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növbətisammitinBakışəhərindəkeçiril
məsivə20192022ciillərüzrəsədrliyin
Azərbaycana həvalə edilməsi barədə
yekdilqərarqəbulolunmuşdur.Bu,öl
kəmizəgöstərilənhörmətin,inamın,eti
madın təzahürüdür və dünya ölkələri
ninəksəriyyətiniözsıralarındabirləşdi
rənQoşulmamaHərəkatınınAzərbayca
nınhəyatakeçirdiyisiyasətəverdiyiçox
böyükdəstəkdir.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələ

rindövlətvəhökumətbaşçılarınınXVIII
Zirvə Görüşünün bu il Bakı şəhərində
keçirilməsiüzrəTəşkilatKomitəsininya
radılması vəAzərbaycan Respublikası
nın20192022ciillərdəhərəkatasədrliyi
iləbağlıtədbirlərhaqqındaAzərbaycan
RespublikasıPrezidentinin11 fevral ta
rixlisərəncamındahaqlıolaraqgöstəril
mişdir: “Qoşulmama Hərəkatına üzv
olduğu nisbətən qısa müddət ərzində
AzərbaycanRespublikasıözününuğur
luxaricisiyasətisayəsindəbutəsisatda
xilində böyük nüfuz və etimad qazan
mışdır”.
Sərəncamdaqeydedildiyikimi,Azər

baycan Respublikasının 2011ci ildən
üzv olduğuQoşulmamaHərəkatı bey
nəlxalqmünasibətlərintənzimlənməsin
dəmühüm rolu olan çoxtərəfli platfor
madır. 120 dövlətin bir araya gəldiyi
QoşulmamaHərəkatıBirləşmişMillətlər
TəşkilatınınBaşAssambleyasındanson
radünyadövlətlərinintəmsilolunduğu
ənböyüksiyasitəsisatdır.
Təşkilatın Bakıda keçirilən zirvə gö

rüşüçərçivəsindəoktyabrın2425dəilk
dəfəolaraqQoşulmamaHərəkatıGənc
lərSammititəşkilolunub.Bu,birməna
dayenitəşəbbüsdürvəAzərbaycanhö
kumətinindünyada,ocümlədənmüsəl
manaləmindəgənclərsahəsindəapardı
ğı15illikməqsədyönlüsiyasətindavamı
və inkişafı kimi qiymətləndirilə bilər.
Eynizamanda,Azərbaycan2018ciildən
etibarən Qoşulmama Hərəkatına üzv
dövlətlərinvətəndaşlarınaölkəmizinali
məktəblərində təhsilalmaqməqsədi ilə
tamödənişlitəqaüdlərverir.
Qoşulmama Hərəkatına üzv ölkələ

rindövlətvəhökumətbaşçılarınınXVIII
BakıZirvəGörüşü2526oktyabr2019cu

il tarixində Azərbaycanın paytaxtında
“Bandunqprinsiplərinirəhbərtutmaqla
müasir dünyanın çağırışlarına birgə və
adekvatcavabverilməsinitəminetmək”
mövzusunda keçirildi. Zirvə görüşün
dən əvvəlki günlərdə isə Qoşulmama
Hərəkatınınnazirlərvəgənclərtoplantı
larında hərəkatın növbəti hədəfləri ilə
bağlıönəmlimüzakirələraparıldı.
GörüşdənəvvəlvəsonraAzərbaycan

Prezidenti İlham Əliyev hərəkata üzv
olanbirsıradövlətlərinrəhbərləri ilə  
İran İslam Respublikasının Prezidenti
Həsən Ruhani, Kuba Respublikasının
Prezidenti Migel DiazKanel, Türkmə
nistan Respublikasının Prezidenti Qur
banquluBerdiməhəmmədov,Venesuela
Bolivar Respublikasının Prezidenti Ni
kolas Maduro, Cibuti Respublikasının
PrezidentiİsmailÖmərQelleh,Əfqanıs
tan İslam Respublikasının Prezidenti
Məhəmməd Əşrəf Qani, Əlcəzair Xalq
Demokratik Respublikasının Prezidenti
AbdelkaderBensalah,BosniyavəHerse
qovinanınRəyasətHeyətininSədriMilo
radDodik,PakistanİslamRespublikası

STRATEGİYA

Qoşulmama Hərəkatı

QoşulmamaHərəkatıüzvdövlətlərin
millimüstəqilliyi, suverenliyi, ərazi bü
tövlüyüvə təhlükəsizliyininqorunması
çərçivəsində imperializm, müstəmləkə
çilikvəpostmüstəmləkəçilik,irqçilikvə
hərhansıxaricimüdaxilə, zorakıkənar
təsirvə təzyiq,eləcədəböyükgüclərin
münaqişə zəminində yaratdıqları
çoxüzvlü hərbi və siyasi bloklara qarşı
yaranmışdır.Hazırdahərəkatdaxilində
birbiri iləmünaqişədə olan sol və sağ
görüşlüdövlətlər,digərgüclüdövlətlər

ləmüəyyənbirliklərvəbloklartərkibin
dəbirləşənvəikitərəflihərbiəməkdaşlıq
əlaqələriqurandövlətlərazdeyil.Lakin
QoşulmamaHərəkatıprinsiplərinəəsa
sən, bu əməkdaşlıqdan üzv dövlətlərin
maraqlarınaxələlgətirəcək,eləcədəgüc
lüdövlətlərinmənfəətlərinəxidmətedə
cək şəkildə istifadə olunması hərəkatın
başlıcaideyalarınaziddir.
QoşulmamaHərəkatınaüzvölkələrin

dövlət və hökumət başçılarının 2016cı
ildə keçirilmiş XVII Zirvə Görüşündə

Cavid Osmanov
Milli Məclisin deputatı

BMT-dən son  ra dün  ya döv  lət  lə  ri  nin ən bö  yük top  lan  tı  sı he -
sab olu  nan Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı heç bir blo  ka da  xil ol  ma -
dıq  la  rı  nı və tə  rəf  siz  lik  lə  ri  ni bə  yan edən 120 üzv öl  kə, 17 mü -
şa  hi  də  çi öl  kə və 10 mü  şa  hi  də  çi təş  ki  la  tı bir  ləş  di  rən fo  rum  dur. 
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rınqəbulundaAzərbaycanındahacid
ditəsirimkanlarıvəlobbigücüyarana
caq.İkincisi,ölkəmizinnüfuzuvətəsir
imkanlarıartacaq,dahaçox tanınacaq.
QoşulmamaHərəkatına sədrlik rotasi
ya qaydasında olsa da, Azərbaycanın
bu quruma sədrlik dövrü respublika
mızın üzv ölkələrlə əlaqələrinin daha
dadərinləşməsi,buölkələrinsiyasətinə
təsir imkanlarının artması deməkdir.
Azərbaycan20192022ciillərdəQoşul
mamaHərəkatınaüzvölkələrdəermə
ni yalanları və saxtakarlıq təbliğatına
qarşıeffektivcavabvermək,buyalanla
rın yayılmasına mane olmaq rıçaqları
əldə edəcək. Bu isəuzun illərdövləti
mizüçünciddibirdəstəkdir.Azərbay
canyenimüstəqillikqazanmışölkəki
mibeynəlxalqaləmdə,ocümlədənmü
səlmanaləmindəqəbulolunur,fikirləri
iləhesablaşırlar.Bumənada,Qoşulma
ma Hərəkatına sədrliyi rəsmi Bakının
beynəlxalqvəregionalproseslərdəəda
lətlivasitəçi,barışdırıcı,donorölkəol
maimkanlarınıdahadaartıracaq,onu
siyasətdəaktivdövlətmövqeyinəyük
səldəcəkdir.
BuvaxtadəkBakıdakeçirilənbeynəl

xalqməclislərinənböyüyüvənüfuzlusu
sayılanbuzirvəgörüşündədövlətbaşçı
sınınparlaqçıxışındaQoşulmamaHərə
katının fəaliyyətində ölkəmizin konst
ruktiv mövqeyi və bu bəşəri prosesə
verdiyilayiqlitöhfəənyüksəksəviyyə
dəbütündünyayabəyanedildi.Hərəka

tın növbəti sammitinin bu dəfə Bakıda
keçirilməsi və Azərbaycanın bu ildən
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi
tarixiəhəmiyyətdaşıyır.Beləki,respub
likamızgüclüdövlətlərtərəfindənəhatə
olunanqeyrisabitgeostratejiplatforma
dayerləşir.O,ikiqütbarasındatərəfsiz
mövqeyini qoruyub saxlamaqla, bir tə
rəfdən, müstəqilliyini və suverenliyini
təminetmişolur,digərtərəfdən,dünya
siyasətimüstəvisindəneytralmövqelivə
sülhməramlı dövlət kimi söz demək
haqqıqazanır.Buvəziyyətdəölkəmizin
QoşulmamaHərəkatınınüzvükimi rə
qibdövlətlərarasındakörpürolundaçı
xış etmə şansı daha çoxdur. Hərəkata
sədrlikedəcəyi3ilərzindətəkcədövləti
mizin deyil, regionun ümumi təhlükə
sizlik maraqlarını müdafiə etmək və
münaqişətərəflərinineytralbirmüstəvi
də sülh prinsipləri ətrafında toplamaq
iqtidarında olanAzərbaycanın gələcək
dəmünaqişətərəfləriarasındasülhplat
formasıkimidünyaictimaiyyətitərəfin
dəntanınması,buistiqamətdəfəaliyyəti
nin genişləndirilməsi və mövqeyinin
təsbitedilməsiüçün,sözsüz,dahaəlve
rişlişəraitəldəedəcək.2011ciildənhə
rəkataüzvolduqdanbugünədəkAzər
baycanbütünzirvəgörüşlərindəErmə
nistanın ölkəmizə təcavüzünün təsdiq
edilməsinə və Dağlıq Qarabağın xalqı
mızın əzəli torpağı kimi tanınmasına
nailolmuşdur.Bakıgörüşübuhəqiqət
ləribirdahayüksəksəviyyədədünyaya

bəyanetdi.Hərəkatarəhbərliyidövrün
dəisə,şübhəsiz,ölkəmizsiyasidəstxət
tindəbeynəlxalq sülh təşkilatları və fo
rumlarınınprinsiplərinədaxilivəxarici
siyasətində layiqincə riayət etdiyinida
vamlı olaraq nümayiş etdirəcək, Ermə
nistanAzərbaycan,DağlıqQarabağmü
naqişəsininAzərbaycanınərazibütövlü
yü prinsipləri çərçivəsində həlli üçün
daha çox tərəfdaşın səsini toplamağa
müvəffəqolacaqdır.
HazırkıdövrdəQoşulmamaHərəka

tının üçüncü dövlətlərə “sığınacaq yeri
vəmənəvidəstəkçi”qismindəyox,əmə
li addımlar atacaq işlək bir mexanizm
kimi formalaşmasıvə fəaliyyətini təkcə
sülhünmüdafiəçisikimiyox,həmdəsi
yasi, iqtisadi, ekoloji və digərmüstəvi
lərdə qoruyucusu yönündə istiqamət
ləndirəbilməsionungələcəkdəBMTvə
NATOkimitəşkilatlaralayiqlirəqibola
biləcəyiehtimalınıgücləndirir.
BuhərəkatdatəmsilolunmağınAzər

baycanüçünəhəmiyyətihəmdəodurki,
buradamüzakirə edilənməsələlər son
radan BMTyə çıxarılır. Bu hərəkatda
üzvlükhəmdəAzərbaycanınöz ərazi
sindəbaşqadövlətlərinhərbibazalarını
yerləşdirməyi planlamadığına dair siq
naldır.
AzərbaycanRespublikasıQoşulma

maHərəkatınınruhunavəprinsiplərinə
sadiqdirvəsədrliyidövründəhərəkatın
təməlinitəşkiledənməqsədvəməram
larıninkişafınaminəçalışacaqdır.
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Abdel Fattah Abdelrahman AlBurhan
ilə təkbətək görüşlər keçirdi, ölkəmizin
xaricisiyasətininənönəmli istiqamətlə
rini və taleyüklü mövzularını onlarla
müzakirəetdi.AzərbaycanRespublika
sının Birinci vitseprezidenti Mehriban
xanımƏliyevaisəoktyabrın25dəHey
dərƏliyevMərkəzindəzirvəgörüşündə
iştirakedəndövlətvəhökumətbaşçıları
nınxanımlarıiləgörüşdü.
Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatın

da sədrliyi zamanı öz prioritetlərini və
fəaliyyətini tarixi Bandunq prinsipləri
üzərindəquracaqdır.Bütünölkələrinsu
verenliyinə, ərazi bütövlüyünə hörmət,
dövlətlərin daxili işlərinə qarışmamaq
və qarşılıqlı maraqların qorunması və
əməkdaşlığıntəşviqikimiprinsiplərieh
tivaedənBandunqprinsipləriAzərbay
canınxaricisiyasətinintəməlprinsipləri
iləüstüstədüşür.
Azərbaycanhərəkatdasədrliyizama

nıdigərtəsisatlarladialoqunqurulması
vəinkişafetdirilməsi,əməkdaşlığıncoğ
rafiyasınıngenişləndirilməsiüçünsəylər
göstərəcəkdir. Qoşulmama Hərəkatına
üzvölkələrinəksəriyyəti inkişafetmək
dəolanölkələrolduğundanhərəkatçər

çivəsində iqtisadi sahədə əməkdaşlığın
inkişaf etdirilməsi çox mühümdür. Bu
mənadaAzərbaycanın“77lərqrupu”na
qoşulmasısosialiqtisadisahədəbeynəl
xalqmiqyasdasəylərimizidahadaartır
mağa imkanverir.Üzvdövlətlərinma
raqlarının BMT çərçivəsində birgə səy
lərləmüdafiə olunması xüsusi əhəmiy
yətkəsbedir.Ənazinkişafetmiş,dənizə
çıxışıolmayan,kiçikadaölkələrininüz
ləşdiyitəhdidlərəxüsusəndiqqətyetiril
məlidir. 2005ci ildən etibarən dövləti
miz 90dan çox ölkəyə humanitar və
texniki yardımlar göstərmişdir. Azər
baycanRespublikasınınBeynəlxalqİnki
şafaYardımAgentliyimüxtəlifölkələrdə
yoxsulluğunazaldılması,elm,mədəniy
yət, səhiyyə, informasiya texnologiyala
rınıninkişafı,suresurslarındansəmərəli
istifadəolunması,qrantproqramlarıvə
digərsahələrdəlayihələrhəyatakeçirir.
Qoşulmama Hərəkatının Bakı Sam

miti ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
Qarabağmünaqişəsi ilə bağlıAzərbay
canın ədalətlimövqeyini daha da güc
ləndirdi.120dövlətvəhökumətbaşçısı
nın dəstəklədiyi sənəddə Azərbaycan
ərazilərinin işğalı faktı bir daha təsdiq
ləndi. Bu tarixi hadisə öz növbəsində
Azərbaycanınxaricisiyasətindəəldəet
diyinövbətibiruğurdur.Çünki120döv

lətin rəhbəri Azərbaycan həqiqətlərini
artıqbilir,DağlıqQarabağınvəümumi
likdə 20% torpaqlarımızın Ermənistan
tərəfindən işğal olunmasını təsdiqləyir
vəöznövbəsindəbütündünyaartıqhə
qiqətləri eşidir. Təbii ki, bu nailiyyət
asanbaşagəlmirvəcənabPrezidentimiz
İlhamƏliyevinuzunmüddətyürütdü
yüxaricisiyasətinnəticəsidir.120dövlət
rəhbərinintəsdiqetdiyisənədAzərbay
canın haqlı olduğunu bir daha bütün
dünyayanümayişetdirdi.
Çoxsaylı üzvü olan quruma sədrli

yinbirsıraüstünlüklərivar.Əlbəttəki,
bunlardanyaxşıformadafaydalanmaq
labir sıraqazanclarəldəetməkmüm
kündür.Buimkanlardanbirincisi,siya
si lobbiçilikdir. Qoşulmama Hərəkatı
nın daimi orqanı vəmənzil qərargahı
yoxdur.LakintəşkilatBMTqərargahın
dayerləşənƏlaqələndiriciBürovasitəsi
iləsədrvəüzvdövlətlərinnümayəndə
likləri tərəfindən idarə olunur. Bu o
deməkdir ki,Azərbaycan qarşıdakı üç
il ərzində BMT mənzilqərargahında
QoşulmamaHərəkatısədrikimidiplo
matik təmsilçilik həyata keçirəcək, bu
zaman həm üzv dövlətlər, həm də
BMTdəki digər ölkələrlə yaxından iş
apara biləcək. Xüsusən də BMTdə və
digər beynəlxalq qurumlarda qərarla
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rınqəbulundaAzərbaycanındahacid
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caq.İkincisi,ölkəmizinnüfuzuvətəsir
imkanlarıartacaq,dahaçox tanınacaq.
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sayılanbuzirvəgörüşündədövlətbaşçı
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tın növbəti sammitinin bu dəfə Bakıda
keçirilməsi və Azərbaycanın bu ildən
Qoşulmama Hərəkatına sədrlik etməsi
tarixiəhəmiyyətdaşıyır.Beləki,respub
likamızgüclüdövlətlərtərəfindənəhatə
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QoşulmamaHərəkatınınüzvükimi rə
qibdövlətlərarasındakörpürolundaçı
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edilməsinə və Dağlıq Qarabağın xalqı
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nadavəQazaxıstandaprezidentseç
kilərinimüşahidəetmişlər.
Spikervurğuladıki,MilliMəclisin

xəttiiləBakıda4beynəlxalqtəşkilatın
tədbirlərikeçirilmiş,eləcədə12parla
mentvə2beynəlxalqtəşkilatınsədrlə
riMilliMəclisdəqonaqolmuşlar.
Sədrdiqqətəçatdırdıki,bugünbiz

MilliMəclisinyeni sessiyasınabaşla
yırıq. Payız sessiyasınınqanunverici
lik işləriplanıhazırlanmışdırvəmü
zakirə ediləcəkdir. Bu sessiyada bir
sırazəruriaktlarınqəbulolunmasınə
zərdə tutulur. Xüsusən Azərbaycan
Respublikasının dövlət büdcəsi haq
qındaqanunlayihəsinivəbüdcəzər
finədaxilolandigərsənədlərimüza
kirəvəqəbuledəcəyik.
Spikerpayızsessiyasındadeputat

larauğurlararzuladı.
OqtayƏsədovbildirdiki,bugün

lərdəmətbuatdahaqqındagedənya
zılarla bağlı deputat Rafael Cəbrayı
lovMilliMəclisəmüraciətedib.Parla
mentinHüquqsiyasətivədövlətqu

ruculuğu komitəsinin sədri Əli Hü
seynlidiqqətəçatdırdıki,MilliMəcli
sindeputatı,Hüquqsiyasətivədövlət
quruculuğukomitəsininüzvüRafael
CəbrayılovKonstitusiyayauyğunola
raqözümandatdanimtinaetməsiba
rədəMilliMəclisəmüraciət edib. O,
eyni zamanda, həm seçicilərindən,
həmdeputathəmkarlarından,həmdə
cəmiyyətdənüzr istəyərək istefaver
mək qərarına gəlib. Protokol qayda
sındamüraciətMərkəziSeçkiKomis
siyasına göndəriləcək. SeçkiMəcəllə
sinə uyğun olaraq, MSK deputatın
mandatdanməhrumedilməsiiləbağ
lıqərarqəbuledəcək.
İclasda Azərbaycan Respublikası

MilliMəclisinin2019cuilpayızsessi
yasınınqanunvericilikişləriplanımü
zakirəolundu.MilliMəclisindeputat
ları Fərəc Quliyev, Vahid Əhmədov,
Nəsib Məhəməliyev, Musa Qasımlı,
Musa Quliyev, Əli Məsimli, Qüdrət
Həsənquliyev, Elmira Axundova,
AzayQuliyev,BəxtiyarƏliyev,Qəni

rə Paşayeva, Tahir Kərimli, Siyavuş
Novruzov, Jalə Əliyeva, Xanhüseyn
Kazımlı, Əflatun Amaşov, Məlahət
İbrahimqızıpayızsessiyasınınqanun
vericilik işləri planı barədə fikirlərini
bildirdilər,qeydvə təklifləriniverdi
lər.Müzakirələrdənsonraqanunveri
cilikişləriplanısəsəqoyularaqtəsdiq
edildi.
Deputatlar “Azərbaycan Respubli

kasınınDövlətgerbihaqqında”Azər
baycanRespublikasının1993cü il 19
yanvartarixli460nömrəliKonstitusi
yaQanunununləğvibarədə”Konsti
tusiya Qanununu (ikinci səsvermə)
dasəsəqoyaraqtəsdiqlədilər.Bildiril
di ki, yeni qanun qəbul olunduğuna
görəəvvəlkiqanunləğvedilir.
İclasda “Texniki tənzimləmə haq

qında” qanun layihəsinin üçüncü
oxunuşubarədəİqtisadisiyasət,səna
ye və sahibkarlıq komitəsinin sədri
Ziyad Səmədzadə məlumat verdi.
Sonra layihə səsə qoyularaq üçüncü
oxunuşdaqəbuledildi.

STRATEGİYA

Milli Məclisin 2019cu ilin yaz və
növbədənkənar sessiyalarını uğurla
başavurduğunubildirənspikerdedi
ki, Konstitusiya ilə nəzərdə tutulan
qanunvericilik səlahiyyətləri tam
həcmdə yerinə yetirilmişdir. Dövlət
başçısıcənabİlhamƏliyevinuzaqgö
rən daxili və xarici siyasətini parla

mentsəviyyəsindədəstəkləməküçün
bütün lazımi tədbirlər görülmüşdür.
Parlamentin 17 iclası keçirilmiş, 214
qanunvəqərarqəbuledilmişdir.
OqtayƏsədovqeydetdiki,Milli

Məclisin beynəlxalq əlaqələri də in
kişaf etmişdir.Nümayəndəheyətlə
rimizbeynəlxalqtəşkilatlarınfəaliy

yətində yaxından iştirak etmişlər.
Parlamentin yaz, növbədənkənar
sessiyalarındavəsonrakıdövrdə35
ölkəyə106səfərhəyatakeçirilmiş,42
xaricidövlətinvəbeynəlxalqtəşkila
tın 96 nümayəndə heyəti, yəni 834
nəfər Milli Məclisdə olmuşdur. O
cümlədənmillətvəkillərimizUkray

milli məclisin payız sessiyasının  
ilk plenar iclası keçirildi

Sentyabrın30daMilliMəclisin2019cuilpayızsessiyasınınilkplenariclası
keçirildi.ParlamentinSədriOqtayƏsədovpayızsessiyasınıaçıqelanetdik
dənsonraAzərbaycanRespublikasınınDövləthimnisəsləndirildi.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

“Ələtazad iqtisadizonasıhaqqın
da”Qanundadəyişiklikedilməsiba
rədə məsələni Milli Məclis Sədrinin
müavini, Təbii ehtiyatlar, energetika
vəekologiyakomitəsininsədriValeh
Ələsgərov təqdim etdi. Bildirdi ki,
təklifolunandəyişikliyəgörəqanuna
yeni32cimaddəəlavəolunur.Dəyi
şikliksəsəqoyularaqtəsdiqləndi.
Millət vəkilləri “Azərbaycan Res

publikasınınKonsulNizamnaməsinin
təsdiq edilməsihaqqında”, “Notariat
haqqında”, “Dövlət rüsumu haqqın
da” qanunlarda vəMülkiMəcəllədə
dəyişiklikedilməsibarədəqanunlayi
həsihaqqında(ikincioxunuş)vəİnzi
bati Xətalar Məcəlləsində dəyişiklik
edilməsihaqqındaqanunlayihəsiba
rədə (ikinci oxunuş) məsələləri də
təsdiqetdilər.Bildirildiki,budəyişik
liklər bəzi anlayışların dəyişməsi ilə
bağlıdır.
İclasda Hüquq siyasəti və dövlət

quruculuğukomitəsininsədriƏliHü
seynli diqqətə çatdırdı ki, “Azərbay
can Respublikasının Dövlət bayrağı

haqqında”və“AzərbaycanRespubli
kasıDövlətbayrağınınistifadəsiqay
dalarıhaqqında”qanunlardadəyişik
lik edilməsi barədə (ikinci oxunuş)
məsələlər uyğunlaşdırma xarakterli
dir.Budəyişikliklərdəqəbuledildi.
“Uşaqhüquqlarıhaqqında”,“Nar

koloji xidmət və nəzarət haqqında”,
“Gənclərsiyasətihaqqında”,“Yetkin
likyaşınaçatmayanlarınbaxımsızlığı
nın və hüquq pozuntularının profi
laktikası haqqında”, “İnsan alverinə
qarşımübarizəhaqqında”,“Azərbay
can QızılAypara Cəmiyyəti haqqın
da”, “Təhsil haqqında” qanunlarda
dəyişiklikedilməsibarədə(ikincioxu
nuş)və“Məişətzorakılığınınqarşısı
nın alınması haqqında”, “Sosial xid
məthaqqında”,“Dağınıqsklerozxəs
təliyinətutulmuşşəxslərədövlətqay
ğısıhaqqında”,“Həbsyerlərindəsax
lanılanşəxslərinhüquqvəazadlıqları
nın təmin edilməsi haqqında”, “Peşə
təhsilihaqqında”qanunlardadəyişik
likedilməsibarədə(ikincioxunuş)və
CəzalarınİcrasıMəcəlləsində,Miqra

siyaMəcəlləsində və İnzibati Xətalar
Məcəlləsindədəyişiklikedilməsihaq
qında qanun layihəsi barədə (ikinci
oxunuş)MilliMəclisinAilə,qadınvə
uşaqməsələlərikomitəsininsədriAqi
yəNaxçıvanlıməlumat verdi. O bil
dirdi ki, dəyişikliklər “Psixoloji yar
dım haqqında”  Qanuna  uyğunlaş
dırmaxarakteridaşıyır.Budəyişiklik
lərdətəsdiqləndi.
“Lombardlarhaqqında”qanunla

yihəsininikincioxunuşubarədəMilli
Məclisin komitə sədri Ziyad Səməd
zadə bildirdi ki, layihədən bir sıra
maddələr çıxarılmış, yeni maddələr
əlavə edilmişdir. Layihədə lombard
fəaliyyətinin həyata keçirilməsinin
qaydaları,maliyyələşdirməmənbələ
ri, girov qoyulan və ya saxlanmaya
qəbuledilənəşyalarınqiymətləndiril
məsi, lombardınnizamnaməkapitalı
və digərməsələlər öz əksini tapmış
dır.Deputatlarbuqanunlayihəsinidə
ikincioxunuşdaqəbuletdilər.
Sonra“Yerintəkihaqqında”,“İs

tehsalat və məişət tullantıları haq

qında”, “Qaz təchizatı haqqında”,
“Tikinti və infrastruktur obyektləri
iləəlaqədarinvestisiyalayihələrinin
xüsusimaliyyələşməəsasındahəya
ta keçirilməsi haqqında” və “Ener
getika haqqında” qanunlarda dəyi
şiklik edilməsi barədəuyğunlaşdır
maxarakterliməsələdəbirincioxu
nuşda təsdiq edildi.   Bildirildi ki,
“İnformasiya, informasiyalaşdırma
və informasiyanın mühafizəsi haq
qında”,“Uşaqhüquqlarıhaqqında”,
“Təhsilhaqqında”,“Reklamhaqqın
da” və “Məktəbəqədər təhsil haq
qında” qanunlarda dəyişiklik edil
məsibarədə(birincioxunuş),həmçi

ninonunla eyni zərfdədaxil olmuş
“Kinematoqrafiyahaqqında”, “Küt
ləvi informasiya vasitələri haqqın
da”, “Nəşriyyat işi haqqında”, “Te
leviziyavəradioyayımıhaqqında”,
“İctimai televiziya və radio yayımı
haqqında”, “Telekommunikasiya
haqqında”və“Teatrvəteatr fəaliy
yətihaqqında”qanunlardadəyişik
lik edilməsi barədə qanun layihəsi
(birinci oxunuş) və İnzibati Xətalar
Məcəlləsində dəyişiklik edilməsi
haqqında qanun layihəsi (birinci
oxunuş)də“Uşaqlarınzərərliinfor
masiyadan qorunması haqqında”
Qanuna uyğunlaşdırılır. Bununla

bağlı dəyişikliklər səsə qoyularaq
birincioxunuşdaqəbuledildi.
İclasda “Narkotik vasitələrin, psi

xotropmaddələrinvəonlarınprekur
sorlarının dövriyyəsi haqqında” Qa
nuna da təklif olunan texniki xarak
terli dəyişiklik birinci oxunuşda təs
diqləndi.
“Hərbiqulluqçularındövləticbari

şəxsisığortasıhaqqında”və“Əmək
pensiyaları haqqında” qanunlarda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci
oxunuş)MilliMəclisSədrininbirinci
müavini, Müdafiə, təhlükəsizlik və
korrupsiyailəmübarizəkomitəsinin
sədriZiyafətƏsgərovməlumatver

di. Bildirdi ki, bu dəyişiklik silahlı
birləşmələrə aidolmayan, lakin tər
kibindəki bəzi qurumlarda hərbi
xidmət nəzərdə tutulan dövlət or
qanlarının hərbi qulluqçularının
dövlət icbari şəxsi sığortasının və
pensiya təminatının qorunmasına
xidmət edir. Layihə səsə qoyularaq
birincioxunuşdaqəbuledildi.
İclasda “Lisenziyalar və icazələr

haqqında” Qanunda dəyişiklik edil
məsibarədə(birincioxunuş)və“Bakı
DövlətUniversitetinin100illiyi(1919
2019)” yubiley medalının təsis edil
məsi ilə əlaqədar “Azərbaycan Res
publikasının orden və medallarının

təsis edilməsi haqqında” Qanunda
dəyişiklik edilməsi barədə (birinci
oxunuş)məsələlərdətəsdiqləndi.
Gündəliyin sonuncu məsələsi

“Dövlətrüsumuhaqqında”Qanunda
dəyişiklikedilməsibarədəqanunlayi
həsi (birinci oxunuş) oldu. Bildirildi
ki, dəyişiklik nəqliyyat vasitələrinin
texniki baxışdan keçirilməsi üçün
ödənilən dövlət rüsumunun artırıl
masını nəzərdə tutur. Dövlət rüsu
mundangələnvəsaitin 30%inəqliy
yatvasitələrinintexnikibaxışdankeçi
rilməsininkeyfiyyətininyüksəldilmə
siməqsədiiləaidiyyətiorqanınmad
ditexniki bazasının yüksəldilməsinə

sərfolunacaq.Dəyişikliyəəsasən,bu
nunlabağlıdövlətrüsumu20manat
dan30manataqaldırılır.
Müzakirələrdən sonra dəyişiklik

layihəsisəsverməyəçıxarılaraqbirinci
oxunuşdaqəbuledildi.
İclasda ayrıayrıməsələlərinmü

zakirəsi zamanı deputatlardanAqil
Abbas,HikmətMəmmədov,İsaHə
bibbəyli, Araz Əlizadə, Azər Bada
movçıxışedərəkqeydvətəkliflərini
bildirdilər.
Bununla da Milli Məclisin payız

sessiyasınınilkiclasıbaşaçatdı.
MilliMəclisin

Mətbuatxidməti
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ
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bildirdilər.
Bununla da Milli Məclisin payız

sessiyasınınilkiclasıbaşaçatdı.
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tərərək Azərbaycan Respublikası
nın Baş Naziri vəzifəsinə təqdim
etdiyinə görə dərinminnətdarlığı
mı bildirirəm.MüasirAzərbaycan
müstəqillik illərindəmürəkkəb və
şərəfli yol keçib. Dahi şəxsiyyət,
Azərbaycanınxilaskarı,Uluöndər
HeydərƏliyev1990cıillərinəvvəl
lərində ölkəmizi böhran vəziyyə

tindənqurtarmışvərealmüstəqilli
yiəldəedərəkinkişafetdirmişdir”.
Ə.Əsədovqeyd etdi ki, bu gün

PrezidentİlhamƏliyevinsəyinəti
cəsindəölkəsürətliinkişafyolunu
keçməkdədir: “Qazanılan möhtə
şəmnailiyyətlərAzərbaycanPrezi
denti İlham Əliyevin əməyinin
nəticəsidir. Bu dövr ərzində ölkə
mizdəÜDM3,3 dəfə artıb, iqtisa
diyyata qoyulan investisiyaların
həcmi 270 milyard dollara çatıb,
yoxsulluğunsəviyyəsi 5%ə, işsiz
lik səviyyəsi 4,9%ə enib, ölkənin
strateji valyuta ehtiyatları 26 dəfə
artaraq 49 milyard dollara çatıb.
Eynizamanda,əhalininsayı2019
cuildə10milyonnəfərəçatıb.
CənabPrezidentinrəhbərliyiilə

“AzəriÇıraqGünəşli”, “Şahdə

niz”, BakıTbilisiCeyhan, Bakı
TbilisiƏrzurum,CənubQazDəh
lizi,BakıTbilisiQarskimimeqala
yihələr gerçəkləşdirilib. Bununla
yanaşı, neft gəlirlərinin qeyrineft
sektorunayönəldilməsibusahənin
də inkişafında ciddi nailiyyətlər
qazandırır. Qeyrineft sektorunda
ÜDM 2,8 dəfə, qeyrineft sənaye

sindəisə2,4dəfəartıb.Azərbaycan
kosmikailəninüzvüolub.
Bu gün ölkənin əsas problemi

doğma Qarabağımızın işğaldan
azad edilməsidir.Ermənistan rəh
bərliyininməsuliyyətsiz və popu
listçıxışlarınaPrezidentİlhamƏli
yevtərəfindənlayiqlicavabverilib:
“Qarabağ tarixi və əzəliAzərbay
can torpağıdır. Beləliklə, Qarabağ
Azərbaycandır və nida işarəsi”.
Qarabağın işğaldan azad edilməsi
və ölkəmizin ərazi bütövlüyünün
bərpası üçün hərbi qüdrətimizin
daim artırılması Prezidentin gün
dəlikfəaliyyətininəsasprioritetlə
rindədir.
Son illərdə ölkədə sosial prob

lemlərin həllində böyük uğurlar
əldə edilib, sosialmüdafiə sistemi

beynəlxalq standartlara uyğun
yenidənqurulub,sosialyardımvə
müavinətlərartırılıb.Uğurlusosial
siyasətnəticəsindəəməkhaqqı2,4
dəfə, pensiya isə 3 dəfə yüksəlib.
Ölkərəhbərliyivətəninərazibütöv
lüyü uğrunda canından keçmiş
şəhidailələrini,müharibəəlillərini,
xüsusiqayğıyaehtiyacıolanşəxslə

ri,ocümlədənməcburiköçkünləri,
ahılları,uşaqlarıdaimdiqqətmər
kəzində saxlayır. Bu insanlara
Birinci vitseprezident Mehriban
Əliyevaməhəbbətvəmərhəmətilə
dolu qayğı göstərir.Azərbaycanın
dayanıqlıvəçoxşaxəliinkişafıdöv
lətinbütünqollarınınahəngdarvə
bərabərfəaliyyətindənasılıdır”.
ƏliƏsədovçıxışındaonagöstə

rilənbuböyüketimadıdoğrulda
cağıiləbağlıəlindəngələniəsirgə
məyəcəyinidedi:“Bugünbuyük
sək tribunada, Azərbaycan xalqı
nın hüzurunda, hörmətli deputat
lar, sizin qarşınızda çıxış edərək
Prezident İlhamƏliyevtərəfindən
qarşıya qoyulan bütün vəzifələri
layiqincə yerinə yetirəcəyimə söz
verirəm”.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Oktyabrın 8də Milli Məclisin
növbəti iclası keçirildi. Parlamen
tin Sədri Oqtay ƏsədovAzərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevin“Əli
Hidayət oğluƏsədovunAzərbay
can Respublikasının Baş Naziri
vəzifəsinə təyinedilməsinə razılıq
verilməsi haqqında”  parlamentə
ünvanlandığı təqdimatı oxudu.
Spikerqeydetdiki,BaşNazirNov
ruzMəmmədovvəzifəsindənazad
edilməsi ilə bağlı Prezident İlham
Əliyevə müraciət edib. Baş Nazir
postunayeninamizədƏliƏsədov

hansı vəzifədə çalışmasından asılı
olmayaraq, bilik və bacarığını işə
sərfedən,iqtisadiməsələlərədərin
dən bələd olan mütəxəssisdir.
Əminəmki,PrezidentİlhamƏliye
vinbuseçimidövlətimiz,xalqımız
üçünuğurluolacaq.
MillətvəkilləriSiyavuşNovru

zov, Vahid Əhmədov,  Hikmət
Məmmədov, Fəzail Ağamalı  Əli
Əsədovun müsbət insani  keyfiy
yətlərə,yüksək savada,dərin iqti
sadi biliklərə malik, dövlətə  və
dövlətçiliyə sadiq bir  mütəxəssis

olması barədə fikirlərini  söylədi
lər.
Müzakirələrdən sonra məsələ

səsə qoyuldu və Milli Məclis Əli
ƏsədovunAzərbaycanınBaşNazi
ritəyinedilməsinərazılıqverdi.
İclasdaƏliƏsədovçıxışedərək

ölkədəkiiqtisadi  yüksəlişdənsöz
açdı, ona göstərilən etimada görə
ölkə  rəhbərliyinə təşəkkür etdi:
“Hörmətli cənab Sədr, hörmətli
millətvəkilləri!Bugünsizinqarşı
nızdaçıxışedərəkPrezidentİlham
Əliyevəmənə yüksək etimadgös

mil li məc lis əli əsə do vun Baş 
Na zir tə yin edil mə si nə ra zı lıq ver di
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RƏSMİ XRONİKA

Noyabrın 4də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovTürkmənistan
Məclisinin Sədri xanım Gülşat
Məmmədovanınbaşçılıqetdiyinü
mayəndəheyətiiləgörüşdü.
Görüşdə spiker ümidvar oldu

ğunubildirdiki,burəsmisəfəröl
kələrimizarasındamünasibətlərin,
ocümlədənparlamentlərarasıəla
qələrin daha da dərinləşməsinə
mühüm töhfəsini verəcək. Qeyd
edildiki,oxşarmədəniyyəti,adət
ənənələri bölüşən xalqlarımızın
dostluğunun qədim tarixi kökləri
vardır.Dövlətbaşçılarınınqarşılıq
lı səfərləri zamanı aparılan danı
şıqlar əlaqələrimizin inkişafında
mühüm rol oynamışdır. Bugünə
dəkölkələrimizarasında90sənəd
imzalanmışdır. Yüksək səviyyəli
siyasimünasibətləriqtisadisahəyə
dəözmüsbəttəsirinigöstərir.2018
ciildəAzərbaycanlaTürkmənistan
arasındaticarətdövriyyəsi133mil
yonABŞdollarıhəcmindəolmuş
dur.Cari ilin 9 ayı ərzində isəbu

rəqəm163milyonaçatmışdır.
Spiker qeyd etdi ki, parlament

lərsəviyyəsindəəlaqələrimizində
rinləşməsi, hər iki ölkəninqanun
vericilik orqanlarında dostluq
qruplarının fəaliyyət göstərməsi
təqdirəlayiqdir.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğını bildirən xanım Gülşat Məm
mədovaölkəmizəsəfərininvəbu
rada keçirilən görüşlərin ümumi
məqsədlərə xidmət göstərəcəyinə
inamını ifadə etdi.Qonaqbildirdi
ki,TürkmənistanAzərbaycanlasi
yasi, iqtisadi, mədəni sahələrdə
əlaqələrigenişləndirməkniyyətin
dədir.
Qəbulda tərəfləri maraqlandı

ranməsələlərətrafındafikirmüba
diləsiaparıldı.

Oktyabrın 30da Milli Məclis
Sədrininbirincimüavini,Müdafiə,
təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmü

barizə komitəsinin sədri Ziyafət
ƏsgərovvəHüquqsiyasətivədöv
lət quruculuğu komitəsinin sədri
Əli Hüseynli ölkəmizdə səfərdə
olanLitvaRespublikasıXüsusi İs
tintaqXidmətininnümayəndəhe
yətininüzvləriiləgörüşdülər.
ZiyafətƏsgərovAzərbaycanpar

lamentinin qanun yaradıcılığı pro
sesindən,ölkədəkorrupsiyailəmü
barizə sahəsində qəbul olunmuş
qanun və qərarlardan, ratifikasiya
edilmiş beynəlxalq konvensiyalar
danətraflısözaçdı.Bildirildiki,bu
günölkəmizdəgedənuğurlu inki
şafprosesindəmillistrategiyamızın
tərkib hissəsi olan korrupsiya ilə
mübarizəəsasyertutur.“Korrupsi
yaya qarşı mübarizə üzrə” Dövlət
Proqramıqəbulolunmuş,“Şəffaflı
ğınartırılmasıvəkorrupsiyayaqar
şı mübarizə üzrə” Milli Strategiya
vəonunhəyatakeçirilməsiiləbağlı
fəaliyyət planı təsdiq edilmişdir.
Hazırda ölkəmizdə korrupsiyaya
qarşı mübarizə üzrə ixtisaslaşmış
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qurumlarKorrupsiyayaqarşımü
barizəüzrəKomissiyavəBaşPro
kuroryanındaKorrupsiyayaqarşı
Mübarizə İdarəsi fəaliyyət göstə
rir.
MilliMəclisinHüquqsiyasətivə

dövlət quruculuğu komitəsinin
sədriƏliHüseynlirəhbərliketdiyi
komitənin işindən, qəbul edilən
çoxsaylı hüquqi sənədlərdən söh
bətaçdı.
LitvaRespublikasıXüsusi İstin

taqXidmətinindirektoruZidrinas
BartkusAzərbaycandakorrupsiya
yaqarşımübarizəsahəsindəuğur
luişqurulduğunuvəyaxşıtəcrübə
əldəedildiyinidedi.Qonaqvurğu
ladıki,ölkəsinəqayıtdıqdansonra
Azərbaycanınbəzitəcrübələrindən
istifadə edəcəklər. O, xüsusilə
“ASAN xidmət” modelini qeyd
edərək bunun korrupsiyaya qarşı
mübarizədəçoxsəmərəlivasitəol
duğunubildirdi.ZidrinasBartkus
ölkəmizinqısamüddətdəmüxtəlif
sahələrdəqazandığıuğurlardanda
danışaraq məhkəmə sisteminin
müasirləşdirilməsi istiqamətində
həyata keçirilən tədbirləri yüksək
qiymətləndirdi.

Oktyabrın 21də Milli Məclis
Sədrininbirincimüavini,parlamen
tin Müdafiə, təhlükəsizlik və kor
rupsiya ilə mübarizə komitəsinin
sədri Ziyafət Əsgərov ölkəmizdə
səfərdəolanPakistanMilliAssamb
leyasınınüzvü,PakistanİslamRes
publikasınınƏyalətlərarasıKoordi
nasiya üzrə Federal naziri xanım
Fehmida Mirzənin başçılıq etdiyi
nümayəndəheyətiiləgörüşdü.
Birinci vitsespiker bildirdi ki,

münasibətlərimizin inkişafında
dövlət başçılarınınqarşılıqlı səfər
lərixüsusiroloynayır,hazırdaöl

kələrimiz arasında siyasi, iqtisadi,
ticari,humanitar,hərbitexnikiəla
qələrçoxyüksəksəviyyədədir.
ZiyafətƏsgərovPakistanınbey

nəlxalq təşkilatlarda Azərbaycana
verdiyi daimi dəstəyə, həmçinin
Xocalı soyqırımı iləbağlıPakistan
MilliAssambleyasındaqəbulolun
muş qətnamələrə görə təşəkkürü
nübildirdi.
ÖlkəsininAzərbaycanlasıxtari

xi köklərlə bağlı olduğunu deyən
xanım FehmidaMirzə Pakistanda
mövcudolanKəşmir,Azərbaycan
daisəDağlıqQarabağmünaqişələ
rininoxşarlığındandanışdı.Söhbət
zamanı bu münaqişələrin həlli
üçünəlaqələrimizinbundansonra
dahada inkişaf etdirilməsinin va
cibliyivurğulandı.

Oktyabrın 16da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə

fərdəolanKoreyaMilliAssamble
yasınınSədriMunHiSanqınbaş
çılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.
Sədr bildirdi ki, mədəniyyəti,

ənənələrivədəyərlərindəoxşarlıq
larolanAzərbaycanlaKoreyaara
sındaölkəbaşçılarınınsəyiiləsiya
siəlaqələrləbirlikdəiqtisadiəlaqə
lərdə inkişafedir:“Azərbaycanda
67Koreya investisiyalı şirkət qey
diyyatdan keçmişdir. Azərbaycan
Koreyaya 427 milyon, Koreya isə
Azərbaycana 185 milyon dollar
həcmində investisiya yatırmışdır.
Azərbaycanıntərəfdaşlarıiləbəra
bər həyata keçirdiyi BakıTbilisi
Qars nəqliyyat layihəsinin tranzit
imkanlarından Koreyanın da fay
dalanmasıikiölkəarasındaiqtisa
diəməkdaşlığındahadadərinləş
məsinətəkanverəbilər”.
Bildirildiki,AzərbaycanlaKore

ya arasında iqtisadi əməkdaşlıq
üzrə Birgə Komissiya yaradılmış
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dır.Eynizamanda,ikitərəflimüna
sibətlərininkişafınahərikiölkənin
parlamentlərində fəaliyyət göstə
rən parlamentlərarası dostluq
qrupları da öz töhfələrini verir.
SədrKoreyanıTÜRKPAdamüşa
hidəçiqismindəiştiraketməyədə
vətetdi.
AzərbaycanadəvətəgörəOqtay

ƏsədovatəşəkkürünübildirənKo
reya Milli Assambleyasının Sədri
Mun HiSanq Azərbaycan iqtisa
diyyatınınsürətli inkişafını,aparı
lan islahatları yüksək qiymətlən
dirdi.Bildirdiki,Koreya informa
siya texnologiyaları sahəsində öz
təcrübəsini Azərbaycanla bölüşə
bilər, Azərbaycanın isə təbii re
sursların istifadəsi təcrübəsindən
bəhrələnəbilər.
Qonaqdiqqətəçatdırdıki,Azər

baycanKoreyaüçünmühüməhə
miyyətkəsbedirvəölkəsiTÜRK
PAdamüşahidəçiqismindəiştirak
etməkniyyətindədir.
SöhbətzamanıqonaqlaraErmə

nistanAzərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin səbəbləri və
ağırnəticələribarədəməlumatve

rildi. Sonra Azərbaycanla Koreya
arasında əlaqələrin inkişaf pers
pektivləri və qarşılıqlı maraq do
ğurandigərməsələlərətrafındafi
kirmübadiləsiaparıldı.

Oktyabrın 15də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov İtaliya Res
publikasıSenatınınXariciəlaqələr
daimi komissiyasının sədri Vito
Petroçelliniqəbuletdi.
Spikerqonağısalamlayaraqvur

ğuladıki,ölkələrimizarasındaəla
qələrstratejixarakterdaşıyır:“Bu
günədək Azərbaycan və İtaliya
arasında44sənədimzalanmışdır...
Ötənilölkələrimizarasındaticarət
dövriyyəsi6,22milyardABŞdolla
rı həcmində olmuşdur. Cari ilin
yanvaravqustaylarındabugöstə
rici4,12milyardABŞdollarıtəşkil
etmişdir”.
Sədrbildirdiki,MüstəqilAzər

baycanbugündəAvropanınener
jixəritəsinidəyişməkiqtidarında
dır: “Azərbaycanın təsdiq olun
muş2,5trilyonkubmetrqazehti

yatları vardır ki, bu da gələcək
yüzilərzindəbizəvətərəfdaşları
mıza kifayət edəcək səviyyədə
dir”.MilliMəclisinrəhbərivurğu
ladıki,Azərbaycangələcəkdəiqti
sadiyyatınənmüxtəlifsahələrində
İtaliyailəəlaqələridərinləşdirmək
niyyətindədir. Spiker ölkənin Bi
rincivitseprezidentixanımMeh
riban Əliyevanın rəhbərlik etdiyi
HeydərƏliyevFondunun İtaliya
dahəyatakeçirdiyi layihələrihu
manitarsahədəəməkdaşlığımızın
bariznümunəsikimidəyərləndir
di.
Söhbətdə qeyd edildi ki, Azər

baycanınüzləşdiyiDağlıqQarabağ
münaqişəsi nəinki ölkənin, re
gionun, həmçinin Avropanın da
təhlükəsizlik arxitekturası üçün
təhdiddir: “Biz münaqişəyə dair
İtaliyaSenatının2010cuildəqəbul
etdiyi“CənubiQafqazdavəziyyət
ləbağlıqətnamə”niyüksəkdəyər
ləndiririk”.
Senator Vito Petroçelli bildirdi

ki,onuntəmsiletdiyiölkəCənubi
Qafqazınbubölgəsiiləsiyasi,iqti
sadi,mədəniəməkdaşlığıdahada
dərinləşdirməkniyyətindədir.Qo
naqəlaqələrimizininkişafındapar
lamentlərin rolunu xüsusi vurğu
layaraq deputatların qarşılıqlı sə
fərlərini,keçiriləngörüşlərzamanı
aparılanfikirmübadiləsiniönəmli
hesabetdi.

Oktyabrın 9da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə
fərdəolanGürcüstanınBaşNaziri
GiorgiQaxariyanıqəbuletdi.
Spiker qonağın Baş Nazir qis

mindəAzərbaycana ilk rəsmi sə
fəriniyüksəkdəyərləndirdivəbil
dirdiki,hərikixalqhəmişəbirbi
rinin yanında olmuş, birbirini
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dəstəkləmişdir:“BugünAzərbay
canlaGürcüstanarasında100dən
çoxdövlətlərarasıvəhökumətlər
arasısənədlərimzalanmışdır.İqti
sadiəməkdaşlıqüzrəbirgəHöku
mətlərarası Komissiya fəaliyyət
göstərir. Ötən il ölkələrimiz ara
sında ticarət dövriyyəsi 580 mil
yonABŞdollarıhəcmindəolmuş
dur.AzərbaycanGürcüstaniqtisa
diyyatına yatırımlar edən ən iri
investorlardanbiridir”.Vurğulan
dı ki, regional müstəvidə Azər
baycanGürcüstanTürkiyəarasın
da üçtərəfli formatda əməkdaşlıq
bölgədəsülhünvəhərtərəfli inki
şafınəsasdəstəkləyicifaktorların
danbiridir.
Spikerhərikiölkəninmüstəqil

lik illərində oxşar problemlərlə
üzləşdiyinədiqqətçəkərəkregion
dakı münaqişələrin beynəlxalq
hüquqnormalarıçərçivəsində,öl
kələrin ərazi bütövlüyü prinsipi
əsasında həllinin vacibliyini vur
ğuladı.

Giorgi Qaxariya ölkəsinin Baş
Naziri qismində ilk səfəriniməhz
Azərbaycanaetdiyinivurğuladı.O
qeydetdiki,heçbirqüvvəvəheç
kim GürcüstanAzərbaycan dost
luğuna,qardaşlığınakölgəsalabil
məz.Hərikixalqtarixənbirbirinə
yaxın olmuş, dostluq və əmin
amanlıq şəraitində yaşamışlar.
GiorgiQaxariyabildirdiki,bölgə
dəki münaqişələrin mövcudluğu
inkişafa böyük maneçilik törədir
və bu problemlər beynəlxalq hü
quqnormalarıçərçivəsindəədalət
lihəllinitapmalıdır.
Vurğulandı ki, hər iki ölkənin

birgə həyata keçirdiyi layihələr
bölgə sərhədlərini aşaraq, qlobal
məna kəsb etmişdir. Gürcüstanın
Baş Naziri parlamentlər səviyyə
sindəmünasibətlərin dərinləşmə
sinin vacibliyinə toxunaraq bey
nəlxalq təşkilatlarda nümayəndə
heyətlərimizin iştirakını və bir
birlərinidəstəkləməsini təqdir et
di.

Oktyabrın 9da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovİsveçrəKonfe
derasiyası Kantonlar Şurasının
sədri JanReneFurniyeninbaşçılıq
etdiyinümayəndəheyətiiləgörüş
dü.
Spiker qonaqları salamlayaraq

bildirdiki,Azərbaycanonunmüs
təqilliyini tanıyan ilkdövlətlərdən
biri kimi İsveçrə ilə əməkdaşlığın
dərinləşməsinəxüsusiönəmverir:
“Hər iki ölkə prezidentlərinin
müxtəlifdövrlərdəqarşılıqlısəfər
ləri,Davos İqtisadi Forumu çərçi
vəsindəkeçiriləngörüşlərmünasi
bətlərimizindahadadərinləşməsi
nəxidmətedir”.
Respublikamızdaəlverişli inves

tisiya mühitinin olduğunu deyən
OqtayƏsədov 1995ci ildən bugü
nədək İsveçrə tərəfindənAzərbay
cana 860 milyon ABŞ dolları həc
mində investisiya yatırıldığını diq
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qətəçatdırdı:“ÖtənilAzərbaycanla
İsveçrə arasında ticarət dövriyyəsi
650milyonABŞdollarıtəşkiletmiş
dir. Cari ilin yanvaravqust ayları
ərzində bugöstərici 1milyard 300
milyondanartıqolmuşdur”.
GörüşdəSədrvurğuladıki,hər

iki ölkə parlamentində dostluq
qruplarının fəaliyyət göstərməsi
təqdirəlayiqdir və deputatlarımı
zınqarşılıqlısəfərləriparlamentlər
arasında əlaqələrin inkişafına öz
müsbəttəsirinigöstərir.
Söhbətdə Dağlıq Qarabağ mü

naqişəsinədətoxunulduvəmüna
qişənin tezliklə beynəlxalq hüquq
normaları çərçivəsində, ölkələrin
ərazi bütövlüyü prinsipi əsasında
özədalətlihəllinitapacağınainam
ifadəolundu.
İsveçrəKonfederasiyasıKanton

larŞurasınınsədriJanReneFurni
yeölkəmizəilksəfəriçərçivəsində
aparılan danışıqlardan məmnun
qaldığını söylədi. Bildirildi ki, İs

veçrə Azərbaycanla həyatın müx
təlif sahələrində əlaqələrin dərin
ləşməsindəmaraqlıdır.Parlament
lər səviyyəsində münasibətlərin
genişlənməsi ümumi məqsədlərə
xidmətedir.Busahədəəldəedilən
uğurlar xalqlarımızın birbirinə
daha da yaxınlaşmasına, iqtisadi,
mədəni əməkdaşlığıngenişlənmə
sinəözmüsbəttəsirinigöstərir.

Sentyabrın 30daMilliMəclisin
Sədri Oqtay Əsədov FransaQaf
qazdostluqqrupununrəhbəriAlen
Uperinbaşçılıq etdiyinümayəndə
heyətiiləgörüşdü.
Spiker qonaqları salamlayaraq

dedi ki, ikitərəfli münasibətlərimi
zin bugünkü inkişafında yüksək
səviyyəli görüşlər mühüm rol oy
nayırvəparlamentlərimizdəkidost
luq qruplarının qarşılıqlı səfərləri
münasibətlərimizin inkişafı baxı

mından böyük əhəmiyyət daşıyır.
Bildirildiki,ötənilikiölkəarasında
ticarət dövriyyəsi 624milyonABŞ
dollarıhəcmindəolmuşdur.
Sədr siyasi, iqtisadi sahələrdəki

uğurlarımızın mədənihumanitar
əlaqələrimizədəmüsbəttəsiretdi
yinisöylədi:“2012ciildənParisdə
HeydərƏliyevFondununtəşəbbü
sü ilə açılmış Azərbaycan Mədə
niyyət Mərkəzi uğurla fəaliyyət
göstərir. Biz teztez bu ölkədə
Azərbaycan mədəniyyət günləri
nin keçirilməsinin şahidi oluruq.
Heçdətəsadüfideyildirki,Fransa
nın14şəhərvə1vilayətiarasında
əməkdaşlıqvədostluqsazişiimza
lanmışdır”.
FransaQafqaz dostluq qrupu

nun rəhbəri Alen Uper qeyd etdi
ki, FransaQafqazın bu bölgəsi ilə
siyasi,iqtisadivəmədəniəlaqələri
dərinləşdirmək niyyətindədir və
buişdəparlamentlərindərolubö
yükdür.
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Sentyabrın19daMilliMəclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə
səfərdə olan Ümumçin Xalq Nü
mayəndələri Məclisinin Daimi
Komitəsinin sədri Li Canşunun
başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti
iləgörüşdü.
Milli Məclisin Sədri qonaqları

səmimi salamlayaraq müstəqil
Azərbaycanın Çin Xalq Respubli
kası(ÇXR)iləəlaqələrininkişafına
böyük əhəmiyyət verdiyini bildir
di və ötən il ÇXRə səfəri zamanı
Çin parlamentinin Sədri ilə görü
şünüməmnunluqlaxatırladı.
Görüşdə spiker dedi ki, Azər

baycanÇin əlaqələri dostluq və
qarşılıqlı etimad üzərində qurul
muşdur: “Əlaqələrimizin inkişa
fında yüksək səviyyəli rəsmi sə
fərlərin rolu böyükdür.Azərbay
can xalqının Ümummilli lideri
HeydərƏliyevin1994cüilinmar
tında Çinə rəsmi səfəri zamanı
münasibətlərimizin dayanıqlı tə
məli qoyulmuşdur. Prezident İl
ham Əliyevin Çinə etdiyi dövlət
səfərlərindən sonra isə əlaqələri
miz keyfiyyətcə daha yüksək sə
viyyəyəqalxmışdır.Cariilinaprel
ayındaikinci“Birkəmər,biryol”
forumunda iştirak etmək üçün
Azərbaycan Prezidentinin Çinə
səfərizamanıbuölkə ilə820mil
yonABŞdolları dəyərində 10 sa
zişimzalanmışdır”.
Qeydedildiki,bugünədəkara

larında 77 hüquqi sənəd imzalan
mış Azərbaycanla Çinin ticarət
dövriyyəsinin həcmi ötən il 1,3
milyard ABŞ dollar olmuşdur və
cariilin6ayıərzindəisəbugöstə
rici 1,4milyardı keçmişdir.Cənab
Sədr vurğuladı ki, Azərbaycan
ÇXRin Sədri SiCinpinin “Bir kə

mər,biryol”təşəbbüsünüilkdəs
təkləyən ölkələrdəndir və respub
likamızda119Çinşirkətifəaliyyət
göstərir: “Biz Çinlə enerji, qeyri
neft, o cümlədən nəqliyyat sahə
sində əməkdaşlığı dərinləşdirmək
niyyətindəyik. Çinlə mədəni, hu
manitarsahələrdəəlaqələringeniş
lənməsigününtələbidir.Ölkəmiz
dəÇin dilinə,mədəniyyətinəma
raqartmaqdadır”.
Görüşdə Oqtay Əsədov hər iki

ölkə parlamentində parlament
lərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupları
nın fəaliyyət göstərməsini təqdir
etdi.DağlıqQarabağmünaqişəsin
dəndanışanSədrÇinhökumətinin
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü
dəstəklədiyinəgörəminnətdarlığı
nıbildirdi.
Səmimi qəbul və səfər çərçivə

sindərastlaşdıqlarıqonaqpərvərli
yəgörəÜmumçinXalqNümayən
dələriMəclisininDaimiKomitəsi
nin sədri Li CanşuMilli Məclisin
spikerinə təşəkküretdi.O,Bakıda
gördüyüinkişafı,ŞərqləQərbme
marlığının üzvi sintezini yüksək
dəyərləndirdi.Qonaqqeydetdiki,
ÇinAzərbaycanlahəyatınənmüx
təlifsahələrindəəlaqələridərinləş
dirməkniyyətindədir:“Sizəsldost,
sınanmış tərəfdaşsınız. Ölkənizə
səfərdəməqsədəlaqələrimizinda
ha da dərinləşməsi və parlament
lərarasımünasibətlərimizininkişaf
perspektivlərihaqqındamüzakirə
ləraparmaqdır”.
SöhbətdəLiCanşuDağlıqQara

bağproblemininhəllindəAzərbay
canınsuverenliyini,ərazibütövlü
yünü dəstəklədiklərini bir daha
diləgətirdi.

Sentyabrın 11də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə

fərdəolanAvropaŞurasıParlament
Assambleyasının prezidenti xanım
LilianMoriPaskyeniqəbuletdi.
Sədrqonağısalamlayaraqbusə

fərinikitərəflimünasibətlərindaha
dainkişafetməsinətəkanverəcəyi
nə inamını söylədi. Bildirildi ki,
Azərbaycan AŞPA ilə hərtərəfli
əlaqələrin dərinləşməsinə böyük
önəm verir. Milli Məclisin Sədri
qeydetdiki,qarşılıqlıəməkdaşlıq
istiqamətində ötən dövr ərzində
xeyli işlər görülmüşdür, amma
təəssüfki,bəzənmüəyyənanlaşıl
mazlıqların və ermənilərin məq
sədlərinə xidmət edən lobbiçilik
fəaliyyətigöstərənbirsıradeputat
ların qərəzli hərəkətləri ucbatın
dan qurumda bir sıra məsələlərə
“ikili standartlarla” yanaşmanın
şahidioluruq:“Bizinanırıqki,gə
ləcəkdə belə xoşagəlməz hallar
aradanqalxacaq,müzakirədoğura
biləcək məsələlər ətrafında fikir
mübadiləsi aparmaqüçünnormal
şəraityaranacaqdır”.
Spiker qeyd etdi ki, ölkəmizdə

bütün istiqamətlər üzrə islahatlar
uğurladavametdirilirvəAzərbay
canda Avropa hüquq sisteminin
təməlprinsiplərini özündə əks et
dirənqanunvericilikbazasıforma
laşdırılmışdır.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğını bildirənAŞPA prezidenti xa
nımLilianMoriPaskyetəmsiletdi
yi qurumun ölkəmizlə əlaqələrin
inkişafındamaraqlıolduğunusöy
lədi.Bildirildiki,azərbaycanlıde
putatlar təşkilatın tədbirlərində
fəaldır,müzakirəolunanməsələlə
rəözmünasibətlərinibildirir,ma
raqdoğuranəhəmiyyətlitəkliflərlə
çıxışedirlər.QonaqAŞPAnınxətti
iləölkəmizəsəfəredəntəşkilatnü
mayəndələrinə yaradılan şəraitə
görəMilliMəclisinrəhbərliyinəöz
təşəkkürünübildirdi.
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məbləği oktyabrın 1dən 160 ma
natdan 200 manatadək artırıldı.
Qeyd edək ki, minimum pensiya
nınalıcılıqqabiliyyətininsəviyyəsi
nə görəAzərbaycan hazırdaMDB
məkanındabirinci,ortaaylıqpensi
yanınhəcminəgörəisəüçüncüyer
dədir.ÖlkəPrezidentiiqtisadimü
şavirədə bu hədəfi açıqlamışdır:
“Gələcəkdə də minimum əmək
haqqının,minimumpensiyanınar
tırılması üçün bizdə iradə var və
imkanlar buna uyğun olmalıdır.
Bunanailolmaqüçünbütünmaliy
yə və iqtisadi sahədə tam şəffaflıq
təmin edilməlidir. Hazırda kifayət
qədərçoxehtiyatlarımızvarvəhö
kumətqarşısındavəzifəqoyulubki,
bizbütünbuehtiyatlarıaşkarlayaq
vəhəmbüdcəgəlirlərimiziartıraq,
həmdəbüdcəxərclərimizməqsəd
yönlüvəşəffafolmalıdır”.
Dünyaya səs salan “ASAN xid

mət”,ABAD,DOSTkimibrendləri
mizşəffaflığıntəminatınagenişim
kanlaryaradanyeniliklərsırasında
dır.Daimvurğulandığıkimi,məq

sədəhalininməşğulluğu,əmək,so
sialmüdafiəvətəminatsahələrində
vətəndaşlaragöstərilənxidmətlərin
keyfiyyətininyüksəldilməsi,şəffaf
lığın artırılması, innovativ həllərin
tətbiqivəelektronxidmətlərəkeçi
dinsürətləndirilməsi,habeləsürün
dürməçilik hallarının qarşısının
alınması və vətəndaş məmnunlu
ğunun artırılmasıdır. Ölkə Prezi
denti İlhamƏliyevDOSTAgentli
yininvəilkDOSTmərkəzinininzi
batibinasınınaçılışındabufikribir
daha diqqətə çatdırmışdır ki, siya
sətimizDOSTmərkəzlərindəözək
sinitapır islahat, innovasiya,kor
rupsiyaya,rüşvətxorluğaqarşımü
barizə,yeni texnologiyalar,gənclə
rinbu işlərə cəlbolunması, könül
lülərin fəaliyyəti. Bu mərkəzlər
müasirAzərbaycanın simasını əks
etdirir. 20192025ci illərdə Bakıda
və ölkəmizin regionlarında 31
DOST mərkəzinin istifadəyə veril
məsinəzərdətutulub.
Cari ilinmühümsənədlərisıra

sındayeralan,ənəsasıAzərbayca

nınsosialiqtisadiuğurlarınınəsa
sında dayanan təkmil islahatların
tədqiqində əhəmiyyətli rol oyna
yacaqmühümaddımıdövlətimi
zinbaşçısıİlhamƏliyevin8fevral
2019cu il tarixli “SosialTədqiqat
lar Mərkəzinin yaradılması haq
qında” Fərmanını da xüsusi qeyd
etməliyik.
Sosial müdafiənin gücləndiril

məsinə xidmət edən addımlardan
biridəözünüməşğulluqproqramı
nınuğurluicrasıdır.AiləBiznesinə
Asan Dəstəyi yüksək səviyyədə
həyata keçirənABADmərkəzləri
nincoğrafiyasınıngenişləndirilmə
si ölkədə kiçik və orta sahibkarlı
ğıninkişafınaöztöhfələriniverir.
Bazar iqtisadiyyatınınəsasapa

rıcıqüvvəsikimi sahibkarlığın in
kişafıdövlətsiyasətininəsasınıtəş
kil edir.Artıq icrasıbaşa çatanüç
dövlət proqramı, eyni zamanda,
cari ildən icrasına başlanılan dör
düncü sənəd qeyrineft sektoru
nuninkişafınagenişimkanlaraçır.
“Fəaliyyətimizinəsasistiqamətləri

İQTİSADİYYAT

təkmil islahatlar davamlı 
inkişafı, yeni hədəfləri şərtləndirir

9 ayın sosial-iqtisadi göstəriciləri proqnozların 
reallıqda öz əksini tapdığını nümayiş etdirir

Hərbirölkənininkişafındaiqti
saditərəqqiəsasroloynayır.Döv
lətimizin malik olduğu təbii re
surslardan səmərəli istifadə olun
ması,neftgəlirlərinin idarəçiliyin
də şəffaflığın qorunması, ədalət
prinsipinəönəmverilməsiqarşıya
qoyulanhədəflərəzamanındanail
olmağa geniş imkanlar açır.
Azərbaycan Prezidenti İlhamƏli

yevin cari ilin əvvəlində söylədiyi
proqramxarakterli,hədəfləriaçıq
layan  “Bizdə güclü iradə, güclü
sosial siyasət var. Eyni zamanda,
elanedilmişvəicraedilənciddiiq
tisadi və sosial islahatlar bizə im
kanverirki,əlavəmaliyyəresurs
larınıməhzvətəndaşlarınrifahha
lının yaxşılaşmasına yönəldək.
Əminəmki,2019cuilbütövlükdə
ölkəmiz üçün uğurlu il olacaqdır.
Azərbaycan 2019cu ildə uğurlar
vəinkişafyoluiləgedəcəkdir”fi
kirləri bu günlərdə keçirilən və
2019cu ilin9ayındagörülən işlə
rin,əldəolunanuğurlarınvəproq
nozların təqdimatı kimi dəyərlən
diriləniqtisadimüşavirədəsəslən
dirilənrəqəmlərdəbirdahaöztəs
diqini tapdı. Qeyrineft sektoru
3%,qeyrineft sənayesi15%,kənd
təsərrüfatı7%dənçoxartıb.Xarici
dövlətborcuümumidaxiliməhsu
lun17%nitəşkiledir.Bugöstərici
yəgörəAzərbaycandünyamiqya
sında doqquzuncu yerdədir. İnfl
yasiya 2%dən bir qədər çoxdur.
Cari ilin ötən dövründə iki sosial
paketreallaşdı.4milyon200min
dən çox insanın sosial rifahının

yaxşılaşdırılmasına xidmət edən
busənədlərictimaiyyəttərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılandı. Ölkə
Prezidentinintəqdimetdiyibirinci
sosial islahatlarpaketinəticəsində
minimum əmək haqqı martın
1dən40%dəkartırılaraq130ma
natdan 180 manata, pensiyaların
minimumməbləğiisə40%yüksəl
dilərək 116manatdan 160manata
çatdırılmışdı. Həmin artımlardan
800 mindən çox insan bəhrələn
mişdir.
Cənab İlham Əliyevin növbəti

sosial paketi əhatə edən 18 iyun
2019cuiltarixdəimzaladığı17sə
rəncambir daha bu reallığı ortaya
qoyduki,insanamilidövlətsiyasə
tininəsasındadayanır,vətəndaşla
rınyüksəkrifahınıntəminedilməsi
bütün dövrlər üçün aktualdır. İm
zalanan 17 sərəncamla minimum
əməkhaqqının,müxtəlif sahələrdə
çalışanlarınmaaşlarının artırılması
təmin olunaraq, sentyabrın 1dən
minimum əmək haqqının məbləği
40%dək yüksəldilərək 180manat
dan250manataçatdırıldı.Dövləti
mizinbaşçısıİlhamƏliyevinsərən
camı ilə pensiyaların minimum

Ağalar Vəliyev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədr müavini
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məbləği oktyabrın 1dən 160 ma
natdan 200 manatadək artırıldı.
Qeyd edək ki, minimum pensiya
nınalıcılıqqabiliyyətininsəviyyəsi
nə görəAzərbaycan hazırdaMDB
məkanındabirinci,ortaaylıqpensi
yanınhəcminəgörəisəüçüncüyer
dədir.ÖlkəPrezidentiiqtisadimü
şavirədə bu hədəfi açıqlamışdır:
“Gələcəkdə də minimum əmək
haqqının,minimumpensiyanınar
tırılması üçün bizdə iradə var və
imkanlar buna uyğun olmalıdır.
Bunanailolmaqüçünbütünmaliy
yə və iqtisadi sahədə tam şəffaflıq
təmin edilməlidir. Hazırda kifayət
qədərçoxehtiyatlarımızvarvəhö
kumətqarşısındavəzifəqoyulubki,
bizbütünbuehtiyatlarıaşkarlayaq
vəhəmbüdcəgəlirlərimiziartıraq,
həmdəbüdcəxərclərimizməqsəd
yönlüvəşəffafolmalıdır”.
Dünyaya səs salan “ASAN xid

mət”,ABAD,DOSTkimibrendləri
mizşəffaflığıntəminatınagenişim
kanlaryaradanyeniliklərsırasında
dır.Daimvurğulandığıkimi,məq

sədəhalininməşğulluğu,əmək,so
sialmüdafiəvətəminatsahələrində
vətəndaşlaragöstərilənxidmətlərin
keyfiyyətininyüksəldilməsi,şəffaf
lığın artırılması, innovativ həllərin
tətbiqivəelektronxidmətlərəkeçi
dinsürətləndirilməsi,habeləsürün
dürməçilik hallarının qarşısının
alınması və vətəndaş məmnunlu
ğunun artırılmasıdır. Ölkə Prezi
denti İlhamƏliyevDOSTAgentli
yininvəilkDOSTmərkəzinininzi
batibinasınınaçılışındabufikribir
daha diqqətə çatdırmışdır ki, siya
sətimizDOSTmərkəzlərindəözək
sinitapır islahat, innovasiya,kor
rupsiyaya,rüşvətxorluğaqarşımü
barizə,yeni texnologiyalar,gənclə
rinbu işlərə cəlbolunması, könül
lülərin fəaliyyəti. Bu mərkəzlər
müasirAzərbaycanın simasını əks
etdirir. 20192025ci illərdə Bakıda
və ölkəmizin regionlarında 31
DOST mərkəzinin istifadəyə veril
məsinəzərdətutulub.
Cari ilinmühümsənədlərisıra

sındayeralan,ənəsasıAzərbayca

nınsosialiqtisadiuğurlarınınəsa
sında dayanan təkmil islahatların
tədqiqində əhəmiyyətli rol oyna
yacaqmühümaddımıdövlətimi
zinbaşçısıİlhamƏliyevin8fevral
2019cu il tarixli “SosialTədqiqat
lar Mərkəzinin yaradılması haq
qında” Fərmanını da xüsusi qeyd
etməliyik.
Sosial müdafiənin gücləndiril

məsinə xidmət edən addımlardan
biridəözünüməşğulluqproqramı
nınuğurluicrasıdır.AiləBiznesinə
Asan Dəstəyi yüksək səviyyədə
həyata keçirənABADmərkəzləri
nincoğrafiyasınıngenişləndirilmə
si ölkədə kiçik və orta sahibkarlı
ğıninkişafınaöztöhfələriniverir.
Bazar iqtisadiyyatınınəsasapa

rıcıqüvvəsikimi sahibkarlığın in
kişafıdövlətsiyasətininəsasınıtəş
kil edir.Artıq icrasıbaşa çatanüç
dövlət proqramı, eyni zamanda,
cari ildən icrasına başlanılan dör
düncü sənəd qeyrineft sektoru
nuninkişafınagenişimkanlaraçır.
“Fəaliyyətimizinəsasistiqamətləri

İQTİSADİYYAT

təkmil islahatlar davamlı 
inkişafı, yeni hədəfləri şərtləndirir

9 ayın sosial-iqtisadi göstəriciləri proqnozların 
reallıqda öz əksini tapdığını nümayiş etdirir

Hərbirölkənininkişafındaiqti
saditərəqqiəsasroloynayır.Döv
lətimizin malik olduğu təbii re
surslardan səmərəli istifadə olun
ması,neftgəlirlərinin idarəçiliyin
də şəffaflığın qorunması, ədalət
prinsipinəönəmverilməsiqarşıya
qoyulanhədəflərəzamanındanail
olmağa geniş imkanlar açır.
Azərbaycan Prezidenti İlhamƏli

yevin cari ilin əvvəlində söylədiyi
proqramxarakterli,hədəfləriaçıq
layan  “Bizdə güclü iradə, güclü
sosial siyasət var. Eyni zamanda,
elanedilmişvəicraedilənciddiiq
tisadi və sosial islahatlar bizə im
kanverirki,əlavəmaliyyəresurs
larınıməhzvətəndaşlarınrifahha
lının yaxşılaşmasına yönəldək.
Əminəmki,2019cuilbütövlükdə
ölkəmiz üçün uğurlu il olacaqdır.
Azərbaycan 2019cu ildə uğurlar
vəinkişafyoluiləgedəcəkdir”fi
kirləri bu günlərdə keçirilən və
2019cu ilin9ayındagörülən işlə
rin,əldəolunanuğurlarınvəproq
nozların təqdimatı kimi dəyərlən
diriləniqtisadimüşavirədəsəslən
dirilənrəqəmlərdəbirdahaöztəs
diqini tapdı. Qeyrineft sektoru
3%,qeyrineft sənayesi15%,kənd
təsərrüfatı7%dənçoxartıb.Xarici
dövlətborcuümumidaxiliməhsu
lun17%nitəşkiledir.Bugöstərici
yəgörəAzərbaycandünyamiqya
sında doqquzuncu yerdədir. İnfl
yasiya 2%dən bir qədər çoxdur.
Cari ilin ötən dövründə iki sosial
paketreallaşdı.4milyon200min
dən çox insanın sosial rifahının

yaxşılaşdırılmasına xidmət edən
busənədlərictimaiyyəttərəfindən
böyük rəğbətlə qarşılandı. Ölkə
Prezidentinintəqdimetdiyibirinci
sosial islahatlarpaketinəticəsində
minimum əmək haqqı martın
1dən40%dəkartırılaraq130ma
natdan 180 manata, pensiyaların
minimumməbləğiisə40%yüksəl
dilərək 116manatdan 160manata
çatdırılmışdı. Həmin artımlardan
800 mindən çox insan bəhrələn
mişdir.
Cənab İlham Əliyevin növbəti

sosial paketi əhatə edən 18 iyun
2019cuiltarixdəimzaladığı17sə
rəncambir daha bu reallığı ortaya
qoyduki,insanamilidövlətsiyasə
tininəsasındadayanır,vətəndaşla
rınyüksəkrifahınıntəminedilməsi
bütün dövrlər üçün aktualdır. İm
zalanan 17 sərəncamla minimum
əməkhaqqının,müxtəlif sahələrdə
çalışanlarınmaaşlarının artırılması
təmin olunaraq, sentyabrın 1dən
minimum əmək haqqının məbləği
40%dək yüksəldilərək 180manat
dan250manataçatdırıldı.Dövləti
mizinbaşçısıİlhamƏliyevinsərən
camı ilə pensiyaların minimum

Ağalar Vəliyev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq  
komitəsinin sədr müavini
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Fondununproqnozlarındabufikir
özəksinitapırki,Azərbaycanıniş
tirakçısı və təşəbbüsçüsü olduğu
enerjilayihələrindəndövlətbüdcə
sinəmilyardlarladollarvəsaitda
xilolacaqki,budaöznövbəsində
mühüm sosialiqtisadi layihələrin
icrasını təmin edəcək, yoxsulluq
hədditamamiləsıfıraenəcək.Qeyd
edək ki, dövlət proqramlarının
uğurluicrasınəticəsindəson16il
dəyoxsulluğunsəviyyəsi49%dən
5%ə enib. Bumühüm rəqəmi də
xüsusivurğulayaqki,qeydedilən
müddətərzində2milyondanartıq
yeni iş yeri yaradılıb. Məhz bu

uğurların nəticəsidir ki, Dünya
Bankının “Biznesin aparılması”
(“Doing Business”) hesabatında
Azərbaycan biznesmühitinə görə
dünya miqyasında 25ci yerdədir.
Sonhesabatda isəAzərbaycanye
nədə20ənislahatçıölkəsırasında
yeralıb.
Müşavirədə də qeyd olunduğu

kimi, bütün bunlar görülən işlərə
verilənyüksəkqiymətdir.“Ənbö
yükqiymətAzərbaycanxalqıtərə
findənverilənqiymətdir”,söylə
yən dövlətimizin başçısı İlham

Əliyevqeydetmişdirki,buyaxın
lardaaparılansorğuyaəsasənəha
lininmütləq əksəriyyətiAzərbay
canrəhbərliyini,apardığımızsiya
səti birmənalı şəkildədəstəkləyir:
“Əlbəttəki,budəstəkbizəgücve
rir,iradəmiziartırırvəbizislahat
laradahadaböyükhəvəslə,daha
daböyük imkanlarlameyilgöstə
ririk,buislahatlarıaparırıq.Ancaq
bunabaxmayaraq, əlbəttə,birda
ha demək istəyirəm ki, istifadə
olunmayan kifayət qədər ehtiyat
larvarvəbizbuehtiyatları aşkar
etməliyik. Elə etməliyik ki, Azər
baycandahərbirsahəşəffafolsun

və ən yüksək standartlara cavab
versin.Əlbəttəki,buməqsədənail
olmaqüçünkorrupsiyaya,rüşvət
xorluğa qarşı amansız mübarizə
aparılmalıdır”.
Dövlətimizin başçısı İlhamƏli

yevdigərçıxışlarındaolduğukimi,
sonmüşavirədədəölkəniniqtisadi
inkişaf səviyyəsinin kadr hazırlığı
ilə uyğunlaşdırılmasını qarşıya
mühüm vəzifə kimi qoyaraq bu
hədəfi açıqladı: “İslahatlar aparıl
malıdır,ocümlədənkadrislahatla
rı. Müasir dünyagörüşlü, müasir

iqtisadiyyatı bilən, savadlı gənc
kadrlarişəcəlbedilməlidir”.
İqtisadiyyatın tərəqqisində yeni

texnologiyalarınroluinkaredilməz
dir. İqtisadiyyat və İKT birbiri ilə
sıxbağlıdır.Bugün İKTölkəmizin
davamlıvədayanıqlıinkişafınıntə
min edilməsi, intellektual poten
sialının gücləndirilməsi, biznesin
tərəqqisi, korrupsiya ilə mübarizə,
yoxsulluq və işsizliyin azaldılması
və digər məsələlərin həllində mü
hümamilkimiqəbuledilir.Müasir,
gələcəyə böyük nikbinliklə baxan,
yenitexnologiyalarınöyrənilməsinə
və tətbiqinəxüsusimaraqgöstərən

yenilikçigənclərgələcəyəhesablan
mış inkişaf strategiyasının icrasına,
Azərbaycanındavamlıinkişafınaöz
töhfələriniverməkimkanındadırlar.
Dövlətimizinsiyasətindəbeləkadr
ların yetişdirilməsinin prioritetliyi
atılanaddımlardandaaydıngörü
nür.ÖlkəbaşçısıİlhamƏliyevmü
şavirədəbildirmişdir:“BizAzərbay
canı müasir, sürətlə inkişaf edən,
şəffaflığıözsiyasətindəbayraqedən
ölkəkimigörməkistəyirikvəbuna
nailolacağıq.Heçkimbuişdəbizə
maneolabilməz”.

İQTİSADİYYAT

daxili tələbatı daxili istehsal hesa
bına ödəməkdən və ixrac poten
sialımızı artırmaqdan ibarətdir”, 
söyləyən dövlətimizin başçısı 
İlhamƏliyevbildirirki,sahibkarlı
ğın inkişafı prioritetməsələlərdən
biridir.Özəlbölməninəsassahələ
rindənolanaqrarsektoruninkişa
fına xüsusi diqqət yetirilir. Əhali
nin ərzaq təhlükəsizliyinin təmin
edilməsi,aqrarsahədəixracpoten
sialının artırılmasıməqsədi ilə öl
kədəmüasiraqroparklarvəirifer
mer təsərrüfatlarıyaradılır. İqtisa
diyyatınşaxələndirilməsiistiqamə
tindəatılanuğurluaddımlarınnə
ticəsidirki,ümumidaxiliməhsul
da özəl bölmənin payı 85% təşkil
edir.
Azərbaycanın hədəfi inkişaf et

mişölkələrlə eyni sıradaaddımla
maq, yüksək gəlirli ölkəyə çevril
mək,bugünəqədər3dəfədənçox

artanümumidaxiliməhsulundaha
iki dəfə yüksəlməsinə nail olmaq
dır.Buhədəflərəçatmaqüçünba
zar iqtisadiyyatı şəraitində sağlam
rəqabəti təmin edən düşünülmüş
dövləttənzimlənməsi,enerjidənsə
mərəliistifadəvəyüksəkəlavədə
yər yaradan ixracyönümlü iqtisa
diyyata transformasiya və sosial
iqtisadisahələrininkişafınakomp
leks yanaşma əsas prinsiplər kimi
diqqət mərkəzində saxlanılır. Sa
hibkarlığın inkişafını şərtləndirən
əsas amillərdən biri infrastruktur
layihələrinin uğurlu icrasıdır ki,
ötəndövrlərdəelektrikenerjisinin,
suyuntəminatı,yolinfrastrukturu
nunyenilənməsiistiqamətindəatı
lanaddımlaradiqqətyetirməkkifa
yətdir.Sonillərdəxeylisaydaelekt
rik stansiyalarının, yarımstansiya
ların, ötürücü xətlərin tikilməsi
elektrik enerjisinin əlçatma

əmsalına görəAzərbaycanı dünya
miqyasındaikinciyerəgətiribçıxa
rıb.DövlətimizinbaşçısıİlhamƏli
yev müşavirədə bu reytinqi də
açıqlamışdırki, islahatlarameyilli
lik səviyyəsinə görə ölkəmiz dün
yada 5ci, biznesi başlamaq baxı
mından 8ci, nəqliyyat infrastruk
turunagörə31ci,yolinfrastruktu
runagörə27ciyerdədir.
Əsashədəfiqtisadiinkişafışərt

ləndirən islahatları dərinləşdir
məkdir. Azərbaycanda aparılan
təkmilislahatlarbeynəlxalqmaliy
yə qurumlarının hesabatlarında
yüksəkdəyərləndirilir.DünyaBan
kı,AvropaYenidənqurmavəİnki
şafBankı,AsiyaİnkişafBankı,Av
ropaİnvestisiyaBankı,Beynəlxalq
Valyuta Fondu və digər aparıcı
beynəlxalq reytinq təşkilatları öl
kəmizin iqtisadi inkişaf tempini
təqdir edirlər. Beynəlxalq Valyuta
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Avropa Şurası Parlament As
sambleyasında60ölkəninparlament
rəhbərlərininiştiraketdiyikonfrans
da ilk olaraq AŞPAnın prezidenti
LilianMoriPaskyevəAvropaŞura
sının baş katibi Mariya Pesçinoviç
Buriç çıxış etdilər. Daha sonraAŞ
PAdatəmsilolunandövlətlərinpar
lamentsədrlərinin“ÜmumiAvropa
evimiz:qarşıdakı70il”mövzusuət
rafındaçıxışlarıoldu.
Azərbaycan Milli Məclisinin

SədriOqtayƏsədovkonfransdakı
çıxışındaölkəmizləAŞPAəlaqələ
rindən söz açdı. Parlament Sədri
Azərbaycanın Avropa Şurasının
insan hüquqları və demokratiya
sahəsində prinsip və dəyərlərini
bölüşdüyünü və onların ölkəmiz
dəreallaşmasıüçündövlətbaşçısı
İlhamƏliyevinrəhbərliyi iləməq
sədyönlü tədbirlər görüldüyünü
diqqətə çatdırdı. Qeyd olundu ki,
ölkəmizAvropa Şurasının təsisat
ları, o cümlədən parlament as
sambleyası iləkonstruktivdialoqa

vəəməkdaşlığahazırdır.SədrAv
ropa Şurasının Azərbaycan üzrə
20182019cu illəri əhatə edən
Fəaliyyət Planının həyata keçiril
məsiistiqamətindəardıcıltədbirlə
ringörüldüyününəzərəçatdırdı.
70iləvvəlqitəmizisıxbirləşmə

yəvadaredənproblemlərinsırası
na bu gün yenilərinin əlavə olun
duğunudeyənOqtayƏsədovbil
dirdi ki, bunlar terrorizm, qanun
suz miqrasiya, dini dözümsüzlük
və ekstremizm, ksenofobiya, isla
mofobiya,etnikseparatizm,dövlət
suverenliyinin pozulmasıdır.
Müasir dövrün çağırışları demok
ratik inkişaf problemlərini ötən
dövrdə təşəkkül tapmış paradiq
ma çərçivəsində həll etməyin
mümkünlüyünə əsaslı şübhələr
doğurur.
“Hesabedirəmki,AvropaŞura

sının gələcək fəaliyyətində təhlü
kəsizliyin bölünməzliyi prinsipi
əsas götürülərək, məsələ bu cür
qoyulmalıdır: demokratik inkişaf

üçünçətinliklərinüstüstəyığılma
sınıvədahadaartmasınıgözləmə
dən demokratik dəyərlər sistemi
üçün təhdidlər doğuran təhlükə
sizlik problemlərinə vahid yanaş
ma formalaşdırılmalıdır. Mən xü
susilə dövlətlərin suverenliyinə,
ərazibütövlüyünəqəsdlərin,etnik
separatizmin,davakarmillətçiliyin
qarşısının alınması zərurətini nə
zərdətuturam.Məsələninməhzbu
cürqoyuluşunuAzərbaycanparla
mentinin təmsilçiləri dəfələrlə
müxtəlifyığıncaqlarda təklifedib
lər. Bunun səbəbi aydındır: 25 il
dən artıqdır ki, Azərbaycan tor
paqlarının 20%i, yəniDağlıqQa
rabağ bölgəsi və onun ətrafındakı
7 rayonErmənistan silahlı qüvvə
ləri tərəfindən işğal edilib. İşğal
olunmuş zonada, eləcə də Ermə
nistanərazisindədəhşətlisoyqırım
əməlləri iləmüşayiətolunanetnik
təmizləməaparılıb.Birmilyondan
çoxazərbaycanlıdoğmayurdların
dan qovulub, onların İnsan Hü

SƏFƏR

oqtay əsədov:

“Çağırışlarımızda həmişə bir fikrə 
əsaslanmışıq: dövlətlərin təhlükəsizliyinə qəsd 

demokratiyaya və qanunun aliliyinə qəsddir”
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti Av  ro  pa Şu  ra  sı  na üzv 
döv  lət  lə  rin, elə  cə də tə  rəf  daş, mü  şa  hi  də  çi qis  min  də iş  ti  rak edən öl  kə  lə  rin par  la  ment sədr 
lə  ri  nin okt  yab  rın 23dən 25dək St  ras  burq  da ke  çi  ri  lən konf  ran  sın  da iş  ti  rak et  di. Par  la  ment 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin tər  ki  bi  nə Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə səd  ri, AŞ  PAda nü  ma  yən  də he  yə  ti  mi
 zin rəh  bə  ri Sə  məd Se  yi  dov, de  pu  tat  lar  dan Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va, Xan  lar Fə  ti  yev, 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.
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SƏFƏR

oqtay əsədov:
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Avropaevixalqlarıniqtisadivəso
sialtərəqqisinə,müxtəlifsahələrdə
sıxəlaqəsinəvəqarşılıqlıəməkdaş
lığınaköməkgöstərir.
Demokratiyanın təşviqinin, dəs

təklənməsininvəmüdafiəsininhər
bir Avropa dövlətinin hüququ və
vəzifəsi olduğunu deyən Oqtay
Əsədov  birbaşa xalqdan mandat
alanparlamentlərinüzərinəxüsusi
məsuliyyət düşdüyünü  bildirib.
Qeydedibki,parlamentdemokra
tikdəyərlərinbərqəraredilməsivə
yayılması, insan hüquqlarına və
azadlıqlarınaetibarlıtəminatlarya
radılması üçün bilavasitə təbiətin
dənvə təyinatından irəli gələn sə
mərəlimexanizmlərəmalikdir.Cə
miyyətdəmövcudolansiyasiqüv
vələrin, cərəyanların və fikirlərin
bütün spektrini əks etdirən, etnik
müxtəlifliyinəzərəalan,genderba
lansı üzərində qurulan parlament
əsldemokratiyavəsiyasimədəniy
yətməktəbidir.Müasirstandartlara
uyğunqanunlarqəbuletməkləpar
lament siyasi azadlıqların reallaş
masına,qanununaliliyininbərqərar
edilməsinə zəmin yaradır. Parla
mentinfəaliyyətinəsiyasipartiyala
rınvəqeyrihökuməttəşkilatlarının
genişcəlbedilməsi,icrastrukturları
üzərindətəsirlinəzarətinhəyatake
çirilməsi, cəmiyyətin və dövlətin
ümumimaraqdoğuranproblemlə
rinin açıq müzakirə olunması de
mokratik təsisatları möhkəmləndi
rirvəinkişafetdirir.
“Təmsil etdiyim Azərbaycan

Respublikası haqqında onu söylə
yəbilərəmki,bizimölkəmiz19il
dirAvropa Şurasının üzvüdür və
təşkilatın müxtəlif qurumlarının
fəaliyyətindəyaxındaniştirakedir.
Azərbaycan Avropa Şurasına qə
bul edilərkən üzərinə götürdüyü
çoxsaylı öhdəliklərin tam əksəriy
yətiniyerinəyetirib, insanhüquq

larının müdafiəsinə və qanunun
aliliyinə əsaslanandemokratik cə
miyyətquruculuğundaönəmliyol
qət edib. Bugünədək Azərbaycan
AvropaŞurasının70dənçoxkon
vensiyavəsazişinəqoşulub”,de
yəOqtayƏsədovvurğuladı.

*  *  *
Strasburqa səfər çərçivəsində

MilliMəclisinSədriAŞPAnınpre
zidenti Lilian Mori Paskye ilə gö
rüşdü. Görüşdə Azərbaycanla Av
ropa Şurası arasında münasibətlər
müzakirəolundu.LilianMoriPask
ye “Lanzarot konvensiyası” kimi
tanınan “Uşaqların cinsi istismar
danvəcinsizorakılıqdanmüdafiəsi
haqqında”Avropa Şurası Konven
siyasınınMilliMəclisdəratifikasiya
edilməsinialqışlayaraqOqtayƏsə
dovatəşəkkürünübildirdi.Bukon
vensiyanın ölkəmiz vəAvropa Şu
rasıarasındaəlaqələrindahadain

kişafetdirilməsindəönəmli roloy
nayacağınıvurğuladı.
Milli Məclisin Sədri ölkəmizdə

aparılanislahatlarhaqqındaLilian
MoriPaskyeniətraflıməlumatlan
dırdı. Azərbaycandakı ictimaisi
yasivəziyyətətoxunanOqtayƏsə
dovqeydetdiki,ölkəmizdəAvro
padadabölüşülənhüquqlar,azad
lıqlar təmin edilir. Müxtəlif dest
ruktivqüvvələrtəxribatlarvasitəsi
ilə münasibətlərimizə xələl gətir
məkistəsələrdə,bunanailolmaya
caqlarvəəməkdaşlığımızdahada
möhkəmlənəcək.
Görüşdə AŞPAnın prezidenti 

LilianMori Paskye dialoqun, əla
qələrin genişləndirilməsinə töhfə
verməyəvəyardımetməyəhəmişə
hazırolduğunubildirdi.
Konfrans çərçivəsində parla

mentbaşkatiblərininiclasıkeçiril
di. İclasdaMilliMəclisAparatının
rəhbəriSəfaMirzəyeviştiraketdi.

SƏFƏR

quqlarıüzrəAvropaKonvensiyası
ilə təsbit edilən əsas hüquqları və
fundamental azadlıqları kobudca
sına pozulub”,  deyəOqtayƏsə
dovvurğuladı.Bunabənzərprob
lemlərin Avropanın bəzi digər
dövlətlərindədəmövcudolduğunu
xatırladanparlamentSədriqeydet
di ki, bu münaqişələrin siyasi və
humanitar fəsadları, eləcədəonla
rın yenidən alovlanması təhlükəsi
nin daim mövcud olması güclü,
demokratikvəinklüzivcəmiyyətlər
formalaşdırmaq istiqamətində kol
lektiv səyləri təhlükə altına alır.
“Çağırışlarımızda həmişə bir fikrə
əsaslanmışıq: dövlətlərin təhlükə
sizliyinəqəsddemokratiyayavəqa
nunun aliliyinə qəsddir. Eyni za
manda, bu ideyanı avropalı həm

karlarımızın diqqətinə çatdırmaq
istəmişik ki, Avropa evinin bütün
sakinləriarasındadahaböyükvəh
dətə nail olmağa can atanAvropa
Şurasınınüzvlərindənbirininsuve
renliyinəvəərazibütövlüyünəqəsd
olunursa,bu,bütünbirliyə,ümumi
dəyərlərimizəqəsdkimiqiymətlən
dirilməlidir”,deyəOqtayƏsədov
diqqətəçatdırdı.Bildirildiki,əsrlə
rin sınağından çıxmış Avropa də
yərləri,plüralistdemokratiyaüçün
təhdidlərinaradanqaldırılmasıisti
qamətindəölkələrolaraqfərdimə
suliyyət, dünyada demokratiyanın
lokomotivi sayılan Avropa Şurası
olaraq isəkollektivməsuliyyətda
şıyırıq.
MilliMəclisinSədriqeydetdiki,

70 ilöncəAvropaŞurasının təməl

daşını qoyan uzaqgörən insanlar
İkinci Dünya müharibəsi, faşizm
və stalinizm dəhşətlərinin təkrar
olunmasınıistisnaetməyinyolunu
Avropa xalqlarının ümumi evdə
ümumi dəyərlər ətrafında birləş
məsində görürdülər. Onlar haqlı
olaraqbəyanedirdilərki,Avropa
dadahaböyükvəhdətənailolma
ğın ən səmərəli vasitəsi azadlıq,
demokratiya, insan hüquqlarının
müdafiəsivəqanununaliliyiprin
siplərinin bərqərar edilməsidir.
Ötən dövrdəAvropa dəyərlərinin
qorunması və inkişafı sahəsində
böyükuğurlarəldəedilib,Avropa
xalqlarının ümumi hədəfi olan
idealların həyata keçirilməsi yo
lunda mühüm addımlar atılıb.
Möhkəmdayaqlarüzərindəucalan
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- Xan  lar müəl  lim, Azər  bay  can-
Al  ma  ni  ya döv  lət  lə  ra  ra  sı mü -
na  si  bət  lə  ri  ni ne  cə qiy  mət  lən -
di  rir  si  niz?
AzərbaycanAlmaniyaəlaqələ

ristratejitərəfdaşlıqvətarixiəmək
daşlıq münasibətlərinə söykənir.
Almaniya1992ciilyanvarın12də
Azərbaycanın müstəqilliyini tanı
yanilkdövlətlərdənbiridir.Həmin
il fevralın 20də iki ölkə arasında
diplomatik münasibətlər qurulub.
1992ciilsentyabrın2dəAzərbay
canın Almaniyada, sentyabrın
22də isə Almaniyanın Azərbay
canda səfirliyi açılıb. İlk diploma
tikmünasibətlərinyaranmasından
sonra AzərbaycanAlmaniya əla
qələri ardıcıl şəkildə inkişaf etmə
yə başlayıb və bu gün də uğurla
davamedir.
Almaniyanın Qafqaz ölkələri

arasındaənsıxəlaqəqurduğudöv
lət Azərbaycandır. Son illər ölkə
lərarasıiqtisadi,siyasi,təhsil,eləcə
də mədəni sahələrdə əməkdaşlıq
nəzərəçarpacaqdərəcədəgenişlən

mişdir. Bildiyiniz kimi, 2013cü
ildəAlmaniyaAzərbaycanTicarət
Palatasıyaradıldı.Bu,ikiölkəara
sındauzunmüddətliqarşılıqlımü
nasibətlərqurulmasınatəkanverdi
desək, yanılmarıq.HazırdaAlma
niyaAzərbaycanarasındakıticarət
dövriyyəsi 3 milyard dollara ya
xınlaşır ki, buda yetərincə böyük
rəqəmdir.
2015ci ildə Azərbaycan Prezi

denticənab İlhamƏliyevinAlma
niyaya rəsmi səfəri sadalanan
uğurlu əməkdaşlığın davamlı ol
masınadahabirstimulverdi.Belə
ki,səfərçərçivəsindətəşkilolunan
görüşlərbirçoxsahələrüzrəgələ
cək əməkdaşlığın müəyyən edil
məsindəmühümroloynadı.Oza
manAzərbaycanınhəmAlmaniya,
həm də digər Avropa ölkələrinin
enerji şaxələndirilməsinə böyük
töhfəverəbiləcəyiönplanakeçdi.
Bu da öz növbəsində Cənub Qaz
DəhlizilayihəsininAlmaniyatərə
findən dəstəkləndiyini bir daha
göstərdi. Təbii ki, bu, ölkə başçısı

cənab İlham Əliyevin apardığı
düzgün,məqsədyönlü xarici siya
sətinnəticəsiidi.
Xatırladımki, 2016cı ildəAzər

baycan Prezidenti İlham Əliyev
“CənubiQafqazregionundaalman
məskənlərininsalınmasının200illi
yi haqqında” Sərəncam imzaladı.
Dövlət və hökumət başçılarının, o
cümlədən parlamentarilərin və
dostluq əlaqələri üzrə komissiya
üzvlərininqarşılıqlısəfərləribuba
xımdanikitərəflimünasibətlərinin
kişafında əhəmiyyətli rol oynadı.
Təkcəbufaktı söyləməkkifayətdir
ki, bugünədək Azərbaycan ilə Al
maniya arasında 77 hüquqi sənəd
imzalanıb, 14 sənəd isə baxılmaq
dadır.
AlmaniyanınCənubiQafqaz öl

kələriiləümumiticarətdəAzərbay
canın payı yüksək olmaqla 70%i
keçir.Buisəodeməkdirki,Avropa
nın nəhənglərindən sayılan Alma
niyaCənubiQafqazdaAzərbaycanı
daha perspektivli və inkişaf edən,
daha demokratik və qüdrətli bir

ƏMƏKDAŞLIQ

Xanlar Fətiyev:

“almaniyanın Qafqaz ölkələri arasında ən 
sıx əlaqə qurduğu dövlət azərbaycandır”

2019-cu il sent  yab  rın 9-da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Al  ma  ni  ya  nın pay -
tax  tı Ber  li  nə sə  fər edib. Sə  fər  də par  la  men  tin spi  ke  ri  ni Mil  li Məc  li  sin Azər  bay -
can-Al  ma  ni  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Xan  lar 
Fə  ti  yev, Ailə, qa  dın və uşaq mə  sə  lə  lə  ri ko  mi  tə  si  nin səd  ri Aqi  yə Nax  çı  van  lı, de  pu -
tat Azay Qu  li  yev, Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev və di  gər rəs  mi 
şəxs  lər mü  şa  yiət edib  lər.  Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin Al  ma  ni  ya  ya sə  fə  ri, ke  çir  di  yi gö -
rüş  lər və Azər  bay  can-Al  ma  ni  ya əla  qə  lə  ri ba  rə  də Xan  lar Fə  ti  ye  vin “Mil  li Məc  lis” 
jur  na  lı  na mü  sa  hi  bə  si  ni si  zə təq  dim edi  rik.
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SəfərçərçivəsindəBerlinşəhəri
nin meri Mixael Müllerlə görüş
zamanıBakıvəBerlinşəhərlərinin
əməkdaşlıq imkanları haqqında
danışıldı. Paytaxtlar arasında tu
rizm, təhsil, vətəndaş cəmiyyəti
əlaqələrinin möhkəmləndirilməsi
nə hər iki tərəfin maraqlı olduğu
ifadəedildi.Düşünürəmki,buda
gələcəkdəBakınındahadainkişaf
etdirilməsi istiqamətində müxtəlif
layihələrin həyata keçirilməsində
yardımçıolacaq.
Mən ikitərəfli əməkdaşlığın belə

yüksək səviyyədəolmasındaAzər
baycanın Almaniyadakı fövqəladə
vəsəlahiyyətlisəfiriRaminHəsəno
vunvəümumilikdəsəfirliyinfəaliy
yətiniçoxmüsbətqiymətləndirirəm.
Hesabedirəmki,ölkəbaşçısıcənab
İlhamƏliyevin xarici siyasət qarşı
sında müəyyən etdiyi tapşırıqlara
uyğun olaraq bu günAzərbaycanı
xarici ölkələrdə təmsil edən diplo
matlarımızsəyləçalışır,ümummilli
maraqlarımızın qorunmasında və
ikitərəfli əməkdaşlığın genişləndi
rilməsindəböyükişlərgörürlər.

Bildiyinizkimi,Almaniyabugün
soydaşlarımızın Avropada ən çox
yaşadıqlarıölkələrdənbiridir.Azər
baycansəfirliyioradayaşayansoy
daşlarımızlamüntəzəməlaqəsaxla
yır,onlarlaəməkdaşlıqedirlər.Bu
sahədə yardımçı kimi Azərbayca
nınDiasporlaİşKomitəsininfəaliy
yətinidəqeydetməkistərdim.
Bundan başqa iki ölkə arasında

böyükiqtisaditicarətəlaqələrimöv
cuddur.Təhsilvəsəhiyyəsahəsində
də əməkdaşlıq nəzərəçarpaçaq sə
viyyədədir.Təbiiki,bu,dövlətbaş
çısı cənab İlham Əliyevin düzgün
apardığı xarici siyasətin və Azər
baycanınAlmaniyadakı səfirliyinin
əməlifəaliyyətininnəticəsidir.
Hesab edirəm ki, Prezident İl

hamƏliyevinuğurlusiyasətibun
dansonradaölkələrimizarasında
əməkdaşlığın daha da genişləndi
rilməsinə xidmət edəcək vəAzər
baycanAlmaniyaparlamentlərara
sı əlaqələr üzrə işçi qrupunun, o
cümlədənsəfirliyinbirgəsıxəmək
daşlığısayəsindəikitərəfliəlaqələr
dahadamöhkəmlənəcək.

- Xan  lar müəl  lim, gə  lə  cək plan-
 lar ba  rə  də mə  lu  mat ve  rər  di -
niz.
 Ümumilikdə AzərbaycanAl

maniya parlamentlərarası əlaqələr
üzrəişçiqrupununtədbirlərplanı
navəişqrafikinəuyğunolaraqbi
zim millət vəkillərinin Almaniya
ya, Bundestaq parlamentarilərinin
Azərbaycana rəsmi səfərləri bun
dansonradamütəmadiolaraqda
vametdiriləcək.Bugörüşlər ikitə
rəfliəməkdaşlığıngenişləndirilmə
sibaxımındançoxönəmlidir.Okt
yabrınsonundaAlmaniyaBundes
taqının millət vəkili cənab Yan
Mestlerin ölkəmizə səfəri nəzərdə
tutulub.Noyabr ayında geniş tər
kiblialmandeputatlarqrupuAzər
baycandaolacaq.Əlbəttə,qarşılıqlı
olaraq dekabr ayındaAzərbaycan
MilliMəclisininüzvlərindənibarət
böyükbirqrupBerlinərəsmisəfər
edəcəkvəişplanınauyğunolaraq
ikitərəfli əməkdaşlığın səmərəsi
ninartırılmasıməqsədiiləgörüşlər
keçiriləcək.

ƏMƏKDAŞLIQ

dövlət kimi görür. Bu isə bizi öz
növbəsindəçoxsevindirir.
Onudaqeydedəkki,20042017

ciillərdəölkəmizdə201almanşir
kətiqeydiyyataalınıb.Bütünbun
lar onu göstərir ki, Azərbaycanın
həmdigərAvropaölkələri ilə,xü
susən də Almaniya ilə əlaqələri
yüksələndinamikailəinkişafedir.

- Azər  bay  can-Al  ma  ni  ya par  la -
ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər  bu gün 
han  sı sə  viy  yə  də  dir?
Ölkələrimiz arasında ikitərəfli

əməkdaşlıq yüksək səviyyədədir

desək, yanılmarıq. Təbii ki, istər
iqtisadi, istərsə də təhsil, səhiyyə
vədigərsahələrdəqarşılıqlıəlaqə
lərolduğukimi,parlamentlərimiz
arasında da səmimi münasibətlər
yaratmağanailolmuşuq.Təsadüfi
deyilki,MilliMəclisinSədricənab
OqtayƏsədovunrəhbərliyiiləde
putatlarımızbirneçədəfəAlmani
yada, alman parlamentariləri də
Azərbaycanda səfərdə olmuş, təc
rübə mübadilələri, müzakirələr
aparmışlar.
Sentyabrın 9da Milli Məclisin

Sədri cənabOqtayƏsədovunrəh

bərliyi iləbirqrupmillətvəkili, o
cümlədənparlamentlərarasıəlaqə
lərüzrəişçiqrupununrəhbərikimi
məndəAlmaniyadasəfərdəolduq.
Almaniya Bundesratının birinci
vitseprezidenti, Berlin şəhərinin
meri Mixael Müller, Almaniya
BundestaqınınprezidentiVolfqanq
Şoyble,BundestaqınAlmaniyaCə
nubiQafqazparlamentqrupunun
rəhbəriYohannesKarsvəqrupun
digərüzvləri iləmüxtəlifgörüşlər
keçirildi. Bu görüşlərdəAlmaniya
vəAvropaİttifaqıiləikitərəflimü
nasibətlər, regional məsələlər, o
cümlədən ErmənistanAzərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı müzakirələr aparıldı.
Qeydolunduki,Ermənistanınhər
bi təcavüzününnəticəsində1mil
yondanartıq insanözevindəndi
dərgin düşüb. Cənab Oqtay Əsə
dov Almaniya Bundestaqının
Azərbaycanın ərazi bütövlüyünə
dəstəkverənqətnaməqəbuletmə
siniməmnunluqlaxatırlayaraq,bu
ölkəni MinskQrupununüzvüki
mimünaqişənin həllinə fəal töhfə
verməyə,haqqınbərqərarolunma
sındaböyüksəygöstərməyəçağır
dı.
Görüşlərçərçivəsindəhəmçinin

parlamentlərarası əməkdaşlığa
dair geniş fikirmübadiləsi aparıl
dı, ölkələrimizin siyasi, iqtisadi,
elmi, mədəni və digər sahələrdə
münasibətlərinin dinamik inkişaf
etdirilməsi, Azərbaycan vəAlma
niya arasındakı yüksək səviyyəli
səfərlər,hər ikiölkəninparlamen
tində fəaliyyət göstərən aidiyyəti
dostluq qruplarının ikitərəfli mü
nasibətlərə verdiyi töhfələr, Milli
Məclis və Bundestaq deputatları
arasında beynəlxalq təşkilatlar sə
viyyəsindəmövcudolankonstruk
tiv əməkdaşlıqbirdahamüzakirə
olundu.
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Məclis və Bundestaq deputatları
arasında beynəlxalq təşkilatlar sə
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larınınortaqqərarıəsasındaAzər
baycanın Naxçıvan şəhərində ya
radılanakademiyanınəsasməqsə
ditürkxalqlarınınqədimvəmüa
sirtarixini,dil,ədəbiyyatvəmədə
niyyətini, habelə türkmədəniyyə
tininbəşərsivilizasiyasınatöhfəsi
ni tədqiq etmək, türk dünyasında
akademikfəaliyyətinəlaqələndiril
məsini həyata keçirməkdir. Bu
məqsədləakademiyatürkxalqları
nınelmiqurumlarınaelmvətəhsil
məsələsində yardımçı olur, türk
dilliölkələrvəxalqlarınziyalıları
nıntəşəbbüslərinədəstəkverir,on
larımüntəzəmolaraqbirarayagə
tirir.
AkademiyanınprezidentiAzər

baycana və Türkiyəyə türkdilli
dövlətlər arasında inteqrasiyaya
verdikləri dəstəyə görə təşəkkür
edib.O,Prezident İlhamƏliyevin
2018ciili“AzərbaycanXalqCüm
huriyyətiİli”elanetməsiiləəlaqə
darötənilYUNESKOnunbaşqə
rargahında təşkil olunan beynəl
xalq forum çərçivəsində AXCnin
100illikyubileyininqeydedildiyi
ni vurğulayıb: “Bu il isə “Nəsimi
İli” çərçivəsində yenə dəYUNES
KOnun baş qərargahında keçiri
lənforumdaböyükşairin650illik
yubileyi vəNaxçıvan Sazişinin 10
illiyiqeydolunub”,deyəD.Kıdı
ralibildirib.
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin

SədriMustafaŞəntopözçıxışında
türkdünyasınınbeynəlxalqmüna
sibətlərdəgüclüaktoraçevrilməsi
ninvacibliyinivəbuprosesdəcari
il 10 illiyi qeyd olunan Naxçıvan
Sazişi ilə qurulan ortaq regional
təşkilatların rolunu vurğulayıb.
TürkŞurası,TÜRKPA,Beynəlxalq
TürkAkademiyasıkimi təşkilatla
rınqısazamandamühümişlərgör
düyünü deyən M.Şəntop dəyirmi
masaya ev sahibliyi edən Beynəl
xalq Türk Akademiyasının vacib
elmitədqiqatlarvəelmiekspedisi
yalar təşkil etdiyini, çox saydaki
tablarnəşr etdirdiyini söyləyibvə

bu istiqamətdə fəaliyyətinbeynəl
xalq səviyyədə təşviqinin önəmli
olduğunudiqqətəçatdırıb.
MilliMəclisin SədriOqtayƏsə

dovtədbirdəçıxışedərəkNaxçıvan
Sazişininimzalanmasınınböyükta
rixihadisəolduğunudeyibvəonun
türkdilli dövlətlərin əməkdaşlığın
dayenibir səhifəaçdığınıbildirib.
Sədr hazırda türkdilli xalqların in
teqrasiyasına xidmət göstərən
önəmli təşkilatların  TÜRKPAnın
BaşKatibliyininvəBeynəlxalqTürk
Mədəniyyəti və İrsi Fondununqə
rargahınınBakıdayerləşdiyinivur
ğulayıb. O, son illər Beynəlxalq
TürkAkademiyasının fəaliyyətinin
xüsusilənəzərəçarpdığını,yaradıl
dığı qısamüddət ərzində türkdilli
xalqların tarixi,mədəni vəmənəvi
irsininaraşdırılmasıvətəbliğisahə
sindəbirsırauğurlaraimzaatdığını
qeydedib.ParlamentinSədriəmin
olduğunubildiribki,akademiyaöz
fəaliyyətiiləümumidəyərlərimizin
qorunmasınavəinkişafınahələçox
töhfələrverəcək.
SonraOqtayƏsədovavəMusta

fa Şəntopa türkdilli dövlətlər və

xalqlararasındainteqrasiyanındə
rinləşdirilməsində, təhsil, elm və
mədəniyyət sahələrində əməkdaş
lığıninkişafındaxidmətlərinəgörə
Beynəlxalq Türk Akademiyasının
qızılmedalıtəqdimolunub.
SəfərçərçivəsindəqonaqlarBey

nəlxalq Türk Akademiyasında
fəaliyyət göstərən Türk Muzeyini
ziyarətedib,türkologiyasahəsində
50 mindən çox nadir kitabın top
landığıkitabxanailətanışolublar.

AvrasiyaÖlkələriParlament
SədrlərininIVKonfransında
Qazaxıstanın paytaxtı NurSul

tan şəhərində “Böyük Avrasiya:
dialoq, etimad, tərəfdaşlıq” möv
zusunda təşkil olunmuş Avrasiya
Ölkələri Parlament Sədrlərinin IV
KonfransındaAzərbaycanRespub
likasıMilliMəclisininSədriOqtay
Əsədovunbaşçılığıilənümayəndə
heyəti fəal iştirak edib.Konfransa
AvropavəAsiyanın60dançoxöl
kəsindən parlament rəhbərləri və
nümayəndəheyətləri,10danartıq
beynəlxalq parlament təşkilatının
təmsilçiləriqatılmışlar.

avrasiya Ölkələri Parlament 
Sədrlərinin ıV konfransı keçirildi

NaxçıvanSazişinin 
10illiyiiləbağlıkeçirilən

dəyirmimasada
Qazaxıstan səfəri çərçivəsində

Azərbaycan Respublikası Milli
Məclisinin Sədri Oqtay Əsədovun
vəTürkiyəBöyükMillətMəclisinin
SədriMustafaŞəntopun rəhbərliyi
ilə nümayəndə heyətləri Beynəl
xalq Türk Akademiyasında olub,
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasının yaradılması haqqında
Naxçıvan Sazişinin imzalanması
nın10illiyimünasibətiiləkeçirilən
dəyirmimasadaiştirakediblər.
Tədbirdə çıxış edən Beynəlxalq

Türk Akademiyasının prezidenti
DarxanKıdıralibildiribki,2009cu
ildətürkdilliölkələrindövlətbaşçı

SƏFƏR

2019-cu il 23-24 sent  yabr ta  ri  xin  də mil  li məc  li  sin Səd  ri oq  tay 
əsə  do  vun baş  çı  lı  ğı ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti Qa  za  xıs  tan 
res  pub  li  ka  sı  nın pay  tax  tı  Nur-Sul  tan şə  hə  rin  də sə  fər  də olub. 
Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin tər  ki  bi  nə 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, de  pu  tat  lar -
dan Xan  lar Fə  ti  yev, Ca  van  şir Fey  zi  yev, 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.  mil  li məc  li -
sin Səd  ri Nur-Sul  tan şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən av  ro  pa və asi  ya  nın 
müx  tə  lif öl  kə  lə  ri  nin par  la  ment rəh  bər  lə  ri  nin və nü  fuz  lu bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın təm  sil  çi  lə  ri  nin də qa  tıl  dı  ğı av  ra  si  ya Öl  kə  lə -
ri Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin ıV konf  ran  sın  da iş  ti  rak edib. “Bö  yük 
av  ra  si  ya: dialoq, eti  mad, tə  rəf  daş  lıq” möv  zu  sun  da  təş  kil olun -
muş konf  ran  sın əsas məq  sə  di av  ra  si  ya mə  ka  nın  da əmək  daş  lı -
ğın da  ha da də  rin  ləş  di  ril  mə  si üçün av  ro  pa və asi  ya  nın qa  nun -
ve  ri  ci or  qan  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri və par  la  ment  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  la -
rın baş  çı  la  rı ara  sın  da bir  ba  şa dialo  qun qu  rul  ma  sı  dır. 
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ildətürkdilliölkələrindövlətbaşçı

SƏFƏR

2019-cu il 23-24 sent  yabr ta  ri  xin  də mil  li məc  li  sin Səd  ri oq  tay 
əsə  do  vun baş  çı  lı  ğı ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti Qa  za  xıs  tan 
res  pub  li  ka  sı  nın pay  tax  tı  Nur-Sul  tan şə  hə  rin  də sə  fər  də olub. 
Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin tər  ki  bi  nə 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, de  pu  tat  lar -
dan Xan  lar Fə  ti  yev, Ca  van  şir Fey  zi  yev, 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.  mil  li məc  li -
sin Səd  ri Nur-Sul  tan şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən av  ro  pa və asi  ya  nın 
müx  tə  lif öl  kə  lə  ri  nin par  la  ment rəh  bər  lə  ri  nin və nü  fuz  lu bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın təm  sil  çi  lə  ri  nin də qa  tıl  dı  ğı av  ra  si  ya Öl  kə  lə -
ri Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin ıV konf  ran  sın  da iş  ti  rak edib. “Bö  yük 
av  ra  si  ya: dialoq, eti  mad, tə  rəf  daş  lıq” möv  zu  sun  da  təş  kil olun -
muş konf  ran  sın əsas məq  sə  di av  ra  si  ya mə  ka  nın  da əmək  daş  lı -
ğın da  ha da də  rin  ləş  di  ril  mə  si üçün av  ro  pa və asi  ya  nın qa  nun -
ve  ri  ci or  qan  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri və par  la  ment  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  la -
rın baş  çı  la  rı ara  sın  da bir  ba  şa dialo  qun qu  rul  ma  sı  dır. 
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tin və təhlükəsizliyin təmin edil
məsi işinə xidmət göstərəcəyinə
əminliyinibildirib.
Qeydedəkki,konfransQazaxıs

tanın birinci PrezidentiNursultan
Nazarbayevin Avrasiya inteqrasi
yasıideyasının25illiyinəhəsrolu
nub.

Parlamentinspikeri
Qazaxıstandabirsıra
görüşlərkeçirib

Səfər çərçivəsində Milli Məcli
sinSədriOqtayƏsədovMoldova
parlamentinin spikeri xanım Zi
naida Qreçanıy ilə görüşüb. Gö
rüşdə ölkələrimiz arasında dost
luqmünasibətlərinin inkişafımə
sələlərimüzakirəolunub.Bumü
nasibətlərin inkişafının intensiv
xarakterdaşımasıyüksəkqiymət
ləndirilib.
MilliMəclisinSədriOqtayƏsə

dov bildirib ki, Azərbaycan ilə
Moldovaarasındaəməkdaşlıqnü
munəvi olmaqla bərabər, xalqları
mızınmaraqlarını tamşəkildə ifa
dəedir.
SöhbətzamanıAzərbaycanMol

dovaparlamentlərarasıəməkdaşlı
ğının inkişafına dair müzakirələr
aparılıb.
OqtayƏsədovZinaidaQreçanı

yıölkəmizəsəfərədəvətedib.

*     *     *
MilliMəclisinSədriOqtayƏsə

dov NurSultan şəhərində ATƏT
Parlament Assambleyasının (PA)
SədriGeorgiTsereteli iləgörüşüb.
SpikerMilliMəclisinATƏTParla
mentAssambleyası ilə əməkdaşlı
ğının inkişafından məmnunluğu
nubildirib.O,AzərbaycanınAvro
panınenerjitəhlükəsizliyinəverdi
yi töhfələrdən, beynəlxalq nəqliy
yatmarşrutlarının inkişafında oy
nadığı roldandanışıb.OqtayƏsə

dovsəmərəlidialoqundavametdi
rilməsininönəminivurğulayıb.
Georgi Tsereteli Azərbaycana

səfərini və ölkəmizdə keçirdiyi
məhsuldar görüşləri məmnunluq
la xatırlayıb. O bildirib ki, ATƏT
PACənubiQafqazınbubölgəsiilə
əlaqələrindahadadərinləşməsinə
böyükmaraqgöstərir.
Söhbət zamanı Azərbaycanın

ATƏTPAnınişindəməhsuldariş

tirakı və qurumun fəaliyyətinə
mühümtöhfələrverməsiqeydolu
nub,ATƏTməkanında parlament
əməkdaşlığınındahadainkişafet
dirilməsininvacibliyivurğulanıb.
Görüşdəqarşılıqlımaraqdoğu

ran digər məsələlərlə bağlı geniş
fikirmübadiləsiaparılıb.

Akif Tə  vək  kü  loğ  lu
MilliMəclisinMətbuatkatibi

SƏFƏR

Qazaxıstan Respublikasının bi
rinciPrezidentiElbasıNursultan
Nazarbayev konfransda çıxış edə
rək Avrasiya ölkələrinin parla
mentlərini qanunvericilik sahəsin
dəəməkdaşlığın səmərəliliyiniar
tırmağaçağırıb.O,həmçinindün
yadövlətlərininnüvəsilahınınya
yılmasınaqarşıprosesəqoşulması
nınönəminivurğulayıb.
Tədbirdə geniş nitq söyləyən

MilliMəclisinSədriOqtayƏsədov
bildirib ki, bu konfrans Avrasiya
nın bu günü və gələcəyi ilə bağlı
olanmühümməsələlərinböyükbir
kompleksinimüzakirə etməyə im
kan yaradır. Burada aparılan fikir
mübadiləsiqitəmizüçündahayax
şıgələcəkqurulmasıyollarıiləbağ
lıparlamentlərimizinortaqmövqe
yininmüəyyənolunmasınakömək
edəcək.
Böyük sivilizasiyaların və mə

dəniyyətlərinbeşiyiolanAvrasiya
nın Avropa və Asiya ərazilərinin
mexanikibirləşməsideyil,spesifik
xarakteristikalaramalikvahidmə
kan olduğunu vurğulayan Oqtay

Əsədov parlamentlərarası əmək
daşlığın və onunkeyfiyyətcə yeni
mərhələsi olan parlament diplo
matiyasının əhəmiyyətini qeyd
edib. O, hökumətlərin xarici siya
sət qərarlarına təsir göstərmək
üçün spesifik siyasimexanizm və
alətlərəmalikolanparlamentdip
lomatiyasının dövlətlər arasında
işbirliyinininkişafındamühümrol
oynadığınıdeyib.
Oqtay Əsədov Milli Məclisin

Avrasiyaməkanındayerləşəndöv
lətlərin parlamentləri ilə qarşılıqlı
etimadaəsaslanandialoqvətərəf
daşlıqmünasibətlərininqurulması
üçünçalışdığınıqeydedib.Bildiri
lib ki,Avrasiyaməkanında təşək
kül tapmış ikitərəfli və çoxtərəfli
əməkdaşlıq formatları iqtisadi in
teqrasiyanın güclənməsinə kömək
göstərir.Azərbaycanınfəaliştirakı
iləhəyatakeçiriləntransmilli layi
hələrAvrasiyaqitəsininçoxgeniş
bir bölgəsində inkişafın, sülhün,
sabitliyin, təhlükəsizliyin, dialo
qunvəqarşılıqlıanlaşmanıntəmin
edilməsinə yönəlib.  BakıTbilisi

Ceyhan neft kəməri, BakıTbilisi
Ərzurum,TAPvəTANAPqazkə
mərləri, eləcə dədigər enerjinəq
liyyat layihələriAvrasiyaqitəsinin
firavan gələcəyinin qurulmasında
mühümroloynayır.
Sədr daha sonra dedi ki, qarşı

lıqlıhörmətəvəetimadaəsaslanan
siyasidialoqun,tərəfdaşlığınvəiş
birliyinin Avrasiya məkanında
mövcudolanproblemlərin,ocüm
lədəndövlətimizinzorlacəlbedil
diyiErmənistanAzərbaycan,Dağ
lıqQarabağmünaqişəsininhəllinə
köməkgöstərəbiləcəyinəinanırıq.
Uzun illərdən bəri Azərbaycan
beynəlxalq birliyə çağırışlar ün
vanlayaraqədalətinbərpaolunma
sını, məsələ ilə bağlı beynəlxalq
təşkilatlardaqəbulolunansənədlə
rinhəyatakeçirilməsinitələbedir.
Sədrbumünaqişənin,eləcədədi
gəroxşarmünaqişəvəproblemlə
rindövlətlərinsərhədlərinin toxu
nulmazlığı və ərazi bütövlüyü
prinsipiəsasındanizamasalınma
sınınAvrasiya qitəsində və bütün
dünyada sülhün, sabitliyin, ədalə
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tin və təhlükəsizliyin təmin edil
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əminliyinibildirib.
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tanın birinci PrezidentiNursultan
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nub.

Parlamentinspikeri
Qazaxıstandabirsıra
görüşlərkeçirib
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yıölkəmizəsəfərədəvətedib.

*     *     *
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əməkdaşlığın və strateji tərəfdaşlığın
yeni formatını müəyyənləşdirdilər.
1992ciildəndavamlışəkildəkeçirilən
türkdilli ölkələrin dövlət başçılarının
zirvə görüşlərindən qaynaqlanan
ümumisiyasiiradəninnəticəsiolaraq
yaradılmış Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurası artıq 10 ildir ki,
müstəqiltürkrespublikalarıvəxalqla
rı arasında təhsil, elm, mədəniyyət,
iqtisadiyyat,nəqliyyat,turizmsahələ
rindətərəfdaşlıqəlaqələrinindərinləş
dirilməsinə yönəlmiş müzakirələrin
aparıldığı, təkliflərin irəli sürüldüyü
mühüm siyasi platforma kimi çıxış
edir. Bütövlükdə, şuranın fəaliyyət
məqsədlərivəvəzifələrixeylidərəcə
dəçoxşaxəlidir: tərəflərarasındaqar
şılıqlıetimadınmöhkəmləndirilmə
si; regionda və dünyada sülhün
bərqəraredilməsiyönündəbirgə
səylərin gücləndirilməsi; xarici
siyasətməsələlərinəortaqyanaş
manın təşviq edilməsi; beynəl
xalqterrorizm,separatçılıq,ekst
remizmvətransmillicinayətkar
lığaqarşımübarizəninəlaqələndi
rilməsi;ortaqmaraqkəsbedənbü
tün sahələrdə regional və ikitərəfli
əməkdaşlığın vüsətlənməsi; ticarət
əlaqələri və investisiyalar üçün əlve
rişli şəraitin yaradılması təşkilatın
fəaliyyətindəaparıcıistiqamətlərdir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

ŞurasıyarandığıgündənAzərbaycan
bu təşkilatın türk coğrafiyasında in
teqrasiya proseslərinin avanqardına
çevrilməsi üçün mühüm addımlar
atmışdır.Şuranınindiyəqədərkeçi
rilmiş yeddi zirvə görüşündə res
publikamızyüksəksəviyyədətəmsil
olunmuş,türkdövlətləriarasındaiq
tisaditicarimünasibətlərindərinləş
dirilməsi,eləcədətəhlükəsizlikmə
sələləriüzrəortaqfəaliyyətingüclən
dirilməsi istiqamətindəmühüm tək
liflərləçıxışetmişdir.Eynizamanda,
Azərbaycan bu siyasi platformadan

istifadəedərək,ErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsiüzrə
şurayaüzvdövlətlərinvahidmövqe
yininformalaşdırılmasınanailolmuş
dur. Bu səbəbdən də şuranın bütün
zirvə görüşlərində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tezliklə Azərbaycan
Respublikasınınsuverenliyi,ərazibü
tövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin
toxunulmazlığı əsasında həllinin va
cibliyi dəfələrlə qəbul olunan sənəd
lərdəözəksinitapmışdır.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

ŞurasınınVIIZirvəGörüşüərəfəsində

başvermişənmühümtarixihadisəisə
Özbəkistanın bu təsisata qoşulmaq
haqqında qərar qəbul etməsi oldu.
2019cu il sentyabrın 14də Özbəkis
tan Respublikası Naxçıvan Sazişinin
ratifikasiyasınıtamamladı.Buəlamət
darhadisəyəAzərbaycanRespublika
sınınPrezidentiİlhamƏliyevBakışə
hərində keçirilmiş zirvə görüşündə
xüsusiyerverərəkÖzbəkistanındöv
lət başçısı Şavkat Mirziyoyevə min
nətdarlığını bildirdi. Bu münasibətlə
AzərbaycanRespublikasınınXariciİş
lərNazirliyidəözbəyanatında2009
cuildəNaxçıvanSazişiiləəsasıqoyu
lanvə indiyəqədərAzərbaycan,Qa

zaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin
üzv olduğu Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasına daha bir türk
dilliölkəninÖzbəkistanınqoşulmaq
qərarınıntürkxalqlarıarasındaçoxəsr
likköklərəəsaslananmədənivətarixi
qardaşlığıdahadamöhkəmləndirəcə
yindənəminliyiniifadəetdi.
AzərbaycanRespublikasınınPrezi

dentiİlhamƏliyevzirvəgörüşündəki
çıxışında türk dövlətləri və xalqları
arasındasiyasimədənibağlarınmöh
kəmləndirilməsinə və Azərbaycanın
bu yöndə siyasi mövqeyinə dair bir
neçəmühümməqamatoxundu.Qar
şılıqlı tərəfdaşlıq əlaqələrinin güclən
dirilməsinəyenibaxışbucağındanya
naşan ölkə başçısı qeyd etdi ki, bizi
birləşdirən ortaq soykök, tarix,mə
dəniyyətvəmillidəyərlərqarşılıqlı
səmərəli fəaliyyətimiz üçün mü
hüməsasdır.
 Azərbaycan Prezidenti türk

dövlətləri ilə konstruktiv əmək
daşlıqmünasibətlərininqurulma
sının ölkəmizin xarici siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən biri ol
duğunuvurğuladı. Bumüəyyənləş
diricimövqeAzərbaycanıntürkdöv
lətləriarasındainteqrasiyaəsaslıtərəf
daşlıq əlaqələrinin yaranmasında,
müstəqiltürkrespublikalarınıniqtisa
disiyasibirliyinəaparanbütüntəşəb
büslərindəstəklənməsivəhəyatake
çirilməsində maraqlı olduğunu bir
dahanümayişetdirir.
Qazaxıstanın birinci Prezidenti və

Türk Şurasının fəxri sədriNursultan
Nazarbayevinzirvəgörüşündəiştira
kı,onuntürkdünyasındainteqrasiya
nınvacibliyinivəbuistiqamətdəprak
tikiaddımlarınatılmasınıözündəeh
tivaedəntəkliflərixüsusilədiqqətəla
yiqdir.NursultanNazarbayevçıxışın
da dedi: “Bizim hamımızın növbəti
səviyyəyə, yəni ümumtürk gələcəyi
ninyeniüfüqlərininformalaşdırılma
sına başlamağa keçmək vaxtıdır. Bu

İNTEQRASİYA

TÜRKDÖVLƏTLƏRİBİRLİYİNƏ 
doğru daha bir addım

Bakışəhərindəkeçirilmişzirvəgö
rüşü həm də Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasını
nəzərdətutanNaxçıvanSazişininim
zalanmasının10cuildönümünətəsa

düf edirdi. 2009cu il oktyabrın 3də
Naxçıvan şəhərində keçirilmiş zirvə
görüşündə Azərbaycan, Qazaxıstan,
QırğızıstanvəTürkiyətəşkilatıntəsis
çiləri kimi türk dövlətləri arasında

Cavanşir Feyziyev
Milli Məclisin deputatı

Türkdünyası2019cuiloktyabrın15dəözününnövbə
tiəlamətdargününüyaşadı.Türkcoğrafiyasınınuzlaş
manöqtəsiolanAzərbaycanTürkdilliDövlətlərinƏmək
daşlıqŞurasınınVIIZirvəGörüşünəevsahibliyietdi.Bu
tədbirböyüktürkellərininbirlikvəhəmrəylikideyaları
na sadiqliyini və müstəqil türk dövlətlərinin qarşılıqlı
tərəfdaşlıqəlaqələrinigücləndirməkdəisrarlıolduğunu
dünyabirliyinəbirdahagöstərdi.
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remizmvətransmillicinayətkar
lığaqarşımübarizəninəlaqələndi
rilməsi;ortaqmaraqkəsbedənbü
tün sahələrdə regional və ikitərəfli
əməkdaşlığın vüsətlənməsi; ticarət
əlaqələri və investisiyalar üçün əlve
rişli şəraitin yaradılması təşkilatın
fəaliyyətindəaparıcıistiqamətlərdir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

ŞurasıyarandığıgündənAzərbaycan
bu təşkilatın türk coğrafiyasında in
teqrasiya proseslərinin avanqardına
çevrilməsi üçün mühüm addımlar
atmışdır.Şuranınindiyəqədərkeçi
rilmiş yeddi zirvə görüşündə res
publikamızyüksəksəviyyədətəmsil
olunmuş,türkdövlətləriarasındaiq
tisaditicarimünasibətlərindərinləş
dirilməsi,eləcədətəhlükəsizlikmə
sələləriüzrəortaqfəaliyyətingüclən
dirilməsi istiqamətindəmühüm tək
liflərləçıxışetmişdir.Eynizamanda,
Azərbaycan bu siyasi platformadan

istifadəedərək,ErmənistanAzərbay
can,DağlıqQarabağmünaqişəsiüzrə
şurayaüzvdövlətlərinvahidmövqe
yininformalaşdırılmasınanailolmuş
dur. Bu səbəbdən də şuranın bütün
zirvə görüşlərində Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin tezliklə Azərbaycan
Respublikasınınsuverenliyi,ərazibü
tövlüyü və beynəlxalq sərhədlərinin
toxunulmazlığı əsasında həllinin va
cibliyi dəfələrlə qəbul olunan sənəd
lərdəözəksinitapmışdır.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

ŞurasınınVIIZirvəGörüşüərəfəsində

başvermişənmühümtarixihadisəisə
Özbəkistanın bu təsisata qoşulmaq
haqqında qərar qəbul etməsi oldu.
2019cu il sentyabrın 14də Özbəkis
tan Respublikası Naxçıvan Sazişinin
ratifikasiyasınıtamamladı.Buəlamət
darhadisəyəAzərbaycanRespublika
sınınPrezidentiİlhamƏliyevBakışə
hərində keçirilmiş zirvə görüşündə
xüsusiyerverərəkÖzbəkistanındöv
lət başçısı Şavkat Mirziyoyevə min
nətdarlığını bildirdi. Bu münasibətlə
AzərbaycanRespublikasınınXariciİş
lərNazirliyidəözbəyanatında2009
cuildəNaxçıvanSazişiiləəsasıqoyu
lanvə indiyəqədərAzərbaycan,Qa

zaxıstan, Qırğızıstan və Türkiyənin
üzv olduğu Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasına daha bir türk
dilliölkəninÖzbəkistanınqoşulmaq
qərarınıntürkxalqlarıarasındaçoxəsr
likköklərəəsaslananmədənivətarixi
qardaşlığıdahadamöhkəmləndirəcə
yindənəminliyiniifadəetdi.
AzərbaycanRespublikasınınPrezi

dentiİlhamƏliyevzirvəgörüşündəki
çıxışında türk dövlətləri və xalqları
arasındasiyasimədənibağlarınmöh
kəmləndirilməsinə və Azərbaycanın
bu yöndə siyasi mövqeyinə dair bir
neçəmühümməqamatoxundu.Qar
şılıqlı tərəfdaşlıq əlaqələrinin güclən
dirilməsinəyenibaxışbucağındanya
naşan ölkə başçısı qeyd etdi ki, bizi
birləşdirən ortaq soykök, tarix,mə
dəniyyətvəmillidəyərlərqarşılıqlı
səmərəli fəaliyyətimiz üçün mü
hüməsasdır.
 Azərbaycan Prezidenti türk

dövlətləri ilə konstruktiv əmək
daşlıqmünasibətlərininqurulma
sının ölkəmizin xarici siyasətinin
prioritet istiqamətlərindən biri ol
duğunuvurğuladı. Bumüəyyənləş
diricimövqeAzərbaycanıntürkdöv
lətləriarasındainteqrasiyaəsaslıtərəf
daşlıq əlaqələrinin yaranmasında,
müstəqiltürkrespublikalarınıniqtisa
disiyasibirliyinəaparanbütüntəşəb
büslərindəstəklənməsivəhəyatake
çirilməsində maraqlı olduğunu bir
dahanümayişetdirir.
Qazaxıstanın birinci Prezidenti və

Türk Şurasının fəxri sədriNursultan
Nazarbayevinzirvəgörüşündəiştira
kı,onuntürkdünyasındainteqrasiya
nınvacibliyinivəbuistiqamətdəprak
tikiaddımlarınatılmasınıözündəeh
tivaedəntəkliflərixüsusilədiqqətəla
yiqdir.NursultanNazarbayevçıxışın
da dedi: “Bizim hamımızın növbəti
səviyyəyə, yəni ümumtürk gələcəyi
ninyeniüfüqlərininformalaşdırılma
sına başlamağa keçmək vaxtıdır. Bu

İNTEQRASİYA

TÜRKDÖVLƏTLƏRİBİRLİYİNƏ 
doğru daha bir addım

Bakışəhərindəkeçirilmişzirvəgö
rüşü həm də Türkdilli Dövlətlərin
Əməkdaşlıq Şurasının yaradılmasını
nəzərdətutanNaxçıvanSazişininim
zalanmasının10cuildönümünətəsa

düf edirdi. 2009cu il oktyabrın 3də
Naxçıvan şəhərində keçirilmiş zirvə
görüşündə Azərbaycan, Qazaxıstan,
QırğızıstanvəTürkiyətəşkilatıntəsis
çiləri kimi türk dövlətləri arasında

Cavanşir Feyziyev
Milli Məclisin deputatı

Türkdünyası2019cuiloktyabrın15dəözününnövbə
tiəlamətdargününüyaşadı.Türkcoğrafiyasınınuzlaş
manöqtəsiolanAzərbaycanTürkdilliDövlətlərinƏmək
daşlıqŞurasınınVIIZirvəGörüşünəevsahibliyietdi.Bu
tədbirböyüktürkellərininbirlikvəhəmrəylikideyaları
na sadiqliyini və müstəqil türk dövlətlərinin qarşılıqlı
tərəfdaşlıqəlaqələrinigücləndirməkdəisrarlıolduğunu
dünyabirliyinəbirdahagöstərdi.



sentyabr-oktyabr 2019    3938     Milli Məclis

türk xalqları arasında mədənimənəvi bağların möhkəmləndiril
məsinin,turistaxınınıtəşviqetməküçünortaqtəşəbbüsləringüc
ləndirilməsinin,QırğızıstanRespublikasınınPrezidentiSooronbay
Jeenbekov informasiyatelekommunikasiya texnologiyaları sahə
sindəvə“yaşıl”iqtisadiyyatıninkişafetdirilməsindətürkdövlətlə
riarasındakıəməkdaşlığındərinləşdirilməsininvacibliyini,Türki
yəRespublikasınınPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğanşuranınBMT
BaşAssambleyasındavəİslamƏməkdaşlıqTəşkilatındamüşahi
dəçistatusunasahibolmasınınönəminiqeydetdilər.
Avropa İttifaqınınüzvdövlətlərindənənənəvitariximünasi

bətlərzəminindətürkrespublikalarınahəmişəxüsusisimpatiya
iləyanaşanMacarıstanınBaşNaziriViktorOrbanınzirvəgörü
şündəkiiştirakıvəçıxışışuranınməzmununuzənginləşdirənfakt
idi.CənabOrbanBöyükBritaniyanınAvropaİttifaqındançıxdığı,
AİninümumiticarətsiyasətindənimtinaedəcəyitəqdirdəBöyük
BritaniyailəAzərbaycan,Qazaxıstanvədigərdövlətlərarasında
yeniticarətsazişləribarədədanışıqlarabaşlamağıtəklifetdi.
Ümumiyyətlə,TürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞurasınınBa

kı şəhərindəkeçirilmişVII zirvəgörüşündədövlət başçılarının
çıxışları, ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlərdə səsləndirilən fikirlər
onudeməyəəsasverirki,müstəqiltürkrespublikalarıdərintari
xi, etnik, dinimənəvi bağlılığa söykənən potensial inteqrasiya
imkanlarınıgerçəkləşdirməkəzmindədirlər.Ümumtürkinteqra
siyasınınreallaşmasıeynidil,mədəniyyətvədindaşıyıcısıolan
türk xalqlarının bir araya gəlməsinə, ortaq dəyərlər təməlində
sülhpərvərbirgəyaşayışənənələrininmöhkəmlənməsiiləyanaşı,
həmdəbütünAvrasiyaməkanındatəhlükəsizliyinvəsabitliyin
bərqəraredilməsinəböyüktöhfəverəcəyişübhəsizdir.
Müstəqiltürkdövlətləriarasındaiqtisaditicariinteqrasiyanın

məqsədyönlüaxardadavametməsi,eynizamanda,Avrasiyanın
geosiyasimərkəzindəyeniiqtisadigücünyaranmasıbaxımından
mühüməhəmiyyətkəsbedir.Hazırdamüstəqiltürkdövlətləri
nintoplamümumidaxiliməhsulununhəcmitəqribən1,5trilyon
dollarabərabərdir.OcümlədənŞərqQərbNəqliyyatDəhlizinin
türkcoğrafiyasındankeçməsi çoxşaxəli inkişafa stimulyaradan
digərmühümamildir.Türkdövlətləriarasındainteqrasiyapro
seslərininsürətlənməsiqeydetdiyimiziqtisadipotensialıdahada
artırmağa, ŞərqləQərbi birləşdirənnəqliyyat dəhlizindəndaha
səmərəliistifadəetməyəimkanverir.
Beləliklə, türkdövlətlərinin sarsılmazbirliyinədoğruaparan

buproseslərinbütövlükdədünyasiyasətmeydanındayenikey
fiyyət dəyişiklikləri yaradacağı şübhəsizdir. Dezinteqrasiya və
bölücülükmeyilləriningetdikcəgücləndiyimüasirdünyamızda
özünəməxsus tarixisiyasi ənənələri, dövlətçilik təcrübəsi, milli
koloritivəümumbəşəridəyərlərəsədaqəti iləmeydanaçıxacaq
TürkDövlətləriBirliyidünyasiyasisistemindəkonstruktivhərə
kətvericiqüvvərolunuoynayacaq,beynəlxalqhəyatıcanlandıra
caq,qlobalproblemlərinhəllinəköməkedəcək,mövcudkonflikt
ləridayandırmağaqadirsiyasibirliyinəvəzsizörnəyiolacaqdır.
Müasirdünyadahadisələrinbugünküinkişafıbütünməntiqivə
qanunauyğunprosesləriilətürkrespublikalarınınbeləbirmüttə
fiqliyinəyolaçır.

İNTEQRASİYA

nunla əlaqədar, mənim iki təklifim
var.Birincisi,“Türkbaxışı2040”proq
ramını hazırlamaq. Bu proqramda
türkdilli birliyin uzunmüddətliməq
sədləri və onlara nail olmaq yolları
əksinitapmalıdır.Beləliklə,bizxalqla
rımıza göstərilən dövr üçün türk in
teqrasiyasınıntəxminiobrazınıncizgi
lərini təqdim edərik. Bununla da biz
həmçinin xarici siyasət və ticarətin
yumşaq gücü, tranzit və turizm, in
vestisiya,energetika,“yaşıl”iqtisadiy
yat,kiçikvəortabizneskimiprioritet
sahələrdəölkələrinqarşılıqlıfəaliyyə
tinə yeni impuls verərik. Proqrama
həmçininmədəniyyətvətəhsil,gənc
lərsiyasətivəsəhiyyə,rəqəmsallaşdır
mavəsüniintellekt,eləcədətürkbe
şiyiTürkistanşəhərinininkişafıböl
mələrini daxil etmək zəruridir”. Bu
təklifmahiyyətetibarilətürkdövlətlə
ribirliyinəaparanyolunperspektivlə
rinidahadaaydınlaşdırmaq,konkret
ləşdirmək,türkdövlətlərininvəxalq
larının mədəni, iqtisaditicari, siyasi
inteqrasiyasınızamanınyeniçağırışla
rınauyğunlaşdırmaqzərurətiniözün
dəəksetdirir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

Şurasına sədrliyin Azərbaycana keç
məsiölkəmizinüzərinətürkdövlətləri
vəxalqlarıarasındamünasibətləriye
nisəviyyəyəyüksəltməkistiqamətin
dəmühümvəzifələrqoyur.Azərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevzirvəgö
rüşündəkiçıxışındabuməqamatoxu
naraq, Azərbaycanın şuraya sədrliyi
dövründə ölkələrimiz arasında həm
ikitərəfli,həmdəçoxtərəfliəməkdaşlı
ğın daha da dərinləşməsi yönündə
səylərinidavametdirəcəyinivurğula
dı. Cənab Prezident Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyüçərçivəsindəədalətlihəllini
dəstəkləyən türkdilli dövlətlərin baş
çılarınatəşəkküretməkləyanaşı,indi
kigərginbeynəlxalqşəraitdətürkres
publikalarınınmillitəhlükəsizliyimə

sələsinədəxüsusidiqqətyetirdi:“Öl
kələrimizarasındatəhlükəsizliksahə
sindəəməkdaşlıqgenişlənir.Ötənay
Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi Xidmət
OrqanlarıKonfransının22ciİclasıBa
kıda keçirilib. Ölkələrimizin təhlükə
sizliyininmöhkəmləndirilməsi və re
gionalsabitliyintəminolunmasıbaxı
mından bu sahədə əməkdaşlıq mü
hüməhəmiyyətkəsbedir”.
Eyni zamanda, dövlət başçımız

AzərbaycanınQarabağınıbütünətrafı
ilə işğal etmişErmənistanın təcavüz
karvəməkrliniyyətlərinibudəfədə
başqayöndəndarmadağınedənəsaslı
məntiqiortayaqoydu:“Bildiyinizki
mi,Azərbaycanın ən ağrılı problemi
olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində Er
mənistanındestruktivsiyasətinəgörə
irəliləyişyoxdur.Ermənistan30iləya
xındırki,beynəlxalqhüququnnorma
və prinsiplərini kobud şəkildə poza
raq,Azərbaycanaqarşıişğalçılıqsiya
sətini davam etdirir. İşğal olunmuş
ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti
aparılıb,birmilyondanartıqsoydaşı
mızqaçqınvəməcburiköçkünvəziy
yətinədüşüb.HəminərazilərdəAzər
baycanxalqınaməxsus tariximədəni
irs, İslam abidələri və məscidlərimiz
dağıdılıbvəməhvedilib.Ermənistan
çalışır ki, müsəlman ölkələri ilə sıx
əməkdaşlıqqursun.Ancaqdünyamü
səlmanlarıüçünmüqəddəsolanməs
cidləridağıdanErmənistanmüsəlman
ölkələri ilədostolabilməz.Dinimizə
qarşı edilən bu vandallıq Ermənista
nın islamofob xislətini nümayiş etdi
rir”.Doğrudanda,İslammədəniyyə
tinin bütün izlərini, hətta müsəlman
qəbiristanlıqlarını beləhəmErmənis
tan ərazisindən, həm də işğal etdiyi
Azərbaycan ərazisindəndüşməncəsi
nə yox edən cinayətkar bir rejimlə
əməkdaşlıqetməktürkvəİslamdün
yasınamənsubdövlətlərüçünyolve
rilməzdir.

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasında sədrliyin Qırğızıstandan
Azərbaycanaötürülməsiregiondaol
duqcamürəkkəbsiyasihərbiproses
lərin baş verdiyi dövrə təsadüf edir.
ŞuranınBakıdakeçirilənVIIzirvəgö
rüşündəTürkiyəninterrorhücumları
və təhdidləri ilə üzüzə qaldığı dö
nəmdəqardaşölkə tərəfindənbaşla
dılan “Sülh çeşməsi” əməliyyatına
türkdövlətləritərəfindənyekdildəs
təyinifadəedilməsiböyüktarixiəhə
miyyət daşıyır. Türkiyənin beynəl
xalqhüquqnormalarına əsaslanaraq
öztəhlükəsizliyinitəminetməkməq
sədi ilə başlatdığı “Sülh çeşməsi”
əməliyyatınatürkdövlətlərininməhz
Bakıdanverdiyibugüclüdəstəkdöv
lətlərimizarasındayenisiyasimüttə
fiqliyə özül yaradır. Artıq intensiv
hərbi fazaya keçmiş bir prosesin ən
gərginçağındaimperialistiddiaların
danhələdəəl çəkməyərəkYaxınvə
OrtaŞərqölkələrindəmüharibəocaq
larını alovlandırmaqla buradan qa
zancgötürməyəçalışanbirsıraQərb
dövlətlərinin Türkiyəni təkləmək və
oyundankənarvəziyyətəsalmaqniy
yətlərini açıq hədələrlə ortaya qoy
duqlarıbirvaxtdatürkdövlətlərita
riximəsuliyyətlərinidərkedərək,Ba
kıdaözlərininortaqsiyasimövqeyini
dünya birliyinə bəyan etmək əzmi
nümayişetdirdilər.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

Şurasının VII Zirvə Görüşü, eyni za
manda, şuranın statusunun və fəaliy
yətdairəsiningenişləndirilməsinədair
bir sıramühüm təkliflərin irəli sürül
məsi ilədəyaddaqaldı.Qazaxıstanın
birinci PrezidentiNursultanNazarba
yev şuranın Türk Dövlətləri Təşkilatı
adlandırılmasıtəklifiiləçıxışetdi.“Şu
ra”dan “təşkilat”a doğru atılacaq ad
dımTürkDövlətləriBirliyinintəşəkkü
lündə təsisatlanma prosesini sürətlən
dirən bir addımdır. Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham Əliyev
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türk xalqları arasında mədənimənəvi bağların möhkəmləndiril
məsinin,turistaxınınıtəşviqetməküçünortaqtəşəbbüsləringüc
ləndirilməsinin,QırğızıstanRespublikasınınPrezidentiSooronbay
Jeenbekov informasiyatelekommunikasiya texnologiyaları sahə
sindəvə“yaşıl”iqtisadiyyatıninkişafetdirilməsindətürkdövlətlə
riarasındakıəməkdaşlığındərinləşdirilməsininvacibliyini,Türki
yəRespublikasınınPrezidentiRəcəbTayyibƏrdoğanşuranınBMT
BaşAssambleyasındavəİslamƏməkdaşlıqTəşkilatındamüşahi
dəçistatusunasahibolmasınınönəminiqeydetdilər.
Avropa İttifaqınınüzvdövlətlərindənənənəvitariximünasi

bətlərzəminindətürkrespublikalarınahəmişəxüsusisimpatiya
iləyanaşanMacarıstanınBaşNaziriViktorOrbanınzirvəgörü
şündəkiiştirakıvəçıxışışuranınməzmununuzənginləşdirənfakt
idi.CənabOrbanBöyükBritaniyanınAvropaİttifaqındançıxdığı,
AİninümumiticarətsiyasətindənimtinaedəcəyitəqdirdəBöyük
BritaniyailəAzərbaycan,Qazaxıstanvədigərdövlətlərarasında
yeniticarətsazişləribarədədanışıqlarabaşlamağıtəklifetdi.
Ümumiyyətlə,TürkdilliDövlətlərinƏməkdaşlıqŞurasınınBa

kı şəhərindəkeçirilmişVII zirvəgörüşündədövlət başçılarının
çıxışları, ikitərəfli və çoxtərəfli görüşlərdə səsləndirilən fikirlər
onudeməyəəsasverirki,müstəqiltürkrespublikalarıdərintari
xi, etnik, dinimənəvi bağlılığa söykənən potensial inteqrasiya
imkanlarınıgerçəkləşdirməkəzmindədirlər.Ümumtürkinteqra
siyasınınreallaşmasıeynidil,mədəniyyətvədindaşıyıcısıolan
türk xalqlarının bir araya gəlməsinə, ortaq dəyərlər təməlində
sülhpərvərbirgəyaşayışənənələrininmöhkəmlənməsiiləyanaşı,
həmdəbütünAvrasiyaməkanındatəhlükəsizliyinvəsabitliyin
bərqəraredilməsinəböyüktöhfəverəcəyişübhəsizdir.
Müstəqiltürkdövlətləriarasındaiqtisaditicariinteqrasiyanın

məqsədyönlüaxardadavametməsi,eynizamanda,Avrasiyanın
geosiyasimərkəzindəyeniiqtisadigücünyaranmasıbaxımından
mühüməhəmiyyətkəsbedir.Hazırdamüstəqiltürkdövlətləri
nintoplamümumidaxiliməhsulununhəcmitəqribən1,5trilyon
dollarabərabərdir.OcümlədənŞərqQərbNəqliyyatDəhlizinin
türkcoğrafiyasındankeçməsi çoxşaxəli inkişafa stimulyaradan
digərmühümamildir.Türkdövlətləriarasındainteqrasiyapro
seslərininsürətlənməsiqeydetdiyimiziqtisadipotensialıdahada
artırmağa, ŞərqləQərbi birləşdirənnəqliyyat dəhlizindəndaha
səmərəliistifadəetməyəimkanverir.
Beləliklə, türkdövlətlərinin sarsılmazbirliyinədoğruaparan

buproseslərinbütövlükdədünyasiyasətmeydanındayenikey
fiyyət dəyişiklikləri yaradacağı şübhəsizdir. Dezinteqrasiya və
bölücülükmeyilləriningetdikcəgücləndiyimüasirdünyamızda
özünəməxsus tarixisiyasi ənənələri, dövlətçilik təcrübəsi, milli
koloritivəümumbəşəridəyərlərəsədaqəti iləmeydanaçıxacaq
TürkDövlətləriBirliyidünyasiyasisistemindəkonstruktivhərə
kətvericiqüvvərolunuoynayacaq,beynəlxalqhəyatıcanlandıra
caq,qlobalproblemlərinhəllinəköməkedəcək,mövcudkonflikt
ləridayandırmağaqadirsiyasibirliyinəvəzsizörnəyiolacaqdır.
Müasirdünyadahadisələrinbugünküinkişafıbütünməntiqivə
qanunauyğunprosesləriilətürkrespublikalarınınbeləbirmüttə
fiqliyinəyolaçır.

İNTEQRASİYA

nunla əlaqədar, mənim iki təklifim
var.Birincisi,“Türkbaxışı2040”proq
ramını hazırlamaq. Bu proqramda
türkdilli birliyin uzunmüddətliməq
sədləri və onlara nail olmaq yolları
əksinitapmalıdır.Beləliklə,bizxalqla
rımıza göstərilən dövr üçün türk in
teqrasiyasınıntəxminiobrazınıncizgi
lərini təqdim edərik. Bununla da biz
həmçinin xarici siyasət və ticarətin
yumşaq gücü, tranzit və turizm, in
vestisiya,energetika,“yaşıl”iqtisadiy
yat,kiçikvəortabizneskimiprioritet
sahələrdəölkələrinqarşılıqlıfəaliyyə
tinə yeni impuls verərik. Proqrama
həmçininmədəniyyətvətəhsil,gənc
lərsiyasətivəsəhiyyə,rəqəmsallaşdır
mavəsüniintellekt,eləcədətürkbe
şiyiTürkistanşəhərinininkişafıböl
mələrini daxil etmək zəruridir”. Bu
təklifmahiyyətetibarilətürkdövlətlə
ribirliyinəaparanyolunperspektivlə
rinidahadaaydınlaşdırmaq,konkret
ləşdirmək,türkdövlətlərininvəxalq
larının mədəni, iqtisaditicari, siyasi
inteqrasiyasınızamanınyeniçağırışla
rınauyğunlaşdırmaqzərurətiniözün
dəəksetdirir.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

Şurasına sədrliyin Azərbaycana keç
məsiölkəmizinüzərinətürkdövlətləri
vəxalqlarıarasındamünasibətləriye
nisəviyyəyəyüksəltməkistiqamətin
dəmühümvəzifələrqoyur.Azərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevzirvəgö
rüşündəkiçıxışındabuməqamatoxu
naraq, Azərbaycanın şuraya sədrliyi
dövründə ölkələrimiz arasında həm
ikitərəfli,həmdəçoxtərəfliəməkdaşlı
ğın daha da dərinləşməsi yönündə
səylərinidavametdirəcəyinivurğula
dı. Cənab Prezident Dağlıq Qarabağ
münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi
bütövlüyüçərçivəsindəədalətlihəllini
dəstəkləyən türkdilli dövlətlərin baş
çılarınatəşəkküretməkləyanaşı,indi
kigərginbeynəlxalqşəraitdətürkres
publikalarınınmillitəhlükəsizliyimə

sələsinədəxüsusidiqqətyetirdi:“Öl
kələrimizarasındatəhlükəsizliksahə
sindəəməkdaşlıqgenişlənir.Ötənay
Türkdilli Dövlətlərin Xüsusi Xidmət
OrqanlarıKonfransının22ciİclasıBa
kıda keçirilib. Ölkələrimizin təhlükə
sizliyininmöhkəmləndirilməsi və re
gionalsabitliyintəminolunmasıbaxı
mından bu sahədə əməkdaşlıq mü
hüməhəmiyyətkəsbedir”.
Eyni zamanda, dövlət başçımız

AzərbaycanınQarabağınıbütünətrafı
ilə işğal etmişErmənistanın təcavüz
karvəməkrliniyyətlərinibudəfədə
başqayöndəndarmadağınedənəsaslı
məntiqiortayaqoydu:“Bildiyinizki
mi,Azərbaycanın ən ağrılı problemi
olan ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq
Qarabağ münaqişəsinin həllində Er
mənistanındestruktivsiyasətinəgörə
irəliləyişyoxdur.Ermənistan30iləya
xındırki,beynəlxalqhüququnnorma
və prinsiplərini kobud şəkildə poza
raq,Azərbaycanaqarşıişğalçılıqsiya
sətini davam etdirir. İşğal olunmuş
ərazilərdə etnik təmizləmə siyasəti
aparılıb,birmilyondanartıqsoydaşı
mızqaçqınvəməcburiköçkünvəziy
yətinədüşüb.HəminərazilərdəAzər
baycanxalqınaməxsus tariximədəni
irs, İslam abidələri və məscidlərimiz
dağıdılıbvəməhvedilib.Ermənistan
çalışır ki, müsəlman ölkələri ilə sıx
əməkdaşlıqqursun.Ancaqdünyamü
səlmanlarıüçünmüqəddəsolanməs
cidləridağıdanErmənistanmüsəlman
ölkələri ilədostolabilməz.Dinimizə
qarşı edilən bu vandallıq Ermənista
nın islamofob xislətini nümayiş etdi
rir”.Doğrudanda,İslammədəniyyə
tinin bütün izlərini, hətta müsəlman
qəbiristanlıqlarını beləhəmErmənis
tan ərazisindən, həm də işğal etdiyi
Azərbaycan ərazisindəndüşməncəsi
nə yox edən cinayətkar bir rejimlə
əməkdaşlıqetməktürkvəİslamdün
yasınamənsubdövlətlərüçünyolve
rilməzdir.

Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq
Şurasında sədrliyin Qırğızıstandan
Azərbaycanaötürülməsiregiondaol
duqcamürəkkəbsiyasihərbiproses
lərin baş verdiyi dövrə təsadüf edir.
ŞuranınBakıdakeçirilənVIIzirvəgö
rüşündəTürkiyəninterrorhücumları
və təhdidləri ilə üzüzə qaldığı dö
nəmdəqardaşölkə tərəfindənbaşla
dılan “Sülh çeşməsi” əməliyyatına
türkdövlətləritərəfindənyekdildəs
təyinifadəedilməsiböyüktarixiəhə
miyyət daşıyır. Türkiyənin beynəl
xalqhüquqnormalarına əsaslanaraq
öztəhlükəsizliyinitəminetməkməq
sədi ilə başlatdığı “Sülh çeşməsi”
əməliyyatınatürkdövlətlərininməhz
Bakıdanverdiyibugüclüdəstəkdöv
lətlərimizarasındayenisiyasimüttə
fiqliyə özül yaradır. Artıq intensiv
hərbi fazaya keçmiş bir prosesin ən
gərginçağındaimperialistiddiaların
danhələdəəl çəkməyərəkYaxınvə
OrtaŞərqölkələrindəmüharibəocaq
larını alovlandırmaqla buradan qa
zancgötürməyəçalışanbirsıraQərb
dövlətlərinin Türkiyəni təkləmək və
oyundankənarvəziyyətəsalmaqniy
yətlərini açıq hədələrlə ortaya qoy
duqlarıbirvaxtdatürkdövlətlərita
riximəsuliyyətlərinidərkedərək,Ba
kıdaözlərininortaqsiyasimövqeyini
dünya birliyinə bəyan etmək əzmi
nümayişetdirdilər.
Türkdilli Dövlətlərin Əməkdaşlıq

Şurasının VII Zirvə Görüşü, eyni za
manda, şuranın statusunun və fəaliy
yətdairəsiningenişləndirilməsinədair
bir sıramühüm təkliflərin irəli sürül
məsi ilədəyaddaqaldı.Qazaxıstanın
birinci PrezidentiNursultanNazarba
yev şuranın Türk Dövlətləri Təşkilatı
adlandırılmasıtəklifiiləçıxışetdi.“Şu
ra”dan “təşkilat”a doğru atılacaq ad
dımTürkDövlətləriBirliyinintəşəkkü
lündə təsisatlanma prosesini sürətlən
dirən bir addımdır. Azərbaycan Res
publikasının Prezidenti İlham Əliyev
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lərinbirdahadünyaictimaiyyətinindiq
qətinə çatdırılmasına xidmət etdi. Prezi
dentİlhamƏliyev,ilknövbədə,Ermənis
tanınbaşnaziriNikolPaşinyanavəonun
sərsəmbəyanatlarınaeləqətiyyətlivətu
tarlıcavabverdiki,bu,işğalçıölkəninbaşı
üstündə ildırım kimi çaxdı. Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sindəndanışan,buölkəninişğalçılıqsiya
sətinin nəticələrinə diqqət yetirən, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin ni
zamlanmasınadairqəbul etdiyi 4qətna
mənin25ildənçoxduryerinəyetirilmədi
yini vurğulayan Prezident İlham Əliyev
Ermənistanınbaşnazirinin“QarabağEr
mənistanınbirhissəsidirvənöqtə”bəya
natının yalan olduğunu vurğulayaraq,
“Qarabağ tarixi, əzəliAzərbaycan torpa
ğıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır
vənidaişarəsi”,deyəbildirdi.Bu,Azər
baycanxalqınaözərazibütövlüyünüye
nidənbərpaetməküçünbirçağırışnidası,
Ermənistanüçünisə2016cıildəbaşverən
Apreldöyüşlərikimibirmesajnidasıdır.

İşğalçı,aqressor
məhzErmənistandır!

Xüsusivurğulamaqlazımdırki,Ermə
nistanın baş naziri, xarici siyasət idarəsi

Azərbaycan Prezidentinin bu qətiyyətli
mövqeyiqarşısındabirmüddətsusdular,
münasibətbildirəbilmədilər.Birneçəgün
sonraisəErmənistanXİNinmətbuatxid
mətininrəhbəriAnnaNaqdalyanınvasitə
siiləümumimünasibətbildirdilərvəsəs
ləndirilən fikirlər olduqca tutarsız, əsas
landırılmamışvəşantajxarakterliidi.Hər
şeydənəvvəlqeydetməkvacibdirki,Er
mənistan qarşı tərəfi ittiham edərkən öz
davranışlarını və bəyanatlarını unudur:
işğalçıölkəninheçbirdövlətiaqressivad
landırmağa haqqı yoxdur, ona görə ki,
aqressor, işğalçıməhzErmənistanınözü
dür! Bu ölkə Azərbaycan torpaqlarının
20%niDağlıqQarabağıvəonunətrafın
dakı7rayonuişğaledib.Ermənistanəgər
aqressivolmayanmövqeistəyirsə,özbaş
nazirinin,müdafiənazirininbəyanatlarına
diqqətyetirsin.Qonşuölkəninərazisihaq
qındadanışanzamannecədeməkolarki,
bu,Ermənistanındır?!Aqressiyaməhzbu
radadır. Bu ölkəninmüdafiə naziri qeyd
edirki,bizimməqsədimizheçdəproble
min həlli üçün torpaqmübadiləsinə get
məkdeyil,yenitorpaqlarişğaletməkdir
budur,dahabiraqressiyanümunəsi!Belə
olan halda, öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etmək haqqında qətiyyətli, əsaslandırıl

mış,beynəlxalqhüquqasöykənənfikirlər
səsləndirən Azərbaycan Prezidentinin
mövqeyihaqqında“aqressiv”ifadəsiniiş
lətməksadəcəolaraqcəfəngiyyatdır.

“DağlıqQarabağxalqı”
məfhumumövcuddeyil...

Digərmühümməqama nəzərə salaq.
AzərbaycanPrezidentihaqlıolaraqqeyd
etdiki,“DağlıqQarabağxalqı”məfhumu
yoxdur,DağlıqQarabağəhalisivar.Bun
lar azərbaycanlılardan və ermənilərdən
ibarətdir. Münaqişə başlayan zaman bu
demoqrafikproporsiya7525%nisbətində
azərbaycanlılarınlehinəidi.Ancaqbuifa
dəniermənisayağıtəhrifedərəkAzərbay
canPrezidentinin radikal, aqressivbəya
natıkimitəqdimetməkyalnızermənilərin
ağlınagələbilərdiki,məhzişğalçıölkənin
Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında da
məsələ bu cür təqdim olunur.Məsələyə
istərbeynəlxalqhüquq,istərdövlətlərara
sı münasibətlər, istərsə də tarixi reallıq
konteksində yanaşdıqda Azərbaycanın
haqlıvəədalətlimövqeyibütünaşkarlığı
iləözünügöstərir.DağlıqQarabağəhali
sinin 75%i azərbaycanlılardan ibarət
olub. Məhz Qarabağ münaqişəsi nəticə
sindəDağlıqQarabağın və ətraf 7 rayo

TƏHLİL

azərbaycan Prezidentindən 
Ermənistana tarix və diplomatiya dərsi 

“Valday”BeynəlxalqDiskussiya
Klubudünyasiyasətinəyeni

rakursdanbaxmağaimkanyaradır
Müasir dövrdə olduqca mürəkkəb

xarakterdaşıyan,özündəmühümgeosi
yasivəgeoiqtisaditendensiyalarıehtiva
edən beynəlxalq münasibətlər sistemi
ninhazırkıvəziyyətivəgələcəyiiləəla
qədar intensiv müzakirələr aparılır,
müxtəlif proqnozlar səsləndirilir. Prak

tik əhəmiyyətli və əməli fəaliyyət üçün
səmərəlimüzakirələrdaha çox intellek
tual,stratejixarakterliplatformalarvasi
təsi ilə davam etdirilir. Belə beynəlxalq
platformalardan biri də “Valday” Bey
nəlxalqDiskussiyaKlubudur.
Məlumat üçün qeyd edək ki, 2004cü

ildəyaradılanklubunilkkonfransıRusi
yanınVelikiNovqorodşəhərində,Valday
gölününsahilindəkeçirilib.Eləklubadını
da buradan götürüb. Ötən illər ərzində
dünyanınaparıcıekspertləriningörüşye
rinəçevrilənklubtədqiqatlarındaregional
vəqlobalproblemlərin,geoiqtisadi,geosi
yasiproseslərvətendensiyaların,beynəl
xalqmünasibətlərdəyenitrendlərinaraş
dırılmasınaxüsusiyerverir.
Bu,birhəqiqətdirki,“Valday”Beynəl

xalqDiskussiyaKlubundabaş tutanmü
zakirələrböyükmarağasəbəbolur, iclas
lardasəsləndirilənfikirlərbeynəlxalqsiya
sigündəliyimüəyyənləşdirənaktualmöv
zulara çevrilir. Elə bu günlərdə klubun
RusiyaFederasiyasınınSoçişəhərindəke
çirilən XVI illik iclasının plenar sessiyası
dabeynəlxalqmiqyasdadiqqətləizlənildi,
mühümmüzakirəpredmetinəçevrildi.
Həmintoplantınındiqqətmərkəzində

olmasını şərtləndirən çox mühüm amil
lərdən biri Azərbaycan Respublikasının

PrezidentiİlhamƏliyeviniclasdaiştirakı,
regionalvəbeynəlxalqəməkdaşlıq,təhlü
kəsizlik məsələləri ilə əlaqədar xüsusi
əhəmiyyətəmalik olan fikirlər səsləndir
məsioldu.Dövlətbaşçısınınçıxışıböyük
maraqla qarşılandı və mühüm siyasi is
marıclarlayaddaqaldı.Bukontekstdəbir
sıraməqamlaraxüsusinəzərsalmaqməq
sədəmüvafiqdir.
Əvvəla, Prezident İlham Əliyev “Val

day” klubunun fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirərək onu dünyanın ənmühüm
məsələlərininmüzakirəolunduğuplatfor
ma kimi qiymətləndirdi. Doğrudan da,
qlobal çağırışlar kontekstində bu klubun
fəaliyyətidünyasiyasətinəyenirakursdan
baxmağaimkanyaradanbəlkədəyeganə
intellektualplatformadır.Budəfəkitədbir
də dünyanın 40a yaxın ölkəsindən çox
saylıdövlətxadimlərinin,nüfuzluictimai
xadimlərin və media nümayəndələrinin,
tanınmış ekspertlərin iştirakı bu platfor
manın əhəmiyyətini, bütövlükdə, klubun
nüfuzunuaşkarşəkildəəksetdirir.

AzərbaycanPrezidentindən
Paşinyanatutarlıvəqətiyyətlicavab!
Digər tərəfdən, beləmühümbir plat

formada Azərbaycan Prezidentinin səs
ləndirdiyifikirlərölkəmizbarədəhəqiqət

Hikmət Babaoğlu
Milli Məclisin deputatı,

“Yeni Azərbaycan” 
qəzetinin baş redaktoru

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin “Val  day” Bey  nəl  xalq  Dis  kus  si  ya Klu  bu ki  mi nü  fuz  lu 
plat  for  ma  nın tri  bu  na  sın  dan səs  lən  dir  di  yi cə  sa  rət  li fi  kir  lər həm iş  ğal  çı 

Er  mə  nis  ta  na, həm də bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə ün  van  la  nan is  ma  rıc ol  du.

Y A X u d  R Ə S M İ  Y E R E v A n  ü ç ü n  S E Y t n O t



sentyabr-oktyabr 2019    4140     Milli Məclis

lərinbirdahadünyaictimaiyyətinindiq
qətinə çatdırılmasına xidmət etdi. Prezi
dentİlhamƏliyev,ilknövbədə,Ermənis
tanınbaşnaziriNikolPaşinyanavəonun
sərsəmbəyanatlarınaeləqətiyyətlivətu
tarlıcavabverdiki,bu,işğalçıölkəninbaşı
üstündə ildırım kimi çaxdı. Ermənistan
Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ münaqişə
sindəndanışan,buölkəninişğalçılıqsiya
sətinin nəticələrinə diqqət yetirən, BMT
Təhlükəsizlik Şurasının münaqişənin ni
zamlanmasınadairqəbul etdiyi 4qətna
mənin25ildənçoxduryerinəyetirilmədi
yini vurğulayan Prezident İlham Əliyev
Ermənistanınbaşnazirinin“QarabağEr
mənistanınbirhissəsidirvənöqtə”bəya
natının yalan olduğunu vurğulayaraq,
“Qarabağ tarixi, əzəliAzərbaycan torpa
ğıdır. Beləliklə, Qarabağ Azərbaycandır
vənidaişarəsi”,deyəbildirdi.Bu,Azər
baycanxalqınaözərazibütövlüyünüye
nidənbərpaetməküçünbirçağırışnidası,
Ermənistanüçünisə2016cıildəbaşverən
Apreldöyüşlərikimibirmesajnidasıdır.

İşğalçı,aqressor
məhzErmənistandır!

Xüsusivurğulamaqlazımdırki,Ermə
nistanın baş naziri, xarici siyasət idarəsi

Azərbaycan Prezidentinin bu qətiyyətli
mövqeyiqarşısındabirmüddətsusdular,
münasibətbildirəbilmədilər.Birneçəgün
sonraisəErmənistanXİNinmətbuatxid
mətininrəhbəriAnnaNaqdalyanınvasitə
siiləümumimünasibətbildirdilərvəsəs
ləndirilən fikirlər olduqca tutarsız, əsas
landırılmamışvəşantajxarakterliidi.Hər
şeydənəvvəlqeydetməkvacibdirki,Er
mənistan qarşı tərəfi ittiham edərkən öz
davranışlarını və bəyanatlarını unudur:
işğalçıölkəninheçbirdövlətiaqressivad
landırmağa haqqı yoxdur, ona görə ki,
aqressor, işğalçıməhzErmənistanınözü
dür! Bu ölkə Azərbaycan torpaqlarının
20%niDağlıqQarabağıvəonunətrafın
dakı7rayonuişğaledib.Ermənistanəgər
aqressivolmayanmövqeistəyirsə,özbaş
nazirinin,müdafiənazirininbəyanatlarına
diqqətyetirsin.Qonşuölkəninərazisihaq
qındadanışanzamannecədeməkolarki,
bu,Ermənistanındır?!Aqressiyaməhzbu
radadır. Bu ölkəninmüdafiə naziri qeyd
edirki,bizimməqsədimizheçdəproble
min həlli üçün torpaqmübadiləsinə get
məkdeyil,yenitorpaqlarişğaletməkdir
budur,dahabiraqressiyanümunəsi!Belə
olan halda, öz ərazi bütövlüyünü bərpa
etmək haqqında qətiyyətli, əsaslandırıl

mış,beynəlxalqhüquqasöykənənfikirlər
səsləndirən Azərbaycan Prezidentinin
mövqeyihaqqında“aqressiv”ifadəsiniiş
lətməksadəcəolaraqcəfəngiyyatdır.

“DağlıqQarabağxalqı”
məfhumumövcuddeyil...

Digərmühümməqama nəzərə salaq.
AzərbaycanPrezidentihaqlıolaraqqeyd
etdiki,“DağlıqQarabağxalqı”məfhumu
yoxdur,DağlıqQarabağəhalisivar.Bun
lar azərbaycanlılardan və ermənilərdən
ibarətdir. Münaqişə başlayan zaman bu
demoqrafikproporsiya7525%nisbətində
azərbaycanlılarınlehinəidi.Ancaqbuifa
dəniermənisayağıtəhrifedərəkAzərbay
canPrezidentinin radikal, aqressivbəya
natıkimitəqdimetməkyalnızermənilərin
ağlınagələbilərdiki,məhzişğalçıölkənin
Xarici İşlər Nazirliyinin bəyanatında da
məsələ bu cür təqdim olunur.Məsələyə
istərbeynəlxalqhüquq,istərdövlətlərara
sı münasibətlər, istərsə də tarixi reallıq
konteksində yanaşdıqda Azərbaycanın
haqlıvəədalətlimövqeyibütünaşkarlığı
iləözünügöstərir.DağlıqQarabağəhali
sinin 75%i azərbaycanlılardan ibarət
olub. Məhz Qarabağ münaqişəsi nəticə
sindəDağlıqQarabağın və ətraf 7 rayo
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azərbaycan Prezidentindən  
Ermənistana tarix və diplomatiya dərsi 

“Valday”BeynəlxalqDiskussiya
Klubudünyasiyasətinəyeni

rakursdanbaxmağaimkanyaradır
Müasir dövrdə olduqca mürəkkəb

xarakterdaşıyan,özündəmühümgeosi
yasivəgeoiqtisaditendensiyalarıehtiva
edən beynəlxalq münasibətlər sistemi
ninhazırkıvəziyyətivəgələcəyiiləəla
qədar intensiv müzakirələr aparılır,
müxtəlif proqnozlar səsləndirilir. Prak

tik əhəmiyyətli və əməli fəaliyyət üçün
səmərəlimüzakirələrdaha çox intellek
tual,stratejixarakterliplatformalarvasi
təsi ilə davam etdirilir. Belə beynəlxalq
platformalardan biri də “Valday” Bey
nəlxalqDiskussiyaKlubudur.
Məlumat üçün qeyd edək ki, 2004cü

ildəyaradılanklubunilkkonfransıRusi
yanınVelikiNovqorodşəhərində,Valday
gölününsahilindəkeçirilib.Eləklubadını
da buradan götürüb. Ötən illər ərzində
dünyanınaparıcıekspertləriningörüşye
rinəçevrilənklubtədqiqatlarındaregional
vəqlobalproblemlərin,geoiqtisadi,geosi
yasiproseslərvətendensiyaların,beynəl
xalqmünasibətlərdəyenitrendlərinaraş
dırılmasınaxüsusiyerverir.
Bu,birhəqiqətdirki,“Valday”Beynəl

xalqDiskussiyaKlubundabaş tutanmü
zakirələrböyükmarağasəbəbolur, iclas
lardasəsləndirilənfikirlərbeynəlxalqsiya
sigündəliyimüəyyənləşdirənaktualmöv
zulara çevrilir. Elə bu günlərdə klubun
RusiyaFederasiyasınınSoçişəhərindəke
çirilən XVI illik iclasının plenar sessiyası
dabeynəlxalqmiqyasdadiqqətləizlənildi,
mühümmüzakirəpredmetinəçevrildi.
Həmintoplantınındiqqətmərkəzində

olmasını şərtləndirən çox mühüm amil
lərdən biri Azərbaycan Respublikasının

PrezidentiİlhamƏliyeviniclasdaiştirakı,
regionalvəbeynəlxalqəməkdaşlıq,təhlü
kəsizlik məsələləri ilə əlaqədar xüsusi
əhəmiyyətəmalik olan fikirlər səsləndir
məsioldu.Dövlətbaşçısınınçıxışıböyük
maraqla qarşılandı və mühüm siyasi is
marıclarlayaddaqaldı.Bukontekstdəbir
sıraməqamlaraxüsusinəzərsalmaqməq
sədəmüvafiqdir.
Əvvəla, Prezident İlham Əliyev “Val

day” klubunun fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirərək onu dünyanın ənmühüm
məsələlərininmüzakirəolunduğuplatfor
ma kimi qiymətləndirdi. Doğrudan da,
qlobal çağırışlar kontekstində bu klubun
fəaliyyətidünyasiyasətinəyenirakursdan
baxmağaimkanyaradanbəlkədəyeganə
intellektualplatformadır.Budəfəkitədbir
də dünyanın 40a yaxın ölkəsindən çox
saylıdövlətxadimlərinin,nüfuzluictimai
xadimlərin və media nümayəndələrinin,
tanınmış ekspertlərin iştirakı bu platfor
manın əhəmiyyətini, bütövlükdə, klubun
nüfuzunuaşkarşəkildəəksetdirir.

AzərbaycanPrezidentindən
Paşinyanatutarlıvəqətiyyətlicavab!
Digər tərəfdən, beləmühümbir plat

formada Azərbaycan Prezidentinin səs
ləndirdiyifikirlərölkəmizbarədəhəqiqət

Hikmət Babaoğlu
Milli Məclisin deputatı,

“Yeni Azərbaycan”  
qəzetinin baş redaktoru

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin “Val  day” Bey  nəl  xalq  Dis  kus  si  ya Klu  bu ki  mi nü  fuz  lu 
plat  for  ma  nın tri  bu  na  sın  dan səs  lən  dir  di  yi cə  sa  rət  li fi  kir  lər həm iş  ğal  çı  

Er  mə  nis  ta  na, həm də bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə ün  van  la  nan is  ma  rıc ol  du.
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zakirəpredmetinəçevrilənmühümməsə
lələrdənbiridəikiölkəarasındamünasi
bətlərinhazırkısəviyyəsivəinkişafdina
mikası oldu. Əlbəttə, hazırkı mürəkkəb
beynəlxalqmünasibətlər şəraitindəRusi
yaAzərbaycan əlaqələri hər iki ölkənin
strateji maraqları kontekstində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Prezi
dentiİlhamƏliyevinRusiyaFederasiyası
na işgüzar səfəri vəSoçidəVladimirPu
tinlə keçirdiyi görüşdəmüzakirə olunan
məsələlər birdaha ondan xəbər verir ki,
bumünasibətlərinstratejiəməkdaşlıqsə
viyyəsindəolmasıikiölkəninmənafeyinə
tamamilə uyğundur. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycan Prezidenti tərəflər arasında
münasibətlərdən danışarkən bildirdi ki,
prezidentləringörüşləristratejitərəfdaşlıq
münasibətlərinininkişafınatəkanverir.
Digər tərəfdən, strateji tərəfdaşlıq xa

rakteridaşıyanAzərbaycanRusiyaəlaqə
ləriçoxşaxəlidir.Tərəflərarasındanəqliy
yat, humanitar, hərbitexniki və turizm
sahələrində əməkdaşlıq uğurla davam
edir. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr
nəqliyyat və enerji sektorlarında damü
vəffəqiyyətləinkişafedir.RusiyaAzərbay
canınəsasticarəttərəfdaşlarındanbiridir.
Onun Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət
əlaqələrinintəxminənyarısıAzərbaycanın
payınadüşür.Buölkəqeyrineftməhsul

larımızınixracıüzrəilkyerdədir.Cariilin
yanvaravqust ayları ərzində respublika
mızdanRusiyaya427,1milyonABŞdolla
rı dəyərində qeyrineft məhsulları ixrac
olunubki,budaötənilinmüvafiqdövrü
ilə müqayisədə 14% artım deməkdir.
Azərbaycanda 700dək Rusiya kapitallı
şirkət fəaliyyət göstərir. Ölkələrimiz ara
sında uğurlu investisiya əməkdaşlığı hə
yata keçirilir, Rusiyadan Azərbaycana,
AzərbaycandanRusiyayaçoxmilyardlıin
vestisiyalar qoyulur. Rusiya şirkətləri
Azərbaycan iqtisadiyyatına 4,7 milyard
ABŞdollarısərmayəyatırıb.Hərikitərə
fintəsdiqetdiyi“Yolxəritələri”ninreallaş
dırılması isə, heç şübhəsiz, qarşılıqlıfay
dalıəməkdaşlığındərinləşməsi,bütünsa
hələrdə inteqrasiyanın intensiv xarakter
alması baxımından böyük önəm daşıyır.
Dövlətimizinbaşçısı oktyabrın 3dəSoçi
dəRusiyaPrezidentiVladimirPutinləgö
rüşü zamanı bu məqamlara toxunaraq
deyib: “Ticariiqtisadi sahədəmüsbət di
namikanıdaqeydetməkistərdim.Əmtəə
dövriyyəsiartırkeçənildə,buildə.Biz
dəolanməlumatagörə,avqustayınaqə
dərartım20%dənçoxolub.Sizinləbizim
təsdiq etdiyimiz “Yol xəritələri”nin real
laşdırılmasıda,əlbəttə,dahasıxqarşılıqlı
fəaliyyətə, bütün sahələrdə inteqrasiyaya
vəəməkdaşlığagətiribçıxaracaq”.

AzərbaycanRusiyamünasibətlərinin
səciyyəvixüsusiyyətlərindənbirihəriki
ölkəninbeynəlxalqmüstəvidəbirbirini
dəstəkləməsidir.Hər hansı xarici siyasi
gündəlikdənasılıolmayanAzərbaycan
Rusiya münasibətləri beynəlxalq təşki
latlar çərçivəsində də uğurla davamvə
inkişafedir.
AŞPAnıniyunsessiyasındaRusiyanü

mayəndəheyətininqayıdışıməsələsihəll
olunarkənAzərbaycannümayəndəheyə
tinintamtərkibdəStrasburqdaRusiyanın
AvropaŞurasıParlamentAssambleyasına
qayıtmasına səs verməsi bunu göstərən
bariznümunələrdənbiridir.İkiölkə,eyni
zamanda, BMT,ATƏT,MDBməkanında
sıxqarşılıqlıfəaliyyətgöstərir.Azərbaycan
ilə Rusiya arasında münasibətlərin belə
yüksək səviyyəsi hazırda mövcud olan
mürəkkəb geostrateji çağırışlar konteks
tindəikidostvəqonşuölkənintəhlükəsiz
likmaraqlarıbaxımındandaaktualdır.
Nəticə etibarilə, strateji tərəfdaşlığa,

dostluq vəmehriban qonşuluq prinsip
lərinə əsaslanan, uğurla inkişaf edən
RusiyaAzərbaycan münasibətləri yaxşı
perpsektivlərə malikdir, regional inteq
rasiyanın sürətlənməsinə, bölgədə və
beynəlxalq miqyasda qarşılıqlıfaydalı
əməkdaşlığındərinləşməsinəfundamen
taltöhfələrverir.
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nun bütün azərbaycanlı əhalisi qovulub,
yəniazərbaycanlılaraqarşıetniktəmizlə
məsiyasətihəyatakeçirilib;hazırdadaiş
ğalolunmuşərazilərdəazərbaycanlıəhali
yoxdur. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
nəticəsindəyaranmışDağlıqQarabağmü
naqişəsiAzərbaycanınhumanitarfəlakət
ləüzləşməsinəsəbəbolub.Beləki,Dağlıq
Qarabağvəişğalolunmuşətrafrayonlar
dan700mindən çox,həmçininErmənis
tanərazisindəyaşayan250minazərbay
canlıöztarixitorpaqlarındanqovulub.İş
ğalolunmuş,azərbaycanlıəhalininqovul
duğuərazilərinböyükhissəsininyandırıl
mış torpaqlardan, dağıdılmış evlərdən,
məktəblər və ictimai obyektlərdən ibarət
olmasıkonkretreallıqkimiortadadır.

Azərbaycanınprinsipialmövqeyi
İlhamƏliyevinbəhsolunanqətiyyətli

bəyanatının səsləndirildiyiməkanvə za
man da xüsusi əhəmiyyətlidir. Çünki
AzərbaycanPrezidentibubəyanatıbirinci
növbədəRusiyaFederasiyasında,ikincisi,
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubu
kimi tanıdığımız mühüm platformanın
tribunasındanvəATƏTinMinskQrupu
nun həmsədrlərindən biri olan Rusiya
FederasiyasınınPrezidentininiştiraketdi
yibirtədbirdəsəsləndirdi.Eynizamanda,
RusiyaXİNtərəfindəndəhəmindiskussi
ya klubunda Paşinyanın fikirlərinə qarşı
qətiyyətlimövqenümayişetdirdi, işğalçı
ölkəninbaşnazirininsərsəmbəyanatları
nınprobleminhəllinəkömək etmədiyini
bildirənfikirlərsəsləndirildi.
Bütövlükdə,dövlətbaşçısıbirdahabə

yan etdi ki, problem BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələri, Helsinki
YekunAktının prinsipləri vəAzərbayca
nın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olunmalıdır. Bu, bir daha Azərbaycanın
mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdı
rılmasıidi.Bütünbumənzərənitəhlilet
dikdəbeləbirnəticəyəgəlməkolarki,cə
nabİlhamƏliyevqətiyyətlimövqenüma
yiş etdirməklə bərabər, eyni zamanda,
beynəlxalq ictimaiyyətə,BMTninTəhlü

kəsizlikŞurasına,ATƏTinMinskQrupu
nun həmsədrlərinə çağırış etdi ki, prob
lemhəllolunmalıdır,əkstəqdirdə,Azər
baycanınərazibütövlüyüiləbağlıməsələ
yəAzərbaycanözünida işarəsiqoymağı
bacaracaq!

Azərbaycanişğalçıölkənin
status-kvonulegitimləşdirməkcəhd-
lərinəheçvaxtimkanverməyəcək
Ümumiyyətlə,Azərbaycanın xarici si

yasətininənmühümstratejiprioritetiDağ
lıqQarabağmünaqişəsininbeynəlxalqhü
ququnnormavəprinsipləriəsasında,yəni
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllidir.BununüçünAzərbaycanötənillər
ərzindəmühüm,dərinstratejidiplomatiya
siyasəti həyata keçirməklə, ilk növbədə,
probleminhəlliiləbağlıyenişərtlərforma
laşdırmağanailolub.Buisəmühümstra
tejiistiqamətlərüzrəmüəyyənedilmişar
dıcıl və məqsədyönlü siyasət sayəsində
başagəlib.İlknövbədə,beynəlxalqaləm
də Azərbaycanın nüfuzunun artırılması,
regional və beynəlxalq təşkilatlarla ölkə
mizin bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa nail
olması, ikincisi isə regionda ermənilərlə
ənənəviəlaqələriolanvədahaçoxErmə
nistanıntərəfdaşıkimitanınanölkələriöz
tərəfdaşınaçevirməsisiyasətihəyatakeçi
rilib.Eynizamanda,Azərbaycanregional
əməkdaşlığı prinsipial mövqe olaraq
müəyyənləşdirməklə tərəfdaş ölkələrin
millimaraqlarınıdaözmillimaraqlarıilə
uzlaşdırmağıbacarıb.
Hazırda Ermənistan həm regionda,

həmdəbeynəlxalqaləmdəAzərbaycanın
nüfuzuqarşısındaküncəsıxışdırılmışvə
ziyyətədüşüb, ənənəvimüttəfiqlərinidə
itirib. Bu gün çıxılmaz vəziyyətdə olan,
dərin sosialiqtisadi tənəzzül və kəskin
ictimaisiyasiböhranlaqarşıqarşıyaqalan
Ermənistanyaxşı bilir ki,Azərbaycan iş
ğalçı ölkənin statuskvonu legitimləşdir
məkcəhdlərinəheçvaxtimkanverməyə
cək. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
təminetməkqüdrətindədir.Ermənistanın
isəyeganəçıxışyoluişğalçısiyasətdənəl

çəkməkdir.Buölkəninrəhbərliyidərket
məlidir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti
heç vaxt işğalla barışmayacaq, Azərbay
canbütünhallardaözərazibütövlüyünü
bərpaedəcək!

Azərbaycanbeynəlxalq
hüququnzəruriliyinətəkidedir
BMT,ATƏTinMinskQrupukimiins

titutlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normaları əsasında,
Azərbaycanınərazibütövlüyüçərçivəsin
dəhəllolunmasıüçünəlavətədbirlərhə
yatakeçirməli,Ermənistanaqarşıkonkret
addımlaratılmalıdır.Beynəlxalqictimaiy
yətəyaxşıməlumdurki,Ermənistanbey
nəlxalqhüquqnormalarınıkobudsurətdə
pozaraq işğalçı siyasətini davam etdirir,
BMTTəhlükəsizlikŞurasınınqəbuletdiyi
822,853,874və884saylıqətnamələrəmə
həl qoyulmur. Ona görə də bu ölkəyə
qarşıtəsirvətəzyiqlərgöstərilməli,işğalçı
siyasətəsonqoyulmalıdır.
PrezidentİlhamƏliyevinqeydetdiyi

kimi, Azərbaycan beynəlxalq hüququn
prinsiplərinəriayətolunmamasındanzə
rərçəkənölkəkimi,ocümlədənərazilə
rimizin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə
əlaqədar, əlbəttə ki, bütün beynəlxalq
tədbirlərdəbeynəlxalqhüququnzərurili
yinə təkid edir. BMTnin Təhlükəsizlik
Şurasınınbəzənqətnamələribirneçəgü
nə yerinə yetirildiyi halda, Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə
bağlıqətnamələr25ildənartıqdırki,ka
ğızüzərindəqalıb.TəcavüzkarErmənis
tanlayanaşı,beynəlxalqtəşkilatlarvəən
əsası, dünyanın aparıcı ölkələrinin güc
mərkəzlərinin üzərinə bu məsələdə bö
yükməsuliyyətdüşür.

Azərbaycan-Rusiyamünasibətləri
stratejitərəfdaşlıqxarakteridaşıyır
Azərbaycan Prezidentinin Rusiya Fe

derasiyasına işgüzar səfəri çərçivəsində,
həmçinin “Valday” BeynəlxalqDiskussi
ya Klubunun XVI illik iclasının plenar
sessiyasındadiqqətmərkəzindəolan,mü
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zakirəpredmetinəçevrilənmühümməsə
lələrdənbiridəikiölkəarasındamünasi
bətlərinhazırkısəviyyəsivəinkişafdina
mikası oldu. Əlbəttə, hazırkı mürəkkəb
beynəlxalqmünasibətlər şəraitindəRusi
yaAzərbaycan əlaqələri hər iki ölkənin
strateji maraqları kontekstində mühüm
əhəmiyyət kəsb edir. Azərbaycan Prezi
dentiİlhamƏliyevinRusiyaFederasiyası
na işgüzar səfəri vəSoçidəVladimirPu
tinlə keçirdiyi görüşdəmüzakirə olunan
məsələlər birdaha ondan xəbər verir ki,
bumünasibətlərinstratejiəməkdaşlıqsə
viyyəsindəolmasıikiölkəninmənafeyinə
tamamilə uyğundur. Təsadüfi deyil ki,
Azərbaycan Prezidenti tərəflər arasında
münasibətlərdən danışarkən bildirdi ki,
prezidentləringörüşləristratejitərəfdaşlıq
münasibətlərinininkişafınatəkanverir.
Digər tərəfdən, strateji tərəfdaşlıq xa

rakteridaşıyanAzərbaycanRusiyaəlaqə
ləriçoxşaxəlidir.Tərəflərarasındanəqliy
yat, humanitar, hərbitexniki və turizm
sahələrində əməkdaşlıq uğurla davam
edir. İki ölkə arasında iqtisadi əlaqələr
nəqliyyat və enerji sektorlarında damü
vəffəqiyyətləinkişafedir.RusiyaAzərbay
canınəsasticarəttərəfdaşlarındanbiridir.
Onun Cənubi Qafqaz ölkələri ilə ticarət
əlaqələrinintəxminənyarısıAzərbaycanın
payınadüşür.Buölkəqeyrineftməhsul

larımızınixracıüzrəilkyerdədir.Cariilin
yanvaravqust ayları ərzində respublika
mızdanRusiyaya427,1milyonABŞdolla
rı dəyərində qeyrineft məhsulları ixrac
olunubki,budaötənilinmüvafiqdövrü
ilə müqayisədə 14% artım deməkdir.
Azərbaycanda 700dək Rusiya kapitallı
şirkət fəaliyyət göstərir. Ölkələrimiz ara
sında uğurlu investisiya əməkdaşlığı hə
yata keçirilir, Rusiyadan Azərbaycana,
AzərbaycandanRusiyayaçoxmilyardlıin
vestisiyalar qoyulur. Rusiya şirkətləri
Azərbaycan iqtisadiyyatına 4,7 milyard
ABŞdollarısərmayəyatırıb.Hərikitərə
fintəsdiqetdiyi“Yolxəritələri”ninreallaş
dırılması isə, heç şübhəsiz, qarşılıqlıfay
dalıəməkdaşlığındərinləşməsi,bütünsa
hələrdə inteqrasiyanın intensiv xarakter
alması baxımından böyük önəm daşıyır.
Dövlətimizinbaşçısı oktyabrın 3dəSoçi
dəRusiyaPrezidentiVladimirPutinləgö
rüşü zamanı bu məqamlara toxunaraq
deyib: “Ticariiqtisadi sahədəmüsbət di
namikanıdaqeydetməkistərdim.Əmtəə
dövriyyəsiartırkeçənildə,buildə.Biz
dəolanməlumatagörə,avqustayınaqə
dərartım20%dənçoxolub.Sizinləbizim
təsdiq etdiyimiz “Yol xəritələri”nin real
laşdırılmasıda,əlbəttə,dahasıxqarşılıqlı
fəaliyyətə, bütün sahələrdə inteqrasiyaya
vəəməkdaşlığagətiribçıxaracaq”.

AzərbaycanRusiyamünasibətlərinin
səciyyəvixüsusiyyətlərindənbirihəriki
ölkəninbeynəlxalqmüstəvidəbirbirini
dəstəkləməsidir.Hər hansı xarici siyasi
gündəlikdənasılıolmayanAzərbaycan
Rusiya münasibətləri beynəlxalq təşki
latlar çərçivəsində də uğurla davamvə
inkişafedir.
AŞPAnıniyunsessiyasındaRusiyanü

mayəndəheyətininqayıdışıməsələsihəll
olunarkənAzərbaycannümayəndəheyə
tinintamtərkibdəStrasburqdaRusiyanın
AvropaŞurasıParlamentAssambleyasına
qayıtmasına səs verməsi bunu göstərən
bariznümunələrdənbiridir.İkiölkə,eyni
zamanda, BMT,ATƏT,MDBməkanında
sıxqarşılıqlıfəaliyyətgöstərir.Azərbaycan
ilə Rusiya arasında münasibətlərin belə
yüksək səviyyəsi hazırda mövcud olan
mürəkkəb geostrateji çağırışlar konteks
tindəikidostvəqonşuölkənintəhlükəsiz
likmaraqlarıbaxımındandaaktualdır.
Nəticə etibarilə, strateji tərəfdaşlığa,

dostluq vəmehriban qonşuluq prinsip
lərinə əsaslanan, uğurla inkişaf edən
RusiyaAzərbaycan münasibətləri yaxşı
perpsektivlərə malikdir, regional inteq
rasiyanın sürətlənməsinə, bölgədə və
beynəlxalq miqyasda qarşılıqlıfaydalı
əməkdaşlığındərinləşməsinəfundamen
taltöhfələrverir.

TƏHLİL

nun bütün azərbaycanlı əhalisi qovulub,
yəniazərbaycanlılaraqarşıetniktəmizlə
məsiyasətihəyatakeçirilib;hazırdadaiş
ğalolunmuşərazilərdəazərbaycanlıəhali
yoxdur. Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
nəticəsindəyaranmışDağlıqQarabağmü
naqişəsiAzərbaycanınhumanitarfəlakət
ləüzləşməsinəsəbəbolub.Beləki,Dağlıq
Qarabağvəişğalolunmuşətrafrayonlar
dan700mindən çox,həmçininErmənis
tanərazisindəyaşayan250minazərbay
canlıöztarixitorpaqlarındanqovulub.İş
ğalolunmuş,azərbaycanlıəhalininqovul
duğuərazilərinböyükhissəsininyandırıl
mış torpaqlardan, dağıdılmış evlərdən,
məktəblər və ictimai obyektlərdən ibarət
olmasıkonkretreallıqkimiortadadır.

Azərbaycanınprinsipialmövqeyi
İlhamƏliyevinbəhsolunanqətiyyətli

bəyanatının səsləndirildiyiməkanvə za
man da xüsusi əhəmiyyətlidir. Çünki
AzərbaycanPrezidentibubəyanatıbirinci
növbədəRusiyaFederasiyasında,ikincisi,
“Valday” Beynəlxalq Diskussiya Klubu
kimi tanıdığımız mühüm platformanın
tribunasındanvəATƏTinMinskQrupu
nun həmsədrlərindən biri olan Rusiya
FederasiyasınınPrezidentininiştiraketdi
yibirtədbirdəsəsləndirdi.Eynizamanda,
RusiyaXİNtərəfindəndəhəmindiskussi
ya klubunda Paşinyanın fikirlərinə qarşı
qətiyyətlimövqenümayişetdirdi, işğalçı
ölkəninbaşnazirininsərsəmbəyanatları
nınprobleminhəllinəkömək etmədiyini
bildirənfikirlərsəsləndirildi.
Bütövlükdə,dövlətbaşçısıbirdahabə

yan etdi ki, problem BMT Təhlükəsizlik
Şurasının məlum qətnamələri, Helsinki
YekunAktının prinsipləri vəAzərbayca
nın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həll
olunmalıdır. Bu, bir daha Azərbaycanın
mövqeyinin dünya ictimaiyyətinə çatdı
rılmasıidi.Bütünbumənzərənitəhlilet
dikdəbeləbirnəticəyəgəlməkolarki,cə
nabİlhamƏliyevqətiyyətlimövqenüma
yiş etdirməklə bərabər, eyni zamanda,
beynəlxalq ictimaiyyətə,BMTninTəhlü

kəsizlikŞurasına,ATƏTinMinskQrupu
nun həmsədrlərinə çağırış etdi ki, prob
lemhəllolunmalıdır,əkstəqdirdə,Azər
baycanınərazibütövlüyüiləbağlıməsələ
yəAzərbaycanözünida işarəsiqoymağı
bacaracaq!

Azərbaycanişğalçıölkənin
status-kvonulegitimləşdirməkcəhd-
lərinəheçvaxtimkanverməyəcək
Ümumiyyətlə,Azərbaycanın xarici si

yasətininənmühümstratejiprioritetiDağ
lıqQarabağmünaqişəsininbeynəlxalqhü
ququnnormavəprinsipləriəsasında,yəni
ölkəmizin ərazi bütövlüyü çərçivəsində
həllidir.BununüçünAzərbaycanötənillər
ərzindəmühüm,dərinstratejidiplomatiya
siyasəti həyata keçirməklə, ilk növbədə,
probleminhəlliiləbağlıyenişərtlərforma
laşdırmağanailolub.Buisəmühümstra
tejiistiqamətlərüzrəmüəyyənedilmişar
dıcıl və məqsədyönlü siyasət sayəsində
başagəlib.İlknövbədə,beynəlxalqaləm
də Azərbaycanın nüfuzunun artırılması,
regional və beynəlxalq təşkilatlarla ölkə
mizin bərabərhüquqlu tərəfdaşlığa nail
olması, ikincisi isə regionda ermənilərlə
ənənəviəlaqələriolanvədahaçoxErmə
nistanıntərəfdaşıkimitanınanölkələriöz
tərəfdaşınaçevirməsisiyasətihəyatakeçi
rilib.Eynizamanda,Azərbaycanregional
əməkdaşlığı prinsipial mövqe olaraq
müəyyənləşdirməklə tərəfdaş ölkələrin
millimaraqlarınıdaözmillimaraqlarıilə
uzlaşdırmağıbacarıb.
Hazırda Ermənistan həm regionda,

həmdəbeynəlxalqaləmdəAzərbaycanın
nüfuzuqarşısındaküncəsıxışdırılmışvə
ziyyətədüşüb, ənənəvimüttəfiqlərinidə
itirib. Bu gün çıxılmaz vəziyyətdə olan,
dərin sosialiqtisadi tənəzzül və kəskin
ictimaisiyasiböhranlaqarşıqarşıyaqalan
Ermənistanyaxşı bilir ki,Azərbaycan iş
ğalçı ölkənin statuskvonu legitimləşdir
məkcəhdlərinəheçvaxtimkanverməyə
cək. Azərbaycan öz ərazi bütövlüyünü
təminetməkqüdrətindədir.Ermənistanın
isəyeganəçıxışyoluişğalçısiyasətdənəl

çəkməkdir.Buölkəninrəhbərliyidərket
məlidir ki, Azərbaycan xalqı və dövləti
heç vaxt işğalla barışmayacaq, Azərbay
canbütünhallardaözərazibütövlüyünü
bərpaedəcək!

Azərbaycanbeynəlxalq
hüququnzəruriliyinətəkidedir
BMT,ATƏTinMinskQrupukimiins

titutlar Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin
beynəlxalq hüquq normaları əsasında,
Azərbaycanınərazibütövlüyüçərçivəsin
dəhəllolunmasıüçünəlavətədbirlərhə
yatakeçirməli,Ermənistanaqarşıkonkret
addımlaratılmalıdır.Beynəlxalqictimaiy
yətəyaxşıməlumdurki,Ermənistanbey
nəlxalqhüquqnormalarınıkobudsurətdə
pozaraq işğalçı siyasətini davam etdirir,
BMTTəhlükəsizlikŞurasınınqəbuletdiyi
822,853,874və884saylıqətnamələrəmə
həl qoyulmur. Ona görə də bu ölkəyə
qarşıtəsirvətəzyiqlərgöstərilməli,işğalçı
siyasətəsonqoyulmalıdır.
PrezidentİlhamƏliyevinqeydetdiyi

kimi, Azərbaycan beynəlxalq hüququn
prinsiplərinəriayətolunmamasındanzə
rərçəkənölkəkimi,ocümlədənərazilə
rimizin Ermənistan tərəfindən işğalı ilə
əlaqədar, əlbəttə ki, bütün beynəlxalq
tədbirlərdəbeynəlxalqhüququnzərurili
yinə təkid edir. BMTnin Təhlükəsizlik
Şurasınınbəzənqətnamələribirneçəgü
nə yerinə yetirildiyi halda, Azərbaycan
torpaqlarının işğaldan azad edilməsi ilə
bağlıqətnamələr25ildənartıqdırki,ka
ğızüzərindəqalıb.TəcavüzkarErmənis
tanlayanaşı,beynəlxalqtəşkilatlarvəən
əsası, dünyanın aparıcı ölkələrinin güc
mərkəzlərinin üzərinə bu məsələdə bö
yükməsuliyyətdüşür.

Azərbaycan-Rusiyamünasibətləri
stratejitərəfdaşlıqxarakteridaşıyır
Azərbaycan Prezidentinin Rusiya Fe

derasiyasına işgüzar səfəri çərçivəsində,
həmçinin “Valday” BeynəlxalqDiskussi
ya Klubunun XVI illik iclasının plenar
sessiyasındadiqqətmərkəzindəolan,mü
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20 Yanvar faciəsinin çoxsaylı qur
banlarınarəhməteləsin!Şəhidləri
mizinbizimhamımızınboynunda
haqqıvar.Birşeyxülislamolaraqo
qanlıfaciənindünyayaçatdırılma
sı,şəhidlərinadlarınalayiqşəkildə
torpağatapşırılmasıüçünəlimdən
gələni əsirgəməmişəm. Lakin bir
insanolaraqqəlbimiüzənbuhadi
səniunutmaqmümkündeyil.
Mənimüçünçoxdəyərlidirki,iki

əsrinşeyxülislamıolaraq,ölkəmizin
taleyüklü məqamlarında xalqımın,
vətənimizinənmürəkkəb,həmçinin
sevinclidövrlərindədinxadimikimi
UcaAllahın buyurduqlarını çatdır
maq,xeyirduasınıdiləməkşərəfinə
nailolmuşam.Xalqımınhaqqsəsini
dünyanın ən mötəbər tribunaların
daneşitdirməkimkanımolub.

- Hör  mət  li Şeyx, hə  ya  tı  nı  zın əv -
və  lin  dən baş  la  maq is  tər  dik. 
Bil  di  yi  mi  zə gö  rə, hə  lə do  ğul -
ma  mış  dan ana  nız si  zi Al  lah 
yo  lun  da nəzir de  yib. Si  zə ad 
qo  yul  ma  nın da öz he  ka  yə  si 

var... Ço  xu  şaq  lı ailə  də bö  yü -
mü  sü  nüz - 9 ba  cı, 2 qar  daş ol -
mu  su  nuz. Də  cəl uşaq ol  mu  su -
nuz, yox  sa sa  kit? Ümu  miy  yət -
lə, uşaq  lı  ğı  nız ne  cə ke  çib?
 Bəli, çoxuşaqlı, olduqca səmi

mi,mehriban,ailədəyərlərinəbö
yükönəmverilənbirailədədoğu
lub,boyabaşa çatmışam.Təbiiki,
ardıcılqızövladlarındansonraoğ
lan uşağının doğulması ailəmizdə
böyük sevinclə qarşılanıb. Oğul
gözləyənanamınduavəniyyətləri
mənimdoğulmamışdanbirmənə
vi məsuliyyət payım olmuşdur.
AllahanamKafiyəxanımarəhmət
eləsin! O, özümü dərk etdiyim
dövrdənbuəhdinimənəhəranxa
tırladırdıvəbu,gələcəkhəyatseçi
mimi müəyyən etdi. Beləcə, ana
mınməni dünyaya gətirərkən nə
zirniyaz etdiyi kimi, əhdinə mü
vafiqolaraqbuyolututdum.
Adımıisəbütünkəndəhli,eloba

yığılaraqailəmizinsevinci iləhəm
rəyşəkildəseçmişdir.Doğrudur,bu
adıyazdırmaqdərhalalınmamışdır,

ateist dövrün reallıqları buna xeyli
maneolmuşdur.Lakinatamınisrarı
nəticəsində,birneçəcəhddənsonra
nəhayətdə adımın Allahşükür ola
raqyazılmasınanailolublar.
Uşaqlığım sadə həyat tərzində

keçib.Zəhmətkeşvalideynlərim,se
vimli bacılarımvə qardaşımlamü
təvaze bir kənd həyatı yaşamışam.
Dəcəlliyimoqədərdəolmayıb.Belə
ki, anamın niyyətinə uyğun olaraq
erkənyaşlarımdandinitəhsilalma
ğabaşlamışam.Bu,mənimdavranı
şıma bir təmkinlik gətirib. Digər
uşaqlar kimi vaxtımı əylənməyə,
oynamağadeyil,Quranöyrənməyə
həsredirdim.

- Qu  ran və İs  lam elm  lə  ri ilə ilk 
ta  nış  lı  ğı  nız ne  cə baş  la  dı? So -
vet döv  rü idi və İs  lam elm  lə  ri -
ni öy  rə  nər  kən han  sı çə  tin  lik  lər 
və ma  neələr  lə üz  lə  şir  di  niz?
KiçikyaşlarımdanQuranoxu

mağıöyrənməküçündoğulduğum
Cil kəndindən xeyli uzaqda olan
qonşu rayonun kəndinə gedər,

HƏMSÖHBƏT

allaha və vətənə 
həsr olunan ömür

- Şeyx həz  rət  lə  ri, de  yir  lər 70 yaş 
elə bir zir  və  dir ki, in  sa  nı dö -
nüb keç  di  yi ömür yo  lu  na nə -
zər sal  ma  ğa və da  xi  lən özü  nə 
he  sa  bat ver  mə  yə va  dar edir. 
Da  yan  dı  ğı  nız zir  və  dən öm  rü -
nü  zü süz  gəc  dən ke  çi  rər  kən nə -
lə  rə se  vi  nir  si  niz, nə  lə  rə he  yif -
si  lə  nir  si  niz?
Bismillahirrəhmanirrəhim!Bu

böyük bir şərəfdir ki, möhtərəm
dövlətbaşçımızhəyatımınvəfəaliy
yətimin önəmli ildönümlərinə özəl
diqqət və ehtiram nümayiş etdirir.
Millimənəvi dəyərlərə ali himayə
vəqayğısınıəsirgəməyəncənabPre
zidentinDünyaDiniLiderlərininII
BakıSammitininpaytaxtımızdake
çirilməsihaqqındatarixiqərarını,70
illikyubileyimvəşeyxülislamkimi
fəaliyyətə başlamağımın 40 illiyi

münasibəti ilə sərəncamını möhtə
rəmdövlətbaşçımızınmilli,dinivə
ümumbəşəridəyərlərəverdiyiönə
min təzahürü, həmçinin şəxsimə
olanhörmətvəetimadıngöstəricisi
kimiyüksəkdəyərləndirirəmvəbü
tünbunlaragörəZatialilərinəhəd
sizminnətdaram.
İldönümləri münasibəti ilə Zati

aliləritərəfindəndövlətinənyüksək
alitəltifinə“HeydərƏliyev”orde
ninə layiq görülməyim şəxsimə və
Azərbaycandindarlarınaolanyük
səkhörmətvəetimadıngöstəricisi
dir.Buordenləməni təltif etməklə
Azərbaycan Prezidenti nümunəvi
dövlətdinbirliyinin,yüksəksəviy
yəli dövlətçilik təfəkkürünün, hü
quqidemokratik, dünyəvi dövlətin
millidinidəyərlərəənalidiqqətinin
bariznümunəsininümayişetdirdi.

Şükürlərolsunki,yaşadığımhər
ildönübgeriyəalnıaçıq,üzüağbaxa
bilmişəm. Allaha, vətənə, millətə
xidmətdəbacardığımsəyləriəsirgə
məmişəm.AllahınKəramətiiləötən
40 il ərzində bu işləri görmüşəm.
Millətimizin, müstəqil dövlətimizin
qazandığıhərbiruğurmənisevindi
ribvəbugündəsevindirməkdədir.
Dini,millidəyərlərəqayıdışımız,17
məscidi fəaliyyət göstərən ölkədən
2000dənartıqməscidəsahibölkəyə
çevrilməyimiz, İslam irsimizə sahib
çıxan,dünyayamultikulturalizmör
nəyi nümayiş etdirən, islami həm
rəyliyəçağıran,ümumbəşəridəyər
lərəehtiramlayanaşandövlətimizin
varlığıməniqürurlandırır.
Geriyəbaxandaəsastəəssüfdo

ğuranməqam20Yanvarfaciəsidir.
Allah Qarabağ müharibəsinin,

Mə na lı öm rü nü İs lam di ni nin əsl ma hiy yə ti nin təb li ği 
və təş vi qi nə, dün ya da da vam lı sül hün, əmin-aman lı ğın, 
to le rant lı ğın, hu ma nizm prin sip lə ri nin bər qə rar ol ma-
sı na həsr et miş Şey xü lis lam Al lah şü kür Pa şa za də nin 
ana dan ol ma sı nın 70, şey xü lis lam lıq fəaliy yə ti nin 40 
il lik yu bi le yi Pre zi dent İl ham Əli ye vin sərəncamına 
əsasən ölkədə  ge niş şə kil də qeyd olu nur. Bu ya xın lar-
da isə cə nab Pre zi dent Al lah şü kür Pa şa za də ni “Hey dər 
Əli yev” or de ni ilə təl tif et di. Biz də “Milli Məclis” jur-
nalı olaraq Şeyx həz rət lə ri nin Al la ha, xal qa xid mə tə 
həsr et di yi öm rü nün bə zi mə qam la rı na işıq tut maq 
üçün ona bir ne çə sual la mü ra ciət et dik.
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20 Yanvar faciəsinin çoxsaylı qur
banlarınarəhməteləsin!Şəhidləri
mizinbizimhamımızınboynunda
haqqıvar.Birşeyxülislamolaraqo
qanlıfaciənindünyayaçatdırılma
sı,şəhidlərinadlarınalayiqşəkildə
torpağatapşırılmasıüçünəlimdən
gələni əsirgəməmişəm. Lakin bir
insanolaraqqəlbimiüzənbuhadi
səniunutmaqmümkündeyil.
Mənimüçünçoxdəyərlidirki,iki

əsrinşeyxülislamıolaraq,ölkəmizin
taleyüklü məqamlarında xalqımın,
vətənimizinənmürəkkəb,həmçinin
sevinclidövrlərindədinxadimikimi
UcaAllahın buyurduqlarını çatdır
maq,xeyirduasınıdiləməkşərəfinə
nailolmuşam.Xalqımınhaqqsəsini
dünyanın ən mötəbər tribunaların
daneşitdirməkimkanımolub.

- Hör  mət  li Şeyx, hə  ya  tı  nı  zın əv -
və  lin  dən baş  la  maq is  tər  dik. 
Bil  di  yi  mi  zə gö  rə, hə  lə do  ğul -
ma  mış  dan ana  nız si  zi Al  lah 
yo  lun  da nəzir de  yib. Si  zə ad 
qo  yul  ma  nın da öz he  ka  yə  si 

var... Ço  xu  şaq  lı ailə  də bö  yü -
mü  sü  nüz - 9 ba  cı, 2 qar  daş ol -
mu  su  nuz. Də  cəl uşaq ol  mu  su -
nuz, yox  sa sa  kit? Ümu  miy  yət -
lə, uşaq  lı  ğı  nız ne  cə ke  çib?
 Bəli, çoxuşaqlı, olduqca səmi

mi,mehriban,ailədəyərlərinəbö
yükönəmverilənbirailədədoğu
lub,boyabaşa çatmışam.Təbiiki,
ardıcılqızövladlarındansonraoğ
lan uşağının doğulması ailəmizdə
böyük sevinclə qarşılanıb. Oğul
gözləyənanamınduavəniyyətləri
mənimdoğulmamışdanbirmənə
vi məsuliyyət payım olmuşdur.
AllahanamKafiyəxanımarəhmət
eləsin! O, özümü dərk etdiyim
dövrdənbuəhdinimənəhəranxa
tırladırdıvəbu,gələcəkhəyatseçi
mimi müəyyən etdi. Beləcə, ana
mınməni dünyaya gətirərkən nə
zirniyaz etdiyi kimi, əhdinə mü
vafiqolaraqbuyolututdum.
Adımıisəbütünkəndəhli,eloba

yığılaraqailəmizinsevinci iləhəm
rəyşəkildəseçmişdir.Doğrudur,bu
adıyazdırmaqdərhalalınmamışdır,

ateist dövrün reallıqları buna xeyli
maneolmuşdur.Lakinatamınisrarı
nəticəsində,birneçəcəhddənsonra
nəhayətdə adımın Allahşükür ola
raqyazılmasınanailolublar.
Uşaqlığım sadə həyat tərzində

keçib.Zəhmətkeşvalideynlərim,se
vimli bacılarımvə qardaşımlamü
təvaze bir kənd həyatı yaşamışam.
Dəcəlliyimoqədərdəolmayıb.Belə
ki, anamın niyyətinə uyğun olaraq
erkənyaşlarımdandinitəhsilalma
ğabaşlamışam.Bu,mənimdavranı
şıma bir təmkinlik gətirib. Digər
uşaqlar kimi vaxtımı əylənməyə,
oynamağadeyil,Quranöyrənməyə
həsredirdim.

- Qu  ran və İs  lam elm  lə  ri ilə ilk 
ta  nış  lı  ğı  nız ne  cə baş  la  dı? So -
vet döv  rü idi və İs  lam elm  lə  ri -
ni öy  rə  nər  kən han  sı çə  tin  lik  lər 
və ma  neələr  lə üz  lə  şir  di  niz?
KiçikyaşlarımdanQuranoxu

mağıöyrənməküçündoğulduğum
Cil kəndindən xeyli uzaqda olan
qonşu rayonun kəndinə gedər,

HƏMSÖHBƏT

allaha və vətənə 
həsr olunan ömür

- Şeyx həz  rət  lə  ri, de  yir  lər 70 yaş 
elə bir zir  və  dir ki, in  sa  nı dö -
nüb keç  di  yi ömür yo  lu  na nə -
zər sal  ma  ğa və da  xi  lən özü  nə 
he  sa  bat ver  mə  yə va  dar edir. 
Da  yan  dı  ğı  nız zir  və  dən öm  rü -
nü  zü süz  gəc  dən ke  çi  rər  kən nə -
lə  rə se  vi  nir  si  niz, nə  lə  rə he  yif -
si  lə  nir  si  niz?
Bismillahirrəhmanirrəhim!Bu

böyük bir şərəfdir ki, möhtərəm
dövlətbaşçımızhəyatımınvəfəaliy
yətimin önəmli ildönümlərinə özəl
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Millimənəvi dəyərlərə ali himayə
vəqayğısınıəsirgəməyəncənabPre
zidentinDünyaDiniLiderlərininII
BakıSammitininpaytaxtımızdake
çirilməsihaqqındatarixiqərarını,70
illikyubileyimvəşeyxülislamkimi
fəaliyyətə başlamağımın 40 illiyi

münasibəti ilə sərəncamını möhtə
rəmdövlətbaşçımızınmilli,dinivə
ümumbəşəridəyərlərəverdiyiönə
min təzahürü, həmçinin şəxsimə
olanhörmətvəetimadıngöstəricisi
kimiyüksəkdəyərləndirirəmvəbü
tünbunlaragörəZatialilərinəhəd
sizminnətdaram.
İldönümləri münasibəti ilə Zati

aliləritərəfindəndövlətinənyüksək
alitəltifinə“HeydərƏliyev”orde
ninə layiq görülməyim şəxsimə və
Azərbaycandindarlarınaolanyük
səkhörmətvəetimadıngöstəricisi
dir.Buordenləməni təltif etməklə
Azərbaycan Prezidenti nümunəvi
dövlətdinbirliyinin,yüksəksəviy
yəli dövlətçilik təfəkkürünün, hü
quqidemokratik, dünyəvi dövlətin
millidinidəyərlərəənalidiqqətinin
bariznümunəsininümayişetdirdi.

Şükürlərolsunki,yaşadığımhər
ildönübgeriyəalnıaçıq,üzüağbaxa
bilmişəm. Allaha, vətənə, millətə
xidmətdəbacardığımsəyləriəsirgə
məmişəm.AllahınKəramətiiləötən
40 il ərzində bu işləri görmüşəm.
Millətimizin, müstəqil dövlətimizin
qazandığıhərbiruğurmənisevindi
ribvəbugündəsevindirməkdədir.
Dini,millidəyərlərəqayıdışımız,17
məscidi fəaliyyət göstərən ölkədən
2000dənartıqməscidəsahibölkəyə
çevrilməyimiz, İslam irsimizə sahib
çıxan,dünyayamultikulturalizmör
nəyi nümayiş etdirən, islami həm
rəyliyəçağıran,ümumbəşəridəyər
lərəehtiramlayanaşandövlətimizin
varlığıməniqürurlandırır.
Geriyəbaxandaəsastəəssüfdo

ğuranməqam20Yanvarfaciəsidir.
Allah Qarabağ müharibəsinin,

Mə na lı öm rü nü İs lam di ni nin əsl ma hiy yə ti nin təb li ği 
və təş vi qi nə, dün ya da da vam lı sül hün, əmin-aman lı ğın, 
to le rant lı ğın, hu ma nizm prin sip lə ri nin bər qə rar ol ma-
sı na həsr et miş Şey xü lis lam Al lah şü kür Pa şa za də nin 
ana dan ol ma sı nın 70, şey xü lis lam lıq fəaliy yə ti nin 40 
il lik yu bi le yi Pre zi dent İl ham Əli ye vin sərəncamına 
əsasən ölkədə  ge niş şə kil də qeyd olu nur. Bu ya xın lar-
da isə cə nab Pre zi dent Al lah şü kür Pa şa za də ni “Hey dər 
Əli yev” or de ni ilə təl tif et di. Biz də “Milli Məclis” jur-
nalı olaraq Şeyx həz rət lə ri nin Al la ha, xal qa xid mə tə 
həsr et di yi öm rü nün bə zi mə qam la rı na işıq tut maq 
üçün ona bir ne çə sual la mü ra ciət et dik.
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nin bər  pa olun  ma  sı uğ  run  da 
ən mü  ba  riz qəh  rə  man  lar  dan 
bi  ri  nə çe  vi  rən bu bö  yük cə  sa -
rə  ti ha  ra  dan alır  dı  nız?
 Bu,mənimdin xadimi olaraq

borcumdurvəmənbuborcuoza
man da şərəflə yerinə yetirməyə
çalışdım. Əlbəttə, çökməmiş bir
dövlətinrəhbərinəeləbiraçıqmü
raciət məktubunun yazılması əs
lində özünə ölüm hökmü imzala
maq anlamı verirdi. Bu cəsarəti
UcaAllahdan və xalqıma, vətəni
məolanməhəbbətdənalırdım.
1990cı ilin 20 Yanvarında baş

verən hadisələrin təfsilatını yəqin
ki,hamıxatırlayır,lakinbaşvermiş
faciənitörədənsəbəbləri,qanlıqır
ğınaaparanyolları,busiyasitəca
vüzaktınınəslssenarilərinihələdə
əksəriyyətibilmir.Əslindəbu,“bö
yük Ermənistan” xülyası ilə yaşa
yanaqanbekyanların, şahnazarov
ların,balayanlarınəlindəoyuncağa
çevrilmiş Qorbaçov kimi ləyaqət
siz dövlət rəhbərinin xalqımıza
qarşı öncədən hazırlanmış planı
idi.Onlarhələ1987ciildəxalqımı
zınböyükoğluHeydərƏliyeviSi
yasi Büro üzvlüyündən kənarlaş
dırarkən Azərbaycanı başsız qoy
maq, yenilməz nüfuza malik rəh
bərdənməhrumetməkniyyətində
idilər.Beləliklə,ölkədəkihakimiy
yətin siyasi simasızlığına arxala
nan imperiya rejimiAzərbaycanın
sahibsiz və arxasız qaldığına dair
taməminlikəldəetdivə20Yanvar
qırğınını həyata keçirdi. Ölkədə
tambirhakimiyyətboşluğuyaran
mış, xalq və dövlət arasında dəh
şətliuçuruməmələgəlmişdi.Mər
kəz vəziyyətdən istifadə edərək
başverənlərimillivədinimünaqi
şə kimi qələmə verməyə çalışır,
xalqımızınistibdadaqarşımübari
zəsini dünya ictimaiyyətinə İslam
fundamentalizmi, ekstremizm ki

mi təqdim edirdi.Ölkəmizin tale
yi, hətta xəritədəki varlığı şübhə
altındaidi.
Həmin günlərdə ölkədə vətən

daşların yeganə ümid yeri Qafqaz
Müsəlmanlarıİdarəsi,Təzəpirməs
cidi idi.QafqazMüsəlmanları İda
rəsi hadisələrin ilk dəqiqəsindən
qərargaha çevrildi; fövqəladə və
ziyyətəbaxmayaraq,yanvarın21də
Təzəpirməscidininhəyətindəmin
lərlə insanın iştirak etdiyi mitinq
keçirildi. Yanvarın 22də İctimai
DəfnKomissiyasıiləbirlikdəşəhid
lərinçox izdihamlıdəfnmərasimi
nin təşkilati rəhbərliyi, yaralılara
dərmanvəmaddiyardımgöstəril
məsi,şəhidailələrinəərzaqpaylan
ması,40günərzindədinixidmətin
təşkili bizim fəaliyyətimizin yalnız
görünən tərəfi idi. Əslində, o mə
qamdaidarəbütünşərəfvələyaqəti
ilə imperiyasiyasətininriyakarlığı
nameydanoxudu,informasiyablo
kadasınıyararaqbaşverənləridün
yayabəyanetdivəyalançı“qəhrə
manlardan” fərqliolaraqxalqahə
qiqi mənəvi dəstək oldu. Əgər o
zaman keçmiş SSRİ rəhbərliyinin

siyasi avantüralarına aldanıb haki
miyyət təklifləri qəbul edilsə idi,
sonraxalqımızın,dövlətimizinbaşı
na nəmüsibətlər gələcəyini təsəv
vüretməkbeləçətindir.
O qanlı dönəmdə beləməsuliy

yətin altına girməyin nə dərəcədə
ağırvətəhlükəliolduğunuçoxları
nız xatırlayırsınız. Yanvarın 22də
tarixdə görünməmişmilyonluq iz
dihamabaşçılıqedərəkdəfnməra
simininönündədurduqvəilkdəfə
olaraqallahsızsovetrejimini“mən
furimperiya”ifadəsiilələnətlədik.
Dəfnprosesindəbirnəfərbeləhərb
çininiştirakınavəmüdaxiləsinəim
kanverilmədi.Ölkədəbütüninfor
masiya agentliklərinin nəzarətdə
olduğu bir vaxtda biz “Vətən” cə
miyyətinin teleksi ilə gizli şəkildə
BMTninBaşkatibliyinə,dünyanın
dövlətbaşçılarınavədinirəhbərlə
rə,ənəsasıisəəlixalqımızınqanına
batmışMixailQorbaçovabəyanatı
mızıünvanlayabildik.
Həmingünlərdə buçətinmü

cadilədəbizimmənəvidəstəyə,yol
göstərən rəhbərə, zülməti işıqlan
dıranbirinsanaböyükehtiyacımız

HƏMSÖHBƏT

ŞeyxQüdrətdəndərsalardım.So
vet dövründə Cənub bölgəsində
Şeyx Qüdrət, Şeyx Qələm, Molla
Müzəffər,Molla İzzət,MollaMu
qeyib, Molla Məzlum Hüseyn,
MollaBabaRüdəkəranlı,MollaRə
fikimifədakaralimlər,fəzilətliin
sanlar dinin işığını sönməyə qoy
madılar. Allah onlara qəniqəni
rəhməteləsin!
MəktəbibitirdikdənsonraBakı

yagəldikdəəvvəlcədünyəvitəhsil
olaraq tarix fakültəsinə daxil ol
maq fikrim var idi. Bakıda ikən
Təzəpir məscidinə ibadətə gedir
dimvəoradaBuxaradatəhsilhaq

qındaelanlarastlaşdım.Anamabu
barədədedikdə,heçbirtərəddüd
süz getməyimə xeyirdua verdi.
Hətta bir qədər də israrla bildirdi
ki,bu,mənimAllahqarşısındaəh
dimdir. Beləliklə, anamın istəyi,
qəlbiminrizası,ənəsasıAllahıniz
niiləÖzbəkistanayoladüşdüm.

- Bu  xa  ra  da ali təh  sil al  ma  ğı  nız, 
qə  rib  lik  də ke  çən tə  lə  bə  lik il  lə -
ri ba  rə  də da  nı  şın.
 Buxarada mədrəsədə oxumu

şam, universitet təhsilimi Daşkənd
İslam Universitetində almışam.
Dövrünözəlliklərindənyaranan,re

jimin mahiyyətindən doğan cəhət
lərözünügöstərirdi.İstənilənhalda,
dinimizəməhəbbətdən,onundərin
liklərinəvaqifolmaqistəyindənirəli
gələn coşqu ilə bu görünən və gö
rünməyənmaneələridəfetməyiba
carırdıq.
Özbəkistandatələbəlikilləriöm

rümün ən maraqlı, unudulmaz
dövrlərindəndir.Oillərdəçətinlik
lərimdəyoxdeyildiqəribməkan
da kasıb tələbə həyatı o qədər də
asankeçmirdi.Evdəneləbirmaddi
yardımolmadığından gecələr işlə
yir,gündüzlərtəhsilalırdım.Lakin
qonaqpərvər özbək xalqının səmi
miliyi mənə tələbəlik illərinin xoş
xatirələridir. Ən əsası, mən orada
müqəddəsİslamdininəelmişəkil
də vaqif olmuşam. Özbəkistanda
dini təhsil o vaxtkı sovet gəncləri
üçünyeganə imkanolmaqlayana
şı, həm də çox dərin, məzmunlu
təhsilidi.Həminillərdəözbəktor
pağındatəhsilalangənclərdənon
larla böyük din xadimi yetişdi və
onlarınəksəriyyətibugünpostso
vetməkanında tanınmış din xadi
mikimifəaliyyətgöstərirvəyadini
idarələrdə rəhbər vəzifələrdə çalı
şırlar.Mənimtələbəlikdostlarımla
hazırda da yaxın əlaqələrim var.
Bizə təhsil verən müəllimlərimizi
hərzamanehtiramlaxatırlayıram.

- Din xa  dim  lə  ri tək  cə xalq  la bir 
yer  də ol  mur, həm də in  san  la  ra 
yol gös  tə  rir, la  zım ol  sa ağır 
gün  lər  də cə  miy  yə  tin önün  də 
ge  dir  lər. Cə  nab Şeyx, siz 1990-
cı ilin yan  var gün  lə  rin  də də 
Ba  kı  da tö  rə  di  lən döv  lət ci  na  yə-
 ti  nə öz hid  dət və eti  ra  zı  nı bil -
di  rən, dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti qar -
şı  sın  da SS  Rİ-nin im  pe  ri  ya xis -
lə  ti  ni kəs  kin bə  ya  nat  la if  şa 
edən Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye -
vin sə  si  nə səs ve  rə  rək so  vet 
döv  lə  ti  nin baş  çı  sı M.Qor  bo  ço -
va it  ti  ham və kəs  kin eti  raz do -
lu mək  tub yaz  dı  nız. Si  zi Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi -
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nin bər  pa olun  ma  sı uğ  run  da 
ən mü  ba  riz qəh  rə  man  lar  dan 
bi  ri  nə çe  vi  rən bu bö  yük cə  sa -
rə  ti ha  ra  dan alır  dı  nız?
 Bu,mənimdin xadimi olaraq

borcumdurvəmənbuborcuoza
man da şərəflə yerinə yetirməyə
çalışdım. Əlbəttə, çökməmiş bir
dövlətinrəhbərinəeləbiraçıqmü
raciət məktubunun yazılması əs
lində özünə ölüm hökmü imzala
maq anlamı verirdi. Bu cəsarəti
UcaAllahdan və xalqıma, vətəni
məolanməhəbbətdənalırdım.
1990cı ilin 20 Yanvarında baş

verən hadisələrin təfsilatını yəqin
ki,hamıxatırlayır,lakinbaşvermiş
faciənitörədənsəbəbləri,qanlıqır
ğınaaparanyolları,busiyasitəca
vüzaktınınəslssenarilərinihələdə
əksəriyyətibilmir.Əslindəbu,“bö
yük Ermənistan” xülyası ilə yaşa
yanaqanbekyanların, şahnazarov
ların,balayanlarınəlindəoyuncağa
çevrilmiş Qorbaçov kimi ləyaqət
siz dövlət rəhbərinin xalqımıza
qarşı öncədən hazırlanmış planı
idi.Onlarhələ1987ciildəxalqımı
zınböyükoğluHeydərƏliyeviSi
yasi Büro üzvlüyündən kənarlaş
dırarkən Azərbaycanı başsız qoy
maq, yenilməz nüfuza malik rəh
bərdənməhrumetməkniyyətində
idilər.Beləliklə,ölkədəkihakimiy
yətin siyasi simasızlığına arxala
nan imperiya rejimiAzərbaycanın
sahibsiz və arxasız qaldığına dair
taməminlikəldəetdivə20Yanvar
qırğınını həyata keçirdi. Ölkədə
tambirhakimiyyətboşluğuyaran
mış, xalq və dövlət arasında dəh
şətliuçuruməmələgəlmişdi.Mər
kəz vəziyyətdən istifadə edərək
başverənlərimillivədinimünaqi
şə kimi qələmə verməyə çalışır,
xalqımızınistibdadaqarşımübari
zəsini dünya ictimaiyyətinə İslam
fundamentalizmi, ekstremizm ki

mi təqdim edirdi.Ölkəmizin tale
yi, hətta xəritədəki varlığı şübhə
altındaidi.
Həmin günlərdə ölkədə vətən

daşların yeganə ümid yeri Qafqaz
Müsəlmanlarıİdarəsi,Təzəpirməs
cidi idi.QafqazMüsəlmanları İda
rəsi hadisələrin ilk dəqiqəsindən
qərargaha çevrildi; fövqəladə və
ziyyətəbaxmayaraq,yanvarın21də
Təzəpirməscidininhəyətindəmin
lərlə insanın iştirak etdiyi mitinq
keçirildi. Yanvarın 22də İctimai
DəfnKomissiyasıiləbirlikdəşəhid
lərinçox izdihamlıdəfnmərasimi
nin təşkilati rəhbərliyi, yaralılara
dərmanvəmaddiyardımgöstəril
məsi,şəhidailələrinəərzaqpaylan
ması,40günərzindədinixidmətin
təşkili bizim fəaliyyətimizin yalnız
görünən tərəfi idi. Əslində, o mə
qamdaidarəbütünşərəfvələyaqəti
ilə imperiyasiyasətininriyakarlığı
nameydanoxudu,informasiyablo
kadasınıyararaqbaşverənləridün
yayabəyanetdivəyalançı“qəhrə
manlardan” fərqliolaraqxalqahə
qiqi mənəvi dəstək oldu. Əgər o
zaman keçmiş SSRİ rəhbərliyinin

siyasi avantüralarına aldanıb haki
miyyət təklifləri qəbul edilsə idi,
sonraxalqımızın,dövlətimizinbaşı
na nəmüsibətlər gələcəyini təsəv
vüretməkbeləçətindir.
O qanlı dönəmdə beləməsuliy

yətin altına girməyin nə dərəcədə
ağırvətəhlükəliolduğunuçoxları
nız xatırlayırsınız. Yanvarın 22də
tarixdə görünməmişmilyonluq iz
dihamabaşçılıqedərəkdəfnməra
simininönündədurduqvəilkdəfə
olaraqallahsızsovetrejimini“mən
furimperiya”ifadəsiilələnətlədik.
Dəfnprosesindəbirnəfərbeləhərb
çininiştirakınavəmüdaxiləsinəim
kanverilmədi.Ölkədəbütüninfor
masiya agentliklərinin nəzarətdə
olduğu bir vaxtda biz “Vətən” cə
miyyətinin teleksi ilə gizli şəkildə
BMTninBaşkatibliyinə,dünyanın
dövlətbaşçılarınavədinirəhbərlə
rə,ənəsasıisəəlixalqımızınqanına
batmışMixailQorbaçovabəyanatı
mızıünvanlayabildik.
Həmingünlərdə buçətinmü

cadilədəbizimmənəvidəstəyə,yol
göstərən rəhbərə, zülməti işıqlan
dıranbirinsanaböyükehtiyacımız
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ŞeyxQüdrətdəndərsalardım.So
vet dövründə Cənub bölgəsində
Şeyx Qüdrət, Şeyx Qələm, Molla
Müzəffər,Molla İzzət,MollaMu
qeyib, Molla Məzlum Hüseyn,
MollaBabaRüdəkəranlı,MollaRə
fikimifədakaralimlər,fəzilətliin
sanlar dinin işığını sönməyə qoy
madılar. Allah onlara qəniqəni
rəhməteləsin!
MəktəbibitirdikdənsonraBakı

yagəldikdəəvvəlcədünyəvitəhsil
olaraq tarix fakültəsinə daxil ol
maq fikrim var idi. Bakıda ikən
Təzəpir məscidinə ibadətə gedir
dimvəoradaBuxaradatəhsilhaq

qındaelanlarastlaşdım.Anamabu
barədədedikdə,heçbirtərəddüd
süz getməyimə xeyirdua verdi.
Hətta bir qədər də israrla bildirdi
ki,bu,mənimAllahqarşısındaəh
dimdir. Beləliklə, anamın istəyi,
qəlbiminrizası,ənəsasıAllahıniz
niiləÖzbəkistanayoladüşdüm.

- Bu  xa  ra  da ali təh  sil al  ma  ğı  nız, 
qə  rib  lik  də ke  çən tə  lə  bə  lik il  lə -
ri ba  rə  də da  nı  şın.
 Buxarada mədrəsədə oxumu

şam, universitet təhsilimi Daşkənd
İslam Universitetində almışam.
Dövrünözəlliklərindənyaranan,re

jimin mahiyyətindən doğan cəhət
lərözünügöstərirdi.İstənilənhalda,
dinimizəməhəbbətdən,onundərin
liklərinəvaqifolmaqistəyindənirəli
gələn coşqu ilə bu görünən və gö
rünməyənmaneələridəfetməyiba
carırdıq.
Özbəkistandatələbəlikilləriöm

rümün ən maraqlı, unudulmaz
dövrlərindəndir.Oillərdəçətinlik
lərimdəyoxdeyildiqəribməkan
da kasıb tələbə həyatı o qədər də
asankeçmirdi.Evdəneləbirmaddi
yardımolmadığından gecələr işlə
yir,gündüzlərtəhsilalırdım.Lakin
qonaqpərvər özbək xalqının səmi
miliyi mənə tələbəlik illərinin xoş
xatirələridir. Ən əsası, mən orada
müqəddəsİslamdininəelmişəkil
də vaqif olmuşam. Özbəkistanda
dini təhsil o vaxtkı sovet gəncləri
üçünyeganə imkanolmaqlayana
şı, həm də çox dərin, məzmunlu
təhsilidi.Həminillərdəözbəktor
pağındatəhsilalangənclərdənon
larla böyük din xadimi yetişdi və
onlarınəksəriyyətibugünpostso
vetməkanında tanınmış din xadi
mikimifəaliyyətgöstərirvəyadini
idarələrdə rəhbər vəzifələrdə çalı
şırlar.Mənimtələbəlikdostlarımla
hazırda da yaxın əlaqələrim var.
Bizə təhsil verən müəllimlərimizi
hərzamanehtiramlaxatırlayıram.

- Din xa  dim  lə  ri tək  cə xalq  la bir 
yer  də ol  mur, həm də in  san  la  ra 
yol gös  tə  rir, la  zım ol  sa ağır 
gün  lər  də cə  miy  yə  tin önün  də 
ge  dir  lər. Cə  nab Şeyx, siz 1990-
cı ilin yan  var gün  lə  rin  də də 
Ba  kı  da tö  rə  di  lən döv  lət ci  na  yə-
 ti  nə öz hid  dət və eti  ra  zı  nı bil -
di  rən, dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti qar -
şı  sın  da SS  Rİ-nin im  pe  ri  ya xis -
lə  ti  ni kəs  kin bə  ya  nat  la if  şa 
edən Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye -
vin sə  si  nə səs ve  rə  rək so  vet 
döv  lə  ti  nin baş  çı  sı M.Qor  bo  ço -
va it  ti  ham və kəs  kin eti  raz do -
lu mək  tub yaz  dı  nız. Si  zi Azər -
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi -
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lənməsi, qarşısının alınmasıdır ki,
bu işdə də dini liderlərin töhfəsi
olabilər.BununlabağlıMDBDin
lərarasıŞurasınınhəmsədriolaraq,
illəröncəBMTyanındadinxadim
lərinin yüksək səviyyəli məşvərət
qurumununyaradılmasızəruriliyi
barədə təklifim olub. Siyasilərin
səhv addımları səbəbindən yara
nanmünaqişələrinbirçoxhallarda
dini liderlərin tövsiyələri sayəsin
dəqarşısınıalmaqmümkündür.
Bir məqamı vurğulamaq istər

dim.Şeyxülislamolaraq,fəaliyyət
illərim ərzində qəlbimi fəxarətlə
döyündürən məqamlar sırasında
ilk yerlərdən biriniAzərbaycanın
ümumbəşəriönəmkəsbedənide
yalarınbütündünyaictimaiyyəti
nə xitabən ucaldığı ənənəvi mə
kan statusunu qazanması tutur.
Şeyxülislam olaraq, bu böyük
miqyaslıişlərdədövlətbaşçımızın
siyasi iradəsini görmək məni ol
duqcaməmnun edir. Dünya iqti
sadiböhran, siyasigərginlik,mə
nəvisəciyyəliproblemləryaşadığı
bir dövrdə bizim Prezidentimiz
bütün bunların fövqündə dayan
maq qüdrəti nümayiş etdirir,
Azərbaycan həm millimənəvi,
həm də bəşəri dəyərlərin hamisi
olaraq çıxış edir, millətlər, din
lərarasıdialoqutəşviqedir,ədalə
təvəbeynəlxalqhüquqasöykənən
dünya düzəninə çağırışlarını bə
yan edir. Dünya miqyasında bir
çox digər uğurlarımızla yanaşı,
Uca Allahın bəyəndiyi multikul
tural yolumuzla tanınırıq, dövlət
başçımızınmüəllifiolduğuqlobal
əhəmiyyətli ideyalarlabeynəlxalq
müstəvilərə çıxırıq,Mehriban xa
nım Əliyevanın ümumbəşəri hu
manitar layihələri,mənəvi irsimi
zidövlətçilik təfəkkürü ilə ali sə
viyyədətəqdimetməsinəşahidlik
edirik.Kəskinziddiyyətlər,terror,
dinivəmillizəmindəekstremizm,
ksenofobiya,xristianofobiya,anti
semitizmvə islamofobiyanın tüğ
yanetdiyi,dinimədənidəyərlərə

savaşaçıldığınarahatdünyamıza
Azərbaycanöznadirtəcrübəsini
multikulturalizm modelini təklif
edir ki, dini lider olaraq bundan
böyük fəxr duyuram.Din,mənə
viyyatsahəsindəAzərbaycanadı
naqazanılanuğurlarda,dünyaça
pında nüfuzumuzun yüksəlmə
sindəmənimdədini lider olaraq
birtöhfəmolubsa,çoxxoşbəxtəm.
Ammagörüləsi işlərhələçoxdur.
İrəlidəbizimfəaliyyətistiqamətlə
rimizüzrəyenilayihələr,tədbirlər
planlaşdırılıb. UcaAllahın yardı
mı ilə öz məramımızı həyata ke
çirməkdədavamedəcəyik.

- Şeyx həz  rət  lə  ri, bil  di  yi  miz ki -
mi, si  zin par  la  ment  də də fəaliy-
 yə  ti  niz ol  muş  dur. Bir qə  dər bu 
ba  rə  də mə  lu  mat ve  rər  di  niz.
1989cu ildəSSRİAliSovetinə

deputat seçilən ilkmüsəlman din
xadimiyəm. 19901995ci illərdə
Azərbaycan parlamentinin depu
tatı olmuşam. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana xi
laskarkimiqayıdışının,parlament
dəmüdrik, dəyərli çıxışlarının bi
lavasitəşahidiolmuşam.

MilliMəclisin bu gündə xalqı
mızvədövlətimizinrifahvətərəq
qisi yolunda həyata keçirdiyi qa
nun yaradıcılığını yüksək dəyər
ləndirir, qabaqcıl dünya təcrübəsi
ənənələrində qurulan işinə, xarici
dövlətlərlə dostluq qruplarının
fəaliyyətlərinə böyük önəm veri
rəm.AzərbaycanRespublikasıMil
liMəclisininSədrihörmətliOqtay
Əsədovunbuişdəroluvəfəaliyyə
tidanılmazdır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi

MilliMəclisinmüxtəlifkomitələri,
özəllikləDiniqurumlarvə ictimai
birliklərkomitəsiiləuğurlu,mütə
madiəməkdaşlıqedir.Bütünbun
lar ümumdövlət, ümummilli ma
raqlara, dinimənəvi dəyərlərin
mənafeyinəxidmətgöstərir.
Jurnalınızın yaratdığı fürsətdən

istifadə edərək,MilliMəclisimizə,
hörmətlimillətvəkillərinəuğurlar
arzulayır, Uca Allahdan səy və
fəaliyyətlərinəxeyirdualardiləyi
rəm.
Vəssəlamuəleykumvərəhmə

tullahibərəkatuhu!
Mü  ba  riz Əs  gə  rov

“MilliMəclis”jurnalı
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var idi. Bu insan yenə dəHeydər
Əliyevoldu.OnunMoskvadaver
diyikəskinbəyanat20Yanvarha
disələrinə ilk obyektiv siyasi qiy
mət olmaqla yanaşı, həm də fa
ciəninəslmahiyyətini,səbəbkarla
rını, günahkarlarını tam çılpaqlığı
ilə aşkar göstərdi. Əgər o faciəli
dünənimizdəHeydərƏliyevin bi
zəvəxalqımızamənəvidəstəyiol
masaydı,bugünküsabitliyi,əmin
amanlığı, xalq və dövlət birliyini
görməkbizənəsibolmazdı.
Elə buna görə də 4 il ərzində

düzgünsiyasiqiymətinialabilmə
yən 20 Yanvar hadisələri sonralar
məhz onun hakimiyyətə yenidən
qayıdışı dönəmində SSRİ dövləti
ninAzərbaycanxalqınaqarşıtörət
diyihərbi təcavüzaktıkimisiyasi
qiymətinialdı.
Bizşəhidlərəmünasibətdəhaqq

ədalətin tam yerini tutması üçün
geniş və hərtərəfli araşdırmalar
aparacaqyeniistintaqkomissiyası
nın yaradılmasını, bu hadisələri
törədənlərin, başda Qorbaçov ol

maqlaonarəvacverənlərincinayət
məsuliyyətinə cəlb olunmasını,
Beynəlxalq Haaqa məhkəməsinə
çıxarılmasınıvacibhesabedirik.

- Şeyx həz  rət  lə  ri, siz nəin  ki Azər-
 bay  ca  nın, ümu  mi  lik  də dün  ya -
nın ic  ti  mai-si  ya  si hə  ya  tı  na da 
töh  fə ver  mək üçün müm  kün 
va  si  tə  lər  dən mak  si  mum is  ti  fa -
də edir  si  niz. Ne  cə dü  şü  nür  sü -
nüz, di  ni li  der  lə  rin ak  tiv  li  yi 
nə  ti  cə  sin  də mü  na  qi  şə  lə  rin həl-
 li  nə da  ha tez nail olu  na bi  lər -
mi?
 Münaqişə vəziyyətində olan

dövlətlərin din xadimlərinin üzə
rinəhərzamanböyükməsuliyyət
düşür. Bu məramla Ermənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağmü
naqişəsi başlayan zamandan 
1988ci ildən bəri məhz sülhün
bərqərarınaminəvasitəçilərinsəy
lərisayəsindəmüxtəlifermənidi
niliderləriiləbirmasayaoturmu
şam.RusPravoslavKilsəsibugö
rüşlərinənənəvivasitəçisikimiçı

xışedibvəmövqeləriuzlaşdırma
ğa çalışmışdır. Bundan əlavə,
Ümumdünya Kilsələr Şurasının
vasitəçiliyiiləMontredəgörüşmü
şük, Ümumgürcüstan Katolikos
PatriarxıIIİliyanınqatıldığıdörd
lük formatında da danışıqlarımız
olub.Hərdəfəgörüşlərinnəticələ
rinədairbirgəbəyanatlar imzala
mışıq, lakin təəssüf ki, erməni tə
rəfibubəyanatlarınruhunauyğun
davranışnümayişetdirmir,ocüm
lədən əsirlərlə bağlı məsələdə ar
dıcıllıqolmadı.
Erməni ekstremistlərinin din

amilini qabartmaq, bununla təəs
sübkeşlərqazanmaqistəyiolubvə
var.LakinbizbuqüvvələrinErmə
nistanAzərbaycan, Dağlıq Qara
bağmünaqişəsinədinidongeyin
dirmək, konflikti dinlərarası toq
quşma müstəvisinə daşımaq niy
yətlərinipuçedəbildik.Bunaməhz
dini liderlərin görüşləri sayəsində
nailolduq;münaqişəyədinisəciy
yəverilməsiböyükfaciələrəgətirib
çıxarabilərdi.
Bütündünya,ocümlədənermə

nilərin özləri də QarabağınAzər
baycantorpağıolduğunugözəlbi
lir. Bizə ədalətli sülh lazımdır.
Dövlətimizin dəmövqeyi belədir,
dünya birliyinin qəbul etdiyi qə
rarlar  BMTnin 4 məlum qətna
məsi yerinə yetirilməli, ərazi bü
tövlüyümüzbərpaolunmalıdır.Bu
həqiqətnəqədər tezqəbul edilər
sə, sadə erməni xalqı damüsibət
lərdən daha tez qurtular, bölgədə
sülhvətərəqqibərqərarolar.
Dinilider,dinxadimikimimən

hərzamansülhüntərəfdarıyamvə
insanqanınınaxıdılmasınınqarşı
sının alınması, müqəddəs dəyər
olaninsanhəyatınınxilasıyolunda
bütün imkanlardan istifadə edil
məsini vacib sayıram. Lakin ən
gözəlvasitəbumünaqişələrinön
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lənməsi, qarşısının alınmasıdır ki,
bu işdə də dini liderlərin töhfəsi
olabilər.BununlabağlıMDBDin
lərarasıŞurasınınhəmsədriolaraq,
illəröncəBMTyanındadinxadim
lərinin yüksək səviyyəli məşvərət
qurumununyaradılmasızəruriliyi
barədə təklifim olub. Siyasilərin
səhv addımları səbəbindən yara
nanmünaqişələrinbirçoxhallarda
dini liderlərin tövsiyələri sayəsin
dəqarşısınıalmaqmümkündür.
Bir məqamı vurğulamaq istər

dim.Şeyxülislamolaraq,fəaliyyət
illərim ərzində qəlbimi fəxarətlə
döyündürən məqamlar sırasında
ilk yerlərdən biriniAzərbaycanın
ümumbəşəriönəmkəsbedənide
yalarınbütündünyaictimaiyyəti
nə xitabən ucaldığı ənənəvi mə
kan statusunu qazanması tutur.
Şeyxülislam olaraq, bu böyük
miqyaslıişlərdədövlətbaşçımızın
siyasi iradəsini görmək məni ol
duqcaməmnun edir. Dünya iqti
sadiböhran, siyasigərginlik,mə
nəvisəciyyəliproblemləryaşadığı
bir dövrdə bizim Prezidentimiz
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həm də bəşəri dəyərlərin hamisi
olaraq çıxış edir, millətlər, din
lərarasıdialoqutəşviqedir,ədalə
təvəbeynəlxalqhüquqasöykənən
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savaşaçıldığınarahatdünyamıza
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böyük fəxr duyuram.Din,mənə
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naqazanılanuğurlarda,dünyaça
pında nüfuzumuzun yüksəlmə
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birtöhfəmolubsa,çoxxoşbəxtəm.
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- Şeyx həz  rət  lə  ri, bil  di  yi  miz ki -
mi, si  zin par  la  ment  də də fəaliy-
 yə  ti  niz ol  muş  dur. Bir qə  dər bu 
ba  rə  də mə  lu  mat ve  rər  di  niz.
1989cu ildəSSRİAliSovetinə

deputat seçilən ilkmüsəlman din
xadimiyəm. 19901995ci illərdə
Azərbaycan parlamentinin depu
tatı olmuşam. Ümummilli lider
Heydər Əliyevin Azərbaycana xi
laskarkimiqayıdışının,parlament
dəmüdrik, dəyərli çıxışlarının bi
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MilliMəclisin bu gündə xalqı
mızvədövlətimizinrifahvətərəq
qisi yolunda həyata keçirdiyi qa
nun yaradıcılığını yüksək dəyər
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tidanılmazdır.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsi

MilliMəclisinmüxtəlifkomitələri,
özəllikləDiniqurumlarvə ictimai
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madiəməkdaşlıqedir.Bütünbun
lar ümumdövlət, ümummilli ma
raqlara, dinimənəvi dəyərlərin
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Mü  ba  riz Əs  gə  rov

“MilliMəclis”jurnalı
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Hörmətliİsamüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin Elm və təh  sil ko  mi  tə  si  nin səd  ri  ni, fi  lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru  nu, pro  fes  so  ru, 

AMEA-nın hə  qi  qi üz  vü  nü, Əmək  dar elm xa  di  mi  ni ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 70 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə sə -
mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 

Siz gənc  lik il  lə  rin  dən elm və təh  si  lə ma  ra  ğı  nız  la fərq  lən  miş, Azər  bay  can  Döv  lət Pe  da  qo  ji İns  ti -
tu  tu  nu Azər  bay  can di  li və ədə  biy  ya  tı ix  ti  sa  sı üz  rə fərq  lən  mə dip  lo  mu ilə bi  tir  mi  si  niz. Müəl  lim ki  mi 
ça  lış  dı  ğı  nız dövr  də el  mə olan hə  və  si  niz sa  yə  sin  də na  mi  zəd  lik dis  ser  ta  si  ya  sı mü  da  fiə edə  rək fi  lo  lo  gi  ya 
elm  lə  ri na  mi  zə  di, son  ra isə fi  lo  lo  gi  ya elm  lə  ri dok  to  ru el  mi də  rə  cə  lə  ri  ni al  mı  sı  nız. Alim ki  mi Si  zin 
fəaliy  yə  ti  niz bey  nəl  xalq elm ocaq  la  rı  nın da diq  qə  ti  ni cəlb et  miş, BMT nəz  din  də Bey  nəl  xalq İn  for  ma-
 si  ya  laş  dır  ma Aka  de  mi  ya  sı  nın, Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti  nin Ata  türk Mə  də  niy  yət, Dil və Ta  rix Yük  sək 
Qu  ru  mu  nun üz  vü se  çil  mi  si  niz.  

Siz fəaliy  yə  ti  niz döv  rün  də tə  lə  bə  lə  rə qay  ğı  keş mü  na  si  bə  ti  niz və ida  rəet  mə ba  ca  rı  ğı  nız  la müəl  lim-
tə  lə  bə kol  lek  ti  vi  nin rəğ  bə  ti  ni qa  zan  mış, əv  vəl  cə Nax  çı  van Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin el  mi iş  lər üz  rə pro-
 rek  to  ru, 1996-cı il  dən 2013-cü ilə  dək isə hə  min təh  sil oca  ğı  nın rek  to  ru və  zi  fə  lə  rin  də ça  lış  mı  sı  nız. 
2013-cü il  dən bu  gü  nə  dək AMEA-nın vit  se-pre  zi  den  ti ki  mi mü  hüm bir və  zi  fə  də Azər  bay  can el  mi  nin 
in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  lə  ri  ni  zi ve  rir  si  niz. 

Siz həm də ma  raq  lı mo  noq  ra  fi  ya  la  rın, on  lar  ca ki  ta  bın, dərs  li  yin, 450-yə ya  xın el  mi mə  qa  lə  nin və 
me  to  dik və  sait  lə  rin müəl  li  fi ki  mi ta  nı  nır  sı  nız. Si  zin el  mi mə  qa  lə  lə  ri  niz Azər  bay  can  la ya  na  şı, Tür  ki -
yə, Ru  si  ya, İran, Fran  sa, Gür  cüs  tan, Mi  sir, Pa  kis  tan, Bol  qa  rıs  tan və baş  qa öl  kə  lər  də müx  tə  lif dil  lər-
 də nəşr olun  muş  dur. 

Xid  mət  lə  ri  niz döv  lə  ti  miz tə  rə  fin  dən yük  sək də  yər  lən  di  ril  miş, öl  kə  mi  zin ali mü  ka  fat  la  rı olan 
“Şöh  rət” və “Şə  rəf” or  den  lə  ri ilə təl  tif edil  mi  si  niz.  

Siz həm də öl  kə  miz  də apa  rı  cı si  ya  si par  ti  ya olan Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın üz  vü, cə  miy  yət  də 
ge  dən pro  ses  lə  rə hə  mi  şə prin  si  pial və  tən  daş möv  qe  yi ilə se  çi  lən zi  ya  lı ki  mi rəğ  bət qa  zan  mı  sı  nız.

Əl  də et  di  yi  niz hör  mət və eh  ti  ram Si  zə Nax  çı  van MR-in I və II ça  ğı  rış Ali Məc  li  si  nə, son  ra isə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın III, IV və V  ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  si  nə  seç  ki  lər  də de  pu  tat man  da  tı qa  zan-
 dır  mış  dır. Bu gün müs  tə  qil Azər  bay  can par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı, Mil  li Məc  li  sin Elm və təh  sil ko  mi-
 tə  si  nin səd  ri ola  raq qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı işin  də, elə  cə də Azər  bay  ca  nın Bel  çi  ka, Çin, İran, Es  to  ni  ya, 
Qa  za  xıs  tan, Qə  tər, Türk  mə  nis  tan və Ya  po  ni  ya ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı  nın 
üz  vü ki  mi par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın in  ki  şa  fın  da ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. 

Hör  mət  li İsa müəl  lim! 
Si  zi 70 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, ya  şı  nı  zın bu müd  rik  lik ça  ğın-

 da  Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı və çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni  uğur  lar di  lə  yi  rəm. 
 Hörmətlə,

OQ  TAY ƏSƏ  DOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,21sentyabr2019cuil

İ.ə.Həbibbəylinin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” 
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında 

azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin23-cübəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:

AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınavəelmin
inkişafında xidmətlərinə görə İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli 1-ci dərəcəli “Vətənə
xidmətəgörə”ordeniilətəltifedilsin.

İlHam əlİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakışəhəri,15oktyabr2019-cuil

İSAHƏBİBBƏYLİ70
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 dır  mış  dır. Bu gün müs  tə  qil Azər  bay  can par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı, Mil  li Məc  li  sin Elm və təh  sil ko  mi-
 tə  si  nin səd  ri ola  raq qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı işin  də, elə  cə də Azər  bay  ca  nın Bel  çi  ka, Çin, İran, Es  to  ni  ya, 
Qa  za  xıs  tan, Qə  tər, Türk  mə  nis  tan və Ya  po  ni  ya ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı  nın 
üz  vü ki  mi par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın in  ki  şa  fın  da ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. 

Hör  mət  li İsa müəl  lim! 
Si  zi 70 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, ya  şı  nı  zın bu müd  rik  lik ça  ğın-

 da  Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı və çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni  uğur  lar di  lə  yi  rəm. 
 Hörmətlə,

OQ  TAY ƏSƏ  DOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,21sentyabr2019cuil

İ.ə.Həbibbəylinin 1-ci dərəcəli “Vətənə xidmətə görə” 
ordeni ilə təltif edilməsi haqqında 

azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin23-cübəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:

AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınavəelmin
inkişafında xidmətlərinə görə İsa Əkbər oğlu Həbibbəyli 1-ci dərəcəli “Vətənə
xidmətəgörə”ordeniilətəltifedilsin.

İlHam əlİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakışəhəri,15oktyabr2019-cuil

İSAHƏBİBBƏYLİ70
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HörmətliNizamimüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı və ic  ti  mai xa  di  mi, gör  kəm  li dil  çi-ədə  biy  yat  şü  nas ali  mi, pro  fes  so-

 ru, Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın hə  qi  qi üz  vü  nü, Əmək  dar elm xa  di  mi  ni, Ata  türk Mər-
 kə  zi  nin rəh  bə  ri  ni, Dün  ya Al  pa  qut Fe  de  ra  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti  ni ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 60 il  li  yi mü  na-
 si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 

Öm  rü  nü el  min in  ki  şa  fı  na, mü  qəd  dəs Azər  bay  can di  li  nin saf  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı  na və ya  şa  dıl  ma  sı  na 
həsr et  miş zi  ya  lı, is  te  dad  lı alim ki  mi Siz Azər  bay  ca  nı ge  niş bir coğ  ra  fi  ya  da - bü  tün türk dün  ya  sın  da 
la  yi  qin  cə təm  sil edir  si  niz. İlk gənc  lik il  lə  rin  dən me  yil sal  dı  ğı  nız el  mi-təd  qi  qat  lar mil  li dil  çi  lik el  mi  nin 
və tür  ko  lo  gi  ya  nın in  ki  şa  fı  na də  yər  li töh  fə  lər ver  miş  dir. Azər  bay  can di  li  nin və ədə  biy  ya  tı  nın ta  ri  xi  nə, 
ədə  bi tən  qi  də və ədə  bi-es  te  tik fik  rin nə  zə  ri mə  sə  lə  lə  ri  nə, azər  bay  can  şü  nas  lı  ğın in  ki  şaf ta  ri  xi  nə, ümu  mi 
tür  ko  lo  gi  ya  ya, qə  dim türk  lə  rin və türk xalq  la  rı  nın ədə  bi abi  də  si  nə çev  ril  miş epos  la  ra, öl  kə  miz  də ge  dən 
müasir ədə  bi pro  se  slərə dair əsər  lə  ri  niz el  mi-ədə  bi ic  ti  maiy  yət tə  rə  fin  dən yük  sək də  yər  lən  di  ril  miş  dir. 
Siz 500-dən çox el  mi mə  qa  lə  nin, o cüm  lə  dən san  bal  lı mo  noq  ra  fi  ya  la  rın müəl  li  fi  si  niz. Xa  ri  ci  öl  kə  lər  də 
ke  çi  ri  lən bey  nəl  xalq konf  rans  lar  da oxu  du  ğu  nuz mə  ru  zə  lər hər za  man bö  yük ma  raq do  ğu  rur.  

Ni  za  mi müəl  lim, AMEA-nın Nə  si  mi adı  na Dil  çi  lik İns  ti  tu  tun  da, Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  tin -
də, “Ədə  biy  yat və in  cə  sə  nət” qə  ze  ti re  dak  si  ya  sın  da ça  lış  dı  ğı  nız il  lər el  mi ta  pın  tı  lar ba  xı  mın  dan 
məh  sul  dar ol  muş  dur. BDU-da el  mi-pe  da  qo  ji fəaliy  yət gös  tər  di  yi  niz onil  lik  lər, Fi  lo  lo  gi  ya fa  kül  tə -

si  nin de  ka  nı ol  du  ğu  nuz dövr tə  lə  bə  lə  rin yad  da  şı  na unu  dul  maz sə  hi  fə  lər yaz  mış  dır. Siz ta  nın  mış 
aka  de  mik, Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi  nin nü  fuz  lu üz  vü ki  mi bir sı  ra döv  ri mət  bu nəşr  lə  rin, el  mi-
ədə  bi or  qan  la  rın re  dak  si  ya he  yət  lə  ri  nin üz  vü  sü  nüz. 19 il  dir ki, Azər  bay  can  da Ata  türk Mər  kə  zi  nə 
uğur  la rəh  bər  lik edir, türk xalq  la  rı ara  sın  da in  teq  ra  si  ya  nın ge  niş  lən  mə  si  nə töh  fə  lər ve  rir  si  niz. 

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı olan YAP-ın sı  ra  la  rın  da hər za  man cə  miy  yət  də ge  dən 
ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lər  də prin  si  pial  lıq nü  ma  yiş et  di  rir  si  niz.  Xalq Si  zə əsl zi  ya  lı, və  tən  pər  vər-alim 
ki  mi bö  yük eti  mad bəs  lə  yir. Dörd seç  kidə dal  ba  dal Mil  li Məc  li  sə üzv se  çil  mə  yi  niz, de  pu  tat man -
da  tı qa  zan  ma  ğı  nız el mə  həb  bə  ti  nin tə  cəs  sü  mü  dür. Ha  zır  da par  la  men  tin  İc  ti  mai bir  lik  lər və di  ni 
qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin üz  vü ki  mi qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na də  yər  li töh  fə  lər ve  rir  si  niz. To  po  ni  mi  ya ko -
mis  si  ya  sın  da dil  çi-alim möv  qe  yi  niz  lə fərq  lə  nir  si  niz. Siz Bəh  reyn  lə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, Tür  ki  yə, Kü  veyt, Qa  za  xıs  tan və Qır  ğı  zıs  tan  la ana  lo  ji qrup  la  rın üz  vü ki  mi 
Mil  li Məc  li  sin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin ge  niş  lən  mə  sin  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. TÜRK  PA-da 
Azər  bay  can par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz  vü ki  mi fəaliy  yə  ti  niz də təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Hör  mət  li Ni  za  mi müəl  lim! 
Si  zi 60 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, gör  kəm  li alim və fəal ic  ti-

 mai xa  dim ki  mi fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni uğur  lar di  lə  yir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı, 
xoş  bəxt  lik  ar  zu  la  yı  ram. 

Hörmətlə,
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,21sentyabr2019cuil

N.Q.Cəfərovun “şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında 
azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin23-cübəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:

AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınavəelmin
inkişafındaxidmətlərinəgörəNizamiQuluoğluCəfərov“Şöhrət”ordeniilətəltif
edilsin.

İlHam əlİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakışəhəri,20sentyabr2019-cuil

NİZAMİCƏFƏROV60
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HörmətliNizamimüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı və ic  ti  mai xa  di  mi, gör  kəm  li dil  çi-ədə  biy  yat  şü  nas ali  mi, pro  fes  so-

 ru, Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi  ya  sı  nın hə  qi  qi üz  vü  nü, Əmək  dar elm xa  di  mi  ni, Ata  türk Mər-
 kə  zi  nin rəh  bə  ri  ni, Dün  ya Al  pa  qut Fe  de  ra  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti  ni ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 60 il  li  yi mü  na-
 si  bə  ti ilə sə  mi  mi qəlb  dən təb  rik edi  rəm. 

Öm  rü  nü el  min in  ki  şa  fı  na, mü  qəd  dəs Azər  bay  can di  li  nin saf  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı  na və ya  şa  dıl  ma  sı  na 
həsr et  miş zi  ya  lı, is  te  dad  lı alim ki  mi Siz Azər  bay  ca  nı ge  niş bir coğ  ra  fi  ya  da - bü  tün türk dün  ya  sın  da 
la  yi  qin  cə təm  sil edir  si  niz. İlk gənc  lik il  lə  rin  dən me  yil sal  dı  ğı  nız el  mi-təd  qi  qat  lar mil  li dil  çi  lik el  mi  nin 
və tür  ko  lo  gi  ya  nın in  ki  şa  fı  na də  yər  li töh  fə  lər ver  miş  dir. Azər  bay  can di  li  nin və ədə  biy  ya  tı  nın ta  ri  xi  nə, 
ədə  bi tən  qi  də və ədə  bi-es  te  tik fik  rin nə  zə  ri mə  sə  lə  lə  ri  nə, azər  bay  can  şü  nas  lı  ğın in  ki  şaf ta  ri  xi  nə, ümu  mi 
tür  ko  lo  gi  ya  ya, qə  dim türk  lə  rin və türk xalq  la  rı  nın ədə  bi abi  də  si  nə çev  ril  miş epos  la  ra, öl  kə  miz  də ge  dən 
müasir ədə  bi pro  se  slərə dair əsər  lə  ri  niz el  mi-ədə  bi ic  ti  maiy  yət tə  rə  fin  dən yük  sək də  yər  lən  di  ril  miş  dir. 
Siz 500-dən çox el  mi mə  qa  lə  nin, o cüm  lə  dən san  bal  lı mo  noq  ra  fi  ya  la  rın müəl  li  fi  si  niz. Xa  ri  ci  öl  kə  lər  də 
ke  çi  ri  lən bey  nəl  xalq konf  rans  lar  da oxu  du  ğu  nuz mə  ru  zə  lər hər za  man bö  yük ma  raq do  ğu  rur.  

Ni  za  mi müəl  lim, AMEA-nın Nə  si  mi adı  na Dil  çi  lik İns  ti  tu  tun  da, Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  tin -
də, “Ədə  biy  yat və in  cə  sə  nət” qə  ze  ti re  dak  si  ya  sın  da ça  lış  dı  ğı  nız il  lər el  mi ta  pın  tı  lar ba  xı  mın  dan 
məh  sul  dar ol  muş  dur. BDU-da el  mi-pe  da  qo  ji fəaliy  yət gös  tər  di  yi  niz onil  lik  lər, Fi  lo  lo  gi  ya fa  kül  tə -

si  nin de  ka  nı ol  du  ğu  nuz dövr tə  lə  bə  lə  rin yad  da  şı  na unu  dul  maz sə  hi  fə  lər yaz  mış  dır. Siz ta  nın  mış 
aka  de  mik, Azər  bay  can Ya  zı  çı  lar Bir  li  yi  nin nü  fuz  lu üz  vü ki  mi bir sı  ra döv  ri mət  bu nəşr  lə  rin, el  mi-
ədə  bi or  qan  la  rın re  dak  si  ya he  yət  lə  ri  nin üz  vü  sü  nüz. 19 il  dir ki, Azər  bay  can  da Ata  türk Mər  kə  zi  nə 
uğur  la rəh  bər  lik edir, türk xalq  la  rı ara  sın  da in  teq  ra  si  ya  nın ge  niş  lən  mə  si  nə töh  fə  lər ve  rir  si  niz. 

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı olan YAP-ın sı  ra  la  rın  da hər za  man cə  miy  yət  də ge  dən 
ic  ti  mai-si  ya  si pro  ses  lər  də prin  si  pial  lıq nü  ma  yiş et  di  rir  si  niz.  Xalq Si  zə əsl zi  ya  lı, və  tən  pər  vər-alim 
ki  mi bö  yük eti  mad bəs  lə  yir. Dörd seç  kidə dal  ba  dal Mil  li Məc  li  sə üzv se  çil  mə  yi  niz, de  pu  tat man -
da  tı qa  zan  ma  ğı  nız el mə  həb  bə  ti  nin tə  cəs  sü  mü  dür. Ha  zır  da par  la  men  tin  İc  ti  mai bir  lik  lər və di  ni 
qu  rum  lar ko  mi  tə  si  nin üz  vü ki  mi qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na də  yər  li töh  fə  lər ve  rir  si  niz. To  po  ni  mi  ya ko -
mis  si  ya  sın  da dil  çi-alim möv  qe  yi  niz  lə fərq  lə  nir  si  niz. Siz Bəh  reyn  lə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, Tür  ki  yə, Kü  veyt, Qa  za  xıs  tan və Qır  ğı  zıs  tan  la ana  lo  ji qrup  la  rın üz  vü ki  mi 
Mil  li Məc  li  sin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin ge  niş  lən  mə  sin  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. TÜRK  PA-da 
Azər  bay  can par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz  vü ki  mi fəaliy  yə  ti  niz də təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Hör  mət  li Ni  za  mi müəl  lim! 
Si  zi 60 il  lik yu  bi  le  yi  niz mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha ürək  dən təb  rik edir, gör  kəm  li alim və fəal ic  ti-

 mai xa  dim ki  mi fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni uğur  lar di  lə  yir, Si  zə uzun ömür, möh  kəm can sağ  lı  ğı, 
xoş  bəxt  lik  ar  zu  la  yı  ram. 

Hörmətlə,
OQ  TAY ƏSƏ  DOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,21sentyabr2019cuil

N.Q.Cəfərovun “şöhrət” ordeni ilə təltif edilməsi haqqında 
azərbaycan respublikası Prezidentinin Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-cumaddəsinin23-cübəndini
rəhbərtutaraqqəraraalıram:

AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəyatındafəaliştirakınavəelmin
inkişafındaxidmətlərinəgörəNizamiQuluoğluCəfərov“Şöhrət”ordeniilətəltif
edilsin.

İlHam əlİYEV
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti

Bakışəhəri,20sentyabr2019-cuil

NİZAMİCƏFƏROV60
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HörmətliAdilmüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 50 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi 

qəlb  dən təb  rik edi  rəm.
Siz qə  dim Nax  çı  van tor  pa  ğın  da  dün  ya  ya  göz  aç  sa  nız  da, or  ta təh  si  li  ni  zi Ba  kı şə -

hə  rin  də al  mış, id  man  tə  ma  yül  lü  or  ta mək  tə  bi  bi  tir  mi  si  niz. Ru  si  ya  Fe  de  ra  si  ya  sı  nın 
Sankt-Pe  ter  burq şə  hə  rin  də  ki  Ali Hər  bi Də  niz  çi  lik Akademiyasında təh  si  li  ni  zi ba  şa vu  ra-
 raq, və  tə  nə  dön  dük  dən son  ra Mü  da  fiə  Na  zir  li  yi  nin  Hər  bi Dəniz  Qüv  və  lə  rin  də  za  bit  
ki  mi ilk əmək fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  sı  nız. 

Uşaq  lıq  dan  xə  ya  lı  nı  qur  du  ğu  nuz  po  lis  sis  te  min  də  ça  lış  maq, in  san  la  rın  asa  yi  şi  
ke  şi  yin  də  dur  maq ar  zu  su ilə  1994-cü il  dən eti  ba  rən Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi  nin ta  be  çi  li -
yin  də olan müx  tə  lif ida  rə  lər  də ça  lış  mı  sı  nız. Bu sa  hə  də  ki bi  lik  lə  ri  ni  zi tək  mil  ləş  dir  mək 
üçün 1998-ci il  də Po  lis Aka  de  mi  ya  sı  nı  bi  tir  mi  si  niz. 

 Uzun il  lər Ba  kı şə  hə  rin  də Sə  bail RPİ-nin  39-cu  po  lis böl  mə  sin  də  ci  na  yət-ax  ta  rış  üz -
rə baş əmə  liy  yat mü  vək  ki  li, rəis müavi  ni,  Ba  kı-Bə  rə ke  çi  din  də  Xətt po  lis şö  bə  si  nin rəisi,  
Bro  kon  yer  li  yə  qar  şı mü  ba  ri  zə  və ba  lıq eh  ti  yat  la  rın  da  mü  ha  fi  zə  böl  mə  si  nin  ins  pek  to  ru,  
Bi  nə  qə  di RPİ-nin  Nar  ko  tik  lər  lə mü  ba  ri  zə  böl  mə  si  nin rəisi, Ya  sa  mal RPİ-nin  Ci  na  yət-ax-
 ta  rış şö  bə  si  nin rəisi, Nə  ri  ma  nov RPİ-nin 16-cı  po  lis  böl  mə  si  nin  rəisi ki  mi mə  sul iş  lər  də 
ça  lış  mı  sı  nız. Hə  mi  şə öz işi  ni  zə vic  dan və  mə  su  liy  yət  lə  ya  naş  mış, əda  lət  li  və ob  yek  tiv möv-
 qe nü  ma  yiş et  di  rə  rək pol  kov  nik-ley  te  nant  rüt  bə  si  nə qə  dər yük  səl  mi  si  niz. 

Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, Si  zin bu sa  hə  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  diq  qət  dən kə  nar  da qal  ma-
 mış, 2005-ci il  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin fər  ma  nı ilə po  lis əla  çı  sı ki  mi “İgid  li  yə gö  rə” 
me  da  lı ilə təl  tif olun  mu  su  nuz. Siz  həm  çi  nin Ba  kı Döv  lət  Uni  ver  si  te  ti  nin  Hü  quq  fa -
kül  tə  si  nin ma  gist  ra  tu  ra  sı  nı bi  tir  miş, hə  min fa  kül  tə  də “Küt  lə  vi iğ  ti  şaş  lar  la  mü  ba  ri  zə  nin  
ci  na  yət  hü  qu  qu və kri  mi  no  lo  ji prob  lem  lə  ri” möv  zu  sun  da  el  mi iş mü  da  fiə edə  rək hü  quq 
elm  lə  ri üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru  alim  lik də  rə  cə  si  nə la  yiq  gö  rül  mü  sü  nüz.

 Siz ey  ni za  man  da öl  kə  də  ta  nın  mış id  man us  ta  sı ki  mi ad-san qa  zan  mı  sı  nız. Gənc 
yaş  la  rı  nız  dan  id  ma  nın cü  do gü  ləş nö  vü ilə ak  tiv məş  ğul ol  muş,  müx  tə  lif öl  kə  lər  də Azər-
 bay  ca  nı la  yi  qin  cə təm  sil et  miş, mü  qəd  dəs  bay  ra  ğı  mı  zı  yük  sək  lə  rə qal  dır  mış, və  tə  nə çox-
 say  lı mü  ka  fat və me  dal  lar  la dön  mü  sü  nüz. 20 il  dir ki, Azər  bay  can Kik  bok  sinq  Fe  de  ra  si -

ya  sı  nın pre  zi  den  ti ki  mi  bu  id  man nö  vü ilə məş  ğul olan gənc nəs  lə bö  yük diq  qət və 
qay  ğı ilə ya  na  şır,  id  ma  nın in  ki  şa  fı  na öz la  yiq  li töh  fə  lə  ri  ni  zi ve  rir  si  niz.  

Heç də tə  sa  dü  fi  de  yil ki,  3-cü  də  fə  dir ki, Nə  ri  ma  nov ra  yon  se  çi  ci  lə  ri  nin eti  ma  dı  nı 
qa  za  na  raq  müs  tə  qil Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin de  pu  ta  tı se  çi  lir  si  niz. Bu gün par  la -
men  tin Mü  da  fiə, təh  lü  kə  siz  lik və kor  rup  si  ya  ilə mü  ba  ri  zə  ko  mi  tə  si  nin üz  vü ki  mi qa  nun 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı işin  də, öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın  tək -
mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. Azər  bay  can-Qa  za  xıs  tan par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, Avst  ra  li  ya, Ye  ni Zel  lan  di  ya, Be  la  rus, Tür  ki  yə, Çe  xi-
 ya, Çin, Lit  va, Ni  der  land iş  çi  qrup  la  rı  nın üz  vü ki  mi par  la  men  tin bey  nəl  xalq  əla  qə  lə  ri -
nin in  ki  şa  fın  da  səy  lə  ri  ni  zi əsir  gə  mir  si  niz. Se  çi  ci  lə  ri  niz  lə mü  tə  ma  di ola  raq gö  rü  şür, on -
la  rın qay  ğı və prob  lem  lə  ri  nin həl  lin  də əli  niz  dən gə  lə  ni edir  si  niz. Siz MDB Par  la  ment  lə r- 
a  ra  sı As  samb  le  ya  sın  da Mil  li Məc  li  si təm  sil edən fəal de  pu  tat  lar  dan  sı  nız.

Hör  mət  li  Adil müəl  lim! 
Si  zi  yu  bi  le  yi  niz  mü  na  si  bə  ti ilə  bir da  ha ürək  dən  təb  rik edir, Si  zə uzun ömür, möh-

 kəm can sağ  lı  ğı, işi  niz  də və  fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.
Hörmətlə,

OQ  TAY ƏSƏ  DOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,25sentyabr2019cuil
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HörmətliAdilmüəllim!
Si  zi - Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı  nı ana  dan ol  ma  ğı  nı  zın 50 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə sə  mi  mi 

qəlb  dən təb  rik edi  rəm.
Siz qə  dim Nax  çı  van tor  pa  ğın  da  dün  ya  ya  göz  aç  sa  nız  da, or  ta təh  si  li  ni  zi Ba  kı şə -

hə  rin  də al  mış, id  man  tə  ma  yül  lü  or  ta mək  tə  bi  bi  tir  mi  si  niz. Ru  si  ya  Fe  de  ra  si  ya  sı  nın 
Sankt-Pe  ter  burq şə  hə  rin  də  ki  Ali Hər  bi Də  niz  çi  lik Akademiyasında təh  si  li  ni  zi ba  şa vu  ra-
 raq, və  tə  nə  dön  dük  dən son  ra Mü  da  fiə  Na  zir  li  yi  nin  Hər  bi Dəniz  Qüv  və  lə  rin  də  za  bit  
ki  mi ilk əmək fəaliy  yə  ti  nə baş  la  mı  sı  nız. 

Uşaq  lıq  dan  xə  ya  lı  nı  qur  du  ğu  nuz  po  lis  sis  te  min  də  ça  lış  maq, in  san  la  rın  asa  yi  şi  
ke  şi  yin  də  dur  maq ar  zu  su ilə  1994-cü il  dən eti  ba  rən Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi  nin ta  be  çi  li -
yin  də olan müx  tə  lif ida  rə  lər  də ça  lış  mı  sı  nız. Bu sa  hə  də  ki bi  lik  lə  ri  ni  zi tək  mil  ləş  dir  mək 
üçün 1998-ci il  də Po  lis Aka  de  mi  ya  sı  nı  bi  tir  mi  si  niz. 

 Uzun il  lər Ba  kı şə  hə  rin  də Sə  bail RPİ-nin  39-cu  po  lis böl  mə  sin  də  ci  na  yət-ax  ta  rış  üz -
rə baş əmə  liy  yat mü  vək  ki  li, rəis müavi  ni,  Ba  kı-Bə  rə ke  çi  din  də  Xətt po  lis şö  bə  si  nin rəisi,  
Bro  kon  yer  li  yə  qar  şı mü  ba  ri  zə  və ba  lıq eh  ti  yat  la  rın  da  mü  ha  fi  zə  böl  mə  si  nin  ins  pek  to  ru,  
Bi  nə  qə  di RPİ-nin  Nar  ko  tik  lər  lə mü  ba  ri  zə  böl  mə  si  nin rəisi, Ya  sa  mal RPİ-nin  Ci  na  yət-ax-
 ta  rış şö  bə  si  nin rəisi, Nə  ri  ma  nov RPİ-nin 16-cı  po  lis  böl  mə  si  nin  rəisi ki  mi mə  sul iş  lər  də 
ça  lış  mı  sı  nız. Hə  mi  şə öz işi  ni  zə vic  dan və  mə  su  liy  yət  lə  ya  naş  mış, əda  lət  li  və ob  yek  tiv möv-
 qe nü  ma  yiş et  di  rə  rək pol  kov  nik-ley  te  nant  rüt  bə  si  nə qə  dər yük  səl  mi  si  niz. 

Heç də tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, Si  zin bu sa  hə  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  diq  qət  dən kə  nar  da qal  ma-
 mış, 2005-ci il  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin fər  ma  nı ilə po  lis əla  çı  sı ki  mi “İgid  li  yə gö  rə” 
me  da  lı ilə təl  tif olun  mu  su  nuz. Siz  həm  çi  nin Ba  kı Döv  lət  Uni  ver  si  te  ti  nin  Hü  quq  fa -
kül  tə  si  nin ma  gist  ra  tu  ra  sı  nı bi  tir  miş, hə  min fa  kül  tə  də “Küt  lə  vi iğ  ti  şaş  lar  la  mü  ba  ri  zə  nin  
ci  na  yət  hü  qu  qu və kri  mi  no  lo  ji prob  lem  lə  ri” möv  zu  sun  da  el  mi iş mü  da  fiə edə  rək hü  quq 
elm  lə  ri üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru  alim  lik də  rə  cə  si  nə la  yiq  gö  rül  mü  sü  nüz.

 Siz ey  ni za  man  da öl  kə  də  ta  nın  mış id  man us  ta  sı ki  mi ad-san qa  zan  mı  sı  nız. Gənc 
yaş  la  rı  nız  dan  id  ma  nın cü  do gü  ləş nö  vü ilə ak  tiv məş  ğul ol  muş,  müx  tə  lif öl  kə  lər  də Azər-
 bay  ca  nı la  yi  qin  cə təm  sil et  miş, mü  qəd  dəs  bay  ra  ğı  mı  zı  yük  sək  lə  rə qal  dır  mış, və  tə  nə çox-
 say  lı mü  ka  fat və me  dal  lar  la dön  mü  sü  nüz. 20 il  dir ki, Azər  bay  can Kik  bok  sinq  Fe  de  ra  si -

ya  sı  nın pre  zi  den  ti ki  mi  bu  id  man nö  vü ilə məş  ğul olan gənc nəs  lə bö  yük diq  qət və 
qay  ğı ilə ya  na  şır,  id  ma  nın in  ki  şa  fı  na öz la  yiq  li töh  fə  lə  ri  ni  zi ve  rir  si  niz.  

Heç də tə  sa  dü  fi  de  yil ki,  3-cü  də  fə  dir ki, Nə  ri  ma  nov ra  yon  se  çi  ci  lə  ri  nin eti  ma  dı  nı 
qa  za  na  raq  müs  tə  qil Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin de  pu  ta  tı se  çi  lir  si  niz. Bu gün par  la -
men  tin Mü  da  fiə, təh  lü  kə  siz  lik və kor  rup  si  ya  ilə mü  ba  ri  zə  ko  mi  tə  si  nin üz  vü ki  mi qa  nun 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı işin  də, öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın  tək -
mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir  si  niz. Azər  bay  can-Qa  za  xıs  tan par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri, Avst  ra  li  ya, Ye  ni Zel  lan  di  ya, Be  la  rus, Tür  ki  yə, Çe  xi-
 ya, Çin, Lit  va, Ni  der  land iş  çi  qrup  la  rı  nın üz  vü ki  mi par  la  men  tin bey  nəl  xalq  əla  qə  lə  ri -
nin in  ki  şa  fın  da  səy  lə  ri  ni  zi əsir  gə  mir  si  niz. Se  çi  ci  lə  ri  niz  lə mü  tə  ma  di ola  raq gö  rü  şür, on -
la  rın qay  ğı və prob  lem  lə  ri  nin həl  lin  də əli  niz  dən gə  lə  ni edir  si  niz. Siz MDB Par  la  ment  lə r- 
a  ra  sı As  samb  le  ya  sın  da Mil  li Məc  li  si təm  sil edən fəal de  pu  tat  lar  dan  sı  nız.

Hör  mət  li  Adil müəl  lim! 
Si  zi  yu  bi  le  yi  niz  mü  na  si  bə  ti ilə  bir da  ha ürək  dən  təb  rik edir, Si  zə uzun ömür, möh-

 kəm can sağ  lı  ğı, işi  niz  də və  fəaliy  yə  ti  niz  də ye  ni-ye  ni uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.
Hörmətlə,

OQ  TAY ƏSƏ  DOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakışəhəri,25sentyabr2019cuil
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simdəozamanAzərbaycanDövlət
Neft Şirkətinin birinci vitseprezi
dentivəzifəsini tutancənabİlham
Əliyevomüqavilənibeləxarakte
rizə edirdi: “1993cü ilin yazında
Azərbaycanın əvvəlki rəhbərliyi
tərəfindəneləbirmüqaviləvarian
tıhazırlanmışdıki,əgəroimzalan
saydı, ölkə iqtisadiyyatına böyük
zərərgətirmişolardı.XalqCəbhəsi
rejimiözacınacaqlıvəziyyətiniheç
olmasa bir qədər yaxşılaşdırmaq
üçünmüqavilənihərcürşərtlərlə,
ən yararsız, hətta milli mənafeyə
ziddolanşərtlərləimzalamağaha
zıridi.Onlaranlamırdılar,heçan
lamaqbeləistəmirdilərki,müqavi
ləninşərtləriAzərbaycanıniqtisadi
inkişafıüçünnədeməkdir”.
Birsözlə,beləbirmüqaviləAzər

baycan xalqının halal sərvətlərinin
yadlarayedirdilməsi,yenicəmüstə
qillik əldə etmişdövlətinmüstəm
ləkə siyasətinin qurbanına çevril
məsiməqsədinəxidmətedirdi.
HeydərƏliyevin apardığı haqq

davasındakıənyaxınsilahdaşıİl
hamƏliyevbeləçətinbirməqam
da da yenə onun yanından ayrıl
madı…
Uluöndərinənetibarlı, işgüzar

və bacarıqlı köməkçisi kimi yeni
neft strategiyasının hazırlanması
prosesindəöz töhfələriniverməyə
başladı…
Azərbaycan Respublikası Döv

lətNeft Şirkətinin beynəlxalq əla
qələr üzrə vitseprezidenti vəzifə
sinə təyinatından cəmi iki həftə
sonraHeydərƏliyevonuneftmü
qaviləsi layihəsinin hazırlanması
məqsədiiləəvvəlTürkiyəyə,daha
sonraisəABŞınHyustonşəhərinə
göndərdi.
Elmi fəaliyyətiQərb siyasətinin

tədqiqiiləbağlıolanİlhamƏliyev
nəzəribilgilərininvəpeşəkardip
lomatik bacarıqlarının səfərbərliyi
iləQərbşirkətlərində inamvəeti
mad formalaşdırmağa nail oldu.
Onları məhz Azərbaycanın milli
maraqlarına və siyasiiqtisadimə

nafeyinəuyğunmüqaviləni imza
lamağarazısaldı…
Xatırlayandaindihərşeyadama

oqədərheyrətamizgəlirki…
Müstəqilliyini cəmi 3 ildir əldə

etmiş,odövrəqədərdünyadaolsa
olsasovetlərölkəsininkeçmişəya
lətlərindənbirikimitanınanbalaca
birdövlətingəncməmurudünya
nın iqtisadimənzərəsinimüəyyən
edən enerji nəhənglərinin rəhbər
ləriiləüzüzədayanıbAzərbaycan
davasıaparır…
Onlarıhəmin illərdə taleyihələ

qeyrimüəyyənolan,müharibədən
yenicəçıxmış,gülləsəslərihələdə
kəsilməmiş bir ölkənin gələcəyinə
inandırır…
Onlarınenerjilayihələriiləbağlı

müsbət qərar vermələrinə nail
olur…
AmmabütünbunlaraİlhamƏli

yevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
qazandığı nailiyyətlərin bu üzün
dənnəzərsalarkənheçbirheyrətə
yer olmadığının da fərqinə varır
san…
İlhamƏliyevAzərbaycan tarixi

üçünkimolduğunu,kimolacağını
hələ onda təsdiqləmişdi.Hələ on
da göstərmişdi ki, o, ən çətin, ən
mürəkkəb şəraitlərdə belə Azər
baycan davasını zəfərlə başa çat
dırmaqəzmindədir.

g � h

İllərsonraİlhamƏliyeveyniqə
tiyyəti BakıTbilisiCeyhan, Bakı
TbilisiƏrzurum, BakıTbilisiQars
kimiqlobal enerjikommunikasiya
layihələrinin reallaşdırılmasında
dagöstərəcək,HeydərƏliyevinar
zularını birbir reallığa çevirəcək,
əfsanələri həqiqətlərlə qovuşdura
caqdı.
1994cü ildə onlarla danışıqlar

aparmaqüçünABŞınHyustonşə
hərinəgəlmişucaboylu,gülümsər
çöhrəli,gəncazərbaycanlıməmuru
birqədərtərəddüdlünəzərlərləsü
zənQərbdünyasıdaonuzamanla
tanıyacaqdı…

Onunkimolduğunuanlayacaq
dı!..
Biləcəkdiki,onainanmaqolar!..
Onungələcəkləbağlıverdiyihər

bir sözü tutacağına ümid etmək
olar!..
Onunla birgə xeyirli sabahlara

doğru addımlamaq, Azərbaycan
üçün, region üçün, ümumilikdə
dünyaüçünxoşbirgələcəkyarat
maqolar!..
Amma onuAzərbaycanın milli

maraqları ilə bağlı tutduğu qətiy
yətli mövqeyindən heç bir vəhclə
döndərməkolmaz!..

g � h

Qlobal enerji siyasətində İlham
Əliyev faktorundan danışarkən,
bir məqamı da unutmayaq. Ulu
öndər Heydər Əliyev hələ sovet
Azərbaycanına rəhbərliyi dövrün
də ölkəmizdə nəhəng sənaye inf
rastrukturu qurmuşdu. Respubli
kamızın kənardan heç bir dəstək
almadan özünü təmin etməsinə,
özü öz taleyinin sahibi olmasına
şəraityaratmışdı.Müstəqillikdöv
ründə o, yeni neft strategiyasını
uğurla reallaşdıraraq ölkənin so
sialiqtisadi yüksəlişi üçün milli
məqsədlərmüəyyənləşdirdi.
Vəcənab İlhamƏliyevbuməq

sədlərinhərbirinənailoldu.O,əf
sanələrireallığaçevirdi,BakıTbili
siCeyhan neft, BakıTbilisiƏrzu
rum qaz, BakıTbilisiQars dəmir
yolukimidünyanınsiyasimənzərə
sinimüəyyənləşdirənnəhəngener
jikommunikasiya layihələrini ger
çəkləşdirdi.AzərbaycanCənubQaz
DəhlizilayihəsiiləAvropanınener
jitəhlükəsizliyininəsastəminatçısı
na çevrildi.Bütünbunlarmüstəqil
dövlətimizi mütərəqqi dünya ilə
bağlayan, qlobal inkişaf prosesləri
iləəlaqələndirəneləmöhkəmbağ
lardırki,bundansonradahaheçbir
təhdid,təzyiqAzərbaycanıözinki
şafyolundansapdırabilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanda

mövcud olan sənaye infrastruktu

Qüdrətli müstəqilliyin, 
güclü dövlətin və 

möhtəşəm inkişafın təməli

1969cu ildən başlayaraq Hey
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycandaçoxşaxəlivəelmitutum
lu nəhəng sənaye potensialı yara
dılmış, aqrar sənaye kompleksi
sürətlə inkişaf etmiş, respublikanı
özünün istehsal etdiyi elektrik
enerjisi ilə təmin edən energetika
sistemi formalaşmış, çoxsaylı inf
rastrukturvəsosialobyektlərtikil
mişdir.
MüstəqilAzərbaycan Respubli

kasının Prezidenti seçiləndə Hey
dərƏliyevmüdrikcəsinəvəuzaq
görənliklə bilirdi ki, ölkədə sabit
iqtisadisiyasi vəziyyətyaradılma

sa, sosialiqtisadi islahatları başla
maq mümkün olmayacaq. O, mi
silsizsiyasisəylərgöstərərək1995
ci ilin sonunadəkölkədədaxili si
yasi sabitliyin təmin edilməsinə
nailoldu.Buvəziyyətitəsdiqləyən
ilk hadisə 25 il öncə  1994cü il
sentyabrın 20də dünyanın ən iri
neftşirkətləriilə“Əsrinmüqavilə
si”adınıalmışbirincineftmüqavi
ləsininimzalanmasıoldu.

g � h

Uzun illərneftqazsənayesində
çalışdığımdan və o prosesləri bö
yükdiqqətləizlədiyimdənbumü
qavilə ilə bağlı bir çox detalları
dəqiqliklə xatırlamaq imkanım
var…
Heydər Əliyevdən əvvəl iqti

darda olan AXCMüsavatın səriş
təsiztəmsilçilərininapardıqlarıda
nışıqlar nəticəsində hazırlanmış
müqavilə Azərbaycanın milli ma
raqlarına zidd məqamlarla “zən
gin” idi.BudaSSRİnin süqutun
dansonraiqtisadipotensialınagö
rə müstəqil yaşamaq imkanlarına
malikrespublikalardanbirisayılan
Azərbaycanınistiqlaliyyətqazana
raqtəbiisərvətlərinəsahibçıxmaq
və Xəzərin özünə aid sektorunda
siyasiiqtisadimənafeyinitəminet
məkbaxımındanciddiproblemlər
ləüzləşməsindənirəligəlirdi.1991
1993cü illərdə daxildə ictimaisi

yasi sabitliyin pozulması, xaos və
anarxiya mühitinin formalaşması,
iqtisadi tənəzzülprosesinindərin
ləşməsiQərbinnüfuzluneftşirkət
ləriniAzərbaycanla hər hansı sər
bəst əməkdaşlıqdan çəkindirirdi.
KremlXəzərinhüquqi statusunun
qeyrimüəyyənliyiniəsasgətirərək
beləbirmüqaviləninimzalanması
na qarşı çıxırdı və regionu nüfuz
dairəsində saxlayan imperiyanın
bumövqeyiQərbintransmillikor
porasiyalarının tərəddüdlərini ar
tırırdı.
Buqədərgərginziddiyyətlərvə

getdikcə ölkəni öz girdabına alan
sosialiqtisadi böhran durumunda
AXCMüsavatiqtidarıözhakimiy
yətinin ömrünü süni yolla uzat
maqüçünQərbinirəlisürdüyüis
tənilənşərtərazıidi.Bunanümunə
kimitəkcəbirfaktıgöstərək:AXC
Müsavat hakimiyyəti ilk neftmü
qaviləsində ümumi payın düz
60%ni yalnız bir şirkətə  Böyük
BritaniyanınBP şirkətinə ayrılma
sınarazılıqvermişdi.Saziş layihə
sində bir tərəfdən Azərbaycanın
payı yolverilməz dərəcədə aşağı
həddə göstərilmişdi, eyni zaman
da, hasil olunacaq səmt qazının
respublikamıza satışı nəzərdə tu
tulmuşdu.
İllər sonra “Əsrin müqavilə

si”nin imzalanmasının beşinci il
dönümü ilə bağlı keçirilən məra
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simdəozamanAzərbaycanDövlət
Neft Şirkətinin birinci vitseprezi
dentivəzifəsini tutancənabİlham
Əliyevomüqavilənibeləxarakte
rizə edirdi: “1993cü ilin yazında
Azərbaycanın əvvəlki rəhbərliyi
tərəfindəneləbirmüqaviləvarian
tıhazırlanmışdıki,əgəroimzalan
saydı, ölkə iqtisadiyyatına böyük
zərərgətirmişolardı.XalqCəbhəsi
rejimiözacınacaqlıvəziyyətiniheç
olmasa bir qədər yaxşılaşdırmaq
üçünmüqavilənihərcürşərtlərlə,
ən yararsız, hətta milli mənafeyə
ziddolanşərtlərləimzalamağaha
zıridi.Onlaranlamırdılar,heçan
lamaqbeləistəmirdilərki,müqavi
ləninşərtləriAzərbaycanıniqtisadi
inkişafıüçünnədeməkdir”.
Birsözlə,beləbirmüqaviləAzər

baycan xalqının halal sərvətlərinin
yadlarayedirdilməsi,yenicəmüstə
qillik əldə etmişdövlətinmüstəm
ləkə siyasətinin qurbanına çevril
məsiməqsədinəxidmətedirdi.
HeydərƏliyevin apardığı haqq

davasındakıənyaxınsilahdaşıİl
hamƏliyevbeləçətinbirməqam
da da yenə onun yanından ayrıl
madı…
Uluöndərinənetibarlı, işgüzar

və bacarıqlı köməkçisi kimi yeni
neft strategiyasının hazırlanması
prosesindəöz töhfələriniverməyə
başladı…
Azərbaycan Respublikası Döv

lətNeft Şirkətinin beynəlxalq əla
qələr üzrə vitseprezidenti vəzifə
sinə təyinatından cəmi iki həftə
sonraHeydərƏliyevonuneftmü
qaviləsi layihəsinin hazırlanması
məqsədiiləəvvəlTürkiyəyə,daha
sonraisəABŞınHyustonşəhərinə
göndərdi.
Elmi fəaliyyətiQərb siyasətinin

tədqiqiiləbağlıolanİlhamƏliyev
nəzəribilgilərininvəpeşəkardip
lomatik bacarıqlarının səfərbərliyi
iləQərbşirkətlərində inamvəeti
mad formalaşdırmağa nail oldu.
Onları məhz Azərbaycanın milli
maraqlarına və siyasiiqtisadimə

nafeyinəuyğunmüqaviləni imza
lamağarazısaldı…
Xatırlayandaindihərşeyadama

oqədərheyrətamizgəlirki…
Müstəqilliyini cəmi 3 ildir əldə

etmiş,odövrəqədərdünyadaolsa
olsasovetlərölkəsininkeçmişəya
lətlərindənbirikimitanınanbalaca
birdövlətingəncməmurudünya
nın iqtisadimənzərəsinimüəyyən
edən enerji nəhənglərinin rəhbər
ləriiləüzüzədayanıbAzərbaycan
davasıaparır…
Onlarıhəmin illərdə taleyihələ

qeyrimüəyyənolan,müharibədən
yenicəçıxmış,gülləsəslərihələdə
kəsilməmiş bir ölkənin gələcəyinə
inandırır…
Onlarınenerjilayihələriiləbağlı

müsbət qərar vermələrinə nail
olur…
AmmabütünbunlaraİlhamƏli

yevin rəhbərliyi ilə Azərbaycanın
qazandığı nailiyyətlərin bu üzün
dənnəzərsalarkənheçbirheyrətə
yer olmadığının da fərqinə varır
san…
İlhamƏliyevAzərbaycan tarixi

üçünkimolduğunu,kimolacağını
hələ onda təsdiqləmişdi.Hələ on
da göstərmişdi ki, o, ən çətin, ən
mürəkkəb şəraitlərdə belə Azər
baycan davasını zəfərlə başa çat
dırmaqəzmindədir.
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İllərsonraİlhamƏliyeveyniqə
tiyyəti BakıTbilisiCeyhan, Bakı
TbilisiƏrzurum, BakıTbilisiQars
kimiqlobal enerjikommunikasiya
layihələrinin reallaşdırılmasında
dagöstərəcək,HeydərƏliyevinar
zularını birbir reallığa çevirəcək,
əfsanələri həqiqətlərlə qovuşdura
caqdı.
1994cü ildə onlarla danışıqlar

aparmaqüçünABŞınHyustonşə
hərinəgəlmişucaboylu,gülümsər
çöhrəli,gəncazərbaycanlıməmuru
birqədərtərəddüdlünəzərlərləsü
zənQərbdünyasıdaonuzamanla
tanıyacaqdı…

Onunkimolduğunuanlayacaq
dı!..
Biləcəkdiki,onainanmaqolar!..
Onungələcəkləbağlıverdiyihər

bir sözü tutacağına ümid etmək
olar!..
Onunla birgə xeyirli sabahlara

doğru addımlamaq, Azərbaycan
üçün, region üçün, ümumilikdə
dünyaüçünxoşbirgələcəkyarat
maqolar!..
Amma onuAzərbaycanın milli

maraqları ilə bağlı tutduğu qətiy
yətli mövqeyindən heç bir vəhclə
döndərməkolmaz!..
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Qlobal enerji siyasətində İlham
Əliyev faktorundan danışarkən,
bir məqamı da unutmayaq. Ulu
öndər Heydər Əliyev hələ sovet
Azərbaycanına rəhbərliyi dövrün
də ölkəmizdə nəhəng sənaye inf
rastrukturu qurmuşdu. Respubli
kamızın kənardan heç bir dəstək
almadan özünü təmin etməsinə,
özü öz taleyinin sahibi olmasına
şəraityaratmışdı.Müstəqillikdöv
ründə o, yeni neft strategiyasını
uğurla reallaşdıraraq ölkənin so
sialiqtisadi yüksəlişi üçün milli
məqsədlərmüəyyənləşdirdi.
Vəcənab İlhamƏliyevbuməq

sədlərinhərbirinənailoldu.O,əf
sanələrireallığaçevirdi,BakıTbili
siCeyhan neft, BakıTbilisiƏrzu
rum qaz, BakıTbilisiQars dəmir
yolukimidünyanınsiyasimənzərə
sinimüəyyənləşdirənnəhəngener
jikommunikasiya layihələrini ger
çəkləşdirdi.AzərbaycanCənubQaz
DəhlizilayihəsiiləAvropanınener
jitəhlükəsizliyininəsastəminatçısı
na çevrildi.Bütünbunlarmüstəqil
dövlətimizi mütərəqqi dünya ilə
bağlayan, qlobal inkişaf prosesləri
iləəlaqələndirəneləmöhkəmbağ
lardırki,bundansonradahaheçbir
təhdid,təzyiqAzərbaycanıözinki
şafyolundansapdırabilməz.
İlham Əliyev Azərbaycanda

mövcud olan sənaye infrastruktu

Qüdrətli müstəqilliyin, 
güclü dövlətin və 

möhtəşəm inkişafın təməli

1969cu ildən başlayaraq Hey
dər Əliyevin rəhbərliyi ilə Azər
baycandaçoxşaxəlivəelmitutum
lu nəhəng sənaye potensialı yara
dılmış, aqrar sənaye kompleksi
sürətlə inkişaf etmiş, respublikanı
özünün istehsal etdiyi elektrik
enerjisi ilə təmin edən energetika
sistemi formalaşmış, çoxsaylı inf
rastrukturvəsosialobyektlərtikil
mişdir.
MüstəqilAzərbaycan Respubli

kasının Prezidenti seçiləndə Hey
dərƏliyevmüdrikcəsinəvəuzaq
görənliklə bilirdi ki, ölkədə sabit
iqtisadisiyasi vəziyyətyaradılma

sa, sosialiqtisadi islahatları başla
maq mümkün olmayacaq. O, mi
silsizsiyasisəylərgöstərərək1995
ci ilin sonunadəkölkədədaxili si
yasi sabitliyin təmin edilməsinə
nailoldu.Buvəziyyətitəsdiqləyən
ilk hadisə 25 il öncə  1994cü il
sentyabrın 20də dünyanın ən iri
neftşirkətləriilə“Əsrinmüqavilə
si”adınıalmışbirincineftmüqavi
ləsininimzalanmasıoldu.
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Uzun illərneftqazsənayesində
çalışdığımdan və o prosesləri bö
yükdiqqətləizlədiyimdənbumü
qavilə ilə bağlı bir çox detalları
dəqiqliklə xatırlamaq imkanım
var…
Heydər Əliyevdən əvvəl iqti

darda olan AXCMüsavatın səriş
təsiztəmsilçilərininapardıqlarıda
nışıqlar nəticəsində hazırlanmış
müqavilə Azərbaycanın milli ma
raqlarına zidd məqamlarla “zən
gin” idi.BudaSSRİnin süqutun
dansonraiqtisadipotensialınagö
rə müstəqil yaşamaq imkanlarına
malikrespublikalardanbirisayılan
Azərbaycanınistiqlaliyyətqazana
raqtəbiisərvətlərinəsahibçıxmaq
və Xəzərin özünə aid sektorunda
siyasiiqtisadimənafeyinitəminet
məkbaxımındanciddiproblemlər
ləüzləşməsindənirəligəlirdi.1991
1993cü illərdə daxildə ictimaisi

yasi sabitliyin pozulması, xaos və
anarxiya mühitinin formalaşması,
iqtisadi tənəzzülprosesinindərin
ləşməsiQərbinnüfuzluneftşirkət
ləriniAzərbaycanla hər hansı sər
bəst əməkdaşlıqdan çəkindirirdi.
KremlXəzərinhüquqi statusunun
qeyrimüəyyənliyiniəsasgətirərək
beləbirmüqaviləninimzalanması
na qarşı çıxırdı və regionu nüfuz
dairəsində saxlayan imperiyanın
bumövqeyiQərbintransmillikor
porasiyalarının tərəddüdlərini ar
tırırdı.
Buqədərgərginziddiyyətlərvə

getdikcə ölkəni öz girdabına alan
sosialiqtisadi böhran durumunda
AXCMüsavatiqtidarıözhakimiy
yətinin ömrünü süni yolla uzat
maqüçünQərbinirəlisürdüyüis
tənilənşərtərazıidi.Bunanümunə
kimitəkcəbirfaktıgöstərək:AXC
Müsavat hakimiyyəti ilk neftmü
qaviləsində ümumi payın düz
60%ni yalnız bir şirkətə  Böyük
BritaniyanınBP şirkətinə ayrılma
sınarazılıqvermişdi.Saziş layihə
sində bir tərəfdən Azərbaycanın
payı yolverilməz dərəcədə aşağı
həddə göstərilmişdi, eyni zaman
da, hasil olunacaq səmt qazının
respublikamıza satışı nəzərdə tu
tulmuşdu.
İllər sonra “Əsrin müqavilə

si”nin imzalanmasının beşinci il
dönümü ilə bağlı keçirilən məra
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budövlətinxalqımızaməxsussər
vətlərdən onun rifahı üçün istifa
dəsinəsəylərgöstərməsinidiqqətə
çatdırırdı.
Ulu öndər daha sonra sovet so

sialist hakimiyyətinin qurulduğu
tarixi dövrdən söhbət açır, Azər
baycanınuzunillərSovetİttifaqının
tərkibindəolduğunu,ölkəmizinən
böyük sərvətlərindən olan neftdən
Sovet İttifaqının mənafeyi naminə
istifadə edildiyini bildirir, eyni za
manda, bu illərdəAzərbaycan hə
yatındakıdəyişiklikləri,ölkəiqtisa
diyyatınıninkişafetdirilməsini,res
publikada nəhəng sənaye poten
sialınınyaradılmasını,neft sənaye
mizinböyüktarixiyolkeçməsinidə
göstərirdi: “Mən bütün bu məlu
matları qonaqlarımıza çatdırmağı,
bunlarıAzərbaycanxalqınabirda
haxatırlatmağılazımbilirəm.Çün
kibunlarınhamısıAzərbaycanxal
qının fəxridir, şöhrətidir; xalqımı
zın,neftçilərimizindünyaiqtisadiy
yatınagöstərdikləriböyükxidmət
lərdən xəbər verir... Azərbaycan
müstəqil respublika olmuşdur...
Azərbaycanınhəyatındayenidövr
başlanmışdır.Neftsənayemizin ta

rixindədəşərtiolaraqüçüncümər
hələnin bünövrəsi qoyulmuşdur...
Biz yeni mərhələdə Azərbaycan
Respublikasınıniradəsiniifadəedə
rək, onun öz təbii sərvətlərindən
istifadə etməsi üçün lazımi tədbir
lər görürük.Azərbaycan iqtisadiy
yatıağırböhraniçərisindədir.Neft
sənayesində də böyük çətinliklər
yaranmışdır.Buböhrandançıxmaq,
Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək,xalqınrifahınıqısamüd
dətdə lazımi səviyyəyə qaldırmaq
üçünhamıələləveribmüqavilənin
həyatakeçirilməsinəçalışmalıdır”.
Heydər Əliyevinmüəllifi oldu

ğu yeni neft strategiyasının əsas
bazasını təşkiledən“Əsrinmüqa
viləsi”ninimzalanmasımərasimin
dəki bu çıxışda tarixi dövrlər ara
sındakıbeləmükəmməlrabitəlilik
heçdə təsadüfi olmayıb;müstəqil
Azərbaycan dövlətinin milli döv
lətçilikirsimizəvarislikhüquqları
nı həyata keçirməsi, Azərbaycan
tarixininbütündövrləriüçünmə
suliyyətiözüzərinəgötürməsiide
yasınıəksetdirirdi.Eynizamanda,
xalqın,cəmiyyətinbu tariximissi
yaya hazırlanması, milli vəhdətin

təmin olunması, dəqiq məzmuna
malik həyati əhəmiyyətli vəzifələ
rinyerinəyetirilməsiməqsədida
şıyırdı. Bu mənada tədqiqatçılar
tamhaqlıdırlarki,UluöndərHey
dərƏliyevin1994cü il sentyabrın
20də“Əsrinmüqaviləsi”ninimza
lanmamərasimindəsöylədiyinitq
geniş məna tutumlu tarixi sənəd
olub,təkcəsiyasimaraqlardilində
deyil, həmdə siyasi təhlil dilində
danışmağaimkanverir.
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“Əsrin müqaviləsi” 400 səhifə
dən ibarət olmaqla 4 dildə tərtib
edilmişdi.Burada8ölkədən(Azər
baycan,ABŞ,BöyükBritaniya,Ru
siya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya,
Səudiyyə Ərəbistanı) 13 şirkət
(Amoko, BP, MakDermott, Yuno
kal,ARDNŞ,LUKoyl, Statoyl,Ek
son, Türkiyə Petrolları, Penzoyl,
İtoçu,Remko,Delta)iştirakedirdi.
Bu müqavilə sonradan 19 ölkəni
təmsiledən41neftşirkətiilədaha
26sazişinimzalanmasınayolaçdı.
“Əsrin müqaviləsi” imzalanan

dansonraonuniştirakçılarıişçist
rukturlar  Rəhbər Komitə, Azər

runubüsbütünmodernləşdirdi.Bu
sistemimüasirdünyastandartları
na uyğunlaşdırdı. Özəl sektorun
buprosesdəiştirakına,azadsahib
karlıq təşəbbüslərinə geniş mey
danverdi.Həttaənucqarkəndləri
mizədəabadyollar,qaz,su,elekt
rik, rabitə xətləri çəkdirməklə,
Azərbaycanın bütün bölgələrinə
rifah, torpaqlarımızabərəkət,zəh
mət adamının süfrəsinəhalal ruzi
gətirdi. İnkişaf prosesləri, irilixır
dalı biznes ideyaları bütün bölgə
lərimizi əhatə etdi. İşləyib daha
çox qazanmağa təpəri, bacarığı
olaninsanlarımızbuşəraitdənbol
bol faydalanmağa başladılar. Və
bütünbunlarınnəticələriniindi,az
qalayollarasığmayanavtomobillə
rinsayında,şəhərlərimizdə,kənd
lərimizdə, qəsəbələrimizdə inşa
olunan imarətlərin şahanə görkə
mində, istehlak edilən müasir
məişət avadanlıqlarının statistika
sında, Azərbaycan insanının get
dikcə dəyişən geyimində, estetik
görkəmində,artıqdolanışıq,birti
kəçörəkqayğılarındançıxıbgeniş
lənən,yüksələngündəliktələbatla
rındahissetməkmümkündür...
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İndi  2019cu ildə  XXI əsrin
ikinci onilliyinin sonlarına doğru
bütün bunlar haqqında danışmaq
çox rahatdır. Bu nəticələrin əldə
edilməsiadamaasangörünür.Am
ma25 il əvvəlvəziyyətbambaşqa
idi. Bir anlıq keçmişə qayıtsaq,
Azərbaycanınindikigünlərəhansı
çətinliklərdən, əzabəziyyətlərdən,
tarixin ağır sınaqlarından keçib
gəldiyini görərik. İxtisaslımühən
diskimiömrümünyarıdançoxunu
neftqaz sənayesinəhəsr etmişəm.
Bu çətinliklərin, əzabəziyyətlərin,
sınaqlarınhamısıgözlərimizqarşı
sındabaşverib.

Tarixdəisəhələ1994cüilidi…
…Müzakirələrin İstanbul və

Hyustondakı son mərhələləri xü
susilə ağır keçdi. Həmin günləri
İlhamƏliyevsonralarbeləxatırla
yacaqdı: “Biz xarici şirkətlərə de
yirdik:sizayrıayrışirkətlərinma
raqlarınımüdafiəedirsiniz.Bizisə
ölkənin və Azərbaycan xalqının
maraqlarını müdafiə edirik. Əgər
sizsəhvəyolversəniz,bu,sizinşir
kətinyalnızbir layihəsindəözək
sini tapacaq, əgər biz səhv etsək,
bu səhv bütünAzərbaycan xalqı
nınmənafeyinə xələl gətirəcəkdir.
Başqasözlə,bizheçcürheçbirsəh
vəyolverəbilmərik”.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq,

müqavilə Azərbaycanın milli mə
nafeyinə uyğun hazırlandı. Bey
nəlxalq iqtisadiyyatın, maliyyə
kreditsisteminin,biznesmühitinin
qanunlarını,millitəbiiehtiyatların
kəşfiyyatı və işlənilməsində xarici
şirkətlərin cəlb edilməsinin hüqu
qi,idarəetməəsaslarınımükəmməl
bilən, yüksək iqtisadi menecment
səriştəsinəmalik İlhamƏliyev əsl
Qərb siyasi təfəkkürü üslubunda
formalaşdırdığıtəkzibolunmazar
qumentləriilədanışıqlarprosesin
dəki çətinlikləri ustalıqla aradan
qaldırdı və sərmayə layihəsinin
Azərbaycanın milli maraqlarına
uyğunimzalanmasınanailoldu.
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Həmin dövrdə ölkənin özündə
də vəziyyət qaydasında deyildi.
“Əsrinmüqaviləsi”nəmane olmaq
üçün Azərbaycana təzyiq cəhdləri
ara vermirdi. Ölkə daxilində o za
man hələ kökü tam kəsilməmiş
müəyyənmənfur ünsürlərdən isti
fadə edərək dövlət çevrilişlərinə
cəhdgöstərilir,siyasiqətllərtörədi
lir, prosesi əngəlləməkdən ötrü
mümkünhərbirvasitəyəəlatılırdı.

Ammabütünbucəhdlərheçbir
nəticəvermədi.1994cüilsentyab
rın20dədünyaBakıdakı “Gülüs
tan” sarayında öz müstəsna əhə
miyyətinəgörə“Əsrinmüqaviləsi”
adını almışmüqavilənin imzalan
masınaşahidoldu.
Əgərbumüqavilə“Əsrinmüqa

viləsi” adlandırılmışdısa, xalqımı
zınÜmummilli lideriHeydərƏli
yevinbumüqaviləninimzalanma
sımərasimindəkiçıxışınıda“Əsrin
nitqi”, böyük bir xalqın, dövlətin
gələcək taleyinə görə məsuliyyəti
özüzərinəgötürmüşmüdrikdöv
lətxadimininyalnızözmüasirləri
nə deyil, həm keçmişə, həm bu
günə, həmdə gələcəyə ünvanlan
mıştariximüraciətikimiqəbulet
məkolardı.
25iləvvəlbuçıxışımüqavilənin

imzalanma mərasimindən hazır
lanmıştelereportajlardandinləyər
kən, mətnini qəzetlərdən oxuyar
kən,bəlkədəbu,çoxumuzaqeyri
adi dərəcədə yüksək natiqlik iste
dadınamalikHeydərƏliyevinadi
bir nitqi kimi görünürdü. Amma
aradan25ilkeçəndənsonraoçıxı
şıntezislərinibirbir,ənyeni tarix
işığında təhlil etdikcə, çıxışın da
imzalananomüqaviləkiminəqə
dər tarixi mahiyyət kəsb etdiyini,
fundamentaləhəmiyyətdaşıdığını
və əhatəli elmi tədqiqatlar üçün
genişmaterial verdiyini görürsən.
BunitqdəHeydərƏliyevinniyyət
və qərarlarının şərhi üçün zəngin
dil və dünyagörüşü imkanları öz
əksinitapmışdır.
Heydər Əliyev ilk növbədə

Azərbaycandaneftsənayesininin
kişafındanvəbusahəninBakının,
ümumiyyətlə, Azərbaycanın inki
şafına böyük təkan verməsindən
danışır, 1918ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin timsalında
demokratikdövlətinyaradıldığını,
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budövlətinxalqımızaməxsussər
vətlərdən onun rifahı üçün istifa
dəsinəsəylərgöstərməsinidiqqətə
çatdırırdı.
Ulu öndər daha sonra sovet so

sialist hakimiyyətinin qurulduğu
tarixi dövrdən söhbət açır, Azər
baycanınuzunillərSovetİttifaqının
tərkibindəolduğunu,ölkəmizinən
böyük sərvətlərindən olan neftdən
Sovet İttifaqının mənafeyi naminə
istifadə edildiyini bildirir, eyni za
manda, bu illərdəAzərbaycan hə
yatındakıdəyişiklikləri,ölkəiqtisa
diyyatınıninkişafetdirilməsini,res
publikada nəhəng sənaye poten
sialınınyaradılmasını,neft sənaye
mizinböyüktarixiyolkeçməsinidə
göstərirdi: “Mən bütün bu məlu
matları qonaqlarımıza çatdırmağı,
bunlarıAzərbaycanxalqınabirda
haxatırlatmağılazımbilirəm.Çün
kibunlarınhamısıAzərbaycanxal
qının fəxridir, şöhrətidir; xalqımı
zın,neftçilərimizindünyaiqtisadiy
yatınagöstərdikləriböyükxidmət
lərdən xəbər verir... Azərbaycan
müstəqil respublika olmuşdur...
Azərbaycanınhəyatındayenidövr
başlanmışdır.Neftsənayemizin ta

rixindədəşərtiolaraqüçüncümər
hələnin bünövrəsi qoyulmuşdur...
Biz yeni mərhələdə Azərbaycan
Respublikasınıniradəsiniifadəedə
rək, onun öz təbii sərvətlərindən
istifadə etməsi üçün lazımi tədbir
lər görürük.Azərbaycan iqtisadiy
yatıağırböhraniçərisindədir.Neft
sənayesində də böyük çətinliklər
yaranmışdır.Buböhrandançıxmaq,
Azərbaycan iqtisadiyyatını inkişaf
etdirmək,xalqınrifahınıqısamüd
dətdə lazımi səviyyəyə qaldırmaq
üçünhamıələləveribmüqavilənin
həyatakeçirilməsinəçalışmalıdır”.
Heydər Əliyevinmüəllifi oldu

ğu yeni neft strategiyasının əsas
bazasını təşkiledən“Əsrinmüqa
viləsi”ninimzalanmasımərasimin
dəki bu çıxışda tarixi dövrlər ara
sındakıbeləmükəmməlrabitəlilik
heçdə təsadüfi olmayıb;müstəqil
Azərbaycan dövlətinin milli döv
lətçilikirsimizəvarislikhüquqları
nı həyata keçirməsi, Azərbaycan
tarixininbütündövrləriüçünmə
suliyyətiözüzərinəgötürməsiide
yasınıəksetdirirdi.Eynizamanda,
xalqın,cəmiyyətinbu tariximissi
yaya hazırlanması, milli vəhdətin

təmin olunması, dəqiq məzmuna
malik həyati əhəmiyyətli vəzifələ
rinyerinəyetirilməsiməqsədida
şıyırdı. Bu mənada tədqiqatçılar
tamhaqlıdırlarki,UluöndərHey
dərƏliyevin1994cü il sentyabrın
20də“Əsrinmüqaviləsi”ninimza
lanmamərasimindəsöylədiyinitq
geniş məna tutumlu tarixi sənəd
olub,təkcəsiyasimaraqlardilində
deyil, həmdə siyasi təhlil dilində
danışmağaimkanverir.

g � h

“Əsrin müqaviləsi” 400 səhifə
dən ibarət olmaqla 4 dildə tərtib
edilmişdi.Burada8ölkədən(Azər
baycan,ABŞ,BöyükBritaniya,Ru
siya, Türkiyə, Norveç, Yaponiya,
Səudiyyə Ərəbistanı) 13 şirkət
(Amoko, BP, MakDermott, Yuno
kal,ARDNŞ,LUKoyl, Statoyl,Ek
son, Türkiyə Petrolları, Penzoyl,
İtoçu,Remko,Delta)iştirakedirdi.
Bu müqavilə sonradan 19 ölkəni
təmsiledən41neftşirkətiilədaha
26sazişinimzalanmasınayolaçdı.
“Əsrin müqaviləsi” imzalanan

dansonraonuniştirakçılarıişçist
rukturlar  Rəhbər Komitə, Azər

runubüsbütünmodernləşdirdi.Bu
sistemimüasirdünyastandartları
na uyğunlaşdırdı. Özəl sektorun
buprosesdəiştirakına,azadsahib
karlıq təşəbbüslərinə geniş mey
danverdi.Həttaənucqarkəndləri
mizədəabadyollar,qaz,su,elekt
rik, rabitə xətləri çəkdirməklə,
Azərbaycanın bütün bölgələrinə
rifah, torpaqlarımızabərəkət,zəh
mət adamının süfrəsinəhalal ruzi
gətirdi. İnkişaf prosesləri, irilixır
dalı biznes ideyaları bütün bölgə
lərimizi əhatə etdi. İşləyib daha
çox qazanmağa təpəri, bacarığı
olaninsanlarımızbuşəraitdənbol
bol faydalanmağa başladılar. Və
bütünbunlarınnəticələriniindi,az
qalayollarasığmayanavtomobillə
rinsayında,şəhərlərimizdə,kənd
lərimizdə, qəsəbələrimizdə inşa
olunan imarətlərin şahanə görkə
mində, istehlak edilən müasir
məişət avadanlıqlarının statistika
sında, Azərbaycan insanının get
dikcə dəyişən geyimində, estetik
görkəmində,artıqdolanışıq,birti
kəçörəkqayğılarındançıxıbgeniş
lənən,yüksələngündəliktələbatla
rındahissetməkmümkündür...
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İndi  2019cu ildə  XXI əsrin
ikinci onilliyinin sonlarına doğru
bütün bunlar haqqında danışmaq
çox rahatdır. Bu nəticələrin əldə
edilməsiadamaasangörünür.Am
ma25 il əvvəlvəziyyətbambaşqa
idi. Bir anlıq keçmişə qayıtsaq,
Azərbaycanınindikigünlərəhansı
çətinliklərdən, əzabəziyyətlərdən,
tarixin ağır sınaqlarından keçib
gəldiyini görərik. İxtisaslımühən
diskimiömrümünyarıdançoxunu
neftqaz sənayesinəhəsr etmişəm.
Bu çətinliklərin, əzabəziyyətlərin,
sınaqlarınhamısıgözlərimizqarşı
sındabaşverib.

Tarixdəisəhələ1994cüilidi…
…Müzakirələrin İstanbul və

Hyustondakı son mərhələləri xü
susilə ağır keçdi. Həmin günləri
İlhamƏliyevsonralarbeləxatırla
yacaqdı: “Biz xarici şirkətlərə de
yirdik:sizayrıayrışirkətlərinma
raqlarınımüdafiəedirsiniz.Bizisə
ölkənin və Azərbaycan xalqının
maraqlarını müdafiə edirik. Əgər
sizsəhvəyolversəniz,bu,sizinşir
kətinyalnızbir layihəsindəözək
sini tapacaq, əgər biz səhv etsək,
bu səhv bütünAzərbaycan xalqı
nınmənafeyinə xələl gətirəcəkdir.
Başqasözlə,bizheçcürheçbirsəh
vəyolverəbilmərik”.
Bütün çətinliklərə baxmayaraq,

müqavilə Azərbaycanın milli mə
nafeyinə uyğun hazırlandı. Bey
nəlxalq iqtisadiyyatın, maliyyə
kreditsisteminin,biznesmühitinin
qanunlarını,millitəbiiehtiyatların
kəşfiyyatı və işlənilməsində xarici
şirkətlərin cəlb edilməsinin hüqu
qi,idarəetməəsaslarınımükəmməl
bilən, yüksək iqtisadi menecment
səriştəsinəmalik İlhamƏliyev əsl
Qərb siyasi təfəkkürü üslubunda
formalaşdırdığıtəkzibolunmazar
qumentləriilədanışıqlarprosesin
dəki çətinlikləri ustalıqla aradan
qaldırdı və sərmayə layihəsinin
Azərbaycanın milli maraqlarına
uyğunimzalanmasınanailoldu.

g � h

Həmin dövrdə ölkənin özündə
də vəziyyət qaydasında deyildi.
“Əsrinmüqaviləsi”nəmane olmaq
üçün Azərbaycana təzyiq cəhdləri
ara vermirdi. Ölkə daxilində o za
man hələ kökü tam kəsilməmiş
müəyyənmənfur ünsürlərdən isti
fadə edərək dövlət çevrilişlərinə
cəhdgöstərilir,siyasiqətllərtörədi
lir, prosesi əngəlləməkdən ötrü
mümkünhərbirvasitəyəəlatılırdı.

Ammabütünbucəhdlərheçbir
nəticəvermədi.1994cüilsentyab
rın20dədünyaBakıdakı “Gülüs
tan” sarayında öz müstəsna əhə
miyyətinəgörə“Əsrinmüqaviləsi”
adını almışmüqavilənin imzalan
masınaşahidoldu.
Əgərbumüqavilə“Əsrinmüqa

viləsi” adlandırılmışdısa, xalqımı
zınÜmummilli lideriHeydərƏli
yevinbumüqaviləninimzalanma
sımərasimindəkiçıxışınıda“Əsrin
nitqi”, böyük bir xalqın, dövlətin
gələcək taleyinə görə məsuliyyəti
özüzərinəgötürmüşmüdrikdöv
lətxadimininyalnızözmüasirləri
nə deyil, həm keçmişə, həm bu
günə, həmdə gələcəyə ünvanlan
mıştariximüraciətikimiqəbulet
məkolardı.
25iləvvəlbuçıxışımüqavilənin

imzalanma mərasimindən hazır
lanmıştelereportajlardandinləyər
kən, mətnini qəzetlərdən oxuyar
kən,bəlkədəbu,çoxumuzaqeyri
adi dərəcədə yüksək natiqlik iste
dadınamalikHeydərƏliyevinadi
bir nitqi kimi görünürdü. Amma
aradan25ilkeçəndənsonraoçıxı
şıntezislərinibirbir,ənyeni tarix
işığında təhlil etdikcə, çıxışın da
imzalananomüqaviləkiminəqə
dər tarixi mahiyyət kəsb etdiyini,
fundamentaləhəmiyyətdaşıdığını
və əhatəli elmi tədqiqatlar üçün
genişmaterial verdiyini görürsən.
BunitqdəHeydərƏliyevinniyyət
və qərarlarının şərhi üçün zəngin
dil və dünyagörüşü imkanları öz
əksinitapmışdır.
Heydər Əliyev ilk növbədə

Azərbaycandaneftsənayesininin
kişafındanvəbusahəninBakının,
ümumiyyətlə, Azərbaycanın inki
şafına böyük təkan verməsindən
danışır, 1918ci ildə Azərbaycan
Xalq Cümhuriyyətinin timsalında
demokratikdövlətinyaradıldığını,
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iqtisadiyyatına inteqrasiya prose
sininsürətlənməsiüçünşəraitya
randı.
Neft strategiyasının həyata ke

çirilməsinin ilk illərində əvvəlcə
BakıNovorossiyskvəBakıSupsa
boru kəmərləri yenidən quruldu,
dahasonraneftinvəqazınetibarlı
və irimiqyaslı ixracını təmin et
mək məqsədi ilə Heydər Əliyev
adına BakıTbilisiCeyhan əsas
neftixracvəBakıTbilisiƏrzurum
qazixracborukəmərləri tikilərək
istismaraverildi.BakıTbilisiCey
hanvəBakıTbilisiƏrzuruməsas
ixrac boru kəmərlərinin fəaliyyət
göstərməsi və bu kəmərlərlə nef
tinvəqazınnəqlinin ildəniləge
nişlənməsi neft strategiyasının
mühümqələbəsiidi.Xəzərdənizi
iləAralıq dənizini birləşdirən bu
yenienerjidəhlizininfəaliyyətisa
yəsindəAzərbaycanneftininbey
nəlxalq bazarlara genişmiqyaslı
nəqli və ölkədə çoxvariantlı ixrac
strategiyasının həyata keçirilməsi
üçünəlverişliimkanyarandı,eyni
zamanda, ölkənin tranzit poten
sialıbirneçədəfəartdı.BakıTbili
siCeyhan və BakıTbilisiƏrzu
ruməsas ixracborukəmərlərinin
fəaliyyət göstərməsilə Azərbay
can, Gürcüstan, Türkiyə ilə Mər
kəziAsiyaregionuarasındaidxal
ixracmünasibətlərininvə iqtisadi
əlaqələrin inkişafına təkan veril
di.

g � h

“Əsrinmüqaviləsi”ninmüddə
tinin2050ci iləqədəruzadılması
qərarı daAzərbaycanda və ümu
mən regionda yeni bir intibah
mərhələsininbaşlanğıcıdır.Bu,ilk
növbədə dünyanın fövqəlgücləri
nin, transmilli korporasiyaların
Azərbaycanınetibarlıtərəfdaşlığı
na, Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənetdiyikursun,Prezident
İlham Əliyevin bu kursa uyğun
olaraq həyata keçirdiyi məqsəd
yönlü siyasətin düzgünlüyünə

verdikləri qiymət və dəstək nü
mayişidir.
BusazişləAzərbaycangeosiya

si məkandakı yüksək statusunu,
Avropanınenerjitəhlükəsizliyinin
təminatçısı statusunu qorumuş
olur, davamlı inkişafın etibarlı
əsaslarını formalaşdırır, beynəl
xalqmüttəfiqlərininsayınıartırır;
ölkəmizin milli təhlükəsizliyinin
təminolunması,xaricitəhdidlərin
dəf edilməsi üçün yeni imkanlar
qazanır. Eyni zamanda,Azərbay
canın tranzit potensialı daha da
genişlənir.Yenimüqaviləiləümu
mən Şərqi Avropa, MDB, həmçi
ninQərbiAsiyaməkanınınaparıcı
iqtisadisiyasigüclərindənbiriki
mi çıxış edən Azərbaycan həm
geosiyasimövqeyi,həmsosialiq
tisadiimkanları,ənəsasıisəordu
sununqüdrətiiləişğalçıErmənis
tanüzərindəyeniüstünlüklərqa
zanmaqlaDağlıqQarabağmüna
qişəsininhəllinədahadayaxınla
şır.
Xaricisərmayədarlartərəfindən

bonus olaraq 3,6 milyard dollar
danartıqvəsaitindövlətbüdcəsi
nə ödənilməsi, yeni sazişdə SO
CARın payının 2,5 dəfə artırıla
raq 25%ə çatdırılması, Azərbay
cana çatan mənfəət neftinin həc
minin 75%ə yüksəldilməsi ölkə
mizdə illərdən bəri davam edən
inkişaftədbirlərininyenədəəzm
ləyerinəyetirilməsi,vətəndaşları
mızınsosialrifahhalınındahada
yaxşılaşdırılmasıölkədəqeyrineft
sektorunun inkişafı üçün əlavə
imkanlardeməkdir.
Bugünədək neft hasilatından

140milyarddollarqazananAzər
baycanın qarşıdakı illərdə hasil
ediləcək 500milyon tondan artıq
neftdən200milyarddollarayaxın
vəsaitqazanacağıgözlənilir.İndi
yədək bu yataqlara 33 milyard
dollar sərmayə qoyulubsa, bun
dan sonrakı dövrdə daha 40mil
yarddollar investisiyayatırılması
planlaşdırılır. Azərbaycanda iqti

sadiyyatın şaxələndirilməsi məq
sədiiləhəyatakeçirilənlayihələri
və onların ilkin nəticələrini, ölkə
rəhbərliyinin gələcəyə baxışını,
aparılandavamlı islahatlarınəzə
rəalsaq,bütünbuiqtisadiimkan
larhesabına30ilsonrakıAzərbay
can dövlətinin qüdrətini, cəmiy
yətimizdəki inkişaf gözləntilərini
təsəvvüretməkçətinolmaz.
XXIəsrinmüqaviləsi,bumüqa

vilənin yaratdığı perspektivlər
təkcəAzərbaycanındeyil,mahiy
yət etibariləümumilikdəbəşəriy
yətin faydasınaolan tarixi sənəd
dir.Bu,odeməkdirki,sononillik
lərdə bütün bəşəriyyət üçünmə
dəniyyətlərin dialoqu məkanına,
tolerantlıq nümunəsinə çevrilən,
xalqların birbirinə yaxınlaşması,
sevgi və hüzur içində yaşaması,
bütündünyada sülhün, sabitliyin
bərqərarolmasıüçünçalışanAzər
baycanbəşəriyyətinxilasınaminə
tarixi missiyasını yenə də şərəflə
davametdirəcək.
PrezidentİlhamƏliyevindəstə

yi, Azərbaycan Respublikasının
Birinci vitseprezidenti, YUNES
KO və İSESKOnun xoşməramlı
səfiriMehribanxanımƏliyevanın
gərgin zəhməti sayəsində bu isti
qamətdə dünyaya böyük nailiy
yətlər bəxş etmiş Azərbaycan öl
kəmizin gələcəyinə olan inamın
gücü, sarsılmaz ruhu ilə növbəti
onilliklərdə bu töhfələrin sırasını
qatqatgenişləndirəcək.
Nəzamansagələcəknəsillərin

dikigünlərimizdəbaşverənlərisa
dəcə bir tarix kimi oxuyacaqlar.
Onlaraeləgələcəkki,bütünbunlar
çox asan, rahatlıqla əldə olunub.
Necəki,“Əsrinmüqaviləsi”nin25
illikçətinvəşərəflitarixihaqqında
danışmaqindibizərahatdır.
Gələcək nəsillərə bu rahatlığı,

bu əminliyi bəxş etmək, indikin
dəndəböyükhədəflərigörübona
canatmaqdanötrüonlarınyoluna
işıq salmaq bizim zamandakı ən
böyükuğurumuzdur.

baycan BeynəlxalqƏməliyyat Şir
kəti (ABƏŞ) və Məsləhət Şurası
yaratdılar. Həmin strukturlar hü
quqisəlahiyyətqazandıqdan,yəni
1994cü ildekabrın 2dəAzərbay
can Prezidenti xüsusi fərman im
zalayandansonrafəaliyyətəbaşla
dılar. 1994cü il dekabrın 12də
MilliMəclis “Əsrinmüqaviləsi”ni
ratifikasiyaetdi.
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Amma problemlər bununla da
bitmirdi. Azərbaycanın uğurlarını
istəməyən,müəyyənsiyasimaraq
larını, hakimiyyət ambisiyalarını
reallaşdırmağa can atan bəzi bəd
xahlarUluöndərinneftstrategiya
sına qarşı qərəzli kampaniyaya
başlamışdılar. Belələri Azərbayca
nınproqnozlaşdırıldığı qədərneft
ehtiyatlarınamalikolmadığını, in
şasınəzərdətutulmuşneftkəmər
lərinin boş qalacağını əsaslandır
mağa çalışır, əli işdən soyutmağa
cəhdgöstərirdilər.
“AzəriÇıraqGünəşli” yataqları

üzrəyeni sazişin imzalanmasımə
rasimindəki çıxışında Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlhamƏliyev buməqamı bir daha
yada saldı: “Mən xatırlayıram,
1994cüildə“Əsrinkontraktı”im
zalanandabiziistəməyənbəziqüv
vələr  həm ölkə daxilində, həm
xariciqüvvələrdeyirdilərki,Azər
baycanda kifayət qədər neft yox
dur, “AzəriÇıraqGünəşli”də neft
azdır.Heçbirneftkəmərinintikin
tisinəehtiyacyoxdur,çünkibukə
mərboşqalacaq.İndi20ildirki,biz
“AzəriÇıraqGünəşli”dən neft və
qaz hasil edirik. Burada hasilat
1997ci ildən başlamışdır. 20 ildən
sonra yeni kontrakt imzalanır ki,
2050ci ilə qədər “AzəriÇıraqGü
nəşli”dənlazımisəviyyədəneftha
sil ediləcək. Bu, həm o bədbin və

qərəzli fikirlərə bir cavabdır, eyni
zamanda,onugöstərirki,ölkəmizin
çoxböyükenerjipotensialıvar”.
Tarix ən ədalətlimünsifdir.Cə

nab İlham Əliyevin səsləndirdiyi
bufikirlərvaxtiləhəminqərəzlifi
kirləri dilə gətirənlərə, belə kam
paniyalarvasitəsi ilə təzyiqgöstə
rib müəyyən məkrli niyyətlərini
həyatakeçirməyəçalışanlaraAzər
baycanPrezidentinin,Azərbaycan
xalqınınvəbuvəhdətinmüəllifliyi
iləyaradılanmöhtəşəmtarixintu
tarlıcavabıdır.
Bu,25illiktarixmüstəqilliyinilk

illərində neftin Azərbaycan üçün
vədetdiyiperspektivlərbarədəcə
miyyətdə dolaşan tərəddüdlərin
də aydınlığıdır.Neftinbizim fəla
kətimiz, yoxsa qalibiyyətimiz ola
cağıbarədəbelətərəddüdlərimüs
təqilliyin ilk illərində çox eşidər
dik.Busualıtəbiətinbirxalqabəxş
etdiyi istənilən imkanlara, istəni
ləntəbiisərvətlərəaidetməkmüm
kündür.Tarixeynimahiyyətinbir
coğrafiyadaxalqlarınfaciəsinə,di
gərində isə zəfərinə, rifahına çev
rilməsinəçoxşahidolub.Azərbay
canın1993cüildənbərikeçibgəl
diyiyolbuziddiyyətindəsəbəbini
dəqiq şəkildə izah edir. Bu səbəb
xalqarəhbərlikedənliderinşəxsiy
yətidir,ideallarıdır.
Bunun hansı birinin üstünlük

qazanmasıxalqarəhbərlikedənli
derinfəhmindənasılıdır.
UluöndərHeydərƏliyev“qara

qızıl”ıAzərbaycanınbəxtinə,qali
biyyətinə,inkişafyolunaçevirdi.
İlhamƏliyev bu yolun aydınlı

ğında Azərbaycan xalqını milli
dövlətçilik tarixinin ən qüdrətli
mərhələsinəyetirdi.
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“Əsrinmüqaviləsi”bütünpara
metrlərüzrəAzərbaycanınqurtu

luş,davamlıinkişafvəəbədimüs
təqillikdoktrinasıidi.Azərbaycan
keçmişsovetməkanındaQərbşir
kətləriiləirineftmüqaviləsiimza
layan ilk dövlət olmaqla, Xəzər
dənizi regionunda beynəlxalq
əməkdaşlığın bünövrəsini qoy
muşoldu.Bumənada“Əsrinmü
qaviləsi” təkcə Azərbaycan üçün
deyil,Qərbdövlətləri, habeləCə
nubiQafqazvəMərkəziAsiyaöl
kələriüçünstratejiəhəmiyyətda
şıyırdı.Ümumdünyaneftsənayesi
tarixində yeni bir mərhələ başla
nırdı.
“Əsrinmüqaviləsi”Azərbaycan

xalqınınrifahınınyaxşılaşdırılma
sı,firavanlığı,cəmiyyətdədemok
ratik normaların bərqərar olması,
hüquqi dövlət quruculuğu istiqa
mətindəyenidövrünəsasınıqoy
du. “Əsrin müqaviləsi”nin imza
lanması ilə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin tarixindəmilli neft st
rategiyasıhəyatakeçirilməyəbaş
ladı.Məhzbumüqavilədənsonra
dünya dövlətlərinin Azərbaycan
iqtisadiyyatınamarağıartdı,ölkə
mizin beynəlxalq əlaqələrinin ge
nişlənməsinə güclü təkan verildi.
Müqavilənin imzalanması iləxal
qımızınözsərvətləriüzərindəsa
hiblik hüququ bir daha təsdiq
edildi,eynizamanda,Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünyaya açıq ol
ması nümayiş etdirildi. “Əsrin
müqaviləsi” Azərbaycanın bir
dövlət kimi tanınmasına, dünya
iqtisadisisteminəqoşulmasınavə
beynəlxalq aləmdə mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə şərait ya
ratdı.Beynəlxalqneft sazişlərinin
imzalanması ilə neft sazişlərində
iştirak edən dövlətlərlə səmərəli
və qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlığın
inkişafı üçün əsaslı təməl qurul
du,ölkəningeosiyasimövqeyinin
daha da möhkəmlənməsi, dünya
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iqtisadiyyatına inteqrasiya prose
sininsürətlənməsiüçünşəraitya
randı.
Neft strategiyasının həyata ke

çirilməsinin ilk illərində əvvəlcə
BakıNovorossiyskvəBakıSupsa
boru kəmərləri yenidən quruldu,
dahasonraneftinvəqazınetibarlı
və irimiqyaslı ixracını təmin et
mək məqsədi ilə Heydər Əliyev
adına BakıTbilisiCeyhan əsas
neftixracvəBakıTbilisiƏrzurum
qazixracborukəmərləri tikilərək
istismaraverildi.BakıTbilisiCey
hanvəBakıTbilisiƏrzuruməsas
ixrac boru kəmərlərinin fəaliyyət
göstərməsi və bu kəmərlərlə nef
tinvəqazınnəqlinin ildəniləge
nişlənməsi neft strategiyasının
mühümqələbəsiidi.Xəzərdənizi
iləAralıq dənizini birləşdirən bu
yenienerjidəhlizininfəaliyyətisa
yəsindəAzərbaycanneftininbey
nəlxalq bazarlara genişmiqyaslı
nəqli və ölkədə çoxvariantlı ixrac
strategiyasının həyata keçirilməsi
üçünəlverişliimkanyarandı,eyni
zamanda, ölkənin tranzit poten
sialıbirneçədəfəartdı.BakıTbili
siCeyhan və BakıTbilisiƏrzu
ruməsas ixracborukəmərlərinin
fəaliyyət göstərməsilə Azərbay
can, Gürcüstan, Türkiyə ilə Mər
kəziAsiyaregionuarasındaidxal
ixracmünasibətlərininvə iqtisadi
əlaqələrin inkişafına təkan veril
di.
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“Əsrinmüqaviləsi”ninmüddə
tinin2050ci iləqədəruzadılması
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na, Ulu öndər Heydər Əliyevin
müəyyənetdiyikursun,Prezident
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qaviləsi” təkcə Azərbaycan üçün
deyil,Qərbdövlətləri, habeləCə
nubiQafqazvəMərkəziAsiyaöl
kələriüçünstratejiəhəmiyyətda
şıyırdı.Ümumdünyaneftsənayesi
tarixində yeni bir mərhələ başla
nırdı.
“Əsrinmüqaviləsi”Azərbaycan

xalqınınrifahınınyaxşılaşdırılma
sı,firavanlığı,cəmiyyətdədemok
ratik normaların bərqərar olması,
hüquqi dövlət quruculuğu istiqa
mətindəyenidövrünəsasınıqoy
du. “Əsrin müqaviləsi”nin imza
lanması ilə müstəqil Azərbaycan
dövlətinin tarixindəmilli neft st
rategiyasıhəyatakeçirilməyəbaş
ladı.Məhzbumüqavilədənsonra
dünya dövlətlərinin Azərbaycan
iqtisadiyyatınamarağıartdı,ölkə
mizin beynəlxalq əlaqələrinin ge
nişlənməsinə güclü təkan verildi.
Müqavilənin imzalanması iləxal
qımızınözsərvətləriüzərindəsa
hiblik hüququ bir daha təsdiq
edildi,eynizamanda,Azərbaycan
iqtisadiyyatının dünyaya açıq ol
ması nümayiş etdirildi. “Əsrin
müqaviləsi” Azərbaycanın bir
dövlət kimi tanınmasına, dünya
iqtisadisisteminəqoşulmasınavə
beynəlxalq aləmdə mövqeyinin
möhkəmləndirilməsinə şərait ya
ratdı.Beynəlxalqneft sazişlərinin
imzalanması ilə neft sazişlərində
iştirak edən dövlətlərlə səmərəli
və qarşılıqlıfaydalı əməkdaşlığın
inkişafı üçün əsaslı təməl qurul
du,ölkəningeosiyasimövqeyinin
daha da möhkəmlənməsi, dünya
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məsi ilə əlaqədar hər il birdəfəlik
maliyyəyardımıgöstərilir.
Bu istiqamətdəatılmışəndiqqət

çəkənaddımınisə2018ciildəprezi
dentseçkilərindənsonradövlətbaş
çısınınimzaladığıilkfərmanınşəhid
ailələrinin sosial müdafiəsi ilə bağlı
olmasıqeydediləbilər.Fərmanınic
ra edilməsi ilə 12mindənçox şəhid
ailəsinədövləttərəfindən11minma
nat məbləğində vəsait ayrılmışdır.
Ümumilikdə şəhid ailələri vəQara
bağmüharibəsi əlilləri daimiolaraq
dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə
edilmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin

problemlərinin həlli Azərbaycan
dövlətininsosialsiyasətininprioritet
ləri sırasında vacib yer tutur. Prezi
dentİlhamƏliyevin1avqust2018ci
iltarixdəQarabağ,BöyükVətənmü
haribələri, Çernobıl əlillərinə və şə
hidailələrinəmənzillərinvəavtomo
billərinverilməsimərasimindəkinit
qindəqeydetdiyikimi,soniyirmiil
ərzində şəhid ailələrinə, müharibə
əlillərinə 5900dən çox fərdi ev və
mənzil, 6mindən çoxminikmaşını

verilmişdir. Son illərdə 100ə yaxın
qəsəbə salınıb. 300minə yaxın köç
künevlərlə,mənzillərlətəminedilib.
Bundanbaşqa,məcburiköçkün

lərvəonlarabərabərtutulanvəşə
hid ailəsindən olan, habelə vali
deynlərini itirmiş və valideyn hi
mayəsindənməhrumolmuşşəxslər
dövləttəhsilmüəssisələrindətəhsil
haqqını ödəməkdən azad edilmiş
dir;həmçininümumilikdəməcburi
köçkünlərin mənzilməişət şəraiti
ninyaxşılaşdırılmasıvədigərsosial
problemləri dövlət tərəfindən həll
olunmaqdadır.
Ölkədəhəyatakeçirilənsosialsi

yasətin əsas istiqamətlərindən biri
də əhalinin məşğulluğunun təmin
edilməsindən ibarətdir. Azərbay
can Respublikasında məşğulluqla
bağlıdövlətsiyasəti2018ciildəqə
buledilmiş“Məşğulluqhaqqında”
AzərbaycanRespublikasıQanunu
naəsasənhəyatakeçirilir.
Qeydedəkki,ölkədəhəyatakeçi

rilənməşğulluq strategiyasında ink
lüzivliyin təmin edilməsi vacibmə
qamlardandır. Bu çərçivədə əlillərin

məşğulluq problemləri dövlət məş
ğulluqsiyasətindəmühümyertutur.
“Məşğulluq haqqında” Qanunun
1.1.8ci maddəsində kvota anlayışı
verilmişdir.Buanlayışmüvafiq icra
hakimiyyətiorqanlarıtərəfindənişə
götürənlərə sosialmüdafiəyəxüsusi
ehtiyacı olan və işədüzəlməkdə çə
tinlikçəkənşəxsləriişlətəminetmək
üçünmüəyyən edilmiş iş yerlərinin
(işçilərin)minimumsayıdır.
Əlillərin məşğulluğunun təmin

edilməsi iləbağlı“Azərbaycan2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiya
sındadaxüsusitədbirlərnəzərdətu
tulmuşdur.Konsepsiyayagörə,“Əlil
liyiolanşəxslərincəmiyyətdəntəcrid
olunmasının qarşısının alınması və
sosialinfrastrukturdanmaneəsizisti
fadəsiüçünmüvafiqlayihələrhazır
lanacaqvəhəyatakeçiriləcək,habelə
həmin şəxslərin bacarıq və qabiliy
yətlərinin inkişaf etdirilməsi, onlar
üçünməşğulluqimkanlarınınartırıl
masıməqsədiiləsosialvəpeşəreabi
litasiyamüəssisələrinin sayı artırıla
caqdır. Əlilliyi olan şəxslərin infor
masiya və kommunikasiya texnolo

PRİORİTET

azərbaycanda sosial sferada 
həyata keçirilən davamlı siyasət 

HazırdaAzərbaycandahəyatake
çiriləndövlətsiyasətindəsosialsfera
mərkəziyertutur.Məlumolduğuki
mi, son illər bu sahədə mütəmadi
olaraq islahatlar həyata keçirilmək
dədir.Onlar əhalininmüxtəlif təbə
qələrinin, xüsusilə də aztəminatlı
ailələrin və sosial cəhətdən həssas
qrupların layiqli həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, insanlar üçün cə
miyyətdə bərabər imkanlar yaradıl
masınaxidmətedir.
Həyata keçirilən sosial siyasət il

dəniləyeniçalarlarqazanmaqlada
ha da genişləndirilməkdədir. Qeyd
etməklazımdırki,uğurlusosialsiya

sətin reallaşdırılması kifayət qədər
maliyyətələbedir.Hazırdaölkəiqti
sadiyyatının müxtəlif sahələrində
aparılan islahatlar, şəffaflaşdırma
tədbirləriölkəninmaliyyəimkanları
nınartmasıilənəticələnmişdir.Buisə
dövlətin sosial sahəyə daha çox və
sait ayırmasına imkan yaratmışdır.
BunuPrezident İlhamƏliyevdəöz
çıxışlarında qeyd etmişdir.O, sosial
sahəninəsasprioritetlərdənolduğu
nubildirməkləvurğulamışdırki,öl
kənin gəlirləri artdıqca əhalinin so
sialproblemlərininhəlliistiqamətin
dədahaçoxvəsaitayrılır.
Eynizamanda,sosialsiyasətsahə

sindətətbiqolunanyeniyanaşmalar
da bu istiqamətdə uğurların əldə
edilməsinəöztöhfəsiniverməkdədir.
Məsələn,əhalininsosialmüdafiəsini
gücləndirmək məqsədi ilə ünvanlı
sosial yardımın məşğulluqla əlaqə
ləndirilməsi siyasətinin uğurları bu
nabariznümunədir.Bugüninamla
söyləmək olar ki, sosial yardımın
məşğulluqlaəlaqələndirilməsistrate
giyasıuğurlahəyatakeçirilməkdədir.
“ABAD” (Ailə BiznesinəAsan Dəs
tək) mərkəzlərinin yaradılması bu
nun bariz nümunələrindən biridir.
“ABAD” Azərbaycan Respublikası
nın sosialiqtisadi inkişafındavətən
daşların fəal iştirakına,kiçikvəorta
sahibkarlığın inkişafına, əhalinin
məşğulluqsəviyyəsininartırılmasına
vərəqabətqabiliyyətliailətəsərrüfat
larının formalaşdırılmasına dəstək

vermək məqsədi ilə sosialyönümlü
layihələrhəyatakeçirməkdədir.
“ABAD” mərkəzləri tərəfindən

dekorativtətbiqixalqsənətkarlığıvə
kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət
göstərənailəbizneslərinədəstəklayi
hələri həyata keçirilir. Azərbaycan
RespublikasıPrezidentiİlhamƏliye
vin 23 sentyabr 2016cı il tarixli fər
manındaqeydedildiyikimi,“ABAD”
mərkəzləri,həmçininailətəsərrüfat
larına biznesplanlaşdırma, marke
tinq, brendinq və dizayn, maliyyə
mühasibat,hüquqiyardımxidmətlə
rigöstərirlər.
Sosial yardımın məşğulluqla əla

qələndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
‘‘Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış’’
İnkişafKonsepsiyasındadaözəksini
tapmışdır.Beləki,konsepsiyadagös
tərilir ki, müasir sosial texnologiya
lardanistifadəyoluiləsosialyardım
larınsəmərəliliyiartırılacaq,mövcud
ünvanlıdövlətsosialyardımsistemi
ilə yanaşı, fəal sosial yardım proq
ramları(özünədəstək,güzəştlisosial
kreditləşmə)datətbiqolunacaqdır.
Azərbaycan dövlətinin həyata

keçirdiyisosialsiyasətinəsasistiqa
mətləri sırasında şəhid ailələri və
onların problemlərinin həlli mü
hümyertutur.Bugünşəhidailələri
dövlət vəsaiti hesabınamənzillərlə
və minik maşınları ilə təmin olu
nur;minlərləmüharibəəlilinədər
man preparatlarının verilməsi, sa
natoriyakurort müalicəsi göstəril
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məsi ilə əlaqədar hər il birdəfəlik
maliyyəyardımıgöstərilir.
Bu istiqamətdəatılmışəndiqqət

çəkənaddımınisə2018ciildəprezi
dentseçkilərindənsonradövlətbaş
çısınınimzaladığıilkfərmanınşəhid
ailələrinin sosial müdafiəsi ilə bağlı
olmasıqeydediləbilər.Fərmanınic
ra edilməsi ilə12mindənçox şəhid
ailəsinədövləttərəfindən11minma
nat məbləğində vəsait ayrılmışdır.
Ümumilikdə şəhid ailələri vəQara
bağmüharibəsi əlilləri daimiolaraq
dövlətin diqqət və qayğısı ilə əhatə
edilmişdir.
Qaçqın və məcburi köçkünlərin

problemlərinin həlli Azərbaycan
dövlətininsosialsiyasətininprioritet
ləri sırasında vacib yer tutur. Prezi
dentİlhamƏliyevin1avqust2018ci
iltarixdəQarabağ,BöyükVətənmü
haribələri, Çernobıl əlillərinə və şə
hidailələrinəmənzillərinvəavtomo
billərinverilməsimərasimindəkinit
qindəqeydetdiyikimi,soniyirmiil
ərzində şəhid ailələrinə, müharibə
əlillərinə 5900dən çox fərdi ev və
mənzil, 6mindən çoxminikmaşını

verilmişdir. Son illərdə 100ə yaxın
qəsəbə salınıb. 300minə yaxın köç
künevlərlə,mənzillərlətəminedilib.
Bundanbaşqa,məcburiköçkün

lərvəonlarabərabərtutulanvəşə
hid ailəsindən olan, habelə vali
deynlərini itirmiş və valideyn hi
mayəsindənməhrumolmuşşəxslər
dövləttəhsilmüəssisələrindətəhsil
haqqını ödəməkdən azad edilmiş
dir;həmçininümumilikdəməcburi
köçkünlərin mənzilməişət şəraiti
ninyaxşılaşdırılmasıvədigərsosial
problemləri dövlət tərəfindən həll
olunmaqdadır.
Ölkədəhəyatakeçirilənsosialsi

yasətin əsas istiqamətlərindən biri
də əhalinin məşğulluğunun təmin
edilməsindən ibarətdir. Azərbay
can Respublikasında məşğulluqla
bağlıdövlətsiyasəti2018ciildəqə
buledilmiş“Məşğulluqhaqqında”
AzərbaycanRespublikasıQanunu
naəsasənhəyatakeçirilir.
Qeydedəkki,ölkədəhəyatakeçi

rilənməşğulluq strategiyasında ink
lüzivliyin təmin edilməsi vacibmə
qamlardandır. Bu çərçivədə əlillərin

məşğulluq problemləri dövlət məş
ğulluqsiyasətindəmühümyertutur.
“Məşğulluq haqqında” Qanunun
1.1.8ci maddəsində kvota anlayışı
verilmişdir.Buanlayışmüvafiq icra
hakimiyyətiorqanlarıtərəfindənişə
götürənlərə sosialmüdafiəyəxüsusi
ehtiyacı olan və işədüzəlməkdə çə
tinlikçəkənşəxsləriişlətəminetmək
üçünmüəyyən edilmiş iş yerlərinin
(işçilərin)minimumsayıdır.
Əlillərin məşğulluğunun təmin

edilməsi iləbağlı“Azərbaycan2020:
gələcəyə baxış” İnkişaf Konsepsiya
sındadaxüsusitədbirlərnəzərdətu
tulmuşdur.Konsepsiyayagörə,“Əlil
liyiolanşəxslərincəmiyyətdəntəcrid
olunmasının qarşısının alınması və
sosialinfrastrukturdanmaneəsizisti
fadəsiüçünmüvafiqlayihələrhazır
lanacaqvəhəyatakeçiriləcək,habelə
həmin şəxslərin bacarıq və qabiliy
yətlərinin inkişaf etdirilməsi, onlar
üçünməşğulluqimkanlarınınartırıl
masıməqsədiiləsosialvəpeşəreabi
litasiyamüəssisələrinin sayı artırıla
caqdır. Əlilliyi olan şəxslərin infor
masiya və kommunikasiya texnolo

PRİORİTET

azərbaycanda sosial sferada  
həyata keçirilən davamlı siyasət 

HazırdaAzərbaycandahəyatake
çiriləndövlətsiyasətindəsosialsfera
mərkəziyertutur.Məlumolduğuki
mi, son illər bu sahədə mütəmadi
olaraq islahatlar həyata keçirilmək
dədir.Onlar əhalininmüxtəlif təbə
qələrinin, xüsusilə də aztəminatlı
ailələrin və sosial cəhətdən həssas
qrupların layiqli həyat səviyyəsinin
yüksəldilməsinə, insanlar üçün cə
miyyətdə bərabər imkanlar yaradıl
masınaxidmətedir.
Həyata keçirilən sosial siyasət il

dəniləyeniçalarlarqazanmaqlada
ha da genişləndirilməkdədir. Qeyd
etməklazımdırki,uğurlusosialsiya

sətin reallaşdırılması kifayət qədər
maliyyətələbedir.Hazırdaölkəiqti
sadiyyatının müxtəlif sahələrində
aparılan islahatlar, şəffaflaşdırma
tədbirləriölkəninmaliyyəimkanları
nınartmasıilənəticələnmişdir.Buisə
dövlətin sosial sahəyə daha çox və
sait ayırmasına imkan yaratmışdır.
BunuPrezident İlhamƏliyevdəöz
çıxışlarında qeyd etmişdir.O, sosial
sahəninəsasprioritetlərdənolduğu
nubildirməkləvurğulamışdırki,öl
kənin gəlirləri artdıqca əhalinin so
sialproblemlərininhəlliistiqamətin
dədahaçoxvəsaitayrılır.
Eynizamanda,sosialsiyasətsahə

sindətətbiqolunanyeniyanaşmalar
da bu istiqamətdə uğurların əldə
edilməsinəöztöhfəsiniverməkdədir.
Məsələn,əhalininsosialmüdafiəsini
gücləndirmək məqsədi ilə ünvanlı
sosial yardımın məşğulluqla əlaqə
ləndirilməsi siyasətinin uğurları bu
nabariznümunədir.Bugüninamla
söyləmək olar ki, sosial yardımın
məşğulluqlaəlaqələndirilməsistrate
giyasıuğurlahəyatakeçirilməkdədir.
“ABAD” (Ailə BiznesinəAsan Dəs
tək) mərkəzlərinin yaradılması bu
nun bariz nümunələrindən biridir.
“ABAD” Azərbaycan Respublikası
nın sosialiqtisadi inkişafındavətən
daşların fəal iştirakına,kiçikvəorta
sahibkarlığın inkişafına, əhalinin
məşğulluqsəviyyəsininartırılmasına
vərəqabətqabiliyyətliailətəsərrüfat
larının formalaşdırılmasına dəstək

vermək məqsədi ilə sosialyönümlü
layihələrhəyatakeçirməkdədir.
“ABAD” mərkəzləri tərəfindən

dekorativtətbiqixalqsənətkarlığıvə
kənd təsərrüfatı sahəsində fəaliyyət
göstərənailəbizneslərinədəstəklayi
hələri həyata keçirilir. Azərbaycan
RespublikasıPrezidentiİlhamƏliye
vin 23 sentyabr 2016cı il tarixli fər
manındaqeydedildiyikimi,“ABAD”
mərkəzləri,həmçininailətəsərrüfat
larına biznesplanlaşdırma, marke
tinq, brendinq və dizayn, maliyyə
mühasibat,hüquqiyardımxidmətlə
rigöstərirlər.
Sosial yardımın məşğulluqla əla

qələndirilməsi ilə bağlı tədbirlər
‘‘Azərbaycan 2020: gələcəyə baxış’’
İnkişafKonsepsiyasındadaözəksini
tapmışdır.Beləki,konsepsiyadagös
tərilir ki, müasir sosial texnologiya
lardanistifadəyoluiləsosialyardım
larınsəmərəliliyiartırılacaq,mövcud
ünvanlıdövlətsosialyardımsistemi
ilə yanaşı, fəal sosial yardım proq
ramları(özünədəstək,güzəştlisosial
kreditləşmə)datətbiqolunacaqdır.
Azərbaycan dövlətinin həyata

keçirdiyisosialsiyasətinəsasistiqa
mətləri sırasında şəhid ailələri və
onların problemlərinin həlli mü
hümyertutur.Bugünşəhidailələri
dövlət vəsaiti hesabınamənzillərlə
və minik maşınları ilə təmin olu
nur;minlərləmüharibəəlilinədər
man preparatlarının verilməsi, sa
natoriyakurort müalicəsi göstəril

Aytən Mustafazadə
Milli Məclisin deputatı, AMEA-nın 
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dəstək üçün xarici valyutada kredit
götürən600minnəfərdənartıqşəxsə
dövlət büdcəsindən kompensasiya
ödənilməsigöstərilməlidir.
Ümumilikdə bu ilin əvvəlində

elanolunmuş sosialpaket 3milyon
nəfərəyaxın insanıəhatəedib. İndi
yədək atılan addımların icrası üçün
büdcədən 2 milyard manatdan çox
vəsaitayrılıb.İmzalanmışsərəncam
larbirdahaölkərəhbərliyininyürüt
düyüsosialsiyasətinəhalininbütün
təbəqələrininmənafeyinəcavabver
diyinigöstərir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan

Respublikasında sosial siyasət
uğurla həyata keçirilməkdədir. Bu
siyasətsahəsindəqəbuledilmişva
cibidarəetməqərarlarıölkədəəha
lininrifahhalınınyüksəldilməsinə,
məşğulluğunun təmin edilməsinə
və beləliklə də, insanların layiqli
həyatsəviyyəsinintəminolunması
nagətiribçıxarmaqdadır.Qeydet
mək lazımdır ki, sosial sahədə atı
lanhəmnormativ,həmdə institu
sionaladdımlarbirbirinitamamla
maqdadır. Həyata keçirilən sosial
siyasətcəmiyyətdəinsanlarınbəra

bər inkişafına təminat verməkdə
dir.
Bugündünyadaneftinqiymətinin

qeyristabil olduğu bir şəraitdə neft
ölkəsi olanAzərbaycanda sosial sa
hədə dövlətin xərclərinin artırılması
(əməkhaqlarının,pensiyavəmüavi
nətlərinartırılmasıvəs.)analoquol
mayanprosesdir.Budaondanxəbər
verir ki, artıq ölkə iqtisadiyyatının
neftdən asılılığı azalmaqdadır. Res
publikadabirtərəfdənqeyrineftsek
torununinkişafıistiqamətindəmisil
siz işlər görülür, digər tərəfdən isə
aparılan struktur islahatları, iqtisa
diyyatın şəffaflaşdırılması siyasəti
dövlətingəlirlərini artırır.Gələngə
lirlər isə əsasən sosial sahəyə ayrılır
ki,budasonnəticədəəhalininrifahı
nınyüksəlməsinəxidmətedir.
Odaqeydolunmalıdırki,həyata

keçirilənuğurlusosialsiyasətcəmiy
yətdədəmüsbət reaksiyalar doğur
maqdadır. Bunu aparılan sosioloji
sorğular da təsdiqləyir. Məsələn,
2019cu ilin fevralmart aylarında
Azərbaycan ərazisində Fransanın
“Opinyon Vey” şirkətinin keçirdiyi
rəy sorğusu zamanı “Prezident İl

hamƏliyevin son bir ildə gördüyü
işləri necə qiymətləndirirsiniz?”
sualını respondentlərin 85,1%i bü
tövlükdəmüsbətcavablandırıb.Pre
zidentinseçkiqabağıvədlərininyeri
nəyetirilməsininqiymətləndirilməsi
nədair“OpinyonVey”insualınada
respondentlərin 75,6%i müsbət ca
vabverib. İlhamƏliyevinkadr isla
hatlarıda78,8% respondent tərəfin
dənuğurluqiymətləndirilib.
Bu,birdahaPrezidentinyürütdü

yü  siyasətin doğruluğunu, alterna
tivsizliyinitəsdiqedirvəgöstərirki,
vətəndaşlar,ölkəəhalisidövlətbaşçı
sınınsiyasikursunudəstəkləyir,ona
böyüketimadgöstərirlər.
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidenti cənab İlham Əliyev vətən
daşlarla görüşlərində çıxışları za
manı dəfələrlə qeyd etmişdir ki,
sosialsahədəaparılanislahatlarhə
lə başlanğıcdır, nəticələr onu tam
qane etmir, vətəndaşların yaşayış
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün
yeni addımlar atılacaqdır. Bundan
da aydın olur ki, sosial siyasət cə
nabPrezidentüçünprioritetistiqa
mətolaraqqalmaqdadır.

PRİORİTET

giyalarından faydalanmaq, kommu
nikasiya sistemləri vasitəsi ilə infor
masiyaəldəetməkimkanlarıartırıla
caqdır”.
Ölkədə səmərəli sosial siyasətin

həyatakeçirilməsi,ocümlədənməş
ğulluq sahəsində problemlərin həlli
istiqamətindəgörülmüşinstitusional
tədbirlər sırasında Prezident İlham
Əliyevin 9 avqust 2018ci il tarixli
“Əhalininməşğulluğu, əmək, sosial
müdafiəvətəminatsahələrindəida
rəetmənintəkmilləşdirilməsiiləbağlı
əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı
damühümyer tutur. Fərmana əsa
səntəşkiledilmişDOSTAgentliyivə
onunmüvafiqmərkəzləriəmək,məş
ğulluq,sosialtəminat,ünvanlıdövlət
sosialyardımı,əlillik,pensiya,sosial
sığorta və digər aidiyyəti sahələrdə
xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi
üzrə təkmilvəsistemli, sadələşdiril
miş,eynizamanda,birbiriiləəlaqə
ləndirilmişşəkildə,tamşəffaf,opera
tivvəvətəndaşlarlaaçıqişşəraitində
əhaliyə təqdim etməyə imkan verə
cək.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazım

dır ki, Dünya Bankının hesabatına
görə, həyata keçirilən uğurlu sosial
siyasət nəticəsindəAzərbaycanRes
publikasında işsizlik səviyyəsi 5%ə
enmişdir.
Ölkəmizdə tətbiq olunan sosial

siyasətinuğurlarındamüxtəlifsahə
lərdəhəyatakeçirilənayrıayrıdöv
lət proqramlarının damühüm rolu
vardır. Məsələn, “20032005ci illər
üçün Azərbaycan Respublikasında
yoxsulluğunazaldılmasıvə iqtisadi
inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” və
həmçinin“20082015ciillərdəAzər
baycan Respublikasında yoxsullu
ğun azaldılması və davamlı inkişaf
Dövlət Proqramı” bu istiqamətdə
mühüm rol oynamışdır. Təsadüfi
deyildir ki, bu dövlət proqramları
nın reallaşdırılması nəticəsində öl

kəmizdə yoxsulluq 2015ci ilin sta
tistikasına görə, 5% təşkil etmişdir.
HalbukiAzərbaycanın da qoşuldu
ğu BMTnin “Minilliyin İnkişaf
Məqsədləri”ndə 2015ci ilə qədər
yoxsulluğun 15%dək azaldılması
nəzərdətutulurdu.Aparılanuğurlu
sosialiqtisadisiyasətnəticəsindəac
lıq deyilən məfhum isə ölkəmizdə
tamamiləaradanqaldırılmışdır.
Sosialsahədəəldəolunanuğurlar

da artıq dördüncüsünün icrasına
başlanan regionların sosialiqtisadi
inkişafı dövlət proqramlarının mü
hümroluvardır.Budövlətproqram
larının icrası regionlarda sosial inf
rastrukturun keyfiyyətinin yüksəl
dilməsinə,sahibkarlıqmühitininda
hadayaxşılaşdırılmasına,investisiya
qoyuluşlarınınartmasına,yenimüəs
sisələrin açılmasına şərait yaratmış
dır.Buisəözlüyündəyeniişyerləri
nin yaradılmasına və beləliklə də
əhalininməşğulluğunun artırılması
na,sosialrifahhalınınyüksəlməsinə
imkanvermişdir.
“AzərbaycanRespublikasıregion

larının20192023cüillərdəsosialiq
tisadi inkişafı Dövlət Proqramının
təsdiqedilməsihaqqında”Azərbay
canRespublikasıPrezidentininFər
manında göstərilir ki, dövlət proq
ramlarınınicraolunduğu20042018
ciillərərzindəümumidaxiliməhsul
3,3dəfə,ocümlədənqeyrineftsek
toru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6
dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7dəfə
artmışdır.Bumüddətdəhəyatakeçi
rilmişməqsədyönlütədbirlərnəticə
sindəölkədə 1,5milyonudaimiol
maqla2milyondançoxyeniişyeri,
100mindən artıqmüəssisə yaradıl
mış, işsizlik 5%ə, yoxsulluq səviy
yəsi isə 5,1%ə enmişdir. Dövlət
proqramları çərçivəsində görülmüş
genişmiqyaslıişlərregionlarınqarşı
dakı illərdə də inkişafı üçün möh
kəmzəminyaratmışdır.

Azərbaycanda sosial sahədə apa
rılanislahatlarbaxımından2019cuil
xüsusilədiqqətçəkənolmuşdur.Belə
ki,hələ ilinəvvəlindənPrezident İl
hamƏliyevölkədəböyüksosialpa
ketin icrasına başlandığını elan et
mişdir.Buçərçivədəminimuməmək
haqqıcariilmartın1dən130manat
dan 180 manata qaldırılmışdır. Bu
artım600minədəkinsanıəhatəedir
diki,buradadövlətsektorundaçalı
şan450minnəfərinəməkhaqqı30%,
özəlsektordaçalışan150minnəfərin
əməkhaqqı isə 25%artmışdı.Mini
mum əmək haqqının 180 manata
çatdırılması ilə bağlı dövlət büdcə
sindənillik400milyonmanat,2019
cuilüzrəisə(10ayərzində)335mil
yonmanataqədərəlavəvəsaityönəl
diləcəkdir.
19iyun2019cuiltarixdəimzalan

mış sərəncamla isəminimum əmək
haqqı 250 manat olmuşdur, yəni
2019cu il ərzində minumum əmək
haqqı iki dəfə, özü də ikiqat artırıl
mışdır. Belə ki, 2019cu il  martın
1dənminimuməməkhaqqı130ma
natdan180manata, sentyabrdan isə
250manataqədərartırılmışdır.
Odavurğulanmalıdırki,təkcəmi

nimuməməkhaqqınınartırılmasıilə
kifayətlənilməmişdir.Əhalininsosial
rifahının yüksəldilməsi çərçivəsində
dövlət büdcəsindən maliyyələşən
müxtəlif sahələrdə əmək haqlarının
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ilə
bağlıPrezidentİlhamƏliyevtərəfin
dənbirgündə19iyun2019cuilta
rixdə 18 sərəncam imzalanmışdır.
Beləliklə də, 2019cu il  sentyabrın
1dən1milyondançoxinsanınəmək
haqqı əhəmiyyətli dərəcədə artmış
dır.
2019cu ili sosial sahədə xüsusi

uğurlarla zəngin il kimi xarakterizə
edənməqamlardanbiridəPreziden
tinfərmanıilə2015ciildevalvasiya
larından əziyyət çəkənvətəndaşlara
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dəstək üçün xarici valyutada kredit
götürən600minnəfərdənartıqşəxsə
dövlət büdcəsindən kompensasiya
ödənilməsigöstərilməlidir.
Ümumilikdə bu ilin əvvəlində

elanolunmuş sosialpaket 3milyon
nəfərəyaxın insanıəhatəedib. İndi
yədək atılan addımların icrası üçün
büdcədən 2 milyard manatdan çox
vəsaitayrılıb.İmzalanmışsərəncam
larbirdahaölkərəhbərliyininyürüt
düyüsosialsiyasətinəhalininbütün
təbəqələrininmənafeyinəcavabver
diyinigöstərir.
Göründüyü kimi, Azərbaycan

Respublikasında sosial siyasət
uğurla həyata keçirilməkdədir. Bu
siyasətsahəsindəqəbuledilmişva
cibidarəetməqərarlarıölkədəəha
lininrifahhalınınyüksəldilməsinə,
məşğulluğunun təmin edilməsinə
və beləliklə də, insanların layiqli
həyatsəviyyəsinintəminolunması
nagətiribçıxarmaqdadır.Qeydet
mək lazımdır ki, sosial sahədə atı
lanhəmnormativ,həmdə institu
sionaladdımlarbirbirinitamamla
maqdadır. Həyata keçirilən sosial
siyasətcəmiyyətdəinsanlarınbəra

bər inkişafına təminat verməkdə
dir.
Bugündünyadaneftinqiymətinin

qeyristabil olduğu bir şəraitdə neft
ölkəsi olanAzərbaycanda sosial sa
hədə dövlətin xərclərinin artırılması
(əməkhaqlarının,pensiyavəmüavi
nətlərinartırılmasıvəs.)analoquol
mayanprosesdir.Budaondanxəbər
verir ki, artıq ölkə iqtisadiyyatının
neftdən asılılığı azalmaqdadır. Res
publikadabirtərəfdənqeyrineftsek
torununinkişafıistiqamətindəmisil
siz işlər görülür, digər tərəfdən isə
aparılan struktur islahatları, iqtisa
diyyatın şəffaflaşdırılması siyasəti
dövlətingəlirlərini artırır.Gələngə
lirlər isə əsasən sosial sahəyə ayrılır
ki,budasonnəticədəəhalininrifahı
nınyüksəlməsinəxidmətedir.
Odaqeydolunmalıdırki,həyata

keçirilənuğurlusosialsiyasətcəmiy
yətdədəmüsbət reaksiyalar doğur
maqdadır. Bunu aparılan sosioloji
sorğular da təsdiqləyir. Məsələn,
2019cu ilin fevralmart aylarında
Azərbaycan ərazisində Fransanın
“Opinyon Vey” şirkətinin keçirdiyi
rəy sorğusu zamanı “Prezident İl

hamƏliyevin son bir ildə gördüyü
işləri necə qiymətləndirirsiniz?”
sualını respondentlərin 85,1%i bü
tövlükdəmüsbətcavablandırıb.Pre
zidentinseçkiqabağıvədlərininyeri
nəyetirilməsininqiymətləndirilməsi
nədair“OpinyonVey”insualınada
respondentlərin 75,6%i müsbət ca
vabverib. İlhamƏliyevinkadr isla
hatlarıda78,8% respondent tərəfin
dənuğurluqiymətləndirilib.
Bu,birdahaPrezidentinyürütdü

yü  siyasətin doğruluğunu, alterna
tivsizliyinitəsdiqedirvəgöstərirki,
vətəndaşlar,ölkəəhalisidövlətbaşçı
sınınsiyasikursunudəstəkləyir,ona
böyüketimadgöstərirlər.
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidenti cənab İlham Əliyev vətən
daşlarla görüşlərində çıxışları za
manı dəfələrlə qeyd etmişdir ki,
sosialsahədəaparılanislahatlarhə
lə başlanğıcdır, nəticələr onu tam
qane etmir, vətəndaşların yaşayış
səviyyəsinin yüksəldilməsi üçün
yeni addımlar atılacaqdır. Bundan
da aydın olur ki, sosial siyasət cə
nabPrezidentüçünprioritetistiqa
mətolaraqqalmaqdadır.

PRİORİTET

giyalarından faydalanmaq, kommu
nikasiya sistemləri vasitəsi ilə infor
masiyaəldəetməkimkanlarıartırıla
caqdır”.
Ölkədə səmərəli sosial siyasətin

həyatakeçirilməsi,ocümlədənməş
ğulluq sahəsində problemlərin həlli
istiqamətindəgörülmüşinstitusional
tədbirlər sırasında Prezident İlham
Əliyevin 9 avqust 2018ci il tarixli
“Əhalininməşğulluğu, əmək, sosial
müdafiəvətəminatsahələrindəida
rəetmənintəkmilləşdirilməsiiləbağlı
əlavə tədbirlər haqqında” Fərmanı
damühüm yer tutur. Fərmana əsa
səntəşkiledilmişDOSTAgentliyivə
onunmüvafiqmərkəzləriəmək,məş
ğulluq,sosialtəminat,ünvanlıdövlət
sosialyardımı,əlillik,pensiya,sosial
sığorta və digər aidiyyəti sahələrdə
xidmətlərin “bir pəncərə” prinsipi
üzrə təkmilvəsistemli, sadələşdiril
miş,eynizamanda,birbiriiləəlaqə
ləndirilmişşəkildə,tamşəffaf,opera
tivvəvətəndaşlarlaaçıqişşəraitində
əhaliyə təqdim etməyə imkan verə
cək.
Xüsusi olaraq qeyd etmək lazım

dır ki, Dünya Bankının hesabatına
görə, həyata keçirilən uğurlu sosial
siyasət nəticəsindəAzərbaycanRes
publikasında işsizlik səviyyəsi 5%ə
enmişdir.
Ölkəmizdə tətbiq olunan sosial

siyasətinuğurlarındamüxtəlifsahə
lərdəhəyatakeçirilənayrıayrıdöv
lət proqramlarının damühüm rolu
vardır. Məsələn, “20032005ci illər
üçün Azərbaycan Respublikasında
yoxsulluğunazaldılmasıvə iqtisadi
inkişaf üzrə Dövlət Proqramı” və
həmçinin“20082015ciillərdəAzər
baycan Respublikasında yoxsullu
ğun azaldılması və davamlı inkişaf
Dövlət Proqramı” bu istiqamətdə
mühüm rol oynamışdır. Təsadüfi
deyildir ki, bu dövlət proqramları
nın reallaşdırılması nəticəsində öl

kəmizdə yoxsulluq 2015ci ilin sta
tistikasına görə, 5% təşkil etmişdir.
HalbukiAzərbaycanın da qoşuldu
ğu BMTnin “Minilliyin İnkişaf
Məqsədləri”ndə 2015ci ilə qədər
yoxsulluğun 15%dək azaldılması
nəzərdətutulurdu.Aparılanuğurlu
sosialiqtisadisiyasətnəticəsindəac
lıq deyilən məfhum isə ölkəmizdə
tamamiləaradanqaldırılmışdır.
Sosialsahədəəldəolunanuğurlar

da artıq dördüncüsünün icrasına
başlanan regionların sosialiqtisadi
inkişafı dövlət proqramlarının mü
hümroluvardır.Budövlətproqram
larının icrası regionlarda sosial inf
rastrukturun keyfiyyətinin yüksəl
dilməsinə,sahibkarlıqmühitininda
hadayaxşılaşdırılmasına,investisiya
qoyuluşlarınınartmasına,yenimüəs
sisələrin açılmasına şərait yaratmış
dır.Buisəözlüyündəyeniişyerləri
nin yaradılmasına və beləliklə də
əhalininməşğulluğunun artırılması
na,sosialrifahhalınınyüksəlməsinə
imkanvermişdir.
“AzərbaycanRespublikasıregion

larının20192023cüillərdəsosialiq
tisadi inkişafı Dövlət Proqramının
təsdiqedilməsihaqqında”Azərbay
canRespublikasıPrezidentininFər
manında göstərilir ki, dövlət proq
ramlarınınicraolunduğu20042018
ciillərərzindəümumidaxiliməhsul
3,3dəfə,ocümlədənqeyrineftsek
toru üzrə 2,8 dəfə, sənaye üzrə 2,6
dəfə, kənd təsərrüfatı üzrə 1,7dəfə
artmışdır.Bumüddətdəhəyatakeçi
rilmişməqsədyönlütədbirlərnəticə
sindəölkədə 1,5milyonudaimiol
maqla2milyondançoxyeniişyeri,
100mindən artıqmüəssisə yaradıl
mış, işsizlik 5%ə, yoxsulluq səviy
yəsi isə 5,1%ə enmişdir. Dövlət
proqramları çərçivəsində görülmüş
genişmiqyaslıişlərregionlarınqarşı
dakı illərdə də inkişafı üçün möh
kəmzəminyaratmışdır.

Azərbaycanda sosial sahədə apa
rılanislahatlarbaxımından2019cuil
xüsusilədiqqətçəkənolmuşdur.Belə
ki,hələ ilinəvvəlindənPrezident İl
hamƏliyevölkədəböyüksosialpa
ketin icrasına başlandığını elan et
mişdir.Buçərçivədəminimuməmək
haqqıcariilmartın1dən130manat
dan 180 manata qaldırılmışdır. Bu
artım600minədəkinsanıəhatəedir
diki,buradadövlətsektorundaçalı
şan450minnəfərinəməkhaqqı30%,
özəlsektordaçalışan150minnəfərin
əməkhaqqı isə 25%artmışdı.Mini
mum əmək haqqının 180 manata
çatdırılması ilə bağlı dövlət büdcə
sindənillik400milyonmanat,2019
cuilüzrəisə(10ayərzində)335mil
yonmanataqədərəlavəvəsaityönəl
diləcəkdir.
19iyun2019cuiltarixdəimzalan

mış sərəncamla isəminimum əmək
haqqı 250 manat olmuşdur, yəni
2019cu il ərzində minumum əmək
haqqı iki dəfə, özü də ikiqat artırıl
mışdır. Belə ki, 2019cu il  martın
1dənminimuməməkhaqqı130ma
natdan180manata, sentyabrdan isə
250manataqədərartırılmışdır.
Odavurğulanmalıdırki,təkcəmi

nimuməməkhaqqınınartırılmasıilə
kifayətlənilməmişdir.Əhalininsosial
rifahının yüksəldilməsi çərçivəsində
dövlət büdcəsindən maliyyələşən
müxtəlif sahələrdə əmək haqlarının
əhəmiyyətli dərəcədə artırılması ilə
bağlıPrezidentİlhamƏliyevtərəfin
dənbirgündə19iyun2019cuilta
rixdə 18 sərəncam imzalanmışdır.
Beləliklə də, 2019cu il  sentyabrın
1dən1milyondançoxinsanınəmək
haqqı əhəmiyyətli dərəcədə artmış
dır.
2019cu ili sosial sahədə xüsusi

uğurlarla zəngin il kimi xarakterizə
edənməqamlardanbiridəPreziden
tinfərmanıilə2015ciildevalvasiya
larından əziyyət çəkənvətəndaşlara
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MALİYYƏ

mərkəZİ BaNklarDa DÖVlət 
auDİtİNİN BEYNəlXalQ təCrÜBəSİ

AzərbaycanRespublikasındadövlət
auditini həyata keçirən Azərbaycan
RespublikasıHesablamaPalatasıdöv
lət vəsaitinin və digər dövlət əmlakı
nın qanunauyğun, məqsədyönlü və
səmərəli istifadəsinə dövlət nəzarəti
nin təmin edilməsi sahəsində kənar
dövlətmaliyyənəzarətihəyatakeçirir.
“HesablamaPalatası haqqında”Azər
baycan Respublikası Qanunu Azər
baycanRespublikasınınMərkəzi Ban
kında kənar dövlət maliyyə nəzarəti
ninAzərbaycanRespublikasınınPrezi
dentiilərazılaşdırılmaqlahəyatakeçir
məsinimüəyyənedir.
Azərbaycan Respublikası Mərkəzi

Bankıpublikhüquqişəxsolub,dövlətin
pul və valyuta siyasətinin müəyyən
edilməsivəhəyatakeçirilməsi,nağdpul

dövriyyəsinin təşkil edilməsi, valyuta
tənzimlənməsivənəzarəti,qızılvalyuta
ehtiyatlarınınsaxlanmasıvəidarəolun
ması, manatın rəsmi məzənnəsinin
müəyyənedilməsi,ödənişsistemlərinin
təşkilivətənzimlənməsi,tədiyəbalansı
nıntərtibolunması,eləcədəölkəninic
mal(dövlətvəqeyridövlət)xariciborc
statistikasınınvəbeynəlxalqinvestisiya
balansınıntərtibedilməsinitəminedir.
“AzərbaycanRespublikasınınMərkə

ziBankıhaqqında”AzərbaycanRespub
likasıQanununaəsasən,MərkəziBankın
əsas məqsədi səlahiyyətləri daxilində
qiymətlərinsabitliyinintəminolunması
dır.Məhzbuməqsədinəsaskimiseçil
məsi inflyasiyanın stabil səviyyəsinin
əhalinin alıcılıq qabiliyyətini saxlaması,
iqtisadi qeyrimüəyyənliyi azaltması,
uzunmüddətli investisiyaların artımını
şərtləndirməsivəbununladamakroiqti
sadi stabilliyin dəstəklənməsinə şərait
yaratmasıiləizaholunabilər.
MərkəziBankınkapitalıonunnizam

namə fondundan və kapital ehtiyatla
rından ibarətdir. Kapital ehtiyatları ni
zamnaməfondundanazolmamaqşərti
iləhesabatilininmənfəətindənayırma
larhesabınaformalaşdırılır.Kapitaleh
tiyatlarıformalaşdırıldıqdanvəMərkəzi
Bankın illik maliyyə hesabatı auditor
rəyiilətəsdiqləndikdənsonrareallaşdı
rılmış mənfəətin sərbəst qalığı dövlət
büdcəsinə,ocümlədənmüvafiqqayda
daDövlətborcuvəzəmanətiüzrəöhdə
liklərinTəminatFondunaköçürülür.
SonillərərzindəMərkəziBankınak

tivləri üzrə azalma müşahidə edilmiş,
2018ciildəazalmatempinisbətənsən

giyərək2,5%əbərabərolmuşdur.
2018ciildəaktivlərinəsashissəsini

borcqiymətlikağızlarıtəşkiletmiş,pul
vəsaitlərivəonlarınekvivalentləriüz
rə də böyük pay qeydə alınmışdır.
Borc qiymətli kağızları 2018ci ildən
aktivlərin strukturuna daxil edilmiş
dir.Maliyyəhesabatlarıüzrəqeydlərə
əsasən,əvvəlkidövrdəticarətvəinves
tisiya qiymətli kağızları kimi tanınan
aktivlər 2018ci ildə borc qiymətli ka
ğızlar kateqoriyasında təsnifləşdiril
mişdir.2018ciildəaktivlərinarasında
böyükçəkisinəgörəfərqlənənaktivlə
rincəmistrukturdapayı96,2%əbəra
bərdir.2017ciildəisəpulvəsaitlərivə
onlarınekvivalentləri,ticarətvəinves
tisiyaqiymətlikağızlarıcəmiaktivlərin
95,9%initəşkiletmişdir.
Məlumatüçünbildirəkki,“Aqrar

kredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
BankolmayanKreditTəşkilatınaməx
susqiymətlikağızlar9482,1mln.ma
nat təşkiledirki,budaMərkəziBan
kıncəmiaktivlərinin43%ə,cəmiborc
qiymətli kağızlarının isə 58%ə bəra
bərdir.Ümumilikdəisənominalifadə
də 16337,9mln.manat olan borc qiy
mətli kağızları Mərkəzi Bankın cəmi
aktivlərinin74%nitəşkiledir.Mərkə
ziBankın31dekabr2018ci il tarixinə
maliyyə hesabatları üzrə qeydlərində
bildirilirki,“Aqrarkredit”QSCBOKTa
məxsus, bank tərəfindən 20152016cı
illərərzindəalınmış10000mln.manat
nominaldəyərinəvə0,15%faizdərəcə
sinəmalik,2045ciildəödənilməliolan
qiymətli kağızların 517,9mln.manat
lıqhissəsini“Aqrarkredit”QSCBOKT

Vü  qar Gül  məm  mə  do  v
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 

He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın səd  ri
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MərkəziBankdangerialmışdır.
31dekabr 2018ci il tarixinə buqiy

mətli kağızların qalığı 9482,1mln.ma
nattəşkiletmişdir.Buqiymətlikağızla
rın ödənişinə dövlət zəmanəti verilir.
Həmin qiymətli kağızların alınması
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” ASC
nindövlətəməxsussəhmlərininözəlləş
dirilməyəhazırlanmasıiləbağlısağlam
laşdırılmatədbirlərihaqqında”və“Aq
rarkredit” Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti
Bank olmayan Kredit Təşkilatı tərəfin
dəndövlətzəmanətiəsasındaemissiya
ediləcək istiqrazların buraxılması, həc
mi, müddəti və ödənilmə şərtlərinin
təsdiq edilməsi haqqında” fərmanların
icrasıiləəlaqədarolmuşdur.
Qeydedəkki,MərkəziBankınma

liyyə hesabatları maliyyə hesabatları
nın beynəlxalq standartlarına uyğun
tərtibedilirvəqanunaəsasən,Mərkəzi
Bankınillikmaliyyəhesabatlarınıntəs
diq edilməsi Mərkəzi Bankın İdarə
Heyətininsəlahiyyətlərinədaxildir.
Son 3 ildə Mərkəzi Bankın audit

yoxlaması “PraysvoterhausKupers
Audit Azərbaycan” MMC tərəfindən
icraedilmişdir.
Müxtəlif ölkələrin praktikasına nə

zər salarkənməlum olur ki, ali audit

orqanlarımərkəzibanklardaaudittəd
birlərini müxtəlif miqyaslarda həyata
keçirirlər.Qeydedəkki,əksərölkələr

dəmaliyyəhesabatlılığınınauditimü
sabiqəəsasındatəyinolunmuşmüstə
qilauditorlartərəfindənyoxlanılır.

Cədvəl. 2016-2018-ciillərdəMərkəziBankınaktivlərininstrukturu 

Aktivlər
2016 2017 2018

mln. 
manat

payı, 
%

mln. 
manat

payı, 
%

mln. 
manat

payı, 
%

Pulvəsaitlərivəonların
ekvivalentləri

5885,2 23,0 5389,6 23,8 4894,6 22,2

BVFiləhesablaşmalar 364,4 1,4 370,8 1,6 361,8 1,6
Ticarətqiymətlikağızları
(yalnız müqayisəli 
məlumatlar üçün)

4212,2 16,5 6250,5 27,6  

Törəməmaliyyəalətləri 2,2 0,0 0,1 0,0 0,4 0,0
İnvestisiyaqiymətli
kağızları(yalnız müqayisəli 
məlumatlar üçün)

10522,6 41,2 10063,2 44,5  

Dövlətinborcöhdəlikləri 244,2 1,0    
Borcqiymətlikağızları
(yalnız cari dövr üçün)

    16337,9 74,0

Banklaraverilmişkreditlər 4061,4 15,9 400,9 1,8 310,9 1,4
Torpaq,tikilivəavdanlıqlar 55,1 0,2 50,4 0,2 69,7 0,3
Qeyrimaddiaktivlər 43,6 0,2 44,4 0,2 51,2 0,2
Sairmaliyyəaktivləri 121,2 0,5 8,1 0,0 3,8 0,0
Sairaktivlər 51,9 0,2 57,5 0,3 38,8 0,2

Cəmi aktivlər 25564,1 100,0 22635,6 100,0 22069,0 100,0
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sindəMərkəziBankınfəaliyyəti;
• MərkəziBankın“Dövlətsirrihaq
qında”Qanunun tətbiqolunduğu
bütünhesabvəəməliyyatları.

PalataRusiyaBankınınmənfəətihe
sabınayaradılmışfondlarınformalaşdı
rılmasıvəistifadəsisahəsində,ocümlə
dənRusiyaBankı,onunstrukturbölmə
ləri və idarələrinin xərclər smetasının
icrası sahəsində RF Mərkəzi Bankının
maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin yoxla
masınıhəyatakeçirir.

Gürcüstan
Milli Bankın hesabatlarının kənar

auditininkeçirilməsiməqsədiiləGür
cüstanparlamenti1noyabrtarixindən
gecolmayaraq,ənazı2il,lakin4ildən
çox olmayan müddətə dünyanın ən
böyük4auditşirkətindənbirinikənar
auditor kimi seçir.Maliyyə ili bitdik
dənsonra4aydangecolmayaraq,Mil
li Bank əvvəlki ilin auditi keçirilmiş
maliyyə hesabatlarını Gürcüstan par
lamentinə təsdiqüçün təqdimedirvə
dərcedir.
GürcüstanAAQıolanDövlətAudit

OfisiisəMilliBankınyalnızinzibativə
kapital xərclərinin auditini həyata ke
çirəbilər.

Türkiyə
TürkiyəaliauditqurumuolanSayış

tayBaşkanlığı tərəfindənMərkəziBan
kınauditionunbütünfəaliyyətsahələ
rində deyil, yalnız fəaliyyətlə əlaqədar
əməliyyatlarvəhesablarlaməhdudlaşır.
MərkəziBankınauditiniüzvləriTürki
yəBöyükMillətMəclisitərəfindənseçi
lən Audit Komitəsi həyata keçirir. Bu
komitə bankın bütün əməliyyatlarının
auditini keçirmək səlahiyyətinə malik
dir.İnzibatigücüolmayanAuditKomi
təsinin fikirləri İdarə Heyətinə, həmçi
ninrespublikaPrezidentinəyazılışəkil
də təqdim edilir. Bununla yanaşı, ilin
sonundaəməliyyatlarvəhesablaşmala
radairhesabatınıBöyükMillətMəclisi
nədətəqdimedir.MərkəziBankbalans
cədvəli və gəlirlər barədə hesabatın
auditinimüstəqilauditorlaradahəvalə
edəbilər.

Qazaxıstan
Qazaxıstan Respublikasının Milli

BankıdövlətorqanıdırvəMilliBankın
aktivlərinin istifadəsinin uyğunluq
auditi Respublika Büdcəsinin İcrasına
nəzarətüzrəHesablamaKomitəsitərə
findən həyata keçirilir. Bundan əlavə,
bankın maliyyə hesabatlılığının auditi
MilliBankınİdarəHeyətitərəfindəntə
yin olunmuş müstəqil auditor şirkəti
tərəfindənyerinəyetirilir.
Beləliklə də, beynəlxalq təcrübənin

nəzəri əsaslarının öyrənilməsinin nəti
cələriaşağıdakıfikirvətəklifləriforma
laşdırmağaimkanverir:
•Araşdırılmış ölkələrdə mərkəzi
banklarda auditin keçirilməsinin
xüsusimetodoloji alətləri yoxdur.
Mərkəzi banklarda dövlət auditi
ninaliorqanları tərəfindənkeçiri
lənauditdəmillistandartvətövsi
yələr,beynəlxalqstandartlar,eləcə
də AAQ orqanları və bankların
fəaliyyətini tənzimləyənqanunve
riciliyəuyğunyerinəyetirilir.

• Mərkəzi bankların tam auditi
AAQlartərəfindənicraedilir.

• Maliyyəhesabatlarınınauditibaxı
lanölkələrdəmüstəqilauditorların
müsabiqə əsasında cəlb edilməsi
yolu ilə həyata keçirilir. Auditor
hesabatlarıAAQatəqdimedilirvə
onların əsasında AAQ bankın
fəaliyyətininqiymətləndirməsiba

rədəyekunrəyverir.
• Beynəlxalqtəcrübəonugöstərirki,
dövlətauditininaliorqanlarımər
kəzi bankların auditi zamanı uy
ğunluqauditiiləmüqayisədədaha
çox bu bankların fəaliyyətinin sə
mərəliliyinin və təşkilatın idarəçi
ləri tərəfindən aktivlərin idarə
olunmasının səmərəliliyinin qiy
mətləndirməsinəüstünlükverirlər.
Xaricitəcrübədəuyğunluğunyox
lanılması bir qayda olaraq, kənar
auditindeyil,daxiliauditinxidmə
tininsəlahiyyətlərinəaidedilir.

• Dövlətauditininmövcudorqanla
rınınçoxhissəsimüstəqildir,onla
rınfəaliyyətidəkifayətqədərnəti
cəlivəsəmərəlidir.

Onudaqeydedimki,Azərbaycanda
mövcud qanunvericiliyə əsasən, Mər
kəziBankınauditininkeçirilməsisahə
sindəHesablamaPalatasınınfəaliyyəti
ninçərçivələriqanunvericilikləkonkret
olaraqmüəyyənedilməmişdir.Qanun
da bu auditin yalnızAzərbaycan Res
publikasının Prezidenti ilə razılaşdırıl
maqlahəyatakeçirilməsiqeydedilmiş
dir. Hesablama Palatası kənar dövlət
maliyyə nəzarəti orqanı olaraq, Mər
kəzi Bankın fəaliyyətinə nəzarət kimi
yuxarıda qeyd edilən təcrübələrindən
istifadə edə bilər. Fikrimcə, bu sahədə
Gürcüstan və Bolqarıstan təcrübəsin
dənfaydalanmaqolar.

MALİYYƏ

Almaniya
Almaniyanın mərkəzi bankı olan

Bundesbank illik hesabatlarını bankın
İcraHeyətininölkəninaliauditquru
mu(AAQ)olanFederalAuditorlarPa
latası (Bundesrechnungshof) ilə razı
laşdırdığı bir və ya bir neçə auditora
təqdim edir. Hesabat İcra Heyətində
təsdiqləndikdən sonra direktorluq tə
rəfindəndərcolunur.
İllikhesabatlarpalatanın şərhləri ilə

birgə Maliyyə Nazirliyinə göndərilir,
lakinonlardannəbusənədintəsdiqi,nə
dəbusənədənəzarəttələbolunmur.
Audit uyğunluq və qənaətlilik me

yarlarına əsaslanmaqla həyata keçirilir.
İqtisadi qənaətliliyin auditi zamanı isə
xərclərinvəəldəedilmişeffektinnisbəti
araşdırılır.
FederalAuditorlarPalatasıişçiheyə

tin saxlanması xərclərinə və tapşırıqla
rın yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət
etməlidir.

Estoniya
EstoniyanınmərkəzibankıolanEesti

PankınhesablarınınauditiAvropaMər
kəziBankınınİdarəetməŞurasıtərəfin
dən təklif edilmişvəAvropaBirliyinin
Şurasıtərəfindəntəsdiqlənmişmüstəqil
kənarauditorlartərəfindənhəyatakeçi
rilir.
EstoniyaAAQı olan EstoniyaMilli

AuditOfisi(Riigikontroll)EestiPankda
iqtisadinəzarəttədbirlərini,ocümlədən
dövlət satınalmalarının qanunauyğun
luğununauditinikeçirir.Bununlayana
şı,tematiknəzarəttədbirlərini,məsələn,
dövlətin stabillik ehtiyatlarının forma
laşmasımənbələrinindaxilolmasısahə
sinə nəzarət tədbirlərini reallaşdırır ki,
bumənbələrdənbiridəMərkəziBankın
mənfəətindənayırmalardır.

Bolqarıstan
BolqarıstanMilliAudit Ofisi Bolqa

rıstanMilli Bankının büdcə xərcləri və
onların idarə olunmasının auditini,

həmçininMilliBankınbüdcəyəayırma
lar etməli olduğu mənfəətin formalaş
masının və büdcə ilə əlaqədar digər
əməliyyatların da auditini həyata keçi
rir.MilliAuditOfisinin sədri Bolqarıs
tanMilli Bankının baş yoxlayıcısını tə
yinedir.AAQtərəfindənkeçirilənaudi
tinnəticələrinəəsasən,zərurətyarandığı
halda Milli Assambleyaya təqdimat
göndərilir.
Audit dövrü ərzində “Bolqarıstan

Milli Bankının büdcəsinin planlaşdırıl
ması,icrasıvəhesabatlılığıproseslərinin
idarəolunması”və“Satınalmalarınida
rəolunmasıprosesi”sahələrindəhüqu
qi bazanın tələblərinə uyğunluğun və
daxilinəzarətsisteminincarivəziyyəti
ninauditivəqiymətləndirilməsihəyata
keçirilir.

İsveç
İsveç Milli Audit Ofisi (Riksrevi

sionen)İsveçinmərkəzibankıolanRiks
bankınmaliyyəhesabatlılığınınauditini
həyatakeçirir.Auditstandartlarauyğun
olmalı,mühasibatlıqvə sənədləşmə iş
lərinin etibarlı olubolmadığını müəy
yənetməlidir.Riksbankınauditimüha
sibatbalansı,mənfəətvəzərərhesabla
rınınqəbulolunması,bankınBaşŞurası
və İcra Heyətinin məsuliyyəti barədə
rəyi özündə ehtiva etməlidir. Riksban
kınmaliyyəauditiüzrəauditorhesabat
larıİsveçparlamentinətəqdimolunur.

Macarıstan
Macarıstan Milli Bankının (Magyar

NemzetiBankı) sədri bankınauditoru
nunvəzifəyətəyinedilməsivəyavəzi
fədənazadolunmasıbarədəMacarıstan
Dövlət Audit Ofisinin prezidenti ilə
məsləhətləşməlidir. Macarıstan AAQı
Milli Bank tərəfindən həyata keçirilən
maliyyəidarəetməsini,ocümlədənMa
carıstan Milli Bankı haqqında qanuna
müvafiq olaraq həyata keçirdiyi istəni
lən fəaliyyəti yoxlayır. Macarıstanın
dövlətnəzarətorqanıMilliBankınmü

vafiqhüquqinormalara,özününxüsusi
nizamnaməsinə və BaşAssambleyanın
qətnamələrinəuyğunfəaliyyətgöstərib
göstərmədiyinənəzarətedir.
Auditin məqsədi Milli Bankın ida

rəetmə,qərarqəbuletməvənəzarətsis
teminintənzimlənənyollafəaliyyətgös
tərməsinin,MilliBankınvəmərkəzihö
kumətin hesablarının idarəetməsinin,
maliyyə,nəzarətvə rəsmi fəaliyyətinin
tənzimlənməsininqiymətləndirilməsin
dənibarətdir.

ABŞ
ABŞAAQıolanDövlətHesabatlılıq

OfisihərilFederalEhtiyatlarSisteminin
maliyyəauditinihəyatakeçirir.Həreh
tiyatbankhərilbirbaşaİdarəçilərŞura
sına tabe olan müstəqil baş auditorlar
tərəfindənyoxlanır.Buyoxlamalarma
liyyəhesabatlılığıauditlərinivəmaliyyə
nəzarətininsəmərəliliyiicmallarınıözü
nədaxiledir.Şurahərilauditproqramı
nın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
üçünkənarauditorşirkətləri iləmüqa
viləbağlayır.Yalnız2011ciildəilkdəfə
olaraq, AAQ FESin 19212011ci illəri
əhatəedəngenişsəmərəlilikauditinike
çirmişdir. Audit ümumi qəbul edilmiş
audit standartlarına (GAAS) müvafiq
aparılmışdır.
AAQ özəl audit təşkilatları tərəfin

dənkeçirilmişauditinnəticələriniqəbul
edir.

Rusiya
RusiyaFederasiyasınınMərkəziBan

kındafederalbüdcəvəbüdcədənkənar
dövlət fondu vəsaitlərinin hərəkətinin
qanuniliyinə nəzarət etmək RFin He
sablamaPalatasınınvəzifələrinəaidedi
lir və aşağıdakı sahələr kənar dövlət
auditininobyektidir:
• Mərkəzi Bankın federal büdcə və
büdcədənkənardövlətfondlarının
büdcələrinə xidmət sahəsində
fəaliyyəti;

•RFindövlətborcunaxidmətsahə
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sindəMərkəziBankınfəaliyyəti;
• MərkəziBankın“Dövlətsirrihaq
qında”Qanunun tətbiqolunduğu
bütünhesabvəəməliyyatları.

PalataRusiyaBankınınmənfəətihe
sabınayaradılmışfondlarınformalaşdı
rılmasıvəistifadəsisahəsində,ocümlə
dənRusiyaBankı,onunstrukturbölmə
ləri və idarələrinin xərclər smetasının
icrası sahəsində RF Mərkəzi Bankının
maliyyətəsərrüfat fəaliyyətinin yoxla
masınıhəyatakeçirir.

Gürcüstan
Milli Bankın hesabatlarının kənar

auditininkeçirilməsiməqsədiiləGür
cüstanparlamenti1noyabrtarixindən
gecolmayaraq,ənazı2il,lakin4ildən
çox olmayan müddətə dünyanın ən
böyük4auditşirkətindənbirinikənar
auditor kimi seçir.Maliyyə ili bitdik
dənsonra4aydangecolmayaraq,Mil
li Bank əvvəlki ilin auditi keçirilmiş
maliyyə hesabatlarını Gürcüstan par
lamentinə təsdiqüçün təqdimedirvə
dərcedir.
GürcüstanAAQıolanDövlətAudit

OfisiisəMilliBankınyalnızinzibativə
kapital xərclərinin auditini həyata ke
çirəbilər.

Türkiyə
TürkiyəaliauditqurumuolanSayış

tayBaşkanlığı tərəfindənMərkəziBan
kınauditionunbütünfəaliyyətsahələ
rində deyil, yalnız fəaliyyətlə əlaqədar
əməliyyatlarvəhesablarlaməhdudlaşır.
MərkəziBankınauditiniüzvləriTürki
yəBöyükMillətMəclisitərəfindənseçi
lən Audit Komitəsi həyata keçirir. Bu
komitə bankın bütün əməliyyatlarının
auditini keçirmək səlahiyyətinə malik
dir.İnzibatigücüolmayanAuditKomi
təsinin fikirləri İdarə Heyətinə, həmçi
ninrespublikaPrezidentinəyazılışəkil
də təqdim edilir. Bununla yanaşı, ilin
sonundaəməliyyatlarvəhesablaşmala
radairhesabatınıBöyükMillətMəclisi
nədətəqdimedir.MərkəziBankbalans
cədvəli və gəlirlər barədə hesabatın
auditinimüstəqilauditorlaradahəvalə
edəbilər.

Qazaxıstan
Qazaxıstan Respublikasının Milli

BankıdövlətorqanıdırvəMilliBankın
aktivlərinin istifadəsinin uyğunluq
auditi Respublika Büdcəsinin İcrasına
nəzarətüzrəHesablamaKomitəsitərə
findən həyata keçirilir. Bundan əlavə,
bankın maliyyə hesabatlılığının auditi
MilliBankınİdarəHeyətitərəfindəntə
yin olunmuş müstəqil auditor şirkəti
tərəfindənyerinəyetirilir.
Beləliklə də, beynəlxalq təcrübənin

nəzəri əsaslarının öyrənilməsinin nəti
cələriaşağıdakıfikirvətəklifləriforma
laşdırmağaimkanverir:
•Araşdırılmış ölkələrdə mərkəzi
banklarda auditin keçirilməsinin
xüsusimetodoloji alətləri yoxdur.
Mərkəzi banklarda dövlət auditi
ninaliorqanları tərəfindənkeçiri
lənauditdəmillistandartvətövsi
yələr,beynəlxalqstandartlar,eləcə
də AAQ orqanları və bankların
fəaliyyətini tənzimləyənqanunve
riciliyəuyğunyerinəyetirilir.

• Mərkəzi bankların tam auditi
AAQlartərəfindənicraedilir.

• Maliyyəhesabatlarınınauditibaxı
lanölkələrdəmüstəqilauditorların
müsabiqə əsasında cəlb edilməsi
yolu ilə həyata keçirilir. Auditor
hesabatlarıAAQatəqdimedilirvə
onların əsasında AAQ bankın
fəaliyyətininqiymətləndirməsiba

rədəyekunrəyverir.
• Beynəlxalqtəcrübəonugöstərirki,
dövlətauditininaliorqanlarımər
kəzi bankların auditi zamanı uy
ğunluqauditiiləmüqayisədədaha
çox bu bankların fəaliyyətinin sə
mərəliliyinin və təşkilatın idarəçi
ləri tərəfindən aktivlərin idarə
olunmasının səmərəliliyinin qiy
mətləndirməsinəüstünlükverirlər.
Xaricitəcrübədəuyğunluğunyox
lanılması bir qayda olaraq, kənar
auditindeyil,daxiliauditinxidmə
tininsəlahiyyətlərinəaidedilir.

• Dövlətauditininmövcudorqanla
rınınçoxhissəsimüstəqildir,onla
rınfəaliyyətidəkifayətqədərnəti
cəlivəsəmərəlidir.

Onudaqeydedimki,Azərbaycanda
mövcud qanunvericiliyə əsasən, Mər
kəziBankınauditininkeçirilməsisahə
sindəHesablamaPalatasınınfəaliyyəti
ninçərçivələriqanunvericilikləkonkret
olaraqmüəyyənedilməmişdir.Qanun
da bu auditin yalnızAzərbaycan Res
publikasının Prezidenti ilə razılaşdırıl
maqlahəyatakeçirilməsiqeydedilmiş
dir. Hesablama Palatası kənar dövlət
maliyyə nəzarəti orqanı olaraq, Mər
kəzi Bankın fəaliyyətinə nəzarət kimi
yuxarıda qeyd edilən təcrübələrindən
istifadə edə bilər. Fikrimcə, bu sahədə
Gürcüstan və Bolqarıstan təcrübəsin
dənfaydalanmaqolar.

MALİYYƏ

Almaniya
Almaniyanın mərkəzi bankı olan

Bundesbank illik hesabatlarını bankın
İcraHeyətininölkəninaliauditquru
mu(AAQ)olanFederalAuditorlarPa
latası (Bundesrechnungshof) ilə razı
laşdırdığı bir və ya bir neçə auditora
təqdim edir. Hesabat İcra Heyətində
təsdiqləndikdən sonra direktorluq tə
rəfindəndərcolunur.
İllikhesabatlarpalatanın şərhləri ilə

birgə Maliyyə Nazirliyinə göndərilir,
lakinonlardannəbusənədintəsdiqi,nə
dəbusənədənəzarəttələbolunmur.
Audit uyğunluq və qənaətlilik me

yarlarına əsaslanmaqla həyata keçirilir.
İqtisadi qənaətliliyin auditi zamanı isə
xərclərinvəəldəedilmişeffektinnisbəti
araşdırılır.
FederalAuditorlarPalatasıişçiheyə

tin saxlanması xərclərinə və tapşırıqla
rın yerinə yetirilməsinə xüsusi diqqət
etməlidir.

Estoniya
EstoniyanınmərkəzibankıolanEesti

PankınhesablarınınauditiAvropaMər
kəziBankınınİdarəetməŞurasıtərəfin
dən təklif edilmişvəAvropaBirliyinin
Şurasıtərəfindəntəsdiqlənmişmüstəqil
kənarauditorlartərəfindənhəyatakeçi
rilir.
EstoniyaAAQı olan EstoniyaMilli

AuditOfisi(Riigikontroll)EestiPankda
iqtisadinəzarəttədbirlərini,ocümlədən
dövlət satınalmalarının qanunauyğun
luğununauditinikeçirir.Bununlayana
şı,tematiknəzarəttədbirlərini,məsələn,
dövlətin stabillik ehtiyatlarının forma
laşmasımənbələrinindaxilolmasısahə
sinə nəzarət tədbirlərini reallaşdırır ki,
bumənbələrdənbiridəMərkəziBankın
mənfəətindənayırmalardır.

Bolqarıstan
BolqarıstanMilliAudit Ofisi Bolqa

rıstanMilli Bankının büdcə xərcləri və
onların idarə olunmasının auditini,

həmçininMilliBankınbüdcəyəayırma
lar etməli olduğu mənfəətin formalaş
masının və büdcə ilə əlaqədar digər
əməliyyatların da auditini həyata keçi
rir.MilliAuditOfisinin sədri Bolqarıs
tanMilli Bankının baş yoxlayıcısını tə
yinedir.AAQtərəfindənkeçirilənaudi
tinnəticələrinəəsasən,zərurətyarandığı
halda Milli Assambleyaya təqdimat
göndərilir.
Audit dövrü ərzində “Bolqarıstan

Milli Bankının büdcəsinin planlaşdırıl
ması,icrasıvəhesabatlılığıproseslərinin
idarəolunması”və“Satınalmalarınida
rəolunmasıprosesi”sahələrindəhüqu
qi bazanın tələblərinə uyğunluğun və
daxilinəzarətsisteminincarivəziyyəti
ninauditivəqiymətləndirilməsihəyata
keçirilir.

İsveç
İsveç Milli Audit Ofisi (Riksrevi

sionen)İsveçinmərkəzibankıolanRiks
bankınmaliyyəhesabatlılığınınauditini
həyatakeçirir.Auditstandartlarauyğun
olmalı,mühasibatlıqvə sənədləşmə iş
lərinin etibarlı olubolmadığını müəy
yənetməlidir.Riksbankınauditimüha
sibatbalansı,mənfəətvəzərərhesabla
rınınqəbulolunması,bankınBaşŞurası
və İcra Heyətinin məsuliyyəti barədə
rəyi özündə ehtiva etməlidir. Riksban
kınmaliyyəauditiüzrəauditorhesabat
larıİsveçparlamentinətəqdimolunur.

Macarıstan
Macarıstan Milli Bankının (Magyar

NemzetiBankı) sədri bankınauditoru
nunvəzifəyətəyinedilməsivəyavəzi
fədənazadolunmasıbarədəMacarıstan
Dövlət Audit Ofisinin prezidenti ilə
məsləhətləşməlidir. Macarıstan AAQı
Milli Bank tərəfindən həyata keçirilən
maliyyəidarəetməsini,ocümlədənMa
carıstan Milli Bankı haqqında qanuna
müvafiq olaraq həyata keçirdiyi istəni
lən fəaliyyəti yoxlayır. Macarıstanın
dövlətnəzarətorqanıMilliBankınmü

vafiqhüquqinormalara,özününxüsusi
nizamnaməsinə və BaşAssambleyanın
qətnamələrinəuyğunfəaliyyətgöstərib
göstərmədiyinənəzarətedir.
Auditin məqsədi Milli Bankın ida

rəetmə,qərarqəbuletməvənəzarətsis
teminintənzimlənənyollafəaliyyətgös
tərməsinin,MilliBankınvəmərkəzihö
kumətin hesablarının idarəetməsinin,
maliyyə,nəzarətvə rəsmi fəaliyyətinin
tənzimlənməsininqiymətləndirilməsin
dənibarətdir.

ABŞ
ABŞAAQıolanDövlətHesabatlılıq

OfisihərilFederalEhtiyatlarSisteminin
maliyyəauditinihəyatakeçirir.Həreh
tiyatbankhərilbirbaşaİdarəçilərŞura
sına tabe olan müstəqil baş auditorlar
tərəfindənyoxlanır.Buyoxlamalarma
liyyəhesabatlılığıauditlərinivəmaliyyə
nəzarətininsəmərəliliyiicmallarınıözü
nədaxiledir.Şurahərilauditproqramı
nın səmərəliliyinin qiymətləndirilməsi
üçünkənarauditorşirkətləri iləmüqa
viləbağlayır.Yalnız2011ciildəilkdəfə
olaraq, AAQ FESin 19212011ci illəri
əhatəedəngenişsəmərəlilikauditinike
çirmişdir. Audit ümumi qəbul edilmiş
audit standartlarına (GAAS) müvafiq
aparılmışdır.
AAQ özəl audit təşkilatları tərəfin

dənkeçirilmişauditinnəticələriniqəbul
edir.

Rusiya
RusiyaFederasiyasınınMərkəziBan

kındafederalbüdcəvəbüdcədənkənar
dövlət fondu vəsaitlərinin hərəkətinin
qanuniliyinə nəzarət etmək RFin He
sablamaPalatasınınvəzifələrinəaidedi
lir və aşağıdakı sahələr kənar dövlət
auditininobyektidir:
• Mərkəzi Bankın federal büdcə və
büdcədənkənardövlətfondlarının
büdcələrinə xidmət sahəsində
fəaliyyəti;

•RFindövlətborcunaxidmətsahə
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niidarəetməkdəvətəndaşlarımıza
imkanlaryaradılmasınıngöstərici
sidir”.
Ötən 20 il ərzində Azərbaycan

Respublikasında yerli özünüida
rəetmə orqanlarının səmərəli
fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən
sistemlitədbirlərhəyatakeçirilmiş,
mükəmməl qanunvericilik bazası
və institusional təsisatlar yaradıl
mış,bələdiyyəinstitututamolaraq
formalaşmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər

Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi
kursun Azərbaycan Respublikası
nınPrezidenticənabİlhamƏliyev
tərəfindən uğurla davam etdiril
məsi nəticəsində dövlətin idarəet
məsistemidahadatəkmilləşdiril
miş, bələdiyyələrin səlahiyyətləri
ninvəfəaliyyətiningücləndirilmə
si istiqamətində zəruri tədbirlər
həyata keçirilmiş və bu tədbirlər
hazırdadadavametdirilməkdədir.
Nəticədə, bələdiyyələr də özünün
inkişafyolunukeçmiş,vətəndaşla
rın maraq və mənafeləri naminə
yerli əhəmiyyətli məsələlərin həl
lində yaxından iştirak etməyə ça
lışmışdır.
Ölkədəyerliözünüidarəetməsi

yasətini həyata keçirmək üçün
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentininAdministrasiyasınınƏra
zitəşkilatməsələlərişöbəsindəBə
lədiyyələrlə işsektoru,qanunveri
cilikbazasınınyaradılmasıvətək
milləşdirilməsi üçünMilliMəclis
də Regional məsələlər komitəsi,
bələdiyyələrinfəaliyyətinəinzibati
nəzarəti həyata keçirmək, onlara
metodoloji yardım göstərmək və
maarifləndirilməsini təmin etmək
üçün Ədliyyə Nazirliyində Bələ
diyyələrləİşMərkəzi,bələdiyyələ
rinfəaliyyətininəlaqələndirilməsi
nə, həmin fəaliyyətin beynəlxalq
hüquqnormalarınavəmövcudqa
nunvericiliyə uyğun qurulmasına
vəortayaçıxanproblemlərinbirgə
həll edilməsinə kömək göstərmək
yolu iləyerliözünüidarəninmöh

kəmlənməsi və inkişaf etdirilməsi
üçünAzərbaycanşəhər,qəsəbəvə
kənd bələdiyyələrinin milli asso
siasiyaları yaradılmışdır. Bələdiy
yələrin səlahiyyətlərinə aidməsə
lələrin həllində onlara kömək et
məkməqsədiiləvətəndaşlarınya
şayış yerləri üzrə əksər şəhər və
qəsəbə bələdiyyələrində məhəllə
komitələritəsisedilmişdir.
Ötən dövr ərzində ölkəmizdə

bələdiyyə institutunun inkişaf et
dirilməsi məqsədi ilə mühüm qa
nunvericilik bazası formalaşdırıl
mış,bələdiyyələrinstatusu,qullu
ğununtəşkili,maliyyəsininəsasları
və digər sahələri əhatə edən çox
saylıqanunlarqəbulolunaraqon
larınsəmərəlifəaliyyətiüçündöv
lət tərəfindən hər cür şərait yara
dılmışdır. Belə ki, bələdiyyələrin

fəaliyyətini tənzimləyən “Bələdiy
yələrin statusu haqqında”, “Bələ
diyyəüzvününstatusuhaqqında”,
“Bələdiyyənin nümunəvi nizam
naməsinintəsdiqedilməsihaqqın
da”, “Bələdiyyə qulluğu haqqın
da”, “Bələdiyyələrin əraziləri və
torpaqları haqqında”, “Bələdiyyə
lərinmaliyyəsininəsaslarıhaqqın
da”, “Yerli (bələdiyyə) vergi və
ödənişlər haqqında”, “Bələdiyyə
mülkiyyətinə əmlakın verilməsi
haqqında” və digər əhəmiyyətli
qanunlarqəbulolunmuş,Azərbay
can Respublikasının Torpaq, Su,
Mülki,Seçki,Vergilər,İnzibatiXə
talar məcəllələrinə bələdiyyələrlə
bağlı müvafiq müddəalar daxil
edilmişdir.
Qəbulolunmuşqanunlardayer

liözünüidarəetməninçoxmühüm

İNKİŞAF

azərbaycan növbəti 
bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində

Azərbaycan tarixinin müxtəlif
dövrlərində bələdiyyə və ya yerli
seçkili idarəetmə qurumları möv
cud olsa da, dövlət müstəqilliyi
bərpaedildikdənsonraölkəmizəsl
demokratik dəyərlərə malik bələ
diyyələri yaratmaq imkanı qazan
mışdır.Bələdiyyələrinhüquqi sta
tusununqanunçərçivəsindəmüəy
yənləşdirilməsi ilk dəfə olaraq
məhz Ümummilli lider Heydər
Əliyevin bilavasitə rəhbərliyi ilə
hazırlanmış və 12 noyabr 1995ci
ildəümumxalqsəsverməsiyoluilə

qəbuledilmişAzərbaycanRespub
likasının Konstitusiyasında öz ək
sini tapmışdır.Dövlətçilik tarixinə
mühümhadisəkimidaxilolanbu
tarixi gündən sonra, 1999cu ilin
dekabrındailkbələdiyyəseçkiləri
nin keçirilməsi ilə Azərbaycanda
yerli özünüidarəetmə qurumları
formalaşmağa,onlarınhüquqiba
zasınıtəkmilləşdirənnormativakt
lar qəbul edilməyə başlandı. Bu
aktlardabələdiyyələrinbirqurum
olaraq hüquqi statusunun müəy
yənedilməsi,onlarınfəaliyyətinin
əsas prinsipləri, maliyyəiqtisadi
təminatları və digərməqamlar öz
əksinitapdı.
Beləliklə də, Azərbaycanda sə

mərəlidövlətidarəetməsisteminin
formalaşdırılması strategiyasının
əsasprinsiplərindənbirikimiyerli
özünüidarəetmə sisteminin yara
dılmasıyoluilədövlətfunksiyala
rının əksmərkəzləşdirilməsi xətti
müəyyənləşdirildi. Respublika
mızda həyata keçirilən əksmər
kəzləşdirmə prosesinin əsas məq
sədi dövlət idarəetməsinin əsasla
rının demokratikləşdirilməsindən,
ölkənin sosialiqtisadi inkişafının
həmcari,həmdəperspektivməsə
lələrininhəllizamanımüvafiqida
rəetmə səviyyələrindədövlətinöz
funksiyalarınısəmərəlişəkildəye

rinə yetirməsinə şərait yaratmaq
dan,demokratikdövlətinəsasıki
mi yerli özünüidarəetmənin tətbi
qindən və onun inkişaf etdirilmə
sindənibarətidi.
Azərbaycanda idarəetmə siste

minin əksmərkəzləşdirilməsi yolu
iləyerliözünüidarəetməsisteminin
formalaşdırılması prosesi ölkədə
demokratiyanın inkişafı, hüquqi
dövlətvəvətəndaşcəmiyyətiquru
culuğu,dövlətinvəcəmiyyətinida
rəolunmasınınsəmərəliliyininartı
rılmasıistiqamətindəatılanənəhə
miyyətliaddımlardanbiridir.
Respublikamızda yerli özü

nüidarəetməsistemininyaradılma
sının əhəmiyyəti və bunun yerli
məsələlərin həllinin demokratik
prinsip olması Azərbaycan xalqı
nınÜmummilli lideriHeydərƏli
yevin12dekabr1999cu il tarixdə
ilkbələdiyyəseçkiləri iləəlaqədar
xalqa müraciətində öz əksini tap
mışdır: “Bələdiyyə seçkiləriAzər
baycandagedəndemokratiyapro
sesininböyükbirhissəsi,böyükbir
qoludur.Demokratik,hüquqidöv
lət,dünyəvidövlətqurmaqprose
sinin bir hissəsi, bir sahəsidir. Biz
Azərbaycanda tam müstəqil yerli
özünüidarəetmə orqanları yaradı
rıq.Bu,həmdemokratiyanın inki
şafıdeməkdir,eynizamanda,ölkə
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niidarəetməkdəvətəndaşlarımıza
imkanlaryaradılmasınıngöstərici
sidir”.
Ötən 20 il ərzində Azərbaycan

Respublikasında yerli özünüida
rəetmə orqanlarının səmərəli
fəaliyyəti üçün dövlət tərəfindən
sistemlitədbirlərhəyatakeçirilmiş,
mükəmməl qanunvericilik bazası
və institusional təsisatlar yaradıl
mış,bələdiyyəinstitututamolaraq
formalaşmışdır.
Ümummilli liderimiz Heydər

Əliyevin müəyyən etdiyi siyasi
kursun Azərbaycan Respublikası
nınPrezidenticənabİlhamƏliyev
tərəfindən uğurla davam etdiril
məsi nəticəsində dövlətin idarəet
məsistemidahadatəkmilləşdiril
miş, bələdiyyələrin səlahiyyətləri
ninvəfəaliyyətiningücləndirilmə
si istiqamətində zəruri tədbirlər
həyata keçirilmiş və bu tədbirlər
hazırdadadavametdirilməkdədir.
Nəticədə, bələdiyyələr də özünün
inkişafyolunukeçmiş,vətəndaşla
rın maraq və mənafeləri naminə
yerli əhəmiyyətli məsələlərin həl
lində yaxından iştirak etməyə ça
lışmışdır.
Ölkədəyerliözünüidarəetməsi

yasətini həyata keçirmək üçün
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentininAdministrasiyasınınƏra
zitəşkilatməsələlərişöbəsindəBə
lədiyyələrlə işsektoru,qanunveri
cilikbazasınınyaradılmasıvətək
milləşdirilməsi üçünMilliMəclis
də Regional məsələlər komitəsi,
bələdiyyələrinfəaliyyətinəinzibati
nəzarəti həyata keçirmək, onlara
metodoloji yardım göstərmək və
maarifləndirilməsini təmin etmək
üçün Ədliyyə Nazirliyində Bələ
diyyələrləİşMərkəzi,bələdiyyələ
rinfəaliyyətininəlaqələndirilməsi
nə, həmin fəaliyyətin beynəlxalq
hüquqnormalarınavəmövcudqa
nunvericiliyə uyğun qurulmasına
vəortayaçıxanproblemlərinbirgə
həll edilməsinə kömək göstərmək
yolu iləyerliözünüidarəninmöh

kəmlənməsi və inkişaf etdirilməsi
üçünAzərbaycanşəhər,qəsəbəvə
kənd bələdiyyələrinin milli asso
siasiyaları yaradılmışdır. Bələdiy
yələrin səlahiyyətlərinə aidməsə
lələrin həllində onlara kömək et
məkməqsədiiləvətəndaşlarınya
şayış yerləri üzrə əksər şəhər və
qəsəbə bələdiyyələrində məhəllə
komitələritəsisedilmişdir.
Ötən dövr ərzində ölkəmizdə

bələdiyyə institutunun inkişaf et
dirilməsi məqsədi ilə mühüm qa
nunvericilik bazası formalaşdırıl
mış,bələdiyyələrinstatusu,qullu
ğununtəşkili,maliyyəsininəsasları
və digər sahələri əhatə edən çox
saylıqanunlarqəbulolunaraqon
larınsəmərəlifəaliyyətiüçündöv
lət tərəfindən hər cür şərait yara
dılmışdır. Belə ki, bələdiyyələrin

fəaliyyətini tənzimləyən “Bələdiy
yələrin statusu haqqında”, “Bələ
diyyəüzvününstatusuhaqqında”,
“Bələdiyyənin nümunəvi nizam
naməsinintəsdiqedilməsihaqqın
da”, “Bələdiyyə qulluğu haqqın
da”, “Bələdiyyələrin əraziləri və
torpaqları haqqında”, “Bələdiyyə
lərinmaliyyəsininəsaslarıhaqqın
da”, “Yerli (bələdiyyə) vergi və
ödənişlər haqqında”, “Bələdiyyə
mülkiyyətinə əmlakın verilməsi
haqqında” və digər əhəmiyyətli
qanunlarqəbulolunmuş,Azərbay
can Respublikasının Torpaq, Su,
Mülki,Seçki,Vergilər,İnzibatiXə
talar məcəllələrinə bələdiyyələrlə
bağlı müvafiq müddəalar daxil
edilmişdir.
Qəbulolunmuşqanunlardayer

liözünüidarəetməninçoxmühüm
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azərbaycan növbəti 
bələdiyyə seçkiləri ərəfəsində
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qəbuledilmişAzərbaycanRespub
likasının Konstitusiyasında öz ək
sini tapmışdır.Dövlətçilik tarixinə
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fuzavətəcrübəyəmalikolanşəxs
lərə etimad göstərmişlər. Nəticə
olaraq,seçilmişüzvlərarasındaali
təhsillilərin sayı 29,7%, qadınların
sayı 22%, gənclərin sayı isə 25%
artmışdır. Keyfiyyət tərkibinin
gücləndirilməsi bələdiyyələrin
fəaliyyətininməzmuncayenimər
hələsininəsasınıqoymuşdur.
Cəmiyyətdəbələdiyyəinstitutu

na marağın artması müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, bələdiyyələ
rinvəbələdiyyəüzvlərininsayının
azalmasınabaxmayaraq,2014cüil
bələdiyyə seçkilərində iştirak et
mək üçün ölkə üzrə 38064 nəfər
müraciətetmiş(2009cuilləmüqa
yisədə7,5%çox),37077nəfərqey
dəalınmışdır(19,8%çox).Ortahe
sabla 2009cu ildə bir bələdiyyə
üzvüyerinə1,9nəfərdüşdüyühal
da, 2014cü ildə bu göstərici 2,5
nəfər olmuşdur. Namizədlər ara
sında mənsubiyyətə görə təmsil
olunan partiyaların sayı 2009cu
ildə 29 olduğu halda, 2014cü ilin
seçkilərində30açatmışdır.

2009cuilbələdiyyəseçkilərində
seçicifəallığı31,86%olduğuhalda,
2014cü ilin dekabr ayının 23də
keçirilmiş seçkilərdə seçici fəallığı
artmış, onların 38,93%i (7,07%
çox)seçkilərdəiştiraketmiş,buda
əhalinin yerli özünüidarəetmə or
qanlarınaolanmarağınınartdığını
birdahagöstərmişdir.
2014cü ildə keçirilmiş bələdiy

yəseçkilərinəticəsində2009cuillə
müqayisədə ali təhsillilərin sayı
25,8%,qadınların sayı 8,9%,gənc
lərinsayıisə9,2%artmışdır.
2015ci ilin yanvar ayında bələ

diyyələrdə yeni seçilmiş tərkiblə
rinbirinciiclaslarıkeçirilərəkbələ
diyyəsədrləriseçilmiş,ötənseçki
lərləmüqayisədə sədrlər arasında
alitəhsillilərinsayı11,7%,qadınla
rın sayı 13,5%, gənclərin sayı isə
10,4%artmışdır.
Göstərilənrəqəmlərivəölkəbələ

diyyələrinin20illikinkişafproseslə
rini nəzərə alaraq belə bir qənaətə
gəlmək olar ki, qarşıdan gələn və
2019cu ilin sonuna planlaşdırılmış

bələdiyyə seçkilərində seçici fəallığı
daha yüksək olacaqdır. Həmçinin
keçənmüddətərzindəölkəninyerli
özünüidarəetmə orqanlarında kifa
yətqədərtəcrübəlivəbələdiyyəida
rəçiliyiüzrəixtisaslaşmışkadrordu
sunun formalaşmasını və eyni za
manda,ölkəmizinvəxaricidövlətlə
rinaliməktəblərindəbələdiyyəme
necmentiüzrətəhsilalmışgənclərin
dəbələdiyyəüzvüolaraqyerli ida
rəetmədəfəaliştiraketməkistəkləri
ninəzərəalsaq,heçşübhəsizki,bizi
qarşıdagərginseçkimübarizəsigöz
ləyir.Qeydetdiyimizbuamillərseç
ki marafonunda qalib gəlmiş bələ
diyyəüzvlərinindahaçoxtəhsilli,li
derlik bacarığı olan gənclərdən və
peşəkar bələdiyyə menecerlərindən
olmasına gətirib çıxaracaqdır. Nəti
cədə,bələdiyyəüzvlərininkeyfiyyət
tərkibidahadayaxşılaşacaqvəbuda
bələdiyyələrin fəaliyyətinin növbəti
illərdədahasəmərəli,bələdiyyələrin
vətəndaşlara göstərdikləri xidmət
səviyyəsinindahayüksəkvəkeyfiy
yətliolmasınaxidmətedəcəkdir.
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məsələləri yerlibüdcənin forma
laşdırılması, təsdiqivəicrası,yerli
vergivəödənişlərinmüəyyənedil
məsi,yerlisosialmüdafiə,yerliiq
tisadi,ekolojiproqramlarınişlənib
hazırlanması və reallaşdırılması,
mülkiyyət münasibətlərinin for
malaşdırılması,əraziməsələlərivə
sairözəksinitapmışdır.
Eyni zamanda, ölkəmiz yerli

özünüidarəetmə ilə bağlı hüquqi
münasibətləritənzimləyənbirsıra
beynəlxalq sənədlərə qoşulmuş, o
cümlədənbələdiyyələrüçünbaşlı
cabeynəlxalqnormativhüquqiakt
hesab edilən “Yerli özünüidarə
haqqında”AvropaXartiyasıAzər
baycanRespublikasının25dekabr
2001ci il tarixli qanunu ilə təsdiq
edilmişvə1avqust2002ciiltarix
dəölkəmizəmünasibətdəqüvvəyə
minmişdir. Ümumilikdə, bələdiy
yələrin fəaliyyətini tənzimləyən
30dan çox qanun, 500dən artıq
normativhüquqi akt qəbul olun
muş, bir çox qanunlara əlavə və
dəyişiklikləredilmişdir.
Son illərdə bələdiyyə qanunve

riciliyi daha da təkmilləşdirimiş,
AzərbaycanRespublikasınınVergi
Məcəlləsində, “Yerli (bələdiyyə)
vergivəödənişlərhaqqında”,“Bə
lədiyyəqulluğuhaqqında”və“Da
şınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” qanunlarında dəyişik
liklər edilmiş, “Bələdiyyə üzvləri
ninetikdavranışqaydalarıhaqqın
da”və“Bələdiyyəqulluqçularının
etikdavranışqaydalarıhaqqında”
qanunlarqəbulolunmuşdurki,bu
da bələdiyyələrin cəmiyyətdə nü
fuzunun artırılmasına, fəaliyyəti
nin təkmilləşdirilməsinə,maliyyə,
iqtisadivəkadrpotensialınıngüc
ləndirilməsinə,bələdiyyələrindöv
lət və vətəndaşlar qarşısında mə
suliyyətinin artırılmasına xidmət
etmişdir.

Bununla yanaşı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlhamƏliyevin təşəbbüsü iləyerli
özünüidarəetmə orqanlarına döv
lətdəstəyigücləndirilmiş,bələdiy
yələringəlirvəxərclərinintənzim
lənməsi, yerli büdcə kəsirinin ör
tülməsi məqsədi ilə hər il dövlət
büdcəsindənbuqurumadotasiya
larayrılmış,yarandığıvaxtdanbu
günə qədər bələdiyyələrə 70 mil
yonmanatdan çox dotasiya veril
mişdir. Qanunvericilikdə edilmiş
dəyişikliklərə əsasən dotasiyalarla
yanaşı, bələdiyyələrə subvensiya
ların,yəniməqsədlimaliyyələşdir
mənin həyata keçirilməsi üçün
dövlət büdcəsindənyerli büdcələ
rəverilənmaliyyəvəsaitininayrıl
ması nəzərdə tutulmuş, bu məq
sədləAzərbaycanRespublikasının
2019cu il üçün dövlət büdcəsin
dən 1 milyon manat məbləğində
subvensiyalar ayrılmış və yerli
büdcələrəgəlirgətirəbilənrealla
yihələrin maliyyələşdirməsi üçün
müvafiq bələdiyyələrə istiqamət
ləndirilmişdir.
Özünüidarəetmənin institu

sional inkişafına, bələdiyyələrin
fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi
nə,yerliəhəmiyyətlisosialməsələ
lərin həllinin sürətləndirilməsinə
xüsusiönəmverilərəkbələdiyyələ
rin işi vətəndaş cəmiyyətinin for
malaşmasındavədemokratikprin
siplərin tətbiqində rolununartırıl
ması istiqamətləri üzrə qurulmuş,
bu sahədə geniş və əhatəli proq
ramlarhazırlanmış,bələdiyyələrin
qabaqcıl təcrübəsi öyrənilərək ya
yılmış, yerli özünüidarəetmə or
qanları ilə dövlət, qeyrihökumət
və donor təşkilatları arasında əla
qələryaranmış,maarifləndirməiş
ləriaparılmışdır.
Dünyatəcrübəsionugöstərirki,

bələdiyyələrin fəaliyyətinin səmə

rəliliyinin artırılması, iqtisadi və
maliyyə potensialının gücləndiril
məsi yollarından biri də onların
birləşməsidir.Qeydedilməlidirki,
yarandığıdövrdəölkəmizdə2700
dənçoxbələdiyyə fəaliyyətgöstə
rirdi. Bununla əlaqədar onların
fəaliyyətininmüasirtələblərsəviy
yəsindəqurulmasına,bələdiyyələ
riniqtisadiresurslarındanistifadə
nin səmərəsinin yüksəldilməsinə,
yerli əhəmiyyətli məsələlərin həl
lindərolununartırılmasınavəkadr
potensialının gücləndirilməsinə
xüsusidiqqətyetirilərək“Bələdiy
yələrin birləşməsi, ayrılması və
birgə fəaliyyəti haqqında” Azər
baycanRespublikasınınQanununa
uyğunolaraq2009cuildəbələdiy
yələrbirləşərəksayı1718əendiril
miş,2014cüildəisənövbətibirləş
məprosesinəticəsindəonlarınsayı
1607yəqədərazalmışdır.
Yerli özünüidarəetmə orqanla

rındaxidmət,bələdiyyəyə rəhbər
lik,onunfəaliyyətinintəşkiliidarə
çilik bacarığı, bilik, yüksək intel
lektvəixtisastələbedir;busəbəb
dən də bələdiyyə üzvlərinin və
sədrlərin keyfiyyət tərkibi daim
aktualolanməsələdir.
Bələdiyyələrinqarşısındaduran

vəzifələrin icrası, onların fəaliyyə
tinin səmərəliliyinin artırılması,
mövcud resursların yerli səviyyə
dəmüəyyənedilmişhədəflərə,so
sial yönümlü məsələlərin həllinə
yönəldilməsi bələdiyyə kadrların
danbirbaşaasılıdır.İlkikibələdiy
yəseçkilərinənəzərsalsaqgörərik
ki,bələdiyyəüzvlərininəksəriyyə
ti yerli özünüidarəetmə haqqında
kifayət qədər təsəvvürə malik ol
mamışlar.
Bələdiyyələrin həmin dövrdə

olandurumu,bələdiyyəüzvlərinin
zəif fəaliyyətləri ilə razılaşmayan
seçicilər 2009cu ildəmüvafiq nü
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fuzavətəcrübəyəmalikolanşəxs
lərə etimad göstərmişlər. Nəticə
olaraq,seçilmişüzvlərarasındaali
təhsillilərin sayı 29,7%, qadınların
sayı 22%, gənclərin sayı isə 25%
artmışdır. Keyfiyyət tərkibinin
gücləndirilməsi bələdiyyələrin
fəaliyyətininməzmuncayenimər
hələsininəsasınıqoymuşdur.
Cəmiyyətdəbələdiyyəinstitutu

na marağın artması müşahidə
olunmuşdur. Belə ki, bələdiyyələ
rinvəbələdiyyəüzvlərininsayının
azalmasınabaxmayaraq,2014cüil
bələdiyyə seçkilərində iştirak et
mək üçün ölkə üzrə 38064 nəfər
müraciətetmiş(2009cuilləmüqa
yisədə7,5%çox),37077nəfərqey
dəalınmışdır(19,8%çox).Ortahe
sabla 2009cu ildə bir bələdiyyə
üzvüyerinə1,9nəfərdüşdüyühal
da, 2014cü ildə bu göstərici 2,5
nəfər olmuşdur. Namizədlər ara
sında mənsubiyyətə görə təmsil
olunan partiyaların sayı 2009cu
ildə 29 olduğu halda, 2014cü ilin
seçkilərində30açatmışdır.

2009cuilbələdiyyəseçkilərində
seçicifəallığı31,86%olduğuhalda,
2014cü ilin dekabr ayının 23də
keçirilmiş seçkilərdə seçici fəallığı
artmış, onların 38,93%i (7,07%
çox)seçkilərdəiştiraketmiş,buda
əhalinin yerli özünüidarəetmə or
qanlarınaolanmarağınınartdığını
birdahagöstərmişdir.
2014cü ildə keçirilmiş bələdiy

yəseçkilərinəticəsində2009cuillə
müqayisədə ali təhsillilərin sayı
25,8%,qadınların sayı 8,9%,gənc
lərinsayıisə9,2%artmışdır.
2015ci ilin yanvar ayında bələ

diyyələrdə yeni seçilmiş tərkiblə
rinbirinciiclaslarıkeçirilərəkbələ
diyyəsədrləriseçilmiş,ötənseçki
lərləmüqayisədə sədrlər arasında
alitəhsillilərinsayı11,7%,qadınla
rın sayı 13,5%, gənclərin sayı isə
10,4%artmışdır.
Göstərilənrəqəmlərivəölkəbələ

diyyələrinin20illikinkişafproseslə
rini nəzərə alaraq belə bir qənaətə
gəlmək olar ki, qarşıdan gələn və
2019cu ilin sonuna planlaşdırılmış

bələdiyyə seçkilərində seçici fəallığı
daha yüksək olacaqdır. Həmçinin
keçənmüddətərzindəölkəninyerli
özünüidarəetmə orqanlarında kifa
yətqədərtəcrübəlivəbələdiyyəida
rəçiliyiüzrəixtisaslaşmışkadrordu
sunun formalaşmasını və eyni za
manda,ölkəmizinvəxaricidövlətlə
rinaliməktəblərindəbələdiyyəme
necmentiüzrətəhsilalmışgənclərin
dəbələdiyyəüzvüolaraqyerli ida
rəetmədəfəaliştiraketməkistəkləri
ninəzərəalsaq,heçşübhəsizki,bizi
qarşıdagərginseçkimübarizəsigöz
ləyir.Qeydetdiyimizbuamillərseç
ki marafonunda qalib gəlmiş bələ
diyyəüzvlərinindahaçoxtəhsilli,li
derlik bacarığı olan gənclərdən və
peşəkar bələdiyyə menecerlərindən
olmasına gətirib çıxaracaqdır. Nəti
cədə,bələdiyyəüzvlərininkeyfiyyət
tərkibidahadayaxşılaşacaqvəbuda
bələdiyyələrin fəaliyyətinin növbəti
illərdədahasəmərəli,bələdiyyələrin
vətəndaşlara göstərdikləri xidmət
səviyyəsinindahayüksəkvəkeyfiy
yətliolmasınaxidmətedəcəkdir.

İNKİŞAF

məsələləri yerlibüdcənin forma
laşdırılması, təsdiqivəicrası,yerli
vergivəödənişlərinmüəyyənedil
məsi,yerlisosialmüdafiə,yerliiq
tisadi,ekolojiproqramlarınişlənib
hazırlanması və reallaşdırılması,
mülkiyyət münasibətlərinin for
malaşdırılması,əraziməsələlərivə
sairözəksinitapmışdır.
Eyni zamanda, ölkəmiz yerli

özünüidarəetmə ilə bağlı hüquqi
münasibətləritənzimləyənbirsıra
beynəlxalq sənədlərə qoşulmuş, o
cümlədənbələdiyyələrüçünbaşlı
cabeynəlxalqnormativhüquqiakt
hesab edilən “Yerli özünüidarə
haqqında”AvropaXartiyasıAzər
baycanRespublikasının25dekabr
2001ci il tarixli qanunu ilə təsdiq
edilmişvə1avqust2002ciiltarix
dəölkəmizəmünasibətdəqüvvəyə
minmişdir. Ümumilikdə, bələdiy
yələrin fəaliyyətini tənzimləyən
30dan çox qanun, 500dən artıq
normativhüquqi akt qəbul olun
muş, bir çox qanunlara əlavə və
dəyişiklikləredilmişdir.
Son illərdə bələdiyyə qanunve

riciliyi daha da təkmilləşdirimiş,
AzərbaycanRespublikasınınVergi
Məcəlləsində, “Yerli (bələdiyyə)
vergivəödənişlərhaqqında”,“Bə
lədiyyəqulluğuhaqqında”və“Da
şınmaz əmlakın dövlət reyestri
haqqında” qanunlarında dəyişik
liklər edilmiş, “Bələdiyyə üzvləri
ninetikdavranışqaydalarıhaqqın
da”və“Bələdiyyəqulluqçularının
etikdavranışqaydalarıhaqqında”
qanunlarqəbulolunmuşdurki,bu
da bələdiyyələrin cəmiyyətdə nü
fuzunun artırılmasına, fəaliyyəti
nin təkmilləşdirilməsinə,maliyyə,
iqtisadivəkadrpotensialınıngüc
ləndirilməsinə,bələdiyyələrindöv
lət və vətəndaşlar qarşısında mə
suliyyətinin artırılmasına xidmət
etmişdir.

Bununla yanaşı, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlhamƏliyevin təşəbbüsü iləyerli
özünüidarəetmə orqanlarına döv
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larayrılmış,yarandığıvaxtdanbu
günə qədər bələdiyyələrə 70 mil
yonmanatdan çox dotasiya veril
mişdir. Qanunvericilikdə edilmiş
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dövlət büdcəsindənyerli büdcələ
rəverilənmaliyyəvəsaitininayrıl
ması nəzərdə tutulmuş, bu məq
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2019cu il üçün dövlət büdcəsin
dən 1 milyon manat məbləğində
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yihələrin maliyyələşdirməsi üçün
müvafiq bələdiyyələrə istiqamət
ləndirilmişdir.
Özünüidarəetmənin institu

sional inkişafına, bələdiyyələrin
fəaliyyətlərinin təkmilləşdirilməsi
nə,yerliəhəmiyyətlisosialməsələ
lərin həllinin sürətləndirilməsinə
xüsusiönəmverilərəkbələdiyyələ
rin işi vətəndaş cəmiyyətinin for
malaşmasındavədemokratikprin
siplərin tətbiqində rolununartırıl
ması istiqamətləri üzrə qurulmuş,
bu sahədə geniş və əhatəli proq
ramlarhazırlanmış,bələdiyyələrin
qabaqcıl təcrübəsi öyrənilərək ya
yılmış, yerli özünüidarəetmə or
qanları ilə dövlət, qeyrihökumət
və donor təşkilatları arasında əla
qələryaranmış,maarifləndirməiş
ləriaparılmışdır.
Dünyatəcrübəsionugöstərirki,

bələdiyyələrin fəaliyyətinin səmə

rəliliyinin artırılması, iqtisadi və
maliyyə potensialının gücləndiril
məsi yollarından biri də onların
birləşməsidir.Qeydedilməlidirki,
yarandığıdövrdəölkəmizdə2700
dənçoxbələdiyyə fəaliyyətgöstə
rirdi. Bununla əlaqədar onların
fəaliyyətininmüasirtələblərsəviy
yəsindəqurulmasına,bələdiyyələ
riniqtisadiresurslarındanistifadə
nin səmərəsinin yüksəldilməsinə,
yerli əhəmiyyətli məsələlərin həl
lindərolununartırılmasınavəkadr
potensialının gücləndirilməsinə
xüsusidiqqətyetirilərək“Bələdiy
yələrin birləşməsi, ayrılması və
birgə fəaliyyəti haqqında” Azər
baycanRespublikasınınQanununa
uyğunolaraq2009cuildəbələdiy
yələrbirləşərəksayı1718əendiril
miş,2014cüildəisənövbətibirləş
məprosesinəticəsindəonlarınsayı
1607yəqədərazalmışdır.
Yerli özünüidarəetmə orqanla

rındaxidmət,bələdiyyəyə rəhbər
lik,onunfəaliyyətinintəşkiliidarə
çilik bacarığı, bilik, yüksək intel
lektvəixtisastələbedir;busəbəb
dən də bələdiyyə üzvlərinin və
sədrlərin keyfiyyət tərkibi daim
aktualolanməsələdir.
Bələdiyyələrinqarşısındaduran

vəzifələrin icrası, onların fəaliyyə
tinin səmərəliliyinin artırılması,
mövcud resursların yerli səviyyə
dəmüəyyənedilmişhədəflərə,so
sial yönümlü məsələlərin həllinə
yönəldilməsi bələdiyyə kadrların
danbirbaşaasılıdır.İlkikibələdiy
yəseçkilərinənəzərsalsaqgörərik
ki,bələdiyyəüzvlərininəksəriyyə
ti yerli özünüidarəetmə haqqında
kifayət qədər təsəvvürə malik ol
mamışlar.
Bələdiyyələrin həmin dövrdə

olandurumu,bələdiyyəüzvlərinin
zəif fəaliyyətləri ilə razılaşmayan
seçicilər 2009cu ildəmüvafiq nü



- Ya   ra   dı   cı   lı   ğı   nız mil   li ko   lo   rit üzə   rin-
  də kök   lə   nib. Bu, və   tən   dən uzaq   da 
ya   şa   ma   ğı   nız   dan,  yox   sa Azər   bay  -
can mə   də   niy   yə   ti   ni dün   ya   ya ta   nıt  -
maq is   tə   yi   niz   dən irə   li gə   lir?
Xeyr,məndəodarıxmaqhissiyox

dur.Çünki hesab edirəmki, vətənpər
vərinsanınvətənsevgisionungenində
dir.Mən30ildirAzərbaycandankənar
da yaşasam da, bu, o demək deyil ki,
doğma vətənimi unutmuşam. Bizim
adətənənələr, tariximiz, zəngin mədə
niyyətimiz həmişə mənimlədir. Berlin
dəkiemalatxanamAzərbaycanınmədə
niyyəti mərkəzini xatırladır. Xaricdə
keçirilənsərgilərimdəAzərbaycanbay
rağıhəmişəöndəolur.Musiqiçidostla

rımçoxolduğundanonlarınköməyiilə
tədbirdənöncəmillimusiqimizsəslən
dirilir. Rəsmləriminrənglərininbuqə
dər dolğunluğu  Azərbaycanımızın
“GünəşliAzərbaycan”olmasındanirəli
gəlir.Başqacüroladabilməz.

- Am   ma si   zin son rəsm   lə   ri   ni   zin bo  -
ya   la   rı əv   vəl   ki   lər   dən fərq   lə   nir. 
Rəng tər   zi   ni   zin də   yiş   mə   si nə ilə 
bağ   lı   dır?
Sizyəqinki, fikirverdiniz,mənim

eləəsərlərimvarki,oradaruhyüksək
liyihissolunmur.Hərbirrəssamhansı
samövzuya,janrabağlıdır.Rəssamvar
ki,yalnızportretçəkir.Misalüçün,Sət
tar Bəhlulzadə yalnızmənzərə çəkirdi.

Mən isə monumentalistəm. Bakıda və
Moskvadayüksəktəhsilalmışam,yara
dıcılığım çoxşaxəlidir. Mən bir rəssam
kimiəsasənAzərbaycan,Bakı,Abşeron
və təbiət  mövzusu ilə tanınıram. Son
zamanlar“Tənha”başlığıiləbumövzu
nuəksetdirənsilsilərəsmlərçəkmişəm.
Muğamahəsrolunanəsərlərimə2016cı
ildə təqvim də çap olunmuşdur. Bun
danbaşqaməhəbbətmövzusundasilsi
lə əsərlərimdə var.Çünki düşünürəm
ki,buhissiolmayaninsanbiorobotuxa
tırladır.Gəzib gördüyüm ölkələrə dair
əsərlərimidədaxiletsəm,yaradıcılığım
damövzularçoxdur.Ənböyükmövzu
isəAzərbaycandadaxilolmaqla“Türk
dünyası”mövzusudur.
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- Xal   qı   mız üçün ağ   rı   lı və qan yad  -
da   şı olan Xo   ca   lı soy   qı   rı   mı   nın bir 
azər   bay   can   lı ki   mi si   zin ya   ra   dı   cı  -
lı   ğı   nız   da da öz ye   ri var. Bu fa  -
ciəyə həsr et   di   yi   niz sər   gi ba   rə   də 
mə   lu   mat ver   mə   yi   ni   zi is   tər   dik.
Hesabedirəmki,bu,ayrıayrılıqda

hər birimizin faciəsidir. Bu mövzuda
mənimböyükformatda26rəsmimvə

birpannomvar.Birneçəilöncəböyük
Xocalı pannosunu hazırlayıb İstiqlal
Muzeyinəhədiyyə vermişəm.Bu əsə
rin təqdimatı zamanı hətta Xocalı fa
ciəsinə həsr olunmuş tamaşadan par
çalardanümayişolundu,möhtəşəm
təqdimatkeçirildi.
Xocalısoyqırımınahəsredilənsərgi

isəBerlinşəhərininənböyüksərgisa

lonunda oldu.Məqsədimiz alman cə
miyyətini xalqımızın qanlı faciəsi ilə
yaxındantanışetməkidi.
Bu il isə Xocalı sərgisini Vyanada

yerləşən çox möhtəşəm Azərbaycan
Mərkəzində keçirdik.AçılışdaAvstri
yadakı səfirimiz, eləcədəMilliMəcli
sinSədrmüaviniBaharMuradovada
iştirakedirdi.Mənçalışacağamki,hər
ilXocalıfaciəsiərəfəsindəbeləsərgilər
keçirim. Qərbi avropalılar bu faciəni
bilməlidirlər.Mənbufaciənifaşistlərin
törətdiyiXolokostabərabərtuturam.

- Mə   lum ol   du   ğu ki   mi, bir çox öl   kə-
  lər   də sər   gi   lə   ri   niz ke   çi   ri   lib. Bir 
rəs   sam ki   mi bun   lar   dan han   sı si  -
zin üçün xü   su   si əhə   miy   yət kəsb 
edir?
 TÜRKSOYun baş katibi Düsen

Kaseinovun təşkilatçılığı ilə qurumun
Ankaradayerləşənqərargahındakeçi
rilən sərgimmənim üçün çox önəmli
oldu. Adətən TÜRKSOY öz mənzil
qərargahında belə tədbirlər keçirmir.
Buüzdənsərgiminkeçirilməsimənim
üçünçoxməsuliyyətliidi.Tədbirmöh
təşəmkeçdi.

PALİTRA

“ən böyük əsərim “azərbaycan  dünən, 
bu gün və sabah” adlanacaq”

Müsahibimbirçoxdövlətlərinmükafatları,
rəsmiadlarıvədiplomlarıilətəltifolunub.
Lakinonunyaratdığırəsməsərlərinəbax
dıqda, bütün bu adları belə ifadə etmək
olar:sülhü,humanizmivəmilliliyirəsmlə
riilətəbliğedənpeşəkarfırçaustası.

HazırdaAlmaniyada yaşayan soydaşımız 
Azərbaycanın xalq rəssamıƏşrəfHeybətov
YUNESKORəssamlar Federasiyasının üzvü
dür, beynəlxalq “Sülh səfiri” diplomu
laureatıdır,birçoxelm,mədəniyyət,dostluq
və rəssam birliklərinin üzvüdür. Tanınmış
rəssamınsərgiləriMoskvada,Avropanınbir
çox ölkələrində  Cenevrədə, BMTnin Mil
lətlər Sarayında, daha sonra Strasburqda,
NATOnunBrüsseldəyerləşənqərargahında,
Vatikanda, Berlində, o cümlədənAnkarada
vədigərölkələrdəkeçirilib.2006cıildəPre
zident İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi”
medalıilətəltifolunub.Haradayaşayıbya
ratmasındanasılı olmayaraq, əsərləri doğ
maAzərbaycanlabağlıdır.Əşrəf Heybətov: 



- Ya   ra   dı   cı   lı   ğı   nız mil   li ko   lo   rit üzə   rin-
  də kök   lə   nib. Bu, və   tən   dən uzaq   da 
ya   şa   ma   ğı   nız   dan,  yox   sa Azər   bay  -
can mə   də   niy   yə   ti   ni dün   ya   ya ta   nıt  -
maq is   tə   yi   niz   dən irə   li gə   lir?
Xeyr,məndəodarıxmaqhissiyox

dur.Çünki hesab edirəmki, vətənpər
vərinsanınvətənsevgisionungenində
dir.Mən30ildirAzərbaycandankənar
da yaşasam da, bu, o demək deyil ki,
doğma vətənimi unutmuşam. Bizim
adətənənələr, tariximiz, zəngin mədə
niyyətimiz həmişə mənimlədir. Berlin
dəkiemalatxanamAzərbaycanınmədə
niyyəti mərkəzini xatırladır. Xaricdə
keçirilənsərgilərimdəAzərbaycanbay
rağıhəmişəöndəolur.Musiqiçidostla

rımçoxolduğundanonlarınköməyiilə
tədbirdənöncəmillimusiqimizsəslən
dirilir. Rəsmləriminrənglərininbuqə
dər dolğunluğu  Azərbaycanımızın
“GünəşliAzərbaycan”olmasındanirəli
gəlir.Başqacüroladabilməz.

- Am   ma si   zin son rəsm   lə   ri   ni   zin bo  -
ya   la   rı əv   vəl   ki   lər   dən fərq   lə   nir. 
Rəng tər   zi   ni   zin də   yiş   mə   si nə ilə 
bağ   lı   dır?
Sizyəqinki, fikirverdiniz,mənim
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kimiəsasənAzərbaycan,Bakı,Abşeron
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- Xal   qı   mız üçün ağ   rı   lı və qan yad  -
da   şı olan Xo   ca   lı soy   qı   rı   mı   nın bir 
azər   bay   can   lı ki   mi si   zin ya   ra   dı   cı  -
lı   ğı   nız   da da öz ye   ri var. Bu fa  -
ciəyə həsr et   di   yi   niz sər   gi ba   rə   də 
mə   lu   mat ver   mə   yi   ni   zi is   tər   dik.
Hesabedirəmki,bu,ayrıayrılıqda

hər birimizin faciəsidir. Bu mövzuda
mənimböyükformatda26rəsmimvə

birpannomvar.Birneçəilöncəböyük
Xocalı pannosunu hazırlayıb İstiqlal
Muzeyinəhədiyyə vermişəm.Bu əsə
rin təqdimatı zamanı hətta Xocalı fa
ciəsinə həsr olunmuş tamaşadan par
çalardanümayişolundu,möhtəşəm
təqdimatkeçirildi.
Xocalısoyqırımınahəsredilənsərgi

isəBerlinşəhərininənböyüksərgisa

lonunda oldu.Məqsədimiz alman cə
miyyətini xalqımızın qanlı faciəsi ilə
yaxındantanışetməkidi.
Bu il isə Xocalı sərgisini Vyanada

yerləşən çox möhtəşəm Azərbaycan
Mərkəzində keçirdik.AçılışdaAvstri
yadakı səfirimiz, eləcədəMilliMəcli
sinSədrmüaviniBaharMuradovada
iştirakedirdi.Mənçalışacağamki,hər
ilXocalıfaciəsiərəfəsindəbeləsərgilər
keçirim. Qərbi avropalılar bu faciəni
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- Mə   lum ol   du   ğu ki   mi, bir çox öl   kə-
  lər   də sər   gi   lə   ri   niz ke   çi   ri   lib. Bir 
rəs   sam ki   mi bun   lar   dan han   sı si  -
zin üçün xü   su   si əhə   miy   yət kəsb 
edir?
 TÜRKSOYun baş katibi Düsen

Kaseinovun təşkilatçılığı ilə qurumun
Ankaradayerləşənqərargahındakeçi
rilən sərgimmənim üçün çox önəmli
oldu. Adətən TÜRKSOY öz mənzil
qərargahında belə tədbirlər keçirmir.
Buüzdənsərgiminkeçirilməsimənim
üçünçoxməsuliyyətliidi.Tədbirmöh
təşəmkeçdi.

PALİTRA

“ən böyük əsərim “azərbaycan  dünən, 
bu gün və sabah” adlanacaq”

Müsahibimbirçoxdövlətlərinmükafatları,
rəsmiadlarıvədiplomlarıilətəltifolunub.
Lakinonunyaratdığırəsməsərlərinəbax
dıqda, bütün bu adları belə ifadə etmək
olar:sülhü,humanizmivəmilliliyirəsmlə
riilətəbliğedənpeşəkarfırçaustası.

HazırdaAlmaniyada yaşayan soydaşımız 
Azərbaycanın xalq rəssamıƏşrəfHeybətov
YUNESKORəssamlar Federasiyasının üzvü
dür, beynəlxalq “Sülh səfiri” diplomu
laureatıdır,birçoxelm,mədəniyyət,dostluq
və rəssam birliklərinin üzvüdür. Tanınmış
rəssamınsərgiləriMoskvada,Avropanınbir
çox ölkələrində  Cenevrədə, BMTnin Mil
lətlər Sarayında, daha sonra Strasburqda,
NATOnunBrüsseldəyerləşənqərargahında,
Vatikanda, Berlində, o cümlədənAnkarada
vədigərölkələrdəkeçirilib.2006cıildəPre
zident İlham Əliyev tərəfindən “Tərəqqi”
medalıilətəltifolunub.Haradayaşayıbya
ratmasındanasılı olmayaraq, əsərləri doğ
maAzərbaycanlabağlıdır.Əşrəf Heybətov: 
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- Ye   ri gəl   miş   kən, siz ki   mi öz müəl-
  li   mi   niz he   sab edir   si   niz?
 Əlbəttə ki, Toğrul Nərimanbəyo

vu,SəttarBəhlulzadəni.SəttarBəhlul
zadəmənəinstitutdadərsdeməsədə,
o,mənəvətənisevməyiöyrətdi.O,bi
zimailəyəçoxyaxınidi.Mənisoruşan
da deyirdilər ki, hansı Əşrəf, Səttarın
dostu?Mənim20,onunisə60yaşıvar
idi. Dişləri olmadığı üçün anam ona
sıyıqbişirərdi.Mənsaatlarlaonunne
cəişlədiyinətamaşaedərdim.
Dünya rəssamlarına gəldikdə isə

Nikolay və Svyatoslav Rerixlər ruhu
ma çox yaxındırlar; böyük incəsənət
irsimirasqoyublar.Onlarmənimüçün
nümunədirlər. İlya Qlazunovun da
əsərlərininyaradıcılığımatəsiriböyük
dür.
Bugünrəssamolmaqçoxasandır;

bunun üçün oxumağı da lazım gör
mürlər;birazcızmaqaraedibdeyirlər
ki,mənbunubeləgörürəm.Birazpul
vəəlaqələrvarsa,özünəistədiyiqədər
sərgikeçirəbilər.Onlarheçkimitəəc
cübləndirməsələrdə,artıq rəssamad
landırılacaqlar.Məninarahat edəndə
budur,rəssamadıucuzlaşdırılır.Bizdə
rəssamlıqməktəbibirazzəifdir.Rəsm
çəkməyiöyrətsələrdə,düşünməyiöy
rətmirlər.Azərbaycanda istedadlı rəs
samlarçoxdur,heçkiminxətrinədəy
mək istəmirəm, hamısı dostlarımdır,
ammaonlarTahirSalahov,ToğrulNə
rimanbəyov,MikayılAbdullayevkimi
aktual,zamanınçağırışınacavabverən
möhtəşəməsərləryaradabilmirlər.

- Ne   cə dü   şü   nür   sü   nüz, siz öz şah 
əsə   ri   ni   zi ya   rat   mı   sı   nız, yox   sa bu, 
hə   lə qar   şı   da   dır?
 Mən deyərdim ki,  yaratmışam,

eynizamanda,hələyaradacağam.Ən
gözələsərimi2006cıildəbizimPrezi
dentimizəAlmaniyayasəfərindəonun
diasporumuziləgörüşüzamanıhədiy
yəetmişəm.Yaradıcılıqyolum1981ci
ilindekabrındaMoskvadaMQİMOda
keçirilənilksərgimdənbaşlayıb.Təbii
ki,Moskva şəhərinəyeni gəlmiş gənc
rəssamtəkbaşınaheçnəedəbilməzdi.
BütünbunlarbizimhazırkıPrezidenti

miz İlhamƏliyevinköməyi iləərsəyə
gəldi. İnstitutun foyesindəsərgi təşkil
olunmuşdu və institutun “Mejduna
rodnik” qəzetində “Günəşli rənglər”
başlıqlı yazı dərc edilmişdi. Bu sərgi
dənmənə fəxri fərman yadigar qalıb.
EləAlmaniyadakeçiriləngörüşdəmən
Moskvasərgisindəolanəsərimicənab
Prezidentəhədiyyəetdim,həminfəxri
fərmanıdaonagöstərdim.Buhadisə
ləri xatırlamaqonunüçündə çox xoş
oldu. Bu rəsm əsəri “Salam” adlanır.
Onunmaraqlı tarixçəsivar.Ozaman
lar 4 rəsm əsərimRusiyaMədəniyyət
Nazirliyi tərəfindən satın alınmışdı.
Daha sonra 1995ci ildəmənAlmani
yayaköçəndəTahirSalahovunköməyi
iləonlarıgerialabildim.Mənözəsər
lərimioradaqoymaqistəmirdim.“Sa
lam, Azərbaycan!” rəsmini yaratdım
vəbuəsərmənimyaradıcılığımınvizit
kartıdır.

Sonuncu ən çox arzuladığım və
planlaşdırdığımişböyükdivardapan
no yaratmaqdır. Misal üçün, Toğrul
NərimanbəyovunMilliMəclisin foye
sində yaratdığı panno həcmində. Bu
barədəBirincivitseprezident,Heydər
Əliyev Fondununprezidenti hörmətli
Mehriban xanım Əliyevaya da müra
ciət etmişəm. Əsəri belə adlandıraca
ğam: “Azərbaycan dünən, bu gün və
sabah”. Bu, çoxfiqurlu kompozisiya
olacaqvəmənartıqmateriallarıtopla
mağabaşlamışam.Beləkompozisiya
ların analoqu yalnız dahi rus rəssamı
İlya Qlazunova məxsusdur. Mən öz
zamanımı,dahadoğrusu,üzərindəya
radacağım o divarı gözləyirəm. Özü
mümonumentalist rəssamkimi buna
artıqhazırhesabedirəm.

Ül   viy   yə Ab   dul   la   ye   va
“Mil   li Məc   lis” jur   na   lı   nın baş re   dak   to   ru

PALİTRA

Ümumiyyətlə,mənhərbirsərgimə
çox həssaslıqla yanaşıram. Hər hansı
birölkədətədbirkeçirməzdənöncəora
haqqındaətraflıməlumatəldəedirəm.
Azərbaycan rəssamı olaraq öz mədə
niyyətimizisənətimlətəqdimedirəm.
Tanınmış  yazıçı Çingiz Aytmatov

mənim üçün bir örnəkdir. Hər addı
mımdadüşünürəmki,obuvəziyyətdə
necəedərdi?ÇingizAytmatovladost
luqetdiyimüçünözümüxoşbəxtsanı
ram.BizimdostluğumuzhələMoskva
həyatımızdan başlayıb, daha sonra o,
Brüsseldə yaşayanda da görüşürdük,

evimdə qonaq da olub. Onun mənə
yazdığı çoxsaylıməktublarını saxlayı
ram.
Hər bir sərgi təşkil etdikdə bunu

ƏşrəfHeybətovunsərgisideyil,Azər
baycan rəssamının yaradıcılığı olaraq
təqdim edirəm. Bu, mənim borcum
dur. Bu günAzərbaycanın tanınması
istiqamətində Mehribanxanımbaşda
olmaqlaHeydərƏliyevFonduçoxbö
yük işlər görür.MədəniyyətNazirliyi
birçoxmədəniyyətgünlərikeçirir.He
sab edirəm ki, ölkəmizin tanıdılması
üçün biz dünyanımədəni ekspansiya
etməliyik.

- Siz Çin   giz Ayt   ma   tov   la dost   lu   ğu  -
nu   za to   xun   du   nuz. O de   yir   di ki, 
si   zin ya   ra   dı   cı   lı   ğı   nız Şərq   lə Qər  -
bin mər   kə   zin   də yer   lə   şir.  Bu söz  -
lər han   sı an   la   ma gə   lir?
1994cüildəÇingizmüəllimLük

semburqda mədəniyyət mərkəzində
mənimsərgiminaçılışınıetdivəyara
dıcılığımı yüksək qiymətləndirdi.
Onun haqqımda söylədikləri üzərimə
böyükməsuliyyətqoyur.Olduqcacid
di, qaraqabaq insan olan ÇingizAyt
matovun sonuncu görüşümüzdə de
dikləriheçyadımdançıxmır.O,müasir

dünyada baş verənlərə dair bunları
söylədi:“Humanizmiflasauğradı”.
Mən öz əsərlərimdə Şərqlə Qərbin

bədiisinteziniyaradaraqAvrasiyamə
dəniyyətiniəksetdirməyəçalışıram.

- Siz özü   nü   zü qey   ri-kom   mer   si   ya 
rəs   sa   mı ad   lan   dı   rır   sı   nız. Açıq   la  -
yar   dı   nız...
Məsələondadırki,rəssamınəsər

lərisatışsərgilərindətəmsilolunmalı
dır. Siz mənim 9 səhifəlik bioqrafi
yamla tanış olsanız görəcəksiniz ki,
mənsatışsərgiləritəşkiletmirəm.Mə
nim menecerim, artdilerim yoxdur,

internetvasitəsi ilədəbunubacarmı
ram.68yaşımvarvəkaryeramərzin
dəyalnız iki il öncəMədəniyyətNa
zirliyi “Ulu torpaq” pannosunu sim
volik qiymətə aldı. Şikayətlənmirəm,
mənimyaradıcılığım,boyalarım,evim
var...

- Öz ya   ra   dı   cı   lı   ğı   nız   la bə   şə   riy   yə   tə 
və in   san   lı   ğa nə   lə   ri çat   dır   maq is  -
tə   yir   si   niz?
Bu,birqədərpafosluvəfəlsəfisual

oldu. Son zamanlar mən rəsm fırçası
ilə, rənglərlə düşüncələrə dalıram və

əvvəlkitəkdolğunboyalarlaişləyəbil
mirəm,mövzuvəkoloritlərimdəyişib.
Conişlərimdünyadabaşverənproses
lər,ezoterikəsərlərdir.MənNostrada
muskimibəşəriyyətəgöndərilənisma
rışları kodlaşdıraraq rənglər, xətlər,
kompozisiyalar vasitəsi ilə çatdırmaq
istəyirəm.Rəsmlərihərbirinsandaxili
aləminəuyğunolaraqqəbuledir.Çox
şadamki,mənimyaradıcılığımısənət
şünaslar Dilarə Vahabova, Ziyadxan
Əliyev,MoskvadaMyuda Yablonska
ya tədqiq ediblər. Həyat karvanı da
vamedirvəolabilərmənimpalitram
dadəyişsin.
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yazdığı çoxsaylıməktublarını saxlayı
ram.
Hər bir sərgi təşkil etdikdə bunu

ƏşrəfHeybətovunsərgisideyil,Azər
baycan rəssamının yaradıcılığı olaraq
təqdim edirəm. Bu, mənim borcum
dur. Bu günAzərbaycanın tanınması
istiqamətində Mehribanxanımbaşda
olmaqlaHeydərƏliyevFonduçoxbö
yük işlər görür.MədəniyyətNazirliyi
birçoxmədəniyyətgünlərikeçirir.He
sab edirəm ki, ölkəmizin tanıdılması
üçün biz dünyanımədəni ekspansiya
etməliyik.

- Siz Çin   giz Ayt   ma   tov   la dost   lu   ğu  -
nu   za to   xun   du   nuz. O de   yir   di ki, 
si   zin ya   ra   dı   cı   lı   ğı   nız Şərq   lə Qər  -
bin mər   kə   zin   də yer   lə   şir.  Bu söz  -
lər han   sı an   la   ma gə   lir?
1994cüildəÇingizmüəllimLük

semburqda mədəniyyət mərkəzində
mənimsərgiminaçılışınıetdivəyara
dıcılığımı yüksək qiymətləndirdi.
Onun haqqımda söylədikləri üzərimə
böyükməsuliyyətqoyur.Olduqcacid
di, qaraqabaq insan olan ÇingizAyt
matovun sonuncu görüşümüzdə de
dikləriheçyadımdançıxmır.O,müasir

dünyada baş verənlərə dair bunları
söylədi:“Humanizmiflasauğradı”.
Mən öz əsərlərimdə Şərqlə Qərbin

bədiisinteziniyaradaraqAvrasiyamə
dəniyyətiniəksetdirməyəçalışıram.

- Siz özü   nü   zü qey   ri-kom   mer   si   ya 
rəs   sa   mı ad   lan   dı   rır   sı   nız. Açıq   la  -
yar   dı   nız...
Məsələondadırki,rəssamınəsər

lərisatışsərgilərindətəmsilolunmalı
dır. Siz mənim 9 səhifəlik bioqrafi
yamla tanış olsanız görəcəksiniz ki,
mənsatışsərgiləritəşkiletmirəm.Mə
nim menecerim, artdilerim yoxdur,

internetvasitəsi ilədəbunubacarmı
ram.68yaşımvarvəkaryeramərzin
dəyalnız iki il öncəMədəniyyətNa
zirliyi “Ulu torpaq” pannosunu sim
volik qiymətə aldı. Şikayətlənmirəm,
mənimyaradıcılığım,boyalarım,evim
var...

- Öz ya   ra   dı   cı   lı   ğı   nız   la bə   şə   riy   yə   tə 
və in   san   lı   ğa nə   lə   ri çat   dır   maq is  -
tə   yir   si   niz?
Bu,birqədərpafosluvəfəlsəfisual

oldu. Son zamanlar mən rəsm fırçası
ilə, rənglərlə düşüncələrə dalıram və

əvvəlkitəkdolğunboyalarlaişləyəbil
mirəm,mövzuvəkoloritlərimdəyişib.
Conişlərimdünyadabaşverənproses
lər,ezoterikəsərlərdir.MənNostrada
muskimibəşəriyyətəgöndərilənisma
rışları kodlaşdıraraq rənglər, xətlər,
kompozisiyalar vasitəsi ilə çatdırmaq
istəyirəm.Rəsmlərihərbirinsandaxili
aləminəuyğunolaraqqəbuledir.Çox
şadamki,mənimyaradıcılığımısənət
şünaslar Dilarə Vahabova, Ziyadxan
Əliyev,MoskvadaMyuda Yablonska
ya tədqiq ediblər. Həyat karvanı da
vamedirvəolabilərmənimpalitram
dadəyişsin.
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orxan mir-Qasımov:

“Hürufilikdə olan 
siyasi xətt davam 

edərək Səfəvilərin 
timsalında gerçəkləşdi”

- Or  xan bəy, gə  lin si  zi oxu  cu  la  rı  mız-
 la ta  nış edək; ha  ra  da ana  dan ol  mu-
 su  nuz, han  sı mək  tə  bi bi  tir  mi  si  niz, 
ali təh  si  li  niz?..
 Bakıda doğulmuşam, hələ uşaq

ikənatamınişiiləəlaqədarvalideynlə
rimMoskva yaxınlığıdakıDubna adlı
kiçik bir şəhərə köçdülər. Rusiyanın
nüvə fizikası araşdırmaları mərkəzi
olanbuelmşəhərciyindəatamaiştək
lifolunmuşdu.Beləliklə,Rusiyadabö
yüdüm,ortaməktəbidəDubnadabi

tirdim.Lakinböyüklərimiz,qohumla
rımızBakıdayaşayırdıvəteztezbura
gəlibgedirdik.Moskvadaali təhsilimi
fizika üzrə alsam da, şərq xalqlarının
tarixinə, şərq dillərinə olanmarağım
dandolayısonraPatrisLumumbaadı
na Xalqlar Dostluğu Universitetində
şərqşünaslıq üzrə də oxudum. İkinci
kursda Fransa hökumətinin təqaüdü
nüqazandımvə təhsilimiParisdəda
vametdirdim,yənişərqşünaslıqdiplo
munuFransadaaldım.Parisdəqaldım,

buradanamizədlikdissertasiyamımü
dafiəetdim.ArdıncaFransanınbirne
çə şərqşünaslıq institutunda dərs de
dim;ikiildəAlmaniyadaBerlinAzad
Universitetində işlədim.Ondan sonra
İngiltərənin İsmaili Tədqiqatlar İnsti
tutundaniştəklifialdım.Hazırdaora
dabaşelmiişçiyəm.

- Or  xan müəl  lim, bi  zim ta  nı  dı  ğı -
mız Mir-Qa  sı  mov  lar  la han  sı 
bağ  lı  lı  ğı  nız var?

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev 2019-cu ili ölkəmizdə “Nəsimi İli” elan edib və dahi 
şairimiz İmadəddin Nəsiminin anadan olmasının 650 illiyi dövlət səviyyəsində bir-birindən möhtəşəm 
tədbirlərlə qeyd olunur. O cümlədən Heydər Əliyev Fondunun vitse-prezidenti Leyla Əliyevanın təşəbbüsü 
ilə 28 sentyabr-1 oktyabr tarixində reallaşan II Nəsimi - şeir, incəsənət və mənəviyyat Festivalı boyu da 
Azərbaycanın mütəfəkkir şairi İmadəddin Nəsiminin yaradıcılığının tədqiqi və təbliği, onun fikir və 
düşüncələrinin müasirlikdə əksi kimi müxtəlif istiqamətlərə diqqət yetirilib, yeni maraqlı layihələr vasitəsi 
ilə dahi şairin yaradıcılığına və fəlsəfəsinə bir daha nəzər salınıb. Festival çərçivəsində sentyabrın 28-də 
Azərbaycan Milli Xalça Muzeyində Orxan Mir-Qasımovun Nəsiminin ustadı, hürufi təliminin banisi 
Fəzlullah Astarabadinin (Nəimi) “Cavidannamə”sinin ilk sistematik araşdırması olan “Qüvvət sözləri: orta 
əsr İslamda şiəlik və sufilik arasında hürufi təlimi” kitabının təqdimatı keçirilib. Hürufi cərəyanın fəlsəfəsi 
və ümumilikdə şərq mistikası üzrə tədqiqatları ilə tanınan Orxan Mir-Qasımovun əsərləri bütün dünyada 
böyük maraqla qarşılanır. Bu səbəbdən Orxan Mir-Qasımova apardığı tədqiqatlar, hürufi təriqəti və 
Nəsimi şeirinin qaynaqları cərgəsində hürufiliyin yeri barədə suallarla müraciət etdik.

buradanamizədlikdissertasiyamımü
dafiəetdim.ArdıncaFransanınbirne
çə şərqşünaslıq institutunda dərs de
dim;ikiildəAlmaniyadaBerlinAzad
Universitetində işlədim.Ondan sonra
İngiltərənin İsmaili Tədqiqatlar İnsti
tutundaniştəklifialdım.Hazırdaora

- Or  xan müəl  lim, bi  zim ta  nı  dı  ğı -
mız Mir-Qa  sı  mov  lar  la han  sı 
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 Tanıdığınız MirQasımovlarda
nam, yəni atam Rüfət MirQasımov
Azərbaycan Elmlər Akademiyasının
birinci prezidenti MirƏsədulla Mir
Qasımovun dördüncü oğludur. Ana
tərəfdənbabamyazıçıvəşairMikayıl
Rzaquluzadəolubvəmənimşərqdil
lərinə, türk və İran xalqlarınınmədə
niyyəti və tarixinəmeylimi oyadan o
olub.Təqdimetdiyimkitabdababala
rımınxatirəsinəhəsredilib.

- Sent  yab  rın 28-də Ba  kı  da si  zin hü -
ru  fi  li  yə həsr olun  muş ki  ta  bı  nı  zın 
təq  di  ma  tı ke  çi  ril  di. Ne  cə ol  du ki, 
hü  ru  fi  lik ilə ma  raq  lan  ma  ğa baş  la -
dı  nız və bir alim ki  mi si  zin el  mi 
ma  raq dairə  ni  zə han  sı möv  zu  lar 
da  xil  dir?
Mistikpoetikaya,sufifəlsəfəsinəbö

yükmarağımvardı.İlkelmiişiminmöv
zusuda“Farsmistikşeirinin leksikası”
adlanırdı.Parisdəonumüdafiəedəndən
sonraelmirəhbərimməndənsoruşduki,
bundansonratədqiqatlarıhansısahədə
davam etdirmək istəyirsən? O zaman
cibimdəİmadəddinNəsimininkiçikbir
şeirkitabıvaridi.Şairinşeirləriniteztez
oxuyurdum;mənə sirli görünürdü, ar
xasında bir fikir sisteminin dayandığı
aydın duyulurdu, lakin o sistemin nə
dən ibarət olduğunu bilmirdim. Onda
bütünbunları rəhbəriməsöylədim.De
dimşairbütündünyadaməşhurdurvə
əminəm ki, yaradıcılığı kifayət qədər
tədqiqolunub.Oisəbildirdiki,Nəsimi

haqqındaoqədərdətədqiqatişiyoxdur.
Şairinistinadetdiyifikirsisteminiöyrən
məküçünisəonunustadı,yənihürufili
yinbanisiFəzlullahAstarabadinioxu
maqlazımdır.Buminvallamənhü
rufilikləmaraqlanmağabaşladımvə
namizədlikdissertasiyamınmövzusunu
hürufiliyinanakitabıolanFəzlullahAs
tarabadinin “Cavidannamə”sinə
həsretdim.
Dissertasiyanımüdafiə

etdikdən sonra  artıq
onda Londonda İs
maili Tədqiqatlar
İnstitutunda çalı
şırdım,  onu kitab şəklinə
saldımvə2015ciildənəşret
dirdim.HeydərƏliyevFondu
nundəstəyi iləhəminkitabın
2019cu il sentyabrın 28də
Azərbaycandatəqdimatıkeçi
rildi.Kitabingilisdilindədir“Words
of Power: Hurufi Teachings Between
Shi’ismandSufisminMedievalIslam”,
yəni “Qüvvət sözləri: orta əsr İslamda
şiəlikvəsufilikarasındahürufi təlimi”.
KitabFəzlullahAstarabadininəsasəsəri
olan “Cavidannamə”nin ilk sistematik
araşdırmasıdır.
Beləliklə, Nəsimi poeziyasına olan

marağımməniAstarabadiyə aparıb çı
xardı. “Cavidannamə” Nəsimi şeirinin
dərkolunmasıüçünçoxəhəmiyyətlibir
mənbədir.

- “Ca  vi  dan  na  mə” in  di  yə  dək nəşr 
edil  mə  yib?
FəzlullahAstarabadininəsərləride

məkolararaşdırılmayıb,hələdəəlyaz
ma şəklindəqalır. “Cavidannamə” təx
minən1000əlyazmasəhifəsişəklindədir,
bu təklikdə bir neçə cilddir. Onu çapa
hazırlamaqbirmütəxəssisinişideyil,bir
komandailəişləsənizbelə,illərlazımdır.
Təkcədissertasiyaüçüntədqiqatlarım7
ilvaxtapardı.
Birdəmaraqlısıodurki,“Cavidanna

mə”ardıcılyazılmışbirəsərdeyilbir
biri iləəlaqəsiolmayan fraqmentlərdən
ibarətdir.Eləbilkimsəkitabıyazıb,son

ra səhifələrini doğrayıb və həmin
parçaları qarışıq şəkildə düzüb.

Pazllarkimibufraqmentlərinardıcıllığı
nıyenidəndüzməklazımgəlir.

- On  la  rın ar  dı  cıl  lı  ğı  nı tap  maq çə  tin 
olar!?
Mümkünsüzgörünür,çünkibunun

üçün də bir açar gərəkdir. Xoşbəxtlik
dən,“Cavidannamə”ninəlyazmalarının
birində bu cür bir işarət vardır. “Cavi
dannamə”ninəsasmətnindənsonraki
çikbirmətnəlavəolunmuşdurvəhəmin
mətndə “Cavidannamə”nin düzülüşü
ilə bağlı bir növplan təsvir edilmişdir,
yənideyilirki,“Cavidannamə”altıfəsil
dənibarətolmalıdır,hərfəsləaidmöv
zulargöstərilmişdirvəs.
Onundigərmaraqlıbirtərəfiİslamın

başqacəmiyyətlərlə,dinlərləəlaqələriilə
bağlıdır.Fəzlullahınəsərində,əlbəttə,ən
çox işlətdiyimənbəQuranvəhədisdir,
ammabəziyerlərdəo,İncildən,Tövrat
dangətirdiyiiqtibaslarıQuranla,hədislə
interpretasiya edir. Bu, çoxmaraqlı bir
üsuldur.Çünkionunyazısındaxristian
lığın,yəhudiliyinmüqəddəsyazıları ilə
Quranvəhədisarasındabirəlaqəyara
nır. Müasir dövr üçün aktual olan bu
aspekt onugöstərir ki, İslam cəmiyyəti
hələortaəsrlərdəbaşqadinlərlə,mədə

tədqiqolunub.Oisəbildirdiki,Nəsimi - “Ca  vi  dan  na  mə” in  di  yə  dək nəşr 

FəzlullahAstarabadininəsərləride
məkolararaşdırılmayıb,hələdəəlyaz
ma şəklindəqalır. “Cavidannamə” təx
minən1000əlyazmasəhifəsişəklindədir,
bu təklikdə bir neçə cilddir. Onu çapa
hazırlamaqbirmütəxəssisinişideyil,bir
komandailəişləsənizbelə,illərlazımdır.
Təkcədissertasiyaüçüntədqiqatlarım7
ilvaxtapardı.
Birdəmaraqlısıodurki,“Cavidanna

mə”ardıcılyazılmışbirəsərdeyilbir
biri iləəlaqəsiolmayan fraqmentlərdən
ibarətdir.Eləbilkimsəkitabıyazıb,son

haqqındaoqədərdətədqiqatişiyoxdur.
Şairinistinadetdiyifikirsisteminiöyrən
məküçünisəonunustadı,yənihürufili
yinbanisiFəzlullahAstarabadinioxu
maqlazımdır.Buminvallamənhü
rufilikləmaraqlanmağabaşladımvə
namizədlikdissertasiyamınmövzusunu
hürufiliyinanakitabıolanFəzlullahAs
tarabadinin “Cavidannamə”sinə

Dissertasiyanımüdafiə
etdikdən sonra  artıq
onda Londonda İs

şırdım,  onu kitab şəklinə
saldımvə2015ciildənəşret
dirdim.HeydərƏliyevFondu
nundəstəyi iləhəminkitabın
2019cu il sentyabrın 28də
Azərbaycandatəqdimatıkeçi
rildi.Kitabingilisdilindədir“Words
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niyyətlərlə də əlaqə yaradıb və onların
fikirlərinətolerantyanaşıb,həttaistifadə
edib.
Daha bir maraqlı cəhəti də deyim.

FəzlullahAstarabadinədənsə“Cavidan
namə”ninbirqisminitəmizfarsca,digər
birqismini isəqədimİrandialektində
Astarabad(Gürgandili)dialektindəya
zıb. Bu dialekt hazırda işlənmir. Yəni
Fəzlullahınəsərlərinioxumaqüçüntək
cə farsca bilmək kifayət deyil, həmin
Astarabaddilinidəöyrənməklazımdır.
Xoşbəxtlikdən bir İran şərqşünası bu
dialektləişləyiblüğəttərtibetmişdi.Ona
görə də mənə Astarabad dilini öyrən
məkmüyəssəroldu.Bax,hürufiliyinbe
lə qəribə cəhətləri vəmübhəm tərəfləri
var.

- Or  xan bəy, son vaxt  lar Nə  si  mi  yə, 
hü  ru  fi  li  yə ma  raq art  mış, ye  ni fakt -
lar, ye  ni nəşr  lər, ye  ni ya  naş  ma  lar 
or  ta  ya çıx  mış  dır. Ümu  miy  yət  lə, 
Nə  si  mi  nin əşa  rı  nın söy  kən  di  yi hü -

ru  fi  li  yin qı  sa xü  la  sə  si ne  cə  dir? Nə -
si  mi  nin hü  ru  fi  lik  də ye  ri nə  dir?
 İmadəddinNəsimibütövlükdətürk

dünyasınınədəbi tarixində,hürufihərə
katının tarixində mühüm rol oynayıb.
UstadıNəimidənsonrahürufilərarasın
daböyüknüfuzsahibiolub.Şeirləriiləvə
bilavasitəxalqarasındamoizələriiləhü
rufiliyin yayılmasına böyük töhfələr ve
rib. Şeirləri birbaşa hürufi fikirlərinin
nəzmləizharıdır.Onunşeirlərinində,hü
rufiliyindəmərkəzindəinsandayanır.
Hürufiliyəgörədünyayaradılmamış

danəvvəlAllahınkəlamıolub.O,birsəs
kimi,sədakimimövcudimiş.Nəzdində
heç bir fərqləşmə olmamışdır, yəni tək
birsəsidi.Dünyanınyaradılışıərəfəsin
dəbutəksəs28vəya32hissəyəayrılır.
Əmələgələn28vəya32parçayahürufi
terminologiyasında“kəlmə”,yəni“söz”
deyilir. Bu tək səsdən çıxmış səs hissə
ciklərinə bizim anlamımızda “fonem”
dədeməkolar.Bufonemlərhərbirşeyin
daxilimənasınıtəşkiledir,birnövdaxili

mənanınatomlarıkimi.Həminsəshis
səciklərimüəyyənnisbətvəkombinasi
yalardabirbiriiləbirləşərəkvəhələya
radılmamışşeylərin,varlıqlarınadlarını
əmələgətirir.Buadlarhəminşeyvəvar
lıqların əsl, ən yüksəkmənalarını daşı
yır,yənionlarıhəyatagətirənmənaları.
Hər səs hissəsinin qarşısındamüəyyən
birsurəthissəsi,birformadurur.Busu
rət hissələrinə “hərf” deyilir. Yəni ilk
“hərflər” bu ilk mənaların ifadəsi olan
şəkil və surət hissələridir. Deməli, bu
səslərbirbiriiləuyğunlaşıbbütünşeylə
rin isimlərini yaradanda onların qarşı
sındaolanbuformahissələridəbiryerə
toplanaraq şeylərin və varlıqların cisim
şəklini əmələ gətirirlər. Yəni hürufiliyə
görədünyadanışılanbirdilvəyazılan
bir yazı kimi yaradılıb. Əvvəl mənalar
səs halında olub, sonra bumənalar ci
simləri və bu cisimlər də biz gördüyü
müz dünyanı əmələ gətirib. İndi insan
buyaradılışsxemindəharadadır?Dedi
yimkimi,Allahın təksözü28vəya32

Oktyabrın 30-da Heydər Əliyev Fondunun dəstəyi 
ilə Moskvada Ümumrusiya Dövlət Xarici Ədəbiyyat 
Kitabxanasının Atriumunda dahi Azərbaycan şairi 
və mütəfəkkiri İmadəddin Nəsiminin abidəsi açılıb
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hissəciyə bölünmüşdür. Dünyada olan
hərbirşeybunlardanbirqismininkom
binasiyasıdır.İstənilənformadaəksiklik
varbir,iki,yadadahaçoxhissəcikişti
rak etmir. Yalnız bir forma da var ki,
bunların hamısını  bütün 28 ilə 32ni
özündəehtivaetməkləAllahıntəksözü
nündünyada taməksidir, yəni inikası
dır.Buunikalformainsandır.Yəniinsan
formasının təşkilindəəgər sizbuhissə
cikləriseçəbilirsinizsə, insanformasına
baxaraqsizAllahınilksözünəulaşabi
lərsinizvəonunmənalarınıdərkedəbi
lərsiniz.OnudərketməkinsanıAllahın
kəlməsiiləbirləşdirir,yənioinsanınhə
yatının ən yüksəkməqsədini tamamla
yır.HürufisistemindəAllahaulaşmanın
yoluinsanıdərketməkdən,insanforma
sınıngerçəkmənasınıanlamaqdankeçir.
Bununla əlaqədar, “Cavidannamə” və
digərhürufiəsərlərindəİslammistiktə
fəkküründəyaxşıtanınan“mən ərə  fə nəf -
sə  hu, fə  qət ərə  fə rəb  bə  hu”,yəni“özünüta
nıyan rəbbini tanıyar” kəlməsi teztez
qeyd olunur. Hürufilik baxımından İs
lammistikasındaməşhur olanMansur
Həllacın“Ənəlhəqq”kəlməsi “mənAl
laham” mənasında deyil. Mənası odur
ki,“mənAllahıninikasıyam”,yəni“hə
qiqətinkainatdaqavranabiləncəhətləri
nintəzahüredənyerimənəm”.Allahın
yaradılmışdünyayaaçdığıbilgininhəc
miinsanformasındadır.
NəsiminindəşeirindəMənsurHəlla

cın“Ənəlhəqq”iiləçoxteztezqarşılaşı
rıq. Çünki Nəsimi üçün də həmin bu
ŞərqtəfəkkürüvəinsanformasınınAlla
haaparanyolu,onunparalelliyiçoxmü
hümbiryertutur.

- Bu kəl  mə  nin ger  çək mə  na  sı  nı bil -
mə  dik  lə  ri üçün  mü Nə  si  mi  ni edam 
edib  lər?
Ümumiyyətlə,ortaəsrlərdə“Ənəl

həqq” deməkdən,mollalara qəribə gə
lən bir nəzəriyyə irəli sürməkdən çox
nadirənkimsəedamedilib.Ehtimalki,
Nəsiminindəedamındasiyasisəbəblər
əsas rol oynayıb. Bəzimənbələrə görə,
qazılarşurasıNəsimininedamınafətva
verməkdən imtina etdilər. Halbuki
məmlüklərinMisirhökmdarıMüəyyəd
nəüçünsə təkidetdiki,öldürülməlidir
vəhəttaqətlindənsonraşairinmeyitini
böldürüb bir parçasınıAğqoyunluların
başçısıOsmanQarayölükə,birparçasını
Anadolu Zülqədər bəyliyin hökmdarı
NəsirəddinvəqardaşıƏlibəyəgöndərt
dirir.Buradanbeləbirfikirhasilolurki,
Nəsimininedamısiyasiməqsədləhəya
ta keçirilib. Bircə şeyi dəqiq bilirik ki,
hürufilikdəsiyasitərəfhəmişəolub;on
larınüsyanlarıolmuşdurvəonlarhüru
filiyinrəsməntanınmasıüçünhəmİran
da,həmdəAnadoludamüxtəlifhökm
darlaramüraciətetmişlər.Bildiyimizki
mi,Abbasilərxilafətidağıldıqdansonra
İslam dünyasında siyasi hakimiyyətin
qanuni əsasları sarsılmışdı. Abbasiləri
yıxanmonqollarınvəsonraTeymurlən
ginAllahınpeyğəmbərininailəsiiləheç
birəlaqəsiyoxidivəoüzdənİslamalə
mində hökmdarların qanuniliyi, siyasi
hakimiyyətin legitimliyi problemi orta
yaçıxmışdı.Hürufilikkiminəzəriyyələr
o zamanın hakimlərinə çatışmayan qa
nuniləşdirməəsaslarıverəbilərdi.
Fəzlullah Astarabadi də Teymurun

oğullarındanbiri Miranşah tərəfindən

edamedilib.Onundinibaxışlarınagörə
yox, siyasətəqarışdığına,bəlkədəTey
murləngəöznəzəriyyəsini təklifetdiyi
nəgörə.
Ümumiyyətlə, İslamdünyasında,Al

lahın kəlamına ulaşa bilən hər kəs hü
dudsuz ruhani və dini səlahiyyətə nail
olmuşsayılır.Misalüçün,şiəlikdəimam
ların səlahiyyətinin əsası məhz budur.
Beləbir iddia siyasihakimiyyəti qanun
laşdırmağabiryolidi.Olabilərki,Fəzlul
lahözdövrününhökmdarlarınabuyolu
göstəribvəonunqarşılığındahürufiliyin
rəsmi şəkildə qəbul olmasını istəmişdir.
Hərnecəolsada,mükəmməlbirdinifəl
səfi sistemə malik olmalarına rəğmən,
hürufilərinsiyasifəaliyyətləriuğursuzlu
ğa düçar oldu. Amma geniş anlamda,
onlarınsiyasixətti,yənihökmdarlığımis
tikvəmessianikiddialarlaəsaslandırmaq
strategiyasıdavametmişdirvəbununən
parlaq nümunələrindən biri Səfəvilərin
siyasihakimiyyətənailolmalarıdır.Səfə
vilər əvvəldə sufi bir təriqət idi. Sonra
Anadoluiləkontaktdaolub,qızılbaştay
falarından qatı şiə baxışları əxz etdilər.
Qızılbaşların başında Ağqoyunluların
imperiyasınayiyələnənvəsonraİrantax
tına sahiblənən Şah İsmayıl özünü həm
ruhaniinkişafınzirvəsinəçatmışbirsufi
şeyxi,həmdəilahidəstəkalmışbirsiyasi
rəhbər kimi təsvir edirdi.Demək istəyi
rəmki, hürufilikdə olanvə ruhani səla
hiyyətisiyasiqüvvətləbirləşdirməkməq
sədini izləyən siyasi xətt davam edərək
Səfəvilərintimsalındagerçəkləşdi.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov
“MilliMəclis”jurnalı

başredaktorununmüavini
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miyyətdəki münasibəti göstərmək
deyil,məhzonlarıilhamlandırmaq
dır. Kiçik fotosəhnələrdə qadınlara
özlərini ifadəetməkimkanıyaradı
ramvəçalışıramonlarındaxilindəki
qorxu,çaşqınlıqhissləriitsin,özləri
nəinamhissiyaransın.Mənkeçmişə
qayıtmağı nəzərdə tutmuram. Yal
nız bu meyarların yenilənməsinin
tərəfdarıyam.

- Si  zin fo  to  poema ad  lan  dır  dı  ğı -
nız sər  gi  ni  zin nə  dən  sə ağ-qa  ra 
rəng  də ol  ma  sı diq  qə  ti  mi  zi cəlb 
et  di. Bu, nə ilə bağ  lı  dır?
Mənağqararəngli fotonuçox

sevirəm. Məncə, bu rənglər piano
dillərikimixüsusibirpoetikdildir.
Ağqararəngəbaxdıqda,insanözü
nüreallıqdançox,sankiteatrsəhnə
sindəhissedir.Digərrənglərolma

MÜSAHİBƏ

Viktor Ben-tzvi:
“azərbaycanın 
“Qızıl əsrini” 
yaradıcı formada 
əks etdirmək 
fikrindəyəm”

- Si  zin “Qız qa  la  sı. Qa  dın ol -
maq” fes  ti  va  lı çər  çi  və  sin  də  Ba -
kı  da ke  çi  ri  lən “Qa  dı  nın yük  sə-
 li  şi” ad  lı fo  to  sər  gi  niz  haq  qın -
da müəl  li  fin özün  dən  ət  raf  lı 
eşit  mək ma  raq  lı olar  dı.
Mənbusərgimləqadınproble

minə toxunmuşam.Qadınınözünü
güclü görmək istəyi onun zərifliyi
ninitməsinəgətiribçıxarır.Bununla
datəbiətinyaratdığıqadınvəkişilik
məfhumlarından kənarlaşırıq. Əs
lində bu, vəhdət kimi təbii olaraq

başverirvəmənyaradıcılığımdabu
məsələni işıqlandırmağa çalışmı
şam.Hansıki,bu,Qərbinproblemi
dir.Bugünisəhəmməişətqayğıları,
həmdəkaryerasıiləməşğulolanqa
dıntəbiətinonabəxşetdiyigözəllik
ləriniitirir.Adətənmənpersonajki
miişindəuğurluqadınlarıseçirəm.
Onlarmüxtəlifqabaqcılpeşəsahib
ləridirişadamları,ssenaristlər,ar
tistlərvəs.Oqadınlarlasöhbətlərdə
hiss edirsən ki, zərif  olduqlarını
göstərmək istəsələr də, cəmiyyətdə

bunun zəiflik kimi qəbul olunma
sındanehtiyatedirlər.Hesabedirəm
ki,bu,dəbdeyil;sadəcəətrafmühi
tin təzyiqi altındabizbumeyarları
itiririk.Lakinhərşeyərəğmənonlar
heçnədənqorxmadan,azadlıqlarını
itirmədənbirqədərzərif,birqədər
şıltaq,birqədərsadəlövhbirsözlə,
qadınolduqlarınınümayişetdirmək
istəyirlər.Dünyanınheçbiryerində
idealçıxışyoluolmur,lakincəmiy
yətiruhlandırmaqlazımdır.Mənim
yaradıcılığımınməqsədiqadınacə

AvropaİttifaqınınvəİsrailsəfirliyinindəstəyiiləBakıdabeynəlxalqmükafatların
laureatı,israillifotoqrafViktorBen-Tzvinin“Qızqalası.Qadınolmaq”festivalıçərçi-
vəsində17sentyabr-16oktyabrtarixində“Qadınınyüksəlişi”adlıfotosərgisikeçirildi.
TanınmışfotoqraflagörüşübonunAzərbaycanadairlayihəsibarədəsöhbətetdik.
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MÜSAHİBƏ

dığıüçüninsanhəyatınreallıqların
danuzaqlaşırvəsənətəsəribirbaşa
onundiqqətmərkəzindəolur.Foto
larımdakıməqamlarımənözümya
radıram, həmin səhnənimən quru
ram.Bunagörədirki,kiçikfotoheka
yələriçəkməkmənəasandır.

- Bu ya  xın  lar  da Ba  kı  da Müasir 
İn  cə  sə  nət Mər  kə  zin  də ke  çir  di -
yi  niz sər  gi bil  di  yim qə  dər bö -
yük la  yi  hə  nin bir his  sə  si  dir. Bu 
la  yi  hə  ni öz öl  kə  niz  dən - İs  rail -
dən baş  la  mı  sı  nız və Azər  bay -
can  da da  vam et  dir  mə  yi dü  şü -
nür  sü  nüz  mü?
 Doğrudur, mən hazırda Azər

baycanda yaşayıram və layihəni
burada davam etdirməyi düşünü
rəm.Buölkəçoxmaraqlıbirölkədir.
Qadınhüquqları buradadaimdiq
qətdəolanbirməsələdir.Hələ100il
bundan əvvəl Azərbaycan Şərqdə
qadınlaraseçməkhüququverənilk
ölkəolub.
Bu gün Azərbaycanda qadınlar

cəmiyyətin bütün təbəqələrində
təmsil olunurlar. Onlar kifayət qə
dərgüclüdürlərvəhesabedirəmki,
dünya qadınlarına nümunə ola bi
lərlər.Çünkiburadaçoxunikalmə
dənisintezmövcuddur,birtərəfdən
ənənələr, digər tərəfdən isə Qərbə
baxış.

- Siz ar  tıq Azər  bay  can la  yi  hə  si -
nin üzə  rin  də işə baş  la  mı  sı  nız?
Məndəartıqilkinolaraqmüəy

yən fikirlər formalaşıb və tədricən
bəzi şeyləri planlaşdırmağa başla
mışam. Yaxın zamanlarda fikirləri
mihəyatakeçirəcəyimidüşünürəm.

- Bil  di  yi  miz qə  dər siz ya  ra  dı  cı -
lıq  la bə  ra  bər təd  ris ilə də məş -
ğul  su  nuz və çox ma  raq  lı el  mi 
iş üzə  rin  də ça  lı  şır  sı  nız.
Mənimelmiişiminsanşüuruilə

bağlıdır.Bufəlsəfədəvədigərelm
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lərdəənmürəkkəbmövzudurinsan
şüurunecəyaranıb,necəinkişafedib?
İnsanşüuruözyaşamınınparaleldün
yasını yaradan bir varlıqdır. Bizdə
olançoxsaylıbiliklərləeləbirnöqtəyə
gəlmişikki,şüurunnecəəmələgəldi
yini,maddi və fizioloji dünyadan nə
iləfərqləndiyiniizahedəbilmirik.Ar
tıq süni intellekt yaradırıq və onun
bizdənfərqinədədir,bununüzərində
düşünürük. İnsanlar özlərindən asılı
olmayaraq,bugünkompüterlərin,sü
ni intellektlərin əhatəsindədir. Sual
olunur: elm və incəsənət adamı süni
intellektdənnəiləfərqlənir?Bunuan
lamaqcəhdləriözüözlüyündəçoxva
cibdir. Bu fikirlərə dahi Nəsiminin
fəlsəfəsində, daha sonralar alman
ideolizmində  və  XVIIIXIX əsrlərdə
rast gəlinir. İsveçrəli psixoloq Karl
Yunqun əsərlərində Allahın insan
şüurundakı yeri barədə fikirlər əks
olunur.Mənistərdimki,almanidealiz
mini,eləcədəKarlYunqunmüasirfi
kirləriniNəsimininfəlsəfəsiiləmüqa
yisəedim.Bu,çoxmaraqlıolardı.

- Son ola  raq bil  mək is  tər  dik, Qaf -
qaz ilə, xü  su  sən  bi  zim öl  kə ilə 
si  zi nə bir  ləş  di  rir?
Qafqazmənimüçünçoxdoğma

dır,İsraildəyaşamağımabaxmayaraq,
mənGürcüstandadünyayagəlmişəm.
Azərbaycandaisəailəqurmuşam.Bu
ölkəböyükpotensialamalikvəambi
siyalıbirölkədir.Buranıninsanlarında
fəaloptimizmhissolunur.Əldəedilən
nailiyyətlər,insanlarınistiqanlılığı,bi
likləri böyük ümidlər verir. İsraildə
deyirlərki,dövlətin ənvacib resursu
ölkəninvətəndaşıdır.Azərbaycanlılar
hazırdatəhsiləçoxböyükönəmverir
lər vəmən buna fəal optimizm kimi
baxıram.
Hesabedirəmki,Azərbaycanhazır

da öz “Qızıl əsrini” yaşayır. Zamanla
tarıxbunaözqiymətiniverəcək.Azər
baycanın“Qızıləsrini”yaradıcıforma
daəksetdirməkfikrindəyəm.

Ül  viy  yə Ab  dul  la  ye  va 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın 

baş re  dak  to  ru




