə  ri  ni rəh  bər tu  tan 
YAP-ın cə  miy  yət  də ro  lu və nü  fu  zu 
dur  ma  dan ar  tır, öl  kə  də baş ve  rən 
ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lə  rə tə  sir im -
kan  la  rı get  dik  cə ge  niş  lə  nir. Bü  tün 
bu amil  lər heç şüb  hə  siz par  ti  ya  ya 
üzv axı  nı  nı sü  rət  lən  di  rir. Be  lə ki, 
ötən dövr ər  zin  də par  ti  ya  nın sı  ra -
la  rı kə  miy  yət  cə art  mış, key  fiy  yət  cə 
yük  səl  miş  dir. Ha  zır  da YAP-ın 701 
min  dən ar  tıq üz  vü var ki, on  lar da 
cə  miy  yə  tin ən müx  tə  lif so  sial və 
de  moq  ra  fik qrup  la  rı  nı təm  sil edir -
lər. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi: “Ye  ni Azər  bay  can Par -
ti  ya  sı Azər  bay  ca  nın müasir ta  ri -
xin  də bö  yük bir fe  no  men  dir. Bir 
da  ha de  mək is  tə  yi  rəm ki, çə  tin şə -
rait  də, təz  yiq  lər  lə, hə  də-qor  xu  lar  la 

üz  lə  şə  rək, bü  tün məh  ru  miy  yət  lər -
lə üz  lə  şə  rək, həm par  ti  ya üçün, 
həm par  ti  ya fəal  la  rı, həm də öl  kə 
üçün, de  mək olar, ən ağır dö  nəm -
də ya  ra  nan bu par  ti  ya möh  kəm -
lən  di, güc  lən  di və bu gün böl  gə  də 
onun ana  lo  qu yox  dur. Nəin  ki 
Azər  bay  can  da, qon  şu öl  kə  lər  də də 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ki  mi 

güc  lü, mü  tə  şək  kil qüv  və yox  dur”.
Bu söz  lər biz  lə  ri - YAP üzv  lə  ri  ni 

bir da  ha Hey  dər Əli  yev yo  lu ilə 
uğur  lu gə  lə  cə  yə ruh  lan  dı  rır və rəh-
 bər te  zis  lər ki  mi öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı 
na  mi  nə fəaliy  yə  ti  miz  də qa  za  na  ca -
ğı  mız ye  ni uğur  la  rı  mı  za sti  mul ve -
rir.

YAP-25

rul  tay həm də onun  la əla  mət  dar -
dır ki, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, 
YUNESKO və İSESKO-nun xoş  mə-
 ram  lı sə  fi  ri Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye-
 va YAP səd  ri  nin müavi  ni se  çil  di. 
Da  ha son  ra - 2017-ci il fev  ra  lın 
21-də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin sə -
rən  ca  mı ilə Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye-
 va Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi -
rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti tə  yin edil  di. 
Bu fak  tor heç şüb  hə  siz par  ti  ya  nın 
si  ya  si fəaliy  yə  ti  nə ye  ni im  puls və 
di  na  mizm qa  zan  dır  dı. 

Ümu  miy  yət  lə, öl  kə  də bü  tün sə -
viy  yə  lər  də (pre  zi  dent, par  la  ment, 
bə  lə  diy  yə) ke  çi  ri  lən seç  ki  lər YAP 
üçün hər də  fə növ  bə  ti sı  naq və şə -
rəf  li im  ta  han ol  muş  dur. Par  ti  ya 
seç  ki  lə  rə hər  tə  rəf  li və cid  di ha  zır -
la  şa  raq öz seç  ki təc  rü  bə  si  ni və 
möv  cud po  ten  sialı  nı sə  fər  bər et -
miş  dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı -
nın Pre  zi  den  ti və YAP səd  ri İl  ham 

Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən nə  həng miq  yas  lı is  la  hat -
lar, re  gion  la  rın so  sial-iq  ti  sa  di cə -
hət  dən di  na  mik in  ki  şa  fı, iş  siz  li  yin 
ləğ  vi və yox  sul  lu  ğun ara  dan qal -
dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də gö  rü  lən iş  lər 
YAP-ın irə  li sür  dü  yü na  mi  zəd  lə -
rin təb  li  ğat-təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı -
nın əsas is  ti  nad nöq  tə  si ol  muş  dur. 
YAP tə  sir  li və inan  dı  rı  cı təb  li  ğat-
təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı qu  ra  raq, 
müasir seç  ki tex  no  lo  gi  ya  la  rın  dan 
ge  niş is  ti  fa  də edə  rək bü  tün sə  viy -
yə  lər  də ke  çi  ril  miş seç  ki  lər  də hər 
də  fə növ  bə  ti inam  lı qə  lə  bə  si  ni qa -
zan  mış  dır. 

Də  rin və uni  ver  sal böh  ran  dan çı -
xa  raq cə  mi 20 il ər  zin  də kos  mik 
döv  lət  lər sı  ra  sı  na da  xil olan, dün  ya-
 nın ən mö  tə  bər bey  nəl  xalq fo  rum  la-
 rı  na ev sa  hib  li  yi edən, qlo  bal ka  tak-
 lizm  lər  lə çal  xa  la  nan re  gion  da mul -
ti  kul  tu  ra  liz  min qa  la  sı  na çev  ri  lən, 

so  sial-iq  ti  sa  di və hər  bi cə  hət  dən 
gün  dən-gü  nə in  ki  şaf edən müs  tə  qil 
Azər  bay  can bu gün ha  mı  mı  zın qü -
rur mən  bə  yi  dir. Sa  də  cə son iki ay  da 
baş ve  rən  lər bu  gün  kü Azər  bay  can 
real  lı  ğı  nın ən ba  riz nü  mu  nə  si  dir. 
Be  lə ki, 2017-ci ilin 14 sent  yabr ta  ri -
xin  də “Əs  rin mü  qa  vi  lə  si”nin 2050-
ci ilə  dək uza  dıl  ma  sı öl  kə  mi  zin eti -
bar  lı və sta  bil in  ki  şaf edən döv  lət 
ki  mi bü  tün dün  ya  da nü  fu  zu  nun 
yük  səl  mə  si, əha  li  mi  zin ri  fa  hı  nın tə -
mi  na  tı ba  xı  mın  dan bö  yük st  ra  te  ji 
əhə  miy  yət da  şı  yır. Ha  be  lə ca  ri ilin 
30 okt  yab  rın  da Ba  kı-Tbi  li  si-Qars 
də  mir yo  lu xət  ti  nin açıl  ma  sı Azər -
bay  ca  nın Av  ra  si  ya  nın geosi  ya  si 
nəq  liy  yat mər  kə  zi  nə çev  ril  mə  si yo -
lun  da atıl  mış ən mü  hüm ad  dım  dır. 
Mil  yon  dan ar  tıq sər  ni  şin, 17 mil  yon 
ton  dan ar  tıq yük da  şın  ma  sı nə  zər -
də tu  tu  lan bu xətt həm də tə  ca  vüz -
kar Er  mə  nis  ta  nın st  ra  te  ji blo  ka  da  sı-

“Yeni Azərbaycan Partiyası Azərbaycanın
müasir tarixində böyük bir fenomendir. Bir
daha demək istəyirəm ki, çətin şəraitdə, təz
yiqlərlə, hədəqorxularla üzləşərək, bütün
məhrumiyyətlərlə üzləşərək, həm partiya
üçün,həmpartiyafəalları,həmdəölkəüçün,
deməkolar,ənağırdönəmdəyarananbupar
tiyamöhkəmləndi,gücləndivəbugünbölgədə
onun analoqu yoxdur. Nəinki Azərbaycanda,
qonşuölkələrdədəYeniAzərbaycanPartiyası
kimigüclü,mütəşəkkilqüvvəyoxdur”.

İlhamƏliyev  
YeniAzərbaycanPartiyasınınsədri
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da Ma   liy   yə Mo   ni   to   rin   qi İda   rə   si 
ara   sın   da ci   na   yət yo   lu ilə əl   də edil  -
miş pul və   sait   lə   ri   nin və ya di   gər 
əm   la   kın le   qal   laş   dı   rıl   ma   sı   na və ter  -
ror   çu   lu   ğun ma   liy   yə   ləş   di   ril   mə   si   nə 
qar   şı mü   ba   ri   zə sa   hə   sin   də əmək  -
daş   lı   ğa dair” An   laş   ma Me   mo   ran  -
du   mu   nu təs   diq et   di   lər. 

De   pu   tat   lar “Azər   bay   can Res   pub-
  li   ka   sı   nın Pre   zi   den   ti İ.H.Əli   ye   vin və 
Qa   za   xıs   tan Res   pub   li   ka   sı   nın Pre   zi  -
den   ti N.A.Na   zar   ba   ye   vin Bir   gə Bə  -
yan   na   mə   si   nin təs   diq edil   mə   si haq  -
qın   da” qanun layihəsini də sə   sə 
qo   ya   raq təs   diq   lə   di   lər.

İc   las   da bir sı   ra bey   nəl   xalq sə  -
nəd   lər, o cüm   lə   dən Azər   bay   can 
Hö   ku   mə   ti ilə Qa   za   xıs   tan Hö   ku  -
mə   ti ara   sın   da bit   ki ka   ran   ti   ni və 
mü   ha   fi   zə   si sa   hə   sin   də əmək   daş   lıq 
haq   qın   da, bu öl   kə   lər ara   sın   da 
bey   nəl   xalq av   to   mo   bil əla   qə   lə   ri 
haq   qın   da, Azər   bay   can Təh   sil Na  -
zir   li   yi ilə Qa   za   xıs   tan Təh   sil və 
Elm Na   zir   li   yi ara   sın   da əmək   daş  -
lıq haq   qın   da sa   ziş   lə   ri, həm   çi   nin 
iki   qat ver   gi   yə cəlb et   mə   yə yol ve  -
ril   mə   mə   si, gə   lir və əm   lak ver   gi   lə  -
ri   nin ödə   nil   mə   sin   dən ya   yın   ma 
hal   la   rı   nın qar   şı   sı   nın alın   ma   sı haq-

  qın   da 16 sent   yabr 1996-cı il ta   rix   li 
sa   zi   şə əla   və və də   yi   şik   lik   lə   rin 
edil   mə   si ba   rə   də Azər   bay   can və 
Qa   za   xıs   tan hö   ku   mət   lə   ri ara   sın   da 
pro   to   ko   lu təs   diq et   di   lər.

İc   las   da “Mü   qa   vi   lə   lər hü   qu   qu 
haq   qın   da Vya   na Kon   ven   si   ya   sı”na 
qo   şul   maq ba   rə   də” qa   nun la   yi   hə   si 
də sə   sə qo   yu   la   raq qə   bul edil   di.

Son   ra mil   lət və   kil   lə   ri “Azər   bay  -
can Res   pub   li   ka   sı Hö   ku   mə   ti ilə 
Mon   te   neq   ro Hö   ku   mə   ti ara   sın   da 
ica   zə   siz ya   şa   yan şəxs   lə   rin read   mis-
  si   ya   sı haq   qın   da” Sa   zi   şi, “GUAM 
üz   vü olan döv   lət   lə   rin döv   lət sər  -
həd   lə   rin   dən ke   çi   ri   lən mal   lar və 
nəq   liy   yat va   si   tə   lə   ri haq   qın   da göm-
  rük pro   se   dur   la   rı   nın müəy   yən nə   ti-
  cə   lə   ri   nin qar   şı   lıq   lı ta   nın   ma   sı ba   rə  -
də GUAM üz   vü olan döv   lət   lə   rin 
göm   rük qu   rum   la   rı ara   sın   da” Pro  -
to   ko   lu təsdiqlədilər. O cümlədən 
“Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Hö   ku  -
mə   ti ilə Ci   bu   ti Res   pub   li   ka   sı Hö   ku-
  mə   ti ara   sın   da ha   va əla   qə   si haq   qın-
  da”, həm   çi   nin “Azər   bay   can Res  -
pub   li   ka   sı   nın Döv   lət Mül   ki Aviasi  -
ya Ad   mi   nist   ra   si   ya   sı ilə Döv   lət   lə   r-
ara   sı Aviasi   ya Ko   mi   tə   si ara   sın   da 
aviasi   ya ha   di   sə   lə   ri   nin araş   dı   rıl   ma  -

sı və qar   şı   sı   nın alın   ma   sı sa   hə   sin   də 
qar   şı   lıq   lı fəaliy   yət haq   qın   da”, “Qa -
 çaq   mal   çı   lıq və göm   rük qay   da   la   rı  -
nın po   zul   ma   sı   na dair İq   ti   sa   di 
Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı   nın mə   lu   mat 
ba   za   sı   nın ya   ra   dıl   ma   sı və fəaliy   yə   ti 
ba   rə   də”, Azər   bay   ca   nın Laos, həm 
də Kos   ta-Ri   ka hö   ku   mət   lə   ri ilə dip  -
lo   ma   tik və xid   mə   ti pas   port   la   ra 
ma   lik şəxs   lə   rin vi   za tə   lə   bin   dən 
azad edil   mə   si haq   qın   da sa   ziş   lə   ri 
təs   diq et   di   lər.

Gü   nün ikin   ci ya   rı   sın   da işi   ni da  -
vam et   di   rən Mil   li Məc   li   sin ic   la   sın   da 
da   ha bir sı   ra va   cib sə   nəd   lər mü   za  -
ki   rə   yə çı   xa   rıl   dı. Mil   li Məc   lis Səd   ri  -
nin bi   rin   ci müavi   ni, Mü   da   fiə, təh   lü-
  kə   siz   lik və kor   rup   si   ya ilə mü   ba   ri   zə 
ko   mi   tə   si   nin səd   ri Zi   ya   fət Əs   gə   ro  -
vun və Mil   li Məc   lis Səd   ri   nin müavi-
  ni, Tə   bii eh   ti   yat   lar, ener   ge   ti   ka və 
eko   lo   gi   ya ko   mi   tə   si   nin səd   ri Va   leh 
Ələs   gə   ro   vun təq   di   mat   la   rın   dan son-
  ra “Hər   bi və   zi   fə və hər   bi xid   mət 
haq   qın   da”, “Kor   rup   si   ya   ya qar   şı 
mü   ba   ri   zə haq   qın   da”, “Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı   nın döv   lət sər   hə   di haq-
  qın   da” və “Me   liora   si   ya və ir   ri   qa   si  -
ya haq   qın   da” qa   nun   la   ra tex   ni   ki də -
 yi   şik   lik   lər edil   di. 

PARLAMENT

Milli Məclisin 
payız 
sessiyasının 
ilk plenar 
iclası keçirildi

Okt   yab   rın 2-də Mil   li Məc   li   sin 
pa   yız ses   si   ya   sı   nın ilk ple   nar ic   la   sı 
ke   çi   ril   di. Mil   li Məc   li   sin Səd   ri Oq  -
tay Əsə   dov ses   si   ya   nı açıq elan et  -
dik   dən son   ra Azər   bay   can Res   pub  -
li   ka   sı   nın Döv   lət Him   ni səs   lən   di   ril  -
di.

Par   la   men   tin spi   ke   ri ses   si   ya   nın 
baş   lan   ma   sı mü   na   si   bə   ti ilə de   pu   tat-
  la   rı təb   rik edə   rək bil   dir   di ki, Mil   li 
Məc   lis 2017-ci ilin yaz və növ   bə  -
dən   kə   nar ses   si   ya   la   rı   nı uğur   la ba   şa 
vur   muş   dur: “Mil   li Məc   li   sin Kons  -
ti   tu   si   ya ilə nə   zər   də tu   tu   lan qa   nun  -
ve   ri   ci   lik sə   la   hiy   yət   lə   ri tam həcm   də 
ye   ri   nə ye   ti   ril   miş   dir. Döv   lət baş   çı   sı 
cə   nab İl   ham Əli   ye   vin uzaq   gö   rən 
si   ya   sə   ti   nin par   la   ment sə   viy   yə   sin  -
də dəs   tək   lən   mə   si üçün la   zı   mi təd  -
bir   lər hə   ya   ta ke   çi   ril   miş   dir. Par   la  -
men   tin 14 ic   la   sın   da 268 qa   nun və 
qə   rar qə   bul edil   miş   dir”.

Cə   nab Sədr vur   ğu   la   dı ki, Mil   li 
Məc   li   sin bey   nəl   xalq əla   qə   lə   ri də 
in   ki   şaf et   miş, par   la   men   tin yaz və 
növ   bə   dən   kə   nar ses   si   ya   la   rın   da və 
son   ra   kı dövr   də 33 öl   kə   yə 90-dan 
çox sə   fər hə   ya   ta ke   çi   ril   miş, 34 xa   ri-
  ci döv   lə   tin və 12 bey   nəl   xalq təş   ki  -
la   tın 70 nü   ma   yən   də he   yə   ti Mil   li 

Məc   lis   də ol   muş   dur. O cüm   lə   dən 
Mil   li Məc   li   sin xət   ti ilə Ba   kı   da 4 
bey   nəl   xalq təş   ki   la   tın təd   bir   lə   ri ke  -
çi   ril   miş   dir. 

Oq   tay Əsə   dov de   di ki, bu ic   las  -
da pa   yız ses   si   ya   sı   nın qa   nun   ve   ri   ci  -
lik iş   lə   ri pla   nının mü   za   ki   rəsi və bir 
sı   ra zə   ru   ri akt   la   rın qə   bul olun   ma   sı 
nə   zər   də tu   tu   lur. Spi   ker qeyd et   di 
ki, bu   gün   kü ic   la   sın gün   də   li   yi   nə 34 
mə   sə   lə da   xil edil   miş   dir. 

Plenar iclasda əv   vəl   cə Azər   bay  -
can Res   pub   li   ka   sı Mil   li Məc   li   si   nin 
2017-ci il pa   yız ses   si   ya   sı   nın qa   nun-
  ve   ri   ci   lik iş   lə   ri pla   nı mü   za   ki   rə olun-
  du. De   pu   tat   lar Si   ya   vuş Nov   ru   zov, 
Əli Mə   sim   li, Fa   zil Mus   ta   fa, Va   hid 
Əh   mə   dov, Fə   rəc Qu   li   yev, Za   hid 
Oruc, Ta   hir Rza   yev, Mu   sa Qu   li   yev, 
Qə   ni   rə Pa   şa   ye   va, Əli Hü   seyn   li, As -
 tan Şah   ver   di   yev, Ay   dın Mir   zə   za  -
də, Ja   lə Əli   ye   va, Mu   sa Qa   sım   lı, 
Xan   hü   seyn Ka   zım   lı, Çin   giz Qə   ni  -
za   də və El   man Məm   mə   dov pa   yız 
ses   si   ya   sı   nın qa   nun   ve   ri   ci   lik iş   lə   ri 
pla   nı ba   rə   də fi   kir   lə   ri   ni bil   dir   di   lər, 
qeyd və tək   lif   lə   ri   ni ver   di   lər. 

Qa   nun   ve   ri   ci   lik iş   lə   ri pla   nı təs  -
diq   lən   dik   dən son   ra de   pu   tat   lar Xə  -
qa   ni Sər   xan oğ   lu Ab   dul   la   ye   vin 

Azər   bay   can Mər   kə   zi Ban   kı   nın İda-
  rə He   yə   ti   nin üzv   lü   yün   dən azad 
edil   mə   si haq   qın   da qə   rar la   yi   hə   si   ni 
sə   sə qo   ya   raq təs   diq   lə   di   lər.

Mil   lət və   kil   lə   ri Mil   li Məc   lis Səd-
  ri   nin bi   rin   ci müavi   ni, Mü   da   fiə, 
təh   lü   kə   siz   lik və kor   rup   si   ya ilə mü -
 ba   ri   zə ko   mi   tə   si   nin səd   ri Zi   ya   fət 
Əs   gə   ro   vun təq   di   ma   tın   dan son   ra 
“Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Hö   ku  -
mə   ti ilə Tür   ki   yə Res   pub   li   ka   sı Hö  -
ku   mə   ti ara   sın   da SAH/SAM/BDD 
(Sual   tı Hü   cum/Sual   tı Mü   da   fiə/Bi  -
rin   ci Də   rə   cə   li Dal   ğıc) bir   gə tə   lim 
müd   də   tin   də Ev Sa   hi   bi Öl   kə dəs   tə  -
yi   nin şərt   lə   ri   nə dair” An   laş   ma Me -
 mo   ran   du   mu   nu, “Azər   bay   can Res  -
pub   li   ka   sı   nın Mü   da   fiə Na   zir   li   yi ilə 
Əf   qa   nıs   tan İs   lam Res   pub   li   ka   sı   nın 
Mü   da   fiə Na   zir   li   yi ara   sın   da Əf   qa  -
nıs   tan İs   lam Res   pub   li   ka   sı Mü   da   fiə 
Na   zir   li   yi   nin hər   bi qul   luq   çu   la   rı   nın 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın Mü  -
da   fiə Na   zir   li   yi   nin xü   su   si tə   yi   nat   lı 
təh   sil müəs   si   sə   lə   rin   də təh   sil al   ma  -
la   rı haq   qın   da” Sa   zi   şi və “Azər   bay  -
can Res   pub   li   ka   sı   nın Ma   liy   yə Ba  -
zar   la   rı   na Nə   za   rət Pa   la   ta   sı ilə İran 
İs   lam Res   pub   li   ka   sı   nın İq   ti   sa   di Mə -
 sə   lə   lər və Ma   liy   yə Na   zir   li   yi ya   nın  -
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da Ma   liy   yə Mo   ni   to   rin   qi İda   rə   si 
ara   sın   da ci   na   yət yo   lu ilə əl   də edil  -
miş pul və   sait   lə   ri   nin və ya di   gər 
əm   la   kın le   qal   laş   dı   rıl   ma   sı   na və ter  -
ror   çu   lu   ğun ma   liy   yə   ləş   di   ril   mə   si   nə 
qar   şı mü   ba   ri   zə sa   hə   sin   də əmək  -
daş   lı   ğa dair” An   laş   ma Me   mo   ran  -
du   mu   nu təs   diq et   di   lər. 

De   pu   tat   lar “Azər   bay   can Res   pub-
  li   ka   sı   nın Pre   zi   den   ti İ.H.Əli   ye   vin və 
Qa   za   xıs   tan Res   pub   li   ka   sı   nın Pre   zi  -
den   ti N.A.Na   zar   ba   ye   vin Bir   gə Bə  -
yan   na   mə   si   nin təs   diq edil   mə   si haq  -
qın   da” qanun layihəsini də sə   sə 
qo   ya   raq təs   diq   lə   di   lər.

İc   las   da bir sı   ra bey   nəl   xalq sə  -
nəd   lər, o cüm   lə   dən Azər   bay   can 
Hö   ku   mə   ti ilə Qa   za   xıs   tan Hö   ku  -
mə   ti ara   sın   da bit   ki ka   ran   ti   ni və 
mü   ha   fi   zə   si sa   hə   sin   də əmək   daş   lıq 
haq   qın   da, bu öl   kə   lər ara   sın   da 
bey   nəl   xalq av   to   mo   bil əla   qə   lə   ri 
haq   qın   da, Azər   bay   can Təh   sil Na  -
zir   li   yi ilə Qa   za   xıs   tan Təh   sil və 
Elm Na   zir   li   yi ara   sın   da əmək   daş  -
lıq haq   qın   da sa   ziş   lə   ri, həm   çi   nin 
iki   qat ver   gi   yə cəlb et   mə   yə yol ve  -
ril   mə   mə   si, gə   lir və əm   lak ver   gi   lə  -
ri   nin ödə   nil   mə   sin   dən ya   yın   ma 
hal   la   rı   nın qar   şı   sı   nın alın   ma   sı haq-

  qın   da 16 sent   yabr 1996-cı il ta   rix   li 
sa   zi   şə əla   və və də   yi   şik   lik   lə   rin 
edil   mə   si ba   rə   də Azər   bay   can və 
Qa   za   xıs   tan hö   ku   mət   lə   ri ara   sın   da 
pro   to   ko   lu təs   diq et   di   lər.

İc   las   da “Mü   qa   vi   lə   lər hü   qu   qu 
haq   qın   da Vya   na Kon   ven   si   ya   sı”na 
qo   şul   maq ba   rə   də” qa   nun la   yi   hə   si 
də sə   sə qo   yu   la   raq qə   bul edil   di.

Son   ra mil   lət və   kil   lə   ri “Azər   bay  -
can Res   pub   li   ka   sı Hö   ku   mə   ti ilə 
Mon   te   neq   ro Hö   ku   mə   ti ara   sın   da 
ica   zə   siz ya   şa   yan şəxs   lə   rin read   mis-
  si   ya   sı haq   qın   da” Sa   zi   şi, “GUAM 
üz   vü olan döv   lət   lə   rin döv   lət sər  -
həd   lə   rin   dən ke   çi   ri   lən mal   lar və 
nəq   liy   yat va   si   tə   lə   ri haq   qın   da göm-
  rük pro   se   dur   la   rı   nın müəy   yən nə   ti-
  cə   lə   ri   nin qar   şı   lıq   lı ta   nın   ma   sı ba   rə  -
də GUAM üz   vü olan döv   lət   lə   rin 
göm   rük qu   rum   la   rı ara   sın   da” Pro  -
to   ko   lu təsdiqlədilər. O cümlədən 
“Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Hö   ku  -
mə   ti ilə Ci   bu   ti Res   pub   li   ka   sı Hö   ku-
  mə   ti ara   sın   da ha   va əla   qə   si haq   qın-
  da”, həm   çi   nin “Azər   bay   can Res  -
pub   li   ka   sı   nın Döv   lət Mül   ki Aviasi  -
ya Ad   mi   nist   ra   si   ya   sı ilə Döv   lət   lə   r-
ara   sı Aviasi   ya Ko   mi   tə   si ara   sın   da 
aviasi   ya ha   di   sə   lə   ri   nin araş   dı   rıl   ma  -

sı və qar   şı   sı   nın alın   ma   sı sa   hə   sin   də 
qar   şı   lıq   lı fəaliy   yət haq   qın   da”, “Qa -
 çaq   mal   çı   lıq və göm   rük qay   da   la   rı  -
nın po   zul   ma   sı   na dair İq   ti   sa   di 
Əmək   daş   lıq Təş   ki   la   tı   nın mə   lu   mat 
ba   za   sı   nın ya   ra   dıl   ma   sı və fəaliy   yə   ti 
ba   rə   də”, Azər   bay   ca   nın Laos, həm 
də Kos   ta-Ri   ka hö   ku   mət   lə   ri ilə dip  -
lo   ma   tik və xid   mə   ti pas   port   la   ra 
ma   lik şəxs   lə   rin vi   za tə   lə   bin   dən 
azad edil   mə   si haq   qın   da sa   ziş   lə   ri 
təs   diq et   di   lər.

Gü   nün ikin   ci ya   rı   sın   da işi   ni da  -
vam et   di   rən Mil   li Məc   li   sin ic   la   sın   da 
da   ha bir sı   ra va   cib sə   nəd   lər mü   za  -
ki   rə   yə çı   xa   rıl   dı. Mil   li Məc   lis Səd   ri  -
nin bi   rin   ci müavi   ni, Mü   da   fiə, təh   lü-
  kə   siz   lik və kor   rup   si   ya ilə mü   ba   ri   zə 
ko   mi   tə   si   nin səd   ri Zi   ya   fət Əs   gə   ro  -
vun və Mil   li Məc   lis Səd   ri   nin müavi-
  ni, Tə   bii eh   ti   yat   lar, ener   ge   ti   ka və 
eko   lo   gi   ya ko   mi   tə   si   nin səd   ri Va   leh 
Ələs   gə   ro   vun təq   di   mat   la   rın   dan son-
  ra “Hər   bi və   zi   fə və hər   bi xid   mət 
haq   qın   da”, “Kor   rup   si   ya   ya qar   şı 
mü   ba   ri   zə haq   qın   da”, “Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı   nın döv   lət sər   hə   di haq-
  qın   da” və “Me   liora   si   ya və ir   ri   qa   si  -
ya haq   qın   da” qa   nun   la   ra tex   ni   ki də -
 yi   şik   lik   lər edil   di. 

PARLAMENT

Milli Məclisin 
payız 
sessiyasının 
ilk plenar 
iclası keçirildi

Okt   yab   rın 2-də Mil   li Məc   li   sin 
pa   yız ses   si   ya   sı   nın ilk ple   nar ic   la   sı 
ke   çi   ril   di. Mil   li Məc   li   sin Səd   ri Oq  -
tay Əsə   dov ses   si   ya   nı açıq elan et  -
dik   dən son   ra Azər   bay   can Res   pub  -
li   ka   sı   nın Döv   lət Him   ni səs   lən   di   ril  -
di.

Par   la   men   tin spi   ke   ri ses   si   ya   nın 
baş   lan   ma   sı mü   na   si   bə   ti ilə de   pu   tat-
  la   rı təb   rik edə   rək bil   dir   di ki, Mil   li 
Məc   lis 2017-ci ilin yaz və növ   bə  -
dən   kə   nar ses   si   ya   la   rı   nı uğur   la ba   şa 
vur   muş   dur: “Mil   li Məc   li   sin Kons  -
ti   tu   si   ya ilə nə   zər   də tu   tu   lan qa   nun  -
ve   ri   ci   lik sə   la   hiy   yət   lə   ri tam həcm   də 
ye   ri   nə ye   ti   ril   miş   dir. Döv   lət baş   çı   sı 
cə   nab İl   ham Əli   ye   vin uzaq   gö   rən 
si   ya   sə   ti   nin par   la   ment sə   viy   yə   sin  -
də dəs   tək   lən   mə   si üçün la   zı   mi təd  -
bir   lər hə   ya   ta ke   çi   ril   miş   dir. Par   la  -
men   tin 14 ic   la   sın   da 268 qa   nun və 
qə   rar qə   bul edil   miş   dir”.

Cə   nab Sədr vur   ğu   la   dı ki, Mil   li 
Məc   li   sin bey   nəl   xalq əla   qə   lə   ri də 
in   ki   şaf et   miş, par   la   men   tin yaz və 
növ   bə   dən   kə   nar ses   si   ya   la   rın   da və 
son   ra   kı dövr   də 33 öl   kə   yə 90-dan 
çox sə   fər hə   ya   ta ke   çi   ril   miş, 34 xa   ri-
  ci döv   lə   tin və 12 bey   nəl   xalq təş   ki  -
la   tın 70 nü   ma   yən   də he   yə   ti Mil   li 

Məc   lis   də ol   muş   dur. O cüm   lə   dən 
Mil   li Məc   li   sin xət   ti ilə Ba   kı   da 4 
bey   nəl   xalq təş   ki   la   tın təd   bir   lə   ri ke  -
çi   ril   miş   dir. 

Oq   tay Əsə   dov de   di ki, bu ic   las  -
da pa   yız ses   si   ya   sı   nın qa   nun   ve   ri   ci  -
lik iş   lə   ri pla   nının mü   za   ki   rəsi və bir 
sı   ra zə   ru   ri akt   la   rın qə   bul olun   ma   sı 
nə   zər   də tu   tu   lur. Spi   ker qeyd et   di 
ki, bu   gün   kü ic   la   sın gün   də   li   yi   nə 34 
mə   sə   lə da   xil edil   miş   dir. 

Plenar iclasda əv   vəl   cə Azər   bay  -
can Res   pub   li   ka   sı Mil   li Məc   li   si   nin 
2017-ci il pa   yız ses   si   ya   sı   nın qa   nun-
  ve   ri   ci   lik iş   lə   ri pla   nı mü   za   ki   rə olun-
  du. De   pu   tat   lar Si   ya   vuş Nov   ru   zov, 
Əli Mə   sim   li, Fa   zil Mus   ta   fa, Va   hid 
Əh   mə   dov, Fə   rəc Qu   li   yev, Za   hid 
Oruc, Ta   hir Rza   yev, Mu   sa Qu   li   yev, 
Qə   ni   rə Pa   şa   ye   va, Əli Hü   seyn   li, As -
 tan Şah   ver   di   yev, Ay   dın Mir   zə   za  -
də, Ja   lə Əli   ye   va, Mu   sa Qa   sım   lı, 
Xan   hü   seyn Ka   zım   lı, Çin   giz Qə   ni  -
za   də və El   man Məm   mə   dov pa   yız 
ses   si   ya   sı   nın qa   nun   ve   ri   ci   lik iş   lə   ri 
pla   nı ba   rə   də fi   kir   lə   ri   ni bil   dir   di   lər, 
qeyd və tək   lif   lə   ri   ni ver   di   lər. 

Qa   nun   ve   ri   ci   lik iş   lə   ri pla   nı təs  -
diq   lən   dik   dən son   ra de   pu   tat   lar Xə  -
qa   ni Sər   xan oğ   lu Ab   dul   la   ye   vin 

Azər   bay   can Mər   kə   zi Ban   kı   nın İda-
  rə He   yə   ti   nin üzv   lü   yün   dən azad 
edil   mə   si haq   qın   da qə   rar la   yi   hə   si   ni 
sə   sə qo   ya   raq təs   diq   lə   di   lər.

Mil   lət və   kil   lə   ri Mil   li Məc   lis Səd-
  ri   nin bi   rin   ci müavi   ni, Mü   da   fiə, 
təh   lü   kə   siz   lik və kor   rup   si   ya ilə mü -
 ba   ri   zə ko   mi   tə   si   nin səd   ri Zi   ya   fət 
Əs   gə   ro   vun təq   di   ma   tın   dan son   ra 
“Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Hö   ku  -
mə   ti ilə Tür   ki   yə Res   pub   li   ka   sı Hö  -
ku   mə   ti ara   sın   da SAH/SAM/BDD 
(Sual   tı Hü   cum/Sual   tı Mü   da   fiə/Bi  -
rin   ci Də   rə   cə   li Dal   ğıc) bir   gə tə   lim 
müd   də   tin   də Ev Sa   hi   bi Öl   kə dəs   tə  -
yi   nin şərt   lə   ri   nə dair” An   laş   ma Me -
 mo   ran   du   mu   nu, “Azər   bay   can Res  -
pub   li   ka   sı   nın Mü   da   fiə Na   zir   li   yi ilə 
Əf   qa   nıs   tan İs   lam Res   pub   li   ka   sı   nın 
Mü   da   fiə Na   zir   li   yi ara   sın   da Əf   qa  -
nıs   tan İs   lam Res   pub   li   ka   sı Mü   da   fiə 
Na   zir   li   yi   nin hər   bi qul   luq   çu   la   rı   nın 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın Mü  -
da   fiə Na   zir   li   yi   nin xü   su   si tə   yi   nat   lı 
təh   sil müəs   si   sə   lə   rin   də təh   sil al   ma  -
la   rı haq   qın   da” Sa   zi   şi və “Azər   bay  -
can Res   pub   li   ka   sı   nın Ma   liy   yə Ba  -
zar   la   rı   na Nə   za   rət Pa   la   ta   sı ilə İran 
İs   lam Res   pub   li   ka   sı   nın İq   ti   sa   di Mə -
 sə   lə   lər və Ma   liy   yə Na   zir   li   yi ya   nın  -
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PARLAMENT

“Po   lis haq   qın   da” və “Azər   bay  -
can po   li   si   nin 100 il   li   yi (1918-2018)” 
yu   bi   ley me   da   lı   nın tə   sis edil   mə   si 
ilə əla   qə   dar “Azər   bay   can Res   pub   li-
  ka   sı   nın or   den və me   dal   la   rı   nın tə   sis 
edil   mə   si haq   qın   da” qa   nun   lar   da 
də   yi   şik   lik edil   mə   si ba   rə   də qa   nun 
la   yi   hə   lə   ri ilə bağ   lı Mil   li Məc   li   sin 
Hü   quq si   ya   sə   ti və döv   lət qu   ru   cu  -
lu   ğu ko   mi   tə   si   nin səd   ri Əli Hü  -
seyn   li mə   lu   mat ver   di. Bil   dir   di ki,  
ilk sə   nə   də edi   lən də   yi   şik   lik   lər “Da -
 xi   li iş   lər or   qan   la   rın   da xid   mət keç  -
mə haq   qın   da” Əsas   na   mə   də də   yi  -
şik   lik   lər edil   mə   si ilə bağ   lı qa   nu   na 
uy   ğun   laş   dır   ma məq   sə   di da   şı   yır. 

O qeyd et   di ki, di   gər sə   nə   də əsa-
  sən isə Azər   bay   can po   li   si   nin yu   bi  -
ley me   da   lı tə   sis edi   lə   cək. Ko   mi   tə 
səd   ri vur   ğu   la   dı ki, Azər   bay   ca   nın 
or   den və me   dal   la   rı sı   ra   sı   na be   lə bir 
me   da   lın da   xil edil   mə   si qü   rur   ve   ri  -
ci   dir. La   yi   hə   lər sə   sə qo   yu   la   raq qə  -

bul edil   di.
İc   las   da həm   çi   nin “Azər   bay   can 

Mər   kə   zi Ban   kı haq   qın   da”, “İn   ves  -
ti   si   ya fond   la   rı haq   qın   da”, “Da   şın  -
maz əm   la   kın döv   lət re   yest   ri haq  -
qın   da” və “İpo   te   ka haq   qın   da” qa  -
nun   la   ra da re   dak   tə xa   rak   ter   li də   yi-
  şik   lik   lər edil   di.

De   pu   tat   lar həm   çi   nin Mül   ki Mə  -
cəl   lə   yə, “Yol hə   rə   kə   ti haq   qın   da”, 
“Hü   qu   qi şəxs   lə   rin döv   lət qey   diy  -
ya   tı və döv   lət re   yest   ri haq   qın   da”, 
“Da   şın   maz əm   la   kın döv   lət re   yest   ri 
haq   qın   da” və “Əmək pen   si   ya   la   rı 
haq   qın   da” qa   nun   la   ra tək   lif olu   nan 
tex   ni   ki xa   rak   ter   li də   yi   şik   lik   lə   rə 
müs   bət mü   na   si   bət bil   dir   di   lər. 

İc   las   da mü   za   ki   rə   yə çı   xa   rı   lan so  -
nun   cu mə   sə   lə - Azər   bay   can Res  -
pub   li   ka   sı Mil   li Məc   li   si tə   rə   fin   dən 
2017-ci il iyu   nun 13-də qə   bul edil  -
miş “Döv   lət qul   lu   ğu haq   qın   da” 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın Qa  -

nu   nun   da də   yi   şik   lik   lər edil   mə   si ba -
 rə   də” Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın 
Qa   nu   nu   na Azər   bay   can Res   pub   li  -
ka   sı Pre   zi   den   ti   nin eti   ra   zı haq   qın   da 
Mil   li Məc   li   sin qə   rar la   yi   hə   si ba   rə  -
də par   la   men   tin Hü   quq si   ya   sə   ti və 
döv   lət qu   ru   cu   lu   ğu ko   mi   tə   si   nin 
səd   ri Əli Hü   seyn   li mə   lu   mat ver   di. 
Bil   dir   di ki, sent   yab   rın 20-də rəh   bə-
  ri ol   du   ğu ko   mi   tə   də sö   zü   ge   dən sə  -
nəd   lə bağ   lı mü   za   ki   rə   lər apa   rı   lıb və 
ko   mi   tə be   lə qə   ra   ra gə   lib ki, qa   nun-
  la bağ   lı Pre   zi   dent İl   ham Əli   ye   vin 
eti   ra   zı nə   zə   rə alın   ma   lı və qa   nu   nun 
məq   sə   dəuy   ğun ol   ma   ma   sı ba   rə   də 
tək   lif qə   bul edil   mə   li   dir.  De   pu   tat  -
lar Pre   zi   den   tin eti   ra   zı   nı məq   sə  -
dəuy   ğun he   sab et   di   lər.

Bu   nun   la da Mil   li Məc   li   sin pa   yız 
ses   si   ya   sı   nın ilk ple   nar ic   la   sı ba   şa 
çat   dı. 

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti
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Parlament Araşdırmaları və sənədləşmə üzrə Avropa 
Mərkəzi və Azərbaycan respublikasının Milli Məclisi

1977-ci ilin iyu  nun  da tə  sis edi  lən, 
Av  ro  pa qi  tə  sin  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əmək  daş  lıq və in  for  ma  si  ya mü  ba  di -
lə  si sa  hə  sin  də əvəz  siz ro  la sa  hib olan 
Par  la  ment Araş  dır  ma  la  rı və Sə  nəd -
ləş  mə üz  rə Av  ro  pa Mər  kə  zi (PA  SAM) 
bu il özü  nün 40 il  lik yu  bi  le  yi  ni qeyd 
edir. Əsas fəaliy  yə  ti mü  qa  yi  sə  li sor -
ğu  la  rın öy  rə  nil  mə  si və üzv par  la -
ment  lə  rin se  mi  nar  lar təş  kil et  mə  si 
üzə  rin  də qu  ru  lan PA  SAM bu müd -
dət ər  zin  də par  la  ment  lər ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da də  rin  ləş  mə  si, 
hər bir üzv döv  lə  tin qa  nun  ve  ri  ci or -
qa  nı ba  rə  də dol  ğun və ət  raf  lı in  for -
ma  si  ya  nın mü  ba  di  lə  si sa  hə  sin  də çox 
əhə  miy  yət  li yol qət et  miş  dir.

Fay  da  lı və va  cib fəaliy  yət  lə məş  ğul 
olan bö  yük bir ailə  nin üz  vü ol  maq, 
şüb  hə  siz ki, Azər  bay  ca  nın Mil  li Məc -
li  si üçün də çox önəm  li  dir. Fik  ri  miz -
cə, bu mü  na  si  bət  lə  rin ta  ri  xi  nə nə  zər 
sal  maq, ötən müd  dət ər  zin  də qət edil-
 miş yo  lu bir da  ha xa  tır  la  maq, Azər -
bay  can par  la  men  ti  nin fəaliy  yə  ti ba  rə-
 də mə  lu  mat  la  rı bö  lüş  mək fay  da  sız 
ol  maz.

2003-cü ilin ya  yın  da cə  nab Voy  çex 
Sa  vits  ki  nin rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin Ba  kı  ya sə  fə  ri za  ma  nı 
mər  kəz  lə Azər  bay  can par  la  men  ti ara-
 sın  da əmək  daş  lı  ğın tə  mə  li qo  yul  du, 
Mil  li Məc  lis nü  ma  yən  də  lə  ri  nin təş  ki -
la  tın konf  rans və se  mi  nar  la  rın  da iş  ti -

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
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ra  kı  na baş  la  nıl  dı. 2004-cü ilin okt  yab-
 rın  da Al  ma  ni  ya  da ke  çi  ri  lən müx  bir -
lə  rin il  lik konf  ran  sı Azər  bay  can nü -
ma  yən  də  si  nin iş  ti  rak et  di  yi ilk təd  bir 
ki  mi ta  ri  xə ya  zıl  dı.

Ötən 14 il ər  zin  də qa  nun  ve  ri  ci  lik 
ba  za  sı  nın in  ki  şa  fı, ye  ni trend  lə  rin qa -
nun ya  rat  ma pro  se  sin  də nə  zə  rə alın -
ma  sı, in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı işi -
nin təh  lü  kə  siz təş  ki  li, büd  cə və di  gər 
ma  liy  yə sə  nəd  lə  ri  nin ha  zır  lan  ma  sı ki -
mi par  la  ment fəaliy  yə  ti  nin bir sı  ra 
əhə  miy  yət  li sa  hə  lə  ri üz  rə təş  kil olu -
nan ümu  mən 40-dan çox se  mi  nar və 
konf  rans  lar  da Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı -
nın əmək  daş  la  rı iş  ti  rak edib, diq  qə  ti 
çə  kən təq  di  mat və mü  za  ki  rə  lər  də ak -
tiv fəaliy  yət  lə  ri ilə se  çi  lib  lər. Bun  la  rın 
ara  sın  da Mil  li Məc  li  sin İn  for  ma  si  ya 
re  surs  la  rı və tex  no  lo  gi  ya  la  rı şö  bə  si -
nin mü  di  ri Şa  hin Hə  sə  no  vun “Par  la -
ment  lər  də eti  bar  lı və sü  rət  li veb-ser -
ve  ri tə  min et  mək üçün bə  zi töv  si  yə -
lər” (An  ka  ra, 5-6 no  yabr, 2015), “Çox-
 dil  li par  la  ment  də Qa  nun  ve  ri  ci  lik Mə -
lu  mat İda  rəet  mə Sis  te  min  dən (LIMS) 
is  ti  fa  də” (Brüs  sel, 16-17 ap  rel, 2015) 
möv  zu  la  rın  da  kı təq  di  mat  la  rı, par  la -
ment əmək  daş  la  rı - Ana  li  tik in  for  ma -
si  ya şö  bə  si  nin baş məs  lə  hət  çi  si Anar 
Ək  bə  ro  vun “Par  la  ment  lər  də uzun -
müd  dət  li mil  li st  ra  te  gi  ya  la  rın mü  za -
ki  rə  si və qə  bul edil  mə  si üçün pro  se -
dur və təc  rü  bə  lər” (Tal  lin, 30-31 may, 
2013) və Döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu üz  rə qa -
nun  ve  ri  ci  lik şö  bə  si  nin bö  yük məs  lə -
hət  çi  si Sə  məd Sul  ta  no  vun “Qa  nun 
la  yi  hə  lə  ri  nin ha  zır  lan  ma  sı və qə  bul 
edil  mə  si pro  se  sin  də ic  ti  mai iş  ti  rak  çı -
lıq” (Zaq  reb, 11-12 iyun, 2015) möv -
zu  la  rın  da se  mi  nar  lar  da  kı çı  xış  la  rı  nı 
fərq  lən  dir  mək olar.

Mə  lum  dur ki, is  tə  ni  lən əmək  daş -
lıq və in  for  ma  si  ya mü  ba  di  lə  si son  ra  kı 
fəaliy  yə  tə tə  sir  siz ötüş  mür. Həm  kar -
la  rın qa  baq  cıl və fay  da  lı təc  rü  bə  si iş 
key  fiy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sın  da, ox  şar 
prob  lem  lə  rin həll edil  mə  sin  də əvəz -

siz rol oy  na  yır. Mər  kə  zin üzv par  la -
ment  lər ara  sın  da ke  çir  di  yi in  for  ma  si -
ya sor  ğu  la  rı və mü  qa  yi  sə  li təh  lil də 
fəaliy  yət  də  ki zəif nöq  tə  lə  rin aş  kar 
edil  mə  si, pro  se  sin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
yö  nün  də fay  da  lı ol  muş  dur. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, PA  SAM-ın xət  ti ilə ke  çi  ri  lən 
se  mi  nar  la  rın iş  ti  rak  çı  sı olan Azər  bay -
can par  la  men  ti  nin əmək  daş  la  rı ora  da 
təc  rü  bə və in  for  ma  si  ya  la  rı fəaliy  yət  lə-
 rin  də tət  biq et  mək  lə uğur  lu nə  ti  cə  lər 
əldə ediblər.

Əl  bət  tə, mü  səl  man şər  qin  də ilk de -
mok  ra  tik res  pub  li  ka və par  la  men  tin 
(1918-ci il) tə  mə  li  ni qo  yan Azər  bay -
can xal  qı hər za  man par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  lə  ri  nə bağ  lı  lı  ğı ilə se  çi  lib və PA -
SAM ki  mi par  la  ment təş  ki  lat  la  rı ilə 
əmək  daş  lıq bu müs  bət ten  den  si  ya  nın 
da  vam et  di  ril  mə  si  nin növ  bə  ti nü  mu -
nə  si  dir.

He  sab edi  rik ki, yu  bi  ley top  lu  sun -
da PA  SAM üzv  lə  ri  ni Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı, onun par  la  men  ti ba  rə -
də mə  lu  mat  lan  dır  maq qu  ru  mun əsas 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  rin  dən olan in  for-
 ma  si  ya mü  ba  di  lə  si prin  si  pi  nə əməl 
et  mək mə  na  sın  da va  cib  dir.

Müasir Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil 
döv  lət ki  mi in  ki  şaf ta  ri  xi 26 il ön  cə 
baş  la  sa da, onun par  la  men  ta  rizm 
ənə  nə  lə  ri  nin tə  mə  li ötən əs  rin əv  vəl -
lə  rin  də atıl  mış  dır. Şərq alə  min  də ilk 
res  pub  li  ka olan Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin par  la  men  ti öl  kə -
miz  də par  la  men  ta  rizm ənə  nə  lə  ri  nin 
əsa  sı  nı qoy  muş  dur. 1918-20-ci il  lər  də 
xal  qı  mı  zın qə  dim döv  lət  çi  lik ənə  nə  lə-
 ri  ni par  la  ment  li res  pub  li  ka for  ma  sın -
da dir  çəl  dib bər  pa et  miş Xalq Cüm -
hu  riy  yə  ti de  mok  ra  tik döv  lət qu  ru  cu -
lu  ğu, iq  ti  sa  diy  yat, mə  də  niy  yət, təh  sil, 
sə  hiy  yə, hər  bi qu  ru  cu  luq sa  hə  lə  rin  də 
mü  hüm iş  lər gö  rə  rək, mil  li döv  lət  çi  li-
 yi  mi  zin ta  ri  xin  də si  lin  məz iz  lər sal -
mış  dır.

1991-ci il  də So  vet  lər Bir  li  yi  nin da -
ğıl  ma  sı ilə döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa 

edən Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq par  la -
ment təş  ki  lat  la  rı ilə, xü  su  si  lə qa  nun -
ve  ri  ci or  qan  la  rın qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  ti  ni 
koor  di  na  si  ya edən Av  ro  pa qu  rum  la  rı 
ilə əla  qə  lər ya  rat  maq tə  şəb  bü  sü  nü 
irə  li sür  mə  si öl  kə  də de  mok  ra  ti  ya  ya 
ke  çid pro  se  sin  də, in  san hü  quq  la  rı və 
azad  lıq  la  rı  nın tə  mi  na  tı sa  hə  sin  də Av -
ro  pa təc  rü  bə  sin  dən is  ti  fa  də et  mək 
məq  sə  di da  şı  yır  dı. Mil  li Məc  lis öz işi-
 ni Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Kons-
 ti  tu  si  ya  sı, Mil  li Məc  li  sin Da  xi  li Ni -
zam  na  mə  si, “Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Mil  li Məc  li  si de  pu  ta  tı  nın sta  tu  su 
haq  qın  da” və “Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin ko  mi  tə  lə  ri haq -
qın  da” qa  nun  lar əsa  sın  da qu  rur.

Ha  zır  da par  la  ment  də qa  nun la  yi -
hə  lə  ri  nin ha  zır  lan  ma  sı və il  kin mü  za-
 ki  rə  si məq  sə  di ilə 15 daimi ko  mi  tə, 
elə  cə də 2 ko  mis  si  ya ya  ra  dı  lıb və 
uğur  la fəaliy  yət gös  tə  rir.

Mil  li Məc  li  si  n fəaliy  yə  ti  nin əsas is -
ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni Azər  bay  can 
par  la  men  ti  nin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri -
nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, di  gər öl  kə  lə  rin 
par  la  ment  lə  ri və bey  nəl  xalq təş  ki  lat -
lar  la əmək  daş  lı  ğı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə -
si təş  kil edir. Ha  zır  da Mil  li Məc  lis bir 
sı  ra bey  nəl  xalq və re  gional par  la  ment 
təş  ki  lat  la  rı  nın - Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti -
fa  qın, Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı  nın, ATƏT-in Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı  nın, Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment Məc-
 li  si  nin, MDB-nin Par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
As  samb  le  ya  sı  nın, İs  lam Konf  ran  sı 
Təş  ki  la  tı Par  la  ment Məc  li  si  nin, 
GUAM Öl  kə  lə  ri  nin Par  la  ment As -
samb  le  ya  sı  nın tam  hü  quq  lu, NA  TO  
Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın as  so -
siativ üz  vü  dür. Mil  li Məc  lis Türk  dil  li 
Ölkələrin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı -
nın ya  ra  dı  cı  la  rın  dan bi  ri  dir, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti və di  gər bey  nəl  xalq qu -
rum  lar ilə fəal əmək  daş  lıq edir.

Azər  bay  can par  la  men  tin  də 70-dən 
çox öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qanı ilə 
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par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi 
qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. Mil  li Məc -
li  sin bey  nəl  xalq fəaliy  yə  ti  nin əsa  sın -
da Azər  bay  ca  nın mil  li mə  na  fe  lə  ri  nin 
tə  min edil  mə  sin  də par  la  men  tin ro  lu -
nun güc  lən  di  ril  mə  si, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin ma  hiy  yə  ti  nin bey  nəl -
xalq are  na  da düz  gün əks et  di  ril  mə  si, 
öl  kə da  xi  lin  də plü  ra  list de  mok  ra  ti  ya -
nın in  ki  şa  fın  da bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la -
rın və di  gər öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  sin  dən 
fay  da  lan  maq du  rur.

Ümu  mən, Azər  bay  ca  nın PA  SAM-
da  kı fəaliy  yə  ti  nin təh  li  li gös  tə  rir ki, 
ki  fa  yət qə  dər fay  da  lı və həm  rəy mü -
na  si  bət qu  rul  muş, par  la  ment ida  rə  çi -
li  yi  nin da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
üçün müs  bət təc  rü  bə  nin tət  bi  qi tə  min 
edil  miş  dir.

Qu  ru  ma üzv ol  du  ğu müd  dət  də 
Azər  bay  can par  la  men  ti 2 se  mi  na  ra 
ev sa  hib  li  yi edib, mər  kə  zin sə  mə  rə  li 
fəaliy  yə  ti  nə töh  fə  si  ni ver  miş  dir. 2013-
cü il no  yab  rın 28-29-da 25 öl  kə  dən 56 
iş  ti  rak  çı  nın  qo  şul  du  ğu “Par  la  ment -
lər  də İKT-nin ma  raq dairə  si” möv  zu-
 sun  da təş  kil olun  muş se  mi  nar Mil  li 
Məc  li  sin ev sa  hib  li  yi et  di  yi ilk təd  bir 

ki  mi ta  ri  xə düş  dü. Se  mi  na  rın yük  sək 
sə  viy  yə  də təş  kil edil  mə  si, uğur  lu çı -
xış  lar  la yad  da qal  ma  sı mər  kə  zin böl -
mə rəh  bə  ri cə  nab Kar  lo Si  mo  nel  le  nin 
Mil  li Məc  li  sə ün  van  la  dı  ğı tə  şək  kür 
mək  tu  bun  da qeyd olun  muş, təd  bi  rin 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın və 
in  for  ma  si  ya mü  ba  di  lə  si üçün əvə  z-
edil  məz im  kan ya  rat  dı  ğı bir da  ha 
bil  di  ril  miş  dir. Bu uğur  lu təş  ki  lat  çı  lıq 
və qiy  mət  lən  dir  mə  nin nə  ti  cə  si  dir ki, 
Mil  li Məc  lis 2016-cı il ma  yın 19-20-də 
“Par  la  ment  lər, ye  ni iq  ti  sa  di və büd  cə 
ida  rə  çi  li  yi” möv  zu  sun  da ikin  ci se -
mi  na  ra ev sa  hib  li  yi et  di. 34 öl  kə  dən 
54 nü  ma  yən  dənin iş  ti  rak et  di  yi se -
mi  nar da ol  duq  ca fay  da  lı və ma  raq-
 lı mü  za  ki  rə  lər şə  raitin  də baş tut  du, 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin rəğ  bə  ti  ni 
qa  zan  dı.

Həm  kar  lar  dan Ba  kı se  mi  nar  la  rı ilə 
bağ  lı müs  bət təəs  sü  rat və sə  mi  mi 
min  nət  dar  lıq ifa  də  lə  ri  nin əks olun  du-
 ğu tə  şək  kür mək  tub  la  rı al  maq ar  tıq 
gö  zəl bir ənə  nə  yə çev  ri  lib. PA  SAM-ın 
İq  ti  sa  di və büd  cə mə  sə  lə  lə  ri üz  rə böl-
 mə rəh  bə  ri xa  nım Paola Bo  nac  ci  nin 
Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri cə  nab 

Sə  fa Mir  zə  ye  və ün  van  la  dı  ğı tə  şək  kür 
mək  tu  bun  da da mü  va  fiq fi  kir  lər öz 
ək  si  ni tap  mış  dır. Mək  tub  da de  bat  la -
rı  mı  zın nə  zə  ri st  ruk  tu  ru  nu qu  ran 
azər  bay  can  lı çı  xış  çı  lar, xü  su  si ilə İq  ti -
sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq 
ko  mi  tə  si  nin üz  vü, mil  lət və  ki  li Ta  hir 
Mir  ki  şi  li  yə təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı  nın sor -
ğu  la  rı  na ge  niş və hər  tə  rəf  li ca  vab ver-
 di  yi  nə gö  rə xü  su  si tə  şək  kür bil  di  ril -
miş  dir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Azər  bay  can 
Mil  li Məc  li  si  nin təş  ki  lat  çı  lı  ğı Av  ro  pa  
İt  ti  fa  qı və Av  ro  pa Par  la  men  ti nü  ma -
yən  də  lə  ri tə  rə  fin  dən hər za  man yük -
sək qiy  mət  lən  di  ri  lir, par  la  men  ti  mi  zin 
bu sa  hə  də  ki təc  rü  bə  si di  gər üzv döv -
lət  lə  rə nü  mu  nə gös  tə  ri  lir.

Ye  kun  da PA  SAM-ın Azər  bay  can 
Mil  li Məc  li  sin  də  ki koor  di  na  to  ru və 
müx  bi  ri ola  raq, is  tər  dik ki, həm  rəy və 
meh  ri  ban kol  lek  ti  vi  mi  zə qa  za  nıl  mış 
uğur  lar  la ye  tin  mə  yib, ye  ni-ye  ni zir -
və  lə  ri fəth et  mə  yi, iş  ti  rak  çı  sı və şa  hi  di 
ol  du  ğu  muz bu 40 il  li  yin uğur  lu baş -
lan  ğıc  la  rın da  va  mı üçün ke  çid ol  ma -
sı  nı di  lə  yək, təş  ki  la  tı  mı  zın nü  fu  zu -
nun art  ma  sı  nı, da  ha da in  ki  şaf et  mə -
si  ni ar  zu  la  yaq.
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yük  sək nə  ti  cə  lər əl  də edil  mə  sin  də və 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da hər il di  na  mik 
ar  tı  ma nail olun  ma  sın  da fer  mer  lə  rə 
gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si və on -
la  ra müasir tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  la-
 rın li  zinq yo  lu ilə gü  zəşt  li qiy  mət  lər-
 lə sa  tıl  ma  sı və ya ica  rə  yə ve  ril  mə  si 
də mü  hüm rol oy  na  mış  dır. Kənd Tə -
sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi ya  nın  da Kənd Tə -
sər  rü  fa  tı Kre  dit  lə  ri üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi və İq  ti  sa  di İn  ki  şaf Na  zir  li -
yi  nin Sa  hib  kar  lı  ğa Kö  mək Mil  li Fon-
 du tə  rə  fin  dən kənd tə  sər  rü  fa  tı məh -
sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı, ema  lı, ha  be  lə 
xid  mət və inf  rast  ruk  tur (so  yu  du  cu 
və ta  xıl an  ba  rı komp  leks  lə  ri) sa  hə  lə -
ri  nin in  ki  şa  fı  na 1 mil  yard ma  na  ta 
ya  xın döv  lət və  saiti gü  zəşt  li şərt  lər  lə 
fer  mer  lə  rə kre  di  tə ve  ril  miş  dir.

“Aq  ro  li  zinq” Açıq Səhm  dar Cə  miy-
 yə  ti tə  rə  fin  dən 2005-ci il  dən baş  la  ya -
raq bu gü  nə ki  mi 30 min ədəd kənd 
tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka  sı və 25 min ba  şa 
ya  xın iri  buy  nuz  lu da  maz  lıq hey  van 
gü  zəşt  li şərt  lər  lə fer  mer  lə  rə li  zin  qə ve -
ril  miş  dir. 2005-2016-cı il  lər ər  zin  də 
müx  tə  lif növ kənd tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka -

sı, tex  no  lo  ji ava  dan  lıq  lar, mi  ne  ral güb-
 rə  lər, da  maz  lıq hey  van  lar alın  ma  sı  na, 
47 ra  yon  da aq  ro  ser  vis fi  lial  la  rı  nın təş -
ki  li  nə, tə  mir ema  lat  xa  na  la  rı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı  na, 6 re  gional lo  gis  tik güb  rə 
ba  za  sı  nın ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə -
si  nə və ASC-nin fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li  nə 
1,1 mil  yard ma  nat büd  cə və  saiti yö  nəl-
 dil  miş  dir.

Mə  lum  dur ki, müasir şə  rait  də aq -
rar böl  mə  nin emal sə  na  ye  si  ni in  ki  şaf 
et  dir  mə  dən kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın ar  tı -
mı  na nail ol  maq qey  ri-müm  kün  dür. 
Son il  lər bu is  ti  qa  mət  də əsas  lı iş  lər 
gö  rül  müş, res  pub  li  ka  mı  zın bir çox 
ra  yon  la  rın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in -
ki  şa  fı  nı tə  min edən ye  ni bit  ki  çi  lik və 
hey  van  dar  lıq məh  sul  la  rı ema  lı ob -
yekt  lə  ri, so  yu  du  cu və ta  xıl an  ba  rı 
komp  leks  lə  ri və di  gər emal müəs  si  sə-
 lə  ri ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş, on  lar 
müasir tex  no  lo  gi  ya ilə təc  hiz olun -
muş  dur. Bu  nun  la be  lə da  xi  li tə  lə  bat 
və ix  rac po  ten  sialı nə  zə  rə alı  na  raq bə -
zi məh  sul  la  rın ema  lı  nı tam tə  min et -
mək üçün ye  ni müəs  si  sə  lə  rin ya  ra  dıl-
 ma  sı  na eh  ti  yac var  dır. Bu ba  rə  də 
döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci ilin doq -

quz ayı  nın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın 
ye  kun  la  rı  na və qar  şı  da du  ran və  zi  fə -
lə  rə həsr olun  muş ic  la  sın  da qeyd et -
miş  dir ki, öl  kə  miz  də cins və da  maz -
lıq qa  ra  ma  lın sa  yı  nın sü  rət  lə ço  xal -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də apa  rı  lan iş  lər ya -
xın vaxt  lar  da süd is  teh  sa  lı  nı xey  li ar -
tı  ra  caq. Ona gö  rə də res  pub  li  ka  mız  da 
ye  ni süd za  vod  la  rı ya  ra  dıl  ma  lı  dır.

İc  las  da 2017-ci il  də öl  kə  miz  də 10 
xal  ça fab  ri  ki  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si -
nin nə  zər  də tu  tul  ma  sı ilə əla  qə  dar bu 
il və gə  lən il böl  gə  lər  də müasir yun 
qə  bu  lu mən  tə  qə  lə  ri  nin açıl  ma  sı ba  rə -
də də gös  tə  riş ve  ril  miş  dir. Bu mən  tə -
qə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı həm də onun  la 
əla  qə  dar  dır ki, 2018-ci il  də Sum  qa  yıt 
şə  hə  rin  də əyi  ri  ci-bo  ya fab  ri  ki  nin açı -
lı  şı göz  lə  ni  lir və hə  min fab  rik ip  lik 
is  teh  sa  lı üçün yer  li xam  mal  la tə  min 
edil  sin və ix  rac  dan ası  lı  lı  ğa son qo -
yul  sun.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı  nın da  xi  li 
ba  za  rın tə  lə  ba  tı  nı ödə  mək və xa  ri  ci ba -
zar  la  ra çıx  ma  ğa dair for  ma  laş  dır  dı  ğı 
müasir aq  rar si  ya  sə  tin mü  hüm is  ti  qa -
mət  lə  rin  dən bi  ri də öl  kə  miz  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fın  da iri tə  sər  rü -

AQRAR

Kənd təsərrüfatında transformasiya: 
İDxALDAN İxRAcA DOĞRU

Hər bir döv  lə  tin qar  şı  sın  da du  ran 
əsas və  zi  fə  lər  dən bi  ri öl  kə əha  li  si  nin 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə -
si  dir. Ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin ba  za his-
 sə  si  ni kənd tə  sər  rü  fa  tı təş  kil et  di  yin -
dən bu sa  hə öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
priori  tet is  ti  qa  mə  ti he  sab olu  nur. Ona 
gö  rə də kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı 
döv  lə  tin aqrar sa  hə  ni nə də  rə  cə  də dəs-
 tək  lə  mə  sin  dən ası  lı  dır. İn  ki  şaf et  miş 
öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı   ma  şın  qa  yır  ması və kim -
yası  nı, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı is -
teh  sa  lı  nı və bu məh  sul  la  rın ema  lı  nı və 
sa  tı  şı  nı özün  də bir  ləş  di  rən aq  rar-sə  na-
 ye komp  lek  si  nin müasir tə  ləb  lə  rə ca -
vab ve  rən in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək üçün 

bu sahəyə hər il büd  cə xərc  lə  ri  nin 7-10 
faizi həc  min  də və  sait yö  nəl  dil  mə  li  dir.

Ke  çən əs  rin 90-cı il  lə  ri  nin əv  və  lin  də 
ikin  ci də  fə müs  tə  qil  lik əl  də et  miş 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  na sə  riş  tə  siz 
rəh  bər  lik nə  ti  cə  sin  də kənd tə  sər  rü  fa -
tın  da tə  nəz  zül baş  la  sa da, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü il  də ha  ki -
miy  yə  tə gəl  mə  si ilə öl  kə  mi  zin so  sial-
iq  ti  sa  di hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də 
ol  du  ğu ki  mi kənd tə  sər  rü  fa  tın  da da 
bu tə  nəz  zü  lün qar  şı  sı alın  dı. Dün  ya 
şöh  rət  li si  ya  sət  çi Hey  dər Əli  yev çox 
gö  zəl bi  lir  di ki, kənd tə  sər  rü  fa  tı əha  li -
nin ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi ilə ya  na  şı, öl -
kə  də si  ya  si sa  bit  li  yi tə  min edir, ha  be  lə 
emal, ma  şın  qa  yır  ma, kim  ya, yün  gül 
sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin, ti  ca  rə  tin və di  gər 
xid  mət sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na tə  kan 
ve  rir. Ona gö  rə də Hey  dər Əli  yev 
kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na xü  su  si 
diq  qət və qay  ğı gös  tə  rə  rək bu sa  hə  ni 
daim nə  za  rət  də sax  la  ma  ğa baş  la  dı. 
Ümum  mil  li li  de  rin la  yiq  li da  vam  çı  sı 
möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə -
rə  fin  dən ha  zır  da uğur  la da  vam et  di  ri -
lən aq  rar si  ya  sət za  ma  nın tə  lə  bi  nə uy -
ğun daim tək  mil  lə  şir.

Cə  nab İl  ham Əli  yev ha  ki  miy  yə  ti -
nin ilk döv  rün  dən aq  rar sa  hə  ni iq  ti  sa -
diy  ya  tın qey  ri-neft böl  mə  si  nin priori -
tet is  ti  qa  mə  ti elan et  miş, öl  kə  nin aq  rar 
si  ya  sə  ti  nin əsas məq  sə  di  nin Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın ər  zaq təh  lü  kə  siz -
li  yi  nin ta  ma  mi  lə yer  li is  teh  sal he  sa  bı -
na ödə  nil  mə  si və bə  zi kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı və ər  zaq mal  la  rı  nın xa  ri  ci 
ba  zar  la  ra ix  ra  cı  nın tə  min edil  mə  si ol -

du  ğu  nu önə çək  miş, bu is  ti  qa  mət  də 
mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

İlk növ  bə  də kənd tə  sər  rü  fa  tın  da ça -
lı  şan sa  hib  kar  la  ra əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra -
dıl  ma  sı  nın və on  la  ra döv  lət dəs  tə  yi  nin 
gös  tə  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni nə  zə  rə ala -
raq kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul is  teh  sal  çı -
la  rı  nın 2001-ci il  dən baş  la  ya  raq tor  paq 
ver  gi  si is  tis  na ol  maq  la, di  gər ver  gi  lər -
dən azad edil  mə  si müd  də  ti 2018-ci ilin 
so  nu  na ki  mi uza  dı  lıb. Bu  nun nə  ti  cə -
sin  də fer  mer  lə  rin 2001-2016-cı il  lər  də 
döv  lət büd  cə  si  nə ödə  mə  li ol  duq  la  rı 2 
mil  yard ma  na  ta ya  xın və  sait on  la  rın 
öz sə  rən  ca  mın  da qa  la  raq is  teh  sa  lın ge -
niş  lən  mə  si  nə yö  nəl  dil  miş  dir. 2007-ci 
il  dən isə əkin sa  hə  si  nin və ço  xil  lik ək -
mə  lə  rin be  cə  ril  mə  sin  də sərf olu  nan 
ya  na  caq və mo  tor yağ  la  rı  na, mi  ne  ral 
güb  rə  lə  rə gö  rə, ha  be  lə to  xum  çu  lu  ğu 
və da  maz  lıq işi  ni yax  şı  laş  dır  maq məq-
 sə  di ilə fer  mer  lə  rə döv  lət büd  cə  sin  dən 
sub  si  di  ya ödə  ni  lir. Bun  dan baş  qa kənd 
tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sal  çı  la  rı  na di  gər is  ti  qa -
mət  lər üz  rə bir  ba  şa və do  la  yı sub  si  di -
ya  lar ve  ri  lir və gü  zəşt  lər tət  biq edi  lir 
(göm  rük rü  sum  la  rın  dan azad ol  ma  lar 
və s. gü  zəşt  lər). 

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin kənd tə  sər  rü -
fa  tı  na və kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı 
is  teh  sa  lı ilə məş  ğul olan in  san  la  ra 
gün  də  lik qay  ğı  sı və diq  qə  ti nə  ti  cə -
sin  də 2007-2016-cı il  lər  də yal  nız ya -
na  caq və mo  tor yağ  la  rı  na, buğ  da və 
çəl  tik əkin  lə  ri  nə, mi  ne  ral güb  rə  lə  rə 
və rep  ro  duk  si  ya  lı to  xum  la  ra və ting-
 lə  rə gö  rə döv  lət büd  cə  sin  dən hər il 
150-180 mil  yon ma  nat həc  min  də 

Eldar İbrahimov
Milli Məclisin Aqrar siyasət 

komitəsinin sədri, iqtisad üzrə 
elmlər doktoru, professor
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yük  sək nə  ti  cə  lər əl  də edil  mə  sin  də və 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da hər il di  na  mik 
ar  tı  ma nail olun  ma  sın  da fer  mer  lə  rə 
gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si və on -
la  ra müasir tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  la-
 rın li  zinq yo  lu ilə gü  zəşt  li qiy  mət  lər-
 lə sa  tıl  ma  sı və ya ica  rə  yə ve  ril  mə  si 
də mü  hüm rol oy  na  mış  dır. Kənd Tə -
sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi ya  nın  da Kənd Tə -
sər  rü  fa  tı Kre  dit  lə  ri üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi və İq  ti  sa  di İn  ki  şaf Na  zir  li -
yi  nin Sa  hib  kar  lı  ğa Kö  mək Mil  li Fon-
 du tə  rə  fin  dən kənd tə  sər  rü  fa  tı məh -
sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı, ema  lı, ha  be  lə 
xid  mət və inf  rast  ruk  tur (so  yu  du  cu 
və ta  xıl an  ba  rı komp  leks  lə  ri) sa  hə  lə -
ri  nin in  ki  şa  fı  na 1 mil  yard ma  na  ta 
ya  xın döv  lət və  saiti gü  zəşt  li şərt  lər  lə 
fer  mer  lə  rə kre  di  tə ve  ril  miş  dir.

“Aq  ro  li  zinq” Açıq Səhm  dar Cə  miy-
 yə  ti tə  rə  fin  dən 2005-ci il  dən baş  la  ya -
raq bu gü  nə ki  mi 30 min ədəd kənd 
tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka  sı və 25 min ba  şa 
ya  xın iri  buy  nuz  lu da  maz  lıq hey  van 
gü  zəşt  li şərt  lər  lə fer  mer  lə  rə li  zin  qə ve -
ril  miş  dir. 2005-2016-cı il  lər ər  zin  də 
müx  tə  lif növ kənd tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka -

sı, tex  no  lo  ji ava  dan  lıq  lar, mi  ne  ral güb-
 rə  lər, da  maz  lıq hey  van  lar alın  ma  sı  na, 
47 ra  yon  da aq  ro  ser  vis fi  lial  la  rı  nın təş -
ki  li  nə, tə  mir ema  lat  xa  na  la  rı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı  na, 6 re  gional lo  gis  tik güb  rə 
ba  za  sı  nın ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə -
si  nə və ASC-nin fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li  nə 
1,1 mil  yard ma  nat büd  cə və  saiti yö  nəl-
 dil  miş  dir.

Mə  lum  dur ki, müasir şə  rait  də aq -
rar böl  mə  nin emal sə  na  ye  si  ni in  ki  şaf 
et  dir  mə  dən kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın ar  tı -
mı  na nail ol  maq qey  ri-müm  kün  dür. 
Son il  lər bu is  ti  qa  mət  də əsas  lı iş  lər 
gö  rül  müş, res  pub  li  ka  mı  zın bir çox 
ra  yon  la  rın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in -
ki  şa  fı  nı tə  min edən ye  ni bit  ki  çi  lik və 
hey  van  dar  lıq məh  sul  la  rı ema  lı ob -
yekt  lə  ri, so  yu  du  cu və ta  xıl an  ba  rı 
komp  leks  lə  ri və di  gər emal müəs  si  sə-
 lə  ri ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş, on  lar 
müasir tex  no  lo  gi  ya ilə təc  hiz olun -
muş  dur. Bu  nun  la be  lə da  xi  li tə  lə  bat 
və ix  rac po  ten  sialı nə  zə  rə alı  na  raq bə -
zi məh  sul  la  rın ema  lı  nı tam tə  min et -
mək üçün ye  ni müəs  si  sə  lə  rin ya  ra  dıl-
 ma  sı  na eh  ti  yac var  dır. Bu ba  rə  də 
döv  lət baş  çı  sı İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci ilin doq -

quz ayı  nın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın 
ye  kun  la  rı  na və qar  şı  da du  ran və  zi  fə -
lə  rə həsr olun  muş ic  la  sın  da qeyd et -
miş  dir ki, öl  kə  miz  də cins və da  maz -
lıq qa  ra  ma  lın sa  yı  nın sü  rət  lə ço  xal -
ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də apa  rı  lan iş  lər ya -
xın vaxt  lar  da süd is  teh  sa  lı  nı xey  li ar -
tı  ra  caq. Ona gö  rə də res  pub  li  ka  mız  da 
ye  ni süd za  vod  la  rı ya  ra  dıl  ma  lı  dır.

İc  las  da 2017-ci il  də öl  kə  miz  də 10 
xal  ça fab  ri  ki  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si -
nin nə  zər  də tu  tul  ma  sı ilə əla  qə  dar bu 
il və gə  lən il böl  gə  lər  də müasir yun 
qə  bu  lu mən  tə  qə  lə  ri  nin açıl  ma  sı ba  rə -
də də gös  tə  riş ve  ril  miş  dir. Bu mən  tə -
qə  lə  rin ya  ra  dıl  ma  sı həm də onun  la 
əla  qə  dar  dır ki, 2018-ci il  də Sum  qa  yıt 
şə  hə  rin  də əyi  ri  ci-bo  ya fab  ri  ki  nin açı -
lı  şı göz  lə  ni  lir və hə  min fab  rik ip  lik 
is  teh  sa  lı üçün yer  li xam  mal  la tə  min 
edil  sin və ix  rac  dan ası  lı  lı  ğa son qo -
yul  sun.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı  nın da  xi  li 
ba  za  rın tə  lə  ba  tı  nı ödə  mək və xa  ri  ci ba -
zar  la  ra çıx  ma  ğa dair for  ma  laş  dır  dı  ğı 
müasir aq  rar si  ya  sə  tin mü  hüm is  ti  qa -
mət  lə  rin  dən bi  ri də öl  kə  miz  də kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fın  da iri tə  sər  rü -

AQRAR

Kənd təsərrüfatında transformasiya: 
İDxALDAN İxRAcA DOĞRU

Hər bir döv  lə  tin qar  şı  sın  da du  ran 
əsas və  zi  fə  lər  dən bi  ri öl  kə əha  li  si  nin 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə -
si  dir. Ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin ba  za his-
 sə  si  ni kənd tə  sər  rü  fa  tı təş  kil et  di  yin -
dən bu sa  hə öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
priori  tet is  ti  qa  mə  ti he  sab olu  nur. Ona 
gö  rə də kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı 
döv  lə  tin aqrar sa  hə  ni nə də  rə  cə  də dəs-
 tək  lə  mə  sin  dən ası  lı  dır. İn  ki  şaf et  miş 
öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı   ma  şın  qa  yır  ması və kim -
yası  nı, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı is -
teh  sa  lı  nı və bu məh  sul  la  rın ema  lı  nı və 
sa  tı  şı  nı özün  də bir  ləş  di  rən aq  rar-sə  na-
 ye komp  lek  si  nin müasir tə  ləb  lə  rə ca -
vab ve  rən in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək üçün 

bu sahəyə hər il büd  cə xərc  lə  ri  nin 7-10 
faizi həc  min  də və  sait yö  nəl  dil  mə  li  dir.

Ke  çən əs  rin 90-cı il  lə  ri  nin əv  və  lin  də 
ikin  ci də  fə müs  tə  qil  lik əl  də et  miş 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  na sə  riş  tə  siz 
rəh  bər  lik nə  ti  cə  sin  də kənd tə  sər  rü  fa -
tın  da tə  nəz  zül baş  la  sa da, Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü il  də ha  ki -
miy  yə  tə gəl  mə  si ilə öl  kə  mi  zin so  sial-
iq  ti  sa  di hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də 
ol  du  ğu ki  mi kənd tə  sər  rü  fa  tın  da da 
bu tə  nəz  zü  lün qar  şı  sı alın  dı. Dün  ya 
şöh  rət  li si  ya  sət  çi Hey  dər Əli  yev çox 
gö  zəl bi  lir  di ki, kənd tə  sər  rü  fa  tı əha  li -
nin ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi ilə ya  na  şı, öl -
kə  də si  ya  si sa  bit  li  yi tə  min edir, ha  be  lə 
emal, ma  şın  qa  yır  ma, kim  ya, yün  gül 
sə  na  ye sa  hə  lə  ri  nin, ti  ca  rə  tin və di  gər 
xid  mət sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na tə  kan 
ve  rir. Ona gö  rə də Hey  dər Əli  yev 
kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  na xü  su  si 
diq  qət və qay  ğı gös  tə  rə  rək bu sa  hə  ni 
daim nə  za  rət  də sax  la  ma  ğa baş  la  dı. 
Ümum  mil  li li  de  rin la  yiq  li da  vam  çı  sı 
möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə -
rə  fin  dən ha  zır  da uğur  la da  vam et  di  ri -
lən aq  rar si  ya  sət za  ma  nın tə  lə  bi  nə uy -
ğun daim tək  mil  lə  şir.

Cə  nab İl  ham Əli  yev ha  ki  miy  yə  ti -
nin ilk döv  rün  dən aq  rar sa  hə  ni iq  ti  sa -
diy  ya  tın qey  ri-neft böl  mə  si  nin priori -
tet is  ti  qa  mə  ti elan et  miş, öl  kə  nin aq  rar 
si  ya  sə  ti  nin əsas məq  sə  di  nin Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sı  nın ər  zaq təh  lü  kə  siz -
li  yi  nin ta  ma  mi  lə yer  li is  teh  sal he  sa  bı -
na ödə  nil  mə  si və bə  zi kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı və ər  zaq mal  la  rı  nın xa  ri  ci 
ba  zar  la  ra ix  ra  cı  nın tə  min edil  mə  si ol -

du  ğu  nu önə çək  miş, bu is  ti  qa  mət  də 
mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

İlk növ  bə  də kənd tə  sər  rü  fa  tın  da ça -
lı  şan sa  hib  kar  la  ra əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra -
dıl  ma  sı  nın və on  la  ra döv  lət dəs  tə  yi  nin 
gös  tə  ril  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni nə  zə  rə ala -
raq kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul is  teh  sal  çı -
la  rı  nın 2001-ci il  dən baş  la  ya  raq tor  paq 
ver  gi  si is  tis  na ol  maq  la, di  gər ver  gi  lər -
dən azad edil  mə  si müd  də  ti 2018-ci ilin 
so  nu  na ki  mi uza  dı  lıb. Bu  nun nə  ti  cə -
sin  də fer  mer  lə  rin 2001-2016-cı il  lər  də 
döv  lət büd  cə  si  nə ödə  mə  li ol  duq  la  rı 2 
mil  yard ma  na  ta ya  xın və  sait on  la  rın 
öz sə  rən  ca  mın  da qa  la  raq is  teh  sa  lın ge -
niş  lən  mə  si  nə yö  nəl  dil  miş  dir. 2007-ci 
il  dən isə əkin sa  hə  si  nin və ço  xil  lik ək -
mə  lə  rin be  cə  ril  mə  sin  də sərf olu  nan 
ya  na  caq və mo  tor yağ  la  rı  na, mi  ne  ral 
güb  rə  lə  rə gö  rə, ha  be  lə to  xum  çu  lu  ğu 
və da  maz  lıq işi  ni yax  şı  laş  dır  maq məq-
 sə  di ilə fer  mer  lə  rə döv  lət büd  cə  sin  dən 
sub  si  di  ya ödə  ni  lir. Bun  dan baş  qa kənd 
tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sal  çı  la  rı  na di  gər is  ti  qa -
mət  lər üz  rə bir  ba  şa və do  la  yı sub  si  di -
ya  lar ve  ri  lir və gü  zəşt  lər tət  biq edi  lir 
(göm  rük rü  sum  la  rın  dan azad ol  ma  lar 
və s. gü  zəşt  lər). 

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin kənd tə  sər  rü -
fa  tı  na və kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı 
is  teh  sa  lı ilə məş  ğul olan in  san  la  ra 
gün  də  lik qay  ğı  sı və diq  qə  ti nə  ti  cə -
sin  də 2007-2016-cı il  lər  də yal  nız ya -
na  caq və mo  tor yağ  la  rı  na, buğ  da və 
çəl  tik əkin  lə  ri  nə, mi  ne  ral güb  rə  lə  rə 
və rep  ro  duk  si  ya  lı to  xum  la  ra və ting-
 lə  rə gö  rə döv  lət büd  cə  sin  dən hər il 
150-180 mil  yon ma  nat həc  min  də 
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zar  la  ra çı  xa  rıl  ma  sı və di  gər la  zı  mi 
pro  ses  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Ha  zır  da 
öl  kə  miz  də 38 aq  ro  par  kın ya  ra  dıl  ma -
sı pro  se  si ge  dir və on  lar  dan 2-si ar  tıq 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır. Aq  ro  park  la -
rın is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si  nin res  pub  li -
ka  mız  da is  teh  sal olu  nan kənd tə  sər -
rü  fa  tı və ər  zaq məh  sul  la  rı  nın rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yə  ti  nin yük  səl  mə  si  nə, bu 
məh  sul  la  rın ix  rac po  ten  sialı  nın in  ki -
şa  fı  na və val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın ar  tı -
mı  na çox bö  yük tə  si  ri ola  caq  dır.

Müasir şə  rait  də öl  kə əha  li  si  ni il 
bo  yu tə  zə kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la-
 rı ilə tə  min et  mək və bu məh  sul  lar  la 
xa  ri  ci ba  zar  la  ra çıx  maq üçün lo  gis  tik 
mər  kəz  lə  rin ti  kin  ti  si ge  niş  lə  nir. Bu 
ba  rə  də Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin ic  la  sın -
da Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 
vur  ğu  la  yıb ki, biz əv  vəl  ki dövr  lər  də 
böl  gə  lər  də lo  gis  tik mər  kəz  lə  ri əsa -
sən məh  su  lun xa  rab ol  ma  ma  sı, sax -
lan  ma  sı və da  xi  li tə  lə  ba  tın tə  min 
edil  mə  si üçün ti  kir  dik. An  caq bi  zim 
ix  rac po  ten  sialı  mı  zın art  ma  sı böl  gə -
lər  də bö  yük lo  gis  tik mər  kəz  lə  rin ti -
kil  mə  si  ni tə  ləb edir. Ar  tıq Şəm  kir 
ra  yo  nun  da be  lə bir mər  kəz ya  ra  dı  lıb 
və da  ha üç bö  yük lo  gis  tik mər  kə  zin 
res  pub  li  ka  mı  zın Aran, şi  mal və cə -
nub böl  gə  lə  rin  də ti  kil  mə  si  nə eh  ti  yac 
var  dır. 

Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da trans  for  ma  si -
ya  nın tə  min edil  mə  si  nə sə  na  ye zo  na-
 la  rı  nın ti  kin  ti  si  nin ge  niş  lən  mə  si də 
öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rə  cək  dir. Be  lə 
ki, Neft  ça  la Sə  na  ye Mə  həl  lə  sin  də 
dairə  vi su  var  ma sis  tem  lə  ri, po  lieti  len 

su  var  ma bo  ru  la  rı, ba  lıq ye  mi və ba  lıq 
məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı müəs  si  sə  lə  ri 
fəaliy  yət gös  tə  rə  cək, Min  gə  çe  vir 
Yük  sək Tex  no  lo  gi  ya  lar Par  kın  da isə 
bir ne  çə teks  til tə  ma  yül  lü müəs  si  sə -
lər kənd tə  sər  rü  fa  tı xam  ma  lı  nın son 
məh  su  la  dək ema  lı  nı hə  ya  ta ke  çi  rə -
cək  dir. Yal  nız bu müəs  si  sə  lə  rin işə 
düş  mə  si kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı -
nın be  cə  ril  mə  sin  də is  ti  fa  də olu  nan 
bir sı  ra ava  dan  lıq  la  rın, kənd tə  sər  rü -
fa  tı məh  sul  la  rın  dan ha  zır  la  nan mal -
la  rın və di  gər məh  sul  la  rın id  xa  lı  na 
son qoy  maq  la bir çox məh  sul  la  rın ix -
ra  cı  na şə  rait ya  ra  da  caq  dır. Ha  zır  da 
sə  na  ye zo  na  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
və hər bir ra  yon  da ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin 2016-cı il 6 de  kabr ta  rix  li 
Fər  ma  nı ilə təs  diq edil  miş “Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı  na və ema  lı  na 
dair St  ra  te  ji Yol Xə  ri  tə  si”n  də öl  kə  nin 
kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı 
2020-ci ilə  dək st  ra  te  ji ba  xış, 2025-ci 
ilə  dək olan dövr üçün uzun  müd  dət  li 
ba  xış və 2025-ci il  dən son  ra  kı dövr 
üçün hə  dəf ba  xış əks olu  nub və on  la-
 rın ic  ra  sı  nı tə  min edən təd  bir  lər təs -
diq edi  lib. Ar  tıq res  pub  li  ka  mız  da bu 
təd  bir  lə  rin ic  ra  sı  na baş  la  nı  lıb və nə -
zər  də tu  tu  lan müd  dət  lər  də öl  kə  miz -
də da  ya  nıq  lı in  ki  şaf prin  sip  lə  ri  nə 
əsas  lan  maq  la, kənd tə  sər  rü  fa  tın  da 
trans  for  ma  si  ya üçün tam əl  ve  riş  li şə -
rait tə  min edi  lə  cək  dir. 

Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bu təd  bir  lər nə  ti-

 cə  sin  də res  pub  li  ka  mız  da 2016-cı il  də 
426 mil  yon ma  nat  lıq kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı ix  rac edil  miş  dir ki, bu da 
2015-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 20,7 faiz çox-
 dur. Bu, onu gös  tə  rir ki, öl  kə  miz 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da trans  for  ma  si  ya 
döv  rü  nü, yə  ni id  xal  dan ix  ra  ca ke  çid 
döv  rü  nü ya  şa  yır və Azər  bay  can Res-
 pub  li  ka  sı əv  vəl  lər ge  ri  də qal  mış aq -
rar öl  kə  dən kənd tə  sər  rü  fa  tı in  ki  şaf 
et  miş ix  rac yö  nüm  lü öl  kə  yə çev  ri  lir.

Bun  dan əla  və kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın id  xa  lın  dan ix  ra  cı  na 
keç  mək  də kənd tə  sər  rü  fa  tı koope  ra -
tiv  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nın da çox bö -
yük əhə  miy  yə  ti var  dır. Bu  nu nə  zə  rə 
ala  raq res  pub  li  ka  mız  da  “Kənd tə -
sər  rü  fa  tı koope  ra  si  ya  sı haq  qın  da” 
Qa  nun qə  bul edil  miş və bu qa  nu  na 
uy  ğun ola  raq Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2017-ci il 14 iyul 
ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
koope  ra  si  ya  sı  nın in  ki  şa  fı  na dair 
2017-2022-ci il  lər üçün Döv  lət Proq -
ra  mı” təs  diq edil  miş  dir.

Bü  tün bun  lar onu de  mə  yə əsas 
ve  rir ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin for  ma  laş  dır  dı  ğı müa-
sir aq  rar si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də ya  xın 
gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də əsas ər  zaq 
məh  sul  la  rı  na tə  lə  bat ta  ma  mi  lə yer  li 
is  teh  sal he  sa  bı  na tə  min olu  na  caq, sa -
hib  kar  la  rı  mız yük  sək rə  qa  bə  tə da -
vam  lı kənd tə  sər  rü  fa  tı və ər  zaq məh-
 sul  la  rı ilə xa  ri  ci ba  zar  la  ra çıx  maq  la 
dün  ya ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nə la  yiq  li 
töh  fə ve  rə  cək  lər.

AQRAR

fat  la  rın və aq  ro  park  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı -
na xü  su  si önəm ve  ril  mə  si  dir. Bu isə 
öl  kə  miz  də möv  cud olan müx  tə  lif tə -
sər  rü  fat  çı  lıq for  ma  la  rı içə  ri  sin  də xır  da 
tə  sər  rü  fat  la  rın xü  su  si çə  ki  si  nin həd -
din  dən çox yük  sək ol  ma  sı ilə əla  qə -
dar  dır. Xır  da tə  sər  rü  fat  lar isə mə  lum 
ol  du  ğu ki  mi, əha  li  nin ər  zaq təh  lü  kə -
siz  li  yi  ni və xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xı  şı  nı tə -
min et  mək üçün la  zı  mi im  kan  la  ra ma -
lik de  yil  dir. Məhz iri tə  sər  rü  fat  lar  da 
yük  sək məh  sul  dar bit  ki sort  la  rı və 
hey  van cins  lə  ri, ye  ni müasir tex  ni  ka 
və tex  no  lo  gi  ya  lar tət  biq et  mək üçün 
əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  nır ki, bu da əmək 
məh  sul  dar  lı  ğı  nı ar  tır  ma  ğı və rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li məh  sul is  teh  sa  lı  nı tə  min 
edir. Bu amil  lər isə da  xi  li ba  za  rı qo  ru -
maq və ix  rac po  ten  sialı  nı ar  tır  maq ba -
xı  mın  dan bö  yük əhə  miy  yətə malikdir. 
Ona gö  rə də ilk növ  bə  də iri tə  sər  rü  fat-
 lar id  xal  dan ası  lı  lıq da  vam edən məh -
sul  lar üz  rə ya  ra  dı  lır. Öl  kə  miz  də əsa -
sən id  xal  dan ası  lı  lıq ta  xıl, süd və ba  lıq 
məh  sul  la  rı  na  dır. Bu  nu nə  zə  rə ala  raq, 
hör  mət  li Pre  zi  den  ti  miz əkin döv  riy  yə-
 sin  də ol  ma  yan tor  paq  la  rı cəlb et  mək  lə 
50 iri ta  xıl  çı  lıq tə  sər  rü  fat  la  rı ya  ra  dıl -
ma  sı tap  şı  rı  ğı  nı ver  miş  dir. Ar  tıq bir 
ne  çə ra  yon  da 32 iri tə  sər  rü  fat fəaliy  yət 
gös  tə  rir və yük  sək məh  sul  dar  lıq gös -
tə  ri  ci  lə  ri ilə fərq  lə  nir. Be  lə ki, 2012-ci 
il  də Ağ  ca  bə  di ra  yo  nun  da fəaliy  yə  tə 
baş  la  yan “Qa  ra  bağ ta  xıl” MMC hər 
hek  tar  dan 55-60 sent  ner buğ  da və 110-
120 sent  ner qar  ğı  da  lı məh  su  lu əl  də 
edir. Qə  bə  lə, Xaç  maz və di  gər ra  yon -
lar  da is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş süd  çü  lük 
komp  leks  lə  rin  də isə hər inək  dən 6-7 
min litr süd sa  ğı  lır. Be  lə yük  sək məh -
sul  dar  lıq hə  lə res  pub  li  ka  mı  zın ta  ri  xin-
 də mü  şa  hi  də olun  ma  yıb və bu tə  sər -
rü  fat  la  rın sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı öl  kə  miz -
də kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ten  siv in  ki  şa -
fı  nı tə  min et  mək  lə ta  xı  la və süd məh -
sul  la  rı  na olan tə  lə  ba  tın yer  li is  teh  sal 
he  sa  bı  na tə  min edil  mə  sin  də mü  hüm 
əhə  miy  yət kəsb edə  cək  dir.

Ba  lıq və ba  lıq məh  sul  la  rı  nın ar  tı  rıl -
ma  sı və bu məh  sul  la  ra olan tə  lə  ba  tın 
tam ödə  nil  mə  si üçün “Ba  lıq  çı  lıq haq -
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qa  nu  nu  na də  yi  şik  lik  lər edil  miş və ak -
va  kul  tu  ra  nın in  ki  şa  fı  nı tə  min edən 
mad  də  lər əks olun  muş  dur. Bu  nun nə -
ti  cə  si  dir ki, 2014-cü ilə nis  bə  tən 2016-cı 
il  də göl və no  hur ba  lıq  çı  lı  ğı ilə məş  ğul 
olan tə  sər  rü  fat  la  rın sa  yı 85-dən 108-ə 
çat  dı  rıl  mış, tu  tul  muş (ov  lan  mış) ba  lı -
ğın miq  da  rı isə 370 ton  dan 645 to  na 
çat  mış  dır. 

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ten  siv in  ki  şa-
 fı tor  paq  la  rın mün  bit  li  yi və su ilə tə  mi-
 na  tı ilə sıx bağ  lı ol  du  ğu üçün müasir 
aq  rar si  ya  sət  də me  liora  si  ya və ir  ri  qa  si-
 ya mə  sə  lə  lə  ri  nə də xü  su  si diq  qət ye  ti -
ri  lir. Döv  lət büd  cə  si  nin və  saiti he  sa  bı -
na Tax  ta  kör  pü Su An  ba  rı  nın, Tax  ta -
kör  pü-Cey  ran  ba  tan Ka  na  lı  nın, Vəl  və -
lə  çay-Tax  ta  kör  pü Ka  na  lı  nın is  ti  fa  də  yə 
ve  ril  mə  si, Şəm  kir  çay Su An  ba  rın  dan 
Go  ran  boy ra  yo  nu  na ka  na  lın və Neft -
ça  la Su Ka  na  lı  nın ti  kin  ti  si  nin da  vam 
et  mə  si, ha  be  lə di  gər la  yi  hə  lə  rin real -
laş  ma  sı bu il 150 min, gə  lən il isə 100 
min hek  tar in  di  yə  dək su  va  rıl  ma  yan 
və ya su  va  rıl  ma  sı la  zı  mi sə  viy  yə  də ol -
ma  yan sa  hə  lə  rin su  va  rıl  ma  sı  na im  kan 
ve  rə  cək.

Öl  kə  miz  də id  xal  dan ix  ra  ca ke  çi  di 
tə  min et  mə  yə yö  nəl  miş müasir aq  rar 
si  ya  sə  tin əsas is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri 
də kənd əra  zi  lə  ri  nin so  sial si  ma  sı  nı 
kö  kün  dən yax  şı  laş  dır  maq  dır. Be  lə ki, 
ha  zır  kı şə  rait  də kənd əra  zi  lə  ri  nin so -
sial in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mə  dən kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın di  na  mik və da  ya  nıq  lı 
in  ki  şa  fı  na nail ol  maq müm  kün de  yil -
dir. Bu məq  səd  lə res  pub  li  ka  mı  zın 
kənd  lə  rin  də hər il bö  yük həcm  də təh-
 sil, sə  hiy  yə, mə  də  niy  yət, ra  bi  tə ob -
yekt  lə  ri  nin ti  kin  ti  si, ya  şa  yış məs  kən -
lə  ri  nin işıq, qaz, iç  mə  li su ilə tam tə -
min olun  ma  sı, kən  d  a  ra  sı yol  la  ra as -
falt sa  lın  ma  sı və di  gər so  sial yö  nüm  lü 
iş  lər gö  rü  lür. On  la  rın gə  lə  cək  də də 

da  vam et  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.
Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ten  siv in  ki  şa-

 fı  nı tə  min edən amil  lər  dən bi  ri də yük-
 sək ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lər  lə ya  na  şı, pe -
şə  kar kadr  la  rın möv  cud  lu  ğu  dur. Be  lə 
ki, məh  su  lun key  fiy  yə  ti  ni və yük  sək 
məh  sul  dar  lı  ğı  nı tə  min edən tex  ni  ka və 
tex  no  lo  gi  ya  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
olun  ma  sı üçün xü  su  si ha  zır  lıq keç  miş 
pe  şə sa  hib  lə  ri  nə eh  ti  yac get  dik  cə ar  tır. 
Bu  nu nə  zə  rə ala  raq və ey  ni za  man  da 
ənə  nə  vi kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  lə  ri  nin 
bər  pa edil  mə  si ilə bağ  lı ilk pe  şə-ix  ti  sas 
təh  si  li müəs  si  sə  lə  rin  də pam  bıq  çı, ba -
ra  ma  çı, tü  tün us  ta  sı ki  mi ix  ti  sas  lar  la 
ya  na  şı, su  var  ma sis  tem  lə  ri  nin ope  ra -
to  ru, so  yu  du  cu qur  ğu  lar  da məh  sul  la -
rın sax  lan  ma  sı və an  bar  lan  ma  sı üz  rə 
ope  ra  tor, bit  ki  çi  lik mü  tə  xəs  si  si, aq  ro -
ser  vis mü  tə  xəs  si  si, hey  van  dar  lıq mü -
tə  xəs  si  si ki  mi ye  ni ix  ti  sas  lar üz  rə kadr 
ha  zır  lı  ğı  na baş  lan  mış  dır. Bu təd  bir  lə -
rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si kən  də və kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  na ma  ra  ğı ar  tır  maq  la yük -
sək ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lə  ri və pe  şə  kar 
kadr  la  rı aq  rar sa  hə  yə cəlb et  mə  yə və 
məh  sul is  teh  sa  lı  nın sə  mə  rə  si  ni yük -
səlt  mə  yə şə  rait ya  ra  dır.

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  nı tə -
min et  mək üçün aq  ro  park  la  rın ya  ra -
dıl  ma  sı  nın bö  yük əhə  miy  yə  ti var  dır. 
Aq  ro  park  lar  da məh  sul is  teh  sa  lı ilə 
ya  na  şı, hə  min məh  sul  la  rın ema  lı, 
qab  laş  dı  rıl  ma  sı, da  xi  li və xa  ri  ci ba -
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zar  la  ra çı  xa  rıl  ma  sı və di  gər la  zı  mi 
pro  ses  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Ha  zır  da 
öl  kə  miz  də 38 aq  ro  par  kın ya  ra  dıl  ma -
sı pro  se  si ge  dir və on  lar  dan 2-si ar  tıq 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır. Aq  ro  park  la -
rın is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si  nin res  pub  li -
ka  mız  da is  teh  sal olu  nan kənd tə  sər -
rü  fa  tı və ər  zaq məh  sul  la  rı  nın rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yə  ti  nin yük  səl  mə  si  nə, bu 
məh  sul  la  rın ix  rac po  ten  sialı  nın in  ki -
şa  fı  na və val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın ar  tı -
mı  na çox bö  yük tə  si  ri ola  caq  dır.

Müasir şə  rait  də öl  kə əha  li  si  ni il 
bo  yu tə  zə kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la-
 rı ilə tə  min et  mək və bu məh  sul  lar  la 
xa  ri  ci ba  zar  la  ra çıx  maq üçün lo  gis  tik 
mər  kəz  lə  rin ti  kin  ti  si ge  niş  lə  nir. Bu 
ba  rə  də Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin ic  la  sın -
da Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı 
vur  ğu  la  yıb ki, biz əv  vəl  ki dövr  lər  də 
böl  gə  lər  də lo  gis  tik mər  kəz  lə  ri əsa -
sən məh  su  lun xa  rab ol  ma  ma  sı, sax -
lan  ma  sı və da  xi  li tə  lə  ba  tın tə  min 
edil  mə  si üçün ti  kir  dik. An  caq bi  zim 
ix  rac po  ten  sialı  mı  zın art  ma  sı böl  gə -
lər  də bö  yük lo  gis  tik mər  kəz  lə  rin ti -
kil  mə  si  ni tə  ləb edir. Ar  tıq Şəm  kir 
ra  yo  nun  da be  lə bir mər  kəz ya  ra  dı  lıb 
və da  ha üç bö  yük lo  gis  tik mər  kə  zin 
res  pub  li  ka  mı  zın Aran, şi  mal və cə -
nub böl  gə  lə  rin  də ti  kil  mə  si  nə eh  ti  yac 
var  dır. 

Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da trans  for  ma  si -
ya  nın tə  min edil  mə  si  nə sə  na  ye zo  na-
 la  rı  nın ti  kin  ti  si  nin ge  niş  lən  mə  si də 
öz müs  bət tə  si  ri  ni gös  tə  rə  cək  dir. Be  lə 
ki, Neft  ça  la Sə  na  ye Mə  həl  lə  sin  də 
dairə  vi su  var  ma sis  tem  lə  ri, po  lieti  len 

su  var  ma bo  ru  la  rı, ba  lıq ye  mi və ba  lıq 
məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı müəs  si  sə  lə  ri 
fəaliy  yət gös  tə  rə  cək, Min  gə  çe  vir 
Yük  sək Tex  no  lo  gi  ya  lar Par  kın  da isə 
bir ne  çə teks  til tə  ma  yül  lü müəs  si  sə -
lər kənd tə  sər  rü  fa  tı xam  ma  lı  nın son 
məh  su  la  dək ema  lı  nı hə  ya  ta ke  çi  rə -
cək  dir. Yal  nız bu müəs  si  sə  lə  rin işə 
düş  mə  si kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı -
nın be  cə  ril  mə  sin  də is  ti  fa  də olu  nan 
bir sı  ra ava  dan  lıq  la  rın, kənd tə  sər  rü -
fa  tı məh  sul  la  rın  dan ha  zır  la  nan mal -
la  rın və di  gər məh  sul  la  rın id  xa  lı  na 
son qoy  maq  la bir çox məh  sul  la  rın ix -
ra  cı  na şə  rait ya  ra  da  caq  dır. Ha  zır  da 
sə  na  ye zo  na  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
və hər bir ra  yon  da ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi -
den  ti  nin 2016-cı il 6 de  kabr ta  rix  li 
Fər  ma  nı ilə təs  diq edil  miş “Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı  na və ema  lı  na 
dair St  ra  te  ji Yol Xə  ri  tə  si”n  də öl  kə  nin 
kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı 
2020-ci ilə  dək st  ra  te  ji ba  xış, 2025-ci 
ilə  dək olan dövr üçün uzun  müd  dət  li 
ba  xış və 2025-ci il  dən son  ra  kı dövr 
üçün hə  dəf ba  xış əks olu  nub və on  la-
 rın ic  ra  sı  nı tə  min edən təd  bir  lər təs -
diq edi  lib. Ar  tıq res  pub  li  ka  mız  da bu 
təd  bir  lə  rin ic  ra  sı  na baş  la  nı  lıb və nə -
zər  də tu  tu  lan müd  dət  lər  də öl  kə  miz -
də da  ya  nıq  lı in  ki  şaf prin  sip  lə  ri  nə 
əsas  lan  maq  la, kənd tə  sər  rü  fa  tın  da 
trans  for  ma  si  ya üçün tam əl  ve  riş  li şə -
rait tə  min edi  lə  cək  dir. 

Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bu təd  bir  lər nə  ti-

 cə  sin  də res  pub  li  ka  mız  da 2016-cı il  də 
426 mil  yon ma  nat  lıq kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı ix  rac edil  miş  dir ki, bu da 
2015-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 20,7 faiz çox-
 dur. Bu, onu gös  tə  rir ki, öl  kə  miz 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da trans  for  ma  si  ya 
döv  rü  nü, yə  ni id  xal  dan ix  ra  ca ke  çid 
döv  rü  nü ya  şa  yır və Azər  bay  can Res-
 pub  li  ka  sı əv  vəl  lər ge  ri  də qal  mış aq -
rar öl  kə  dən kənd tə  sər  rü  fa  tı in  ki  şaf 
et  miş ix  rac yö  nüm  lü öl  kə  yə çev  ri  lir.

Bun  dan əla  və kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sul  la  rı  nın id  xa  lın  dan ix  ra  cı  na 
keç  mək  də kənd tə  sər  rü  fa  tı koope  ra -
tiv  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nın da çox bö -
yük əhə  miy  yə  ti var  dır. Bu  nu nə  zə  rə 
ala  raq res  pub  li  ka  mız  da  “Kənd tə -
sər  rü  fa  tı koope  ra  si  ya  sı haq  qın  da” 
Qa  nun qə  bul edil  miş və bu qa  nu  na 
uy  ğun ola  raq Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2017-ci il 14 iyul 
ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
koope  ra  si  ya  sı  nın in  ki  şa  fı  na dair 
2017-2022-ci il  lər üçün Döv  lət Proq -
ra  mı” təs  diq edil  miş  dir.

Bü  tün bun  lar onu de  mə  yə əsas 
ve  rir ki, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin for  ma  laş  dır  dı  ğı müa-
sir aq  rar si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də ya  xın 
gə  lə  cək  də öl  kə  miz  də əsas ər  zaq 
məh  sul  la  rı  na tə  lə  bat ta  ma  mi  lə yer  li 
is  teh  sal he  sa  bı  na tə  min olu  na  caq, sa -
hib  kar  la  rı  mız yük  sək rə  qa  bə  tə da -
vam  lı kənd tə  sər  rü  fa  tı və ər  zaq məh-
 sul  la  rı ilə xa  ri  ci ba  zar  la  ra çıx  maq  la 
dün  ya ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nə la  yiq  li 
töh  fə ve  rə  cək  lər.

AQRAR

fat  la  rın və aq  ro  park  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı -
na xü  su  si önəm ve  ril  mə  si  dir. Bu isə 
öl  kə  miz  də möv  cud olan müx  tə  lif tə -
sər  rü  fat  çı  lıq for  ma  la  rı içə  ri  sin  də xır  da 
tə  sər  rü  fat  la  rın xü  su  si çə  ki  si  nin həd -
din  dən çox yük  sək ol  ma  sı ilə əla  qə -
dar  dır. Xır  da tə  sər  rü  fat  lar isə mə  lum 
ol  du  ğu ki  mi, əha  li  nin ər  zaq təh  lü  kə -
siz  li  yi  ni və xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xı  şı  nı tə -
min et  mək üçün la  zı  mi im  kan  la  ra ma -
lik de  yil  dir. Məhz iri tə  sər  rü  fat  lar  da 
yük  sək məh  sul  dar bit  ki sort  la  rı və 
hey  van cins  lə  ri, ye  ni müasir tex  ni  ka 
və tex  no  lo  gi  ya  lar tət  biq et  mək üçün 
əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  nır ki, bu da əmək 
məh  sul  dar  lı  ğı  nı ar  tır  ma  ğı və rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li məh  sul is  teh  sa  lı  nı tə  min 
edir. Bu amil  lər isə da  xi  li ba  za  rı qo  ru -
maq və ix  rac po  ten  sialı  nı ar  tır  maq ba -
xı  mın  dan bö  yük əhə  miy  yətə malikdir. 
Ona gö  rə də ilk növ  bə  də iri tə  sər  rü  fat-
 lar id  xal  dan ası  lı  lıq da  vam edən məh -
sul  lar üz  rə ya  ra  dı  lır. Öl  kə  miz  də əsa -
sən id  xal  dan ası  lı  lıq ta  xıl, süd və ba  lıq 
məh  sul  la  rı  na  dır. Bu  nu nə  zə  rə ala  raq, 
hör  mət  li Pre  zi  den  ti  miz əkin döv  riy  yə-
 sin  də ol  ma  yan tor  paq  la  rı cəlb et  mək  lə 
50 iri ta  xıl  çı  lıq tə  sər  rü  fat  la  rı ya  ra  dıl -
ma  sı tap  şı  rı  ğı  nı ver  miş  dir. Ar  tıq bir 
ne  çə ra  yon  da 32 iri tə  sər  rü  fat fəaliy  yət 
gös  tə  rir və yük  sək məh  sul  dar  lıq gös -
tə  ri  ci  lə  ri ilə fərq  lə  nir. Be  lə ki, 2012-ci 
il  də Ağ  ca  bə  di ra  yo  nun  da fəaliy  yə  tə 
baş  la  yan “Qa  ra  bağ ta  xıl” MMC hər 
hek  tar  dan 55-60 sent  ner buğ  da və 110-
120 sent  ner qar  ğı  da  lı məh  su  lu əl  də 
edir. Qə  bə  lə, Xaç  maz və di  gər ra  yon -
lar  da is  ti  fa  də  yə ve  ril  miş süd  çü  lük 
komp  leks  lə  rin  də isə hər inək  dən 6-7 
min litr süd sa  ğı  lır. Be  lə yük  sək məh -
sul  dar  lıq hə  lə res  pub  li  ka  mı  zın ta  ri  xin-
 də mü  şa  hi  də olun  ma  yıb və bu tə  sər -
rü  fat  la  rın sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı öl  kə  miz -
də kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ten  siv in  ki  şa -
fı  nı tə  min et  mək  lə ta  xı  la və süd məh -
sul  la  rı  na olan tə  lə  ba  tın yer  li is  teh  sal 
he  sa  bı  na tə  min edil  mə  sin  də mü  hüm 
əhə  miy  yət kəsb edə  cək  dir.

Ba  lıq və ba  lıq məh  sul  la  rı  nın ar  tı  rıl -
ma  sı və bu məh  sul  la  ra olan tə  lə  ba  tın 
tam ödə  nil  mə  si üçün “Ba  lıq  çı  lıq haq -
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qa  nu  nu  na də  yi  şik  lik  lər edil  miş və ak -
va  kul  tu  ra  nın in  ki  şa  fı  nı tə  min edən 
mad  də  lər əks olun  muş  dur. Bu  nun nə -
ti  cə  si  dir ki, 2014-cü ilə nis  bə  tən 2016-cı 
il  də göl və no  hur ba  lıq  çı  lı  ğı ilə məş  ğul 
olan tə  sər  rü  fat  la  rın sa  yı 85-dən 108-ə 
çat  dı  rıl  mış, tu  tul  muş (ov  lan  mış) ba  lı -
ğın miq  da  rı isə 370 ton  dan 645 to  na 
çat  mış  dır. 

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ten  siv in  ki  şa-
 fı tor  paq  la  rın mün  bit  li  yi və su ilə tə  mi-
 na  tı ilə sıx bağ  lı ol  du  ğu üçün müasir 
aq  rar si  ya  sət  də me  liora  si  ya və ir  ri  qa  si-
 ya mə  sə  lə  lə  ri  nə də xü  su  si diq  qət ye  ti -
ri  lir. Döv  lət büd  cə  si  nin və  saiti he  sa  bı -
na Tax  ta  kör  pü Su An  ba  rı  nın, Tax  ta -
kör  pü-Cey  ran  ba  tan Ka  na  lı  nın, Vəl  və -
lə  çay-Tax  ta  kör  pü Ka  na  lı  nın is  ti  fa  də  yə 
ve  ril  mə  si, Şəm  kir  çay Su An  ba  rın  dan 
Go  ran  boy ra  yo  nu  na ka  na  lın və Neft -
ça  la Su Ka  na  lı  nın ti  kin  ti  si  nin da  vam 
et  mə  si, ha  be  lə di  gər la  yi  hə  lə  rin real -
laş  ma  sı bu il 150 min, gə  lən il isə 100 
min hek  tar in  di  yə  dək su  va  rıl  ma  yan 
və ya su  va  rıl  ma  sı la  zı  mi sə  viy  yə  də ol -
ma  yan sa  hə  lə  rin su  va  rıl  ma  sı  na im  kan 
ve  rə  cək.

Öl  kə  miz  də id  xal  dan ix  ra  ca ke  çi  di 
tə  min et  mə  yə yö  nəl  miş müasir aq  rar 
si  ya  sə  tin əsas is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri 
də kənd əra  zi  lə  ri  nin so  sial si  ma  sı  nı 
kö  kün  dən yax  şı  laş  dır  maq  dır. Be  lə ki, 
ha  zır  kı şə  rait  də kənd əra  zi  lə  ri  nin so -
sial in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mə  dən kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  nın di  na  mik və da  ya  nıq  lı 
in  ki  şa  fı  na nail ol  maq müm  kün de  yil -
dir. Bu məq  səd  lə res  pub  li  ka  mı  zın 
kənd  lə  rin  də hər il bö  yük həcm  də təh-
 sil, sə  hiy  yə, mə  də  niy  yət, ra  bi  tə ob -
yekt  lə  ri  nin ti  kin  ti  si, ya  şa  yış məs  kən -
lə  ri  nin işıq, qaz, iç  mə  li su ilə tam tə -
min olun  ma  sı, kən  d  a  ra  sı yol  la  ra as -
falt sa  lın  ma  sı və di  gər so  sial yö  nüm  lü 
iş  lər gö  rü  lür. On  la  rın gə  lə  cək  də də 

da  vam et  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.
Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ten  siv in  ki  şa-

 fı  nı tə  min edən amil  lər  dən bi  ri də yük-
 sək ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lər  lə ya  na  şı, pe -
şə  kar kadr  la  rın möv  cud  lu  ğu  dur. Be  lə 
ki, məh  su  lun key  fiy  yə  ti  ni və yük  sək 
məh  sul  dar  lı  ğı  nı tə  min edən tex  ni  ka və 
tex  no  lo  gi  ya  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
olun  ma  sı üçün xü  su  si ha  zır  lıq keç  miş 
pe  şə sa  hib  lə  ri  nə eh  ti  yac get  dik  cə ar  tır. 
Bu  nu nə  zə  rə ala  raq və ey  ni za  man  da 
ənə  nə  vi kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  lə  ri  nin 
bər  pa edil  mə  si ilə bağ  lı ilk pe  şə-ix  ti  sas 
təh  si  li müəs  si  sə  lə  rin  də pam  bıq  çı, ba -
ra  ma  çı, tü  tün us  ta  sı ki  mi ix  ti  sas  lar  la 
ya  na  şı, su  var  ma sis  tem  lə  ri  nin ope  ra -
to  ru, so  yu  du  cu qur  ğu  lar  da məh  sul  la -
rın sax  lan  ma  sı və an  bar  lan  ma  sı üz  rə 
ope  ra  tor, bit  ki  çi  lik mü  tə  xəs  si  si, aq  ro -
ser  vis mü  tə  xəs  si  si, hey  van  dar  lıq mü -
tə  xəs  si  si ki  mi ye  ni ix  ti  sas  lar üz  rə kadr 
ha  zır  lı  ğı  na baş  lan  mış  dır. Bu təd  bir  lə -
rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si kən  də və kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  na ma  ra  ğı ar  tır  maq  la yük -
sək ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lə  ri və pe  şə  kar 
kadr  la  rı aq  rar sa  hə  yə cəlb et  mə  yə və 
məh  sul is  teh  sa  lı  nın sə  mə  rə  si  ni yük -
səlt  mə  yə şə  rait ya  ra  dır.

Kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı  nı tə -
min et  mək üçün aq  ro  park  la  rın ya  ra -
dıl  ma  sı  nın bö  yük əhə  miy  yə  ti var  dır. 
Aq  ro  park  lar  da məh  sul is  teh  sa  lı ilə 
ya  na  şı, hə  min məh  sul  la  rın ema  lı, 
qab  laş  dı  rıl  ma  sı, da  xi  li və xa  ri  ci ba -
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tə  rə  fin  dən tö  rə  dil  dik  də, ya  şa  yış 
sa  hə  si  nə, ha  be  lə bi  na  ya, an  ba  ra və 
ya baş  qa sax  lanc yer  lə  ri  nə qa  nun -
suz da  xil ol  maq  la tö  rə  dil  dik  də cə -
za  nın çə  kin  di  ri  ci funk  si  ya  sı  nın 
göz  lə  nil  mə  si üçün on  la  ra gö  rə ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti ar  tıq 100 ma  nat -
dan yu  xa  rı məb  ləğ  də zi  yan vu  rul -
du  ğu hal  lar  da ya  ra  na  caq.

Qeyd edi  lən məq  sə  də nail ol -
maq üçün növ  bə  ti də  yi  şik  lik ci  na -
yət iş  lə  rin  də me  diasi  ya mo  de  li ki -
mi çı  xış edən ci  na  yət mə  su  liy  yə  tin-
 dən aza  det  mə  nin ye  ni ins  ti  tut  la  rı -
nın Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si  nə əla  və edil-
 mə  si  dir. Bun  lar 73.1 (mül  kiy  yət 
əley  hi  nə olan ci  na  yət  lə  rə gö  rə ci -
na  yət mə  su  liy  yə  tin  dən aza  det  mə) 
və 73.2-dir (iq  ti  sa  di fəaliy  yət sa  hə -
sin  də olan ci  na  yət  lə  rə gö  rə ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  tin  dən azad et  mə).

Bu mad  də  lər təq  sir  kar tə  rə  fin -
dən zə  rər  çək  miş şəxs  lə ba  rı  şıq əl  də 
edil  mə  si və ona dəy  miş zi  ya  nın ta -
ma  mi  lə ödə  nil  mə  si, həm  çi  nin bu 
növ əməl  lər kül  li və ya xü  su  si  lə 
kül  li miq  dar  da tö  rə  dil  dik  də mü  va-
 fiq ola  raq vu  rul  muş zi  ya  nın bir 
mis  li və iki mis  li miq  da  rın  da döv -
lət büd  cə  si  nə ödə  nil  mə  si hal  la  rın -
da ci  na  yət mə  su  liy  yə  tin  dən azad 
edil  mə  ni nə  zər  də tu  tur.

Qeyd olun  ma  lı  dır ki, ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  tin  dən aza  det  mə  nin bu 
ins  ti  tut  la  rı təq  sir  ka  ra mü  na  si  bət  də 
yal  nız bir də  fə tət  biq olu  na  caq. Bu 
da ye  ni ci  na  yət  lə  rin qar  şı  sı  nı al -
maq üçün ci  na  yət hü  qu  qu  nun xə -
bər  da  re  di  ci və  zi  fə  sin  dən irə  li gə  lir 
və bü  tün cə  miy  yət üzv  lə  ri  ni ci  na -
yət tö  rət  mək  dən çə  kin  di  rir.

Növ  bə  ti is  la  hat nar  ko  tik va  si  tə -
lə  rin və ya psi  xot  rop mad  də  lə  rin 
qa  nun  suz is  teh  la  kı sa  hə  sin  də  dir. 
Be  lə ki, Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si  nin 234.1-
ci mad  də  sin  də nə  zər  də tu  tul  muş 
əmə  li tö  rət  miş, yə  ni “sa  tış məq  sə  di 
ol  ma  dan qa  nun  suz ola  raq nar  ko  tik 
va  si  tə  lə  ri və ya psi  xot  rop mad  də  lə-
 ri şəx  si is  teh  lak miq  da  rın  dan ar  tıq 
miq  dar  da əl  dəet  mə” ci  na  yə  ti  ni tö -
rət  miş şəx  sin əmə  lin  də baş  qa ci  na -
yət tər  ki  bi yox  dur  sa və o, nar  ko -
ma  ni  ya xəs  tə  li  yi  nə dü  çar ol  muş -
dur  sa, onun ba  rə  sin  də məh  kə  mə 
tə  rə  fin  dən bu xəs  tə  lik  lə əla  qə  dar 
sta  sionar qay  da  da tib  bi xa  rak  ter  li 
məc  bu  ri təd  bir  lər tət  biq edil  mə  si 
tək  lif olu  nur. Yə  ni döv  lət hə  min 
şəxs  lə  rin müali  cə edil  mə  si  ni öh  də -
si  nə gö  tü  rür. Hə  min şəx  sin tam 
sa  ğal  ma  sı nə  ti  cə  sin  də tib  bi xa  rak -
ter  li məc  bu  ri təd  bir  lər ləğv edil -
dik  də məh  kə  mə şəx  si ci  na  yət mə -

su  liy  yə  tin  dən azad edir. Yə  ni nar -
ko  ma  ni  ya xəs  tə  li  yi  nə dü  çar ol  muş-
 dur  sa, ona bu xəs  tə  lik  dən azad ol -
maq üçün şans ve  ri  lir, bu da tam 
ola  raq döv  lət he  sa  bı  na hə  ya  ta ke  çi-
 ri  lir. (Mad  də 74.1)

Bun  dan əla  və, Ci  na  yət Mə  cəl  lə -
sin  də nə  zər  də tu  tul  muş zə  rər  çək -
miş şəxs  lə ba  rış  maq  la ci  na  yət mə -
su  liy  yə  tin  dən aza  det  mə ins  ti  tu  tu 
da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  miş və 12 ci -
na  yət tər  ki  bi (127.1, 128, 129, 130, 
131.2, 133.1, 134, 142.1, 143, 156.1, 
157.1 və 158.1) üçün zə  rər  çək  miş 
şəxs  lə ba  rış  maq  la və zi  ya  nın ödə -
nil  mə  si şər  ti ilə ci  na  yət mə  su  liy  yə -
tin  dən aza  det  mə im  ka  nı im  pe  ra  tiv 
nor  ma ki  mi müəy  yən olun  muş -
dur.

Həm  çi  nin qa  nun la  yi  hə  sin  də 
Kons  ti  tu  si  ya Məh  kə  mə  si Ple  nu  mu-
 nun bir sı  ra qə  rar  la  rı  nın da ic  ra  sı 
tə  min edil  miş, hə  min qə  rar  lar  da  kı 
töv  si  yə  lər nə  zə  rə alı  na  raq CM-in 
Ümu  mi his  sə  sin  də bir sı  ra mad  də -
lər tək  mil  ləş  di  ril  miş  dir.

He  sab edi  rəm ki, cə  nab Pre  zi -
dent tə  rə  fin  dən im  za  lan  mış sə  rən -
cam mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir 
və bu sə  rən  cam  dan irə  li gə  lən ya -
naş  ma cə  miy  yə  ti ci  na  yət  kar  lıq  dan 
xi  las edə bi  lər.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Hüquqi islahatların yeni mərhələsi

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin -
dən 2017-ci il 10 fev  ral ta  ri  xin  də 
“Pe  ni  ten  siar sa  hə  də fəaliy  yə  tin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, cə  za si  ya  sə  ti  nin 
hu  ma  nist  ləş  di  ril  mə  si və cə  miy  yət -
dən təc  ri  det  mə ilə əla  qə  dar ol  ma -
yan al  ter  na  tiv cə  za və pro  ses  sual 
məc  bu  riy  yət təd  bir  lə  ri  nin tət  bi  qi -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si ba  rə  də” Sə -
rən  cam im  za  lan  mış  dır. Bu sə  rən -
cam  da ib  ti  dai is  tin  taq və məh  kə  mə 
ic  raatı za  ma  nı is  tər həbs qə  tim  kan 
təd  bi  ri  nin se  çil  mə  si, is  tər  sə də 
azad  lıq  dan məh  ru  met  mə cə  za  sı -
nın tə  yin edil  mə  si di  na  mi  ka  sı  nın 
art  ma  sı ba  rə  də döv  lət baş  çı  sı  nın 
na  ra  hat  çı  lı  ğı bil  di  ril  miş  dir.

Ci  na  yət və İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar mə -
cəl  lə  lə  ri  nə də  yi  şik  lik  lə  rin tək  lif 
edil  mə  si ba  rə  də Mil  li Məc  li  sə təq -

dim olun  muş qa  nun la  yi  hə  lə  ri cə -
nab Pre  zi  dent tə  rə  fin  dən im  za  lan -
mış mə  lum sə  rən  cam  dan irə  li gə -
lən cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di-
 ril  mə  si və ic  ti  mai iş  lər cə  za  sı  nın 
for  mal ic  ra  sı təc  rü  bə  si  nin qar  şı  sı -
nın alın  ma  sı, ic  ti  mai iş  lər və azad -
lıq  dan məh  ru  met  mə ilə əla  qə  dar 
ol  ma  yan di  gər cə  za  la  rın ic  ra  sı  na 
ef  fek  tiv nə  za  rət tə  min edil  mə  si is -
ti  qa  mət  lə  ri ilə əla  qə  dar  dır.

Cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di -
ril  mə  si aşa  ğı  da  kı is  ti  qa  mət  lər üz  rə 
qa  nun  ve  ri  ci  li  yə də  yi  şik  lik  lə  rin 
edil  mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Bun  lar: 

1. Ci  na  yət  lə  rin, xü  su  si  lə iq  ti  sa  di 
fəaliy  yət sa  hə  sin  də ci  na  yət  lə  rin 
dek  ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı;

2. Ci  na  yət  lə  rin sank  si  ya  la  rı  na 
azad  lıq  dan məh  ru  met  mə  yə al  ter -
na  tiv cə  za  la  rın əla  və olun  ma  sı;

3. Tö  rə  di  lən əmə  lin ic  ti  mai təh -
lü  kə  li  li  yi mad  di zi  yan  la bağ  lı olan 
hal  lar  da vu  rul  muş zi  yan ta  ma  mi  lə 
ödə  nil  dik  də azad  lıq  dan məh  ru  m-
et  mə  yə al  ter  na  tiv cə  za  la  rın tə  yin 
edil  mə  si əsas  la  rı  nın müəy  yən 
olun  ma  sı;

4. Azad  lıq  dan məh  ru  met  mə cə -
za  sı  nın çə  kil  mə  miş his  sə  si  ni da  ha 
yün  gül cə  za ilə əvə  zet  mə, cə  za  nın 
çə  kil  mə  miş his  sə  sin  dən şər  ti ola -
raq vax  tın  dan əv  vəl aza  det  mə və 
şər  ti məh  ku  met  mə ins  ti  tut  la  rı  nın 
da  ha ge  niş tət  biq edil  mə  sin  dən 
iba  rət  dir.

Gös  tə  ri  lən hər bir is  ti  qa  mət üz  rə 
Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si  nə ümu  mi  lik  də 
300-ə ya  xın də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə -
si nə  zər  də tu  tu  lur.

CM-də dek  ri  mi  nal  la  şan mad  də -

lər  dən 3-ü (131.1; 184; 189) eh  ti  yat -
sız  lıq  dan sağ  lam  lı  ğa zə  rər  vur  ma 
və mül  kiy  yət əley  hi  nə olan ci  na -
yət  lər  dir. Ümu  mi his  sə  də “ci  na -
yət  lə  rin tək  rar tö  rə  dil  mə  si” mad -
də  si  nin ye  ni re  dak  si  ya  sı ilə əla  qə -
dar ola  raq isə 10 ci  na  yət tər  ki  bi 
(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 edil  miş  dir. 

Müəy  yən müd  də  tə azad  lıq  dan 
məh  ru  met  mə cə  za  sı  nın tət  bi  qi hal-
 la  rı  nın azal  dıl  ma  sı məq  sə  di ilə Ci -
na  yət Mə  cəl  lə  si  nə ye  ni növ cə  za - 
“Azad  lı  ğın məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı” 
da  xil edil  miş  dir və qa  nun la  yi  hə -
sin  də 140-dan çox mad  də  nin sank-
 si  ya  sın  da al  ter  na  tiv cə  za ola  raq 
tək  lif edi  lir.

Mül  kiy  yət əley  hi  nə və iq  ti  sa  di 
fəaliy  yət sa  hə  sin  də ci  na  yət  lə  rin 
dek  ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  ti -
nə uy  ğun ola  raq qa  nun la  yi  hə  sin -
də ta  la  ma ci  na  yət  lə  rin  dən 177.1-ci 
(oğur  luq), 178.1-ci (də  lə  duz  luq) və 
179.1-ci (mə  nim  sə  mə və is  ra  fet  mə) 
mad  də  lə  ri ilə nə  zər  də tu  tul  muş ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti ya  ra  dan hədd 
beş də  fə ar  tı  rıl  mış  dır ki, bu da əm -
la  kın mül  kiy  yət  çi  si  nə və ya di  gər 
sa  hi  bi  nə 500 ma  nat  dan yu  xa  rı 
məb  ləğ  də zi  yan vu  rul  du  ğu hal  lar -
da ya  ra  na  caq. Bu məb  lə  ğə qə  dər 
olan ta  la  ma isə ci  na  yət əmə  li ola -
raq dek  ri  mi  nal  laş  mış və İn  zi  ba  ti 
Xə  ta  lar Mə  cəl  lə  sin  də xır  da ta  la  ma 
xə  ta  sı ki  mi nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 
La  kin bu əməl  lər yal  nız ta  la  ma de -
yil, di  gər ic  ti  mai təh  lü  kə  li əla  mət -
lər  lə töv  sif edil  dik  də, mə  sə  lən, qa -
baq  ca  dan əl  bir olan bir qrup şəxs 

Əli Hüseynli
Milli Məclisin Hüquq siyasəti və 

dövlət quruculuğu komitəsinin sədri
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tə  rə  fin  dən tö  rə  dil  dik  də, ya  şa  yış 
sa  hə  si  nə, ha  be  lə bi  na  ya, an  ba  ra və 
ya baş  qa sax  lanc yer  lə  ri  nə qa  nun -
suz da  xil ol  maq  la tö  rə  dil  dik  də cə -
za  nın çə  kin  di  ri  ci funk  si  ya  sı  nın 
göz  lə  nil  mə  si üçün on  la  ra gö  rə ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti ar  tıq 100 ma  nat -
dan yu  xa  rı məb  ləğ  də zi  yan vu  rul -
du  ğu hal  lar  da ya  ra  na  caq.

Qeyd edi  lən məq  sə  də nail ol -
maq üçün növ  bə  ti də  yi  şik  lik ci  na -
yət iş  lə  rin  də me  diasi  ya mo  de  li ki -
mi çı  xış edən ci  na  yət mə  su  liy  yə  tin-
 dən aza  det  mə  nin ye  ni ins  ti  tut  la  rı -
nın Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si  nə əla  və edil-
 mə  si  dir. Bun  lar 73.1 (mül  kiy  yət 
əley  hi  nə olan ci  na  yət  lə  rə gö  rə ci -
na  yət mə  su  liy  yə  tin  dən aza  det  mə) 
və 73.2-dir (iq  ti  sa  di fəaliy  yət sa  hə -
sin  də olan ci  na  yət  lə  rə gö  rə ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  tin  dən azad et  mə).

Bu mad  də  lər təq  sir  kar tə  rə  fin -
dən zə  rər  çək  miş şəxs  lə ba  rı  şıq əl  də 
edil  mə  si və ona dəy  miş zi  ya  nın ta -
ma  mi  lə ödə  nil  mə  si, həm  çi  nin bu 
növ əməl  lər kül  li və ya xü  su  si  lə 
kül  li miq  dar  da tö  rə  dil  dik  də mü  va-
 fiq ola  raq vu  rul  muş zi  ya  nın bir 
mis  li və iki mis  li miq  da  rın  da döv -
lət büd  cə  si  nə ödə  nil  mə  si hal  la  rın -
da ci  na  yət mə  su  liy  yə  tin  dən azad 
edil  mə  ni nə  zər  də tu  tur.

Qeyd olun  ma  lı  dır ki, ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  tin  dən aza  det  mə  nin bu 
ins  ti  tut  la  rı təq  sir  ka  ra mü  na  si  bət  də 
yal  nız bir də  fə tət  biq olu  na  caq. Bu 
da ye  ni ci  na  yət  lə  rin qar  şı  sı  nı al -
maq üçün ci  na  yət hü  qu  qu  nun xə -
bər  da  re  di  ci və  zi  fə  sin  dən irə  li gə  lir 
və bü  tün cə  miy  yət üzv  lə  ri  ni ci  na -
yət tö  rət  mək  dən çə  kin  di  rir.

Növ  bə  ti is  la  hat nar  ko  tik va  si  tə -
lə  rin və ya psi  xot  rop mad  də  lə  rin 
qa  nun  suz is  teh  la  kı sa  hə  sin  də  dir. 
Be  lə ki, Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si  nin 234.1-
ci mad  də  sin  də nə  zər  də tu  tul  muş 
əmə  li tö  rət  miş, yə  ni “sa  tış məq  sə  di 
ol  ma  dan qa  nun  suz ola  raq nar  ko  tik 
va  si  tə  lə  ri və ya psi  xot  rop mad  də  lə-
 ri şəx  si is  teh  lak miq  da  rın  dan ar  tıq 
miq  dar  da əl  dəet  mə” ci  na  yə  ti  ni tö -
rət  miş şəx  sin əmə  lin  də baş  qa ci  na -
yət tər  ki  bi yox  dur  sa və o, nar  ko -
ma  ni  ya xəs  tə  li  yi  nə dü  çar ol  muş -
dur  sa, onun ba  rə  sin  də məh  kə  mə 
tə  rə  fin  dən bu xəs  tə  lik  lə əla  qə  dar 
sta  sionar qay  da  da tib  bi xa  rak  ter  li 
məc  bu  ri təd  bir  lər tət  biq edil  mə  si 
tək  lif olu  nur. Yə  ni döv  lət hə  min 
şəxs  lə  rin müali  cə edil  mə  si  ni öh  də -
si  nə gö  tü  rür. Hə  min şəx  sin tam 
sa  ğal  ma  sı nə  ti  cə  sin  də tib  bi xa  rak -
ter  li məc  bu  ri təd  bir  lər ləğv edil -
dik  də məh  kə  mə şəx  si ci  na  yət mə -

su  liy  yə  tin  dən azad edir. Yə  ni nar -
ko  ma  ni  ya xəs  tə  li  yi  nə dü  çar ol  muş-
 dur  sa, ona bu xəs  tə  lik  dən azad ol -
maq üçün şans ve  ri  lir, bu da tam 
ola  raq döv  lət he  sa  bı  na hə  ya  ta ke  çi-
 ri  lir. (Mad  də 74.1)

Bun  dan əla  və, Ci  na  yət Mə  cəl  lə -
sin  də nə  zər  də tu  tul  muş zə  rər  çək -
miş şəxs  lə ba  rış  maq  la ci  na  yət mə -
su  liy  yə  tin  dən aza  det  mə ins  ti  tu  tu 
da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  miş və 12 ci -
na  yət tər  ki  bi (127.1, 128, 129, 130, 
131.2, 133.1, 134, 142.1, 143, 156.1, 
157.1 və 158.1) üçün zə  rər  çək  miş 
şəxs  lə ba  rış  maq  la və zi  ya  nın ödə -
nil  mə  si şər  ti ilə ci  na  yət mə  su  liy  yə -
tin  dən aza  det  mə im  ka  nı im  pe  ra  tiv 
nor  ma ki  mi müəy  yən olun  muş -
dur.

Həm  çi  nin qa  nun la  yi  hə  sin  də 
Kons  ti  tu  si  ya Məh  kə  mə  si Ple  nu  mu-
 nun bir sı  ra qə  rar  la  rı  nın da ic  ra  sı 
tə  min edil  miş, hə  min qə  rar  lar  da  kı 
töv  si  yə  lər nə  zə  rə alı  na  raq CM-in 
Ümu  mi his  sə  sin  də bir sı  ra mad  də -
lər tək  mil  ləş  di  ril  miş  dir.

He  sab edi  rəm ki, cə  nab Pre  zi -
dent tə  rə  fin  dən im  za  lan  mış sə  rən -
cam mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir 
və bu sə  rən  cam  dan irə  li gə  lən ya -
naş  ma cə  miy  yə  ti ci  na  yət  kar  lıq  dan 
xi  las edə bi  lər.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Hüquqi islahatların yeni mərhələsi

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin -
dən 2017-ci il 10 fev  ral ta  ri  xin  də 
“Pe  ni  ten  siar sa  hə  də fəaliy  yə  tin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, cə  za si  ya  sə  ti  nin 
hu  ma  nist  ləş  di  ril  mə  si və cə  miy  yət -
dən təc  ri  det  mə ilə əla  qə  dar ol  ma -
yan al  ter  na  tiv cə  za və pro  ses  sual 
məc  bu  riy  yət təd  bir  lə  ri  nin tət  bi  qi -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si ba  rə  də” Sə -
rən  cam im  za  lan  mış  dır. Bu sə  rən -
cam  da ib  ti  dai is  tin  taq və məh  kə  mə 
ic  raatı za  ma  nı is  tər həbs qə  tim  kan 
təd  bi  ri  nin se  çil  mə  si, is  tər  sə də 
azad  lıq  dan məh  ru  met  mə cə  za  sı -
nın tə  yin edil  mə  si di  na  mi  ka  sı  nın 
art  ma  sı ba  rə  də döv  lət baş  çı  sı  nın 
na  ra  hat  çı  lı  ğı bil  di  ril  miş  dir.

Ci  na  yət və İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar mə -
cəl  lə  lə  ri  nə də  yi  şik  lik  lə  rin tək  lif 
edil  mə  si ba  rə  də Mil  li Məc  li  sə təq -

dim olun  muş qa  nun la  yi  hə  lə  ri cə -
nab Pre  zi  dent tə  rə  fin  dən im  za  lan -
mış mə  lum sə  rən  cam  dan irə  li gə -
lən cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di-
 ril  mə  si və ic  ti  mai iş  lər cə  za  sı  nın 
for  mal ic  ra  sı təc  rü  bə  si  nin qar  şı  sı -
nın alın  ma  sı, ic  ti  mai iş  lər və azad -
lıq  dan məh  ru  met  mə ilə əla  qə  dar 
ol  ma  yan di  gər cə  za  la  rın ic  ra  sı  na 
ef  fek  tiv nə  za  rət tə  min edil  mə  si is -
ti  qa  mət  lə  ri ilə əla  qə  dar  dır.

Cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di -
ril  mə  si aşa  ğı  da  kı is  ti  qa  mət  lər üz  rə 
qa  nun  ve  ri  ci  li  yə də  yi  şik  lik  lə  rin 
edil  mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Bun  lar: 

1. Ci  na  yət  lə  rin, xü  su  si  lə iq  ti  sa  di 
fəaliy  yət sa  hə  sin  də ci  na  yət  lə  rin 
dek  ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı;

2. Ci  na  yət  lə  rin sank  si  ya  la  rı  na 
azad  lıq  dan məh  ru  met  mə  yə al  ter -
na  tiv cə  za  la  rın əla  və olun  ma  sı;

3. Tö  rə  di  lən əmə  lin ic  ti  mai təh -
lü  kə  li  li  yi mad  di zi  yan  la bağ  lı olan 
hal  lar  da vu  rul  muş zi  yan ta  ma  mi  lə 
ödə  nil  dik  də azad  lıq  dan məh  ru  m-
et  mə  yə al  ter  na  tiv cə  za  la  rın tə  yin 
edil  mə  si əsas  la  rı  nın müəy  yən 
olun  ma  sı;

4. Azad  lıq  dan məh  ru  met  mə cə -
za  sı  nın çə  kil  mə  miş his  sə  si  ni da  ha 
yün  gül cə  za ilə əvə  zet  mə, cə  za  nın 
çə  kil  mə  miş his  sə  sin  dən şər  ti ola -
raq vax  tın  dan əv  vəl aza  det  mə və 
şər  ti məh  ku  met  mə ins  ti  tut  la  rı  nın 
da  ha ge  niş tət  biq edil  mə  sin  dən 
iba  rət  dir.

Gös  tə  ri  lən hər bir is  ti  qa  mət üz  rə 
Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si  nə ümu  mi  lik  də 
300-ə ya  xın də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə -
si nə  zər  də tu  tu  lur.

CM-də dek  ri  mi  nal  la  şan mad  də -

lər  dən 3-ü (131.1; 184; 189) eh  ti  yat -
sız  lıq  dan sağ  lam  lı  ğa zə  rər  vur  ma 
və mül  kiy  yət əley  hi  nə olan ci  na -
yət  lər  dir. Ümu  mi his  sə  də “ci  na -
yət  lə  rin tək  rar tö  rə  dil  mə  si” mad -
də  si  nin ye  ni re  dak  si  ya  sı ilə əla  qə -
dar ola  raq isə 10 ci  na  yət tər  ki  bi 
(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 edil  miş  dir. 

Müəy  yən müd  də  tə azad  lıq  dan 
məh  ru  met  mə cə  za  sı  nın tət  bi  qi hal-
 la  rı  nın azal  dıl  ma  sı məq  sə  di ilə Ci -
na  yət Mə  cəl  lə  si  nə ye  ni növ cə  za - 
“Azad  lı  ğın məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı” 
da  xil edil  miş  dir və qa  nun la  yi  hə -
sin  də 140-dan çox mad  də  nin sank-
 si  ya  sın  da al  ter  na  tiv cə  za ola  raq 
tək  lif edi  lir.

Mül  kiy  yət əley  hi  nə və iq  ti  sa  di 
fəaliy  yət sa  hə  sin  də ci  na  yət  lə  rin 
dek  ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  ti -
nə uy  ğun ola  raq qa  nun la  yi  hə  sin -
də ta  la  ma ci  na  yət  lə  rin  dən 177.1-ci 
(oğur  luq), 178.1-ci (də  lə  duz  luq) və 
179.1-ci (mə  nim  sə  mə və is  ra  fet  mə) 
mad  də  lə  ri ilə nə  zər  də tu  tul  muş ci -
na  yət mə  su  liy  yə  ti ya  ra  dan hədd 
beş də  fə ar  tı  rıl  mış  dır ki, bu da əm -
la  kın mül  kiy  yət  çi  si  nə və ya di  gər 
sa  hi  bi  nə 500 ma  nat  dan yu  xa  rı 
məb  ləğ  də zi  yan vu  rul  du  ğu hal  lar -
da ya  ra  na  caq. Bu məb  lə  ğə qə  dər 
olan ta  la  ma isə ci  na  yət əmə  li ola -
raq dek  ri  mi  nal  laş  mış və İn  zi  ba  ti 
Xə  ta  lar Mə  cəl  lə  sin  də xır  da ta  la  ma 
xə  ta  sı ki  mi nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 
La  kin bu əməl  lər yal  nız ta  la  ma de -
yil, di  gər ic  ti  mai təh  lü  kə  li əla  mət -
lər  lə töv  sif edil  dik  də, mə  sə  lən, qa -
baq  ca  dan əl  bir olan bir qrup şəxs 

Əli Hüseynli
Milli Məclisin Hüquq siyasəti və 
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GƏNCLİK

Fuad Muradov:

- Azərbaycan Respublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliye-
vinbuilsentyabrın15-dəim-
zaladığı sərəncamlaqəbul et-
diyi “Azərbaycan gəncliyi
2017-2021-ci illərdə” Dövlət
Proqramıbirdahatəsdiqləyir
ki, gənclik dövlət siyasətinin
prioritetistiqamətiolaraqqa-
lır və ölkə rəhbərinin həyata
keçirdiyiardıcılictimai-sosial
islahatlarda əhalinin bütün
təbəqələri kimi onlar da hər-
tərəfliqayğı iləəhatəolunur.
Fuadmüəllim,gənclərləbağlı
yeni dövlət proqramı gənc
nəslin önündə hansı yeni
üfüqləraçır?

- Bu gün Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq -
səd  yön  lü si  ya  sət hər bir Azər  bay -
can və  tən  da  şı  nın fər  di in  ki  şa  fı  na 
he  sab  la  nıb. Bü  tün sa  hə  lər  də apa  rı -
lan is  la  hat  lar, ar  dı  cıl ola  raq hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən döv  lət proq  ram  la  rı öz nə -
ti  cə  si  ni ver  mək  də  dir.

Gənc  lər hər za  man öl  kə Pre  zi -
den  ti  nin si  ya  sə  tin  də xü  su  si yer tu -
tub. Gənc  lik  lə bağ  lı qə  bul edi  lən 
bü  tün proq  ram  lar  da priori  tet is  ti -
qa  mət  lər gənc  lə  rin fər  di in  ki  şa  fı ilə 
ya  na  şı, on  la  rın cə  miy  yə  tə in  teq  ra -
si  ya  sı  nın tə  min edil  mə  si  nə xid  mət 
gös  tə  rib.

Gənc  li  yin di  na  mik in  ki  şa  fı  nı nə -
zə  rə ala  raq gənclərlə bağlı qə  bul 

edil  miş döv  lət proq  ram  la  rı  nın 
mən  ti  qi da  va  mı olan “Azər  bay  can 
gənc  li  yi 2017-2021-ci il  lər  də” Döv -
lət Proq  ra  mı da onlar üçün ge  niş 
üfüq  lər açır, ye  ni is  ti  qa  mət  lər 
müəy  yən edir.

Qə  bul olu  nan proq  ram  da bir ne -
çə is  ti  qa  mət var ki, gənc  lə  rin bir  ba-
 şa in  ki  şa  fı  na, cə  miy  yət  də möv  qe 
tut  ma  sı  na, on  la  rın məş  ğul  luq 
prob  le  mi  nin həl  li  nə və asu  də vax -
tı  nın sə  mə  rə  li təş  ki  li  nə xid  mət edə-
 cək.

İlk ola  raq təh  sil sa  hə  si  nə diq  qət 
ye  tir  mək la  zım  dır. Tə  bii ki, Azər -
bay  can gənc  lə  ri  nin is  tər öl  kə da  xi -
lin  də, is  tər  sə də xa  ric  də təh  si  li 
üçün çox  say  lı proq  ram  lar möv  cud-

“Yeni dövlət proqramı gənclər 
üçün geniş üfüqlər açır”

Milli 
Məclisin
Gənclər
siyasəti
vəidman
komitəsinin
sədriFuad
Muradovla
müsahibə
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 dur. La  kin bu proq  ram  da gənc  lə -
rin pe  şə təh  si  li və kar  ye  ra  sı priori -
tet sa  hə ola  raq müəy  yən edi  lib. 
Be  lə ki, sə  nəd  də ək  si  ni ta  pan mə -
sə  lə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ali təh -
sil  dən kə  nar  da qa  lan gənc  lə  ri  miz 
üçün xü  su  si  lə fay  da  lı ola  caq.

Tə  bii ki, hər kəs ali təh  sil ala bil-
 mir. An  caq bu, o de  mək de  yil ki, 
hə  min gənc  lər cə  miy  yət  dən kə  nar-
 da qal  ma  lı  dır  lar. Ye  ni proq  ram  da 
da məhz pe  şə təh  si  li  nin in  ki  şaf et -
di  ril  mə  si, gənc  lə  rin pe  şə  yö  nü  mü 
işi  nin güc  lən  di  ril  mə  si, on  la  rın 
əmək ba  za  rın  da da  ha çox tə  ləb 
olu  nan pe  şə və ix  ti  sas  lar haq  qın  da 
mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı işi  nin ge  niş -
lən  di  ril  mə  si, yə  ni əmək ba  za  rın  da 
tə  ləb və tək  li  fi uy  ğun  laş  dır  maq ki -
mi önəm  li mə  sə  lə  lər yer alır. Bu isə 
gənc  lər üçün ye  ni üfüq  lər açır.

Ey  ni za  man  da, bu gün gənc  lə  rin 
ən bö  yük prob  lem  lə  rin  dən bi  ri 
asu  də vax  tın düz  gün və sə  mə  rə  li 

təş  ki  li  dir. Tə  bii ki, bu  ra  da mü  hit, 
ailə, fər  di xa  rak  ter ki  mi mə  sə  lə  lər 
önəm kəsb edir. La  kin döv  lət han  sı 
şə  rait  də ol  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, 
gənc  lə  rin pis vər  diş  lər  dən uzaq 
dur  ma  sı, da  ha çox id  ma  na, fər  di 
in  ki  şa  fa yö  nəl  mə  si üçün sö zü ge-
dən sə  nə  də xü  su  si müd  dəalar əla -
və edib. Bu, həm id  man sa  hə  sin  də, 
həm də fər  di la  yi  hə  lə  rin dəs  tək  lən-
 mə  sin  də öz ək  si  ni ta  pır.

Gənc  lər  də sti  mu  lun ya  ra  dıl  ma  sı, 
on  la  rın öz bi  lik və ba  ca  rıq  la  rı  nı tət -
biq et  mə  si üçün mün  bit şə  raitin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı mü  hüm mə  sə  lə -
dir. Odur ki, in  tel  lek  tual və kom  pü-
 ter oyun  la  rı üz  rə yer  li və bey  nəl -
xalq çem  pionat  la  rın ke  çi  ril  mə  si, is -
te  dad  lı və ya  ra  dı  cı gənc  lə  rin nailiy -
yət  lə  ri  nin öl  kə  də və onun hü  dud  la-
 rın  dan kə  nar  da təb  liğ edil  mə  si 
gənc  lər  də ye  ni hə  vəs və mo  ti  va  si -
ya  nın ya  ran  ma  sı  na sə  bəb ola  caq.

Tə  bii ki, və  tən  pər  vər  lik ru  hu -

nun güc  lən  di  ril  mə  si üçün gənc  lər 
ara  sın  da təb  li  ğat işi  nin apa  rıl  ma  sı 
mə  sə  lə  lə  ri də va  cib is  ti  qa  mət  dir. 
Bu gün Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv -
lü  yü  nün bər  pa  sı ən ön  də olan mə -
sə  lə  dir. Odur ki, gənc  lə  rin hər  bi və 
fi  zi  ki ba  ca  rıq  la  rı  nın in  ki  şa  fı ilə ya -
na  şı, on  la  rın bey  nəl  xalq mü  ba  di  lə 
və mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı dialoq  da iş -
ti  ra  kı  nın dəs  tək  lən  mə  si zə  ru  ri  dir. 
Ye  ni döv  lət proq  ra  mı bu is  ti  qa  mət-
 də in  ki  şaf et  mək is  tə  yən gənc  lər 
üçün də im  kan  lar ya  ra  dır.

Sa  da  la  nan  lar  dan əla  və bu proq -
ram  da həm də “Gənc  lər si  ya  sə  ti 
sa  hə  si  nin fəx  ri iş  çi  si” adı  nın tə  sis 
edil  mə  si ma  raq  lı və əhə  miy  yət  li 
mə  sə  lə  lər  dən  dir.

Ümu  mi  lik  də ye  ni döv  lət proq -
ra  mı gənc  lər üçün çox  şa  xə  li is  ti  qa -
mət  lər müəy  yən edir. Bu isə döv  lə-
 ti  mi  zin gənc  lə  rə və gənc  lər si  ya  sə -
ti  nə ver  di  yi önə  min ba  riz nü  mu  nə-
 si  dir.

Prezident İlham Əliyevin ölkə gənclərinin bir qrupu ilə görüşü
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 mın baş  qa bir mad  də  si  nə uy  ğun 
ola  raq Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si ilə bir  gə 
“Rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lıq haq  qın -
da” ye  ni qa  nun la  yi  hə  si  nin ha  zır -
lan  ma  sı da nə  zər  də tu  tu  lur.

Bun  dan baş  qa proq  ram  da gənc -
lə  rin məş  ğul  lu  ğu  nun və sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  nin dəs  tək  lən  mə  si mad  də-
 si  nin müəs  si  sə və təş  ki  lat  lar  da on -
lar üçün müəy  yən edil  miş kvo  ta 
əsa  sın  da işə dü  zəl  mə  lə  ri  nə döv  lət 
nə  za  rə  ti  nin güc  lən  di  ril  mə  si bən  di -
nə uy  ğun ola  raq işə  gö  tü  rən  lə  rin 
mo  ti  va  si  ya olun  ma  sı ilə bağ  lı müəy-
 yən dövr  də ver  gi  dən azad olun  ma 
ki  mi tək  li  fi  miz də var  dır.

-Gəncləri zərərli təsirlərdən,
xüsusən də dini ekstremiz-
min,separatizmin,beynəlxalq
terrorizmin təbliğatının təsiri
altına düşməkdən qorumaq
gününaktualməsələsidir.Bu-
nunüçünnəkimiişlərgörül-
məlidir?

- Bu gün dün  ya  da ge  dən pro  ses-
 lər, mü  na  qi  şə  lər, müx  tə  lif zə  rər  li 
təb  li  ğat  la məş  ğul olan mis  sioner 

təş  ki  lat  la  rın fəaliy  yə  ti öl  kə  miz  dən 
də tə  sir  siz ötüş  mür. Biz dün  ya  dan 
təc  rid olun  ma  mı  şıq. Ha  zır  da in  ter-
 net əs  ri ol  du  ğu üçün bu cür zə  rər  li 
in  for  ma  si  ya  la  rın sü  rət  li ya  yıl  ma  sı 
pro  se  si  nin qar  şı  sı  nı han  sı  sa in  zi  ba-
 ti, ya  xud di  gər me  tod  lar  la al  maq 
qey  ri-müm  kün  dür. Azər  bay  can 
döv  lə  ti di  ni ekst  re  miz  mə, se  pa  ra -
tiz  mə, bey  nəl  xalq ter  ro  riz  mə qo  şu-
 lan və  tən  daş  la  rı ilə bağ  lı qa  nun  ve -
ri  ci  lik  də də  yi  şik  lik  lər edə  rək 
müəy  yən in  zi  ba  ti təd  bir  lər gö  rüb. 
Ey  ni za  man  da, döv  lə  ti  mi  zin təh  lü-
 kə  siz  li  yi üçün mə  sul olan qu  rum -
lar da fəaliy  yət  lə  ri  ni ar  tı  rıb  lar. La -
kin bu  ra  da əsas mə  sə  lə ki  mi  sə həbs 
et  mək, mə  su  liy  yə  tə cəlb et  mək de -
yil. Dü  şü  nü  rəm ki, biz gənc  lə  ri  mi -
zi bu is  ti  qa  mət  lə  rə yö  nəl  mək  dən 
qo  ru  ma  lı  yıq. Bu  nun üçün isə bir 
ne  çə yol var. Maarif  lən  dir  mə və 
təb  li  ğat işi  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
va  cib mə  sə  lə  dir. Bu iş ali mək  təb -
lər  lə ya  na  şı, or  ta mək  təb  lər  də də 
apa  rıl  ma  lı  dır. Həm  çi  nin gənc  lər 
təş  ki  lat  la  rı bu sa  hə  də ak  tiv ol  ma  lı, 
xü  su  sən də re  gion  lar  da bu is  ti  qa -

mət  də la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  mə  li -
dir  lər.

İkin  ci mə  sə  lə isə asu  də vax  tın 
düz  gün təş  ki  li  dir. Proq  ram  da da 
nə  zər  də tu  tul  du  ğu ki  mi, gənc  lər 
üçün ma  raq dairə  lə  ri  nin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si on  la  rı bu cür is  ti  qa  mət  lə-
 rə yö  nəl  mək  dən qo  ru  ya bi  lər.

İd  man sa  hə  sin  də müəy  yən is  la -
hat  la  rın apa  rıl  ma  sı məq  sə  dəuy -
ğun  dur. Re  gion  lar  da fəaliy  yət gös-
 tə  rən id  man komp  leks  lə  rin  də az  tə-
 mi  nat  lı ailə  lə  rin öv  lad  la  rı üçün 
gü  zəşt  li şərt  lər tət  biq edil  mə  si 
müm  kün  dür. Həm  çi  nin gənc  lə  ri 
müx  tə  lif dər  nək  lə  rə is ti qa mət lən-
dir mək məqsədi ilə xü  su  si yar  mar-
 ka  lar təş  kil et  mək olar. Ey  ni za -
man  da, məş  ğul  luq mə  sə  lə  lə  ri də 
önəm kəsb edir. Gənc  lə  rin iş  lə tə -
min olun  ma  sı sa  hə  si  nə xü  su  si diq -
qət ye  tir  mək la  zım  dır. Tə  bii ki, və -
tən  pər  vər  lik his  si  nin aşı  lan  ma  sı, 
mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin təb  li  ği 
is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər da  ha da güc  lən-
 di  ril  mə  li  dir.

MübarizƏsgərov
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı

GƏNCLİK

- Proqramda gənclərlə iş sahə-
sində normativ hüquqi baza-
nıntəkmilləşdirilməsiiləbağ-
lı aidiyyəti dövlət orqanları
qarşısında vəzifələr qoyulur.
BununlabağlıMilliMəclisin
Gənclərvəidmankomitəsinə
kimiişlərplanlaşdırır?

- Tə  bii ki, ye  ni döv  lət proq  ra  mı 
aidiy  yə  ti or  qan  lar qar  şı  sın  da da 
və  zi  fə  lər qo  yur. Bu  ra  da təh  sil sa -
hə  sin  də, hər  bi-və  tən  pər  vər  lik is  ti -
qa  mə  tin  də, həm  çi  nin gənc  lə  rin 
bey  nəl  xalq sa  hə  yə in  teq  ra  si  ya  sı, 
nor  ma  tiv hü  qu  qi ba  za  nın tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si və s. bu ki  mi mə  sə  lə  lər 
var.

Mil  li Məc  li  sin Gənc  lər və id  man 
ko  mi  tə  si ola  raq bi  zim üzə  ri  mi  zə 
dü  şən və  zi  fə nor  ma  tiv hü  qu  qi akt-
 la  rın gənc  lər  lə bağ  lı müd  dəala  rı -
nın təh  li  li və on  la  rın tək  mil  ləş  di  ril-
 mə  si  nə dair tək  lif  lə  rin ha  zır  lan  ma-

 sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər hə  ya  ta ke  çir -
mək  dir.

Ye  ni döv  lət proq  ra  mın  da döv  lət 
or  qan  la  rın  da ça  lı  şan gənc  lə  rin pe -
şə ba  ca  rıq  la  rı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə -
si, gənc  lər təş  ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  ti 
ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər, ey  ni za  man  da, 
ali təh  si  lin ma  gist  ra  tu  ra sə  viy  yə  si 
üz  rə ix  ti  sas  la  rın (ix  ti  sas  laş  ma  la  rın) 
təs  ni  fa  tı  na ye  ni ix  ti  sas  laş  ma ki  mi 
“Gənc  lər  lə iş” ix  ti  sa  sı  nın da əla  və 
edil  mə  si mə  sə  lə  lə  ri qa  nun  ve  ri  ci -
lik  də mü  hüm də  yi  şik  lik  lə  ri or  ta  ya 
qoy  muş olur. Odur ki, biz bu yön -
də fəaliy  yə  ti  mi  zi ar  tı  ra  caq, Azər -
bay  can  da gənc  lər si  ya  sə  ti  nin əsas 
is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy  yən edən 
“Gənc  lər si  ya  sə  ti haq  qın  da” Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu  na 
edil  mə  si nə  zər  də tu  tu  lan əsas  lı də -
yi  şik  lik  lər və əla  və  lə  rin ye  ni  dən 
mü  za  ki  rə  si  ni ke  çi  rə  cə  yik. Mə  lu  mat 
üçün onu da qeyd edim ki, proq  ra-

Yeniproqramdada
məhzpeşətəhsilinin
inkişafetdirilməsi,

gənclərinpeşəyönümü
işiningücləndirilməsi,
onlarınəməkbazarın
dadahaçoxtələbolu
nanpeşəvəixtisaslar
haqqındaməlumat
landırılmasıişininge
nişləndirilməsi,yəni
əməkbazarındatələb
vətəklifiuyğunlaşdır
maqkimiönəmlimə
sələləryeralır.Buisə
gənclərüçünyeni
üfüqləraçır.
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 mın baş  qa bir mad  də  si  nə uy  ğun 
ola  raq Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si ilə bir  gə 
“Rep  ro  duk  tiv sağ  lam  lıq haq  qın -
da” ye  ni qa  nun la  yi  hə  si  nin ha  zır -
lan  ma  sı da nə  zər  də tu  tu  lur.

Bun  dan baş  qa proq  ram  da gənc -
lə  rin məş  ğul  lu  ğu  nun və sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  nin dəs  tək  lən  mə  si mad  də-
 si  nin müəs  si  sə və təş  ki  lat  lar  da on -
lar üçün müəy  yən edil  miş kvo  ta 
əsa  sın  da işə dü  zəl  mə  lə  ri  nə döv  lət 
nə  za  rə  ti  nin güc  lən  di  ril  mə  si bən  di -
nə uy  ğun ola  raq işə  gö  tü  rən  lə  rin 
mo  ti  va  si  ya olun  ma  sı ilə bağ  lı müəy-
 yən dövr  də ver  gi  dən azad olun  ma 
ki  mi tək  li  fi  miz də var  dır.

-Gəncləri zərərli təsirlərdən,
xüsusən də dini ekstremiz-
min,separatizmin,beynəlxalq
terrorizmin təbliğatının təsiri
altına düşməkdən qorumaq
gününaktualməsələsidir.Bu-
nunüçünnəkimiişlərgörül-
məlidir?

- Bu gün dün  ya  da ge  dən pro  ses-
 lər, mü  na  qi  şə  lər, müx  tə  lif zə  rər  li 
təb  li  ğat  la məş  ğul olan mis  sioner 

təş  ki  lat  la  rın fəaliy  yə  ti öl  kə  miz  dən 
də tə  sir  siz ötüş  mür. Biz dün  ya  dan 
təc  rid olun  ma  mı  şıq. Ha  zır  da in  ter-
 net əs  ri ol  du  ğu üçün bu cür zə  rər  li 
in  for  ma  si  ya  la  rın sü  rət  li ya  yıl  ma  sı 
pro  se  si  nin qar  şı  sı  nı han  sı  sa in  zi  ba-
 ti, ya  xud di  gər me  tod  lar  la al  maq 
qey  ri-müm  kün  dür. Azər  bay  can 
döv  lə  ti di  ni ekst  re  miz  mə, se  pa  ra -
tiz  mə, bey  nəl  xalq ter  ro  riz  mə qo  şu-
 lan və  tən  daş  la  rı ilə bağ  lı qa  nun  ve -
ri  ci  lik  də də  yi  şik  lik  lər edə  rək 
müəy  yən in  zi  ba  ti təd  bir  lər gö  rüb. 
Ey  ni za  man  da, döv  lə  ti  mi  zin təh  lü-
 kə  siz  li  yi üçün mə  sul olan qu  rum -
lar da fəaliy  yət  lə  ri  ni ar  tı  rıb  lar. La -
kin bu  ra  da əsas mə  sə  lə ki  mi  sə həbs 
et  mək, mə  su  liy  yə  tə cəlb et  mək de -
yil. Dü  şü  nü  rəm ki, biz gənc  lə  ri  mi -
zi bu is  ti  qa  mət  lə  rə yö  nəl  mək  dən 
qo  ru  ma  lı  yıq. Bu  nun üçün isə bir 
ne  çə yol var. Maarif  lən  dir  mə və 
təb  li  ğat işi  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
va  cib mə  sə  lə  dir. Bu iş ali mək  təb -
lər  lə ya  na  şı, or  ta mək  təb  lər  də də 
apa  rıl  ma  lı  dır. Həm  çi  nin gənc  lər 
təş  ki  lat  la  rı bu sa  hə  də ak  tiv ol  ma  lı, 
xü  su  sən də re  gion  lar  da bu is  ti  qa -

mət  də la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  mə  li -
dir  lər.

İkin  ci mə  sə  lə isə asu  də vax  tın 
düz  gün təş  ki  li  dir. Proq  ram  da da 
nə  zər  də tu  tul  du  ğu ki  mi, gənc  lər 
üçün ma  raq dairə  lə  ri  nin ge  niş  lən -
di  ril  mə  si on  la  rı bu cür is  ti  qa  mət  lə-
 rə yö  nəl  mək  dən qo  ru  ya bi  lər.

İd  man sa  hə  sin  də müəy  yən is  la -
hat  la  rın apa  rıl  ma  sı məq  sə  dəuy -
ğun  dur. Re  gion  lar  da fəaliy  yət gös-
 tə  rən id  man komp  leks  lə  rin  də az  tə-
 mi  nat  lı ailə  lə  rin öv  lad  la  rı üçün 
gü  zəşt  li şərt  lər tət  biq edil  mə  si 
müm  kün  dür. Həm  çi  nin gənc  lə  ri 
müx  tə  lif dər  nək  lə  rə is ti qa mət lən-
dir mək məqsədi ilə xü  su  si yar  mar-
 ka  lar təş  kil et  mək olar. Ey  ni za -
man  da, məş  ğul  luq mə  sə  lə  lə  ri də 
önəm kəsb edir. Gənc  lə  rin iş  lə tə -
min olun  ma  sı sa  hə  si  nə xü  su  si diq -
qət ye  tir  mək la  zım  dır. Tə  bii ki, və -
tən  pər  vər  lik his  si  nin aşı  lan  ma  sı, 
mil  li-mə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin təb  li  ği 
is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər da  ha da güc  lən-
 di  ril  mə  li  dir.

MübarizƏsgərov
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı

GƏNCLİK

- Proqramda gənclərlə iş sahə-
sində normativ hüquqi baza-
nıntəkmilləşdirilməsiiləbağ-
lı aidiyyəti dövlət orqanları
qarşısında vəzifələr qoyulur.
BununlabağlıMilliMəclisin
Gənclərvəidmankomitəsinə
kimiişlərplanlaşdırır?

- Tə  bii ki, ye  ni döv  lət proq  ra  mı 
aidiy  yə  ti or  qan  lar qar  şı  sın  da da 
və  zi  fə  lər qo  yur. Bu  ra  da təh  sil sa -
hə  sin  də, hər  bi-və  tən  pər  vər  lik is  ti -
qa  mə  tin  də, həm  çi  nin gənc  lə  rin 
bey  nəl  xalq sa  hə  yə in  teq  ra  si  ya  sı, 
nor  ma  tiv hü  qu  qi ba  za  nın tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si və s. bu ki  mi mə  sə  lə  lər 
var.

Mil  li Məc  li  sin Gənc  lər və id  man 
ko  mi  tə  si ola  raq bi  zim üzə  ri  mi  zə 
dü  şən və  zi  fə nor  ma  tiv hü  qu  qi akt-
 la  rın gənc  lər  lə bağ  lı müd  dəala  rı -
nın təh  li  li və on  la  rın tək  mil  ləş  di  ril-
 mə  si  nə dair tək  lif  lə  rin ha  zır  lan  ma-

 sı is  ti  qa  mə  tin  də iş  lər hə  ya  ta ke  çir -
mək  dir.

Ye  ni döv  lət proq  ra  mın  da döv  lət 
or  qan  la  rın  da ça  lı  şan gənc  lə  rin pe -
şə ba  ca  rıq  la  rı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə -
si, gənc  lər təş  ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  ti 
ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər, ey  ni za  man  da, 
ali təh  si  lin ma  gist  ra  tu  ra sə  viy  yə  si 
üz  rə ix  ti  sas  la  rın (ix  ti  sas  laş  ma  la  rın) 
təs  ni  fa  tı  na ye  ni ix  ti  sas  laş  ma ki  mi 
“Gənc  lər  lə iş” ix  ti  sa  sı  nın da əla  və 
edil  mə  si mə  sə  lə  lə  ri qa  nun  ve  ri  ci -
lik  də mü  hüm də  yi  şik  lik  lə  ri or  ta  ya 
qoy  muş olur. Odur ki, biz bu yön -
də fəaliy  yə  ti  mi  zi ar  tı  ra  caq, Azər -
bay  can  da gənc  lər si  ya  sə  ti  nin əsas 
is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy  yən edən 
“Gənc  lər si  ya  sə  ti haq  qın  da” Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu  na 
edil  mə  si nə  zər  də tu  tu  lan əsas  lı də -
yi  şik  lik  lər və əla  və  lə  rin ye  ni  dən 
mü  za  ki  rə  si  ni ke  çi  rə  cə  yik. Mə  lu  mat 
üçün onu da qeyd edim ki, proq  ra-

Yeniproqramdada
məhzpeşətəhsilinin
inkişafetdirilməsi,

gənclərinpeşəyönümü
işiningücləndirilməsi,
onlarınəməkbazarın
dadahaçoxtələbolu
nanpeşəvəixtisaslar
haqqındaməlumat
landırılmasıişininge
nişləndirilməsi,yəni
əməkbazarındatələb
vətəklifiuyğunlaşdır
maqkimiönəmlimə
sələləryeralır.Buisə
gənclərüçünyeni
üfüqləraçır.
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bay  can Də  mir Yol  la  rı ilə bağ  lı bu 
sa  hə  də əmək  daş  lı  ğı ge  niş  lən  di -
rək. 

-İqtisadiəlaqələrdənbaşqais-
tərdik bir qədər siyasi əlaqə-
lərə də toxunaq. Ölkəmizin
təşəbbüsü ilə İpək Yoluna
Dəstək Qrupu yaradıldı və
Avstriya dövləti də bu qrupa
üzvoldu.Qrupunəhəmiyyəti
barədənədüşünürsünüz?

- Avst  ri  ya bu la  yi  hə  yə önəm ve -
rir. Çin İpək Yo  lu  nun baş  la  dı  ğı yer 

ki  mi Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın ABŞ-dan 
son  ra ikin  ci mü  hüm ti  ca  rət partn -
yo  ru  dur. Dün  ya üz  rə mal döv  riy -
yə  si əsa  sən su, də  niz yo  lu ilə ge  dir. 
Ona gö  rə dü  şü  nü  rəm ki, İpək Yo -
lu  nun ro  lu önəm  li  dir. Onun yo  lun 
qı  sal  dıl  ma  sın  da və da  şın  ma  nın 
müd  də  ti  nin azal  dıl  ma  sın  da çox ef -
fek  ti var. Biz özü  müz də ma  raq  lı -
yıq ki, Avst  ri  ya bu la  yi  hə  də iş  ti  rak 
et  sin.

Azər  bay  ca  nın da İpək Yo  lu  nun 
üzə  rin  də yer  ləş  mə  si, xü  su  sən qov -
şaq  da ol  ma  sı onun üçün müs  bət 

cə  hət  dir, ef  fekt  li  dir. Bil  di  yim qə -
dər bu yo  lun 10 marş  ru  tu var, bi  ri 
də bu  ra  dan ke  çir. Avst  ri  ya  da bu 
ba  rə  də mü  za  ki  rə  lər də ge  dir. Bu, 
diq  qə  ti  miz  də olan bir mə  sə  lə  dir.

-Bildiyimizkimi,Avstriyanöv-
bəti ilin ikinci yarısı Avropa
İttifaqına sədrlik edəcək.
Avstriya neytral dövlətdir və
onun neytral olması Avropa-
nındaxilivəxaricisiyasətinə,
eləcədəbeynəlxalqəməkdaş-
lığa necə təsir göstərə bilər?
Vəbufondayeniliklərgözlə-
məkolarmı?

- Biz Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  na bi  rin  ci 
də  fə de  yil ki, sədr  lik edi  rik. Yə  ni 
bi  zim üçün sədr  lik ye  ni mə  sə  lə de -
yil. Onu da de  yim ki, haq  lı ola  raq 
vur  ğu  la  dı  nız ki, Avst  ri  ya neyt  ral 
bir döv  lət  dir. An  caq Avst  ri  ya  nın 
neyt  ral  lı  ğı İs  veç  rə  nin neyt  ral  lı  ğın -
dan fərq  li  dir. Yə  ni bi  zim ya  naş  ma 
tər  zi  miz ay  rı  dır. Biz Av  ro  pa İt  ti  fa -
qı  na sədr  lik çər  çi  və  sin  də müx  tə  lif 
mo  di  fi  ka  si  ya olun  muş ya  naş  ma  ya 
yer ve  rə  cə  yik. Dü  şü  nü  rəm ki, Avst-

SƏFİR

“Azərbaycan Prezidentinin göstərişi ilə iqtisadiyyatın 
şaxələndirilməsi artıq öz bəhrəsini verir”

-Cənabsəfir,builAzərbaycan-
Avstriya münasibətlərinin 25
ilitamamolur.Bumüddətər-
zində ölkələrimiz arasında
müxtəlifsahələrdəyüksəksə-
viyyəli əlaqələr inkişaf edib.
Qarşılıqlı əməkdaşlığımızın
daha da dərinləşməsi üçün
hansı prioritet sferaları qeyd
edəbilərsiniz?

- Bi  zim iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri -
miz bu dövr ər  zin  də təd  ri  cən müx-
 tə  lif sa  hə  lər  də in  ki  şaf et  miş  dir. Və 
tə  bii ki, bu əla  qə  lər çər  çi  və  sin  də 
hər iki döv  lə  tin baş  çı  la  rı  nın - həm 
Azər  bay  can, həm Avst  ri  ya pre  zi -
dent  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı rəs  mi sə  fər  lə -
ri bu mü  na  si  bət  lə  rin zir  və  si  ni təş -
kil edir. Bu  nu xü  su  si vur  ğu  la  yı -
ram, önəm ve  ri  rəm.

Ey  ni za  man  da, bi  zim “Cə  nub” 
Qaz Dəh  li  zin  də iş  ti  rak et  mək  də də 
çox ma  ra  ğı  mız olub. Bu  nu “Na -
buk  ko” qaz la  yi  hə  si ilə bağ  lı da 
söy  lə  yə bi  lə  rəm. Təəs  süf ki, “Na -
buk  ko” qaz la  yi  hə  si uğur  suz  luq  la 
nə  ti  cə  lən  di. İs  tə  yi  rik ki, Azər  bay -
can  la bu sa  hə  də əla  qə  lə  ri  mi  zi möh-
 kəm  lən  di  rək. 

Bir is  tə  yi  miz də iq  ti  sa  di sa  hə  də, 
xü  su  sən də ti  kin  ti sa  hə  sin  də mü -
na  si  bət  lə  ri  mi  zi in  ki  şaf et  dir  mək -
dir. Bi  zim ti  kin  ti sa  hə  sin  də sıx 
əmək  daş  lı  ğı  mız olub. Am  ma çox 
təəs  süf ki, iq  ti  sa  di böh  ran bu  na tə -
sir et  di. Bu mə  na  da müəy  yən qə -
dər dur  ğun  luq mü  şa  hi  də olu  nur 
və biz məhz ti  kin  ti sa  hə  sin  də  ki ba -
zar pa  yı  mı  zı bir az itir  dik. La  kin 
bu  na bax  ma  ya  raq, bu sa  hə  ni in  ki -

şaf et  dir  mək  də ma  raq  lı  yıq.
Ca  ri ilin ilk al  tı ayı ər  zin  də iki 

öl  kə ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  sin -
də ar  tım mü  şa  hi  də edi  rik. Bu, çox 
müs  bət hal  dır. Onu qeyd edə bi  lə -
rəm ki, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
gös  tə  ri  şi ilə iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən -
di  ril  mə  si ar  tıq öz bəh  rə  si  ni ve  rir. 
Biz bun  dan çox məm  nu  nuq və öz 
tə  rə  fi  miz  dən bu  ra töh  fə  mi  zi, pa  yı -
mı  zı ver  mə  yə ha  zı  rıq. 

Mən ilk növ  bə  də aq  rar sa  hə  də 
in  ki  şa  fı nə  zər  də tu  tu  ram. İkin  ci 
çox əhə  miy  yət  li sa  hə isə “Şi  mal-
Cə  nub”, “Qərb-Şərq” nəq  liy  yat 
dəh  liz  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  dır. Bu sfe  ra -
da Azər  bay  can Də  mir Yol  la  rı  na 
çox bö  yük əhə  miy  yət ve  ri  rəm. Bu 
qu  rum öz işi  ni yük  sək sə  viy  yə  də 
gö  rür. Və biz ma  raq  lı  yıq ki, Azər -

Azərbaycan-Avstriyadip-
lomatikəlaqələri1992-ciildə
qurulub.Builisəbirsırasa-
hələrdə sıx əməkdaşlıq edən
AzərbaycanRespublikası ilə
Avstriya Respublikasının
münasibətlərinin 25 ili ta-
mamolur.
Hər buraxılışında ölkə-

mizdəfəaliyyətgöstərənföv-
qəladə və səlahiyyətli səfir-
lərdənmüsahibəalan“Milli
Məclis” jurnalının bu sayı-
nın qonağı Avst  ri  ya Res 
pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da  kı sə  fi  ri 
Ak  sel Vex  dir.

Aksel Vex: 
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sa  hə  də əmək  daş  lı  ğı ge  niş  lən  di -
rək. 

-İqtisadiəlaqələrdənbaşqais-
tərdik bir qədər siyasi əlaqə-
lərə də toxunaq. Ölkəmizin
təşəbbüsü ilə İpək Yoluna
Dəstək Qrupu yaradıldı və
Avstriya dövləti də bu qrupa
üzvoldu.Qrupunəhəmiyyəti
barədənədüşünürsünüz?

- Avst  ri  ya bu la  yi  hə  yə önəm ve -
rir. Çin İpək Yo  lu  nun baş  la  dı  ğı yer 

ki  mi Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın ABŞ-dan 
son  ra ikin  ci mü  hüm ti  ca  rət partn -
yo  ru  dur. Dün  ya üz  rə mal döv  riy -
yə  si əsa  sən su, də  niz yo  lu ilə ge  dir. 
Ona gö  rə dü  şü  nü  rəm ki, İpək Yo -
lu  nun ro  lu önəm  li  dir. Onun yo  lun 
qı  sal  dıl  ma  sın  da və da  şın  ma  nın 
müd  də  ti  nin azal  dıl  ma  sın  da çox ef -
fek  ti var. Biz özü  müz də ma  raq  lı -
yıq ki, Avst  ri  ya bu la  yi  hə  də iş  ti  rak 
et  sin.

Azər  bay  ca  nın da İpək Yo  lu  nun 
üzə  rin  də yer  ləş  mə  si, xü  su  sən qov -
şaq  da ol  ma  sı onun üçün müs  bət 

cə  hət  dir, ef  fekt  li  dir. Bil  di  yim qə -
dər bu yo  lun 10 marş  ru  tu var, bi  ri 
də bu  ra  dan ke  çir. Avst  ri  ya  da bu 
ba  rə  də mü  za  ki  rə  lər də ge  dir. Bu, 
diq  qə  ti  miz  də olan bir mə  sə  lə  dir.

-Bildiyimizkimi,Avstriyanöv-
bəti ilin ikinci yarısı Avropa
İttifaqına sədrlik edəcək.
Avstriya neytral dövlətdir və
onun neytral olması Avropa-
nındaxilivəxaricisiyasətinə,
eləcədəbeynəlxalqəməkdaş-
lığa necə təsir göstərə bilər?
Vəbufondayeniliklərgözlə-
məkolarmı?

- Biz Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  na bi  rin  ci 
də  fə de  yil ki, sədr  lik edi  rik. Yə  ni 
bi  zim üçün sədr  lik ye  ni mə  sə  lə de -
yil. Onu da de  yim ki, haq  lı ola  raq 
vur  ğu  la  dı  nız ki, Avst  ri  ya neyt  ral 
bir döv  lət  dir. An  caq Avst  ri  ya  nın 
neyt  ral  lı  ğı İs  veç  rə  nin neyt  ral  lı  ğın -
dan fərq  li  dir. Yə  ni bi  zim ya  naş  ma 
tər  zi  miz ay  rı  dır. Biz Av  ro  pa İt  ti  fa -
qı  na sədr  lik çər  çi  və  sin  də müx  tə  lif 
mo  di  fi  ka  si  ya olun  muş ya  naş  ma  ya 
yer ve  rə  cə  yik. Dü  şü  nü  rəm ki, Avst-
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dər dur  ğun  luq mü  şa  hi  də olu  nur 
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gös  tə  ri  şi ilə iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən -
di  ril  mə  si ar  tıq öz bəh  rə  si  ni ve  rir. 
Biz bun  dan çox məm  nu  nuq və öz 
tə  rə  fi  miz  dən bu  ra töh  fə  mi  zi, pa  yı -
mı  zı ver  mə  yə ha  zı  rıq. 

Mən ilk növ  bə  də aq  rar sa  hə  də 
in  ki  şa  fı nə  zər  də tu  tu  ram. İkin  ci 
çox əhə  miy  yət  li sa  hə isə “Şi  mal-
Cə  nub”, “Qərb-Şərq” nəq  liy  yat 
dəh  liz  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  dır. Bu sfe  ra -
da Azər  bay  can Də  mir Yol  la  rı  na 
çox bö  yük əhə  miy  yət ve  ri  rəm. Bu 
qu  rum öz işi  ni yük  sək sə  viy  yə  də 
gö  rür. Və biz ma  raq  lı  yıq ki, Azər -

Azərbaycan-Avstriyadip-
lomatikəlaqələri1992-ciildə
qurulub.Builisəbirsırasa-
hələrdə sıx əməkdaşlıq edən
AzərbaycanRespublikası ilə
Avstriya Respublikasının
münasibətlərinin 25 ili ta-
mamolur.
Hər buraxılışında ölkə-

mizdəfəaliyyətgöstərənföv-
qəladə və səlahiyyətli səfir-
lərdənmüsahibəalan“Milli
Məclis” jurnalının bu sayı-
nın qonağı Avst  ri  ya Res 
pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da  kı sə  fi  ri 
Ak  sel Vex  dir.

Aksel Vex: 
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lar bit  sin, tə  si  ri  ni son  ra gö  rə  cə  yik.
Azər  bay  can Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 

partn  yo  ru ki  mi çı  xış et  mək is  tə  yir. 
Biz də bu  na is  ti  nad edi  rik və mü -
na  si  bət  lə  ri bu zə  min  də in  ki  şaf et -
dir  mək niy  yə  tin  də  yik. 

- Xalqlar hələ siyasətdən öncə
mədəniyyətvasitəsiiləbir-bi-
rinidahayaxından tanıyırlar.
Azərbaycanda Avstriya Mər-
kəzi fəaliyyət göstərir. Bu
mərkəzinhazırkıfəaliyyətiilə
bağlınədeyəbilərsiniz?

- Azər  bay  can Dil  lər Uni  ver  si  te -
tin  də yer  lə  şən bu mər  kə  zin, yə  ni 
bu  ra  da fəaliy  yət gös  tə  rən Avst  ri  ya 
ki  tab  xa  na  sı  nın rəh  bə  ri cə  nab do -
sent Vi  la  yət Ha  cı  yev  dir. Ki  tab  xa -
na  nın baş mü  tə  xəs  si  si Şəh  la Qur -
ba  no  va da çox ak  tiv iş  ti  rak edir. 
On  la  rın məq  sə  di sırf Avst  ri  ya-al -
man di  li  nin təb  li  ği, öy  rə  dil  mə  si, 
Avst  ri  ya mə  də  niy  yə  ti  nin, ədə  biy -
ya  tı  nın təl  qin olun  ma  sı, tə  rən  nü -
mü, tə  lə  bə mü  ba  di  lə  si, dil ser  ti  fi -
kat  la  rı  nın ve  ril  mə  si  dir. Mər  kəz 

əsas bu iş  lər  lə məş  ğul olur, sırf bu 
səp  ki  də fəaliy  yət gös  tə  rir. Onu da 
de  yim ki, bu tə  si  sa  t sə  fir  lik  dən er -
kən - 1999-cu il  də yaradılıb. Cə  nab 
do  sent Vi  la  yət Ha  cı  yev də bi  zim 
bu  ra  da bir qa  si  di  miz, sə  fi  ri  miz ki -
mi  dir.

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, bu ya -
xın  lar  da Avst  ri  ya  dan ədi  bi  miz 
gəl  miş  di. Cə  nab Karl Lu  bo  mirs  ki. 
Onun Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  tin -
də və  Azər  bay  can Dil  lər Uni  ver -
si  te  ti  nin Al  man oxu za  lın  da təd  bi-
 ri - şeir qi  raəti ol  du. Bu ki  mi təd -
bir  lər mər  kə  zin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
baş tu  tur. Yə  ni de  mək is  tə  yi  rəm 
ki, bu mər  kə  zin fəaliy  yə  ti dil, ədə-
 biy  yat, bu sa  hə  də olan mü  ba  di  lə 
və təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
ilə bağ  lı  dır. Bu, bir növ bi  zim mə -
də  ni plat  for  ma  mız  dır, la  kin bu  ra -
da əsas diq  qət dil və ədə  biy  yat 
sa  hə  si  nə yö  nə  lib. 

Ey  ni za  man  da, vur  ğu  la  maq is  tə -
yi  rəm ki, 2015-ci il  də Ba  kı  da Avst  ri-
 ya Aka  de  mik Mü  ba  di  lə Xid  mə  ti  nin 
(OeAD) ofi  si açıl  dı. Bu, Avst  ri  ya  nın 

aka  de  mik tə  lə  bə mü  ba  di  lə  si  ni hə -
ya  ta ke  çi  rən ye  ni bir qu  rum  dur. 
On  la  rın ofi  si də Azər  bay  can Dil  lər 
Uni  ver  si  te  tin  də yer  lə  şir.

Biz aka  de  mik sa  hə  də mü  ba  di  lə -
yə də çox önəm ve  ri  rik. Bu  nun 
üçün yax  şı ba  za da var. Azər  bay -
can Tu  rizm və Me  nec  ment Uni  ver-
 si  te  ti ilə Krems Tət  bi  qi Elm  lər Uni-
 ver  si  te  ti ara  sın  da tu  rizm sa  hə  sin -
də, təd  ris və kadr  la  rın ye  tiş  di  ril -
mə  si sa  hə  sin  də bir  gə təd  ris proq -
ra  mı möv  cud  dur və uni  ver  si  tet bu 
proq  ra  mın üzə  rin  də iş  lə  yir. Çox 
yax  şı kadr  lar ha  zır  la  nır. 

Biz, ey  ni za  man  da, Azər  bay  can 
Dip  lo  ma  tik Aka  de  mi  ya  sı ilə də 
əmək  daş  lıq edi  rik. Bu ya  xın  lar  da 
bu  ra  da təd  bir ke  çir  dik. Avst  ri  ya -
dan ge  ne  ral gəl  miş  di, mə  ru  zə ilə 
çı  xış et  di. Çox ma  raq  la qar  şı  lan  dı, 
ürə  yi  miz  cə ol  du. Yə  ni onu de  mək 
is  tə  yi  rəm ki, Avst  ri  ya Aka  de  mik 
Mü  ba  di  lə Xid  mə  ti  nin xət  tin  dən 
əla  və biz aka  de  mik mü  ba  di  lə  də 
ma  raq  lı  yıq. Bu sa  hə  ni in  ki  şaf et  dir-
 mək is  tə  yi  rik.

SƏFİR

 ri  ya  nın neyt  ral  lı  ğı bi  zim Av  ro  pa 
Bir  li  yin  də et  di  yi  miz rəh  bər  li  yə 
ma  ne ol  ma  ya  caq. Yə  ni neyt  ral  lı  ğın 
si  ya  si xət  tə be  lə bir ma  neəsi və ya 
tə  si  ri ol  ma  ya  caq. Biz Av  ro  pa İt  ti  fa-
 qı çər  çi  və  sin  də sa  də  cə tən  zim  lə  yi  ci 
rol oy  na  ya  ca  ğıq.

Ey  ni za  man  da, Avst  ri  ya  nın 
geost  ra  te  ji möv  qe  yi  nə nə  zər ye  tir -
sə  niz gö  rə  cək  si  niz ki, ət  ra  fı  mız  da 
olan döv  lət  lər bi  zə qar  şı düş  mən 
möv  qe  yin  də de  yil, ta  ma  mi  lə dost 
döv  lət  lər  dir. Yə  ni bu zə  min  də si -
ya  si təh  lü  kə  siz  lik kon  sep  si  ya  sı mə -

sə  lə  sin  də bi  zim an  la  yı  şı  mız, bi  zim 
hə  də  lə  ri qav  ra  ma  ğı  mız ta  mam 
baş  qa xa  rak  ter da  şı  yır. Bu  ra  da hər-
 bi, si  ya  si-hər  bi hə  də  lər  dən, prob -
lem  lər  dən söh  bət ge  də bil  məz. Yə -
ni da  ha çox ça  ğı  rış xarakterli təh  lü-
 kə  lər ola bi  lər - tə  bii qə  za  lar, tə  bii  
fə  la  kət  lər, nü  və xa  rak  ter  li fə  la  kət -
lər, miq  ra  si  ya mə  sə  lə  si. Bu prob -
lem bi  zim üçün vacibdir. Ey  ni za -
man  da, bö  yük iq  ti  sa  di-si  ya  si mə -
sə  lə  lər, yə  ni bun  lar bi  zim üçün 
önəm da  şı  yan təh  lü  kə  siz  lik mə  sə -
lə  lə  ri sa  yı  la bi  lər.

-Məlum olduğu kimi, noyabr
ayındaBrüsseldəAvropaBir-
liyinin “Şərq tərəfdaşlığı”
sammitində Prezident İlham
Əliyev iştirak edəcək. Səfər
çərçivəsində Avropa İttifaqı
vədövlətimizarasındaçərçivə
sənədiimzalanacaq.Sizcə,bu
sazişAvropa İttifaqıvəAzər-
baycan əlaqələrinin inkişafı-
nanəkimitəsirgöstərəcək?

- Dü  şü  nü  rəm ki, bu sualı həm -
ka  rım - Av  ro  pa İt  ti  fa  qın  dan sə  fir 
ca  vab  lan  dır  sa, da  ha yax  şı olar. 
Mən bi  li  rəm ki, no  yabr ayın  da baş 
tu  ta  caq zir  və top  lan  tı  sı ilə bağ  lı ha -
zır  lıq  lar ge  dir. Ye  kun bə  ya  na  tın 
mət  ni üzə  rin  də də da  nı  şıq  lar apa -
rı  lır. Hə  lə ki, bu iş  lər ye  kun  laş  ma -
yıb. An  caq bi  li  rəm ki, bö  yük, ge -
niş  həcm  li sa  ziş ola  caq. Bu  ra  da tək-
 cə si  ya  si de  yil, di  gər sa  hə  lər - ener-
 ji, in  san hü  quq  la  rı, təh  lü  kə  siz  lik 
mə  sə  lə  lə  ri, tə  bii ki, iq  ti  sa  di mə  sə  lə-
 lər də yer ala  caq. Yə  ni bu  nun 
spekt  ri ge  niş  dir. Sa  də  cə nə  ti  cə  ni 
göz  lə  mək la  zım  dır ki, bu da  nı  şıq -

“Azər bay can-Avst ri ya Tu rizm Proq ra mı”nın 10 il lik yu bi le yi mü na si bə ti i lə “Azər bay can-Avst ri ya Tu rizm Proq ra mı  
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lar bit  sin, tə  si  ri  ni son  ra gö  rə  cə  yik.
Azər  bay  can Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 

partn  yo  ru ki  mi çı  xış et  mək is  tə  yir. 
Biz də bu  na is  ti  nad edi  rik və mü -
na  si  bət  lə  ri bu zə  min  də in  ki  şaf et -
dir  mək niy  yə  tin  də  yik. 

- Xalqlar hələ siyasətdən öncə
mədəniyyətvasitəsiiləbir-bi-
rinidahayaxından tanıyırlar.
Azərbaycanda Avstriya Mər-
kəzi fəaliyyət göstərir. Bu
mərkəzinhazırkıfəaliyyətiilə
bağlınədeyəbilərsiniz?

- Azər  bay  can Dil  lər Uni  ver  si  te -
tin  də yer  lə  şən bu mər  kə  zin, yə  ni 
bu  ra  da fəaliy  yət gös  tə  rən Avst  ri  ya 
ki  tab  xa  na  sı  nın rəh  bə  ri cə  nab do -
sent Vi  la  yət Ha  cı  yev  dir. Ki  tab  xa -
na  nın baş mü  tə  xəs  si  si Şəh  la Qur -
ba  no  va da çox ak  tiv iş  ti  rak edir. 
On  la  rın məq  sə  di sırf Avst  ri  ya-al -
man di  li  nin təb  li  ği, öy  rə  dil  mə  si, 
Avst  ri  ya mə  də  niy  yə  ti  nin, ədə  biy -
ya  tı  nın təl  qin olun  ma  sı, tə  rən  nü -
mü, tə  lə  bə mü  ba  di  lə  si, dil ser  ti  fi -
kat  la  rı  nın ve  ril  mə  si  dir. Mər  kəz 

əsas bu iş  lər  lə məş  ğul olur, sırf bu 
səp  ki  də fəaliy  yət gös  tə  rir. Onu da 
de  yim ki, bu tə  si  sa  t sə  fir  lik  dən er -
kən - 1999-cu il  də yaradılıb. Cə  nab 
do  sent Vi  la  yət Ha  cı  yev də bi  zim 
bu  ra  da bir qa  si  di  miz, sə  fi  ri  miz ki -
mi  dir.

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, bu ya -
xın  lar  da Avst  ri  ya  dan ədi  bi  miz 
gəl  miş  di. Cə  nab Karl Lu  bo  mirs  ki. 
Onun Ba  kı Slav  yan Uni  ver  si  te  tin -
də və  Azər  bay  can Dil  lər Uni  ver -
si  te  ti  nin Al  man oxu za  lın  da təd  bi-
 ri - şeir qi  raəti ol  du. Bu ki  mi təd -
bir  lər mər  kə  zin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
baş tu  tur. Yə  ni de  mək is  tə  yi  rəm 
ki, bu mər  kə  zin fəaliy  yə  ti dil, ədə-
 biy  yat, bu sa  hə  də olan mü  ba  di  lə 
və təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
ilə bağ  lı  dır. Bu, bir növ bi  zim mə -
də  ni plat  for  ma  mız  dır, la  kin bu  ra -
da əsas diq  qət dil və ədə  biy  yat 
sa  hə  si  nə yö  nə  lib. 

Ey  ni za  man  da, vur  ğu  la  maq is  tə -
yi  rəm ki, 2015-ci il  də Ba  kı  da Avst  ri-
 ya Aka  de  mik Mü  ba  di  lə Xid  mə  ti  nin 
(OeAD) ofi  si açıl  dı. Bu, Avst  ri  ya  nın 

aka  de  mik tə  lə  bə mü  ba  di  lə  si  ni hə -
ya  ta ke  çi  rən ye  ni bir qu  rum  dur. 
On  la  rın ofi  si də Azər  bay  can Dil  lər 
Uni  ver  si  te  tin  də yer  lə  şir.

Biz aka  de  mik sa  hə  də mü  ba  di  lə -
yə də çox önəm ve  ri  rik. Bu  nun 
üçün yax  şı ba  za da var. Azər  bay -
can Tu  rizm və Me  nec  ment Uni  ver-
 si  te  ti ilə Krems Tət  bi  qi Elm  lər Uni-
 ver  si  te  ti ara  sın  da tu  rizm sa  hə  sin -
də, təd  ris və kadr  la  rın ye  tiş  di  ril -
mə  si sa  hə  sin  də bir  gə təd  ris proq -
ra  mı möv  cud  dur və uni  ver  si  tet bu 
proq  ra  mın üzə  rin  də iş  lə  yir. Çox 
yax  şı kadr  lar ha  zır  la  nır. 

Biz, ey  ni za  man  da, Azər  bay  can 
Dip  lo  ma  tik Aka  de  mi  ya  sı ilə də 
əmək  daş  lıq edi  rik. Bu ya  xın  lar  da 
bu  ra  da təd  bir ke  çir  dik. Avst  ri  ya -
dan ge  ne  ral gəl  miş  di, mə  ru  zə ilə 
çı  xış et  di. Çox ma  raq  la qar  şı  lan  dı, 
ürə  yi  miz  cə ol  du. Yə  ni onu de  mək 
is  tə  yi  rəm ki, Avst  ri  ya Aka  de  mik 
Mü  ba  di  lə Xid  mə  ti  nin xət  tin  dən 
əla  və biz aka  de  mik mü  ba  di  lə  də 
ma  raq  lı  yıq. Bu sa  hə  ni in  ki  şaf et  dir-
 mək is  tə  yi  rik.

SƏFİR

 ri  ya  nın neyt  ral  lı  ğı bi  zim Av  ro  pa 
Bir  li  yin  də et  di  yi  miz rəh  bər  li  yə 
ma  ne ol  ma  ya  caq. Yə  ni neyt  ral  lı  ğın 
si  ya  si xət  tə be  lə bir ma  neəsi və ya 
tə  si  ri ol  ma  ya  caq. Biz Av  ro  pa İt  ti  fa-
 qı çər  çi  və  sin  də sa  də  cə tən  zim  lə  yi  ci 
rol oy  na  ya  ca  ğıq.

Ey  ni za  man  da, Avst  ri  ya  nın 
geost  ra  te  ji möv  qe  yi  nə nə  zər ye  tir -
sə  niz gö  rə  cək  si  niz ki, ət  ra  fı  mız  da 
olan döv  lət  lər bi  zə qar  şı düş  mən 
möv  qe  yin  də de  yil, ta  ma  mi  lə dost 
döv  lət  lər  dir. Yə  ni bu zə  min  də si -
ya  si təh  lü  kə  siz  lik kon  sep  si  ya  sı mə -

sə  lə  sin  də bi  zim an  la  yı  şı  mız, bi  zim 
hə  də  lə  ri qav  ra  ma  ğı  mız ta  mam 
baş  qa xa  rak  ter da  şı  yır. Bu  ra  da hər-
 bi, si  ya  si-hər  bi hə  də  lər  dən, prob -
lem  lər  dən söh  bət ge  də bil  məz. Yə -
ni da  ha çox ça  ğı  rış xarakterli təh  lü-
 kə  lər ola bi  lər - tə  bii qə  za  lar, tə  bii  
fə  la  kət  lər, nü  və xa  rak  ter  li fə  la  kət -
lər, miq  ra  si  ya mə  sə  lə  si. Bu prob -
lem bi  zim üçün vacibdir. Ey  ni za -
man  da, bö  yük iq  ti  sa  di-si  ya  si mə -
sə  lə  lər, yə  ni bun  lar bi  zim üçün 
önəm da  şı  yan təh  lü  kə  siz  lik mə  sə -
lə  lə  ri sa  yı  la bi  lər.

-Məlum olduğu kimi, noyabr
ayındaBrüsseldəAvropaBir-
liyinin “Şərq tərəfdaşlığı”
sammitində Prezident İlham
Əliyev iştirak edəcək. Səfər
çərçivəsində Avropa İttifaqı
vədövlətimizarasındaçərçivə
sənədiimzalanacaq.Sizcə,bu
sazişAvropa İttifaqıvəAzər-
baycan əlaqələrinin inkişafı-
nanəkimitəsirgöstərəcək?

- Dü  şü  nü  rəm ki, bu sualı həm -
ka  rım - Av  ro  pa İt  ti  fa  qın  dan sə  fir 
ca  vab  lan  dır  sa, da  ha yax  şı olar. 
Mən bi  li  rəm ki, no  yabr ayın  da baş 
tu  ta  caq zir  və top  lan  tı  sı ilə bağ  lı ha -
zır  lıq  lar ge  dir. Ye  kun bə  ya  na  tın 
mət  ni üzə  rin  də də da  nı  şıq  lar apa -
rı  lır. Hə  lə ki, bu iş  lər ye  kun  laş  ma -
yıb. An  caq bi  li  rəm ki, bö  yük, ge -
niş  həcm  li sa  ziş ola  caq. Bu  ra  da tək-
 cə si  ya  si de  yil, di  gər sa  hə  lər - ener-
 ji, in  san hü  quq  la  rı, təh  lü  kə  siz  lik 
mə  sə  lə  lə  ri, tə  bii ki, iq  ti  sa  di mə  sə  lə-
 lər də yer ala  caq. Yə  ni bu  nun 
spekt  ri ge  niş  dir. Sa  də  cə nə  ti  cə  ni 
göz  lə  mək la  zım  dır ki, bu da  nı  şıq -
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Hör  mət  li Mu  sa  müəl  lim! 
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmıştarixçi-alimivəpedaqoquanadanol-

mağınızın60illikyubileyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizAzərbaycanındilbərguşəsiYardımlıdadünyayagözaçmış,buradaortatəh-

silinizibaşavurmusunuz.Uşaqlıqdanqəlbinizəhakimkəsilənmüəllimolmaqarzu-
suiləBakıyagələrəkAzərbaycanDövlətUniversitetinin(indikiBDU)Tarixfakül-
təsinəqəbulolunmusunuz.Buqocamantəhsilocağını1979-cuildəfərqlənmədiplo-
muiləbitirərək,doğmarayonunuzaqayıtmış,birneçə ilmüəllim kimi  fəaliyyət
göstərmisiniz.
Elmiaraşdırmalarınızıdavametdirməkistəyiilə1982-ciildəyenidənBakıyagəl-

miş,BDU-nunYenivəənyenitarixkafedrasınınaspiranturasındatəhsilalmısı-
nız.Beynəlxalqmünasibətlərtarixiproblemlərinəhəsrolunmuşdissertasiyanızı
uğurlamüdafiəedərəktarixelmlərinamizədielmidərəcəsinəlayiqgörülmüsü-
nüz.Axtarışlarınızıdavametdirmiş,ölkədəəngəncyaşdadoktorluqdissertasiyası
müdafiəetmişalimkimitanınmısınız.
SizinhəyatınızdaimBakıDövlətUniversitetiiləbağlıolmuşdur.Pedaqojifəaliy-

yətSizinüçünböyükmənakəsbetdiyinəgörəuzunillərburadaAvropavəAme-
rika ölkələrininyeni vəmüasir tarixi kafedrasındamüəllim, başmüəllim, dosent,
Tarixfakültəsinindekanmüavinivəzifələrindəçalışmısınız.Bugünəqədərdəpe-
daqojifəaliyyətiniziuğurladavametdirirsiniz.Tələbələrinizinsorağıölkəninhü-

dudlarındançox-çoxuzaqlardaneşidilir.Elmirəhbərliyinizaltında18nəfərnami-
zədlik,3nəfərdoktorluqdissertasiyasıişimüdafiəedərəkalimkimiyetişmişdir.15
kitabvəmonoqrafiyanız,100-əyaxınelmiməqalənizelmiictimaiyyəttərəfindən
yüksək qiymətləndirilib.Siz ilkdəfəolaraq Birinci Dünya müharibəsi illərində
böyükdövlətlərinAzərbaycanlabağlısiyasətinitədqiqetmiş,bununlabağlı3
cildlikqiymətlimonoqrafiyahazırlamısınız.
NüfuzlukonfransvəelmisimpoziumlardadəfələrləAzərbaycanıləyaqətlətəmsil

etmiş,xalqımızınşərəflitarixininənaktualproblemlərinidünyaictimaiyyətinin
diqqətinəçatdırmısınız.Azərbaycanınistiqlalmübarizəsininşanlısəhifələri,Dağ-
lıqQarabağmünaqişəsininxalqımızavurduğuyaralar,erməniqəsbkarlığının
zaman-zamanbizəyaşatdığıağrılar,zəngintariximiz,Azərbaycanınuğurluinki-
şaf dinamikasıvəbeynəlxalqəlaqələriməruzələrinizin əsas qayəsini  təşkiledir.
HazırdaSizAzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınQafqazşünaslıqİnstitutunun
direktoru,AMEA-nınmüxbirüzvüsünüz.
UzunillərAzərbaycanDövlətRadiosundamüəllifiolduğunuz“Dünya”,Azərbay-

canDövlətTeleviziyasında“Bizimplanet:hadisələrvəşərhlər”analitikinformasiya
proqramlarındakıçıxışlarınıztamaşaçıvədinləyicilərtərəfindənmaraqlaqarşılanıb.
DövlətmüstəqilliyibərpaedildikdənsonraSizbirneçəilAzərbaycanAliSoveti-

ninBeynəlxalqəlaqələrşöbəsindəaparıcımütəxəssis,başməsləhətçivəzifələrində
çalışmısınız.Özünüzəməxsusmüsbətkeyfiyyətlərsayəsindəikidəfədalbadal-IV
vəVçağırışmüstəqilAzərbaycanparlamentinədeputatseçilmisiniz.Bugünparla-
mentinElmvətəhsilkomitəsininüzvükimiqanunyaradıcılığınındahadatəkmil-
ləşdirilməsində,  ölkəmizdə həyata keçirilən təhsil islahatlarının hüquqi bazasının
möhkəmlənməsindəsəyləriniziəsirgəmirsiniz.
MilliMəclisinAzərbaycan-Əfqanıstanparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupu-

nunrəhbəri,AzərbaycanlaTürkiyə,Kanada,Braziliya,Peru,Meksika,Argenti-
na,Danimarka,Malta,Estoniya,BosniyavəHerseqovinaparlamentlərarasıəlaqə-
lərüzrəişçiqruplarınınüzvükimibeynəlxalqmünasibətlərininkişafınaöztöhfə-
niziverirsiniz.
HörmətliMusamüəllim!
 Sizi bir daha yubileyinizmünasibəti ilə ürəkdən təbrik edir, Sizə uzun ömür,

möhkəmcansağlığı,gələcəkfəaliyyətinizdəyeni-yeniuğurlararzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  28 oktyabr  2017-ci il
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Hörmətli Hadi müəllim! 
Sizi -MilliMəclisinSosial siyasətkomitəsininsədrini, siyasətşünasalimi

anadanolmağınızın70illiyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Sizəməkfəaliyyətinizəhələ16yaşındaikən“Azərçörək”trestindəbaşlamış,təh-

silalmağaolansonsuzhəvəsinizsayəsindəMoskvaYeyintiSənayesiİnstitutuna
qəbulolunmusunuz.Təhsiliniziuğurlabaşavuraraqvətənədöndükdənsonraba-
carıqlıgənckadrkimiqısamüddətərzindəLənkəranŞəhərKomsomolKomitəsi-
ninbirincikatibiseçilmisiniz.1978-ciildəBakıAliPartiyaMəktəbinibitirdikdən
sonra“Bakinskiy raboçiy”qəzetinin cənubbölgəsiüzrəxüsusimüxbiri olmuş,
LənkəranŞəhərİcraiyyəKomitəsininsədrivəzifəsinəirəliçəkilmisiniz.Topladığı-
nızzəngintəcrübədiqqətdənkənardaqalmamış,AzərbaycanKPMK-nınPartiya
işişöbəsindəinspektor,ŞəkiŞəhərPartiyaKomitəsininbirincikatibi,NazirlərKa-
binetindəşöbəmüdirikimiməsulvəzifələrSizəhəvaləolunmuşdur.
BugünSizpedaqojifəaliyyətlədəgenişməşğulolur,AzərbaycanRespubli-

kasıPrezidentiyanındaDövlətİdarəçilikAkademiyasındamüəllimkimipeşə-
karkadrlarınyetişməsindəyaxındaniştirakedirsiniz.

Ölkə ictimaiyyətiSizihəmdəsiyasielmlərsahəsində8kitabınvə200-dən
çoxməqaləninmüəllifi kimi tanıyır.Siz1997-ci ildə siyasi elmlərnamizədi,
2009-cuildəisəsiyasielmlərdoktoruelmidərəcələrinivəprofessorelmiadını
almısınız.
ÖtənillərdəçalışdığınızrəhbərvəzifələrdəSizseçicilərindərinrəğbətiniqa-

zanmış,beşçağırışardıcılolaraqmüstəqilAzərbaycanınMilliMəclisinədepu-
tatseçilmisiniz.BugünVçağırışMilliMəclisindeputatı,parlamentinSosial
siyasətkomitəsininsədrikimisosialsahədəkiqanunvericiliyimizintəkmilləşdi-
rilməsinəböyükəməksərfedir,dövlətimizinsosialsiyasətininhəyatakeçiril-
məsinəöztöhfələriniziverirsiniz.
Sizparlamentinbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsindədəyaxındanişti-

rakedir,Yunanıstanlaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,
Yaponiya, İran,Çin,Koreya,SerbiyavəBelaruslaparlamentlərarası əlaqələr
üzrəişçiqruplarınınüzvükimiparlamentdiplomatiyasınıninkişafısahəsində
təqdirəlayiqfəaliyyətgöstərirsiniz.
Sizinxidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,AzərbaycanRespublikası

Prezidentininsərəncamıilə2007-ciildə“Şöhrət”ordeniilətəltifedilmisiniz.
İnanıramki,UluöndərimizinadıiləbağlıolanYeniAzərbaycanPartiyasının
fəalüzvükimibundansonradadövlətimizinçiçəklənməsinaminəsəylərinizi
əsirgəməyəcəksiniz.
HörmətliHadimüəllim!
Sizi70illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,bumüd-

riklikzirvəsindəSizəuzunömür,möhkəmcansağlığıvəfəaliyyətinizdəyeni-
yeniuğurlardiləyirəm.

Hör    mət    lə, 

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

Bakı şəhəri, 25 oktyabr 2017-ci il
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Hör  mət  li Xan  hü  seyn müəl  lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışictimaixadimivəiqtisadçı

alimi75illikyubileyinizmünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Siz hələ gənc yaşlarınızdan əmək fəaliyyətinə başlamış, Azərbaycan

XalqTəsərrüfatıİnstitutunu(indikiDövlətİqtisadUniversiteti)bitirdik-
dənsonraisəelmifəaliyyətinizidavametdirmisiniz.Elməolanhəvəsiniz
sayəsindəbutəhsilocağındalaborantvəzifəsindənkafedramüdiri,prorek-
torvəzifələrinədəkyüksəlmiş, iqtisad elmləri doktoru elmidərəcəsinivə
professorelmiadınıalmısınız.Siz1990-cıillərdəİqtisadiyyatNazirliyin-
dəBaşQiymətlərİdarəsininrəisiolmuş,sonraisəMilliMəclisAparatın-
daİqtisadiqanunvericilikşöbəsininmüdirivəzifəsindəçalışmısınız.
Siziniqtisadiyyatelminədairmonoqrafiyalarınız,dərsliklərinizvəel-

miməqalələrinizmaraqlaqarşılanmış,elmitəcrübənizgənciqtisadçılara

gözəlnümunəolmuşdur.Sizinrəhbərliyinizləyetişmişmütəxəssislərbu
güniqtisadiyyatelminininkişafınaöztöhfələriniverirlər.
Sizhəmdəölkəmizdəfəalictimai-siyasixadimkimitanınırsınız.Sosial

RifahPartiyasının sədri kimi ölkənin siyasi həyatında yaxından iştirak
edir,başverənhadisələrəvətəndaşmövqeyinizibildirirsiniz.
Yüksəkmənəvi keyfiyyətləriniz sayəsində Siz ictimaiyyətin rəğbətini

qazanmış,müstəqilAzərbaycanınardıcılolaraqbeşçağırışMilliMəclisi-
nindeputatıseçilmisiniz.BugünVçağırışMilliMəclisindeputatı,İqti-
sadi siyasət, sənayevə sahibkarlıqkomitəsininüzvükimiölkəmizinqa-
nunvericilikbazasınıntəkmilləşdirilməsinədəyərlitöhfələrverirsiniz.
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HƏMSÖHBƏT

“Həmsöhbət”rubrikamızınqonağı
tanınmışictimai-siyasixadim,Mil-
liMəclisindeputatı,Azərbaycan
DövlətİqtisadUniversitetininQiy-
mətvəqiymətləndirməkafedrasının
müdiri,AvrasiyaQiymətləndirici-
lərAssosiasiyasıİdarəHeyətinin
sədri,AzərbaycanQiymətləndirici-
lərCəmiyyətininfəxrisədri,Azər-
baycanYazıçılarBirliyininüzvü,
SosialRifahPartiyasınınrəhbəri,
iqtisadelmləridoktoru,əməkdar
müəllim,professorXan hü seyn 
Ka zım lı dır.Bugünzəhmətdolu
ömrünün75illikzirvəsindəolan
Xanhüseynmüəlliməuzunömür,
cansağlığı,yaradıcılıquğurları
arzulamaqlabərabərdiqqətvəhör-
mətəlamətiolaraqonunhəyatının
bəziməqamlarınaişıqtutduq.

- Hörmətli professor, ömrünü-
zün müdriklik zirvəsindəsi-
niz. Amma biz bu yolun lap
əvvəlindənbaşlamaqistərdik.
Böyük Vətən müharibəsinin
ilkillərində-1942-ciildəİmiş-
linin Ağaməmmədli kəndin-
də dünyaya göz açan balaca
Xanhüseyninnəyivardı,nəyi
yox?

- Anam var idi, atam yox; hə  lə 
çox kör  pə ikən itir  mi  şəm. Mən 
ana  dan olan  dan 36 gün son  ra atam 
Bö  yük Və  tən mü  ha  ri  bə  si  nə ge  dib 
və dö  yüş  lə  rin bi  rin  də hə  lak olub. 

Anam Əs  li xa  nım hə  cər  sa  ya  ğı bir 
qa  dın idi. Ailə  nin bü  tün ağır  lı  ğı 
onun çi  yin  lə  ri  nə düş  müş  dü. Anam 
həm də iba  dət əh  li idi; vaxt tap  dıq-
 ca bi  zə di  ni-mə  nə  vi də  yər  lə  ri ba  şa 
sa  lır, ka  mil in  san ol  ma  ğı aşı  la  yır -
dı.

Si  zə bir xa  ti  rə da  nı  şım. Ba  la  ca 
uşaq idim. Ana  mın ətə  yin  dən ya -
pış  dım ki, “İmiş  li tə  rə  fə ni  yə be  lə 
ba  xır  san?” Kən  di  miz İmiş  li ilə 
Kür  də  mir ara  sın  da yer  ləş  di  yi üçün 
qib  lə İmiş  li is  ti  qa  mə  ti  nə dü  şür. 
Anam da na  maz qı  lır  dı; ca  vab ve  rə 
bil  mə  di  yi  nə gö  rə əli  min üs  tün  dən 

ya  vaş  ca vur  du. Na  ma  zı  nı bi  ti  rən -
dən son  ra mə  ni ya  nı  na ça  ğı  rıb de -
di: “Üzü  mü İmiş  li  yə yox, qib  lə  yə - 
Mək  kə  yə tə  rəf tut  mu  şam”. De  dim: 
“Ana, o nə olan şey  dir?” De  di: 
“Ora hər ada  ma nə  sib ol  mur. Sə -
nin ulu ba  ban Ha  cı Hə  sən Mək  kə -
ni zi  ya  rət edib”. Am  ma ana  ma bu 
zi  ya  rət qis  mət ol  ma  dı. O, 1981-ci 
il  də rəh  mə  tə get  di. 1991-ci il  də 
Mək  kə zi  ya  rə  ti  nə get  dim. Ora  dan 
Zəm-Zəm su  yu və Mək  kə tor  pa  ğı 
gə  ti  rib qəb  ri  nin üs  tü  nə tök  düm.

Anam bi  zi bö  yü  düb oxu  da  na ki -
mi çox əziy  yət çə  kib. 5 uşaq ol  mu -

“Zəhmət mənim yol yoldaşımdır”

Xanhüseyn Kazımlı:
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şuq - Qü d  rət, Hi  da  yət, Yu  sif, Sə -
nəm və ailə  nin son  be  şi  yi mən. Mən 
özü  mü ta  nı  yan  da bu 4 ba  cı-qar  da -
şım  dan 1-i var  dı – Qüd  rət. Di  gər 
iki qar  da  şım və ba  cım yox idi: o 
ağır il  lər  də bi  ri qı  zıl  ca  dan, bi  ri çi -
çək  dən, bi  ri qə  za  dan tə  ləf ol  muş -
du; hə  lə uşaq ikən - bi  ri 12 ya  şın  da, 
bi  ri 8 ya  şın  da, bi  ri 7 ya  şın  da... Mən 
də hə  lə 3 ya  şım olan  da yay  laq  dan 
gə  lən  də də  və  nin üs  tün  də yu  xu  ya 
ge  də  rəm, ora  dan aşıb-dü  şə  rəm, 
am  ma ana  mın bir gö  zü mən  də idi 
de  yə, mə  ni göy  də tu  tar; yox  sa in  di 
mən də yox idim...

Gö  zü  mü açan  dan ha  mı  nın bö -
yük qar  da  şım Qüd  rə  tə də  də de  di -
yi  ni gö  rüb, mən də ona də  də de  mi-
 şəm. Son  ra  dan uşaq  la  rım da Qüd -
rə  tə də  də de  yib  lər. O, 2006-cı il  də 
dün  ya  sı  nı də  yi  şib.

Uşaq  lı  ğım mü  ha  ri  bə və mü  ha  ri -
bə  dən son  ra  kı il  lə  rə dü  şüb. O vaxt 
da bil  di  yi  miz ki  mi, ağır dövr idi: 
bi  ri olan  da, o bi  ri ol  mur  du: pa  pa  ğın 
olan  da, çək  mən ol  mur  du, qə  lə  min 
olan  da, dəf  tər tap  mır  dın... Yox  luq, 
qıt  lıq var  dı... Bir ki  tab  dan ey  ni vaxt-
 da bir ne  çə nə  fər is  ti  fa  də edir  di. 
Ya  dım  da  dır Əy  yub Ab  ba  so  vun 
“Zən  gə  zur” ro  ma  nı qon  şu kənd  də 
Meh  di  qu  lu ki  şi  də var  dı. O, ki  ta  bın I 
cil  di  ni gə  ti  rib mə  nə ver  di ki, sən bu 
I cil  di oxu, II cil  di fi  lan  kəs oxu  yur; 
onu da son  ra gə  ti  rə  cə  yəm.

Bü  tün bun  lar  la ya  na  şı, tə  sər  rü -
fat  da iş  lə  yir  dik, kol  xo  za kö  mək 
edir  dik. Elə çə  tin  lik  lər gör  mü  şük 
ki, Al  lah siz  lə  rə gös  tər  mə  sin... Qı -
şın aya  zı, əyin də na  zik, 25 ki  lo -
metr uzaq  dan ge  dib mal-qa  ra  nı 
gə  ti  rir  dim... kir  pik  lə  rim qı  rov bağ -
la  yar  dı... Gün  düz  lər iş  lə  yir, ge  cə 
də lam  pa işı  ğın  da, neft ol  ma  yan  da 
da ana  mın çö  rək bi  şir  di  yi oca  ğın 
işı  ğın  da oxu  yur  dum.

-HələVIIsinifdəoxuyandasi-
zəel-obadaböyüketimadgös-
tərilib; məktəblilərdən ibarət
dəstəyərəhbərtəyinolunmu-
sunuz.

- Biz tə  rə  kə  mə ol  mu  şuq; yay  da 
yay  la  ğa, qış  da qış  la  ğa get  mi  şik. 
Yay  da Kəl  bə  cər, La  çın dağ  la  rı  na 
qalx  mı  şıq, qı  şı da Mil, Mu  ğan dü -
zün  də ke  çir  mi  şik. Son  ra  lar Azər -
bay  ca  nın bir çox kənd  lə  ri ki  mi tə -
sər  rü  fat yö  nü  müz də  yiş  di; otu  raq 
ol  duq, cid  di kol  xoz qu  ru  cu  lu  ğu 
döv  rü baş  lan  dı, əsa  sən pam  bıq  çı -
lıq  la məş  ğul idik. Kol  xoz səd  ri 
Əziz Ka  zı  mov bir gün mə  ni ça  ğı  rıb 
de  di ki, uşaq bri  qa  da  sı  na sən baş -
çı  lıq edə  cək  sən, əmək  gü  nü he  sab -
la  ya  caq  san və sə  nin im  zan  la və  sait 
bu  ra  xı  la  caq. Hal  bu  ki mək  təb  li  lər -
dən iba  rət dəs  tə  də ək  sə  riy  yət - VIII, 
IX, X si  nif şa  gird  lə  ri mən  dən yaş  ca 
bö  yük idi. Bu, VII si  nif  də oxu  yan 
uşa  ğa bəs  lə  nən bö  yük eti  mad idi. 
Bu eti  ba  rın kö  kün  də atam Hü  sey -
na  ğa Ka  zı  mo  vun, anam Əs  li xa  nı -
mın, qar  da  şım Qüd  rət Ka  zı  mo  vun 
el-oba  da qa  zan  dıq  la  rı hör  mət də 
az rol oy  na  mır  dı. Gə  rək sən də 
ailə  nin bu hör  mə  ti  ni qo  ru  ya  san, 
özü  nü də təs  diq edə  sən və gös  tə  ri-
 lən eti  ma  dı doğ  rul  da  san. Ona gö  rə 
də he  sa  ba  tı çox də  qiq apa  rır  dım ki, 
əmək  haq  qı  nı düz  gün he  sab  la  yım.

-Xanhüseynmüəllim,gəncliyi-
nizdənpoeziyaya, ədəbiyyata
böyükhəvəsvəmaraqgöstər-
misiniz.Həttaoillərdəşeirlə-
rinizmətbuatdaçapedilib.

- Poezi  ya, mu  si  qi in  sa  nın ru  hu, 
da  xi  li alə  mi ilə bağ  lı  dır. Mə  nim 
də hə  lə mək  təb il  lə  rin  dən poezi -
ya  ya, ədə  biy  ya  ta bö  yük hə  və  sim 
olub. Gənc  lik il  lə  rin  də ara-sı  ra əli-
 mə qə  ləm gö  tü  rüb nə  sə yaz  mı -
şam. Şeir  lə  rim “İmiş  li kol  xoz  çu -
su”, “Pioner” qə  zet  lə  rin  də dərc 
edi  lib: “Sa  ğı  cı qız”, “Sü  rü  cü qız”, 
“Mil dü  zü” və s. On  lar müx  tə  lif 
möv  zu  lar  da idi:

Bir qız de  di, ay oğ  lan, 
nə qə  şəng göz  lə  rin var,

O göz  lər  lə dün  ya  ya qo  şa 
bax  saq nə olar?

Saç  la  rı qıv  rımqıv  rım, 
qa  mə  ti də düz oğ  lan,

Sə  sin  də var mə  la  hət, 
əh  di  nə də düz oğ  lan.

Və ya  xud:

Mil dü  zü, gör nə  lər ye  tir  mi  sən sən,
Bu el  lər aya  ğa du  ran  dan bə  ri.
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Ne  çə cür ne  mət  lər bi  tir  mi  sən sən,
Xal  qım bu döv  ra  nı qu  ran  dan bə  ri.
Yə  ni yaz  dıq  la  rım əsa  sən can  lı hə -

yat löv  hə  lə  ri idi. Ana  ma yaz  dı  ğım 
mək  tub  da ol  du  ğu ki  mi:

Çə  tin  lik  lər, ağır  lıq  lar gör  mü  sən,
Val  lah ürə  yi  min sir  ri, sö  zü  sən.
Mü  qəd  dəs bir qüv  və, bir mö  cü  zə  sən,
Olur  san hər yan  da kö  mə  yim, ana.

Tə  biət ve  rər  mi im  kan gö  rəy  dim?!
Mə  nə olan ar  zu  la  rı bi  ləy  dim.
Üzün  də  ki qı  rış  la  rı si  ləy  dim,
Olay  dım bə  zə  yin, dü  zə  yin, ana.

- Gözəl şeirlərdir. Niyə şeirdən
uzaqlaşdınız?

- İn  san ca  van olan  da qəl  bi tə  la -
tüm  lər  lə, fır  tı  na  lar  la do  lu olur. Ya -
şa dol  duq  ca qəlb sa  kit  lə  şir. Bu mə -
na  da şeir  lə  rim o co  şub-da  şan hiss -
lə  ri  min, duy  ğu  la  rı  mın ifa  də  si  dir. 
Mən uzaq  laş  ma  dım; poezi  ya  ya, 
ədə  biy  ya  ta in  di də bağ  lı  yam. Bu 
bağ  lı  lıq mə  nim da  xi  li tə  lə  ba  tı  mın 
məh  su  lu  dur. Sa  də  cə şeir yaz  mı -
ram. Şeyx Ni  za  mi  nin oğ  lu Mə  həm-
 mə  də nə  si  hə  tin  də de  di  yi ki  mi:

Şeir  dən uca  lıq um  ma dün  ya  da,
Çün  ki Ni  za  miy  lə qur  tar  dı o da.
Hər  çən  di sə  nə  tin çox rüt  bə  si var,
Hə  ya  ta fay  da  lı bir elm ax  tar.

Yə  qin ki, poezi  ya  da Ni  za  mi, Sə -
məd Vur  ğun ola bil  mə  yə  cə  yi  mi 
nə  zə  rə al  dım və iq  ti  sa  diy  ya  ta olan 
ma  ra  ğım da şair  li  yi  mi üs  tə  lə  di; iq -
ti  sad  çı ki  mi cə  miy  yə  tə da  ha fay  da-
 lı ola  ca  ğı  mı dü  şün  düm.

- İqtisadçıolmaqarzusuilədə
orta təhsili başa vurduqdan
sonra Bakıya gəldiniz, ali
məktəbə daxil oldunuz…Tə-
ləbəlik illərinizdən danışın.
DövlətİqtisadUniversitetinin
müəllimi kimi indiki tələbə-
lərləöztələbəliyinizimüqayi-
səedirsinizmi?Odövrüntələ-
bəliyi indiki tələbəlikdən nə
iləfərqlənir?

- Ba  kı  ya gə  lən  də Azər  bay  can 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin (in  di  ki Ba  kı 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti) İq  ti  sa  d fa  kül  tə-
 si  nin Xalq tə  sər  rü  fa  tı  nın iq  ti  sa  diy -
ya  tı və plan  laş  dı  rıl  ma  sı şö  bə  si  nə 
da  xil ol  dum, atan Əs  gə  rov Səh  rab  la 
da tə  lə  bə yol  da  şı ol  mu  şam. İn  di de -
yə  cək  sən - Xan  hü  seyn əmi, axı atam 
Azər  bay  can Xalq Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti -
tu  tu  nu bi  ti  rib?! Düz  dür. Çün  ki 
1958-ci il  də Xalq Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti  tu-
 tu fəaliy  yə  ti  ni ar  tıq da  yan  dır  mış  dı, 
apa  rı  cı iq  ti  sad yö  nüm  lü ix  ti  sas  lar 
Azər  bay  can Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin 
İq  ti  sad və Əm  təəşü  nas  lıq fa  kül  tə  lə -
rin  də, di  gər ix  ti  sas  lar isə ay  rı-ay  rı 
ins  ti  tut  lar  da cəm  ləş  di  ril  miş  di. La -
kin 1966-cı il  də uni  ver  si  te  tin tər  ki -
bin  də  ki iq  ti  sa  di fa  kül  tə  lər ləğv 
olun  du, Azər  bay  can Xalq Tə  sər  rü -
fa  tı İns  ti  tu  tu (in  di  ki Azər  bay  can 
Döv  lət İq  ti  sad Uni  ver  si  te  ti) ye  ni  dən 
bər  pa edil  di və mə  ni Mü  ha  si  bat 
uço  tu şö  bə  si  nə ke  çir  di  lər.

O dövr  də tə  lə  bə  lər  də, gənc  lər  də 
ic  ti  mai fəal  lıq, ic  ti  mai iş  lə  rə bö  yük 
hə  vəs var  dı. Bu fə  da  kar  lıq ke  çid 
döv  rün  də azal  dı, am  ma Azər  bay -
ca  nın döv  lət baş  çı  sı cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin və Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın gənc -
lə  rə qay  ğı  sı sa  yə  sin  də on  lar ye  ni -
dən fəal  la  şıb, xü  su  sən də kö  nül  lü -
lər hə  rə  ka  tı mə  nə hə  min gənc  li  yi 
xa  tır  la  dır. Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın 
in  ki  şa  fın  da bö  yük po  ten  siala ma -
lik gənc  lə  rin cə  miy  yət  də  ki ro  lu  nun 
get  dik  cə art  ma  sı se  vin  di  ri  ci  dir.

-SosialRifahPartiyasınınsədri
kimi uzun illərdir dayanıqlı
siyasimövqeyinizlə,dövlətçi-
liyə xidmətdə səbatınızla si-
yasətmeydanında da uğurlar
əldəedirsiniz.Təlatümlü90-cı
illərdə necə oldu ki, partiya
yaratmaqkimiağırbiryükün
altınagirdiniz?

 - Bil  di  yi  niz ki  mi, par  ti  ya kol  lek-
 tiv si  ya  si fəaliy  yət nə  ti  cə  sin  də 
mey  da  na gə  lir. O tə  la  tüm  lü il  lər  də 
xal  qın ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  ri müd  rik 

və təc  rü  bə  li rəh  bə  rə eh  ti  ya  cı hər an 
dik  tə edir  di. Xi  las yo  lu gün ki  mi 
ay  dın idi - Ulu ön  dər Hey  dər Əli -
ye  vin müd  rik  li  yin  dən, döv  lət  çi  lik 
təc  rü  bə  sin  dən və is  te  da  dın  dan ya -
rar  lan  maq. La  kin bə  zi qüv  və  lər 
ara  nı qa  rış  dı  rır  dı; hə  rə xal  qı bir tə -
rə  fə çək  mə  yə, çaş  dır  ma  ğa, öz  lə  ri -
nin şəx  si ma  raq  la  rı na  mi  nə öl  kə  nin 
ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə  rin  dən ya  yın -
dır  ma  ğa ça  lı  şır  dı  lar. Ra  yon  la  rı  mız 
da bir-bi  ri  nin ar  dın  ca iş  ğal olu  nur-
 du. Bu, mə  nim ki  mi di  gər və  tən -
daş  la  rı, zi  ya  lı  la  rı və alim  lə  ri çox 
na  ra  hat edir  di.

Azər  bay  can So  sial Ri  fah Par  ti  ya  sı 
1990-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də iş  lə  di  yim 
Azər  bay  can Döv  lət İq  ti  sad Uni  ver  si-
 te  ti  nin bir qrup zi  ya  lı  sı  nın tə  şəb  bü  sü 
nə  ti  cə  sin  də mey  da  na gəl  di. O vaxt 
mən ideolo  ji iş  lər üz  rə pro  rek  tor 
idim. Məm  mə  də  li Pa  şa  yev, Bəh  ruz 
Ab  dul  la  yev və bir ne  çə pro  fes  sor ya -
nı  ma gə  lib bir par  ti  ya ya  ra  dıl  ma  sı 
tək  li  fi  ni irə  li sür  dü  lər. Mən on  lar  dan 
ni  yə məhz mə  nə mü  ra  ciət et  dik  lə  ri -
ni so  ru  şan  da, de  di  lər ki, sən kom  so -
mol ka  ti  bi ol  mu  san, par  ti  ya işin  də 
iş  lə  mi  sən, si  ya  sə  ti də bi  lir  sən. Tez  lik-
 lə bu tə  şəb  büs real  lı  ğa çev  ril  di. 1992-
ci il  də Azər  bay  can So  sial Ri  fah Par  ti-
 ya  sı  nın əsa  sı qo  yul  du, 1994-cü il  də 
tə  sis qu  rul  ta  yı ke  çi  ril  di.

ASRP ya  ran  dı  ğı gün  dən cəb  hə  lə -
rin si  ya  si sa  va  şın  da hə  qi  qə  tin möv -
qe  yin  də da  ya  na  raq döv  lə  ti və döv -
lət  çi  li  yi mü  da  fiə et  miş və hal-ha  zır -
da da Azər  bay  ca  nın qüd  rət  li döv  lə -
tə, əda  lət  li cə  miy  yə  tə və so  sial ri  fa  hı 
tə  min edil  miş və  tən  daş  lar di  ya  rı  na 
çev  ril  mə  si uğ  run  da mü  ba  ri  zə apa -
ran par  la  ment tip  li sol mər  kəz  çi və 
is  la  hat  çı par  ti  ya ki  mi öz si  ya  si kur -
su  nu da  vam et  di  rir.

-1994-1998-ciillərdəAzərbaycan
Respublikası İqtisadiyyat Na-
zirliyi Baş Qiymətlər İdarəsi-
nin rəisi, 1998-1999-cu illərdə
AzərbaycanRespublikasıMilli
MəclisiAparatınınİqtisadiqa-
nunvericilik şöbəsinin müdiri
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vəzifələrində çalışmısınız. Bu
yüksək postlarda çalışmağınız
barədəməlumatverərdiniz.

- Ulu ön  dər alim  lə  rin fik  ri  nə hə -
mi  şə bö  yük önəm ve  rib. O vaxt çö  rə-
 yin qiy  mə  ti mə  sə  lə  si or  ta  ya çı  xan  da 
Pre  zi  dent Apa  ra  tın  dan zəng edib 
mə  ni mü  şa  vi  rə  yə də  vət et  di  lər. Mü -
şa  vi  rə  dəki müzakirələrdə Ulu ön  dər 
so  ru  şan  da ki, alim  lər  dən ki  mi ça  ğır -
mı  sı  nız? Mən aya  ğa qalx  dım, çün  ki 
qa  lan  la  rın ha  mı  sı ic  ra mə  mu  ru idi. 
Fik  ri  mi so  ruş  du. Ət  raf  lı da  nış  dım. 
Bil  dir  dim ki, mə  sə  lə  nin məğ  zi unun 
sa  tış qiy  mə  ti  nin çö  rə  yin pə  ra  kən  də 
sa  tış qiy  mə  ti ilə zid  diy  yət təş  kil et -
mə  sin  də  dir. Ulu ön  dər so  ruş  du: 
“Bəs tək  li  fi  niz nə  dir?” Mən də özəl -
ləş  dir  mə  ni tək  lif et  dim. Ben  zin ba  rə-
 də də fik  ri  mi so  ruş  du. Ora  da da ox -
şar prob  lem idi: qiy  mət mə  sə  lə  si. 
Hey  dər Əli  yev qa  yıt  dı ki, “Tək  li  fi  niz 
də yə  qin özəl  ləş  dir  mək  dir?”... Tap -
şır  dı ki, üç gü  nə ye  ni  dən top  la  şıb 
ye  kun qə  rar ve  ril  sin.

Bir az keç  miş Baş Qiy  mət  lər İda -
rə  si  nə sədr tə  yi  na  tı mə  sə  lə  si çı  xan  da 
və  zi  fə mə  nə tək  lif olun  du. Bu min -
val  la mən Tarif Şu  ra  sı ya  ra  nana qə -
dər hə  min qu  ru  ma rəh  bər  lik et  dim. 
Son  ra da de  pu  tat seçilənə qə  dər Mil-
 li Məc  lis Apa  ra  tın  da şö  bə mü  di  ri 
və  zi  fə  sin  də ça  lış  mı  şam.

-Hörmətliprofessor,sizqiymət-
ləndirməprinsiplərivəsistem-
ləri üzrə Azərbaycanda ilk
alimlərdənsiniz. Bu istiqamət-
dəqanunvericiliktəşəbbüsləri-
nizqiymətləndirməprinsipləri
sistemlərinin hazırlanmasına
böyüktöhfələrverib…

- Bu sa  hə  nin qa  nun  ve  ri  ci ba  za  sı -
nın əsa  sı  nı 1998-ci il  də Ulu ön  də  rin 
im  za  sı ilə təs  diq olu  nan “Qiy  mət -
lən  dir  mə fəaliy  yə  ti haq  qın  da” Qa -
nun təş  kil edir. Bil  di  rim ki, MDB 
mə  ka  nın  da bu sa  hə  də qə  bul olu  nan 
ilk qa  nun  dur. Di  gər qa  nun isə 2003-
cü il  də qə  bul edi  lən “Tən  zim  lə  nən 
qiy  mət  lər haq  qın  da” Qa  nun  dur. 
Bun  lar  dan baş  qa qiy  mət və qiy  mət -

lən  di  r mə ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər iq  ti  sa -
diy  ya  tın ay  rı-ay  rı sa  hə  lə  ri  nə dair 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rın  da da tən -
zim  lə  nir. Ümu  miy  yət  lə, bu sa  hə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci ba  za  sı tam for  ma  la  şıb 
və qa  nun  ve  ri  ci  li  yin ic  ra me  xa  niz  mi 
də tə  şək  kül et  mək  də  dir.

- Bildiyiniz kimi, Azərbaycan
RespublikasınınPrezidenticə-
nabİlhamƏliyevin2011-ciil23
dekabr tarixli, 3/2593 nömrəli
rəsmirazılıqməktubuvətövsi-
yələri əsasında Nazirlər Kabi-
netinin 2014-cü il 26 fevral ta-
rixli,51snömrəliSərəncamıilə
“AzərbaycanRespublikası əra-
zilərinin Ermənistan silahlı
qüvvələrininişğalınəticəsində
itkivətələfatlarınqiymətləndi-
rilməsi üzrə İşçiQrupu” yara-
dılmışdır.İşçiqrupişğalolun-
muşərazilərimizədəymişziya-
nınümumiməbləğinidəmüəy-
yənləşdirib...

- Bə  li. İş  çi qru  pu Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Er  mə  nis  ta  nın iş  ğa  lı nə -
ti  cə  sin  də mə  ruz qal  dı  ğı zə  rə  rin, o 
cüm  lə  dən mad  di, mə  də  ni və mə  nə  vi 
it  ki  lə  rin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si  nə nail ol -
muş  dur. Də  qiq fakt  la  ra, bey  nəl  xalq 

və res  pub  li  ka sə  viy  yə  li qa  nun  la  ra, 
kon  ven  si  ya  la  ra, bə  yan  na  mə  lə  rə, 
stan  dart  la  ra və prak  tik təc  rü  bə  yə 
əsas  la  na  raq Azər  bay  can Res  pub  li  ka -
sı əra  zi  lə  ri  nin Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv-
 və  lə  ri  nin iş  ğa  lı nə  ti  cə  sin  də it  ki və tə -
lə  fat  la  rın qiy  mət  lən  di  ril  mə  si üz  rə İş  çi 
Qru  pu tə  rə  fin  dən apa  rı  lan qiy  mət -
lən  dir  mə iş  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə əsa -
sən, Er  mə  nis  ta  nın öl  kə  mi  zə vur  du  ğu 
zə  rər  lə  rin ye  kun məb  lə  ği 819,15 mil -
yard (sək  kiz yüz on doq  quz mil  yard 
bir yüz əl  li mil  yon) ABŞ dol  la  rı həc -
min  də  dir. Bu rə  qəm da  ha çox ola bi -
lər. Çün  ki bu, yal  nız mad  di zi  ya  nı 
gös  tə  rir. Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na 
tə  ca  vü  zü  nün mənəvi ziyanı, döv  lə  ti -
mi  zin in  tel  lek  tual ba  za  sı  na vu  ru  lan 
bö  yük zər  bə, iti  ril  miş in  san hə  yat  la  rı, 
məhv edil  miş ailə  lər, ta  lan edil  miş 
ta  ri  xi abi  də  lər - bun  lar öl  çü  yə  gəl -
məz  dir. Ona gö  rə də, he  sab edi  rəm 
ki, bu mə  sə  lə  ni biz da  ha qa  ba  rıq şə -
kil  də dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin nə  zə  ri  nə 
çat  dır  ma  lı  yıq. Onu da qeyd edim ki, 
iş  çi qru  punun təşəbbüsü ilə son dövr-
 lər  də Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  ni dün -
ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin diq  qə  ti  nə çat  dır -
maq məq   sə   di ilə iki sə   nəd   li film 
çə kil miş dir; “Qa  ra  bağ sər  vət  lə  ri” və 
“Qə  rib mə  zar  lar” ad  lı film  lə  r yer  li və 
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bey  nəl  xalq KİV-lər  də də təq  dim olu -
nub. Qeyd edim ki, prob  le  mə aid 
müx  tə  lif dil  lər  də ki  tab  lar nəşr edi  lə -
rək pay  la  nıb, ye  ni ki  tab  la  rın nəş  ri də 
nə  zər  də tu  tu  lur. İş  çi qru  pu möv  cud 
prob  le  min dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat -
dı  rıl  ma  sı as  pek  tin  də da  yan  ma  dan 
ça  lı  şır.

- Xanhüseyn müəllim, ümumi-
likdə, siz həyat fəaliyyətinizin
bütünistiqamətlərindəuğurəl-
dəetmisiniz,bütünmeydanlar-
dan üzüağ çıxmısınız. Xanhü-
seynKazımlınınuğurformulu
nədir?

- Uğur qa  zan  maq  da in  sa  nın qə -
tiy  yə  ti, dö  zü  mü, səb  ri, ina  mı, prin  si-
 pial  lı  ğı va  cib  dir, am  ma bun  lar məq -
sə  də nail ol  maq  da, mən  cə, yar  dım  çı 
va  si  tə  lər  dir. Əsas gər  gin əmək, yo -
rul  maz zəh  mət  dir. İn  sa  nın qa  zan -
dıq  la  rı  nın ar  xa  sın  da zəh  mə  ti da  ya -
nır. Məm  məd Ara  zın bir şeiri var:

Qə  ləm mə  nim yol yol  da  şım,
Qə  ləm mə  nim oxum, ni  zəm.
Qə  ləm mə  nim söz qar  da  şım,
Qə  ləm mə  nim mü  ba  ri  zəm.

Zəh  mət də mə  nim yol yol  da  şım 
olub, qar  da  şım olub. Hə  mi  şə mə  nə 
şan-şöh  rət gə  ti  rib, ba  şı  mı uca edib. 
Zəh  mət  keş ol  mu  şam, bir gü  nüm də 
zəh  mət  siz öt  mə  yib. Bir də ki, ta  mah-
 kar ol  ma  mı  şam.

İn  sa  nın hə  yat  da uğur qa  zan  ma  sı 
onun ailə tər  zin  dən də ası  lı  dır. Hə -
yat yol  da  şım hə  mi  şə qay  ğı  mı çə  kib, 
mə  nə  vi da  ya  ğım olub. Heç vaxt 
onun gi  ley-gü  za  rı  nı eşit  mə  mi  şəm. 
Bü  tün hal  lar  da aza-ço  xa qa  ne olub. 
Ailə  nin əsas qay  ğı  la  rı  nı da o çə  kib. 5 
uşa  ğı  mız olub: 3 qız, 2 oğ  lan. Ha  mı  sı 
in  di ailə sa  hi  bi  dir. 14 nə  vəm, 2 nə  ti -
cəm var.

Öv  lad  la  rım  dan da, dost  la  rım  dan 
da, işim  dən də, məş  ğu  liy  yə  tim  dən 
də ra  zı  yam. Hə  ya  tım hə  dər keç  mə -
yib. Ta  le  yi  mə min  nət  da  ram ki, mən 
çi  çək  lə  nən, qüd  rət  lə  nən, şöh  rət  lə  nən 
Azər  bay  ca  nı  mı  zı gör  düm. Ulu ön -
də  ri  miz Hey  dər Əli  yev da  ğıl  mış iq -
ti  sa  diy  ya  tı  mı  zı ye  ni  dən bər  pa et  di, 
bi  zi bir mil  lət ola  raq işıq  lı sa  ba  ha çı -
xar  dı. Hey  dər Əli  ye  vin yo  lu  nu bu 
gün lə  ya  qət  lə da  vam et  di  rən Pre  zi -
den  ti  miz İl  ham Əli  yev də, Bi  rin  ci 

vit  se-pre  zi  dent Meh  ri  ban xa  nım Əli-
 ye  va da hə  mi  şə döv  lə  tin, döv  lət  çi  li -
yin, mil  lə  tin işıq  lı sa  bah  la  rı na  mi  nə 
dü  şü  nül  müş, düz  gün plan  laş  dı  rıl -
mış iş  lər hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. Mən bu 
haq  da hər bi  ri 750-800 sə  hi  fə olan 
“Bö  yük si  ya  sə  tin da  va  mı” ad  lı və 
müəl  li  fi ol  du  ğum çox  cild  lik  də ət  raf -
lı bəhs et  mi  şəm. Ha  zır  da ki  ta  bın 
VIII cil  di üzə  rin  də iş  lə  yi  rəm.

Fran  sız mü  tə  fək  ki  ri Vik  tor Hü  qo 
vax  ti  lə de  miş  dir: “Dün  ya  nın heç bir 
qüd  rət  li or  du  su da bö  yük ide  ya  nın 
qar  şı  sın  da du  ruş gə  ti  rə bil  məz”. Bu 
cür ide  ya biz  də möv  cud  dur və onun 
uğur  lu da  va  mı da göz qa  ba  ğın  da -
dır. Azər  bay  can bu gün dün  ya döv -
lət  lə  ri sı  ra  sın  da söz sa  hi  bi olan, qlo -
bal təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi edən, tə -
rəq  qi edən bir öl  kə  dir. Res  pub  li  ka -
mı  zın qa  zan  dı  ğı zə  fər  lər bir və  tən -
daş ola  raq bi  zə hə  yat eş  qi, ya  şa  ma  ğa 
güc ve  rir.

MübarizƏsgərov
Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
Redaksiya və nəşr işləri  

şöbəsinin baş məs  lə  hət  çi  si

Azərbaycan parlamentinin deputatı Xanhüseyn Kazımlıya Milli Məclisin Fəxri medalı təqdim olunarkən



TƏDBİR

Sent  yab  rın 22-də Mil  li Məc  lis  də Av -
ro  nest Par  la  ment As  samb  le  ya  sı çər  çi  və -
sin  də “Da  ya  nıq  lı in  ki  şaf məq  səd  lə  ri üz  rə 
qa  dın  la  rın sağ  lam  lı  ğı və gen  der bə  ra  bər-
 li  yi  nin təş  vi  qin  də şərq tə  rəf  daş  lı  ğı öl  kə -
lə  ri par  la  ment  lə  ri  nin cəlb edil  mə  si” 
möv  zu  sun  da konf  rans ke  çi  ril  di. Təd  bir 
Mil  li Məc  lis, Av  ro  nest PA-nın So  sial mə -
sə  lə  lər, təh  sil, mə  də  niy  yət və və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti üz  rə ko  mi  tə  si, BMT-nin Ba  kı 
Ofi  si, Əha  li və İn  ki  şaf üz  rə Av  ro  pa  nın 
Par  la  ment Fo  ru  mu  nun bir  gə təş  ki  lat  çı  lı -
ğı ilə baş tut  du. Konf  rans  da Av  ro  pa Par-
 la  men  ti  nin və Av  ro  nest PA-ya üzv öl  kə -
lə  ri  n de  pu  tat  la  rı, BMT-nin nü  ma  yən  də -
lə  ri, Əha  li və İn  ki  şaf üz  rə Av  ro  pa  nın 
Par  la  ment Fo  ru  mu  nun Par  la  ment  lə  ra  ra -
sı İt  ti  fa  qı  nın təm  sil  çi  lə  ri və bey  nəl  xalq 
eks  pert  lər iş  ti  rak et  di  lər.

İc  la  sı gi  riş sö  zü ilə açan Mil  li Məc  li  sin 
Gənc  lər və id  man ko  mi  tə  si  nin və Av  ro -
nest PA-da nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə-
 ri Fuad Mu  ra  dov bil  dir  di ki, Azər  bay  can 
gen  der bə  ra  bər  li  yi və qa  dın  la  rın sağ  lam-
 lı  ğı sa  hə  sin  də bir sı  ra uğur  lar əl  də edib. 
Qeyd olun  du ki, Er  mə  nis  tan 25 il  dir ki, 
Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nı iş  ğal al  tın  da 
sax  la  yır. Bu amil Azər  bay  ca  nın da  ya  nıq-
 lı in  ki  şaf məq  səd  lə  ri üz  rə gen  der bə  ra -
bər  li  yi  nin və qa  dın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run-
 ma  sı sa  hə  sin  də uğur əl  də et  mə  si  nə ma -
ne olan əsas sə  bəb  lər  dən bi  ri  dir. 

Konf  rans  da Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va vur  ğu  la  dı ki, 
Azər  bay  can bey  nəl  xalq tə  rəf  daş  lı  ğa bö -
yük önəm ve  rir. Öl  kə  miz çox mə  su  liy -
yət  li tə  rəf  daş ol  du  ğu  nu bü  tün sa  hə  lər  də 
sü  but et  miş  dir. Əmək  daş  lıq et  di  yi  miz 
qu  rum  lar ara  sın  da Av  ro  pa təş  ki  lat  la  rı  na 
xü  su  si önəm ve  ri  lir. Ba  har Mu  ra  do  va 
de  di ki, təc  rü  bə  lə  rin bö  lüş  dü  rül  mə  si, 
prob  lem  lə  rin araş  dı  rıl  ma  sı və həll yol  la -
rı  nın ta  pıl  ma  sı üçün konf  rans xü  su  si 

əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bu  ra  da gen  der bə -
ra  bər  li  yi ən mü  hüm amil  lər  dən bi  ri  dir. 
Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can  da qa  dın sa  hib -
kar  lı  ğı, gen  der bə  ra  bər  li  yi mə  sə  lə  si ilə 
bağ  lı sıx-sıx təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Təd  bir  də xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri  nin müavi-
 ni Xə  ləf Xə  lə  fov, Ailə, Qa  dın və Uşaq 
Prob  lem  lə  ri üz  rə Döv  lət Ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Hic  ran Hü  sey  no  va, de  pu  tat, Av  ro -
nest PA-nın So  sial mə  sə  lə  lər, təh  sil, mə -
də  niy  yət və və  tən  daş cə  miy  yə  ti üz  rə 
ko  mi  tə  si  nin həm  səd  ri, təd  bi  rin mo  de  ra -
to  ru Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı çı  xış et  di  lər. 
Qeyd olun  du ki, Er  mə  nis  tan qu  ru  mun 
“Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ra  mı  nın üz  vü 
ol  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, tor  paq  la  rı  mı  zın 
1/5-ni iş  ğal al  tın  da sax  la  yır, abi  də  lə  ri  mi -
zi, məs  cid  lə  ri  mi  zi ta  lan edir. İş  ğal olun-
muş əra  zi  lə  ri  miz  də məs  kun  laş  ma si  ya -
sə  ti apa  rır, de  moq  ra  fik və  ziy  yə  tin də  yiş-
 mə  si  nə ça  lı  şır. Xa  ri  ci öl  kə  lər bu si  ya  sə  tə 
uy  ma  ma  lı  dır  lar.

Son  ra təd  bir  də Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
Azər  bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi  nin rəh -
bə  ri Kes  ti  tus Yan  kaus  kas, Av  ro  pa Par  la -
men  ti  nin Cə  nu  bi Qaf  qaz üz  rə nü  ma  yən -
də he  yə  ti  nin səd  ri Sa  cad Kə  rim, BMT-nin 

Azər  bay  can  da  kı re  zi  dent əla  qə  lən  di  ri  ci  si 
Qu  lam İs  haq  zai, Bos  ni  ya-Her  se  qo  vi  na 
par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı, Əha  li və İn  ki  şaf 
üz  rə Av  ro  pa  nın Par  la  ment Fo  ru  mu  nun 
vit  se-pre  zi  den  ti Ner  mi  na Ka  pi  ta  no  viç, 
Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın təm  sil  çi  si Laş -
lo Bor  be  li və baş  qa  la  rı Azər  bay  ca  nın 
BMT-nin “Qa  dın  la  ra mü  na  si  bət  də ay  rı-
seç  ki  li  yin bü  tün for  ma  la  rı  nın ləğv olun -
ma  sı haq  qın  da” Kon  ven  si  ya  sı  na qo  şul -
ma  sı  nı yük  sək də  yər  lən  dir  di  lər. 

Təd  bir çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən ses  si  ya -
la  rın ge  di  şin  də Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə 
sədr  lə  ri Ha  di Rə  cəb  li, Zi  yad Sə  məd  za  də, 
Aqi  yə Nax  çı  van  lı çı  xış edə  rək gen  der 
bə  ra  bər  li  yi  nin tə  min olun  ma  sın  da döv -
lət büd  cə  si  nin ro  lu, döv  lət və özəl sek -
tor  la  rın əmək  daş  lı  ğı, ailə  lər ara  sın  da bu 
sa  hə  də maarif  lən  dir  mə  nin güc  lən  di  ril -
mə  si mə  sə  lə  lə  ri  nə to  xun  du  lar. 

Təd  bi  rin so  nun  da ye  kun çı  xı  şı edən 
mo  de  ra  tor Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı qa  dın  la-
 ra qar  şı hər cür ay  rı-seç  ki  li  yin və şid  də -
tin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sın  da, qa  dın hü -
quq  la  rı  na dair si  ya  sət  lə  rin tək  mil  ləş  di  ril-
 mə  sin  də bu konf  ran  sın əhə  miy  yət  li ola -
ca  ğı  na ina  mı  nı ifa  də et  di.
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Hör  mət  li Fə  zail müəl  lim!
Sizi-MilliMəclisindeputatını,tanınmışictimai-siyasixadimivətarixçi

alimianadanolmağınızın70illiyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedi-
rəm.
Sizəməkfəaliyyətinizəsadəzəhmətadamıkimibaşlamış,AzərbaycanDöv-

lətUniversitetininTarixfakültəsindəalitəhsilaldıqdansonraişgüzarlığınız
vəqabiliyyətinizsayəsindənazirmüavinivəzifəsinədəkyüksəlmisiniz.Ömrü-
nüzünböyükbirhissəsinimüqəddəspeşəolanmüəllimliyəhəsretmiş,Naxçı-
vanDövlətPedaqojiİnstitutundabaşmüəllim,AzərbaycanTexnologiyaİnsti-
tutundakafedramüdiri,AzərbaycanİqtisadUniversitetindədosentkimielmi-
pedaqoji fəaliyyətləməşğul olmusunuz.  Elmi fəaliyyətinizin nəticəsi olaraq
Siz1982-ciildənamizədlik,2006-cıildəisədoktorluqdissertasiyalarınımüda-
fiəedərək,tarixelmlərinamizədi,sonraisətarixelmləridoktorualimlikdərə-
cələrivəprofessorelmiadınıalmısınız.
Sizötənəsrin80-ciillərindəölkəmizdəgenişvüsətalmışxalqhərəkatının

fəalüzvlərindənolmusunuz.

FƏZAİL  
AĞAMALI

70
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AzərbaycandövlətçiliyindəİlhamƏliyevmərhələsindənbəhsedənmonoq-
rafiyanızsiyasiarenadavəcəmiyyətdəmaraqlaqarşılanmışdır.BugündəAna
VətənPartiyasınınsədrikimiölkəninictimai-siyasihəyatındafəalmövqetu-
tur,ölkəmizdədemokratiyanındahadagüclənməsindəyaxındaniştirakedirsi-
niz.
Siz1990-cıillərinəvvəllərindəAzərbaycanRespublikasısosialtəminatna-

zirininmüavini,əməkvəəhalininsosialmüdafiəsinazirininImüavinikimi
mühümvəzifələrdəçalışmış,1996-cıildənbugünədəkisəMilliMəclisinüz-
vüsünüz. Seçicilərinizin Sizə etimadının bariz nümunəsi kimi Azərbaycan
RespublikasıMilliMəclisinə2015-ciildəkeçirilmişseçkilərdəyenidənqələbə
qazanaraqdeputatseçilmisiniz.
BugünSizmüstəqilAzərbaycanınVçağırışparlamentinindeputatı,Mil-

liMəclisinHüquqsiyasətivədövlətquruculuğukomitəsininüzvükimiölkə
qanunvericiliyinintəkmilləşdirilməsinəöztöhfələriniziverirsiniz.
SizMilliMəclisinbeynəlxalqmünasibətlərinindəinkişafındayaxındaniş-

tirakedir,Azərbaycan-İspaniyaparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupunun
rəhbəri,Türkiyə,İsveç,BolqarıstanvəSloveniyailəişçiqruplarınınüzvüola-
raqparlamentdiplomatiyasınıngüclənməsinəöztəcrübəvəbacarığınızısərf
edirsiniz.
Sizinəməyinizdövlətimiztərəfindənyüksəkqiymətləndirilmiş,cənabPre-

zidentinsərəncamıilə“Şöhrət”ordeniilətəltifolunmusunuz.
HörmətliFəzailmüəllim!
Sizi70 illikyubileyinizmünasibəti iləbirdahaürəkdən təbrik edir,Sizə

uzunömür,cansağlığı,çoxşaxəlifəaliyyətinizdəyeni-yenimüvəffəqiyyətlər
arzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  26 avqust  2017-ci il
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Hör  mət  li Çin  giz  müəl  lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışhüquqşünasıanadanolmağını-

zın60illikyubileyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Respublika ictimaiyyəti Sizi yüksək ixtisaslı hüquq mütəxəssisi, vətənini,

xalqınıqəlbənsevən,hadisələrəobyektivbaxışıvə fəalvətəndaşlıqmövqeyi ilə
seçilənbirvətənpərvərkimitanıyır.SizAğdaşrayonundaortatəhsilinizibaşa
vurduqdansonrabirneçəilistehsalatdaçalışmışvəqəlbinizdədərinköksalmış
hüquqşünasolmaqarzunuzunarxasıncaBakıyagəlmisiniz.1978-ciildəAzər-
baycanDövlətUniversitetininhüquqfakültəsinədaxilolaraqbuqocamantəh-
silocağınımüvəffəqiyyətləbitirmisiniz.1990-cıildənƏdliyyəNazirliyindəşöbə
rəisininmüaviniolaraqçalışmağabaşlamış,sonraVəkillərKollegiyasınınüz-
vükimivəkillikləməşğulolmusunuz.İtizəkanız,zəhmətsevərliyinizvədigər
yüksəkşəxsikeyfiyyətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,1992-1993-cüillərdə
Bakışəhərprokurorukimiməsulvəzifəyəirəliçəkilmisiniz.
Sizpraktik  fəaliyyətlə  yanaşı,  elmi  axtarışlarınızı dadavametdirmiş,

2005-ciildəBakıDövlətUniversitetininCinayəthüququkafedrasında“Mü-
təşəkkilcinayətkarlıqvəonunlamübarizə”mövzusundadissertasiyamüdafiə

edərək,hüquqelmləriüzrəfəlsəfədoktorualimlikdərəcəsialmısınız.Busa-
həyəhəsrolunmuş7monoqrafiya,3kitabvəçoxsaylıməqalələrinizmütəxəs-
sislərvətələbələrtərəfindənyüksəkdəyərləndirilir.
SizeynizamandaAzərbaycanınsiyasihəyatındafəaliştiraketmişvəmüs-

təqillikhərəkatınıninkişafınaözlayiqlitöhfələrinizivermisiniz.Uzunillər
“Demokratiyavəinsanhüquqlarıkomitəsi”İctimaiBirliyinərəhbərliketmiş,
hüquqlarıpozulaninsanlarınmüdafiəsindəcəsarətlədayananbirhüquqmü-
dafiəçisikimitanınmısınız.
Təsadüfideyildirki,seçicilərinetimadınəticəsində80saylıİmişli-Beylə-

qanseçkidairəsindənmüstəqilAzərbaycanınIVvəVçağırışMilliMəclisinə
deputatseçilmisiniz.Seçicilərinizləmütəmadiolaraqgörüşür,onlarınqayğı
vəproblemlərininhəllindəəlinizdəngələnköməkliyiəsirgəmirsiniz.Parlamen-
tinHüquqsiyasətivədövlətquruculuğukomitəsininüzvükimiqanunyara-
dıcılığıprosesində,ölkədəhəyatakeçirilənislahatlarınhüquqibazasınınyara-
dılmasındayaxındaniştirakedirsiniz.
MilliMəclisinBosniyavəHerseqovinailəparlamentlərarasıəlaqələrüzrə

işçiqrupununrəhbəri,Avstriya,Belarus,BöyükBritaniya,Çexiya,Finlandi-
ya,İspaniya,Rusiya,Türkiyə,Yunanıstankimidövlətlərləparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqruplarının,QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatıPar-
lamentMəclisininüzvükimiparlamentinbeynəlxalqəlaqələriningenişlən-
məsindəsəyləriniziəsirgəmirsiniz.SizhəmçininƏsirvəitkindüşmüş,girov
götürülmüşvətəndaşlarlaəlaqədarDövlətKomissiyasınınüzvü,ƏdliyyəNa-
zirliyiPenitensiarXidmətinəictimainəzarətihəyatakeçirənkomitəninkoor-
dinatorukimitəqdirəlayiqfəaliyyətgöstərirsiniz.
HörmətliÇingizmüəllim!
60yaşömrünmüdriklikdövrüdür.Siziyubileyinizmünasibətiiləbirda-

haürəkdəntəbrikedir,Sizəuzunömür,cansağlığı,çoxşaxəlifəaliyyətinizdə
vəhəyatınızdauğurlararzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 1 avqust  2017-ci il

ÇİNGİZ  
QƏNİZADƏ

60
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Hör  mət  li Çin  giz  müəl  lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışhüquqşünasıanadanolmağını-

zın60illikyubileyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Respublika ictimaiyyəti Sizi yüksək ixtisaslı hüquq mütəxəssisi, vətənini,

xalqınıqəlbənsevən,hadisələrəobyektivbaxışıvə fəalvətəndaşlıqmövqeyi ilə
seçilənbirvətənpərvərkimitanıyır.SizAğdaşrayonundaortatəhsilinizibaşa
vurduqdansonrabirneçəilistehsalatdaçalışmışvəqəlbinizdədərinköksalmış
hüquqşünasolmaqarzunuzunarxasıncaBakıyagəlmisiniz.1978-ciildəAzər-
baycanDövlətUniversitetininhüquqfakültəsinədaxilolaraqbuqocamantəh-
silocağınımüvəffəqiyyətləbitirmisiniz.1990-cıildənƏdliyyəNazirliyindəşöbə
rəisininmüaviniolaraqçalışmağabaşlamış,sonraVəkillərKollegiyasınınüz-
vükimivəkillikləməşğulolmusunuz.İtizəkanız,zəhmətsevərliyinizvədigər
yüksəkşəxsikeyfiyyətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,1992-1993-cüillərdə
Bakışəhərprokurorukimiməsulvəzifəyəirəliçəkilmisiniz.
Sizpraktik  fəaliyyətlə  yanaşı,  elmi  axtarışlarınızı dadavametdirmiş,

2005-ciildəBakıDövlətUniversitetininCinayəthüququkafedrasında“Mü-
təşəkkilcinayətkarlıqvəonunlamübarizə”mövzusundadissertasiyamüdafiə

edərək,hüquqelmləriüzrəfəlsəfədoktorualimlikdərəcəsialmısınız.Busa-
həyəhəsrolunmuş7monoqrafiya,3kitabvəçoxsaylıməqalələrinizmütəxəs-
sislərvətələbələrtərəfindənyüksəkdəyərləndirilir.
SizeynizamandaAzərbaycanınsiyasihəyatındafəaliştiraketmişvəmüs-

təqillikhərəkatınıninkişafınaözlayiqlitöhfələrinizivermisiniz.Uzunillər
“Demokratiyavəinsanhüquqlarıkomitəsi”İctimaiBirliyinərəhbərliketmiş,
hüquqlarıpozulaninsanlarınmüdafiəsindəcəsarətlədayananbirhüquqmü-
dafiəçisikimitanınmısınız.
Təsadüfideyildirki,seçicilərinetimadınəticəsində80saylıİmişli-Beylə-

qanseçkidairəsindənmüstəqilAzərbaycanınIVvəVçağırışMilliMəclisinə
deputatseçilmisiniz.Seçicilərinizləmütəmadiolaraqgörüşür,onlarınqayğı
vəproblemlərininhəllindəəlinizdəngələnköməkliyiəsirgəmirsiniz.Parlamen-
tinHüquqsiyasətivədövlətquruculuğukomitəsininüzvükimiqanunyara-
dıcılığıprosesində,ölkədəhəyatakeçirilənislahatlarınhüquqibazasınınyara-
dılmasındayaxındaniştirakedirsiniz.
MilliMəclisinBosniyavəHerseqovinailəparlamentlərarasıəlaqələrüzrə

işçiqrupununrəhbəri,Avstriya,Belarus,BöyükBritaniya,Çexiya,Finlandi-
ya,İspaniya,Rusiya,Türkiyə,Yunanıstankimidövlətlərləparlamentlərarası
əlaqələrüzrəişçiqruplarının,QaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatıPar-
lamentMəclisininüzvükimiparlamentinbeynəlxalqəlaqələriningenişlən-
məsindəsəyləriniziəsirgəmirsiniz.SizhəmçininƏsirvəitkindüşmüş,girov
götürülmüşvətəndaşlarlaəlaqədarDövlətKomissiyasınınüzvü,ƏdliyyəNa-
zirliyiPenitensiarXidmətinəictimainəzarətihəyatakeçirənkomitəninkoor-
dinatorukimitəqdirəlayiqfəaliyyətgöstərirsiniz.
HörmətliÇingizmüəllim!
60yaşömrünmüdriklikdövrüdür.Siziyubileyinizmünasibətiiləbirda-

haürəkdəntəbrikedir,Sizəuzunömür,cansağlığı,çoxşaxəlifəaliyyətinizdə
vəhəyatınızdauğurlararzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 1 avqust  2017-ci il

ÇİNGİZ  
QƏNİZADƏ
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Hör  mət  li Ağa  lar müəl  lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışictimaixadimi,“Şöhrət”ordenli

əməkdarmühəndisianadanolmağınızın60illiyimünasibətiiləsəmimiqəlb-
dəntəbrikedirəm.
Siz gənclik illərindən qurub-yaratmağa həvəs göstərmiş, peşə təhsilinizlə

əməkfəaliyyətiniziparalelinkişafetdirmisiniz.ƏməkfəaliyyətinəYevlaxDə-
mir-BetonMəmulatlarıZavodundafəhləlikdənbaşlamısınız.Gəncliyinizinən
qaynarillərinibuzavodahəsretmiş,ildən-iləpüxtələşmiş,bacarıqlıkadrkimi
daimirəliçəkilmisiniz.Təsadüfideyildirki,YevlaxDəmir-BetonMəmulatları
Zavodundaçalışdığınızonildəfəhləlikdənzavoddirektorluğunaqədəryüksəl-
misiniz.
Seçdiyinizsahəüzrədahadərinbiliklərəldəetməkhəvəsinizböyüknailiyyət-

lərqazanmağaimkanyaradıb.1989-cuildəAzərbaycanİnşaatMühəndisləri
İnstitutununSənayevəmülkitikintifakültəsindəalitəhsilinizibaşavuraraq
inşaatçı-mühəndis ixtisasınayiyələnmisiniz.Harada işləməyinizdənasılı ol-

mayaraq işəhərzamanməsuliyyətləyanaşmağınız,keyfiyyətəüstünlükver-
məyiniz,işçilərəmünasibətdətələbkarlıqlayanaşı,həmdəqayğıkeşliknümayiş
etdirməyinizSizəkollektivinhörmətvərəğbətiniqazandırıb.
1996-cıildənbugünədəköncədövlətşirkətiolan,sonradanaçıqsəhmdarcə-

miyyətəçevrilən“Azəraqrartikinti”kimiböyükbirtəşkilatınrəhbəripostunda
uğurlaçalışır,öhdənizədüşənvəzifənişərəfləyerinəyetirirsiniz.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı xidmətləriniz diqqətdən yayınmayıb,

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinsərəncamlarıilə2010-cuildə“Əmək-
darmühəndis” fəxri adına layiq görülmüş, 2012-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə
təltifedilmisiniz.60illikyubileyinizərəfəsində2-cidərəcəli“Vətənəxidmətə
görə” ordeninə layiq görülməyiniz tikinti sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinizə
ölkərəhbərliyininverdiyiyüksəkqiymətdir.
YeniAzərbaycanPartiyasınınüzvükimielarasındakıhörmətinizSizəseçki-

li orqanlarda təmsil olunmaq imkanıyaradıb.2010-cu ildən etibarənSiz iki
seçkidə–IVvəVçağırışMilliMəclisəseçkilərdədeputatmandatınalayiqgö-
rülmüsünüz.Bugünİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsininsədr
müavini kimi qanun yaradıcılığında yaxından iştirak edirsiniz. Avronest
PA-da və TürkPA-da nümayəndə heyətimizin üzvü, Azərbaycan-Sloveniya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,həmçininAvstraliyavə
YeniZelandiya,Avstriya,Belarus,Çin,Özbəkistan,Türkiyəiləanalojiqrup-
larınüzvüolaraqbeynəlxalqəlaqələrimizingenişlənməsiistiqamətindəsəmə-
rəlifəaliyyətgöstərirsiniz.
HörmətliAğalarmüəllim!
Azərbaycanıntərəqqisinaminəbundansonradalayiqlixidmətlərgöstərəcə-

yinizəəminik.Siziyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,can
sağlığı,uzunömür,fəaliyyətinizdəuğurlararzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 23 iyul 2017-ci il

AĞALAR 
VƏLİYEV 
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Hör  mət  li Ağa  lar müəl  lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışictimaixadimi,“Şöhrət”ordenli

əməkdarmühəndisianadanolmağınızın60illiyimünasibətiiləsəmimiqəlb-
dəntəbrikedirəm.
Siz gənclik illərindən qurub-yaratmağa həvəs göstərmiş, peşə təhsilinizlə

əməkfəaliyyətiniziparalelinkişafetdirmisiniz.ƏməkfəaliyyətinəYevlaxDə-
mir-BetonMəmulatlarıZavodundafəhləlikdənbaşlamısınız.Gəncliyinizinən
qaynarillərinibuzavodahəsretmiş,ildən-iləpüxtələşmiş,bacarıqlıkadrkimi
daimirəliçəkilmisiniz.Təsadüfideyildirki,YevlaxDəmir-BetonMəmulatları
Zavodundaçalışdığınızonildəfəhləlikdənzavoddirektorluğunaqədəryüksəl-
misiniz.
Seçdiyinizsahəüzrədahadərinbiliklərəldəetməkhəvəsinizböyüknailiyyət-

lərqazanmağaimkanyaradıb.1989-cuildəAzərbaycanİnşaatMühəndisləri
İnstitutununSənayevəmülkitikintifakültəsindəalitəhsilinizibaşavuraraq
inşaatçı-mühəndis ixtisasınayiyələnmisiniz.Harada işləməyinizdənasılı ol-

mayaraq işəhərzamanməsuliyyətləyanaşmağınız,keyfiyyətəüstünlükver-
məyiniz,işçilərəmünasibətdətələbkarlıqlayanaşı,həmdəqayğıkeşliknümayiş
etdirməyinizSizəkollektivinhörmətvərəğbətiniqazandırıb.
1996-cıildənbugünədəköncədövlətşirkətiolan,sonradanaçıqsəhmdarcə-

miyyətəçevrilən“Azəraqrartikinti”kimiböyükbirtəşkilatınrəhbəripostunda
uğurlaçalışır,öhdənizədüşənvəzifənişərəfləyerinəyetirirsiniz.
Ölkə iqtisadiyyatının inkişafındakı xidmətləriniz diqqətdən yayınmayıb,

AzərbaycanPrezidentiİlhamƏliyevinsərəncamlarıilə2010-cuildə“Əmək-
darmühəndis” fəxri adına layiq görülmüş, 2012-ci ildə “Şöhrət” ordeni ilə
təltifedilmisiniz.60illikyubileyinizərəfəsində2-cidərəcəli“Vətənəxidmətə
görə” ordeninə layiq görülməyiniz tikinti sahəsindəki səmərəli fəaliyyətinizə
ölkərəhbərliyininverdiyiyüksəkqiymətdir.
YeniAzərbaycanPartiyasınınüzvükimielarasındakıhörmətinizSizəseçki-

li orqanlarda təmsil olunmaq imkanıyaradıb.2010-cu ildən etibarənSiz iki
seçkidə–IVvəVçağırışMilliMəclisəseçkilərdədeputatmandatınalayiqgö-
rülmüsünüz.Bugünİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsininsədr
müavini kimi qanun yaradıcılığında yaxından iştirak edirsiniz. Avronest
PA-da və TürkPA-da nümayəndə heyətimizin üzvü, Azərbaycan-Sloveniya
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,həmçininAvstraliyavə
YeniZelandiya,Avstriya,Belarus,Çin,Özbəkistan,Türkiyəiləanalojiqrup-
larınüzvüolaraqbeynəlxalqəlaqələrimizingenişlənməsiistiqamətindəsəmə-
rəlifəaliyyətgöstərirsiniz.
HörmətliAğalarmüəllim!
Azərbaycanıntərəqqisinaminəbundansonradalayiqlixidmətlərgöstərəcə-

yinizəəminik.Siziyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,can
sağlığı,uzunömür,fəaliyyətinizdəuğurlararzulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 23 iyul 2017-ci il

AĞALAR 
VƏLİYEV 
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HörmətliFirudinmüəllim!
Sizi–MilliMəclisinİşlərİdarəsininmüdirini,2-cidərəcədövlətmüşa-
virinianadanolmağınızın70illikyubileyimünasibətiiləsəmimiqəlbdən
təbrikedirəm.
Siz tanınmışmühəndis kimiölkədəad-sanqazanmısınız.1947-ci ildə
AzərbaycanınəndilbərguşələrindənolanqədimQəbələdədünyayagöz
açmış,ortatəhsilalmış,BakıyagələrəkÇ.İldırımadınaAzərbaycanPoli-
texnikİnstitutunadaxilolmusunuz.1972-ciildəbuqocamantəhsiloca-
ğınımüvəffəqiyyətləbitirmiş,mühəndis-texnoloqkimiəməkfəaliyyətinə
başlamısınız.Elətəhsilillərindənparlaqzəkanıza,əməksevər,səmimivə
prinsipial xarakterinizə görə tələbə yoldaşlarınız arasında böyük rəğbət
qazanmısınız.MüəllimlərinizhərzamanSizingələcəyinizəböyükümid-
lərbəsləyiblər.

ƏvvəlcəBakıMənzilvəMülkiTikintiBaşİdarəsinin11nömrəliİxti-
saslaşdırılmışTikintiİdarəsindəmühəndis,“Bakıbaştikinti”İdarəsindəiş
icraçısıkimisəmərəlifəaliyyətgöstərmisiniz.
Həyatınızınböyükbirqismiməhzölkəparlamentiiləbağlıolub.1980-ci
ildənAliSovetRəyasətHeyətininİnzibatiBinasınınİstismarıİdarəsində
sexrəisi,böyükməsləhətçi-mühəndis,idarərəisi,şöbərəisi,AliSovetKatib-
liyininMaliyyətəsərrüfatşöbəsininrəismüavini,AliSovetinİşlərİdarəsi-
ninİdarərəisi,İşlərİdarəsimüdirininmüavinikimiuğurlaçalışmısınız.
Siz təcrübə ilə birləşən zəngin biliyiniz, ekstremal vəziyyətlərdə özünü
itirməmək,hərşeyətəmkinvəsəbirləyanaşmaqkimiyüksəkkeyfiyyətləriniz
sayəsindəkollektivarasındahərzamandərinhörmətəsahibolmusunuz.
2001-ciilinfevralındaMilliMəclisinİşlərİdarəsimüdirininmüavinitə-
yinolunmusunuz.2004-cüildənhal-hazıradəkisəİşlərİdarəsininmüdiri
kimişərəflivəmənalıömüryolunuzubizimləbirlikdəaddımlayırsınız.Mil-
liMəclisdəaparılanabadlıqvətikintiişlərində,yeniinzibatibinanıntikin-
tisindəSizindanılmazəməyinizvar.
Həyatınmənasınızəhmətdəgörən,tələbkar,diqqətli,qayğıkeşbirinsan,
bacarıqlıtəşkilatçıvəistedadlırəhbərişçikimixidmətlərinizdiqqətdənkə-
nardaqalmamış,ölkəbaşçısıtərəfindən3-cüdərəcəli“Vətənəxidmətəgörə”
ordeniilətəltifedilmisiniz.
HörmətliFirudinmüəllim!
Siziömrünüzünbumüdriklikçağındabirdahaürəkdəntəbrikedir,Si-
zəuzunömür,cansağlığı,işlərinizdəvəhəyatınızdayeni-yeninailiyyət-
lərarzuedirəm.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 10 iyul 2017-ci il

FİRUDİN 
HACIYEV
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HörmətliFirudinmüəllim!
Sizi–MilliMəclisinİşlərİdarəsininmüdirini,2-cidərəcədövlətmüşa-
virinianadanolmağınızın70illikyubileyimünasibətiiləsəmimiqəlbdən
təbrikedirəm.
Siz tanınmışmühəndis kimiölkədəad-sanqazanmısınız.1947-ci ildə
AzərbaycanınəndilbərguşələrindənolanqədimQəbələdədünyayagöz
açmış,ortatəhsilalmış,BakıyagələrəkÇ.İldırımadınaAzərbaycanPoli-
texnikİnstitutunadaxilolmusunuz.1972-ciildəbuqocamantəhsiloca-
ğınımüvəffəqiyyətləbitirmiş,mühəndis-texnoloqkimiəməkfəaliyyətinə
başlamısınız.Elətəhsilillərindənparlaqzəkanıza,əməksevər,səmimivə
prinsipial xarakterinizə görə tələbə yoldaşlarınız arasında böyük rəğbət
qazanmısınız.MüəllimlərinizhərzamanSizingələcəyinizəböyükümid-
lərbəsləyiblər.

ƏvvəlcəBakıMənzilvəMülkiTikintiBaşİdarəsinin11nömrəliİxti-
saslaşdırılmışTikintiİdarəsindəmühəndis,“Bakıbaştikinti”İdarəsindəiş
icraçısıkimisəmərəlifəaliyyətgöstərmisiniz.
Həyatınızınböyükbirqismiməhzölkəparlamentiiləbağlıolub.1980-ci
ildənAliSovetRəyasətHeyətininİnzibatiBinasınınİstismarıİdarəsində
sexrəisi,böyükməsləhətçi-mühəndis,idarərəisi,şöbərəisi,AliSovetKatib-
liyininMaliyyətəsərrüfatşöbəsininrəismüavini,AliSovetinİşlərİdarəsi-
ninİdarərəisi,İşlərİdarəsimüdirininmüavinikimiuğurlaçalışmısınız.
Siz təcrübə ilə birləşən zəngin biliyiniz, ekstremal vəziyyətlərdə özünü
itirməmək,hərşeyətəmkinvəsəbirləyanaşmaqkimiyüksəkkeyfiyyətləriniz
sayəsindəkollektivarasındahərzamandərinhörmətəsahibolmusunuz.
2001-ciilinfevralındaMilliMəclisinİşlərİdarəsimüdirininmüavinitə-
yinolunmusunuz.2004-cüildənhal-hazıradəkisəİşlərİdarəsininmüdiri
kimişərəflivəmənalıömüryolunuzubizimləbirlikdəaddımlayırsınız.Mil-
liMəclisdəaparılanabadlıqvətikintiişlərində,yeniinzibatibinanıntikin-
tisindəSizindanılmazəməyinizvar.
Həyatınmənasınızəhmətdəgörən,tələbkar,diqqətli,qayğıkeşbirinsan,
bacarıqlıtəşkilatçıvəistedadlırəhbərişçikimixidmətlərinizdiqqətdənkə-
nardaqalmamış,ölkəbaşçısıtərəfindən3-cüdərəcəli“Vətənəxidmətəgörə”
ordeniilətəltifedilmisiniz.
HörmətliFirudinmüəllim!
Siziömrünüzünbumüdriklikçağındabirdahaürəkdəntəbrikedir,Si-
zəuzunömür,cansağlığı,işlərinizdəvəhəyatınızdayeni-yeninailiyyət-
lərarzuedirəm.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 10 iyul 2017-ci il

FİRUDİN 
HACIYEV
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Hör  mət  li Ay  dın müəl  lim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışictimai-siyasixadimi60illikyu-

bileyinizmünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
Sizvətənpərvərbirziyalıkimiölkəictimaiyyətininhörmətvərəğbətiniqa-

zanmısınız.HələAzərbaycanİnşaatMühəndisləriİnstitutundatələbəolduğu-
nuz illərdə zəhmətkeşliyiniz və yüksəkmənəvi keyfiyyətlərinizlə fərqlənmiş,
tələbə-müəllimkollektivininsevimlisiolmusunuz.Butəhsilocağınımüvəffə-
qiyyətləbitirdikdənsonratikintiustasıkimiəməkfəaliyyətinəbaşlamış,sonra
isəAzərbaycanDRES-in tikintisində  gənclər qərargahının rəisi vəzifəsində
çalışmısınız. Əməksevərliyiniz diqqətdən kənarda qalmamış, tezliklə həmin
təşkilatdasiyasi-maarifkabinetininmüdiritəyinolunmusunuz.
1992-ciildəSizBakıSosialİdarəetməvəPolitologiyaİnstitutunufərqlənmə

diplomuiləbitirərəkdoğmayurdunuzMingəçevirəqayıdaraq“Səda”qəzetin-
dəmüxbirişləmiş,1992-1993-cüillərdəisə“Enerjiquraşdırma”TikintiTres-
tindəistehsalat-iqtisadiyyatşöbəsininmüdirivəzifəsindəçalışmısınız.

Siz1993-1997-ci illərdəMingəçevirİcraHakimiyyətibaşçısınınköməkçisi
olmuş,sonraisəicrabaşçısınınmüavinivəzifəsindəişləmisiniz.Təşkilatçılıq
qabiliyyətinizvəyüksəkmənəvikeyfiyyətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,
1997-ciildəAzərbaycanRespublikasıPrezidentiAparatınınİctimai-siyasişö-
bəsindəsektormüdirikimiməsulvəzifəyəirəliçəkilmisiniz.
İctimaifəaliyyətinizləyanaşı,elmifəaliyyətinizidədavametdirmiş,2002-ci

ildədissertasiyamüdafiəedərəksiyasielmlərüzrəfəlsəfədoktorualimlikdərə-
cəsinəlayiqgörülmüsünüz.
HörmətliAydınmüəllim!
SizUluöndərHeydərƏliyevinadıiləbağlıolanvəölkəmizdəaparıcısiyasi

qüvvəyəçevrilmişYeniAzərbaycanPartiyasınınSiyasiŞurasınınüzvükimi
onunfəaliyyətindədəyaxındaniştirakedirsiniz.
SeçicilərinizinSizəetimadınınbariznümunəsikimiparlamentseçkilərində

onlarınböyükdəstəyiniqazanaraqII,III,IVvəVçağırışMilliMəclisindepu-
tatıseçilmisiniz.HazırdaMilliMəclisinMüdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiya
iləmübarizəkomitəsininsədrmüavinikimiölkəmizdəqanunvericilikbazası-
nıntəkmilləşdirilməsinədəyərlitöhfələrverirsiniz.
Sizparlamentinbeynəlxalqəlaqələrinininkişafındadayaxındaniştirakedir,

Azərbaycan-Tacikistanparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,
AzərbaycanlaTürkiyə,Rusiya,İran,Polşa,SəudiyyəƏrəbistanı,İsrailvəQa-
zaxıstanparlamentlərarasıəlaqələrüzrə işçiqruplarınınüzvüolaraq parla-
mentdiplomatiyasınıninkişafınaminədəyərliişlərgörürsünüz.
HörmətliAydınmüəllim!
Sizi 60 illik yubileyinizmünasibəti ilə bir daha  ürəkdən təbrik edir, Sizə
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uğur  la  rı və on  la  ra gös  tə  ri  lən döv  lət 
qay  ğı  sı  dır”.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, öl  kə  miz  də 
id  ma  nın in  ki  şa  fı  na olan qay  ğı tək olim-
 pi  ya id  man növ  lə  ri  ni de  yil, qey  ri-olim-
 pi  ya id  man növ  lə  ri  ni də əha  tə edir. 
Aidiy  yə  ti döv  lət or  qan  la  rı bu cür id -
man növ  lə  ri ilə məş  ğul olan id  man  çı  la-
 rı  mı  zın bey  nəl  xalq ya  rış  lar  da iş  ti  ra  kı  nı 
daim ma  liy  yə  ləş  di  rir, on  la  rı gə  lə  cək 
qə  lə  bə  lə  rə ruh  lan  dır  maq üçün müx  tə -
lif sti  mul  laş  dı  rı  cı təd  bir  lər gö  rür  lər. 
Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, Azər  bay  can id -
man  çı  la  rı id  ma  nın is  tə  ni  lən sa  hə  sin  də 
ən yük  sək nailiy  yət  lə  rə im  za atır  lar.

Azər  bay  can id  ma  nı  nın in  ki  şaf et -
mə  si  nin sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də id  man -
çı  la  ra gös  tə  ri  lən döv  lət qay  ğı  sı ilə ya -
na  şı, id  ma  nın mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı  nın 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm iş  lə  rin gö  rül  mə  si  dir. Bəl  li  dir 
ki, Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin -
də müasir tip  li olim  pi  ya id  man komp -
leks  lə  ri ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. Azər -
bay  can xal  qı  nın fi  zi  ki-mə  nə  vi sağ  lam -
lı  ğı üçün ça  lı  şan cə  nab İl  ham Əli  yev 

pre  zi  dent se  çil  dik  dən son  ra da id -
man və bə  dən tər  bi  yə  si  nin 

in  ki  şa  fı sa  hə  sin  də komp-
 leks təd  bir  lə  rin hə -

ya  ta ke  çi  ril  mə-
 si  ni diq -

qət  də sax  la  dı, daim res  pub  li  ka  mı  zın 
id  man imi  ci  nin yük  səl  mə  si  nə ça  lış -

dı. İd  ma  na döv  lət qay  ğı  sı da  ha 
da art  dı, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa -

di in  ki  şa  fı  na, ar  tan 
ma  liy  yə im  kan -

la  rı  na uy -

ğun ola  raq onun mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı-
 nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si yo  lun  da cid -
di iş  lə  rə baş  la  nıl  dı. Döv  lət baş  çı  sı 
Azər  bay  ca  nın bü  tün ra  yon  la  rın  da id -
man  la məş  ğul ol  maq üçün müasir tə -
ləb  lə  rə ca  vab ve  rən inf  rast  ruk  tu  run 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  nı mü  hüm və  zi  fə  lər -
dən bi  ri ki  mi müəy  yən  ləş  dir  di. Bü  tün 
bun  lar isə gənc nəs  lin sağ  lam ruh  da 
tər  bi  yə  si  nə, res  pub  li  ka  mız  da id  ma  nın 
küt  lə  vi  ləş  mə  si  nə xid  mət edir. Bir vaxt-
 lar mad  di çə  tin  lik  lər üzün  dən öl  kə  mi-
 zi tərk et  miş bir çox id  man  çı gənc ge  ri 
qa  yı  da  raq res  pub  li  ka  mı  zın id  man şə -
rə  fi  ni uca tu  tur, üç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zı 
göy  lə  rə qal  dı  rır.

25 il  dən ar  tıq bir za  man  da müs  tə -
qil  li  yi  ni qa  za  nan gənc bir döv  lə  tin id -

NAİLİYYƏT

Azərbaycan zəngin idman  
ənənələrinə malik olan bir dövlətdir

Son il  lər Azər  bay  can  da bü  tün sa  hə -
lər  də ol  du  ğu ki  mi, id  man sa  hə  sin  də 
də cid  di uğur  la  ra im  za atı  lır, nailiy  yət-
 lər əl  də edi  lir. İd  man  çı  la  rı  mı  zın sa  yə -
sin  də üç  rəng  li bay  ra  ğı  mız mü  tə  ma  di 
ola  raq dün  ya  nın is  tə  ni  lən öl  kə  sin  də 
ke  çi  ri  lən bey  nəl  xalq ya  rış  lar  da dal  ğa -
la  nır. Da  nıl  maz fakt  dır ki, bu gün 
Azər  bay  can id  man  çı  la  rı dün  ya  nın ən 
güc  lü id  man  çı  la  rı sı  ra  sın  da  dır  lar. 
Olim  pi  ya oyun  la  rın  da mil  li ko  man  da -
mı  zın tər  ki  bin  də iş  ti  rak edən id  man  çı-
 la  rı  mı  zın say və me  dal di  na  mi  ka  sı 
bu  nun əya  ni sü  bu  tu  dur. İf  ti  xar his  si 
duy  du  ğu  muz bu yük  sək id  man nə  ti -
cə  lə  ri  nə gö  rə, Azər  bay  can dün  ya  nın 
id  man ic  ti  maiy  yə  ti tə  rə  fin  dən cid  di 
tə  rəf  daş, id  man  çı  la  rı  mız isə əsas rə  qib 
ki  mi ta  nı  nır  lar. Qı  sa müd  dət  də id  man 

sa  hə  sin  də əl  də edi  lən nailiy  yət  lər Bey -
nəl  xalq Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin və Av -
ro  pa Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin rəh  bər  lik -
lə  ri  nin diq  qə  tin  də  dir. Məhz on  la  rın is -
tə  yi və ar  zu  su ilə Azər  bay  can I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nı, IV İs  lam Həm  rəy  li  yi 
Oyun  la  rı  nı, 2017 For  mu  la 1 Azər  bay -
can Qran-Pri ya  rı  şı ki  mi möh  tə  şəm 
av  to  mo  bil ya  rış  la  rı  nı, ümum  dün  ya 
şah  mat olim  piada  sı ki  mi küt  lə  vi ya  rı  şı, 
on  lar  ca bey  nəl  xalq tur  nir  lər, dün  ya və 
Av  ro  pa çem  pionat  la  rı  nı ke  çi  rir. Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin və Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  dent xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın 
olim  pi  ya oyun  la  rı və Ba  kı  da ke  çi  ri  lən 
mö  tə  bər id  man ya  rış  la  rı za  ma  nı id -
man  çı  la  rı  mı  zın çı  xış  la  rı  nı are  na  lar  da 
bir  ba  şa iz  lə  mə  lə  ri on  la  ra gös  tə  ri  lən çox 
yük  sək mə  nə  vi dəs  tək  dir. İd  man  çı  lar 
hər za  man bu dəs  tə  yin on  la  ra bö  yük 
sti  mul ver  di  yi  ni dö  nə-dö  nə qeyd edir -
lər.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev öz 
çı  xı  şın  da Azər  bay  ca  nın 
id  man döv  lə  ti ki  mi 
ta  nın  dı  ğı  nı bil -
d i   r ə r ə k 

qeyd edib ki, Azər  bay  ca  nın id  man 
döv  lə  ti ki  mi ta  nın  ma  sı  nı dün  ya  nın 
bü  tün id  man ic  ti  maiy  yə  ti bi  lir, qə  bul 
edir: “Azər  bay  can  da id  man, olim  pi  ya 
hə  rə  ka  tı ilə bağ  lı məq  səd  yön  lü si  ya  sət 
apa  rı  lır. Məhz bu si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də 
biz bu gün bu uğur  lar haq  qın  da da  nı-
 şa bi  lə  rik. Dü  şü  nül  müş si  ya  sət, məq -
səd  yön  lü iş  lər id  ma  nı Azər  bay  can cə -
miy  yə  tin  də önəm  li bir ic  ti  mai ami  lə 
çe  vi  rib. Bu gün id  man  çı  la  ra cə  miy  yət-
 də çox bö  yük hör  mət var, id  man  çı  lar 
cə  miy  yət  də la  yiq  li yer tu  tub  lar. 
İd  man  la məş  ğul ol  maq is  tə -
yən  lə  rin sa  yı get  dik  cə 
ar  tır. Bu  nun əsas 
sə  bə  bi id  man -
ç ı   l a   r ı n 

Adil Əliyev
Milli Məclisin deputatı
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uğur  la  rı və on  la  ra gös  tə  ri  lən döv  lət 
qay  ğı  sı  dır”.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, öl  kə  miz  də 
id  ma  nın in  ki  şa  fı  na olan qay  ğı tək olim-
 pi  ya id  man növ  lə  ri  ni de  yil, qey  ri-olim-
 pi  ya id  man növ  lə  ri  ni də əha  tə edir. 
Aidiy  yə  ti döv  lət or  qan  la  rı bu cür id -
man növ  lə  ri ilə məş  ğul olan id  man  çı  la-
 rı  mı  zın bey  nəl  xalq ya  rış  lar  da iş  ti  ra  kı  nı 
daim ma  liy  yə  ləş  di  rir, on  la  rı gə  lə  cək 
qə  lə  bə  lə  rə ruh  lan  dır  maq üçün müx  tə -
lif sti  mul  laş  dı  rı  cı təd  bir  lər gö  rür  lər. 
Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, Azər  bay  can id -
man  çı  la  rı id  ma  nın is  tə  ni  lən sa  hə  sin  də 
ən yük  sək nailiy  yət  lə  rə im  za atır  lar.

Azər  bay  can id  ma  nı  nın in  ki  şaf et -
mə  si  nin sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də id  man -
çı  la  ra gös  tə  ri  lən döv  lət qay  ğı  sı ilə ya -
na  şı, id  ma  nın mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı  nın 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm iş  lə  rin gö  rül  mə  si  dir. Bəl  li  dir 
ki, Azər  bay  ca  nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin -
də müasir tip  li olim  pi  ya id  man komp -
leks  lə  ri ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib. Azər -
bay  can xal  qı  nın fi  zi  ki-mə  nə  vi sağ  lam -
lı  ğı üçün ça  lı  şan cə  nab İl  ham Əli  yev 

pre  zi  dent se  çil  dik  dən son  ra da id -
man və bə  dən tər  bi  yə  si  nin 

in  ki  şa  fı sa  hə  sin  də komp-
 leks təd  bir  lə  rin hə -

ya  ta ke  çi  ril  mə-
 si  ni diq -

qət  də sax  la  dı, daim res  pub  li  ka  mı  zın 
id  man imi  ci  nin yük  səl  mə  si  nə ça  lış -

dı. İd  ma  na döv  lət qay  ğı  sı da  ha 
da art  dı, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa -

di in  ki  şa  fı  na, ar  tan 
ma  liy  yə im  kan -

la  rı  na uy -

ğun ola  raq onun mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı-
 nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si yo  lun  da cid -
di iş  lə  rə baş  la  nıl  dı. Döv  lət baş  çı  sı 
Azər  bay  ca  nın bü  tün ra  yon  la  rın  da id -
man  la məş  ğul ol  maq üçün müasir tə -
ləb  lə  rə ca  vab ve  rən inf  rast  ruk  tu  run 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  nı mü  hüm və  zi  fə  lər -
dən bi  ri ki  mi müəy  yən  ləş  dir  di. Bü  tün 
bun  lar isə gənc nəs  lin sağ  lam ruh  da 
tər  bi  yə  si  nə, res  pub  li  ka  mız  da id  ma  nın 
küt  lə  vi  ləş  mə  si  nə xid  mət edir. Bir vaxt-
 lar mad  di çə  tin  lik  lər üzün  dən öl  kə  mi-
 zi tərk et  miş bir çox id  man  çı gənc ge  ri 
qa  yı  da  raq res  pub  li  ka  mı  zın id  man şə -
rə  fi  ni uca tu  tur, üç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zı 
göy  lə  rə qal  dı  rır.

25 il  dən ar  tıq bir za  man  da müs  tə -
qil  li  yi  ni qa  za  nan gənc bir döv  lə  tin id -

NAİLİYYƏT

Azərbaycan zəngin idman  
ənənələrinə malik olan bir dövlətdir

Son il  lər Azər  bay  can  da bü  tün sa  hə -
lər  də ol  du  ğu ki  mi, id  man sa  hə  sin  də 
də cid  di uğur  la  ra im  za atı  lır, nailiy  yət-
 lər əl  də edi  lir. İd  man  çı  la  rı  mı  zın sa  yə -
sin  də üç  rəng  li bay  ra  ğı  mız mü  tə  ma  di 
ola  raq dün  ya  nın is  tə  ni  lən öl  kə  sin  də 
ke  çi  ri  lən bey  nəl  xalq ya  rış  lar  da dal  ğa -
la  nır. Da  nıl  maz fakt  dır ki, bu gün 
Azər  bay  can id  man  çı  la  rı dün  ya  nın ən 
güc  lü id  man  çı  la  rı sı  ra  sın  da  dır  lar. 
Olim  pi  ya oyun  la  rın  da mil  li ko  man  da -
mı  zın tər  ki  bin  də iş  ti  rak edən id  man  çı-
 la  rı  mı  zın say və me  dal di  na  mi  ka  sı 
bu  nun əya  ni sü  bu  tu  dur. İf  ti  xar his  si 
duy  du  ğu  muz bu yük  sək id  man nə  ti -
cə  lə  ri  nə gö  rə, Azər  bay  can dün  ya  nın 
id  man ic  ti  maiy  yə  ti tə  rə  fin  dən cid  di 
tə  rəf  daş, id  man  çı  la  rı  mız isə əsas rə  qib 
ki  mi ta  nı  nır  lar. Qı  sa müd  dət  də id  man 

sa  hə  sin  də əl  də edi  lən nailiy  yət  lər Bey -
nəl  xalq Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin və Av -
ro  pa Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin rəh  bər  lik -
lə  ri  nin diq  qə  tin  də  dir. Məhz on  la  rın is -
tə  yi və ar  zu  su ilə Azər  bay  can I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nı, IV İs  lam Həm  rəy  li  yi 
Oyun  la  rı  nı, 2017 For  mu  la 1 Azər  bay -
can Qran-Pri ya  rı  şı ki  mi möh  tə  şəm 
av  to  mo  bil ya  rış  la  rı  nı, ümum  dün  ya 
şah  mat olim  piada  sı ki  mi küt  lə  vi ya  rı  şı, 
on  lar  ca bey  nəl  xalq tur  nir  lər, dün  ya və 
Av  ro  pa çem  pionat  la  rı  nı ke  çi  rir. Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin və Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  dent xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın 
olim  pi  ya oyun  la  rı və Ba  kı  da ke  çi  ri  lən 
mö  tə  bər id  man ya  rış  la  rı za  ma  nı id -
man  çı  la  rı  mı  zın çı  xış  la  rı  nı are  na  lar  da 
bir  ba  şa iz  lə  mə  lə  ri on  la  ra gös  tə  ri  lən çox 
yük  sək mə  nə  vi dəs  tək  dir. İd  man  çı  lar 
hər za  man bu dəs  tə  yin on  la  ra bö  yük 
sti  mul ver  di  yi  ni dö  nə-dö  nə qeyd edir -
lər.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev öz 
çı  xı  şın  da Azər  bay  ca  nın 
id  man döv  lə  ti ki  mi 
ta  nın  dı  ğı  nı bil -
d i   r ə r ə k 

qeyd edib ki, Azər  bay  ca  nın id  man 
döv  lə  ti ki  mi ta  nın  ma  sı  nı dün  ya  nın 
bü  tün id  man ic  ti  maiy  yə  ti bi  lir, qə  bul 
edir: “Azər  bay  can  da id  man, olim  pi  ya 
hə  rə  ka  tı ilə bağ  lı məq  səd  yön  lü si  ya  sət 
apa  rı  lır. Məhz bu si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də 
biz bu gün bu uğur  lar haq  qın  da da  nı-
 şa bi  lə  rik. Dü  şü  nül  müş si  ya  sət, məq -
səd  yön  lü iş  lər id  ma  nı Azər  bay  can cə -
miy  yə  tin  də önəm  li bir ic  ti  mai ami  lə 
çe  vi  rib. Bu gün id  man  çı  la  ra cə  miy  yət-
 də çox bö  yük hör  mət var, id  man  çı  lar 
cə  miy  yət  də la  yiq  li yer tu  tub  lar. 
İd  man  la məş  ğul ol  maq is  tə -
yən  lə  rin sa  yı get  dik  cə 
ar  tır. Bu  nun əsas 
sə  bə  bi id  man -
ç ı   l a   r ı n 

Adil Əliyev
Milli Məclisin deputatı
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bın  da ikin  ci ye  ri tut  ma  la  rı isə möh  tə -
şəm id  man bay  ra  mı  na xü  su  si gö  zəl  lik 
ver  di. 

İd  man sa  hə  sin  də qa  za  nı  lan nailiy -
yət  lər həm də döv  lə  tin ümu  mi in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si  ni, iq  ti  sa  di po  ten  sialı  nı müəy-
 yən  ləş  di  rən va  cib me  yar  lar  dan bi  ri ki -
mi si  ya  si təb  li  ğat məz  mu  nu da  şı  yır. Bu 
ba  xım  dan Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki-
 şa  fı id  man  da əldə edilən uğur  lar  la pa -
ra  lel  lik təş  kil edir. Həm qa  zan  dı  ğı  mız 
me  dal  lar, həm id  man komp  leks  lə  ri  nin 
ti  kin  ti  si, həm də Azər  bay  ca  nın bey  nəl-
 xalq miq  yas  da id  man öl  kə  si ki  mi imi -
ci  nin möh  kəm  lən  mə  si id  man sa  hə  sin -
də  ki uğur  la  rı  mı  zın əsa  sı  dır. İd  man ic -
ti  maiy  yə  ti əmin  dir ki, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  na xid  mət 
edən si  ya  si xət  ti id  ma  nı  mı  zın da  ha da 
yük  səl  mə  si  nə bö  yük töh  fə  lər ve  rə  cək.

İd  man  çı  la  rı  mı  zın hər də  fə bey  nəl -
xalq are  na  lar  da qa  zan  dıq  la  rı qa  li  biy -
yət  lər, bay  ra  ğı  mı  zı ucalt  ma  la  rı döv -
lə  ti  mi  zə şə  rəf gə  ti  rən amil  lər  dir. Öl -
kə  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi bü  tün dövr -
lər  də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin id -

man  çı  la  rı  mız  dan göz  lə  di  yi məhz qa -
lib ol  maq, döv  lə  ti  mi  zin adı  nı ucalt -
maq idi. Hey  dər Əli  ye  vin müs  tə  qil 
öl  kə  mi  zə rəh  bər  li  yi il  lə  rin  də dün  ya 
və Av  ro  pa miq  yas  lı ağır  lıq  qal  dır  ma 
ya  rış  la  rı  nın qı  zıl mü  ka  fat  çı  sı ol  maq  la 
bu eti  ma  dı doğ  rult  du  ğum və qə  lə  bə-
 lə  rim Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən şəx  sən 
qiy  mət  lən  di  ril  di  yi üçün bir id  man  çı 

ki  mi özü  mü xoş  bəxt sa  yı  ram.
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı bu gün öz 

ta  ri  xi  nin çox şə  rəf  li, bö  yük irə  li  lə  yiş  lər, 
in  ki  şaf və tə  rəq  qi döv  rü  nü ya  şa  maq -
da  dır. Ulu ön  də  rin mil  li ma  raq  la  ra 
əsas  lan  maq  la hə  ya  ta ke  çir  di  yi çox  şa -
xə  li si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı bu gün onun 
la  yiq  li va  ri  si - Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən inam  la da  vam 
et  di  ri  lir. Tə  bii ki, id  man da diq  qət və 
qay  ğı  dan kə  nar  da de  yil. Bu qay  ğı və 
şəx  sən döv  lət baş  çı  sı  nın diq  qə  ti biz id -
man  çı  la  rı ye  ni qə  lə  bə  lə  rə səs  lə  yir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti İl  ham Əli  yev id  ma  nı  mı  zın in  ki -
şa  fı haq  qın  da daim yük  sək fi  kir  də 
olub: “Bu gün Azər  bay  can id  man  çı  la  rı 
öl  kə  mi  zi dün  ya id  man are  na  sın  da la -
yi  qin  cə təm  sil edir. Hər də  fə mey  dan -
lar  da uç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zın dal  ğa  lan -

ma  sı, rə  qib  lə  ri  ni məğ  lu  biy  yə  tə uğ  ra -
dan və  tən oğul və qız  la  rının əl  lə  rin  də 
bay  ra  ğı  mı  zı baş  la  rı  nın üs  tü  nə qal  dır -
ma  sı qü  rur  ve  ri  ci an  lar  dır. Tə  bii ki, hər 
bir qə  lə  bə  nin ar  xa  sın  da ilk növ  bə  də 
is  tək, öz pe  şə  si  nə sev  gi və bü  tün bun -
lar  la ya  na  şı id  ma  na gös  tə  ri  lən qay  ğı -
dır. So  vet dö  nə  min  də də id  man  çı  la  rı -
mı  zın MDB öl  kə  lə  ri ara  sın  da daim 
uğur  la  ra im  za at  ma  sı bu sa  hə  nin ta  ri  xi, 
qə  dim kök  lə  rə ma  lik ol  ma  sın  dan xə -
bər ve  rir. Bə  şə  riy  yə  ti bir  ləş  di  rən əsas 
də  yər  lər  dən bi  ri ki  mi id  man sağ  lam 
dü  şün  cə  li gə  lə  cək nəs  lin for  ma  laş  ma -
sın  da mü  hüm rol oy  na  yan amil  dir. 

İd  man bir növ mə  də  niy  yət car  çı  sı -
dır.  Hər gün id  ma  nı  mız in  ki  şa  fa doğ-
 ru ge  dir. Bü  tün bun  la  rın ar  xa  sın  da 
güc  lü, düz  gün ida  rəet  mə sis  te  mi da -
ya  nır”.

NAİLİYYƏT

man sa  hə  sin  də  əl  də et  di  yi nailiy  yət  lər 
yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Bu 25 il ər  zin  də 
Azər  bay  can Döv  lət Bə  dən Tər  bi  yə  si və 
İd  man Aka  de  mi  ya  sı, Res  pub  li  ka Olim-
 pi  ya İd  man Li  se  yi, uşaq-gənc  lər id  man 
mək  təb  lə  ri ki  mi təh  sil ocaq  la  rı ya  ra  dı -
lıb  dır.

Ar  tıq elə bir mö  tə  bər ya  rış yox  dur 
ki, id  man  çı  la  rı  mız ora  da öl  kə  mi  zi təm-
 sil et  mə  sin  lər, və  tə  nə me  dal və mü  ka -
fat  lar gə  tir  mə  sin  lər. Tə  bii ki, bü  tün 
bun  lar Azər  bay  can  da id  ma  na döv  lə  tin 
gös  tər  di  yi hər  tə  rəf  li qay  ğı sa  yə  sin  də 
müm  kün olub.

Onu da qeyd edək ki, Azər  bay  can 
id  ma  nı  nın in  ki  şaf et  mə  si əbəs ye  rə de -
yil. Dün  ya id  man are  na  sın  da öz la  yiq  li 
ye  ri  ni tu  tan res  pub  li  ka  mız bir çox bey-
 nəl  xalq ya  rış  la  rın ev sa  hi  bi olub. Öl  kə -
miz  də ke  çi  ri  lən bu ya  rış  lar ar  tıq bir 
növ adət ha  lı  nı alıb. 

Ən iri  miq  yas  lı id  man təd  bir  lə  ri 
olim  pi  ya oyun  la  rı və müəy  yən qi  tə  lər-
 də ke  çi  ri  lən oyun  lar he  sab olu  nur. 
1951-ci il  dən bə  ri Ame  ri  ka qi  tə  si öl  kə -
lə  ri  ni əha  tə edən Pa  na  me  ri  ka oyun  la  rı 
və Asi  ya öl  kə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən Asi  ya 
oyun  la  rı ke  çi  ril  sə də, köh  nə qi  tə  nin öl -
kə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən oyun  lar yox idi. 
Ta  rix  də ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın təş  kil 
edil  mə  si ba  rə  də qə  rar 2012-ci il de  kab -
rın 8-də Ro  ma  da Av  ro  pa Olim  pi  ya 
Ko  mi  tə  lə  ri  nin 41-ci Baş As  samb  le  ya -
sın  da qə  bul edil  di. Baş as  samb  le  ya iş  ti-
 rak  çı  la  rı ara  sın  da ke  çi  ril  miş giz  li səs -
ver  mə nə  ti  cə  sin  də 48 öl  kə  dən 38-i ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın Ba  kı  da ke  çi  ril  mə -
si ba  rə  də qə  rar qə  bul et  di. IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın da təş  ki  li hü -
qu  qu  nun Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  na, 
onun pay  tax  tı Ba  kı  ya eti  bar olun  ma  sı 
ba  rə  də İs  lam Həm  rəy  li  yi İd  man Fe  de -
ra  si  ya  sı  nın 8-ci Baş As  samb  le  ya  sı  nın 
2013-cü il 24 iyul ta  rix  li qə  ra  rı öl  kə  mi -
zə, onun id  man təş  ki  lat  la  rı  na yük  sək 
eti  ma  dın gös  tə  ri  ci  si  dir. Hə  min qə  rar 
bu gün Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
dün  ya  nın qa  baq  cıl id  man öl  kə  lə  ri sı  ra-

 sın  da la  yiq  li yer tut  du  ğu  nu bir da  ha 
təs  diq edir. Ən yük  sək sə  viy  yə  də təş  kil 
edi  lib, iş  ti  rak  çı  la  rı  na və qo  naq  la  rı  na 
unu  dul  maz təəs  sü  rat bəxş edən və 
döv  lə  ti  mi  zin qüd  rə  ti  nin, onun zən  gin 
id  man ənə  nə  lə  ri  nin növ  bə  ti tən  tə  nə  si -
nə çev  ri  lən “Ba  kı-2015” I Av  ro  pa 
Oyun  la  rın  dan son  ra Azər  bay  ca  nın 
müasir id  man öl  kə  si ki  mi nü  fu  zu və 
bey  nəl  xalq dairə  lər  də ona rəğ  bət his  si 
iki  qat art  dı. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
“IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın 
2017-ci il  də Ba  kı şə  hə  rin  də ke  çi  ril  mə  si 
üz  rə Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
haq  qın  da” 2015-ci il 18 sent  yabr ta  rix  li 
Sə  rən  ca  mı da mü  səl  man öl  kə  lə  ri gənc-
 lə  ri  nin ali id  man bay  ra  mı  nın la  yi  qin  cə 
ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min et  mə  yə yö  nəl  di. 
Bu ya  rış  lar Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
qüd  rə  ti  nin, Azər  bay  can id  ma  nı  nın 
yük  sək nailiy  yət  lə  ri  nin növ  bə  ti tən  tə -
nə  si ki  mi heç kim  də şüb  hə do  ğur  mur 
və inanırıq ki, idmançılar və  tən  lə  ri  nə 
qa  yıt  dıq  dan son  ra Azər  bay  can hə  qi -
qət  lə  ri  ni həm  yer  li  lə  ri  nə çat  dı  ra  caq, bu 
ba  rə  də Ba  kı  ya, bü  tün öl  kə  mi  zə bö  yük 
min  nət  dar  lıq his  si ilə söh  bət aça  caq  lar. 
Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionun  da, Hey  dər 
Əli  yev adı  na İd  man Sa  ra  yın  da, Mil  li 
Gim  nas  ti  ka Are  na  sın  da, To  fiq Bəh  ra -
mov adı  na Res  pub  li  ka Sta  dionun  da, 
“Kris  tal Zal”da, Su İd  ma  nı Sa  ra  yın  da, 
Atı  cı  lıq Mər  kə  zin  də və bir-bi  rin  dən 
gö  zəl di  gər id  man qur  ğu  la  rı  mız  da ta -
ri  xin yad  da  şı  na kö  çə  cək gün  lə  ri son  ra-
 lar hə  yat  la  rı  nın ən xoş an  la  rı ki  mi xa -
tır  la  ya  caq  lar. I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı 
Azər  bay  ca  nın dün  ya döv  lət  lə  ri ara  sın -
da ye  ri  nin müəy  yən edil  mə  si is  ti  qa  mə-
 tin  də da  ha bir ad  dım, ey  ni za  man  da, 
Av  ro  pa də  yər  lə  ri  nə sa  diq  li  yin sü  bu  tu 
he  sab et  mək olar  dı  sa, IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rı mü  səl  man öl  kə  lə  ri 
gənc  lə  ri  nin bir-bi  ri  nə da  ha da ya  xın -
laş  ma  sı  nın, on  lar ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
hör  mət və an  laş  ma əla  qə  lə  ri  nin, bir  li -
yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nin və in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si  nin par  laq tən  tə  nə  si idi. Bu 

ya  rış  lar za  ma  nı min  lər  lə iş  ti  rak  çı tək  cə 
əzə  mət  li id  man mey  dan  la  rın  da qə  lə  bə 
və re  kord  la  ra can at  mır, həm də Av  ro -
pa oyun  la  rın  da, For  mu  la 1 Azər  bay -
can Qran-Pri ya  rış  la  rın  da, 42-ci Dün  ya 
Şah  mat Olim  piada  sın  da və pay  tax  tı -
mız  da ke  çi  ril  miş di  gər mö  tə  bər id  man 
təd  bir  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, möh  kəm 
dost  luq əla  qə  lə  ri qu  rur və bu  nun üçün 
ya  ra  dı  lan şə  raitə gö  rə Ba  kı  ya, Azər -
bay  can döv  lə  ti  nə min  nət  dar olur  lar. 

Ey  ni za  man  da, qeyd et  mək la  zım -
dır ki, Ba  kı  da keçirilən IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rı bu ya  rış  lar  da iş  ti  rak 
edə  cək bü  tün öl  kə  lə  rin ən yax  şı id -
man  çı  la  rı üçün 2020-ci il  də To  kioda 
ke  çi  ri  lə  cək XX  XII Yay Olim  pi  ya Oyun-
 la  rı  na ha  zır  lıq is  ti  qa  mə  tin  də çox fay -
da  lı ola  caq, olim  piada start  la  rı  na ha -
zır  lıq pro  se  sin  də kəs  kin rə  qa  bət şə -
raitin  də öz im  kan  la  rı  nı sı  naq  dan çı  xar-
 maq  da on  la  ra kö  mək edə  cək. İki il əv -

vəl ta  ri  xin sə  hi  fə  lə  rin  də I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın pay  tax  tı ki  mi öz ye  ri  ni tu -
tan Ba  kı qi  tə  mi  zin id  man hə  rə  ka  tın  da 
ye  ni bir döv  rə inam  la start ver  di və əsl 
təş  ki  lat  çı  lıq nü  mu  nə  si gös  tə  rib Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin eti  ma  dı  nı şə  rəf -
lə doğ  rult  du, öl  kə  mi  zin ən yax  şı id -
man  çı  la  rı  nın 50 döv  lət ara  sın  da yal  nız 
Ru  si  ya  dan ge  ri qa  lıb ko  man  da he  sa -
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bın  da ikin  ci ye  ri tut  ma  la  rı isə möh  tə -
şəm id  man bay  ra  mı  na xü  su  si gö  zəl  lik 
ver  di. 

İd  man sa  hə  sin  də qa  za  nı  lan nailiy -
yət  lər həm də döv  lə  tin ümu  mi in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si  ni, iq  ti  sa  di po  ten  sialı  nı müəy-
 yən  ləş  di  rən va  cib me  yar  lar  dan bi  ri ki -
mi si  ya  si təb  li  ğat məz  mu  nu da  şı  yır. Bu 
ba  xım  dan Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki-
 şa  fı id  man  da əldə edilən uğur  lar  la pa -
ra  lel  lik təş  kil edir. Həm qa  zan  dı  ğı  mız 
me  dal  lar, həm id  man komp  leks  lə  ri  nin 
ti  kin  ti  si, həm də Azər  bay  ca  nın bey  nəl-
 xalq miq  yas  da id  man öl  kə  si ki  mi imi -
ci  nin möh  kəm  lən  mə  si id  man sa  hə  sin -
də  ki uğur  la  rı  mı  zın əsa  sı  dır. İd  man ic -
ti  maiy  yə  ti əmin  dir ki, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  na xid  mət 
edən si  ya  si xət  ti id  ma  nı  mı  zın da  ha da 
yük  səl  mə  si  nə bö  yük töh  fə  lər ve  rə  cək.

İd  man  çı  la  rı  mı  zın hər də  fə bey  nəl -
xalq are  na  lar  da qa  zan  dıq  la  rı qa  li  biy -
yət  lər, bay  ra  ğı  mı  zı ucalt  ma  la  rı döv -
lə  ti  mi  zə şə  rəf gə  ti  rən amil  lər  dir. Öl -
kə  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi bü  tün dövr -
lər  də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin id -

man  çı  la  rı  mız  dan göz  lə  di  yi məhz qa -
lib ol  maq, döv  lə  ti  mi  zin adı  nı ucalt -
maq idi. Hey  dər Əli  ye  vin müs  tə  qil 
öl  kə  mi  zə rəh  bər  li  yi il  lə  rin  də dün  ya 
və Av  ro  pa miq  yas  lı ağır  lıq  qal  dır  ma 
ya  rış  la  rı  nın qı  zıl mü  ka  fat  çı  sı ol  maq  la 
bu eti  ma  dı doğ  rult  du  ğum və qə  lə  bə-
 lə  rim Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən şəx  sən 
qiy  mət  lən  di  ril  di  yi üçün bir id  man  çı 

ki  mi özü  mü xoş  bəxt sa  yı  ram.
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı bu gün öz 

ta  ri  xi  nin çox şə  rəf  li, bö  yük irə  li  lə  yiş  lər, 
in  ki  şaf və tə  rəq  qi döv  rü  nü ya  şa  maq -
da  dır. Ulu ön  də  rin mil  li ma  raq  la  ra 
əsas  lan  maq  la hə  ya  ta ke  çir  di  yi çox  şa -
xə  li si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı bu gün onun 
la  yiq  li va  ri  si - Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən inam  la da  vam 
et  di  ri  lir. Tə  bii ki, id  man da diq  qət və 
qay  ğı  dan kə  nar  da de  yil. Bu qay  ğı və 
şəx  sən döv  lət baş  çı  sı  nın diq  qə  ti biz id -
man  çı  la  rı ye  ni qə  lə  bə  lə  rə səs  lə  yir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti İl  ham Əli  yev id  ma  nı  mı  zın in  ki -
şa  fı haq  qın  da daim yük  sək fi  kir  də 
olub: “Bu gün Azər  bay  can id  man  çı  la  rı 
öl  kə  mi  zi dün  ya id  man are  na  sın  da la -
yi  qin  cə təm  sil edir. Hər də  fə mey  dan -
lar  da uç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zın dal  ğa  lan -

ma  sı, rə  qib  lə  ri  ni məğ  lu  biy  yə  tə uğ  ra -
dan və  tən oğul və qız  la  rının əl  lə  rin  də 
bay  ra  ğı  mı  zı baş  la  rı  nın üs  tü  nə qal  dır -
ma  sı qü  rur  ve  ri  ci an  lar  dır. Tə  bii ki, hər 
bir qə  lə  bə  nin ar  xa  sın  da ilk növ  bə  də 
is  tək, öz pe  şə  si  nə sev  gi və bü  tün bun -
lar  la ya  na  şı id  ma  na gös  tə  ri  lən qay  ğı -
dır. So  vet dö  nə  min  də də id  man  çı  la  rı -
mı  zın MDB öl  kə  lə  ri ara  sın  da daim 
uğur  la  ra im  za at  ma  sı bu sa  hə  nin ta  ri  xi, 
qə  dim kök  lə  rə ma  lik ol  ma  sın  dan xə -
bər ve  rir. Bə  şə  riy  yə  ti bir  ləş  di  rən əsas 
də  yər  lər  dən bi  ri ki  mi id  man sağ  lam 
dü  şün  cə  li gə  lə  cək nəs  lin for  ma  laş  ma -
sın  da mü  hüm rol oy  na  yan amil  dir. 

İd  man bir növ mə  də  niy  yət car  çı  sı -
dır.  Hər gün id  ma  nı  mız in  ki  şa  fa doğ-
 ru ge  dir. Bü  tün bun  la  rın ar  xa  sın  da 
güc  lü, düz  gün ida  rəet  mə sis  te  mi da -
ya  nır”.

NAİLİYYƏT

man sa  hə  sin  də  əl  də et  di  yi nailiy  yət  lər 
yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Bu 25 il ər  zin  də 
Azər  bay  can Döv  lət Bə  dən Tər  bi  yə  si və 
İd  man Aka  de  mi  ya  sı, Res  pub  li  ka Olim-
 pi  ya İd  man Li  se  yi, uşaq-gənc  lər id  man 
mək  təb  lə  ri ki  mi təh  sil ocaq  la  rı ya  ra  dı -
lıb  dır.

Ar  tıq elə bir mö  tə  bər ya  rış yox  dur 
ki, id  man  çı  la  rı  mız ora  da öl  kə  mi  zi təm-
 sil et  mə  sin  lər, və  tə  nə me  dal və mü  ka -
fat  lar gə  tir  mə  sin  lər. Tə  bii ki, bü  tün 
bun  lar Azər  bay  can  da id  ma  na döv  lə  tin 
gös  tər  di  yi hər  tə  rəf  li qay  ğı sa  yə  sin  də 
müm  kün olub.

Onu da qeyd edək ki, Azər  bay  can 
id  ma  nı  nın in  ki  şaf et  mə  si əbəs ye  rə de -
yil. Dün  ya id  man are  na  sın  da öz la  yiq  li 
ye  ri  ni tu  tan res  pub  li  ka  mız bir çox bey-
 nəl  xalq ya  rış  la  rın ev sa  hi  bi olub. Öl  kə -
miz  də ke  çi  ri  lən bu ya  rış  lar ar  tıq bir 
növ adət ha  lı  nı alıb. 

Ən iri  miq  yas  lı id  man təd  bir  lə  ri 
olim  pi  ya oyun  la  rı və müəy  yən qi  tə  lər-
 də ke  çi  ri  lən oyun  lar he  sab olu  nur. 
1951-ci il  dən bə  ri Ame  ri  ka qi  tə  si öl  kə -
lə  ri  ni əha  tə edən Pa  na  me  ri  ka oyun  la  rı 
və Asi  ya öl  kə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən Asi  ya 
oyun  la  rı ke  çi  ril  sə də, köh  nə qi  tə  nin öl -
kə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən oyun  lar yox idi. 
Ta  rix  də ilk Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın təş  kil 
edil  mə  si ba  rə  də qə  rar 2012-ci il de  kab -
rın 8-də Ro  ma  da Av  ro  pa Olim  pi  ya 
Ko  mi  tə  lə  ri  nin 41-ci Baş As  samb  le  ya -
sın  da qə  bul edil  di. Baş as  samb  le  ya iş  ti-
 rak  çı  la  rı ara  sın  da ke  çi  ril  miş giz  li səs -
ver  mə nə  ti  cə  sin  də 48 öl  kə  dən 38-i ilk 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın Ba  kı  da ke  çi  ril  mə -
si ba  rə  də qə  rar qə  bul et  di. IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın da təş  ki  li hü -
qu  qu  nun Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  na, 
onun pay  tax  tı Ba  kı  ya eti  bar olun  ma  sı 
ba  rə  də İs  lam Həm  rəy  li  yi İd  man Fe  de -
ra  si  ya  sı  nın 8-ci Baş As  samb  le  ya  sı  nın 
2013-cü il 24 iyul ta  rix  li qə  ra  rı öl  kə  mi -
zə, onun id  man təş  ki  lat  la  rı  na yük  sək 
eti  ma  dın gös  tə  ri  ci  si  dir. Hə  min qə  rar 
bu gün Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
dün  ya  nın qa  baq  cıl id  man öl  kə  lə  ri sı  ra-

 sın  da la  yiq  li yer tut  du  ğu  nu bir da  ha 
təs  diq edir. Ən yük  sək sə  viy  yə  də təş  kil 
edi  lib, iş  ti  rak  çı  la  rı  na və qo  naq  la  rı  na 
unu  dul  maz təəs  sü  rat bəxş edən və 
döv  lə  ti  mi  zin qüd  rə  ti  nin, onun zən  gin 
id  man ənə  nə  lə  ri  nin növ  bə  ti tən  tə  nə  si -
nə çev  ri  lən “Ba  kı-2015” I Av  ro  pa 
Oyun  la  rın  dan son  ra Azər  bay  ca  nın 
müasir id  man öl  kə  si ki  mi nü  fu  zu və 
bey  nəl  xalq dairə  lər  də ona rəğ  bət his  si 
iki  qat art  dı. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
“IV İs  lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın 
2017-ci il  də Ba  kı şə  hə  rin  də ke  çi  ril  mə  si 
üz  rə Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
haq  qın  da” 2015-ci il 18 sent  yabr ta  rix  li 
Sə  rən  ca  mı da mü  səl  man öl  kə  lə  ri gənc-
 lə  ri  nin ali id  man bay  ra  mı  nın la  yi  qin  cə 
ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min et  mə  yə yö  nəl  di. 
Bu ya  rış  lar Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
qüd  rə  ti  nin, Azər  bay  can id  ma  nı  nın 
yük  sək nailiy  yət  lə  ri  nin növ  bə  ti tən  tə -
nə  si ki  mi heç kim  də şüb  hə do  ğur  mur 
və inanırıq ki, idmançılar və  tən  lə  ri  nə 
qa  yıt  dıq  dan son  ra Azər  bay  can hə  qi -
qət  lə  ri  ni həm  yer  li  lə  ri  nə çat  dı  ra  caq, bu 
ba  rə  də Ba  kı  ya, bü  tün öl  kə  mi  zə bö  yük 
min  nət  dar  lıq his  si ilə söh  bət aça  caq  lar. 
Ba  kı Olim  pi  ya Sta  dionun  da, Hey  dər 
Əli  yev adı  na İd  man Sa  ra  yın  da, Mil  li 
Gim  nas  ti  ka Are  na  sın  da, To  fiq Bəh  ra -
mov adı  na Res  pub  li  ka Sta  dionun  da, 
“Kris  tal Zal”da, Su İd  ma  nı Sa  ra  yın  da, 
Atı  cı  lıq Mər  kə  zin  də və bir-bi  rin  dən 
gö  zəl di  gər id  man qur  ğu  la  rı  mız  da ta -
ri  xin yad  da  şı  na kö  çə  cək gün  lə  ri son  ra-
 lar hə  yat  la  rı  nın ən xoş an  la  rı ki  mi xa -
tır  la  ya  caq  lar. I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nı 
Azər  bay  ca  nın dün  ya döv  lət  lə  ri ara  sın -
da ye  ri  nin müəy  yən edil  mə  si is  ti  qa  mə-
 tin  də da  ha bir ad  dım, ey  ni za  man  da, 
Av  ro  pa də  yər  lə  ri  nə sa  diq  li  yin sü  bu  tu 
he  sab et  mək olar  dı  sa, IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rı mü  səl  man öl  kə  lə  ri 
gənc  lə  ri  nin bir-bi  ri  nə da  ha da ya  xın -
laş  ma  sı  nın, on  lar ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
hör  mət və an  laş  ma əla  qə  lə  ri  nin, bir  li -
yin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nin və in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si  nin par  laq tən  tə  nə  si idi. Bu 

ya  rış  lar za  ma  nı min  lər  lə iş  ti  rak  çı tək  cə 
əzə  mət  li id  man mey  dan  la  rın  da qə  lə  bə 
və re  kord  la  ra can at  mır, həm də Av  ro -
pa oyun  la  rın  da, For  mu  la 1 Azər  bay -
can Qran-Pri ya  rış  la  rın  da, 42-ci Dün  ya 
Şah  mat Olim  piada  sın  da və pay  tax  tı -
mız  da ke  çi  ril  miş di  gər mö  tə  bər id  man 
təd  bir  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, möh  kəm 
dost  luq əla  qə  lə  ri qu  rur və bu  nun üçün 
ya  ra  dı  lan şə  raitə gö  rə Ba  kı  ya, Azər -
bay  can döv  lə  ti  nə min  nət  dar olur  lar. 

Ey  ni za  man  da, qeyd et  mək la  zım -
dır ki, Ba  kı  da keçirilən IV İs  lam Həm -
rəy  li  yi Oyun  la  rı bu ya  rış  lar  da iş  ti  rak 
edə  cək bü  tün öl  kə  lə  rin ən yax  şı id -
man  çı  la  rı üçün 2020-ci il  də To  kioda 
ke  çi  ri  lə  cək XX  XII Yay Olim  pi  ya Oyun-
 la  rı  na ha  zır  lıq is  ti  qa  mə  tin  də çox fay -
da  lı ola  caq, olim  piada start  la  rı  na ha -
zır  lıq pro  se  sin  də kəs  kin rə  qa  bət şə -
raitin  də öz im  kan  la  rı  nı sı  naq  dan çı  xar-
 maq  da on  la  ra kö  mək edə  cək. İki il əv -

vəl ta  ri  xin sə  hi  fə  lə  rin  də I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın pay  tax  tı ki  mi öz ye  ri  ni tu -
tan Ba  kı qi  tə  mi  zin id  man hə  rə  ka  tın  da 
ye  ni bir döv  rə inam  la start ver  di və əsl 
təş  ki  lat  çı  lıq nü  mu  nə  si gös  tə  rib Av  ro  pa 
Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si  nin eti  ma  dı  nı şə  rəf -
lə doğ  rult  du, öl  kə  mi  zin ən yax  şı id -
man  çı  la  rı  nın 50 döv  lət ara  sın  da yal  nız 
Ru  si  ya  dan ge  ri qa  lıb ko  man  da he  sa -
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park  la  rı, biz  nes park  la  rı və s.) ti  kil  mə -
yə baş  la  yıb.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den -
ti  nin 2013-cü il 24 ap  rel ta  rix  li 865 nöm-
 rə  li “Sə  na  ye park  la  rı haq  qın  da Nü  mu -
nə  vi Əsas  na  mə”  nin təs  di  qi ba  rə  də Fər-
 ma  nın  da sə  na  ye par  kı de  dik  də sa  hib -
kar  lıq fəaliy  yə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
üçün zə  ru  ri inf  rast  ruk  tu  ra və ida  rəet -
mə qu  rum  la  rı  na ma  lik olan, müasir 
tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi yo  lu ilə rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li məh  sul is  teh  sa  lı və xid  mət 
gös  tə  ril  mə  si məq  səd  lə  ri üçün is  ti  fa  də 
edi  lən, sa  hib  kar  la  rın sə  mə  rə  li fəaliy  yə -
ti  nə və in  ki  şa  fı  na kö  mək edən əra  zi 
ba  şa dü  şü  lür. Sə  na  ye park  la  rı  nı di  gər 
müəs  si  sə  lər  dən fərq  lən  di  rən üs  tün cə -
hət on  da  dır ki, bu park  lar öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tın  da id  xa  lı əvəz edən məh  sul  la -
rın is  teh  sa  lı, on  la  rın rə  qa  bət qa  bi  liy  yə -
ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı, məş  ğul  lu  ğun tə  mi  ni, 
in  ves  ti  si  ya  nın və müasir tex  no  lo  gi  ya  la-
 rın cəlb edil  mə  si ki  mi priori  tet və  zi  fə  lə-
 rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də xü  su  si əhə -
miy  yə  tə ma  lik  dir. Sə  na  ye park  la  rı  nın 

ya  ra  dıl  ma  sı öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə -
lən  mə  si  ni, müx  tə  lif sə  na  ye və xid  mət 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  nı tə  min et  di  yi  nə 
gö  rə on  lar  da biz  ne  sin təş  ki  li  nə döv  lət 
ma  raq  lı olur və dəs  tək ve  rir. Bu dəs  tək 
isə onun  la ifa  də edi  lir ki, bu  ra  da bə  zi 
sti  mul  laş  dı  rı  cı təd  bir  lər, o cüm  lə  dən 
ver  gi və göm  rük sa  hə  sin  də gü  zəşt  lər, 
sə  na  ye par  kı  nın inf  rast  ruk  tur  la tə  min 
edil  mə  si, tor  paq sa  hə  si  nin ica  rə haq  qı -
nın aşa  ğı həd  də nə  zər  də tu  tul  ma  sı, 
gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si, in  zi  ba  ti 
pro  se  dur  la  rın sa  də  ləş  di  ril  mə  si tət  biq 
olu  nur. Ey  ni za  man  da, sə  na  ye park  la -
rın  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nin sə  mə  rə  li 
təş  ki  li üçün xid  mət  lə  rin gös  tə  ril  mə  si, 
is  ti  lik və elekt  rik ener  ji  si  nin, su  yun və 
qa  zın sa  tı  şı  na, tul  lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl -
ma  sı  na və məişət tul  lan  tı  la  rı  nın yı  ğıl -
ma  sı  na gö  rə gü  zəşt  li ta  rif  lə  rin tət  bi  qi 
nə  zər  də tu  tu  la bi  lər. Di  gər tə  rəf  dən 
müəs  si  sə ya  rat  maq, tor  paq əl  də et  mək, 
onu ha  zır və  ziy  yə  tə gə  tir  mək, kom  mu-
 nal xid  mət  lər  dən is  ti  fa  də  yə ica  zə al -
maq, əra  zi  yə yol çək  dir  mək və di  gər 

vax  ta  pa  ran, əziy  yət tə  ləb edən iş  lər  dən 
sə  na  ye par  kın  da biz  nes  lə məş  ğul ol -
maq is  tə  yən təş  ki  lat  lar azad ol  duq  la  rı -
na gö  rə sa  hib  kar  lar da on  la  rın ya  ra  dıl -
ma  sın  da ma  raq  lı  dır  lar. 

Res  pub  li  ka  mız  da sə  na  ye par  kı  nın 
(şə  hər  ci  yi  nin) ya  ra  dıl  ma  sı ilk də  fə Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 2002-ci il 10 
sent  yabr ta  rix  li “Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sın  da sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı  na döv  lət 
hi  ma  yə  si sa  hə  sin  də əla  və təd  bir  lər 
haq  qın  da” Fər  ma  nın  da müəy  yən edil -
miş  dir. Son  ra  kı dövr  lər  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2008-ci il 
25 av  qust ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə təs  diq 
edil  miş “2008-2015-ci il  lər  də Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da əha  li  nin ər  zaq 
məh  sul  la  rı ilə eti  bar  lı tə  mi  na  tı  na dair 
Döv  lət Proq  ra  mı”n  da və 2008-ci il 15 
sent  yabr ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə təs  diq 
edil  miş “2008-2015-ci il  lər  də Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da yox  sul  lu  ğun 
azal  dıl  ma  sı və da  vam  lı in  ki  şaf Döv  lət 
Proq  ra  mı”n  da nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 
İl  ham Əli  ye  vin 2013-cü il  ap  re  lin 24-də 

STRATEGİYA

Sənaye parklarının Azərbaycan  
iqtisadiyyatında yeri və rolu

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 1993-cü 
il  də ha  ki  miy  yə  tə gə  lən  dən son  ra öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fın  da neft sə  na -
ye  si  nin apa  rı  cı rol oy  na  dı  ğı  nı yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rə  rək res  pub  li  ka  mı  zın neft 
st  ra  te  gi  ya  sı  nın ha  zır  lan  ma  sı haq  qın  da 
tap  şı  rıq ver  di və tez  lik  lə Ümum  mil  li 
li  de  rin iş  ti  ra  kı ilə 1994-cü il  də “Əs  rin 
mü  qa  vi  lə  si” im  za  lan  dı. Bu mü  qa  vi  lə -
nin ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz neft sa  tı -
şın  dan bö  yük gə  lir əl  də et  mə  yə baş  la  dı 
və iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı təd  ri  cən bər -
pa edil  di. 

İq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı  na res  pub  li  ka -
mız  da uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di 
is  la  hat  la  rın da güc  lü tə  si  ri ol  muş və iq -
ti  sa  diy  ya  tın ba  zar mü  na  si  bət  lə  ri prin  si-

 pi əsa  sın  da qu  rul  ma  sı  nın bü  növ  rə  si 
qo  yul  muş  dur. Ümum  mil  li li  der Hey -
dər Əli  ye  vin iq  ti  sa  di in  ki  şaf kur  su  nu 
qə  tiy  yət  lə və inam  la hə  ya  ta ke  çi  rən İl -
ham Əli  ye  vin pre  zi  dent  li  yi  nin ilk il  lə -
rin  dən baş  la  ya  raq öl  kə  də so  sial inf  rast-
 ruk  tu  run bər  pa  sı və in  ki  şa  fı  na, iq  ti  sa -
diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə, ye  ni tex  ni-
 ka və tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi  nə xü  su  si 
önəm ver  mə  si res  pub  li  ka  mız  da mil  li 
iq  ti  sa  diy  yat mo  de  li  nin for  ma  laş  ma  sı -
nın əsa  sı  nı qoy  muş  dur. Öl  kə Pre  zi  den-
 ti  nin 2004-cü il  dən baş  la  ya  raq re  gion  la-
 rın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na dair im  za -
la  dı  ğı üç döv  lət proq  ra  mın  dan iki  si 
mü  vəf  fə  qiy  yət  lə hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, 
2014-2018-ci il  lə  ri əha  tə edən üçün  cü 
proq  ram isə uğur  la ic  ra olu  nur.

Bu döv  lət proq  ram  la  rı və di  gər la  yi-
 hə  lər öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fı  na 
güc  lü tə  kan ver  miş, 2004-2016-cı il  lər  də 
ümu  mi da  xi  li məh  sul (ÜDM) real ifa -
də  də 3,2 də  fə, o cüm  lə  dən qey  ri-neft 
sek  to  ru 2,7 də  fə, sə  na  ye isə 3,8 də  fə art-
 mış  dır. Res  pub  li  ka  mı  zın st  ra  te  ji val  yu -
ta eh  ti  yat  la  rı 2003-cü ilə nis  bə  tən 26,2 
də  fə yük  sə  lə  rək ha  zır  da 42 mlrd. ABŞ 
dol  la  rı təş  kil edir.

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı  nın 26-cı 
Pre  zi  den  ti T.Ruz  velt de  miş  dir ki, bi  zi 
bö  yük mil  lət edən bi  zim var-döv  lə  ti -
miz yox, bu var-döv  lət  dən ne  cə is  ti  fa  də 
et  mə  yi  miz  dir. Bu prin  si  pi əsas gö  tü  rən 
döv  lət baş  çı  sı iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di -
ril  mə  si  ni, xü  su  si  lə sə  na  ye  nin və o cüm-
 lə  dən qey  ri-neft sə  na  ye  si  nin in  ki  şa  fı  nı 
Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi  nin əsa  sı ki  mi 

də  yər  lən  di  rə  rək bu sa  hə  yə hə  mi  şə yük-
 sək diq  qət və qay  ğı ilə ya  na  şır. Məhz 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 2014-cü il öl  kə-
 miz  də “Sə  na  ye ili” elan edil  miş və 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da sə  na  ye -
nin in  ki  şa  fı  na dair 2015-2020-ci il  lər 
üçün Döv  lət Proq  ra  mı” qə  bul olun-
muşdur. Müasir tex  no  lo  gi  ya  la  rın və 
in  no  va  si  ya  la  rın, ha  be  lə qa  baq  cıl təc  rü -
bə  nin tət  bi  qi nə  ti  cə  sin  də sə  na  ye  nin 
müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də uğur  lu nailiy  yət -
lər əl  də edil  miş, bu is  ti  qa  mət  də ye  ni 
sa  hə  lər - kos  mik və hər  bi sə  na  ye sa  hə -
lə  ri for  ma  laş  mış  dır. Bir çox sə  na  ye 
məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı  na gö  rə öl  kə  miz 
özü  nü yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na tə  min et -
mə  yə baş  la  mış  dır. Ke  çən dövr ər  zin  də 
uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar və ge -
niş  miq  yas  lı inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri, uy -
ğun biz  nes mü  hi  ti və si  ya  si sa  bit  lik 
res  pub  li  ka  mız  da sə  na  ye  nin da  ha di  na -
mik in  ki  şa  fı üçün əl  ve  riş  li şə  rait for  ma-
 laş  dır  mış  dır. 

Bu  nun  la ya  na  şı 2008-ci il  də başlayan 
ma  liy  yə və iq  ti  sa  di böh  ra  nın hə  lə də 
da  vam et  di  yi bir şə  rait  də qlo  bal  la  şan 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da la  yiq  li yer tut -
maq üçün da  ha mo  dern sə  na  ye  yə bö -
yük eh  ti  yac var  dı. Bu eh  ti  ya  cı isə in  ki -
şaf et  miş öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si  nə əsas  la -
na  raq Azər  bay  can  da sə  na  ye park  la  rı -
nın ya  ra  dıl  ma  sı və bu  na pa  ra  lel ola  raq 
iq  ti  sa  diy  ya  tın mo  dern  ləş  mə  si və də  yiş-
 mə  si he  sa  bı  na ödə  mək müm  kün  dür. 
Bu məq  səd  lə res  pub  li  ka  mız  da müx  tə  lif 
tə  yi  nat  lı sə  na  ye park  la  rı (sə  na  ye mə -
həl  lə  si, sə  na  ye şə  hər  ci  yi, tex  no  lo  gi  ya 
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park  la  rı, biz  nes park  la  rı və s.) ti  kil  mə -
yə baş  la  yıb.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den -
ti  nin 2013-cü il 24 ap  rel ta  rix  li 865 nöm-
 rə  li “Sə  na  ye park  la  rı haq  qın  da Nü  mu -
nə  vi Əsas  na  mə”  nin təs  di  qi ba  rə  də Fər-
 ma  nın  da sə  na  ye par  kı de  dik  də sa  hib -
kar  lıq fəaliy  yə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
üçün zə  ru  ri inf  rast  ruk  tu  ra və ida  rəet -
mə qu  rum  la  rı  na ma  lik olan, müasir 
tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi yo  lu ilə rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li məh  sul is  teh  sa  lı və xid  mət 
gös  tə  ril  mə  si məq  səd  lə  ri üçün is  ti  fa  də 
edi  lən, sa  hib  kar  la  rın sə  mə  rə  li fəaliy  yə -
ti  nə və in  ki  şa  fı  na kö  mək edən əra  zi 
ba  şa dü  şü  lür. Sə  na  ye park  la  rı  nı di  gər 
müəs  si  sə  lər  dən fərq  lən  di  rən üs  tün cə -
hət on  da  dır ki, bu park  lar öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tın  da id  xa  lı əvəz edən məh  sul  la -
rın is  teh  sa  lı, on  la  rın rə  qa  bət qa  bi  liy  yə -
ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı, məş  ğul  lu  ğun tə  mi  ni, 
in  ves  ti  si  ya  nın və müasir tex  no  lo  gi  ya  la-
 rın cəlb edil  mə  si ki  mi priori  tet və  zi  fə  lə-
 rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də xü  su  si əhə -
miy  yə  tə ma  lik  dir. Sə  na  ye park  la  rı  nın 

ya  ra  dıl  ma  sı öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə -
lən  mə  si  ni, müx  tə  lif sə  na  ye və xid  mət 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  nı tə  min et  di  yi  nə 
gö  rə on  lar  da biz  ne  sin təş  ki  li  nə döv  lət 
ma  raq  lı olur və dəs  tək ve  rir. Bu dəs  tək 
isə onun  la ifa  də edi  lir ki, bu  ra  da bə  zi 
sti  mul  laş  dı  rı  cı təd  bir  lər, o cüm  lə  dən 
ver  gi və göm  rük sa  hə  sin  də gü  zəşt  lər, 
sə  na  ye par  kı  nın inf  rast  ruk  tur  la tə  min 
edil  mə  si, tor  paq sa  hə  si  nin ica  rə haq  qı -
nın aşa  ğı həd  də nə  zər  də tu  tul  ma  sı, 
gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si, in  zi  ba  ti 
pro  se  dur  la  rın sa  də  ləş  di  ril  mə  si tət  biq 
olu  nur. Ey  ni za  man  da, sə  na  ye park  la -
rın  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nin sə  mə  rə  li 
təş  ki  li üçün xid  mət  lə  rin gös  tə  ril  mə  si, 
is  ti  lik və elekt  rik ener  ji  si  nin, su  yun və 
qa  zın sa  tı  şı  na, tul  lan  tı su  la  rı  nın axı  dıl -
ma  sı  na və məişət tul  lan  tı  la  rı  nın yı  ğıl -
ma  sı  na gö  rə gü  zəşt  li ta  rif  lə  rin tət  bi  qi 
nə  zər  də tu  tu  la bi  lər. Di  gər tə  rəf  dən 
müəs  si  sə ya  rat  maq, tor  paq əl  də et  mək, 
onu ha  zır və  ziy  yə  tə gə  tir  mək, kom  mu-
 nal xid  mət  lər  dən is  ti  fa  də  yə ica  zə al -
maq, əra  zi  yə yol çək  dir  mək və di  gər 

vax  ta  pa  ran, əziy  yət tə  ləb edən iş  lər  dən 
sə  na  ye par  kın  da biz  nes  lə məş  ğul ol -
maq is  tə  yən təş  ki  lat  lar azad ol  duq  la  rı -
na gö  rə sa  hib  kar  lar da on  la  rın ya  ra  dıl -
ma  sın  da ma  raq  lı  dır  lar. 

Res  pub  li  ka  mız  da sə  na  ye par  kı  nın 
(şə  hər  ci  yi  nin) ya  ra  dıl  ma  sı ilk də  fə Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 2002-ci il 10 
sent  yabr ta  rix  li “Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sın  da sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı  na döv  lət 
hi  ma  yə  si sa  hə  sin  də əla  və təd  bir  lər 
haq  qın  da” Fər  ma  nın  da müəy  yən edil -
miş  dir. Son  ra  kı dövr  lər  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2008-ci il 
25 av  qust ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə təs  diq 
edil  miş “2008-2015-ci il  lər  də Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da əha  li  nin ər  zaq 
məh  sul  la  rı ilə eti  bar  lı tə  mi  na  tı  na dair 
Döv  lət Proq  ra  mı”n  da və 2008-ci il 15 
sent  yabr ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə təs  diq 
edil  miş “2008-2015-ci il  lər  də Azər  bay -
can Res  pub  li  ka  sın  da yox  sul  lu  ğun 
azal  dıl  ma  sı və da  vam  lı in  ki  şaf Döv  lət 
Proq  ra  mı”n  da nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 
İl  ham Əli  ye  vin 2013-cü il  ap  re  lin 24-də 

STRATEGİYA

Sənaye parklarının Azərbaycan  
iqtisadiyyatında yeri və rolu

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 1993-cü 
il  də ha  ki  miy  yə  tə gə  lən  dən son  ra öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fın  da neft sə  na -
ye  si  nin apa  rı  cı rol oy  na  dı  ğı  nı yük  sək 
qiy  mət  lən  di  rə  rək res  pub  li  ka  mı  zın neft 
st  ra  te  gi  ya  sı  nın ha  zır  lan  ma  sı haq  qın  da 
tap  şı  rıq ver  di və tez  lik  lə Ümum  mil  li 
li  de  rin iş  ti  ra  kı ilə 1994-cü il  də “Əs  rin 
mü  qa  vi  lə  si” im  za  lan  dı. Bu mü  qa  vi  lə -
nin ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz neft sa  tı -
şın  dan bö  yük gə  lir əl  də et  mə  yə baş  la  dı 
və iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı təd  ri  cən bər -
pa edil  di. 

İq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı  na res  pub  li  ka -
mız  da uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di 
is  la  hat  la  rın da güc  lü tə  si  ri ol  muş və iq -
ti  sa  diy  ya  tın ba  zar mü  na  si  bət  lə  ri prin  si-

 pi əsa  sın  da qu  rul  ma  sı  nın bü  növ  rə  si 
qo  yul  muş  dur. Ümum  mil  li li  der Hey -
dər Əli  ye  vin iq  ti  sa  di in  ki  şaf kur  su  nu 
qə  tiy  yət  lə və inam  la hə  ya  ta ke  çi  rən İl -
ham Əli  ye  vin pre  zi  dent  li  yi  nin ilk il  lə -
rin  dən baş  la  ya  raq öl  kə  də so  sial inf  rast-
 ruk  tu  run bər  pa  sı və in  ki  şa  fı  na, iq  ti  sa -
diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə, ye  ni tex  ni-
 ka və tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi  nə xü  su  si 
önəm ver  mə  si res  pub  li  ka  mız  da mil  li 
iq  ti  sa  diy  yat mo  de  li  nin for  ma  laş  ma  sı -
nın əsa  sı  nı qoy  muş  dur. Öl  kə Pre  zi  den-
 ti  nin 2004-cü il  dən baş  la  ya  raq re  gion  la-
 rın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na dair im  za -
la  dı  ğı üç döv  lət proq  ra  mın  dan iki  si 
mü  vəf  fə  qiy  yət  lə hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, 
2014-2018-ci il  lə  ri əha  tə edən üçün  cü 
proq  ram isə uğur  la ic  ra olu  nur.

Bu döv  lət proq  ram  la  rı və di  gər la  yi-
 hə  lər öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa  fı  na 
güc  lü tə  kan ver  miş, 2004-2016-cı il  lər  də 
ümu  mi da  xi  li məh  sul (ÜDM) real ifa -
də  də 3,2 də  fə, o cüm  lə  dən qey  ri-neft 
sek  to  ru 2,7 də  fə, sə  na  ye isə 3,8 də  fə art-
 mış  dır. Res  pub  li  ka  mı  zın st  ra  te  ji val  yu -
ta eh  ti  yat  la  rı 2003-cü ilə nis  bə  tən 26,2 
də  fə yük  sə  lə  rək ha  zır  da 42 mlrd. ABŞ 
dol  la  rı təş  kil edir.

Ame  ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı  nın 26-cı 
Pre  zi  den  ti T.Ruz  velt de  miş  dir ki, bi  zi 
bö  yük mil  lət edən bi  zim var-döv  lə  ti -
miz yox, bu var-döv  lət  dən ne  cə is  ti  fa  də 
et  mə  yi  miz  dir. Bu prin  si  pi əsas gö  tü  rən 
döv  lət baş  çı  sı iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di -
ril  mə  si  ni, xü  su  si  lə sə  na  ye  nin və o cüm-
 lə  dən qey  ri-neft sə  na  ye  si  nin in  ki  şa  fı  nı 
Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi  nin əsa  sı ki  mi 

də  yər  lən  di  rə  rək bu sa  hə  yə hə  mi  şə yük-
 sək diq  qət və qay  ğı ilə ya  na  şır. Məhz 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 2014-cü il öl  kə-
 miz  də “Sə  na  ye ili” elan edil  miş və 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da sə  na  ye -
nin in  ki  şa  fı  na dair 2015-2020-ci il  lər 
üçün Döv  lət Proq  ra  mı” qə  bul olun-
muşdur. Müasir tex  no  lo  gi  ya  la  rın və 
in  no  va  si  ya  la  rın, ha  be  lə qa  baq  cıl təc  rü -
bə  nin tət  bi  qi nə  ti  cə  sin  də sə  na  ye  nin 
müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də uğur  lu nailiy  yət -
lər əl  də edil  miş, bu is  ti  qa  mət  də ye  ni 
sa  hə  lər - kos  mik və hər  bi sə  na  ye sa  hə -
lə  ri for  ma  laş  mış  dır. Bir çox sə  na  ye 
məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı  na gö  rə öl  kə  miz 
özü  nü yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na tə  min et -
mə  yə baş  la  mış  dır. Ke  çən dövr ər  zin  də 
uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  lar və ge -
niş  miq  yas  lı inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri, uy -
ğun biz  nes mü  hi  ti və si  ya  si sa  bit  lik 
res  pub  li  ka  mız  da sə  na  ye  nin da  ha di  na -
mik in  ki  şa  fı üçün əl  ve  riş  li şə  rait for  ma-
 laş  dır  mış  dır. 

Bu  nun  la ya  na  şı 2008-ci il  də başlayan 
ma  liy  yə və iq  ti  sa  di böh  ra  nın hə  lə də 
da  vam et  di  yi bir şə  rait  də qlo  bal  la  şan 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da la  yiq  li yer tut -
maq üçün da  ha mo  dern sə  na  ye  yə bö -
yük eh  ti  yac var  dı. Bu eh  ti  ya  cı isə in  ki -
şaf et  miş öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si  nə əsas  la -
na  raq Azər  bay  can  da sə  na  ye park  la  rı -
nın ya  ra  dıl  ma  sı və bu  na pa  ra  lel ola  raq 
iq  ti  sa  diy  ya  tın mo  dern  ləş  mə  si və də  yiş-
 mə  si he  sa  bı  na ödə  mək müm  kün  dür. 
Bu məq  səd  lə res  pub  li  ka  mız  da müx  tə  lif 
tə  yi  nat  lı sə  na  ye park  la  rı (sə  na  ye mə -
həl  lə  si, sə  na  ye şə  hər  ci  yi, tex  no  lo  gi  ya 
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rin  də fəaliy  yət gös  tə  rən ki  çik və or  ta 
sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı üçün əl  ve  riş  li şə -
raitin tə  min edil  mə  si və yer  lər  də əha  li -
nin is  teh  sal və xid  mət sa  hə  lə  rin  də məş-
 ğul  lu  ğu  nun ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di si -
ya  sə  tin bir qo  lu da sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri -
nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. Öl  kə  miz  də sə  na  ye 
mə  həl  lə  lə  ri  nin qu  rul  ma  sı ilə bağ  lı təd -
bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min et -
mək və bu pro  se  si sü  rət  lən  dir  mək 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin mü  va  fiq fər  ma  nı  na uy -
ğun ola  raq Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2015-
ci il 13 may ta  rix  li 186 nöm  rə  li Qə  ra  rı 
ilə “Sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri haq  qın  da Nü -
mu  nə  vi Əsas  na  mə” təs  diq edil  miş  dir. 
Fər  ma  na və əsas  na  mə  yə gö  rə sə  na  ye 
mə  həl  lə  si de  dik  də sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə-
 ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün zə  ru  ri 
inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik olan, ki  çik və or  ta 
sa  hib  kar  lar tə  rə  fin  dən məh  sul is  teh  sa  lı 
və xid  mət gös  tə  ril  mə  si məq  sə  di ilə is  ti-
 fa  də edi  lən əra  zi ba  şa dü  şü  lür.

Azər  bay  can  da ilk sə  na  ye mə  həl  lə  si 

bu gün  lər  də is  ti  fa  də  yə ve  ri  lən Neft  ça  la 
Sə  na  ye Mə  həl  lə  si  dir. Bu əra  zi  də yer  lə -
şən 9 müəs  si  sə və 1 sa  hib  kar  lıq ema  lat-
 xa  na  sı av  to  mo  bil, ba  lıq ye  mi, plas  tik 
mə  mu  lat  lar, su  var  ma sis  tem  lə  ri, po -
lieti  len su  var  ma bo  ru  la  rı, ka  ğız stə  kan-
 lar və ha  zır iç  ki  lər is  teh  sa  lı, mo  dul 
tip  li mək  təb bi  na  la  rı  nın qu  raş  dı  rıl  ma -
sı, ba  lıq ema  lı və kon  serv  ləş  di  ril  mə  si 
ilə məş  ğul ola  caq  dır. Mə  həl  lə  də ümu -
mi  lik  də 500-ə ya  xın iş ye  ri ya  ra  dıl  mış -
dır. Sa  hib  kar  la  rın ma  ra  ğı nə  zə  rə alı  na -
raq əra  zi ge  niş  lən  di  ri  lə  cək  dir. Ha  zır  da 
Ma  sal  lı və Ha  cı  qa  bul sə  na  ye mə  həl  lə -
lə  ri  nin ti  kin  ti  si sü  rət  lə da  vam edir və 
bu ilin so  nu  na Ma  sal  lı Sə  na  ye Mə  həl -
lə  si  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si göz  lə  ni  lir. 
Qeyd et  mək la  zım  dır ki, sə  na  ye mə -
həl  lə  lə  ri  nin is  ti  fa  də üçün ha  zır  lan  ma  sı 
yü  kü də döv  lə  tin üzə  ri  nə dü  şür.

Öl  kə  miz  də qey  ri-ənə  nə  vi sə  na  ye 
sa  hə  lə  ri ilə ya  na  şı, ənə  nə  vi sə  na  ye sa -
hə  lə  ri  nin bər  pa  sı və in  ki  şa  fı  na da bö -
yük diq  qət ye  ti  ri  lir. Xü  su  si  lə son vaxt -
lar mil  li sər  və  ti  miz və xa  ri  cə çı  xı  şı olan 

xal  ça  çı  lı  ğın in  ki  şa  fı  na diq  qət ar  tı  rıl -
mış  dır. Bu məq  səd  lə “Azər  xal  ça” ASC-
nin ya  ra  dıl  ma  sı, böl  gə  lər  də 10-a ya  xın 
xal  ça  çı  lıq fab  ri  ki  nin, Sum  qa  yıt  da əyi  ri-
 ci-bo  ya fab  ri  ki  nin ti  kin  ti  si apa  rı  lır ki, 
bu da ya  xın vaxt  lar  da xal  ça is  teh  sa  lın -
da həm bo  ya, həm də ip  lik  dən xa  ri  ci 
ası  lı  lı  ğa son qo  ya  caq, xal  ça məh  sul  la  rı 
ilə xa  ri  ci ba  zar  la  ra çıx  maq üçün bö  yük 
im  kan ya  ra  da  caq  dır.

Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci ilin 
doq  quz ayı  nın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı -
nın ye  kun  la  rı  na və qar  şı  da du  ran və  zi -
fə  lə  rə həsr olun  muş ic  la  sın  da  kı çı  xı  şın -
da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 
qeyd et  miş  dir ki, res  pub  li  ka  mı  zın hər 
bir ra  yo  nun  da müasir sə  na  ye zo  na  la  rı 
ya  ra  dıl  ma  lı və bü  tün inf  rast  ruk  tur, bü -
tün ti  ki  li  lər döv  lət tə  rə  fin  dən in  şa edil -
mə  li  dir.

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin rəh  bər  li  yi ilə hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də res-
publikamızda son il  lər ümu  mi da  xi  li 
məh  sul  da qey  ri-neft sə  na  ye  si  nin pa  yı 
da  vam  lı ola  raq ar  tır və iq  ti  sa  diy  ya  ta 
ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya  nın ümu  mi həc  min-
 də da  xi  li sər  ma  yə  lər xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya -
la  rı  xey  li üs  tə  lə  yir. Bu da onu sü  but 
edir ki, neft gə  lir  lə  ri öl  kə  miz  də sə  mə  rə-
 li is  ti  fa  də olu  nur və di  na  mik iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın möh  kəm tə  mə  li qu  ru  lub. 

Azərbaycanı qlo  bal tran  zit mər  kə  zi -
nə, mü  hüm lo  gis  tik mə  ka  na çe  vi  rə  cək 
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun bu 
gün  lər  də açı  lı  şı so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın 
mü  hüm tər  kib his  sə  si olan nəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun for  ma  laş  ma  sı  na res-
 pub  li  ka  mız  da güc  lü sər  ma  yə qo  yul -
ma  sı  nı bir da  ha nü  ma  yiş et  dir  di. Açı  lış-
 da İl  ham Əli  yev de  miş  dir ki, bu də  mir 
yo  lu Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat xə  ri  tə  si  nin 
önəm  li his  sə  si  nə çev  ril  mək  lə həm öl  kə-
 miz, həm böl  gə və həm də dün  ya üçün 
bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, sə  na  ye park  la  rı -
nın ya  ra  dıl  ma  sı sü  rət  li in  ki  şaf, müs  tə -
qil si  ya  sət və qüd  rət  li döv  lət qu  ru  cu  lu -
ğu mər  hə  lə  si  ni ya  şa  yan Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi da -
vam  lı in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın priori  tet 
is  ti  qa  mə  ti  dir və öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
apa  rı  cı qüv  və  si  nə çev  ril  miş  dir.

STRATEGİYA

im  za  la  dı  ğı “Sə  na  ye park  la  rı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı haq  qın  da Nü  mu  nə  vi Əsas  na -
mə”  nin təs  diq edil  mə  si ba  rə  də Fər  ma -
nı isə bu sa  hə  də dö  nüş nöq  tə  si ol  du və 
öl  kə  miz  də müx  tə  lif tə  yi  nat  lı sə  na  ye 
park  la  rı  nın tə  si  si is  ti  qa  mə  tin  də sə  rən -
cam  lar im  za  lan  dı, konk  ret iş  lər gö  rül -
mə  yə baş  lan  dı. Bu  nun  la pa  ra  lel biz  nes 
təş  ki  lat  la  rı  nı cəlb et  mək üçün sə  na  ye 
park  la  rın  da fəaliy  yət gös  tə  rə  cək re  zi -
dent  lər (sə  na  ye par  kı  nın qey  diy  yat şə -
ha  dət  na  mə  si  ni al  mış və sə  na  ye par  kın-
 da fəaliy  yət gös  tə  rən hü  qu  qi şəxs və ya 
hü  qu  qi şəxs ya  rat  ma  dan sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rən fi  zi  ki şəxs) 7 
il müd  də  ti  nə əm  lak, tor  paq və mən  fəət 
ver  gi  lə  rin  dən, is  teh  sal məq  sə  di ilə id -
xal et  dik  lə  ri tex  ni  ka  nın, tex  no  lo  ji ava -
dan  lıq  la  rın və qur  ğu  la  rın id  xa  lı za  ma -
nı əla  və də  yər ver  gi  sin  dən və göm  rük 
ver  gi  sin  dən azad olu  nur  lar. Be  lə yük -
sək döv  lət dəs  tə  yi və sti  mul  laş  dı  rı  cı 
təd  bir  lər sa  yə  sin  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin mü  va  fiq sə -
rən  cam  la  rı ilə 2011-ci il  dən in  di  yə ki  mi 
kim  ya, tək  rar emal, gə  mi  qa  yır  ma is  ti -
qa  mə  tin  də yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lar, 
yün  gül sə  na  ye, əc  za  çı  lıq sa  hə  lə  rin  də 
ix  ti  sas  laş  mış sə  na  ye və tex  no  lo  gi  ya  lar 
park  la  rı ya  ra  dıl  mış  dır.

Tex  no  lo  gi  ya par  kı (Tex  no  park) ilk 
də  fə ABŞ-da İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə -

sin  dən son  ra Sten  ford Uni  ver  si  te  tin  də 
ma  liy  yə mə  sə  lə  lə  ri  ni həll et  mək üçün 
uni  ver  si  te  tə məx  sus tor  paq sa  hə  si  ni 
yük  sək tex  no  lo  gi  ya  ya ma  lik şir  kət  lə  rə 
ica  rə  yə ver  mək  lə ya  ra  dı  lıb. Bu  ra  da 
həm də məq  səd uni  ver  si  tet mə  zun  la  rı-
 nın bir his  sə  si  ni hə  min şir  kət  lər  də iş  lə 
tə  min et  mək və şir  kət  lə  rin yük  sək ix  ti-
 sas  lı mü  tə  xəs  sis  lə  rə olan eh  ti  ya  cı  nı 
ödə  mək ol  muş  dur. Ke  çən əs  rin 70-ci 
il  lə  rin  dən baş  la  ya  raq Av  ro  pa öl  kə  lə -
rin  də də Ame  ri  ka tip  li sə  na  ye park  la  rı 
ya  ra  dıl  mış və bu  ra  da da yal  nız bir tə -
sis  çi  nin öz tor  paq  la  rı  nı elm tu  tum  lu 
sa  hib  kar  la  ra ica  rə  yə ver  mə  si for  ma  sın-
 da hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir.

Tex  no  park  lar in  no  va  si  ya  lı iq  ti  sa  diy -
ya  tın əsas hə  rə  kət  ve  ri  ci qüv  və  si ki  mi 
mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın ye  ni sa  hə  lə  ri  nin for-
 ma  laş  ma  sın  da və rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li 
ol  ma  sın  da bö  yük rol oy  na  yır. Dün  ya 
təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, tex  no  park  la  rın ya -
ra  dıl  ma  sı öl  kə  də müəy  yən sa  hə  lə  rin 
sıç  ra  yış  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min edir. Bu gün 
müasir döv  rü  müz ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar, 
in  no  va  si  ya  lar əsa  sın  da for  ma  laş  dı  ğın -
dan tex  no  lo  ji park  lar in  ki  şa  fın lo  ko  mo -
ti  vi  nə çev  ri  lir  lər. Ona gö  rə də Azər  bay -
can döv  lə  ti  nin son za  man  lar xü  su  si iq  ti-
 sa  di zo  na  la  ra olan mü  na  si  bə  tin  dən gö -
rü  nür ki, hö  ku  mət bun  dan son  ra sə  na  ye 
park  la  rı  na və tex  no  park  la  rın qu  rul  ma -

sı  na da  ha çox üs  tün  lük ve  rə  cək. Tex  no -
park  la  rın xü  su  si  lə in  for  ma  si  ya və kom -
mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı sa  hə  sin  də 
bö  yük uğur  lar gə  tir  di  yi  ni nə  zə  rə ala  raq 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 2012-ci il no  yab-
 rın 5-də Sum  qa  yıt şə  hə  rin  də “Yük  sək 
Tex  no  lo  gi  ya  lar Par  kı  nın (“YT Park”) 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da” Fər  man ver  di. 
17 za  vod  dan iba  rət olan “YT Park” res-
 pub  li  ka  mız  da ən bö  yük tex  no  park ol -
maq  la in  for  ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya 
tex  no  lo  gi  ya  la  rı, te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya və 
kos  mos, ener  ji sə  mə  rə  li  li  yi sa  hə  lə  rin  də 
təd  qi  qat  lar apa  rıl  ma  sı, ye  ni və yük  sək 
tex  no  lo  gi  ya  la  rın ha  zır  lan  ma  sı üçün zə -
ru  ri inf  rast  ruk  tu  ru, mad  di-tex  ni  ki ba -
za  sı və ida  rəet  mə qu  rum  la  rı olan əra -
zi  dir. Onu da qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
tex  no  park st  ruk  tur  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
üçün  və  saitin 75 faizin  dən ço  xu  nu 
döv  lət ve  rir.

Re  gion  lar  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, yer  li eh  ti  yat  lar -
dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də olun  maq  la sə  na  ye 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, is  teh  sal 
pro  se  si  nin təş  ki  lin  də inf  rast  ruk  tur 
xərc  lə  rinin azal  dıl  ma  sı, sa  hib  kar  lar 
ara  sın  da koope  ra  si  ya əla  qə  lə  ri  nin güc -
lən  di  ril  mə  si, sə  na  ye və xid  mət sa  hə  lə -

Sə  na  ye park  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı sü  rət  li in  ki  şaf, müs  tə  qil 

si  ya  sət və qüd  rət  li döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu mər  hə  lə  si  ni ya  şa 

yan Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi da  vam

 lı in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın priori  tet is  ti  qa  mə  ti  dir
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rin  də fəaliy  yət gös  tə  rən ki  çik və or  ta 
sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı üçün əl  ve  riş  li şə -
raitin tə  min edil  mə  si və yer  lər  də əha  li -
nin is  teh  sal və xid  mət sa  hə  lə  rin  də məş-
 ğul  lu  ğu  nun ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di si -
ya  sə  tin bir qo  lu da sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri -
nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. Öl  kə  miz  də sə  na  ye 
mə  həl  lə  lə  ri  nin qu  rul  ma  sı ilə bağ  lı təd -
bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tə  min et -
mək və bu pro  se  si sü  rət  lən  dir  mək 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin mü  va  fiq fər  ma  nı  na uy -
ğun ola  raq Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2015-
ci il 13 may ta  rix  li 186 nöm  rə  li Qə  ra  rı 
ilə “Sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri haq  qın  da Nü -
mu  nə  vi Əsas  na  mə” təs  diq edil  miş  dir. 
Fər  ma  na və əsas  na  mə  yə gö  rə sə  na  ye 
mə  həl  lə  si de  dik  də sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə-
 ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün zə  ru  ri 
inf  rast  ruk  tu  ra ma  lik olan, ki  çik və or  ta 
sa  hib  kar  lar tə  rə  fin  dən məh  sul is  teh  sa  lı 
və xid  mət gös  tə  ril  mə  si məq  sə  di ilə is  ti-
 fa  də edi  lən əra  zi ba  şa dü  şü  lür.

Azər  bay  can  da ilk sə  na  ye mə  həl  lə  si 

bu gün  lər  də is  ti  fa  də  yə ve  ri  lən Neft  ça  la 
Sə  na  ye Mə  həl  lə  si  dir. Bu əra  zi  də yer  lə -
şən 9 müəs  si  sə və 1 sa  hib  kar  lıq ema  lat-
 xa  na  sı av  to  mo  bil, ba  lıq ye  mi, plas  tik 
mə  mu  lat  lar, su  var  ma sis  tem  lə  ri, po -
lieti  len su  var  ma bo  ru  la  rı, ka  ğız stə  kan-
 lar və ha  zır iç  ki  lər is  teh  sa  lı, mo  dul 
tip  li mək  təb bi  na  la  rı  nın qu  raş  dı  rıl  ma -
sı, ba  lıq ema  lı və kon  serv  ləş  di  ril  mə  si 
ilə məş  ğul ola  caq  dır. Mə  həl  lə  də ümu -
mi  lik  də 500-ə ya  xın iş ye  ri ya  ra  dıl  mış -
dır. Sa  hib  kar  la  rın ma  ra  ğı nə  zə  rə alı  na -
raq əra  zi ge  niş  lən  di  ri  lə  cək  dir. Ha  zır  da 
Ma  sal  lı və Ha  cı  qa  bul sə  na  ye mə  həl  lə -
lə  ri  nin ti  kin  ti  si sü  rət  lə da  vam edir və 
bu ilin so  nu  na Ma  sal  lı Sə  na  ye Mə  həl -
lə  si  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si göz  lə  ni  lir. 
Qeyd et  mək la  zım  dır ki, sə  na  ye mə -
həl  lə  lə  ri  nin is  ti  fa  də üçün ha  zır  lan  ma  sı 
yü  kü də döv  lə  tin üzə  ri  nə dü  şür.

Öl  kə  miz  də qey  ri-ənə  nə  vi sə  na  ye 
sa  hə  lə  ri ilə ya  na  şı, ənə  nə  vi sə  na  ye sa -
hə  lə  ri  nin bər  pa  sı və in  ki  şa  fı  na da bö -
yük diq  qət ye  ti  ri  lir. Xü  su  si  lə son vaxt -
lar mil  li sər  və  ti  miz və xa  ri  cə çı  xı  şı olan 

xal  ça  çı  lı  ğın in  ki  şa  fı  na diq  qət ar  tı  rıl -
mış  dır. Bu məq  səd  lə “Azər  xal  ça” ASC-
nin ya  ra  dıl  ma  sı, böl  gə  lər  də 10-a ya  xın 
xal  ça  çı  lıq fab  ri  ki  nin, Sum  qa  yıt  da əyi  ri-
 ci-bo  ya fab  ri  ki  nin ti  kin  ti  si apa  rı  lır ki, 
bu da ya  xın vaxt  lar  da xal  ça is  teh  sa  lın -
da həm bo  ya, həm də ip  lik  dən xa  ri  ci 
ası  lı  lı  ğa son qo  ya  caq, xal  ça məh  sul  la  rı 
ilə xa  ri  ci ba  zar  la  ra çıx  maq üçün bö  yük 
im  kan ya  ra  da  caq  dır.

Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2017-ci ilin 
doq  quz ayı  nın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı -
nın ye  kun  la  rı  na və qar  şı  da du  ran və  zi -
fə  lə  rə həsr olun  muş ic  la  sın  da  kı çı  xı  şın -
da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 
qeyd et  miş  dir ki, res  pub  li  ka  mı  zın hər 
bir ra  yo  nun  da müasir sə  na  ye zo  na  la  rı 
ya  ra  dıl  ma  lı və bü  tün inf  rast  ruk  tur, bü -
tün ti  ki  li  lər döv  lət tə  rə  fin  dən in  şa edil -
mə  li  dir.

Öl  kə Pre  zi  den  ti  nin rəh  bər  li  yi ilə hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də res-
publikamızda son il  lər ümu  mi da  xi  li 
məh  sul  da qey  ri-neft sə  na  ye  si  nin pa  yı 
da  vam  lı ola  raq ar  tır və iq  ti  sa  diy  ya  ta 
ya  tı  rı  lan in  ves  ti  si  ya  nın ümu  mi həc  min-
 də da  xi  li sər  ma  yə  lər xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya -
la  rı  xey  li üs  tə  lə  yir. Bu da onu sü  but 
edir ki, neft gə  lir  lə  ri öl  kə  miz  də sə  mə  rə-
 li is  ti  fa  də olu  nur və di  na  mik iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın möh  kəm tə  mə  li qu  ru  lub. 

Azərbaycanı qlo  bal tran  zit mər  kə  zi -
nə, mü  hüm lo  gis  tik mə  ka  na çe  vi  rə  cək 
Ba  kı-Tbi  li  si-Qars də  mir yo  lu  nun bu 
gün  lər  də açı  lı  şı so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın 
mü  hüm tər  kib his  sə  si olan nəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun for  ma  laş  ma  sı  na res-
 pub  li  ka  mız  da güc  lü sər  ma  yə qo  yul -
ma  sı  nı bir da  ha nü  ma  yiş et  dir  di. Açı  lış-
 da İl  ham Əli  yev de  miş  dir ki, bu də  mir 
yo  lu Av  ra  si  ya  nın nəq  liy  yat xə  ri  tə  si  nin 
önəm  li his  sə  si  nə çev  ril  mək  lə həm öl  kə-
 miz, həm böl  gə və həm də dün  ya üçün 
bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, sə  na  ye park  la  rı -
nın ya  ra  dıl  ma  sı sü  rət  li in  ki  şaf, müs  tə -
qil si  ya  sət və qüd  rət  li döv  lət qu  ru  cu  lu -
ğu mər  hə  lə  si  ni ya  şa  yan Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi da -
vam  lı in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın priori  tet 
is  ti  qa  mə  ti  dir və öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
apa  rı  cı qüv  və  si  nə çev  ril  miş  dir.

STRATEGİYA

im  za  la  dı  ğı “Sə  na  ye park  la  rı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı haq  qın  da Nü  mu  nə  vi Əsas  na -
mə”  nin təs  diq edil  mə  si ba  rə  də Fər  ma -
nı isə bu sa  hə  də dö  nüş nöq  tə  si ol  du və 
öl  kə  miz  də müx  tə  lif tə  yi  nat  lı sə  na  ye 
park  la  rı  nın tə  si  si is  ti  qa  mə  tin  də sə  rən -
cam  lar im  za  lan  dı, konk  ret iş  lər gö  rül -
mə  yə baş  lan  dı. Bu  nun  la pa  ra  lel biz  nes 
təş  ki  lat  la  rı  nı cəlb et  mək üçün sə  na  ye 
park  la  rın  da fəaliy  yət gös  tə  rə  cək re  zi -
dent  lər (sə  na  ye par  kı  nın qey  diy  yat şə -
ha  dət  na  mə  si  ni al  mış və sə  na  ye par  kın-
 da fəaliy  yət gös  tə  rən hü  qu  qi şəxs və ya 
hü  qu  qi şəxs ya  rat  ma  dan sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rən fi  zi  ki şəxs) 7 
il müd  də  ti  nə əm  lak, tor  paq və mən  fəət 
ver  gi  lə  rin  dən, is  teh  sal məq  sə  di ilə id -
xal et  dik  lə  ri tex  ni  ka  nın, tex  no  lo  ji ava -
dan  lıq  la  rın və qur  ğu  la  rın id  xa  lı za  ma -
nı əla  və də  yər ver  gi  sin  dən və göm  rük 
ver  gi  sin  dən azad olu  nur  lar. Be  lə yük -
sək döv  lət dəs  tə  yi və sti  mul  laş  dı  rı  cı 
təd  bir  lər sa  yə  sin  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin mü  va  fiq sə -
rən  cam  la  rı ilə 2011-ci il  dən in  di  yə ki  mi 
kim  ya, tək  rar emal, gə  mi  qa  yır  ma is  ti -
qa  mə  tin  də yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lar, 
yün  gül sə  na  ye, əc  za  çı  lıq sa  hə  lə  rin  də 
ix  ti  sas  laş  mış sə  na  ye və tex  no  lo  gi  ya  lar 
park  la  rı ya  ra  dıl  mış  dır.

Tex  no  lo  gi  ya par  kı (Tex  no  park) ilk 
də  fə ABŞ-da İkin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə -

sin  dən son  ra Sten  ford Uni  ver  si  te  tin  də 
ma  liy  yə mə  sə  lə  lə  ri  ni həll et  mək üçün 
uni  ver  si  te  tə məx  sus tor  paq sa  hə  si  ni 
yük  sək tex  no  lo  gi  ya  ya ma  lik şir  kət  lə  rə 
ica  rə  yə ver  mək  lə ya  ra  dı  lıb. Bu  ra  da 
həm də məq  səd uni  ver  si  tet mə  zun  la  rı-
 nın bir his  sə  si  ni hə  min şir  kət  lər  də iş  lə 
tə  min et  mək və şir  kət  lə  rin yük  sək ix  ti-
 sas  lı mü  tə  xəs  sis  lə  rə olan eh  ti  ya  cı  nı 
ödə  mək ol  muş  dur. Ke  çən əs  rin 70-ci 
il  lə  rin  dən baş  la  ya  raq Av  ro  pa öl  kə  lə -
rin  də də Ame  ri  ka tip  li sə  na  ye park  la  rı 
ya  ra  dıl  mış və bu  ra  da da yal  nız bir tə -
sis  çi  nin öz tor  paq  la  rı  nı elm tu  tum  lu 
sa  hib  kar  la  ra ica  rə  yə ver  mə  si for  ma  sın-
 da hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir.

Tex  no  park  lar in  no  va  si  ya  lı iq  ti  sa  diy -
ya  tın əsas hə  rə  kət  ve  ri  ci qüv  və  si ki  mi 
mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın ye  ni sa  hə  lə  ri  nin for-
 ma  laş  ma  sın  da və rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li 
ol  ma  sın  da bö  yük rol oy  na  yır. Dün  ya 
təc  rü  bə  si gös  tə  rir ki, tex  no  park  la  rın ya -
ra  dıl  ma  sı öl  kə  də müəy  yən sa  hə  lə  rin 
sıç  ra  yış  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min edir. Bu gün 
müasir döv  rü  müz ye  ni tex  no  lo  gi  ya  lar, 
in  no  va  si  ya  lar əsa  sın  da for  ma  laş  dı  ğın -
dan tex  no  lo  ji park  lar in  ki  şa  fın lo  ko  mo -
ti  vi  nə çev  ri  lir  lər. Ona gö  rə də Azər  bay -
can döv  lə  ti  nin son za  man  lar xü  su  si iq  ti-
 sa  di zo  na  la  ra olan mü  na  si  bə  tin  dən gö -
rü  nür ki, hö  ku  mət bun  dan son  ra sə  na  ye 
park  la  rı  na və tex  no  park  la  rın qu  rul  ma -

sı  na da  ha çox üs  tün  lük ve  rə  cək. Tex  no -
park  la  rın xü  su  si  lə in  for  ma  si  ya və kom -
mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı sa  hə  sin  də 
bö  yük uğur  lar gə  tir  di  yi  ni nə  zə  rə ala  raq 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 2012-ci il no  yab-
 rın 5-də Sum  qa  yıt şə  hə  rin  də “Yük  sək 
Tex  no  lo  gi  ya  lar Par  kı  nın (“YT Park”) 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da” Fər  man ver  di. 
17 za  vod  dan iba  rət olan “YT Park” res-
 pub  li  ka  mız  da ən bö  yük tex  no  park ol -
maq  la in  for  ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya 
tex  no  lo  gi  ya  la  rı, te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya və 
kos  mos, ener  ji sə  mə  rə  li  li  yi sa  hə  lə  rin  də 
təd  qi  qat  lar apa  rıl  ma  sı, ye  ni və yük  sək 
tex  no  lo  gi  ya  la  rın ha  zır  lan  ma  sı üçün zə -
ru  ri inf  rast  ruk  tu  ru, mad  di-tex  ni  ki ba -
za  sı və ida  rəet  mə qu  rum  la  rı olan əra -
zi  dir. Onu da qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
tex  no  park st  ruk  tur  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
üçün  və  saitin 75 faizin  dən ço  xu  nu 
döv  lət ve  rir.

Re  gion  lar  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti -
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, yer  li eh  ti  yat  lar -
dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də olun  maq  la sə  na  ye 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, is  teh  sal 
pro  se  si  nin təş  ki  lin  də inf  rast  ruk  tur 
xərc  lə  rinin azal  dıl  ma  sı, sa  hib  kar  lar 
ara  sın  da koope  ra  si  ya əla  qə  lə  ri  nin güc -
lən  di  ril  mə  si, sə  na  ye və xid  mət sa  hə  lə -

Sə  na  ye park  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı sü  rət  li in  ki  şaf, müs  tə  qil 

si  ya  sət və qüd  rət  li döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu mər  hə  lə  si  ni ya  şa 

yan Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi da  vam

 lı in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın priori  tet is  ti  qa  mə  ti  dir
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vam et  di  ri  lir. Döv  lət baş  çı  sı Ümum-
 mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin baş  lı  ca 
hə  yat prin  si  pi olan xal  qa, mil  lə  tə 
xid  mət və sə  da  qət ama  lı  nı ya  şa  dır. 
Məhz onun rəh  bər  li  yi al  tın  da Hey -
dər Əli  yev si  ya  sə  ti, gə  lə  cə  yə is  ti  qa -

mət  lən  miş st  ra  te  ji in  ki  şaf kur  su da -
vam  lı şə  kil  də irə  li  lə  yir və öl  kə  mi  zin 
uğur  la  rı  nın əsa  sı  nı təş  kil edir.

Azər  bay  can döv  lə  ti in  san  la  rın 
so  sial ri  fa  hı  nı, sağ  lam  lı  ğı  nı priori  tet 
mə  sə  lə ki  mi daim diq  qət mər  kə  zin-

 də sax  la  yır. Əla  mət  dar hal  dır ki, 
son 10 il  də öl  kə büd  cə  sin  də sə  hiy  yə 
xərc  lə  ri 7 də  fə  dən çox art  mış  dır. 
Azər  bay  can  da müasir tibb ava  dan -
lı  ğı və ci  haz  lar  la təc  hiz olun  muş 
500-dən ar  tıq sə  hiy  yə müəs  si  sə  si 

SAĞLAMLIQ

səhiyyənin dinamik inkişafı 
Azərbaycanın sosial siyasətinin  

prioritet istiqamətlərindən biridir

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev sə  hiy -
yə  ni cə  miy  yət və döv  lət hə  ya  tın  da 
ən mü  hüm, priori  tet sa  hə ki  mi qiy -
mət  lən  di  rə  rək de  yir  di: “Sə  hiy  yə bi -
zim üçün, hər bir cə  miy  yət və döv -
lət üçün çox la  zım  lı, hə  ya  tın bü  tün 
sa  hə  lə  ri  ni əha  tə edən sa  hə  dir. Onun 
üçün zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rü  lüb və gə -
lə  cək  də də gö  rü  lə  cək  dir”.

1969-1982-ci il  lər  də Azər  bay  ca  na 
rəh  bər  lik et  miş Hey  dər Əli  yev hə  lə 
o dövr  dən sə  hiy  yə sis  te  mi  nin in  ki -
şa  fı ilə bağ  lı təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi-
 ril  mə  si  ni möv  cud tib  bi ob  yekt  lə  rin 
abad  laş  dı  rıl  ma  sı, ye  ni sə  hiy  yə 
müəs  si  sə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, əha  li -
nin küt  lə  vi dis  pan  ser qey  diy  ya  tı  na 

alın  ma  sı və sa  hə hə  kim  lə  ri  nin işi -
nin fəal  laş  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  lə  rin  də 
gö  rür  dü. Ulu ön  dər öl  kə  miz  də sağ-
 lam  lıq zo  na  la  rı və is  ti  ra  hət ev  lə  ri -
nin ya  ra  dıl  ma  sı  na, abad  laş  dır  ma 
iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı  na, möv  cud sə -
hiy  yə ocaq  la  rı  nın pro  fi  li  nin ge  niş -
lən  di  ril  mə  si  nə daim cid  di əhə  miy -
yət ve  rir  di.

Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü ilin 
iyun ayı  nın 15-də ye  ni  dən Azər  bay-
 ca  na rəh  bər  li  yə qa  yı  dı  şın  dan son  ra 
res  pub  li  ka sə  hiy  yə  si  nin, həm  çi  nin 
Azər  bay  can tibb el  mi və tibb təh  si  li 
sis  te  mi  nin in  ki  şa  fı  nın ye  ni mər  hə  lə-
 si baş  lan  dı. Onun xü  su  si diq  qət və 
qay  ğı  sı sa  yə  sin  də müs  tə  qil  lik döv -
rün  də öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin in  ki -
şa  fı və əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın qo -
run  ma  sı sa  hə  sin  də əhə  miy  yət  li 
nailiy  yət  lər əl  də et  mək müm  kün 
ol  du. Hey  dər Əli  ye  vin bi  la  va  si  tə 
rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  nin sə  hiy  yə sis  te -
min  də ar  dı  cıl və məq  səd  yön  lü iş  lər 
gö  rül  dü, is  la  hat  lar apa  rıl  dı. Bu iş  də 
ilk növ  bə  də sə  hiy  yə  nin hü  qu  qi-nor-
 ma  tiv ba  za  sı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
və dün  ya stan  dart  la  rı sə  viy  yə  si  nə 
yük  səl  dil  mə  si daim diq  qət mər  kə -
zin  də sax  la  nıl  dı. Hə  min məq  səd  lə 
öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin qa  nun  ve  ri  ci -
lik ba  za  sı  nı güc  lən  di  rən bir sı  ra qa -
nun  lar, o cüm  lə  dən “Əha  li  nin sağ -
lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı haq  qın  da”, 
“Qan və onun kom  po  nent  lə  ri  nin 
do  nor  lu  ğu haq  qın  da”, “İn  sa  nın im -

mun  ça  tış  maz  lı  ğı vi  ru  su  nun tö  rət  di-
 yi xəs  tə  li  yin (AİDS) ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı haq  qın  da”, “Əc -
za  çı  lıq fəaliy  yə  ti haq  qın  da”, “İn  san 
or  qan və (və ya) to  xu  ma  la  rı  nın 
transp  lan  ta  si  ya  sı haq  qın  da”, “Tib  bi 
sı  ğor  ta haq  qın  da” və s. qa  nun  lar 
Mil  li Məc  lis tə  rə  fin  dən qə  bul edil  di. 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də QİÇS və və -
rəm xəs  tə  lik  lə  ri  nin ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nı al  maq məq  sə  di ilə mil  li 
proq  ram  lar iş  lə  nib ha  zır  lan  dı.

Bu gün di  gər sa  hə  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, sə  hiy  yə sa  hə  sin  də də Ulu ön -
də  rin si  ya  si kur  su Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl -
ham Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da -

Kamaləddin Qafarov
Milli Məclisin deputatı
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vam et  di  ri  lir. Döv  lət baş  çı  sı Ümum-
 mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin baş  lı  ca 
hə  yat prin  si  pi olan xal  qa, mil  lə  tə 
xid  mət və sə  da  qət ama  lı  nı ya  şa  dır. 
Məhz onun rəh  bər  li  yi al  tın  da Hey -
dər Əli  yev si  ya  sə  ti, gə  lə  cə  yə is  ti  qa -

mət  lən  miş st  ra  te  ji in  ki  şaf kur  su da -
vam  lı şə  kil  də irə  li  lə  yir və öl  kə  mi  zin 
uğur  la  rı  nın əsa  sı  nı təş  kil edir.

Azər  bay  can döv  lə  ti in  san  la  rın 
so  sial ri  fa  hı  nı, sağ  lam  lı  ğı  nı priori  tet 
mə  sə  lə ki  mi daim diq  qət mər  kə  zin-

 də sax  la  yır. Əla  mət  dar hal  dır ki, 
son 10 il  də öl  kə büd  cə  sin  də sə  hiy  yə 
xərc  lə  ri 7 də  fə  dən çox art  mış  dır. 
Azər  bay  can  da müasir tibb ava  dan -
lı  ğı və ci  haz  lar  la təc  hiz olun  muş 
500-dən ar  tıq sə  hiy  yə müəs  si  sə  si 
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səhiyyənin dinamik inkişafı 
Azərbaycanın sosial siyasətinin  

prioritet istiqamətlərindən biridir

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev sə  hiy -
yə  ni cə  miy  yət və döv  lət hə  ya  tın  da 
ən mü  hüm, priori  tet sa  hə ki  mi qiy -
mət  lən  di  rə  rək de  yir  di: “Sə  hiy  yə bi -
zim üçün, hər bir cə  miy  yət və döv -
lət üçün çox la  zım  lı, hə  ya  tın bü  tün 
sa  hə  lə  ri  ni əha  tə edən sa  hə  dir. Onun 
üçün zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rü  lüb və gə -
lə  cək  də də gö  rü  lə  cək  dir”.

1969-1982-ci il  lər  də Azər  bay  ca  na 
rəh  bər  lik et  miş Hey  dər Əli  yev hə  lə 
o dövr  dən sə  hiy  yə sis  te  mi  nin in  ki -
şa  fı ilə bağ  lı təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi-
 ril  mə  si  ni möv  cud tib  bi ob  yekt  lə  rin 
abad  laş  dı  rıl  ma  sı, ye  ni sə  hiy  yə 
müəs  si  sə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, əha  li -
nin küt  lə  vi dis  pan  ser qey  diy  ya  tı  na 

alın  ma  sı və sa  hə hə  kim  lə  ri  nin işi -
nin fəal  laş  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  lə  rin  də 
gö  rür  dü. Ulu ön  dər öl  kə  miz  də sağ-
 lam  lıq zo  na  la  rı və is  ti  ra  hət ev  lə  ri -
nin ya  ra  dıl  ma  sı  na, abad  laş  dır  ma 
iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı  na, möv  cud sə -
hiy  yə ocaq  la  rı  nın pro  fi  li  nin ge  niş -
lən  di  ril  mə  si  nə daim cid  di əhə  miy -
yət ve  rir  di.

Hey  dər Əli  ye  vin 1993-cü ilin 
iyun ayı  nın 15-də ye  ni  dən Azər  bay-
 ca  na rəh  bər  li  yə qa  yı  dı  şın  dan son  ra 
res  pub  li  ka sə  hiy  yə  si  nin, həm  çi  nin 
Azər  bay  can tibb el  mi və tibb təh  si  li 
sis  te  mi  nin in  ki  şa  fı  nın ye  ni mər  hə  lə-
 si baş  lan  dı. Onun xü  su  si diq  qət və 
qay  ğı  sı sa  yə  sin  də müs  tə  qil  lik döv -
rün  də öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin in  ki -
şa  fı və əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın qo -
run  ma  sı sa  hə  sin  də əhə  miy  yət  li 
nailiy  yət  lər əl  də et  mək müm  kün 
ol  du. Hey  dər Əli  ye  vin bi  la  va  si  tə 
rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  nin sə  hiy  yə sis  te -
min  də ar  dı  cıl və məq  səd  yön  lü iş  lər 
gö  rül  dü, is  la  hat  lar apa  rıl  dı. Bu iş  də 
ilk növ  bə  də sə  hiy  yə  nin hü  qu  qi-nor-
 ma  tiv ba  za  sı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
və dün  ya stan  dart  la  rı sə  viy  yə  si  nə 
yük  səl  dil  mə  si daim diq  qət mər  kə -
zin  də sax  la  nıl  dı. Hə  min məq  səd  lə 
öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin qa  nun  ve  ri  ci -
lik ba  za  sı  nı güc  lən  di  rən bir sı  ra qa -
nun  lar, o cüm  lə  dən “Əha  li  nin sağ -
lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı haq  qın  da”, 
“Qan və onun kom  po  nent  lə  ri  nin 
do  nor  lu  ğu haq  qın  da”, “İn  sa  nın im -

mun  ça  tış  maz  lı  ğı vi  ru  su  nun tö  rət  di-
 yi xəs  tə  li  yin (AİDS) ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı haq  qın  da”, “Əc -
za  çı  lıq fəaliy  yə  ti haq  qın  da”, “İn  san 
or  qan və (və ya) to  xu  ma  la  rı  nın 
transp  lan  ta  si  ya  sı haq  qın  da”, “Tib  bi 
sı  ğor  ta haq  qın  da” və s. qa  nun  lar 
Mil  li Məc  lis tə  rə  fin  dən qə  bul edil  di. 
Azər  bay  can əra  zi  sin  də QİÇS və və -
rəm xəs  tə  lik  lə  ri  nin ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nı al  maq məq  sə  di ilə mil  li 
proq  ram  lar iş  lə  nib ha  zır  lan  dı.

Bu gün di  gər sa  hə  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, sə  hiy  yə sa  hə  sin  də də Ulu ön -
də  rin si  ya  si kur  su Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl -
ham Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da -

Kamaləddin Qafarov
Milli Məclisin deputatı
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lə  ri qar  şı  sın  da be  lə bir və  zi  fə qoy -
muş  du: elə et  mək la  zım  dır ki, in -
san  lar tib  bi yar  dı  mı məhz ya  şa  dıq -
la  rı əra  zi  də ala bil  sin  lər, hər bir 
müayi  nə və əmə  liy  yat üçün pay  tax-
 ta gəl  mək məc  bu  riy  yə  tin  dən xi  las 
ol  sun  lar. Ar  tıq bu prob  lem öz həl  li -
ni tap  mış  dır. Hər bir ra  yon  da əha  li 
müasir xəs  tə  xa  na  lar  da, müali  cə-

diaq  nos  ti  ka mər  kəz  lə  rin  də tib  bi 
yar  dım ala bi  lir.

Öl  kə sə  hiy  yə  si  nin in  ki  şa  fın  da, 
in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma -
sın  da döv  lət proq  ram  la  rı da mü -
hüm rol oy  na  mış  dır. Sə  hiy  yə  nin 
hə  ya  ti əhə  miy  yət da  şı  yan prob  lem -
lə  ri  nin həl  li  nə yö  nəl  dil  miş döv  lət 
proq  ram  la  rı  nın tə  ləb  lə  ri ba  xı  mın -
dan ay  rı  lan və  sait həm xəs  tə in  san -
la  rın müali  cə  si  ni, həm də sə  hiy  yə -
nin müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  nı 
tə  min et  miş  dir. Mə  sə  lən, az  yaş  lı  la -
rın ic  ba  ri dis  pan  se  ri  za  si  ya  sı proq  ra-
 mı çər  çi  və  sin  də 2016-cı il  də az  yaş  lı-
 la  rın 81,5 faiz  dən ço  xu müayi  nə  lə  rə 
cəlb olun  muş  dur. Tib  bi müayi  nə -
dən ke  çi  ril  miş uşaq  la  rın 5,2 faizi 
sağ  lam  lıq və  ziy  yə  ti  nə gö  rə dis  pan -
ser qey  diy  ya  tı  na gö  tü  rül  müş, 1 fai-
zi ix  ti  sas  laş  dı  rıl  mış tibb müəs  si  sə  lə-
 ri  nə hos  pi  ta  li  za  si  ya edil  miş  dir. Hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər sa  yə  sin  də 
res  pub  li  ka  mız  da ana və uşaq  la  rın 
sağ  lam  lı  ğı  nı xa  rak  te  ri  zə edən gös -
tə  ri  ci  lər  də müs  bət di  na  mi  ka əl  də 
olun  muş  dur.

Dün  ya  da ge  niş ya  yıl  mış şə  kər  li 
diabet xəs  tə  li  yi üz  rə öl  kə  miz  də bir 
ne  çə il əv  vəl 55 min xəs  tə döv  lət he -

sa  bı  na dər  man va  si  tə  lə  ri ilə tə  min 
edi  lir  di  sə, 2016-cı il  də bu rə  qəm 218 
min  dən çox ol  muş  dur. Xəs  tə  li  yin 
vax  tın  da aş  kar  lan  ma  sı, döv  lə  tin 
onun müali  cə  si  ni tam öz üzə  ri  nə 
gö  tür  mə  si sa  yə  sin  də bu xəs  tə  li  yin 
ağır for  ma  la  rı və fə  sad  la  rı də  fə  lər  lə 
azal  mış  dır. Nə  ti  cə  də şə  kər  li diabet -
dən ölüm gös  tə  ri  ci  si 15,8-dən 8,2 
faizə düş  müş  dür.

 Tək  cə şə  kər  li diabet xəs  tə  lə  ri de -
yil, bö  yük ma  liy  yə və  saiti tə  ləb 
edən he  mo  fi  li  ya, da  ğı  nıq sk  le  roz, 
on  ko  lo  ji və di  gər xəs  tə  lik  lə  rin 
müali  cə  si və dər  man tə  mi  na  tı da 
döv  lə  tin he  sa  bı  na hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi -
den  ti, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
rəh  bə  ri Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın tə  şəb-
 bü  sü ilə ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ri  lən 
Res  pub  li  ka Ta  las  se  mi  ya Mər  kə  zin -
də ötən il  də də xəs  tə  lərin müali  cə  si 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, on  lar la  zı  mi dər -
man və pre  pa  rat  lar  la tə  min olun -
muş  lar.

2016-cı il  də Azər  bay  can sü  mük 
ili  yi transp  lan  ta  si  ya  sı əmə  liy  yat  la  rı 
edən az say  da öl  kə  lər si  ya  hı  sı  na da 
da  xil edil  miş  dir. Bu mü  rək  kəb 
müali  cə üsu  lu bö  yük in  ves  ti  si  ya  lar, 
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əha  li  nin is  ti  fa  də  si  nə ve  ril  miş  dir. 
Mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı güc  lən  di  ri  lən 
tibb müəs  si  sə  lə  ri in  di bir sı  ra hal  lar-
 da dün  ya  nın qa  baq  cıl sə  hiy  yə ocaq-
 la  rın  dan ge  ri qal  mır, bə  zən isə hət  ta 
on  la  rı üs  tə  lə  yir. Məhz elə bu  na gö  rə 
də Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev öl  kə sə -
hiy  yə  si  nin in  ki  şa  fı  na qiy  mət ve  rər -
kən de  miş  dir: “Azər  bay  can  da sə -
hiy  yə sis  te  min  də apa  rı  lan is  la  hat -
lar, gö  rü  lən iş  lər dün  ya sə  viy  yə  sin -
də ge  dir. Hət  ta de  yə bi  lə  rəm ki, biz 
ar  tıq Azər  bay  can stan  dart  la  rın  dan 
da da  nı  şa bi  lə  rik”.

Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  hiy  yə  mi  zə 
diq  qət və qay  ğı  sı, Azər  bay  can xal -
qı  nın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı yo -
lun  da at  dı  ğı mü  hüm ad  dım  lar, 
ümu  miy  yət  lə, öl  kə  də hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən so  sial  yö  nüm  lü si  ya  sət Ulu ön -
də  rin bu is  ti  qa  mət  də müəy  yən et  di-
 yi st  ra  te  gi  ya  nın uğur  la da  vam et  di -
ril  mə  si  nin par  laq tə  za  hü  rü  dür. Ye  ni 
ti  ki  lən, əsas  lı tə  mir olu  nan, ən müa-
sir ava  dan  lıq  lar  la təc  hiz edi  lən tibb 
mər  kəz  lə  ri, tibb iş  çi  lə  ri  nin tək  mil -
ləş  mə  si  nə ve  ri  lən diq  qət, gün  dən-

gü  nə yax  şı  la  şan sağ  lam  lıq və de -
moq  ra  fik gös  tə  ri  ci  lər Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin və Azər  bay  can Pre  zi  den-
 ti  nin əha  li  nin səh  hə  ti  nin qo  run  ma -
sı  na, gə  lə  cək nə  sil  lə  rin sağ  lam  lı  ğı  na 
ver  di  yi əhə  miy  yə  tin sü  bu  tu  dur.

Res  pub  li  ka  mız  da son il  lər baş 
ve  rən sü  rət  li iq  ti  sa  di in  ki  şaf bü  tün 
so  sial sa  hə  lə  rin, o cüm  lə  dən sə  hiy -
yə  nin in  ki  şa  fı  na da əsas  lı tə  kan ve -
rib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin hə  ya -
ta ke  çir  di  yi si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də öl  kə 
sə  hiy  yə  si ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qo  yub. Azər  bay  can sə  hiy  yə-
 si  nin müasir döv  rü  müz  də bü  tün 
xü  su  siy  yət  lə  ri  nə gö  rə, özü  nün ye  ni 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni ya  şa  ma  sı öl  kə -
mi  zin iq  ti  sa  di gü  cü  nün, si  ya  si sa  bit-
 li  yin tə  za  hü  rü  dür. Müasir döv  rü -
müz  də sə  hiy  yə  nin ida  rə olun  ma  sı, 
tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin mad  di-tex  ni  ki 
ba  za  sı  nın güc  lən  di  ril  mə  si və di  gər 
iri  miq  yas  lı təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri -
lib. Bü  tün bu uğur  lar sə  hiy  yə  nin 
dün  ya stan  dart  la  rı üz  rə in  ki  şa  fı  na, 
onun dün  ya  nın qa  baq  cıl öl  kə  lə  ri  nin 
sə  hiy  yə sis  te  mi  nə ar  dı  cıl  lıq  la in  teq -

ra  si  ya edil  mə  si  nə zə  min ya  ra  dan 
amil  lər  dir.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli-
 ye  vin dü  şü  nül  müş si  ya  sə  ti  nin mən -
ti  qi nə  ti  cə  si ola  raq 2016-cı il  də də 
öl  kə  miz  də sə  hiy  yə sa  hə  sin  də ki  fa -
yət qə  dər uğur  lar əl  də edil  di. Ağ  su, 
Zər  dab, Bi  lə  su  var ra  yon mər  kə  zi 
xəs  tə  xa  na  la  rı, o cüm  lə  dən Gən  cə şə -
hə  rin  də Ab  bas Səh  hət adı  na 1 saylı 
Şəhər Xəstəxanası əha  li  nin is  ti  fa  də -
si  nə ve  ril  di. Res  pub  li  ka Uşaq Sto -
ma  to  lo  ji Mər  kə  zin  də apa  rı  lan tə  mir 
iş  lə  ri ba  şa çat  dı  rıl  dı. 2016-cı il  də ana 
və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run -
ma  sı məq  sə  di ilə qə  bul edil  miş “Ana 
və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run -
ma  sı üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı” çər  çi -
və  sin  də mü  tə  ma  di ola  raq ana və 
uşaq  la  ra xid  mət gös  tə  rən tibb müəs-
 si  sə  lə  ri  nin, xü  su  sən neona  to  lo  ji 
reani  ma  sion şö  bə  lə  rin mad  di-tex  ni -
ki ba  za  sı güc  lən  di  ril  di, dər  man pre-
 pa  rat  la  rı və tib  bi tex  ni  ka ilə tə  mi  na  tı 
yax  şı  laş  dı  rıl  dı.

Hə  lə on il əv  vəl Azər  bay  can Pre-
 zi  den  ti res  pub  li  ka  nın sə  hiy  yə iş  çi -
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lə  ri qar  şı  sın  da be  lə bir və  zi  fə qoy -
muş  du: elə et  mək la  zım  dır ki, in -
san  lar tib  bi yar  dı  mı məhz ya  şa  dıq -
la  rı əra  zi  də ala bil  sin  lər, hər bir 
müayi  nə və əmə  liy  yat üçün pay  tax-
 ta gəl  mək məc  bu  riy  yə  tin  dən xi  las 
ol  sun  lar. Ar  tıq bu prob  lem öz həl  li -
ni tap  mış  dır. Hər bir ra  yon  da əha  li 
müasir xəs  tə  xa  na  lar  da, müali  cə-

diaq  nos  ti  ka mər  kəz  lə  rin  də tib  bi 
yar  dım ala bi  lir.

Öl  kə sə  hiy  yə  si  nin in  ki  şa  fın  da, 
in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma -
sın  da döv  lət proq  ram  la  rı da mü -
hüm rol oy  na  mış  dır. Sə  hiy  yə  nin 
hə  ya  ti əhə  miy  yət da  şı  yan prob  lem -
lə  ri  nin həl  li  nə yö  nəl  dil  miş döv  lət 
proq  ram  la  rı  nın tə  ləb  lə  ri ba  xı  mın -
dan ay  rı  lan və  sait həm xəs  tə in  san -
la  rın müali  cə  si  ni, həm də sə  hiy  yə -
nin müx  tə  lif sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  nı 
tə  min et  miş  dir. Mə  sə  lən, az  yaş  lı  la -
rın ic  ba  ri dis  pan  se  ri  za  si  ya  sı proq  ra-
 mı çər  çi  və  sin  də 2016-cı il  də az  yaş  lı-
 la  rın 81,5 faiz  dən ço  xu müayi  nə  lə  rə 
cəlb olun  muş  dur. Tib  bi müayi  nə -
dən ke  çi  ril  miş uşaq  la  rın 5,2 faizi 
sağ  lam  lıq və  ziy  yə  ti  nə gö  rə dis  pan -
ser qey  diy  ya  tı  na gö  tü  rül  müş, 1 fai-
zi ix  ti  sas  laş  dı  rıl  mış tibb müəs  si  sə  lə-
 ri  nə hos  pi  ta  li  za  si  ya edil  miş  dir. Hə -
ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər sa  yə  sin  də 
res  pub  li  ka  mız  da ana və uşaq  la  rın 
sağ  lam  lı  ğı  nı xa  rak  te  ri  zə edən gös -
tə  ri  ci  lər  də müs  bət di  na  mi  ka əl  də 
olun  muş  dur.

Dün  ya  da ge  niş ya  yıl  mış şə  kər  li 
diabet xəs  tə  li  yi üz  rə öl  kə  miz  də bir 
ne  çə il əv  vəl 55 min xəs  tə döv  lət he -

sa  bı  na dər  man va  si  tə  lə  ri ilə tə  min 
edi  lir  di  sə, 2016-cı il  də bu rə  qəm 218 
min  dən çox ol  muş  dur. Xəs  tə  li  yin 
vax  tın  da aş  kar  lan  ma  sı, döv  lə  tin 
onun müali  cə  si  ni tam öz üzə  ri  nə 
gö  tür  mə  si sa  yə  sin  də bu xəs  tə  li  yin 
ağır for  ma  la  rı və fə  sad  la  rı də  fə  lər  lə 
azal  mış  dır. Nə  ti  cə  də şə  kər  li diabet -
dən ölüm gös  tə  ri  ci  si 15,8-dən 8,2 
faizə düş  müş  dür.

 Tək  cə şə  kər  li diabet xəs  tə  lə  ri de -
yil, bö  yük ma  liy  yə və  saiti tə  ləb 
edən he  mo  fi  li  ya, da  ğı  nıq sk  le  roz, 
on  ko  lo  ji və di  gər xəs  tə  lik  lə  rin 
müali  cə  si və dər  man tə  mi  na  tı da 
döv  lə  tin he  sa  bı  na hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi -
den  ti, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
rəh  bə  ri Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın tə  şəb-
 bü  sü ilə ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə ve  ri  lən 
Res  pub  li  ka Ta  las  se  mi  ya Mər  kə  zin -
də ötən il  də də xəs  tə  lərin müali  cə  si 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, on  lar la  zı  mi dər -
man və pre  pa  rat  lar  la tə  min olun -
muş  lar.

2016-cı il  də Azər  bay  can sü  mük 
ili  yi transp  lan  ta  si  ya  sı əmə  liy  yat  la  rı 
edən az say  da öl  kə  lər si  ya  hı  sı  na da 
da  xil edil  miş  dir. Bu mü  rək  kəb 
müali  cə üsu  lu bö  yük in  ves  ti  si  ya  lar, 
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əha  li  nin is  ti  fa  də  si  nə ve  ril  miş  dir. 
Mad  di-tex  ni  ki ba  za  sı güc  lən  di  ri  lən 
tibb müəs  si  sə  lə  ri in  di bir sı  ra hal  lar-
 da dün  ya  nın qa  baq  cıl sə  hiy  yə ocaq-
 la  rın  dan ge  ri qal  mır, bə  zən isə hət  ta 
on  la  rı üs  tə  lə  yir. Məhz elə bu  na gö  rə 
də Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev öl  kə sə -
hiy  yə  si  nin in  ki  şa  fı  na qiy  mət ve  rər -
kən de  miş  dir: “Azər  bay  can  da sə -
hiy  yə sis  te  min  də apa  rı  lan is  la  hat -
lar, gö  rü  lən iş  lər dün  ya sə  viy  yə  sin -
də ge  dir. Hət  ta de  yə bi  lə  rəm ki, biz 
ar  tıq Azər  bay  can stan  dart  la  rın  dan 
da da  nı  şa bi  lə  rik”.

Döv  lət baş  çı  sı  nın sə  hiy  yə  mi  zə 
diq  qət və qay  ğı  sı, Azər  bay  can xal -
qı  nın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı yo -
lun  da at  dı  ğı mü  hüm ad  dım  lar, 
ümu  miy  yət  lə, öl  kə  də hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən so  sial  yö  nüm  lü si  ya  sət Ulu ön -
də  rin bu is  ti  qa  mət  də müəy  yən et  di-
 yi st  ra  te  gi  ya  nın uğur  la da  vam et  di -
ril  mə  si  nin par  laq tə  za  hü  rü  dür. Ye  ni 
ti  ki  lən, əsas  lı tə  mir olu  nan, ən müa-
sir ava  dan  lıq  lar  la təc  hiz edi  lən tibb 
mər  kəz  lə  ri, tibb iş  çi  lə  ri  nin tək  mil -
ləş  mə  si  nə ve  ri  lən diq  qət, gün  dən-

gü  nə yax  şı  la  şan sağ  lam  lıq və de -
moq  ra  fik gös  tə  ri  ci  lər Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin və Azər  bay  can Pre  zi  den-
 ti  nin əha  li  nin səh  hə  ti  nin qo  run  ma -
sı  na, gə  lə  cək nə  sil  lə  rin sağ  lam  lı  ğı  na 
ver  di  yi əhə  miy  yə  tin sü  bu  tu  dur.

Res  pub  li  ka  mız  da son il  lər baş 
ve  rən sü  rət  li iq  ti  sa  di in  ki  şaf bü  tün 
so  sial sa  hə  lə  rin, o cüm  lə  dən sə  hiy -
yə  nin in  ki  şa  fı  na da əsas  lı tə  kan ve -
rib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin hə  ya -
ta ke  çir  di  yi si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də öl  kə 
sə  hiy  yə  si ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qo  yub. Azər  bay  can sə  hiy  yə-
 si  nin müasir döv  rü  müz  də bü  tün 
xü  su  siy  yət  lə  ri  nə gö  rə, özü  nün ye  ni 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni ya  şa  ma  sı öl  kə -
mi  zin iq  ti  sa  di gü  cü  nün, si  ya  si sa  bit-
 li  yin tə  za  hü  rü  dür. Müasir döv  rü -
müz  də sə  hiy  yə  nin ida  rə olun  ma  sı, 
tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin mad  di-tex  ni  ki 
ba  za  sı  nın güc  lən  di  ril  mə  si və di  gər 
iri  miq  yas  lı təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri -
lib. Bü  tün bu uğur  lar sə  hiy  yə  nin 
dün  ya stan  dart  la  rı üz  rə in  ki  şa  fı  na, 
onun dün  ya  nın qa  baq  cıl öl  kə  lə  ri  nin 
sə  hiy  yə sis  te  mi  nə ar  dı  cıl  lıq  la in  teq -

ra  si  ya edil  mə  si  nə zə  min ya  ra  dan 
amil  lər  dir.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli-
 ye  vin dü  şü  nül  müş si  ya  sə  ti  nin mən -
ti  qi nə  ti  cə  si ola  raq 2016-cı il  də də 
öl  kə  miz  də sə  hiy  yə sa  hə  sin  də ki  fa -
yət qə  dər uğur  lar əl  də edil  di. Ağ  su, 
Zər  dab, Bi  lə  su  var ra  yon mər  kə  zi 
xəs  tə  xa  na  la  rı, o cüm  lə  dən Gən  cə şə -
hə  rin  də Ab  bas Səh  hət adı  na 1 saylı 
Şəhər Xəstəxanası əha  li  nin is  ti  fa  də -
si  nə ve  ril  di. Res  pub  li  ka Uşaq Sto -
ma  to  lo  ji Mər  kə  zin  də apa  rı  lan tə  mir 
iş  lə  ri ba  şa çat  dı  rıl  dı. 2016-cı il  də ana 
və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run -
ma  sı məq  sə  di ilə qə  bul edil  miş “Ana 
və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run -
ma  sı üz  rə Döv  lət Proq  ra  mı” çər  çi -
və  sin  də mü  tə  ma  di ola  raq ana və 
uşaq  la  ra xid  mət gös  tə  rən tibb müəs-
 si  sə  lə  ri  nin, xü  su  sən neona  to  lo  ji 
reani  ma  sion şö  bə  lə  rin mad  di-tex  ni -
ki ba  za  sı güc  lən  di  ril  di, dər  man pre-
 pa  rat  la  rı və tib  bi tex  ni  ka ilə tə  mi  na  tı 
yax  şı  laş  dı  rıl  dı.

Hə  lə on il əv  vəl Azər  bay  can Pre-
 zi  den  ti res  pub  li  ka  nın sə  hiy  yə iş  çi -
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kə  nin Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti ki  mi 
ilk ola  raq baş çək  di  yi, açı  lı  şın  da iş -
ti  rak et  di  yi yer  lər sı  ra  sın  da Ba  kı  da -
kı El  mi Təd  qi  qat Ma  ma  lıq və Gi  ne -
ko  lo  gi  ya İns  ti  tu  tu  nun bi  na  sı  nın ol -
ma  sı onun sə  hiy  yə sa  hə  si  nə hər  tə -
rəf  li diq  qət və qay  ğı ilə ya  naş  dı  ğı  nı 
bir da  ha təs  diq  lə  yir. 

Son il  lər  də öl  kə  də sə  hiy  yə xid -
mə  ti  nin ən müasir sə  viy  yə  yə çat  dı -
rıl  ma  sı, bu sa  hə  nin da  ha da tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. Ba  kı  da və re  gion  lar  da 
möv  cud olan tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin 
əsas  lı tə  mi  rin  də, ye  ni  lə  ri  nin in  şa -
sın  da, Ba  kı qə  sə  bə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na 
dair xü  su  si proq  ra  ma uy  ğun ola  raq 
so  sial ob  yekt  lə  rin ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə 

ve  ril  mə  sin  də də Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın xü  su  si əmə  yi ol  muş -
dur.

Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun sə  hiy -
yə sa  hə  sin  də real  laş  dır  dı  ğı “Ta  las -
se  mi  ya  sız hə  yat”, “Diabet  dən əziy -
yət çə  kən uşaq  la  ra qay  ğı” və di  gər 
proq  ram  lar çər  çi  və  sin  də diabet  li, 
he  mo  fi  li  ya  lı, fi  zi  ki cə  hət  dən qü  sur -
lu uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı qay  ğı  sı  na 
qa  lan Meh  ri  ban xa  nı  mın bi  la  va  si  tə 

tə  şəb  bü  sü ilə Ba  kı  da Ta  las  se  mi  ya 
Mər  kə  zi  nin, tə  lə  ba  tı ödə  yə  cək qə -
dər eh  ti  ya  ta ma  lik Qan Ban  kı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı da de  yi  lən  lə  rə sü  but -
dur. Məhz Meh  ri  ban xa  nı  mın əmə -
yi nə  ti  cə  sin  də diabet  li xəs  tə uşaq  la -
ra pul  suz tib  bi yar  dım gös  tə  ril  mə  si 
məq  sə  di ilə bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
əmək  daş  lıq ge  niş  lən  miş  dir. Ürək 
xəs  tə  lik  lə  rin  dən əziy  yət çə  kən 1400 
uşa  ğın öl  kə da  xi  lin  də müali  cə  si  nə, 
bir qis  mi  nin isə xü  su  si öl  kə  lər  də 
cər  ra  hiy  yə əmə  liy  ya  tı apa  rıl  ma  sı  na 
kö  mək  lik gös  tə  ril  miş  dir. Mil  li On -
ko  lo  gi  ya Mər  kə  zi  nin Uşaq Kli  ni  ka -
sı  nın is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si sə  hiy  yə -
nin ən ağ  rı  lı prob  lem  lə  ri  nin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən əvəz  siz iş  dir. 

Kli  ni  ka müasir tə  ba  bə  tin qlo  bal 
prob  lem  lə  rin  dən olan uşaq  lar  da 
on  ko  lo  ji xəs  tə  lik  lə  rin fə  sad  la  rı  na 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də çox mü  hüm funk-
 si  ya  nı ye  ri  nə ye  ti  rir.

Ar  tıq Azər  bay  can sə  hiy  yə  si sü -
rət  li in  ki  şaf döv  rü  nü ya  şa  yır. Bu 
gün öl  kə  miz  də əv  vəl  lər əla  cı ol  ma -
yan bir sı  ra xəs  tə  lik  lər müali  cə edi -
lir, mü  rək  kəb əmə  liy  yat  lar, o cüm -
lə  dən qa  ra  ci  yər transp  lan  ta  si  ya  sı, 

sü  ni oy  naq və açıq ürək əmə  liy  yat -
la  rı apa  rı  lır. İlin əv  və  lin  dən in  di  yə -
dək 18 nə  fə  rə qa  ra  ci  yər kö  çü  rül -
müş, 76 xəs  tə  yə en  dop  ro  tez  ləş  mə 
əmə  liy  ya  tı apa  rıl  mış, 63 nə  fə  rə böy-
 rək kö  çü  rül  müş  dür. Yal  nız 2016-cı 
il  də döv  lət he  sa  bı  na 956 xəs  tə  yə 865 
açıq, 91 qa  pa  lı ürək əmə  liy  ya  tı ic  ra 
olun  muş  dur. O cüm  lə  dən 265 uşa -
ğa 219 açıq, 46 qa  pa  lı kar  diocər  ra -
hiy  yə əmə  liy  ya  tı ic  ra edil  miş  dir. 
Res  pub  li  ka  mız  da hə  ya  ta ke  çi  ril  miş 
komp  leks qa  baq  la  yı  cı təd  bir  lər 
2016-cı il  də Av  ro  pa re  gionu  nun ək -
sər öl  kə  lə  rin  də, xü  su  sən həm  sər  həd 
əra  zi  lər  də ağır ge  diş  li, yük  sək ölüm 
faizi ilə nə  ti  cə  lə  nən A (H1N1) vi  ru -
su epi  de  mi  ya  sı  nın öl  kə  mi  zə keç  mə-
 si  nin qar  şı  sı  nı al  mış  dır.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin Fər -
ma  nı ilə təs  diq edil  miş “Azər  bay -
can 2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf 
Kon  sep  si  ya  sın  da sə  hiy  yə sa  hə  sin  də 
qar  şı  da du  ran baş  lı  ca və  zi  fə  lə  rə xü -
su  si diq  qət gös  tə  ri  lir. Kon  sep  si  ya -
nın mü  va  fiq bö  lü  mün  də sə  hiy  yə  yə 
ay  rı  lan və  saitin ümu  mi da  xi  li məh -
sul  da pa  yı  nın di  na  mik şə  kil  də ar  tı -
rıl  ma  sı, hə  min və  saitin sə  mə  rə  li və 
məq  səd  yön  lü is  ti  fa  də  si  ni tə  min 
edən me  xa  nizm  lər ya  ra  dıl  ma  sı nə -
zər  də tu  tu  lub. Sə  hiy  yə sis  te  mi  nin 
is  la  hat  la  rı nə  ti  cə  sin  də əsa  sən sta -
sionar yar  dı  ma is  ti  qa  mət  lən  di  ril  miş 
tə  ba  bət  dən il  kin tib  bi-sa  ni  ta  ri  ya 
yar  dı  mı  nın üs  tün  lük təş  kil et  di  yi 
tə  ba  bə  tə ke  çil  mə  si real  laş  dı  rı  la  caq, 
ailə hə  ki  mi prak  ti  ka  sı  nın ge  niş  lən -
di  ril  mə  si  nə mü  va  fiq şə  rait ya  ra  dı  la-
 caq  dır.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, sə  hiy  yə  nin di -
na  mik in  ki  şa  fı Azər  bay  ca  nın so  sial 
si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin -
dən bi  ri  nə çev  ril  miş  dir. Öl  kə  miz  də 
sə  hiy  yə st  ra  te  gi  ya  sı uğur  la da  vam 
et  di  ri  lir, əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı və so -
sial ri  fa  hı yük  sə  lir, tibb sa  hə  sin  də 
ye  ni-ye  ni na  no  tex  no  lo  gi  ya  lı, yük -
sək in  no  va  si  ya  lı müali  cə-diaq  nos  ti -
ka müəs  si  sə  lə  ri  nin sa  yı və yük  sək 
ix  ti  sas  lı tib  bi per  so  na  lın xü  su  si çə -
ki  si dur  ma  dan ar  tır.
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xü  su  si şə  rait, yük  sək ix  ti  sas  lı mü  tə -
xəs  sis  lər və döv  lə  tin dəs  tə  yi he  sa  bı-
 na müm  kün ol  muş  dur. 35 uşa  ğa 
sü  mük ili  yi kö  çü  rül  müş və ilin son 
üç ayın  da da  ha 15 nə  fər əmə  liy  yat -
dan uğur  la çıx  mış  dır. Əv  vəl  ki il  lər -
də öl  kə  miz  də ilik transp  lan  ta  si  ya  sı 
xa  ri  ci mü  tə  xəs  sis  lə  rin kö  mə  yi ilə 
edi  lir  di  sə, ötən il  dən bu əmə  liy  yat 
yer  li mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə  fin  dən hə  ya-
 ta ke  çi  ri  lir. Res  pub  li  ka Ta  las  se  mi  ya 
Mər  kə  zin  də ta  las  se  mi  ya  lı xəs  tə  lə -
rin nor  mal fəaliy  yə  ti  nin tə  min olun-
 ma  sı he  sa  bı  na son 10 il  də ta  las  se  mi-
 ya  dan ölüm gös  tə  ri  ci  si 5 də  fə aza -
lıb.

Mə  lum mə  sə  lə  dir ki, ni  ka  ha da -
xil olan  la  rın tib  bi müayi  nə  si ta  las -
se  mi  ya  nın pro  fi  lak  ti  ka  sı ba  xı  mın -
dan bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir. Bu 
məq  səd  lə ötən il 230 mi  nə ya  xın in -
sa  nın qan nü  mu  nə  si müayi  nə olu -
nub, tib  bi-ge  ne  tik məs  lə  hət  lər ve  ri -
lib. Hə  min müayi  nə  lə  rin bö  yük bir 
qis  mi in  san  la  rın ra  hat  lı  ğı üçün tibb 
müəs  si  sə  lə  ri ilə ya  na  şı, “ASAN xid -
mət” mər  kəz  lə  rin  də də hə  ya  ta ke  çi-
 ril  miş  dir. Müayi  nə  lər həm xəs  tə  lik -
lə  rin vax  tın  da aş  kar  lan  ma  sı  na, həm 
də in  san  la  rın dü  şü  nül  müş qə  rar qə -
bul et  mə  si  nə xid  mət edir. Bu da ir  si 
qan xəs  tə  lik  lə  ri  nin ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, kör  pə  lə  rin sağ -
lam do  ğul  ma  sı de  mək  dir.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti hər də  fə 
ic  ti  maiy  yət  lə, sa  də in  san  lar  la gö  rü -
şən  də on  la  ra heç ol  ma  sa il  də bir 
də  fə tib  bi müayi  nə  lər  dən keç  mə  yi 
məs  lə  hət gö  rür. Öl  kə rəh  bə  ri  nin 
töv  si  yə  si  nə əsa  sən, 2016-cı il  də də 
bir sı  ra şə  hər və ra  yon  da in  san  lar 
pro  fi  lak  tik müayi  nə  dən ke  çi  ril  miş -
dir.

Son il  lər st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li mə -
sə  lə ki  mi qan xid  mə  ti  nin in  ki  şa  fı  na 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lir. Əha  li  nin do -
nor  lu  ğa cəlb edil  mə  si işi  nin ak  tiv -
ləş  di  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də tə  da  rük 

olu  nan qan və onun kom  po  nent  lə -
ri  nin miq  da  rı il  bəil ar  tı  rı  lır. Be  lə ki, 
2010-cu il  də 19,5 ton qan tə  da  rük 
edil  miş  dir  sə, 2016-cı il  də bu rə  qəm 
36 ton  dan çox ol  muş  dur. Bu  nun nə -
ti  cə  si  dir ki, tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin və 
xəs  tə  lə  rin “təh  lü  kə  siz” do  nor qa  nı -
na və onun kom  po  nent  lə  ri  nə olan 
eh  ti  ya  cı tam ödə  ni  lir.

Son il  lər sə  hiy  yə  nin qar  şı  sın  da 
du  ran ən çə  tin prob  lem  lər  dən bi  ri 
olan xro  ni  ki böy  rək ça  tış  maz  lı  ğın -
dan əziy  yət çə  kən in  san  la  rın he  mo-
 dializ müali  cə  si ar  tıq öz həl  li  ni tap -
mış  dır. Res  pub  li  ka  nın şə  hər və ra -
yon  la  rın  da fəaliy  yət gös  tə  rən 39 
mər  kəz  də 3000-dən ar  tıq xəs  tə he -
mo  dializ seans  la  rı və mü  va  fiq dər -
man va  si  tə  lə  ri ilə tam həcm  də pul -
suz tə  min olu  nur  lar. Diq  qə  tə  la  yiq 
hal  dır ki, bu mər  kəz  lər  dən 30-u 
böl  gə  lər  də yer  lə  şir. 2016-cı il  də Ağ -
su, Bi  lə  su  var, Qu  sar, Göy  göl ra  yon-
 la  rın  da ye  ni he  mo  dializ şö  bə  lə  ri 
açı  lıb, bə  zi möv  cud mər  kəz  lər  də 
əla  və apa  rat  lar qu  raş  dı  rı  lıb. Qeyd 
et  mək la  zım  dır ki, bu ka  te  qo  ri  ya 
xəs  tə  lə  rə ha  zır  da he  mo  dializ  lə ya -
na  şı, xəs  tə  li  yin ra  di  kal müali  cə üsu-
 lu olan böy  rək  kö  çür  mə əmə  liy  yat -
la  rı da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. İn  di Azər -
bay  can  da böy  rək kö  çü  rül  mə  si əmə-
 liy  ya  tı olun  muş 848 nə  fər var və 
döv  lət on  la  rın dər  man tə  mi  na  tı  nı 
öz üzə  ri  nə gö  tü  rüb.

Diabet  li uşaq  lar in  su  lin şp  ris-qə -
lə  mi ilə ya  na  şı, təd  ri  cən in  su  lin 
pom  pa  sı ilə tə  min edi  lir  lər. Na  zir -
lər Ka  bi  ne  ti  nin 2016-cı il 11 no  yabr 
ta  rix  li qə  ra  rı ilə “2017-2021-ci il  lər 
üçün qa  nın bəd  xas  sə  li xəs  tə  lik  lə  ri 
ilə mü  ba  ri  zə üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra-
 mı” qə  bul edi  lib. Qeyd olu  nan 
proq  ram qa  nın bəd  xas  sə  li xəs  tə  lik -
lə  rin diaq  nos  ti  ka  sı  nın və müali  cə  si-
 nin müasir sə  viy  yə  yə çat  dı  rıl  ma  sı -
na, 2017-ci il  dən baş  la  ya  raq, xəs  tə -
lə  rin döv  lət he  sa  bı  na in  no  va  sion 

pre  pa  rat  lar  la tə  mi  na  tı  na im  kan ya -
ra  da  caq  dır.

Bu gün öz in  ki  şa  fı  na gö  rə re -
gionun li  der döv  lə  ti olan Azər  bay -
can möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli-
 ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da bir çox 
priori  tet sa  hə  lər üz  rə möh  tə  şəm 
uğur  lar əl  də edib. Bu uğur  la  rın qa -
za  nıl  ma  sın  da Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın yük -
sək ba  ca  rı  ğı  nın, prin  si  pial  lı  ğı  nın və 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı  nın da bö  yük ro  lu var -
dır. Da  nıl  maz xid  mət  lə  ri  ni, öl  kə  də 

bö  yük nü  fu  zu  nu nə  zə  rə ala  raq 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi -
den  ti tə  yin olun  ma  sı xal  qı  mı  zın və 
döv  lə  ti  mi  zin da  ha da in  ki  şa  fı na  mi-
 nə, öl  kə  mi  zin is  tər da  xi  li, is  tər xa  ri -
ci si  ya  sə  tin  də, is  tər  sə də mə  də  ni-ic -
ti  mai hə  ya  tın  da da  ha bö  yük əzm -
kar  lıq  la fəaliy  yət gös  tər  mə  si  nə şə -
rait ya  rat  dı.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın öl -
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kə  nin Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti ki  mi 
ilk ola  raq baş çək  di  yi, açı  lı  şın  da iş -
ti  rak et  di  yi yer  lər sı  ra  sın  da Ba  kı  da -
kı El  mi Təd  qi  qat Ma  ma  lıq və Gi  ne -
ko  lo  gi  ya İns  ti  tu  tu  nun bi  na  sı  nın ol -
ma  sı onun sə  hiy  yə sa  hə  si  nə hər  tə -
rəf  li diq  qət və qay  ğı ilə ya  naş  dı  ğı  nı 
bir da  ha təs  diq  lə  yir. 

Son il  lər  də öl  kə  də sə  hiy  yə xid -
mə  ti  nin ən müasir sə  viy  yə  yə çat  dı -
rıl  ma  sı, bu sa  hə  nin da  ha da tək  mil -
ləş  di  ril  mə  si mü  hüm əhə  miy  yət 
kəsb edir. Ba  kı  da və re  gion  lar  da 
möv  cud olan tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin 
əsas  lı tə  mi  rin  də, ye  ni  lə  ri  nin in  şa -
sın  da, Ba  kı qə  sə  bə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na 
dair xü  su  si proq  ra  ma uy  ğun ola  raq 
so  sial ob  yekt  lə  rin ti  ki  lib is  ti  fa  də  yə 

ve  ril  mə  sin  də də Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın xü  su  si əmə  yi ol  muş -
dur.

Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun sə  hiy -
yə sa  hə  sin  də real  laş  dır  dı  ğı “Ta  las -
se  mi  ya  sız hə  yat”, “Diabet  dən əziy -
yət çə  kən uşaq  la  ra qay  ğı” və di  gər 
proq  ram  lar çər  çi  və  sin  də diabet  li, 
he  mo  fi  li  ya  lı, fi  zi  ki cə  hət  dən qü  sur -
lu uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı qay  ğı  sı  na 
qa  lan Meh  ri  ban xa  nı  mın bi  la  va  si  tə 

tə  şəb  bü  sü ilə Ba  kı  da Ta  las  se  mi  ya 
Mər  kə  zi  nin, tə  lə  ba  tı ödə  yə  cək qə -
dər eh  ti  ya  ta ma  lik Qan Ban  kı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı da de  yi  lən  lə  rə sü  but -
dur. Məhz Meh  ri  ban xa  nı  mın əmə -
yi nə  ti  cə  sin  də diabet  li xəs  tə uşaq  la -
ra pul  suz tib  bi yar  dım gös  tə  ril  mə  si 
məq  sə  di ilə bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
əmək  daş  lıq ge  niş  lən  miş  dir. Ürək 
xəs  tə  lik  lə  rin  dən əziy  yət çə  kən 1400 
uşa  ğın öl  kə da  xi  lin  də müali  cə  si  nə, 
bir qis  mi  nin isə xü  su  si öl  kə  lər  də 
cər  ra  hiy  yə əmə  liy  ya  tı apa  rıl  ma  sı  na 
kö  mək  lik gös  tə  ril  miş  dir. Mil  li On -
ko  lo  gi  ya Mər  kə  zi  nin Uşaq Kli  ni  ka -
sı  nın is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si sə  hiy  yə -
nin ən ağ  rı  lı prob  lem  lə  ri  nin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən əvəz  siz iş  dir. 

Kli  ni  ka müasir tə  ba  bə  tin qlo  bal 
prob  lem  lə  rin  dən olan uşaq  lar  da 
on  ko  lo  ji xəs  tə  lik  lə  rin fə  sad  la  rı  na 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də çox mü  hüm funk-
 si  ya  nı ye  ri  nə ye  ti  rir.

Ar  tıq Azər  bay  can sə  hiy  yə  si sü -
rət  li in  ki  şaf döv  rü  nü ya  şa  yır. Bu 
gün öl  kə  miz  də əv  vəl  lər əla  cı ol  ma -
yan bir sı  ra xəs  tə  lik  lər müali  cə edi -
lir, mü  rək  kəb əmə  liy  yat  lar, o cüm -
lə  dən qa  ra  ci  yər transp  lan  ta  si  ya  sı, 

sü  ni oy  naq və açıq ürək əmə  liy  yat -
la  rı apa  rı  lır. İlin əv  və  lin  dən in  di  yə -
dək 18 nə  fə  rə qa  ra  ci  yər kö  çü  rül -
müş, 76 xəs  tə  yə en  dop  ro  tez  ləş  mə 
əmə  liy  ya  tı apa  rıl  mış, 63 nə  fə  rə böy-
 rək kö  çü  rül  müş  dür. Yal  nız 2016-cı 
il  də döv  lət he  sa  bı  na 956 xəs  tə  yə 865 
açıq, 91 qa  pa  lı ürək əmə  liy  ya  tı ic  ra 
olun  muş  dur. O cüm  lə  dən 265 uşa -
ğa 219 açıq, 46 qa  pa  lı kar  diocər  ra -
hiy  yə əmə  liy  ya  tı ic  ra edil  miş  dir. 
Res  pub  li  ka  mız  da hə  ya  ta ke  çi  ril  miş 
komp  leks qa  baq  la  yı  cı təd  bir  lər 
2016-cı il  də Av  ro  pa re  gionu  nun ək -
sər öl  kə  lə  rin  də, xü  su  sən həm  sər  həd 
əra  zi  lər  də ağır ge  diş  li, yük  sək ölüm 
faizi ilə nə  ti  cə  lə  nən A (H1N1) vi  ru -
su epi  de  mi  ya  sı  nın öl  kə  mi  zə keç  mə-
 si  nin qar  şı  sı  nı al  mış  dır.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin Fər -
ma  nı ilə təs  diq edil  miş “Azər  bay -
can 2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf 
Kon  sep  si  ya  sın  da sə  hiy  yə sa  hə  sin  də 
qar  şı  da du  ran baş  lı  ca və  zi  fə  lə  rə xü -
su  si diq  qət gös  tə  ri  lir. Kon  sep  si  ya -
nın mü  va  fiq bö  lü  mün  də sə  hiy  yə  yə 
ay  rı  lan və  saitin ümu  mi da  xi  li məh -
sul  da pa  yı  nın di  na  mik şə  kil  də ar  tı -
rıl  ma  sı, hə  min və  saitin sə  mə  rə  li və 
məq  səd  yön  lü is  ti  fa  də  si  ni tə  min 
edən me  xa  nizm  lər ya  ra  dıl  ma  sı nə -
zər  də tu  tu  lub. Sə  hiy  yə sis  te  mi  nin 
is  la  hat  la  rı nə  ti  cə  sin  də əsa  sən sta -
sionar yar  dı  ma is  ti  qa  mət  lən  di  ril  miş 
tə  ba  bət  dən il  kin tib  bi-sa  ni  ta  ri  ya 
yar  dı  mı  nın üs  tün  lük təş  kil et  di  yi 
tə  ba  bə  tə ke  çil  mə  si real  laş  dı  rı  la  caq, 
ailə hə  ki  mi prak  ti  ka  sı  nın ge  niş  lən -
di  ril  mə  si  nə mü  va  fiq şə  rait ya  ra  dı  la-
 caq  dır.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, sə  hiy  yə  nin di -
na  mik in  ki  şa  fı Azər  bay  ca  nın so  sial 
si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin -
dən bi  ri  nə çev  ril  miş  dir. Öl  kə  miz  də 
sə  hiy  yə st  ra  te  gi  ya  sı uğur  la da  vam 
et  di  ri  lir, əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı və so -
sial ri  fa  hı yük  sə  lir, tibb sa  hə  sin  də 
ye  ni-ye  ni na  no  tex  no  lo  gi  ya  lı, yük -
sək in  no  va  si  ya  lı müali  cə-diaq  nos  ti -
ka müəs  si  sə  lə  ri  nin sa  yı və yük  sək 
ix  ti  sas  lı tib  bi per  so  na  lın xü  su  si çə -
ki  si dur  ma  dan ar  tır.
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xü  su  si şə  rait, yük  sək ix  ti  sas  lı mü  tə -
xəs  sis  lər və döv  lə  tin dəs  tə  yi he  sa  bı-
 na müm  kün ol  muş  dur. 35 uşa  ğa 
sü  mük ili  yi kö  çü  rül  müş və ilin son 
üç ayın  da da  ha 15 nə  fər əmə  liy  yat -
dan uğur  la çıx  mış  dır. Əv  vəl  ki il  lər -
də öl  kə  miz  də ilik transp  lan  ta  si  ya  sı 
xa  ri  ci mü  tə  xəs  sis  lə  rin kö  mə  yi ilə 
edi  lir  di  sə, ötən il  dən bu əmə  liy  yat 
yer  li mü  tə  xəs  sis  lər tə  rə  fin  dən hə  ya-
 ta ke  çi  ri  lir. Res  pub  li  ka Ta  las  se  mi  ya 
Mər  kə  zin  də ta  las  se  mi  ya  lı xəs  tə  lə -
rin nor  mal fəaliy  yə  ti  nin tə  min olun-
 ma  sı he  sa  bı  na son 10 il  də ta  las  se  mi-
 ya  dan ölüm gös  tə  ri  ci  si 5 də  fə aza -
lıb.

Mə  lum mə  sə  lə  dir ki, ni  ka  ha da -
xil olan  la  rın tib  bi müayi  nə  si ta  las -
se  mi  ya  nın pro  fi  lak  ti  ka  sı ba  xı  mın -
dan bö  yük əhə  miy  yət kəsb edir. Bu 
məq  səd  lə ötən il 230 mi  nə ya  xın in -
sa  nın qan nü  mu  nə  si müayi  nə olu -
nub, tib  bi-ge  ne  tik məs  lə  hət  lər ve  ri -
lib. Hə  min müayi  nə  lə  rin bö  yük bir 
qis  mi in  san  la  rın ra  hat  lı  ğı üçün tibb 
müəs  si  sə  lə  ri ilə ya  na  şı, “ASAN xid -
mət” mər  kəz  lə  rin  də də hə  ya  ta ke  çi-
 ril  miş  dir. Müayi  nə  lər həm xəs  tə  lik -
lə  rin vax  tın  da aş  kar  lan  ma  sı  na, həm 
də in  san  la  rın dü  şü  nül  müş qə  rar qə -
bul et  mə  si  nə xid  mət edir. Bu da ir  si 
qan xəs  tə  lik  lə  ri  nin ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, kör  pə  lə  rin sağ -
lam do  ğul  ma  sı de  mək  dir.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti hər də  fə 
ic  ti  maiy  yət  lə, sa  də in  san  lar  la gö  rü -
şən  də on  la  ra heç ol  ma  sa il  də bir 
də  fə tib  bi müayi  nə  lər  dən keç  mə  yi 
məs  lə  hət gö  rür. Öl  kə rəh  bə  ri  nin 
töv  si  yə  si  nə əsa  sən, 2016-cı il  də də 
bir sı  ra şə  hər və ra  yon  da in  san  lar 
pro  fi  lak  tik müayi  nə  dən ke  çi  ril  miş -
dir.

Son il  lər st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li mə -
sə  lə ki  mi qan xid  mə  ti  nin in  ki  şa  fı  na 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lir. Əha  li  nin do -
nor  lu  ğa cəlb edil  mə  si işi  nin ak  tiv -
ləş  di  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də tə  da  rük 

olu  nan qan və onun kom  po  nent  lə -
ri  nin miq  da  rı il  bəil ar  tı  rı  lır. Be  lə ki, 
2010-cu il  də 19,5 ton qan tə  da  rük 
edil  miş  dir  sə, 2016-cı il  də bu rə  qəm 
36 ton  dan çox ol  muş  dur. Bu  nun nə -
ti  cə  si  dir ki, tibb müəs  si  sə  lə  ri  nin və 
xəs  tə  lə  rin “təh  lü  kə  siz” do  nor qa  nı -
na və onun kom  po  nent  lə  ri  nə olan 
eh  ti  ya  cı tam ödə  ni  lir.

Son il  lər sə  hiy  yə  nin qar  şı  sın  da 
du  ran ən çə  tin prob  lem  lər  dən bi  ri 
olan xro  ni  ki böy  rək ça  tış  maz  lı  ğın -
dan əziy  yət çə  kən in  san  la  rın he  mo-
 dializ müali  cə  si ar  tıq öz həl  li  ni tap -
mış  dır. Res  pub  li  ka  nın şə  hər və ra -
yon  la  rın  da fəaliy  yət gös  tə  rən 39 
mər  kəz  də 3000-dən ar  tıq xəs  tə he -
mo  dializ seans  la  rı və mü  va  fiq dər -
man va  si  tə  lə  ri ilə tam həcm  də pul -
suz tə  min olu  nur  lar. Diq  qə  tə  la  yiq 
hal  dır ki, bu mər  kəz  lər  dən 30-u 
böl  gə  lər  də yer  lə  şir. 2016-cı il  də Ağ -
su, Bi  lə  su  var, Qu  sar, Göy  göl ra  yon-
 la  rın  da ye  ni he  mo  dializ şö  bə  lə  ri 
açı  lıb, bə  zi möv  cud mər  kəz  lər  də 
əla  və apa  rat  lar qu  raş  dı  rı  lıb. Qeyd 
et  mək la  zım  dır ki, bu ka  te  qo  ri  ya 
xəs  tə  lə  rə ha  zır  da he  mo  dializ  lə ya -
na  şı, xəs  tə  li  yin ra  di  kal müali  cə üsu-
 lu olan böy  rək  kö  çür  mə əmə  liy  yat -
la  rı da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. İn  di Azər -
bay  can  da böy  rək kö  çü  rül  mə  si əmə-
 liy  ya  tı olun  muş 848 nə  fər var və 
döv  lət on  la  rın dər  man tə  mi  na  tı  nı 
öz üzə  ri  nə gö  tü  rüb.

Diabet  li uşaq  lar in  su  lin şp  ris-qə -
lə  mi ilə ya  na  şı, təd  ri  cən in  su  lin 
pom  pa  sı ilə tə  min edi  lir  lər. Na  zir -
lər Ka  bi  ne  ti  nin 2016-cı il 11 no  yabr 
ta  rix  li qə  ra  rı ilə “2017-2021-ci il  lər 
üçün qa  nın bəd  xas  sə  li xəs  tə  lik  lə  ri 
ilə mü  ba  ri  zə üz  rə Təd  bir  lər Proq  ra-
 mı” qə  bul edi  lib. Qeyd olu  nan 
proq  ram qa  nın bəd  xas  sə  li xəs  tə  lik -
lə  rin diaq  nos  ti  ka  sı  nın və müali  cə  si-
 nin müasir sə  viy  yə  yə çat  dı  rıl  ma  sı -
na, 2017-ci il  dən baş  la  ya  raq, xəs  tə -
lə  rin döv  lət he  sa  bı  na in  no  va  sion 

pre  pa  rat  lar  la tə  mi  na  tı  na im  kan ya -
ra  da  caq  dır.

Bu gün öz in  ki  şa  fı  na gö  rə re -
gionun li  der döv  lə  ti olan Azər  bay -
can möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli-
 ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da bir çox 
priori  tet sa  hə  lər üz  rə möh  tə  şəm 
uğur  lar əl  də edib. Bu uğur  la  rın qa -
za  nıl  ma  sın  da Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın yük -
sək ba  ca  rı  ğı  nın, prin  si  pial  lı  ğı  nın və 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı  nın da bö  yük ro  lu var -
dır. Da  nıl  maz xid  mət  lə  ri  ni, öl  kə  də 

bö  yük nü  fu  zu  nu nə  zə  rə ala  raq 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  se-pre  zi -
den  ti tə  yin olun  ma  sı xal  qı  mı  zın və 
döv  lə  ti  mi  zin da  ha da in  ki  şa  fı na  mi-
 nə, öl  kə  mi  zin is  tər da  xi  li, is  tər xa  ri -
ci si  ya  sə  tin  də, is  tər  sə də mə  də  ni-ic -
ti  mai hə  ya  tın  da da  ha bö  yük əzm -
kar  lıq  la fəaliy  yət gös  tər  mə  si  nə şə -
rait ya  rat  dı.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın öl -
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Ül  viy  yə Tap  dıq qı  zı Həm  zə  ye  va  
1982-ci il   ap  relin 30-da Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı Ba  bək ra  yo  nu 
Şə  kə  ra  bad kən  din  də ana  dan ol -
muş  dur. İlk və or  ta təh  si  li  ni Nax  çı -
van şə  hə  rin  də al  mış  dır. 2003-cü 
il  də Nax  çı  van Döv  lət Uni  ver  si  te  ti -
nin İn  cə  sə  nət fa  kül  tə  si  nin təs  vi  ri 
in  cə  sə  nət ix  ti  sa  sı  nı bi  tir  miş  dir. 
Nax  çı  van Döv  lət Uni  ver  si  te  tin  də 
ma  gistr təh  si  li al  mış  dır. Nax  çı  van 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Təs  vi  ri in  cə-
 sə  nət və rəsm  xət ka  fed  ra  sı  nın baş 
müəl  li  mi ki  mi fəaliy  yət gös  tər  miş -
dir. Bir çox bey  nəl  xalq və öl  kə   miq-
 yas  lı in  cə  sə  nət fes  ti  val  la  rı  nın iş  ti -
rak  çı  sı və mü  sa  bi  qə  lə  rin qa  li  bi  dir. 
2008-ci il  də Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın Əmək  dar rəs  sa  mı, 2009-cu il  də isə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Əmək  dar rəs  sa  mı fəx  ri adları  na la  yiq gö  rül  müş  dür. Azər  bay  can Rəs  sam  lar İt  ti -
fa  qı  nın üz  vü  dür. YUNESKO-nun Bey  nəl  xalq İn  cə  sə  nət As  so    si  asiya  sı  nın üz  vü  dür. IV ça  ğı  rış Nax  çı-
 van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı Ali Məc  li  si  nin de  pu  ta  tı ol  muş  dur. 2011-ci il  də ke  çi  ril  miş Nax  çı  van 
Rəs  sam  lar Bir  li  yi  nin III Konf  ran  sın  da Nax  çı  van Rəs  sam  lar Bir  li  yi  nin səd  ri se  çil  miş  dir. 2013-cü 
il  də “Ye  ni Era” Dün  ya Rəs  sam  lıq Aka  de  mi  ya  sı  nın hə  qi  qi üz  vü se  çil  miş  dir. 2015-ci il  dən V ça  ğı  rış 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin de  pu  ta  tı  dır. Əsər  lə  rin  də əsa  sən mil  li  li  yi, qə  dim  li  yi, mi -
fo  lo  gi  ya  nı və hə  ya  tın fəl  sə  fə  si  ni özü  nə  məx  sus tərz  də əks et  dir  mə  yə ça  lı  şır.
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Ye  ni nə  sil iq  ti  sa  di is  la  hat  lar qey  ri-neft 
sek  to  run  da is  teh  sal im  kan  la  rı  nın 

art  ma  sı  na güc  lü tə  kan ve  rib

Dün  ya bir  ja  la  rın  da “qa  ra qı  zıl”ın 
kəs  kin ucuz  laş  ma  sı fo  nun  da iq  ti  sa  diy -
ya  tı neft ami  li ilə bu və ya di  gər də  rə  cə-
 də bağ  lı olan öl  kə  lər üçün mey  da  na çı -
xan mü  hüm ça  ğı  rış  lar  dan bi  ri qey  ri-
neft sek  to  ru  nun üs  tün in  ki  şa  fı  nın tə -
min edil  mə  si ilə bağ  lı  dır. Məhz bu yol  la 
bir tə  rəf  dən da  xi  li tə  lə  ba  tı yer  li is  teh  sal 
he  sa  bı  na ödə  mək  lə val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı -
nı qo  ru  maq, di  gər tə  rəf  dən isə xa  ri  ci 
ba  zar  la  ra ye  ni məh  sul  lar  çı  xa  ra  raq gə -
lir  lə  rin azal  ma  sı  nı müəy  yən də  rə  cə  də 
kom  pen  sa  si  ya et  mək müm  kün  dür.

De  yi  lən  lər ba  xı  mın  dan Azər  bay  ca -
nın mən  zə  rə  si nik  bin  lik üçün hər cür 
əsas  ve  rir. Düz  dür, xa  ri  ci mən  fi tə  sir  lər 
məq  səd  yön  lü si  ya  sət sa  yə  sin  də bey  nəl-
 xalq bir  li  yə sıx in  teq  ra  si  ya edən Azər -
bay  ca  na da tə  sir  siz ötüş  mə  yib. Ən 
azın  dan onu qeyd edək ki, nef  tin kəs -
kin ucuz  laş  ma  sı fo  nun  da bu sek  tor  dan 
res  pub  li  ka  mı  za val  yu  ta da  xi  lol  ma  la  rı 
aza  lıb. Bu  nun  la be  lə, qlo  bal ka  tak  lizm -
lə  rin, mən  fi ten  den  si  ya  la  rın tə  si  ri mil  li 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  mız  da nis  bə  tən az hiss olu-
 nur. Əsas mə  qam on  dan iba  rət  dir ki,  
müəy  yən çə  tin  lik  lər  lə mü  şa  yiət olu  nan 
ye  ni şə  rait  də də öl  kə  miz özü  nün yük -
sək so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nı 
sax  la  maq əz  mi nü  ma  yiş et  di  rə  rək 
uğur  la  ra im  za atır.

Bun  dan son  ra Azər  bay  can iq  ti  sa -
diy  ya  tı qey  ri-neft sek  to  ru  nun  
he  sa  bı  na in  ki  şaf edə  cək
Azər  bay  ca  nın uğur  la  rı  nı şərt  lən  di -

rən əsas amil on  dan iba  rət  dir ki, öl  kə -
miz  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh -
bər  li  yi al  tın  da daim gə  lə  cək in  ki  şa  fa və 
ri  fa  ha he  sab  la  nan dü  şü  nül  müş, məq -
səd  yön  lü si  ya  sət hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Bu 
ba  xım  dan son 14 il  də döv  lət baş  çı  sı  nın 
si  ya  si ira  də  si əsa  sın  da neft gə  lir  lə  rin -
dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də edil  mə  si  nin və 
priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rə yö  nəl  dil  mə  si  nin 
önə  mi xü  su  si qeyd olun  ma  lı  dır. Öl  kə -

miz  də qey  ri-neft iq  ti  sa  diy  ya  tın  da fəal -
lı  ğın art  ma  sı  na xid  mət edən ge  niş  miq -
yas  lı inf  rast  ruk  tur qu  ru  cu  lu  ğu, mü  va -
fiq döv  lət proq  ram  la  rı ilə re  gional in  ki-
 şa  fın dəs  tək  lən  mə  si, sa  hib  kar  la  ra hər 
cür kö  mək gös  tə  ril  mə  si məhz be  lə 
priori  tet is  ti  qa  mət  lər ol  muş  dur. Za  ma -
nın  da mü  va  fiq si  ya  si və mad  di dəs  tək 
təd  bir  lə  ri he  sa  bı  na qey  ri-neft sek  to  ru -
nun in  ki  şa  fı üçün fun  da  men  tal əsas  lar 
ya  ra  dıl  ma  sı ye  ni şə  rait  də mil  li iq  ti  sa -
diy  ya  tı  mı  zın qlo  bal böh  ran  la  ra mü  qa -
vi  mət gü  cü  nü ar  tı  rır.

Əsa  bil Qa  sı  mov
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı
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Xa  ri  ci mən  fi amil  lə  rin tə  si  ri nə  ti  cə -
sin  də ya  ra  nan şə  rait  də res  pub  li  ka  nın 
ye  ni in  ki  şaf hə  dəf  lə  ri müəy  yən  ləş  di  ri -
lib. Əsas məq  səd ye  ni şə  rait  də mey  da -
na çı  xan ça  ğı  rış  la  rı pre  ven  tiv təd  bir  lər -
lə ön  lə  mək  dən, mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın 
post  neft döv  rü  nün tə  ləb  lə  ri əsa  sın  da 
ida  rə olun  ma  sı  nı tə  min et  mək  dən və 
qey  ri-neft sek  to  ru üz  rə da  ha ge  niş 
həcm  lər  də is  teh  sal im  kan  la  rı  nın ya  ra -
dıl  ma  sı  na nail ol  maq  dan iba  rət  dir. Pre-
 zi  dent İlham Əli  ye  vin sədr  li  yi ilə 2017-
ci ilin doq  quz ayı  nın so  sial-iq  ti  sa  di in -
ki  şa  fı  nın ye  kun  la  rı  na və qar  şı  da du  ran 
və  zi  fə  lə  rə həsr olun  muş ic  lasın  da döv -
lət baş  çı  sı son dövr  lər  də apa  rı  lan si  ya -
sə  tin nə  ti  cə  si ola  raq qey  ri-neft iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın 2,5 faiz ar  tı  mı  nı yük  sək qiy -
mət  lən  di  rib: “Çün  ki qey  ri-neft sek  to  ru-
 nun in  ki  şa  fı bi  zim əsas priori  te  ti  miz  dir 
və 2,5 faiz ar  tan qey  ri-neft iq  ti  sa  diy  ya -
tı  mız həm uğur  lu is  la  hat  la  rı  mı  zın gös -
tə  ri  ci  si  dir, həm də onu gös  tə  rir ki, öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə  lən  di  ril  mə  si mə  sə -
lə  lə  ri öz həl  li  ni uğur  la ta  pıb  dır”.

Müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lə  ri əha  tə edən 
is  la  hat  lar iq  ti  sa  diy  ya  tı şa  xə  lən  dir -
mək üçün ge  niş  
im  kan  lar açıb
Ötən ilin əv  və  lin  dən baş  la  ya  raq 

Azər  bay  ca  nın hə  ya  tı müasir ça  ğı  rış  lar 
və öl  kə  nin real  lıq  la  rı nə  zə  rə alın  maq  la 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye  ni nə  sil iq  ti  sa  di is  la -
hat  lar  la sə  ciy  yə  lə  nir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin mü  va  fiq fər  man və sə  rən  cam-
 la  rı  na əsa  sən ay  rı-ay  rı is  ti  qa  mət  lər üz  rə 
apa  rı  lan is  la  hat  lar bun  dan son  ra Azər -
bay  ca  nın  in  ki  şa  fı  nın qey  ri-neft sek  to -
ru  nun he  sa  bı  na  tə  min edil  mə  si ba  xı -
mın  dan bö  yük ak  tual  lıq kəsb edir. Qa -
baq  cıl dün  ya təc  rü  bə  si  nin, müasir tə -
sər  rü  fat  çı  lıq me  tod  la  rı  nın, ye  ni tə  şəb -
büs  lə  rin tət  bi  qi  nə, li  be  ral trans  for  ma  si -
ya  la  ra uğur  lu ke  çi  din tə  min olun  ma  sı -
na he  sab  la  nan komp  leks is  la  hat  lar 
post  neft döv  rün  də mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tı -
mı  zın in  ki  şa  fı üçün mün  bit zə  min ro -
lun  da çı  xış edə  rək onun qar  şı  sın  da ye -
ni pers  pek  tiv  lər açıb. Ye  ni nə  sil iq  ti  sa  di 
is  la  hat  la  rın əha  tə dairə  si  nə öl  kə  də biz -
nes mü  hi  ti  nin op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı, 

Nazirlər Kabinetinin 2017-ci ilin doqquz ayının sosial-iqtisadi  
inkişafının yekunlarına və qarşıda duran vəzifələrə həsr olunmuş iclası
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bank-ma  liy  yə sek  to  ru  nun sağ  lam  laş  dı-
 rıl  ma  sı, sa  hib  kar  la  rın ver  gi yü  kü  nün 
azal  dıl  ma  sı yo  lu ilə büd  cə  yə ver  gi da -
xi  lol  ma  la  rı ba  za  sı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si, 
göm  rük id  xal-ix  rac əmə  liy  yat  la  rı  nın 
sa  də  ləş  di  ril  mə  si, bü  tün sa  hə  lər  də şəf -
faf  lı  ğın tə  min edil  mə  si ki  mi mü  hüm 
is  ti  qa  mət  lər da  xil  dir.

Post  neft döv  rü  nün iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
ke  çid  lə bağ  lı real  laş  dı  rı  lan is  la  hat  lar sı -
ra  sın  da öl  kə  də in  ves  ti  si  ya mü  hi  ti  nin 
cəl  be  di  ci  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı  na gös  tə  ri  lən 
da  vam  lı səy  lə  ri xü  su  si qeyd et  mək la -
zım  dır. Ay  dın mə  sə  lə  dir ki, güc  lü sər -
ma  yə tə  mi  na  tı ol  ma  dan qey  ri-neft iq  ti -
sa  diy  ya  tı üz  rə ye  ni la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  sin  dən də söh  bət ge  də bil -
məz. Ötən il Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
Azər  bay  can  da ye  ni şə  rait  də sər  ma  yə 
qo  yu  lu  şu  nun sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı məq -
sə  di   ilə bir ne  çə fər  man im  za  la  yıb. Döv-
 lət baş  çı  sı  nın 2016-cı il 18 yan  var ta  rix  li 
“İn  ves  ti  si  ya  la  rın təş  vi  qi ilə bağ  lı əla  və 
təd  bir  lər haq  qın  da” mü  va  fiq fər  ma  nı 
ilə “İn  ves  ti  si  ya təş  vi  qi sə  nə  di  nin ve  ril -
mə  si” Qay  da  sı təs  diq  lə  nib. Mü  va  fiq 
təş  viq me  xa  niz  mi  nin işə sa  lın  ma  sı isə 
öz növ  bə  sin  də sa  hib  kar  la  rın in  ves  ti  si  ya 
fəal  lı  ğı  nı ar  tı  rıb.

Ye  ni nə  sil iq  ti  sa  di is  la  hat  lar çər  çi  və -
sin  də həm  çi  nin ix  ra  cın sə  mə  rə  li təş  vi  qi 
me  xa  niz  mi işə sa  lı  nıb. Pre  zi  dent İl  ham 

Əli  ye  vin mü  va  fiq fər  ma  nı  na əsa  sən, 
2016-2020-ci il  lər  də Azər  bay  can Res -
pub  li  ka  sı  nın əra  zi  sin  də qey  ri-neft məh-
 sul  la  rı  nın ix  ra  cı ilə məş  ğul olan şəxs  lə -
rə müəy  yən  ləş  di  ril  miş qay  da  lar çər  çi -
və  sin  də ix  rac təş  vi  qi  nin ödə  nil  mə  si 
nə  zər  də tu  tu  lub. Tət  bi  qi  nə baş  la  nıl  dı  ğı 
qı  sa müd  dət  də sa  hib  kar  lar  da təş  viq 
me  xa  niz  mi  nə bö  yük ma  raq ya  ra  nıb.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin ötən ilin 
de  kab  rın  da im  za  la  dı  ğı mü  va  fiq fər  ma -
na əsa  sən mil  li iq  ti  sa  diy  yat və iq  ti  sa -
diy  ya  tın əsas sek  tor  la  rı üz  rə st  ra  te  ji yol 
xə  ri  tə  lə  ri  nin təs  diq edil  mə  si öl  kə  miz  də 
ye  ni şə  rait  də ya  ra  nan ça  ğı  rış  la  ra uy  ğun 
ola  raq real  laş  dı  rı  lan is  la  hat  la  rın sə  mə -
rə  li  li  yi  ni da  ha da ar  tı  ra  caq. Be  lə ki, 
bun  dan son  ra iq  ti  sa  di sa  hə  də fəaliy  yət 
is  ti  qa  mət  lə  ri  nə dair st  ra  te  ji plan  la  rın, 
döv  lət proq  ram  la  rı  nın, in  ki  şaf kon  sep -
si  ya  la  rı  nın, st  ra  te  gi  ya  la  rın, təd  bir  lər 
plan  la  rı  nın la  yi  hə  lə  ri döv  lət baş  çı  sı  nın 
im  za  la  dı  ğı bəhs olu  nan fər  man  la təs -
diq edi  lən st  ra  te  ji yol xə  ri  tə  lə  ri  nin müd-
 dəala  rı ilə uz  laş  dı  rı  la  caq. Be  lə  lik  lə, res -
pub  li  ka  mız  da qey  ri-neft iq  ti  sa  diy  ya  tı -
nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə, is  teh  sal və 
ix  rac im  kan  la  rı  nın ar  tı  rıl  ma  sı  na he  sab -
la  nan is  la  hat  lar bir-bi  ri  ni ta  mam  la  ya -
caq ki, bu da iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di -
ril  mə  si, in  ves  ti  si  ya  la  rın da  ha priori  tet 
sa  hə  lə  rə is  ti  qa  mət  lən  di  ril  mə  si ba  xı -

mın  dan çox önəm  li  dir.
Da  xi  li is  teh  sa  lın qo  run  ma  sı qey  ri-
neft sek  to  run  da ak  tiv  li  yin art  ma -
sı  na müs  bət tə  sir gös  tə  rir
Ye  ni nə  sil iq  ti  sa  di is  la  hat  lar çər  çi -

və  sin  də, həm  çi  nin da  xi  li is  teh  sa  lın 
dəs  tək  lən  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də zə  ru  ri 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir ki, bü  tün 
bun  lar da qey  ri-neft sek  to  ru  nun in  ki-
 şa  fı  na  müs  bət tə  sir gös  tə  rir. İn  di  yə -
dək qey  ri-neft sek  to  run  da is  teh  sal və 
ix  rac im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
məq  sə  di   ilə özü  nü  tə  mi  net  mə sə  viy -
yə  si və yer  li is  teh  sal po  ten  sialı yük -
sək olan 84 məh  sul üz  rə id  xa  la ikiil  lik 
spe  si  fik rü  sum  lar tət  biq edi  lib.

Öl  kə  yə id  xal olunan bə  zi mal  la  ra 
tət  biq edilən ye  ni göm  rük id  xal rü -
sum  la  rı Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin “Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın əra  zi  si  nə gə -
ti  ri  lən mal  lar üz  rə göm  rük id  xal rü -
sum  la  rı  nın də  rə  cə  lə  ri”ndə et  di  yi də -
yi  şik  lik  lər  də ək  si  ni ta  pıb. 2016-cı il 
no  yab  rın 3-dən tət  biq olu  nan bu qə -
rar özü  nü  tə  mi  net  mə sə  viy  yə  si yük -
sək olan məh  sul  lar üz  rə yer  li is  teh  sa -
la bö  yük dəs  tək  dir. Öl  kə  miz  də qey  ri-
neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı he  sa  bı  na 
məh  sul  lar üz  rə tə  mi  net  mə sə  viy  yə  si 
art  dıq  ca, təh  lil  lər apa  rıl  dıq  dan son  ra 
əla  və mal  lar da si  ya  hı  ya da  xil edi  lə -
cək.

“Yaşıl çay” 
fermer 
təsərrüfatında 
çay yarpağı 
yığımı
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Apa  rı  lan is  la  hat  lar  
öz bəh  rə  si  ni ve  rir
Ötən ilin və ca  ri ilin ar  xa  da qa  lan 

döv  rü  nün sta  tis  tik gös  tə  ri  ci  lə  ri apa  rı-
 lan ye  ni nə  sil iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın sə -
mə  rə  li ol  du  ğu  nu təs  diq  lə  yir. Pre  zi -
dent 2017-ci ilin doq  quz ayı  nın so  sial- 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın ye  kun  la  rı  na həsr 
olun  muş mü  şa  vi  rə  də qey  ri-neft sek -
to  ru  nun di  gər sa  hə  lə  ri ki  mi sə  na  ye 
his  sə  si  nin də uğur  la in  ki  şaf et  di  yi  ni 
bil  dir  di: “Qey  ri-neft sə  na  ye  si 9 ay  da 
3,1 faiz art  mış  dır. Bu da sə  na  ye  ləş  mə 

si  ya  sə  ti  mi  zin gö  zəl nə  ti  cə  si  dir. Bil  di -
yi  niz ki  mi, son il  lər kənd tə  sər  rü  fa  tın-
 da çox bö  yük in  ki  şaf var, bö  yük in -
ves  ti  si  ya  lar qo  yu  lur. Kənd tə  sər  rü  fa  tı-
 nın hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı döv  lət priori  te  ti-
 dir və bu sa  hə  də də nə  ti  cə  lər özü  nü 
gös  tə  rir. Kənd tə  sər  rü  fa  tı 2,8 faiz art -
mış  dır. Xa  ri  ci ti  ca  rət döv  riy  yə  miz 7 
faiz art  mış  dır. Bu  ra  da da ix  rac id  xa  lı 
bö  yük fərq  lə üs  tə  lə  yir. Hər bir in  ki  şa -
fın gös  tə  ri  ci  si, o cüm  lə  dən xa  ri  ci ti  ca -
rə  tin ta  raz  lı  ğın  dan ası  lı  dır. Biz  də isə 
ilin 9 ayın  da xa  ri  ci ti  ca  rə  tin müs  bət 
sal  do  su 4,4 mil  yard dol  la  ra bə  ra  bər -
dir. Əmi  nəm ki, ilin so  nu  na qə  dər bu 
rə  qəm da  ha da ar  ta  caq. Əl  bət  tə, bu, 
bi  zim həm iq  ti  sa  di uğur  la  rı  mı  zı əks 
et  di  rir, ey  ni za  man  da, mil  li val  yu  ta -
mız ma  na  tın mə  zən  nə  si  nə çox müs  bət 
tə  sir gös  tə  rir. Val  yu  ta ba  za  rı  nın tən -
zim  lən  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də, əl  bət  tə ki, 
bu, çox bö  yük im  kan  lar açır. Ey  ni za -
man  da, bu, bi  zim uğur  lu in  ki  şa  fı  mı -
zın tə  za  hü  rü  dür. İx  ra  cı  mız id  xal  dan 
4,4 mil  yard dol  lar  dan çox  dur”.

Bu il qey  ri-neft ix  ra  cı ilə bağ  lı rə -
qəm  lə  rə gəl  dik  də, tə  rə  vəz ix  ra  cı 68 faiz 
təş  kil edib. O cüm  lə  dən bu gün qey  ri-
neft sek  to  ru  nun ən çox gə  lir gə  ti  rən 

sa  hə  si olan po  mi  dor ix  ra  ca  tın 60 faizi  ni 
təş  kil edib ki, sək  kiz ay  da bu, öl  kə  yə 
128 mil  yon dol  lar gə  ti  rib və 59 faiz ar -
tım var. Kar  tof 63 faiz, sa  lat tə  rə  və  zi 20 
faiz, so  ğan ix  ra  cı 15 də  fə ar  tıb. Pam  bıq 
2,4 də  fə, o cüm  lə  dən pam  bıq li  fi 8,4 də -
fə, mey  və ix  ra  cı bü  töv  lük  də 12 faiz ar -
tıb  dır. An  caq al  ma və şaf  ta  lı üz  rə ar  tım 
iki də  fə  dən çox olub. Süd məh  sul  la  rı -
nın ix  ra  cı dörd də  fə ar  tıb. Spirt  li və 
spirt  siz iç  ki  lər 28 faiz, onun içə  ri  sin  də 
şə  rab 56 faiz ar  tıb. Mey  və-tə  rə  vəz ema-
 lı məh  sul  la  rı 50 faiz, tü  tün mə  mu  lat  la  rı 
45 faiz, çay 63 faiz, bit  ki və hey  van 
mən  şə  li yağ  lar 19 faiz, şo  ko  lad 65 faiz.

Sə  na  ye məh  sul  la  rı - qı  zıl 56 faiz, 
elekt  rik ener  ji  si 4,1 də  fə, alü  mi  nium 28 
faiz, kim  ya sə  na  ye  si məh  sul  la  rı 25 faiz, 
plas  tik  lər 14 faiz, mis-fi  liz kon  sent  rat  la-
 rı 94 faiz, ava  dan  lıq  lar, me  xa  ni  ki qur -
ğu  lar 48 faiz, mis və on  dan ha  zır  la  nan 
mə  mu  lat  lar 54 faiz, to  xu  cu  luq mə  mu -
lat  la  rı 92 faiz. Elekt  rik ava  dan  lıq  la  rı və 
his  sə  lə  ri 75 faiz, daş, gips, se  ment 34 
də  fə.

Bu rə  qəm  lər ən yax  şı gös  tə  ri  ci  dir. 
On  lar gös  tə  rir ki, qey  ri-neft sek  to  ru  nun 
in  ki  şa  fı ilə bağ  lı bi  zim bü  tün və  zi  fə  lə  ri-
 miz uğur  la ic  ra edi  lir. 

Prezident İham Əliyev Varvara balıqartırma müəssisəsinin açılışında



4 min yaş lı qə dim Gən cə nin adı 
bu gün dün ya nın ən müasir və 
gö zəl şə hər lə ri ilə bir sı ra da çə ki lir. 
Qə dim lik lə müasir li yin vəh də tin-
də çi çək lə nən Gən cə şə hə rin də 
gənc lə rin sə mə rə li fəaliy yə ti üçün 
ye ni inf rast ruk tur lar ya ra dı lıb, asu-
də vaxt la rı nın ma raq lı keç mə si 
məq sə di ilə park lar sa lı nıb, so sial-
mə də ni ob yekt lər is ti fa də yə ve ri-
lib, ye ni la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib.

Şə hə ri miz öl kə də ilk də fə ola-
raq, 2012-ci il də Azər bay ca nın 

Gənc lər Pay tax tı adı na la yiq gö rü-
lüb. Yer li və bey nəl xalq təd bir lə rə 
ev sa hib li yi edən bu şə hər Av ro pa 
Gənc lər Fo ru mu nun qoy du ğu 
tə ləb lə rə ca vab ve rə rək, MDB 
mə ka nın da ilk ola raq 2016-cı ilin 
Av ro pa Gənc lər Pay tax tı se çi lib. 
Gən cə həm də Av ro pa İt ti fa qı na 
da xil ol ma dan bu ti tu lu əl də edən 
öl kə mi zin ilk şə hə ri ki mi dün ya ya 
nü mu nə dir.

Gən cə nin in ki şa fı, inf rast ruk tu-
ru, gənc lə rin fəaliy yə ti, on la rın 

asu də vax tı nın sə mə rə li təş ki li nin 
yük sək sə viy yə də apa rıl ma sı bu 
qə dim şə hə rin Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı se çil mə si nə zə min ya ra-
dıb. Bu, tək cə Gən cə gənc lə ri üçün 
de yil, öl kə gənc lə ri nə də ge niş 
im kan lar açıb. Res pub li ka nın 
gənc lər təş ki lat la rı il ər zin də bir 
çox la yi hə lə ri ni məhz Gən cə şə hə-
rin də hə ya ta ke çi rib, qar şı lıq lı fi kir 
mü ba di lə si apa rıb lar. La yi hə çər-
çi və sin də av ro pa lı gənc lər də 
Gən cə yə gə lib, qə dim şə hər və 
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ümu mi lik də öl kə miz ba rə də dol-
ğun mə lu mat alıb, ya ra dı lan inf-
rast ruk tur, mad di-mə də niy yət və 
ta ri xi abi də lə ri miz lə ya xın dan 
ta nış olub lar. Bu da qə dim Gən cə 
şə hə ri ni və onun tim sa lın da öl kə-
mi zi da ha ya xın dan ta nıt maq, 
Azər bay can la bağ lı hə qi qət lə ri 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tə çat dır maq 
üçün əl ve riş li im kan ya ra dır. Bu 
gün Gən cə öl kə və qi tə gənc lə ri-
nin ən çox üz tut du ğu, la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril di yi mə ka na çev ri-
lib.

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin si ya-
si kur su nun la yiq li da vam çı sı Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin gənc lər si ya-
sə ti Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən də uğur la həyata keçiri-
lir. Müx tə lif ümum şə hər xa rak ter li 
tə şəb büs lə rin real laş dı rıl ma sın da 
oy na dı ğı ro la, gənc lər lə apar dı ğı 
işin nə ti cə si nə və Gən cə nin 2016-cı 
ilin Av ro pa Gənc lər Pay tax tı se çil-
mə sin də ki xid mət lə ri nə gö rə 

“Biznes Yiə” şir kə ti nin eks pert lə ri 
tə rə fin dən Gən cə Şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı “İlin bi rin ci si” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Bu gün in ki şa fın da, hə qi qə tən, 
yük sə liş döv rü nü ya şa yan Gən cə 
şə hə ri son il lər də gənc lər lə iş sa hə-
sin də bir çox “ilk”lə rə im za atıb. 
Bu ra da on la rın hər tə rəf li in ki şa fı 
üçün ya ra dı lan şə raitin nə ti cə si dir 
ki, şə hə ri mi zin sü rət li tə rəq qi sin də 
gənc lə rin ro lu il bəil da ha da yük-
sə lir. Gən cə də tə şəb büs kar, ba ca-
rıq lı, çox iş gü zar, yük sək təş ki lat çı-
lıq və ida rəet mə qa bi liy yə ti nə 
ma lik olan is te dad lı gənc lik ye ti şir. 
Bu gün rəh bər və mə sul və zi fə lər-
də ça lı şan la rın 50-60 faizi nin gənc-
lər ol ma sı qü rur do ğu rur. On lar 
yal nız elm, təh sil, id man, mə də niy-
yət, sə hiy yə sa hə lə rin də de yil, həm 
də müasir dün ya da öl kə mi zin vi zit 
kar tı na çev ri lən to le rant lıq, mul ti-
kul tu ral də yər lə ri mi zin bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sın da da 

mü hüm rol oy na yır lar.
Gən cə Av ro pa Gənc lər Fes ti va lı-

na, Türk dil li Öl kə lə rin Gənc lər 
Fes ti va lı na, Av ro pa nın 11 öl kə si ni 
təm sil edən sə fir lik lə rin iş ti ra kı ilə 
“Av ro pa şə hər ci yi” la yi hə si nə, 
“Da nı şan ki tab lar” fes ti val-sər gi si-
nə, “Re gion gənc lə ri nin in ki şa fı na 
dəs tək” və “Gən cə-2016 - Gənc 
sa hib kar la rın in ves ti si ya” ad lı 
fo rum la rı na, Av ro pa Gənc lər Pay-
taxt la rı şə bə kə si nin gö rüş lə ri nə, 
“100% Gənc lər şə hə ri” la yi hə si nə, 
“Ya şıl iq ti sa diy ya tın in ki şa fın da 
gənc lə rin ro lu və pers pek tiv lə ri” 
möv zu sun da bey nəl xalq el mi-
prak tik konf ran sa yük sək sə viy yə-
də ev sa hib li yi edib. Gənc lər və 
İd man Na zir li yi nin, Döv lət Sər həd 
Xid mə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ta ri xin can lı sə hi fə lə ri” ad lı IV 
Gənc lər Fes ti va lı Gən cə də bö yük 
ruh yük sək li yi ilə qar şı la nıb. Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan 
ol ma sı na həsr edilən bey nəl xalq 
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4 min yaş lı qə dim Gən cə nin adı 
bu gün dün ya nın ən müasir və 
gö zəl şə hər lə ri ilə bir sı ra da çə ki lir. 
Qə dim lik lə müasir li yin vəh də tin-
də çi çək lə nən Gən cə şə hə rin də 
gənc lə rin sə mə rə li fəaliy yə ti üçün 
ye ni inf rast ruk tur lar ya ra dı lıb, asu-
də vaxt la rı nın ma raq lı keç mə si 
məq sə di ilə park lar sa lı nıb, so sial-
mə də ni ob yekt lər is ti fa də yə ve ri-
lib, ye ni la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib.

Şə hə ri miz öl kə də ilk də fə ola-
raq, 2012-ci il də Azər bay ca nın 

Gənc lər Pay tax tı adı na la yiq gö rü-
lüb. Yer li və bey nəl xalq təd bir lə rə 
ev sa hib li yi edən bu şə hər Av ro pa 
Gənc lər Fo ru mu nun qoy du ğu 
tə ləb lə rə ca vab ve rə rək, MDB 
mə ka nın da ilk ola raq 2016-cı ilin 
Av ro pa Gənc lər Pay tax tı se çi lib. 
Gən cə həm də Av ro pa İt ti fa qı na 
da xil ol ma dan bu ti tu lu əl də edən 
öl kə mi zin ilk şə hə ri ki mi dün ya ya 
nü mu nə dir.

Gən cə nin in ki şa fı, inf rast ruk tu-
ru, gənc lə rin fəaliy yə ti, on la rın 

asu də vax tı nın sə mə rə li təş ki li nin 
yük sək sə viy yə də apa rıl ma sı bu 
qə dim şə hə rin Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı se çil mə si nə zə min ya ra-
dıb. Bu, tək cə Gən cə gənc lə ri üçün 
de yil, öl kə gənc lə ri nə də ge niş 
im kan lar açıb. Res pub li ka nın 
gənc lər təş ki lat la rı il ər zin də bir 
çox la yi hə lə ri ni məhz Gən cə şə hə-
rin də hə ya ta ke çi rib, qar şı lıq lı fi kir 
mü ba di lə si apa rıb lar. La yi hə çər-
çi və sin də av ro pa lı gənc lər də 
Gən cə yə gə lib, qə dim şə hər və 
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ümu mi lik də öl kə miz ba rə də dol-
ğun mə lu mat alıb, ya ra dı lan inf-
rast ruk tur, mad di-mə də niy yət və 
ta ri xi abi də lə ri miz lə ya xın dan 
ta nış olub lar. Bu da qə dim Gən cə 
şə hə ri ni və onun tim sa lın da öl kə-
mi zi da ha ya xın dan ta nıt maq, 
Azər bay can la bağ lı hə qi qət lə ri 
bey nəl xalq ic ti maiy yə tə çat dır maq 
üçün əl ve riş li im kan ya ra dır. Bu 
gün Gən cə öl kə və qi tə gənc lə ri-
nin ən çox üz tut du ğu, la yi hə lə rin 
hə ya ta ke çi ril di yi mə ka na çev ri-
lib.

Ulu ön dər Hey dər Əli ye vin si ya-
si kur su nun la yiq li da vam çı sı Pre-
zi dent İl ham Əli ye vin gənc lər si ya-
sə ti Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti 
tə rə fin dən də uğur la həyata keçiri-
lir. Müx tə lif ümum şə hər xa rak ter li 
tə şəb büs lə rin real laş dı rıl ma sın da 
oy na dı ğı ro la, gənc lər lə apar dı ğı 
işin nə ti cə si nə və Gən cə nin 2016-cı 
ilin Av ro pa Gənc lər Pay tax tı se çil-
mə sin də ki xid mət lə ri nə gö rə 

“Biznes Yiə” şir kə ti nin eks pert lə ri 
tə rə fin dən Gən cə Şə hər İc ra Ha ki-
miy yə ti nin baş çı sı “İlin bi rin ci si” 
mü ka fa tı na la yiq gö rü lüb.

Bu gün in ki şa fın da, hə qi qə tən, 
yük sə liş döv rü nü ya şa yan Gən cə 
şə hə ri son il lər də gənc lər lə iş sa hə-
sin də bir çox “ilk”lə rə im za atıb. 
Bu ra da on la rın hər tə rəf li in ki şa fı 
üçün ya ra dı lan şə raitin nə ti cə si dir 
ki, şə hə ri mi zin sü rət li tə rəq qi sin də 
gənc lə rin ro lu il bəil da ha da yük-
sə lir. Gən cə də tə şəb büs kar, ba ca-
rıq lı, çox iş gü zar, yük sək təş ki lat çı-
lıq və ida rəet mə qa bi liy yə ti nə 
ma lik olan is te dad lı gənc lik ye ti şir. 
Bu gün rəh bər və mə sul və zi fə lər-
də ça lı şan la rın 50-60 faizi nin gənc-
lər ol ma sı qü rur do ğu rur. On lar 
yal nız elm, təh sil, id man, mə də niy-
yət, sə hiy yə sa hə lə rin də de yil, həm 
də müasir dün ya da öl kə mi zin vi zit 
kar tı na çev ri lən to le rant lıq, mul ti-
kul tu ral də yər lə ri mi zin bey nəl xalq 
ic ti maiy yə tə çat dı rıl ma sın da da 

mü hüm rol oy na yır lar.
Gən cə Av ro pa Gənc lər Fes ti va lı-

na, Türk dil li Öl kə lə rin Gənc lər 
Fes ti va lı na, Av ro pa nın 11 öl kə si ni 
təm sil edən sə fir lik lə rin iş ti ra kı ilə 
“Av ro pa şə hər ci yi” la yi hə si nə, 
“Da nı şan ki tab lar” fes ti val-sər gi si-
nə, “Re gion gənc lə ri nin in ki şa fı na 
dəs tək” və “Gən cə-2016 - Gənc 
sa hib kar la rın in ves ti si ya” ad lı 
fo rum la rı na, Av ro pa Gənc lər Pay-
taxt la rı şə bə kə si nin gö rüş lə ri nə, 
“100% Gənc lər şə hə ri” la yi hə si nə, 
“Ya şıl iq ti sa diy ya tın in ki şa fın da 
gənc lə rin ro lu və pers pek tiv lə ri” 
möv zu sun da bey nəl xalq el mi-
prak tik konf ran sa yük sək sə viy yə-
də ev sa hib li yi edib. Gənc lər və 
İd man Na zir li yi nin, Döv lət Sər həd 
Xid mə ti nin bir gə təş ki lat çı lı ğı ilə 
“Ta ri xin can lı sə hi fə lə ri” ad lı IV 
Gənc lər Fes ti va lı Gən cə də bö yük 
ruh yük sək li yi ilə qar şı la nıb. Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin ana dan 
ol ma sı na həsr edilən bey nəl xalq 
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sə di ilə “Ye rin də ta rix” ad lı eko tur-
lar təş kil edi lib. Gən cə Şə hər İc ra 
Ha ki miy yə ti nin dəs tə yi, Ye ni Azər-
bay can Par ti ya sı Gən cə Şə hər Təş-
ki la tı, “Gən cə-2016 Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı” İc ti mai Bir li yi və şə hər də 
fəaliy yət gös tə rən ali mək təb lə rin 
təş ki lat çı lı ğı ilə ger çək lə şən eko-
tur lar da bu gü nə qə dər yüz lər lə 
gənc iş ti rak edib.

Gən cə də 2017-ci il ər zin də gənc-
lər lə iş sa hə sin də 126 müx tə lif təd-
bir və la yi hə real laş dı rı lıb ki, bu 
təd bir lər də 32 min dən çox gənc 
iş ti rak edib.

2016-cı il də Av ro pa Gənc lər Pay-

tax tı ki mi mis si ya sı nı uğur la hə ya-
ta ke çi rən qə dim şə hər 2017-ci il də 
Müs tə qil Döv lət lər Bir li yi nin 
Mə də niy yət Pay tax tı ki mi fəaliy yə-
ti ni da vam et di rir. La yi hə çər çi və-
sin də şə hər də sil si lə təd bir lər real-
laşdırılır. “Gən cə çay” Park-Bul var 
Komp lek sin də gənc lə rin və ye ni-
yet mə lə rin iş ti ra kı ilə “Gən cə rəng-
lər də” la yi hə si bu qə bil dən olan 
təd bir lər dən dir. 

Gənc  lər və İd  man Na  zir  li  yi  nin 
ma  liy  yə və təş  ki  la  ti dəs  tə  yi ilə 
Kom  pü  ter Oyun  la  rı Mil  li As  so -
siasi  ya  sı tə  rə  fin  dən ke  çi  ri  lən Kom -
pü  ter oyun  la  rı üz  rə gənc  lər ara  sın-

 da XI Azər  bay  can mil  li çem  piona -
tın  da şə  hə  ri  miz 4-cü ye  rə la  yiq gö -
rü  lüb.

Sent yab rın 17-də Hey dər Əli-
yev Fon du nun tə şəb bü sü ilə ya ra-
dı lan “Re gional İn ki şaf” İc ti mai 
Bir li yi nin (RİİB) tə şəb bü sü və 
Gən cə Şə hər İc ra Ha ki miy yə ti nin 
dəs tə yi ilə “İra dən lə ta rix yaz” 
ad lı “Gən cə ma ra fo nu-2017” la yi-
hə si nə re gion lar ara sın da qə dim 
ta ri xə ma lik Ni za mi yur du ev 
sa hib li yi edən ilk şə hər olub. Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin adı nı da şı-
yan park komp lek sin gi riş his sə-
sin də yer lə şən zə fər ta ğından start 

LAYİHƏ

el mi-prak tik konf rans lar, Azər bay-
can, Tür ki yə və Gür cüs ta nın xa ri ci 
iş lər na zir lə ri nin Gən cə gö rü şü, 
Bö yük Bri ta ni ya, ABŞ, İs rail, BMT, 
Av ro pa Gənc lər Fo ru mu nü ma-
yən də lə ri nin, Ni za mi Gən cə vi Bey-
nəl xalq Mər kə zi nin üzv lə ri nin 
Gən cə şə hə ri nə sə fər lə ri, bey nəl-
xalq şə rab fes ti val la rı və di gər təd-
bir lər Ni za mi yur du nun dün ya da 
nü fu zu nun art ma sın da mü hüm rol 
oy na yıb. Gən cə gənc lə ri ke çi ri lən 
mö tə bər təd bir lə rin iş ti rak çı sı 
ol maq la bə ra bər, həm də bu la yi-
hə lə rin təş ki lat çı sı qis min də öz 
töh fə lə ri ni ve rə bi lib lər. 

Gən cə gənc lə ri nin ha zır la dı ğı 
“fləş-mob”la rı da xü su si lə vur ğu-
la maq ye ri nə dü şər. “Ba kı-2015” I 
Av ro pa Oyun la rı ərə fə sin də 6 min 
gən cin iş ti ra kı ilə Gən cə də möh tə-
şəm “fləş-mob” təş kil olu nub. 
Gənc lər şə hə rin Hey dər Əli yev 
adı na baş mey da nı na top la şa raq, I 
Av ro pa Oyun la rı nın sim vo lu nu 
can lan dı rıb lar. Ak si ya ey ni za man-
da Gin ne sin dün ya re kord la rı 
ko mis si ya sı tə rə fin dən iz lə ni lib. 6 
min gən cin iş ti ra kı ilə Ulu ön də rin 
adı nı da şı yan şə hə rin baş mey da-
nın da Azər bay ca nın uğur la ev 
sa hib li yi et di yi IV İs lam Həm rəy li-
yi Oyun la rı nın sim vo lu da can lan-
dı rı lıb. Gən cə gənc lə ri sülh və 
həm rəy lik ça ğı rış la rı ət ra fın da bir-
ləş dik lə ri ni, doğ ma şə hər lə ri nə 

olan sev gi lə ri ni dün ya ya nü ma yiş 
et di rib lər. On lar “Gən cə-2016 
Av ro pa Gənc lər Pay tax tı”nın lo qo-
su nu can lan dı rıb lar. 10 min gənc 
Ulu ön də rin ana dan ol ma sı nın 
92-ci il dö nü mü mü na si bə ti ilə da hi 
şəx siy yət Hey dər Əli ye vin port re-
ti ni və im za sı nı da can lan dı ra raq, 
dün ya re kor du na im za atıb lar.

Gənc lə rə asu də vaxt la rı nı sə mə-
rə li ke çir mə lə ri üçün də hər cür 
şə rait ya ra dı lıb. Be lə ki, şə hər də o 
qə dər gəz mə li, gör mə li yer var ki, 
bə zən on la rı seç mək də qə rar sız 
olur san. Hey dər Əli yev adı na Park 
Komp lek si, “Gən cə-2016 Av ro pa 

Gənc lər Pay tax tı” Par kı, “Gənc-
lənd” İs ti ra hət və Əy lən cə Mər kə-
zi, Gən cə ça yın sa hi lin də sa lı nan 
park-bul var komp lek si, Bay raq 
Mey da nı, “Əli və Ni no” Komp lek-
si, gənc lər evi, mət buat evi, ki tab 
evi, ka fe lər, ki no teatr, att rak sion-
lar… bir-bi rin dən gö zəl, əy lən cə li 
ob yekt lər şə hər gənc lə ri nin və 
qo naq la rın xid mə tin də dir. Gənc lə-
rin asu də vax tı nın sə mə rə li təş ki li, 
on la rın eko lo ji bi lik və ba ca rıq la rı-
nı in ki şaf et dir mək, həm çi nin Gən-
cə nin qə dim ta ri xi ni özün də əks 
et di rən mad di-mə də niy yət abi də-
lə ri ilə ya xın dan ta nış ol maq məq-
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Komp lek sin də gənc lə rin və ye ni-
yet mə lə rin iş ti ra kı ilə “Gən cə rəng-
lər də” la yi hə si bu qə bil dən olan 
təd bir lər dən dir. 
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dı lan “Re gional İn ki şaf” İc ti mai 
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ad lı “Gən cə ma ra fo nu-2017” la yi-
hə si nə re gion lar ara sın da qə dim 
ta ri xə ma lik Ni za mi yur du ev 
sa hib li yi edən ilk şə hər olub. Ulu 
ön dər Hey dər Əli ye vin adı nı da şı-
yan park komp lek sin gi riş his sə-
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iş lər na zir lə ri nin Gən cə gö rü şü, 
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bir lər Ni za mi yur du nun dün ya da 
nü fu zu nun art ma sın da mü hüm rol 
oy na yıb. Gən cə gənc lə ri ke çi ri lən 
mö tə bər təd bir lə rin iş ti rak çı sı 
ol maq la bə ra bər, həm də bu la yi-
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töh fə lə ri ni ve rə bi lib lər. 

Gən cə gənc lə ri nin ha zır la dı ğı 
“fləş-mob”la rı da xü su si lə vur ğu-
la maq ye ri nə dü şər. “Ba kı-2015” I 
Av ro pa Oyun la rı ərə fə sin də 6 min 
gən cin iş ti ra kı ilə Gən cə də möh tə-
şəm “fləş-mob” təş kil olu nub. 
Gənc lər şə hə rin Hey dər Əli yev 
adı na baş mey da nı na top la şa raq, I 
Av ro pa Oyun la rı nın sim vo lu nu 
can lan dı rıb lar. Ak si ya ey ni za man-
da Gin ne sin dün ya re kord la rı 
ko mis si ya sı tə rə fin dən iz lə ni lib. 6 
min gən cin iş ti ra kı ilə Ulu ön də rin 
adı nı da şı yan şə hə rin baş mey da-
nın da Azər bay ca nın uğur la ev 
sa hib li yi et di yi IV İs lam Həm rəy li-
yi Oyun la rı nın sim vo lu da can lan-
dı rı lıb. Gən cə gənc lə ri sülh və 
həm rəy lik ça ğı rış la rı ət ra fın da bir-
ləş dik lə ri ni, doğ ma şə hər lə ri nə 

olan sev gi lə ri ni dün ya ya nü ma yiş 
et di rib lər. On lar “Gən cə-2016 
Av ro pa Gənc lər Pay tax tı”nın lo qo-
su nu can lan dı rıb lar. 10 min gənc 
Ulu ön də rin ana dan ol ma sı nın 
92-ci il dö nü mü mü na si bə ti ilə da hi 
şəx siy yət Hey dər Əli ye vin port re-
ti ni və im za sı nı da can lan dı ra raq, 
dün ya re kor du na im za atıb lar.

Gənc lə rə asu də vaxt la rı nı sə mə-
rə li ke çir mə lə ri üçün də hər cür 
şə rait ya ra dı lıb. Be lə ki, şə hər də o 
qə dər gəz mə li, gör mə li yer var ki, 
bə zən on la rı seç mək də qə rar sız 
olur san. Hey dər Əli yev adı na Park 
Komp lek si, “Gən cə-2016 Av ro pa 

Gənc lər Pay tax tı” Par kı, “Gənc-
lənd” İs ti ra hət və Əy lən cə Mər kə-
zi, Gən cə ça yın sa hi lin də sa lı nan 
park-bul var komp lek si, Bay raq 
Mey da nı, “Əli və Ni no” Komp lek-
si, gənc lər evi, mət buat evi, ki tab 
evi, ka fe lər, ki no teatr, att rak sion-
lar… bir-bi rin dən gö zəl, əy lən cə li 
ob yekt lər şə hər gənc lə ri nin və 
qo naq la rın xid mə tin də dir. Gənc lə-
rin asu də vax tı nın sə mə rə li təş ki li, 
on la rın eko lo ji bi lik və ba ca rıq la rı-
nı in ki şaf et dir mək, həm çi nin Gən-
cə nin qə dim ta ri xi ni özün də əks 
et di rən mad di-mə də niy yət abi də-
lə ri ilə ya xın dan ta nış ol maq məq-
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edi  lən nə  ti  cə  lər gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən 
diq  qə  tin nü  mu  nə  si  dir. Şə  hər  də id -
ma  nın in  ki  şa  fı, ye  ni  yet  mə  lə  rin və 
gənc  lə  rin mün  tə  zəm şə  kil  də id  ma-
 na cəlb olun  ma  sı, əha  li  nin bü  tün 
tə  bə  qə  lə  ri ara  sın  da sağ  lam hə  yat 
tər  zi  nin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı daim 
diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Bu diq  qə  tin 
nə  ti  cə  si  dir ki, Gən  cə id  man mək  tə-
 bi  nin ye  tir  mə  si pa  ra  cü  do  çu Ra  mil 
Qa  sı  mov “Ba  kı-2017” IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rın  da 73 kq çə -
ki də  rə  cə  sin  də çı  xış edə  rək yük  sək 
pil  lə  yə sa  hib ol  ma  ğı ba  car  mış  dır. 
Ki  şi  lər  dən iba  rət bas  ket  bol yığ  ma 
ko  man  da  mı  zın li  der  lə  rin  dən bi  ri 
olan Gən  cə bas  ket  bol mək  tə  bi  nin 
ye  tir  mə  si Amil Həm  zə  yev isə mil  li 
ko  man  da  mı  zın tər  ki  bin  də çı  xış 
edə  rək qı  zıl me  da  la la  yiq gö  rü  lüb. 
Yu  na  nıs  ta  nın Afi  na şə  hə  rin  də sər -
bəst gü  ləş id  man nö  vü üz  rə ye  ni -
yet  mə  lə  rin dün  ya bi  rin  ci  li  yin  də şə -
hə  ri  mi  zin id  man  çı  sı Tu  ran Bay  ra -
mov 58 kq çə ki də rə cə sin də II ye  rə 
sa  hib olub. Pauer  lif  tinq id  man nö -
vü üz  rə Azər  bay  can çem  piona  tın -
da Gən  cə id  man  çı  sı Cey  hun Ver  di-
 yev 54 kq, Əli Ba  ba  ca  nov 80 kq, 
Nur  lan Ba  ba  ca  nov 88 kq çə  ki də  rə-
 cə  sin  də I ye  rə, Vü  qar Kə  ri  mov 54 
kq, İb  ra  him Ata  ki  şi  yev 80 kq çə  ki 
də rə cə sin də II ye  rə la  yiq gö  rü  lüb -
lər. Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Nal  çik 
şə  hə  rin  də gənc  lər ara  sın  da ke  çi  ri -
lən boks id  man nö  vü üz  rə bey  nəl -
xalq tur  nir  də şə  hə  ri  mi  zin id  man  çı-
 sı Ni  ya  məd  din Al  lah  ver  di  yev 60 
kq çə  ki də  rə  cə  sin  də I ye  ri qa  za  na -
raq üç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zı dal  ğa  lan -
dı  rıb.

Gən  cə gənc  lə  ri  nin id  man sa  hə -
sin  də nailiy  yət  lə  ri bu  nun  la bit  mir. 
461 id  man  çı  mız 42 müx  tə  lif id  man 
nö  vün  də 32 res  pub  li  ka, 5 bey  nəl -
xalq, 2 Av  ro  pa, 2 dün  ya ya  rış  la  rın -
da, “Ba  kı-2017” IV İs  lam Həm  rəy -
li  yi Oyun  la  rın  da iş  ti  rak et  mək  lə 
134 me  dal qa  za  nıb  lar. On  lar  dan 
50-si qı  zıl, 40-ı gü  müş, 44-ü bü  rünc 
me  dal olub.

Gən  cə  də gənc  lə  rin məş  ğul  lu  ğu 

sa  hə  sin  də də uğur  lu la  yi  hə  lər hə -
ya  ta ke  çi  ri  lir. Be  lə ki, şə  hər  də ye  ni 
iş yer  lə  ri açı  lır. Ti  kin  ti  si ba  şa çat -
maq üz  rə olan “Qrand Qaf  qaz” 
Ti  ca  rət Mər  kə  zin  də və “Gən  cə 
Mall”da min  lər  lə gənc iş  lə tə  min 
edi  lə  cək.

2017-ci ilin də Gən  cə  nin ic  ti  mai-
si  ya  si və mə  də  ni hə  ya  tın  da ke  çi  ri -
lən bir sı  ra yer  li və bey  nəl  xalq 
təd  bir  lər  lə əv  vəl  ki il  lər  də  ki ki  mi 
ye  nə zən  gin ol  du  ğu  nu söy  lə  mək 
müm  kün  dür. Çün  ki Gən  cə 2017-ci 
il  də Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi  nin 
Mə  də  niy  yət Pay  tax  tı se  çi  lib. Əmin-
 lik  lə de  mək olar ki, bu vax  ta qə  dər 
bir sı  ra bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə uğur-

 la ev sa  hib  li  yi edən Gən  cə MDB-
nin Mə  də  niy  yət Pay  tax  tı ti  tu  lu  nu 
da şə  rəf  lə da  şı  dı və la  yi  hə çər  çi  və -
sin  də şə  hər  də bö  yük təd  bir  lər ke -
çi  ril  di. Hə  min təd  bir  lər yük  sək sə -
viy  yə  də ic  ra olun  du.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, bu gün Gən -
cə  də gənc  lə  rin fəaliy  yə  ti  nə ge  niş 
im  kan  lar ya  ra  dı  lıb. On  lar bu im -
kan  lar  dan, gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən eti -
mad və dəs  tək  dən la  yi  qin  cə ya  rar -
la  nır, gə  lə  cək  lə  ri  ni tə  min et  mək, 
döv  lə  ti  mi  zin mə  na  fe  yi  ni eti  bar  lı 
şə  kil  də mü  da  fiə edən la  yiq  li və  tən-
 daş ki  mi for  ma  laş  maq üçün cid  di 
səy ilə ça  lı  şır  lar.

LAYİHƏ

gö tü rən ma ra fon ma raq lı an lar la 
yad da qa lıb. 11 min nə fə rin iş ti rak 
et di yi ma ra fo na Ru si ya, Tür ki yə, 
Uk ray na, Gür cüs tan, İta li ya, İran 
və di gər öl kə lə rin və tən daş la rı da 
qa tı lıb lar. Ma ra fon da Gən cə şə hə-
rin də yer lə şən ali mək təb lə rin, 
kol lec lə rin tə lə bə-gənc lə ri xü su si 
fəal lıq gös tə rib lər.

21 sent yabr Bey nəl xalq Sülh 
gü nü mü na si bə ti ilə gənc lər ara-
sın da on la rın hü quq la rı nın təb liğ 
edil mə si is ti qa mə tin də sil si lə təd-
bir lər ke çi ri lib.

Gən cə də 3 uni ver si tet, 3 kol lec 
fəaliy yət gös tə rir. Bu təh sil müəs si-
sə lə rin də 16700 tə lə bə oxu yur. 
Ümu mi lik də gənc lə rin sa yı 95 min-
dir. Bu rə qəm şə hər əha li si nin 32 
faizi ni təş kil edir. Həm çi nin 6 tə lə-
bə-gənc lər təş ki la tı, 5 gənc lər klu-
bu, 9 gənc lər ic ti mai bir li yi,17 
id man təş ki la tı fəaliy yət gös tə rir. 
Bu təş ki lat la rın hər bi ri və tən daş 
cə miy yə ti nin in ki şa fı na öz töh fə si-
ni ve rir. Şə hər də gənc lər evi, “Gən-

cə-2016 Av ro pa Gənc lər Pay tax tı” 
İc ti mai Bir li yi nin ofi si, ki tab evi, 
Gən cə Av ro pa Gənc lər Pay tax tı 
Par kı və di gər ob yekt lə rin açıl ma sı 
öl kə rəh bə ri nin Ni za mi yur du na 
olan diq qət və qay ğı sı nın tə za hü-
rü dür. 

Hər il öz ye ni lik lə ri, gənc lər si ya-
sə ti sa hə sin də əl də edi lən uğur la rı 
ilə yad da qa lır. Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin Gən cə yə və gən cə li lə rə olan 
xü su si diq qət və qay ğı sı sa yə sin də 
Azər bay ca nın ən qə dim və ikin ci 
bö yük şə hə ri bu gün adı na la yiq 
şə kil də uca lır, in ki şaf edir, Ni za mi 
yur du öz ta ri xi şöh rə ti ni və ənə nə-
lə ri ni qo ru yur, qə dim si ma sı nı sax-
la maq la ya na şı, da ha da gö zəl lə şir, 
müasir lə şir. Şə hə rə gə lən qo naq la-
rın, əc nə bi tu rist lə rin təəs sü rat la rı 
bu gün bu nu de mə yə əsas ve rir. 

İs te dad lı və fəal gənc lə rin mü ka-
fat lan dı rıl ma sı da diq qət dən kə nar-
da qal ma yıb. Hər il 2 fev ral Azər-
bay can da Gənc lər gü nü, 12 av qust 
Bey nəl xalq Gənc lər gü nü şə hə ri-

miz də tən tə nə li şə kil də qeyd olu-
nub. Gəncənin fəal gənc lə ri Gənc-
lər gü nün də müx tə lif no mi na si ya-
lar üz rə şə hər rəh bər li yi tə rə fin dən 
təl tif edi lib. Bun dan baş qa müx tə lif 
döv lət or qan la rın da və biz nes 
st ruk tur la rın da ça lı şanlara, tə lə bə-
gənc lər təş ki lat la rı nın, ic ti mai bir-
lik lə rin üzv lə ri nə, id man çı la ra da 
fəx ri fər man lar ve ri lib.

Şə hə ri miz də gənc lər lə iş sa hə si 
üz rə yüz lər lə yer li və bey nəl xalq 
sə viy yə li la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib 
ki, bu la yi hə lə rin bö yük ək sə riy-
yə ti “Gən cə-2016 Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı” çər çi və sin də ic ra olu-
nub. Ümu miy yət lə, 2014-cü il dən 
bu gü nə ki mi Gən cə də bu la yi hə 
çər çi və sin də 400-ə ya xın müx tə lif 
səp ki li tədbirlər reallaşdırılıb. 
Bun la rın 30%-i bey nəl xalq sə viy-
yə li dir. İc ra olu nan la yi hə lər də 
200.000-dən ar tıq gənc, min lər lə 
av ro pa lı ya xın dan iş ti rak edib.

Hər sa  hə  də ol  du  ğu ki  mi, gənc -
lər və id  man sa  hə  sin  də də əl  də 



sentyabr-oktyabr 2017    9190     Milli Məclis

edi  lən nə  ti  cə  lər gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən 
diq  qə  tin nü  mu  nə  si  dir. Şə  hər  də id -
ma  nın in  ki  şa  fı, ye  ni  yet  mə  lə  rin və 
gənc  lə  rin mün  tə  zəm şə  kil  də id  ma-
 na cəlb olun  ma  sı, əha  li  nin bü  tün 
tə  bə  qə  lə  ri ara  sın  da sağ  lam hə  yat 
tər  zi  nin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı daim 
diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Bu diq  qə  tin 
nə  ti  cə  si  dir ki, Gən  cə id  man mək  tə-
 bi  nin ye  tir  mə  si pa  ra  cü  do  çu Ra  mil 
Qa  sı  mov “Ba  kı-2017” IV İs  lam 
Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rın  da 73 kq çə -
ki də  rə  cə  sin  də çı  xış edə  rək yük  sək 
pil  lə  yə sa  hib ol  ma  ğı ba  car  mış  dır. 
Ki  şi  lər  dən iba  rət bas  ket  bol yığ  ma 
ko  man  da  mı  zın li  der  lə  rin  dən bi  ri 
olan Gən  cə bas  ket  bol mək  tə  bi  nin 
ye  tir  mə  si Amil Həm  zə  yev isə mil  li 
ko  man  da  mı  zın tər  ki  bin  də çı  xış 
edə  rək qı  zıl me  da  la la  yiq gö  rü  lüb. 
Yu  na  nıs  ta  nın Afi  na şə  hə  rin  də sər -
bəst gü  ləş id  man nö  vü üz  rə ye  ni -
yet  mə  lə  rin dün  ya bi  rin  ci  li  yin  də şə -
hə  ri  mi  zin id  man  çı  sı Tu  ran Bay  ra -
mov 58 kq çə ki də rə cə sin də II ye  rə 
sa  hib olub. Pauer  lif  tinq id  man nö -
vü üz  rə Azər  bay  can çem  piona  tın -
da Gən  cə id  man  çı  sı Cey  hun Ver  di-
 yev 54 kq, Əli Ba  ba  ca  nov 80 kq, 
Nur  lan Ba  ba  ca  nov 88 kq çə  ki də  rə-
 cə  sin  də I ye  rə, Vü  qar Kə  ri  mov 54 
kq, İb  ra  him Ata  ki  şi  yev 80 kq çə  ki 
də rə cə sin də II ye  rə la  yiq gö  rü  lüb -
lər. Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Nal  çik 
şə  hə  rin  də gənc  lər ara  sın  da ke  çi  ri -
lən boks id  man nö  vü üz  rə bey  nəl -
xalq tur  nir  də şə  hə  ri  mi  zin id  man  çı-
 sı Ni  ya  məd  din Al  lah  ver  di  yev 60 
kq çə  ki də  rə  cə  sin  də I ye  ri qa  za  na -
raq üç  rəng  li bay  ra  ğı  mı  zı dal  ğa  lan -
dı  rıb.

Gən  cə gənc  lə  ri  nin id  man sa  hə -
sin  də nailiy  yət  lə  ri bu  nun  la bit  mir. 
461 id  man  çı  mız 42 müx  tə  lif id  man 
nö  vün  də 32 res  pub  li  ka, 5 bey  nəl -
xalq, 2 Av  ro  pa, 2 dün  ya ya  rış  la  rın -
da, “Ba  kı-2017” IV İs  lam Həm  rəy -
li  yi Oyun  la  rın  da iş  ti  rak et  mək  lə 
134 me  dal qa  za  nıb  lar. On  lar  dan 
50-si qı  zıl, 40-ı gü  müş, 44-ü bü  rünc 
me  dal olub.

Gən  cə  də gənc  lə  rin məş  ğul  lu  ğu 

sa  hə  sin  də də uğur  lu la  yi  hə  lər hə -
ya  ta ke  çi  ri  lir. Be  lə ki, şə  hər  də ye  ni 
iş yer  lə  ri açı  lır. Ti  kin  ti  si ba  şa çat -
maq üz  rə olan “Qrand Qaf  qaz” 
Ti  ca  rət Mər  kə  zin  də və “Gən  cə 
Mall”da min  lər  lə gənc iş  lə tə  min 
edi  lə  cək.

2017-ci ilin də Gən  cə  nin ic  ti  mai-
si  ya  si və mə  də  ni hə  ya  tın  da ke  çi  ri -
lən bir sı  ra yer  li və bey  nəl  xalq 
təd  bir  lər  lə əv  vəl  ki il  lər  də  ki ki  mi 
ye  nə zən  gin ol  du  ğu  nu söy  lə  mək 
müm  kün  dür. Çün  ki Gən  cə 2017-ci 
il  də Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi  nin 
Mə  də  niy  yət Pay  tax  tı se  çi  lib. Əmin-
 lik  lə de  mək olar ki, bu vax  ta qə  dər 
bir sı  ra bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə uğur-

 la ev sa  hib  li  yi edən Gən  cə MDB-
nin Mə  də  niy  yət Pay  tax  tı ti  tu  lu  nu 
da şə  rəf  lə da  şı  dı və la  yi  hə çər  çi  və -
sin  də şə  hər  də bö  yük təd  bir  lər ke -
çi  ril  di. Hə  min təd  bir  lər yük  sək sə -
viy  yə  də ic  ra olun  du.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, bu gün Gən -
cə  də gənc  lə  rin fəaliy  yə  ti  nə ge  niş 
im  kan  lar ya  ra  dı  lıb. On  lar bu im -
kan  lar  dan, gənc  lə  rə gös  tə  ri  lən eti -
mad və dəs  tək  dən la  yi  qin  cə ya  rar -
la  nır, gə  lə  cək  lə  ri  ni tə  min et  mək, 
döv  lə  ti  mi  zin mə  na  fe  yi  ni eti  bar  lı 
şə  kil  də mü  da  fiə edən la  yiq  li və  tən-
 daş ki  mi for  ma  laş  maq üçün cid  di 
səy ilə ça  lı  şır  lar.

LAYİHƏ

gö tü rən ma ra fon ma raq lı an lar la 
yad da qa lıb. 11 min nə fə rin iş ti rak 
et di yi ma ra fo na Ru si ya, Tür ki yə, 
Uk ray na, Gür cüs tan, İta li ya, İran 
və di gər öl kə lə rin və tən daş la rı da 
qa tı lıb lar. Ma ra fon da Gən cə şə hə-
rin də yer lə şən ali mək təb lə rin, 
kol lec lə rin tə lə bə-gənc lə ri xü su si 
fəal lıq gös tə rib lər.

21 sent yabr Bey nəl xalq Sülh 
gü nü mü na si bə ti ilə gənc lər ara-
sın da on la rın hü quq la rı nın təb liğ 
edil mə si is ti qa mə tin də sil si lə təd-
bir lər ke çi ri lib.

Gən cə də 3 uni ver si tet, 3 kol lec 
fəaliy yət gös tə rir. Bu təh sil müəs si-
sə lə rin də 16700 tə lə bə oxu yur. 
Ümu mi lik də gənc lə rin sa yı 95 min-
dir. Bu rə qəm şə hər əha li si nin 32 
faizi ni təş kil edir. Həm çi nin 6 tə lə-
bə-gənc lər təş ki la tı, 5 gənc lər klu-
bu, 9 gənc lər ic ti mai bir li yi,17 
id man təş ki la tı fəaliy yət gös tə rir. 
Bu təş ki lat la rın hər bi ri və tən daş 
cə miy yə ti nin in ki şa fı na öz töh fə si-
ni ve rir. Şə hər də gənc lər evi, “Gən-

cə-2016 Av ro pa Gənc lər Pay tax tı” 
İc ti mai Bir li yi nin ofi si, ki tab evi, 
Gən cə Av ro pa Gənc lər Pay tax tı 
Par kı və di gər ob yekt lə rin açıl ma sı 
öl kə rəh bə ri nin Ni za mi yur du na 
olan diq qət və qay ğı sı nın tə za hü-
rü dür. 

Hər il öz ye ni lik lə ri, gənc lər si ya-
sə ti sa hə sin də əl də edi lən uğur la rı 
ilə yad da qa lır. Pre zi dent İl ham Əli-
ye vin Gən cə yə və gən cə li lə rə olan 
xü su si diq qət və qay ğı sı sa yə sin də 
Azər bay ca nın ən qə dim və ikin ci 
bö yük şə hə ri bu gün adı na la yiq 
şə kil də uca lır, in ki şaf edir, Ni za mi 
yur du öz ta ri xi şöh rə ti ni və ənə nə-
lə ri ni qo ru yur, qə dim si ma sı nı sax-
la maq la ya na şı, da ha da gö zəl lə şir, 
müasir lə şir. Şə hə rə gə lən qo naq la-
rın, əc nə bi tu rist lə rin təəs sü rat la rı 
bu gün bu nu de mə yə əsas ve rir. 

İs te dad lı və fəal gənc lə rin mü ka-
fat lan dı rıl ma sı da diq qət dən kə nar-
da qal ma yıb. Hər il 2 fev ral Azər-
bay can da Gənc lər gü nü, 12 av qust 
Bey nəl xalq Gənc lər gü nü şə hə ri-

miz də tən tə nə li şə kil də qeyd olu-
nub. Gəncənin fəal gənc lə ri Gənc-
lər gü nün də müx tə lif no mi na si ya-
lar üz rə şə hər rəh bər li yi tə rə fin dən 
təl tif edi lib. Bun dan baş qa müx tə lif 
döv lət or qan la rın da və biz nes 
st ruk tur la rın da ça lı şanlara, tə lə bə-
gənc lər təş ki lat la rı nın, ic ti mai bir-
lik lə rin üzv lə ri nə, id man çı la ra da 
fəx ri fər man lar ve ri lib.

Şə hə ri miz də gənc lər lə iş sa hə si 
üz rə yüz lər lə yer li və bey nəl xalq 
sə viy yə li la yi hə lər hə ya ta ke çi ri lib 
ki, bu la yi hə lə rin bö yük ək sə riy-
yə ti “Gən cə-2016 Av ro pa Gənc lər 
Pay tax tı” çər çi və sin də ic ra olu-
nub. Ümu miy yət lə, 2014-cü il dən 
bu gü nə ki mi Gən cə də bu la yi hə 
çər çi və sin də 400-ə ya xın müx tə lif 
səp ki li tədbirlər reallaşdırılıb. 
Bun la rın 30%-i bey nəl xalq sə viy-
yə li dir. İc ra olu nan la yi hə lər də 
200.000-dən ar tıq gənc, min lər lə 
av ro pa lı ya xın dan iş ti rak edib.

Hər sa  hə  də ol  du  ğu ki  mi, gənc -
lər və id  man sa  hə  sin  də də əl  də 
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POEZİYA

Tahir Rza

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?

Rübailər
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.

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. 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ürəkdərdli,gözləryaşlı,ruhnigaranQarabağsız,
Qeyrətbiziboğuryaman,vermiramanQarabağsız.

Şəhidlərinarzuları,istəkləripərişandır,
ÖvladlarıdincliktapmazheçbirzamanQarabağsız.

Qəlbdəngülüb,eyş-işrətlə,kef-damaqlagünkeçirməz
ÜrəyindəvətəneşqiolaninsanQarabağsız.

Müqəddəsdənmüqəddəsdirbutorpağınhərqarışı,
Ağlar,gülməzMuğan,Şirvan,Mil,NaxçıvanQarabağsız.

Vətən,torpaqqeyrətiniçəkənləringözlərində,
Heçdirdövlət,ad,vəzifə,var,şöhrət,şanQarabağsız.

Dövranzalım,qanunyetim,haqq-ədalətdilsiz,fağır,
Tarixsusur,matqalıbdırköksündəqanQarabağsız.

Tahir,söylətəkqalarmıdoğmaanabalasından,
HeçvaxtayrıdurabilməzAzərbaycanQarabağsız.




