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- Hör  mət  li Sa  hi  bə xa  nım, 
ha  zır  da öl  kə  miz  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən çox ge  niş  miq  yas  lı 
is  la  hat  lar kur  su bü  tün sa -
hə  lə  ri əha  tə et  mək  lə, möh -
tə  şəm uğur  lar  la mü  şa  yiət 
olu  nur. Son 18 il  də öl  kə  mi  zin 
əl  də et  di  yi ta  ri  xi nailiy  yət -
lər bir da  ha 2003-cü il  də 
Azər  bay  can xal  qı  nın Hey  dər 
Əli  yev si  ya  sə  ti  nə dəs  tək ver -
mə  si  nin, bu si  ya  sə  tin möh  tə -
rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
tə  rə  fin  dən uğur  la hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nin par  laq nə  ti -
cə  lə  ri  dir. İs  tər  dik ki, Si  zin  lə 
söh  bə  ti  mi  zə də bu möv  zu ilə 
ke  çid edək.

- Əl  bət  ə, hər bir xal  qın, hər bir 
döv  lə  tin ta  ri  xin  də onun son  ra  kı 
in  ki  şaf yo  lu  nu, müs  tə  qil  lik yo  lu  nu 
müəy  yən  ləş  di  rən ta  le  yük  lü mə -
qam  lar, ta  ri  xi qə  rar  lar ol  muş  dur. 
Azər  bay  can döv  lət  çi  lik ta  ri  xin -
də də be  lə ta  ri  xi an  lar ol  muş və 
xal  qı  mız bu mə  qam  lar  da doğ  ru 
qə  rar  lar qə  bul edə  rək, öz ta  le  yi -
nə sa  hib çıx  mış  dır. Azər  bay  can 
xal  qı müd  rik xalq  dır. 1993-cü il  də 
müs  tə  qil  li  yi  miz, müs  tə  qil döv  lət  çi -
li  yi  miz təh  lü  kə qar  şı  sın  da qa  lan  da, 
Azər  bay  can xal  qı bö  yük müd  rik  lik 
nü  ma  yiş et  di  rə  rək, ən düz  gün qə -
rar qə  bul et  miş, ən doğ  ru ün  va -
na yö  nəl  miş  dir. Xal  qı  mız hə  min 
mə  şəq  qət  li gün  lər  də Azər  bay  ca  nın 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni, xal  qı  mı -
zın gə  lə  cə  yi  ni xi  las et  mək üçün 
inan  dı  ğı, eti  mad gös  tər  di  yi, bö  yük 
li  der Hey  dər Əli  ye  və mü  ra  ciət 
edən  də də, 2003-cü il  də - ye  ni əs  rin 
və ye  ni mi  nil  li  yin baş  lan  ğı  cın  da 
ta  ri  xi se  çim anın  da Hey  dər Əli  yev 
si  ya  sə  ti  nə dəs  tək ve  rən  də də ey  ni 

müd  rik  li  yi, əz  mi və qə  tiy  yə  ti nü -
ma  yiş et  dir  miş  dir.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  yev 2003-cü il okt  yab  rın 1-də  
Azər  bay  can xal  qı  na ta  ri  xi mü  ra -
ciətin  də tam haq  lı ola  raq, cə  nab 
İl  ham Əli  ye  və bö  yük eti  ma  dı  nı 
ifa  də et  miş və bə  yan et  miş  dir ki, 
“İna  nı  ram ki, mə  nim axı  ra çat  dı  ra 
bil  mə  di  yim ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lə -
ri, plan  la  rı, iş  lə  ri si  zin kö  mə  yi  niz 
və dəs  tə  yi  niz  lə İl  ham Əli  yev ba  şa 
çat  dı  ra bi  lə  cək”. Azər  bay  can xal  qı 
isə heç bir tə  rəd  düd et  mə  dən və 
əmin  lik  lə Ümum  mil  li li  de  rin bu 
mü  ra  ciəti  nə dəs  tək ver  miş  dir. Ona 
gö  rə ki, xalq özü  nün bö  yük li  de  ri 
Hey  dər Əli  ye  və sar  sıl  maz inam 
bəs  lə  yir, onun gös  tər  di  yi yo  lun ən 
düz  gün yol ol  du  ğu  nu bir  mə  na  lı 
qə  bul edir  di. Azər  bay  can xal  qı o 

real  lı  ğı da dərk edir  di ki, qar  şı  da -
kı dövr  də də öl  kə  mi  zin gə  lə  cə  yi 
na  mi  nə Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  nin 
da  vam et  di  ril  mə  si ta  le  yük  lü və 
həl  le  di  ci amil  dir. Bu  si  ya  sə  ti da -
vam et  dir  mək gü  cün  də və iq  ti  da -
rın  da olan, baş  la  nı  lan qlo  bal iş  lə  ri, 
trans  mil  li la  yi  hə  lə  ri uğur  la hə  ya  ta 
ke  çi  rə bi  lə  cək, Azər  bay  ca  nı Ulu 
ön  də  rin gör  mək is  tə  di  yi zir  və  lə  rə 
qal  dı  ra  caq ye  ga  nə li  der möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  dir. Azər -
bay  can xal  qı  nın bu ta  ri  xi se  çi  mi  ni 
şərt  lən  di  rən di  gər va  cib amil isə 
şüb  hə  siz ki, ye  ni əs  rin ye  ni Li  de -
ri ki  mi xa  rak  te  ri  zə olu  nan cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin ali kür  sü  də fəaliy -
yə  tə baş  la  ya  na qə  dər də bü  tün 
döv  lə  ti və  zi  fə  lə  ri çox bö  yük uğur  la 
hə  ya  ta ke  çir  mə  si, nü  ma  yiş et  dir -
di  yi xa  riz  ma  tik li  der  lik və yük  sək 

Azərbaycan Respublikası 
Milli Məclisinin Sədri Sahibə 

Qafarova ilə müsahibə

Qüdrətli lider, müzəffər 
Ali Baş Komandan
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ida  rə  çi  lik mə  ha  rə  ti ilə is  tis  na  sız 
hər kə  sin ina  mı  nı qa  zan  ma  sı ol -
muş  dur. Bə  li, bu gün Azər  bay  can 
xal  qı xoş  bəxt  dir ki, onun cə  nab 
İl  ham Əli  yev ki  mi gör  kəm  li döv  lət 
xa  di  mi, qüd  rət  li, güc  lü, dün  ya  da 
bö  yük nü  fu  za və hör  mə  tə ma  lik 
Li  de  ri var. 

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev həm də adı bü  tün dün  ya  da bö -
yük eh  ti  ram və hör  mət  lə səs  lə  nən 
qlo  bal miq  yas  lı şəx  siy  yət  dir. Tam 
əmin  lik  lə söy  lə  yə bi  lə  rik ki, dün  ya 
ta  ri  xin  də iz bu  rax  mış bö  yük döv  lət 
xa  dim  lə  ri  nə xas olan li  der  lik ba  ca -
rı  ğı, sə  riş  tə  li ida  rə  çi  lik qa  bi  liy  yə  ti, 
qə  tiy  yət  li  lik və prin  si  pial  lıq, hu -
ma  nizm ki  mi yük  sək key  fiy  yət  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sın  da 
mü  şa  hi  də edi  rik.

Ali kür  sü  də ilk gün  dən Pre -
zi  dent cə  nab İl  ham Əli  yev bə  yan 
et  miş  dir ki, Azər  bay  ca  nı qüd  rət  li 
döv  lə  tə çe  vir  mək üçün ən baş  lı -
ca şərt öl  kə  də Hey  dər Əli  ye  vin 
si  ya  sə  ti  nin da  vam et  di  ril  mə  si  dir. 
Çün  ki təc  rü  bə  li si  ya  sət  çi, ge  niş 
dün  ya  gö  rü  şü  nə ma  lik müasir li -
der və bö  yük st  ra  teq ki  mi cə  nab 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev çox də  qiq 
müəy  yən et  miş  dir ki, yal  nız Hey -
dər Əli  yev st  ra  te  gi  ya  sı  nı hə  ya  ta 
ke  çir  mək  lə, onun qoy  du  ğu si  ya  si 
yo  lu da  vam et  dir  mək  lə  Azər -
bay  ca  nı güc  lü döv  lə  tə çe  vir  mək 
müm  kün  dür. Za  man bir da  ha 
Azər  bay  can xal  qı  nı haq  lı çı  xar  dı 
və Ulu ön  də  rin şah əsə  ri olan müs -
tə  qil Azər  bay  can 18 il  dir ki, uğur  la 
in  ki  şaf edir. Öl  kə  miz Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə özü -
nün döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu və ida  rə  çi -
li  yi  nin növ  bə  ti şə  rəf  i mər  hə  lə  si  ni 
ya  şa  yır.

- Hör  mət  li Sa  hi  bə xa  nım, 
qeyd et  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay -
can döv  lə  ti özü  nün in  ki  şaf 
ta  ri  xi  nin şə  rəf  i mər  hə  lə  si -
ni ya  şa  yır. Bu dövr  də - ötən 
18 il  də Azər  bay  can döv  lə  ti 
möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə han  sı 

bö  yük uğur  la  ra im  za at  mış -
dır, han  sı ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lər 
həl  li  ni tap  mış  dır?

- Dü  şü  nü  rəm ki, bu sual ət  ra -
fın  da saat  lar  la, gün  lər  lə da  nış  maq 
olar. 18 il döv  lət  çi  lik ba  xı  mın  dan 
elə də bö  yük ta  rix sa  yıl  ma  sa da, bu 
za  man pe  riodu xal  qı  mı  zın döv  lət -
çi  lik ta  ri  xin  də öl  kə  mi  zin qar  şı  sın -
da du  ran hə  dəf  ə  rin real  laş  dı  rıl  ma -
sı, res  pub  li  ka  mı  zın par  laq, ar  dı  cıl 
in  ki  şa  fı  nın tə  min edil  mə  si, müs -
tə  qil  li  yi  nin da  ha da möh  kəm  lən -
di  ril  mə  si, ta  ri  xi nailiy  yət  lə  rin əl  də 
olun  ma  sı kon  teks  tin  də ən par  laq, 
ən şan  lı dövr he  sab olu  nur.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı ye  ni mi  nil -
lik  də və müasir ça  ğı  rış  lar fo  nun  da 
Azər  bay  ca  nı mo  dern  ləş  dir  mək, 
döv  lə  ti  mi  zi ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə -
si  nə qo  vuş  dur  maq mis  si  ya  sı  nı çox 
uğur  la ye  ri  nə ye  tir  miş  dir. Son 18 il 
ər  zin  də Azər  bay  can mo  dern  lə  şə -
rək ye  ni bir key  fiy  yət mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qoy  muş, öl  kə  nin si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, mə  də  ni hə  ya  tı ye  ni  lə  şə  rək 
ta  ma  mi  lə də  yiş  miş  dir. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin praq  ma -
tik, çe  vik si  ya  sə  ti, apar  dı  ğı sis  tem  li 
və ar  dı  cıl st  ra  te  ji kurs öl  kə  mi  zin 
müasir in  ki  şa  fı  nı tə  min et  miş  dir.

Bu il  lər ər  zin  də öl  kə  miz  də ic  ti -
mai-si  ya  si sa  bit  lik, və  tən  daş həm -
rəy  li  yi da  ha da möh  kəm  lən  miş  dir. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin li  der  li  yi 
ilə Azər  bay  can ye  ni əs  rin əv  vəl  lə -
rin  də ke  çid iq  ti  sa  diy  ya  tı ilə vi  da  la -
şa  raq ye  ni tə  rəq  qi və mil  li in  ki  şaf 
ar  xi  tek  tu  ra  sı üzə  rin  də möh  kəm  lə -
nən iq  ti  sa  di mo  de  lin tət  bi  qi  nə baş -
la  mış, post  so  vet öl  kə  si fa  za  sın  dan 

çı  xa  raq yük  sək in  ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri 
ilə irə  li  lə  yən in  no  va  tiv və mo  dern 
iq  ti  sa  diy  ya  ta  ma  lik öl  kə ki  mi 
inam  la in  ki  şaf et  miş  dir. Bu sa  hə  də 
di  na  mik in  ki  şaf, da  vam  lı tə  rəq  qi, 
da  ya  nıq  lı mak  roiq  ti  sa  di sa  bit -
lik tə  min edil  miş, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə nail olun  muş, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən döv  lət proq  ram -
la  rı bü  tün böl  gə  lə  rin hər  tə  rəf  i və 
ta  raz  lı so  sial-iq  ti  sa  di tə  rəq  qi  si  nə 
və qey  ri-neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı -
na yol aç  mış  dır. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin mil  li in  ki  şaf dokt  ri  na  sı  nın 
baş  lı  ca hə  dəf  ə  ri  ni təş  kil edən mo -
dern və in  no  va  tiv iq  ti  sa  diy  ya  tın 

ida  rə olun  ma  sı şəf  af  ı  ğa 
və açıq cə  miy  yə  tin tə  min 
edil  mə  si  nə əsas  lan  mış -
dır. Öl  kə  miz  də mak  roiq -
ti  sa  di sa  bit  li  yin qo  ru  nub 
sax  la  nıl  ma  sı, mil  li is  teh -
sa  lın və ix  ra  cın ge  niş -
lən  di  ril  mə  si, re  gional 
in  ki  şaf proq  ram  la  rı  nın 
uğur  lu ic  ra  sı və iq  ti  sa  di 
ak  tiv  lik coğ  ra  fi  ya  sı  nın 
re  gion  la  ra doğ  ru ge  niş -

lən  mə  si, mo  dern sə  na  ye qu  ru  cu -
lu  ğu, qey  ri-neft sek  to  ru  nun sa  bit 
in  ki  şa  fı  nın tə  min olun  ma  sı ki  mi 
baş  lı  ca st  ra  te  ji və  zi  fə  lər uğur  la ye -
ri  nə ye  ti  ril  miş  dir.

O da mə  lum  dur ki, öl  kə  mi  zin 
iq  ti  sa  di im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  mə -
si və iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin art  ma  sı 
da  ha sə  mə  rə  li və çox  şa  xə  li so  sial 
mü  da  fiə təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  nə im  kan ver  miş  dir. Son 18 
il  də öl  kə  nin inf  rast  ruk  tur sis  te -
mi ta  ma  mi  lə ye  ni  lən  miş, müasir 
əsas  lar  da ye  ni  dən qu  rul  muş  dur. 
Məq  səd  yön  lü so  sial təd  bir  lər 
nə  ti  cə  sin  də əha  li  nin so  sial mü  da -
fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si  nə, ri  fah 
ha  lı  nın yük  səl  mə  si  nə xid  mət edən, 
və  tən  daş  la  rın ali mə  na  fe  yi  nin üs -
tün tu  tul  du  ğu uğur  lu so  sial döv  lət 
mo  de  li for  ma  laş  dı  rıl  mış, iş  siz  li  yin 
və yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə  si  nin aşa  ğı 
sa  lın  ma  sı  na nail olun  muş, əmək 
haq  la  rı, pen  si  ya və tə  qaüd  lər əsas  lı 
şə  kil  də ar  tı  rıl  mış  dır. Möh  tə  rəm 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin ca  ri ilin 
okt  yabr ayı  nın 16-da “Əha  li  nin so -
sial ri  fa  hı  nın qo  run  ma  sı sa  hə  sin  də 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” Sə  rən -
cam im  za  la  ma  sı, bir ne  çə gün ön  cə 
isə ye  ni sə  rən  cam və fər  man  lar  la 
əha  li  nin həs  sas qrup  la  rı  na yö  nə  lən 
so  sial ödə  niş  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də  ki is  la  hat  la  rın uğur  la da -
vam et  di  ril  mə  si bir da  ha Azər  bay -
can  da və  tən  daş  la  rın ri  fah ha  lı  nın 
yük  səl  dil  mə  si  ni və so  sial mü  da  fiə 
təd  bir  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin 
qar  şı  da  kı il  lər  də də priori  tet ola  ca -
ğı  nı söy  lə  mə  yə əsas ve  rir.

Azər  bay  can  da si  ya  si və iq  ti  sa  di 
is  la  hat  lar vəh  dət təş  kil edir, bir-bi -
ri  ni ta  mam  la  yır. Möh  tə  rəm Pre  zi -
den  tin prin  si  pial  lı  ğı bu sa  hə  də də 
cid  di uğur  la  rın əl  də olun  ma  sı  nı 
tə  min et  miş  dir. Onun “Biz ça  lış -
ma  lı  yıq ki, dün  ya  nın de  mok  ra  tik 
ba  xım  dan ən in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə -
ri  nin stan  dart  la  rı  na ya  xın  la  şaq və 
bu  nu edə  cə  yik” fik  ri öl  kə li  de  ri  nin 
de  mok  ra  tik pro  ses  lə  rin ar  dı  cıl -

lı  ğı  nın və dön  məz  li  yi  nin tə  min 
edil  mə  si ilə bağ  lı tə  ləb  kar  lı  ğı  nın 
ifa  də  si  dir. Müasir Azər  bay  can 
1993-cü il  də “yo  lu  muz de  mok  ra -
ti  ya yo  lu  dur” de  yən Ulu ön  də  rin 
gör  mək is  tə  di  yi res  pub  li  ka  ya çev -
ril  miş  dir.

Bu gün ha  ki  miy  yə  tin bü  tün 
qol  la  rın  da - qa  nun  ve  ri  ci, ic  raedi  ci 
və məh  kə  mə ha  ki  miy  yət  lə  rin  də 
də  rin is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə si  ya  si sis  te  min 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və si  ya  si dialoq 
mü  hi  ti  nin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, 
ye  ni si  ya  si kon  fi  qu  ra  si  ya  nın ya -
ran  ma  sı, de  mok  ra  tik tə  si  sat  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nə ge  niş im  kan  la  rın ya  ra -
dıl  ma  sı, plü  ra  liz  min, in  san hü  quq 
və azad  lıq  la  rı  nın tə  min edil  mə  si, 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti ins  ti  tut  la  rı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si, söz və mə  lu  mat 
azad  lı  ğı  nın tə  min olun  ma  sı, məh -
kə  mə-hü  quq sis  te  mi  nin fəaliy  yə  ti -
nin da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti -
qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ar  dı  cıl 

si  ya  sət Azər  bay  ca  nın de  mok  ra  tik 
sü  tun  la  rı  nın da  ha da möh  kəm  lən -
mə  si  ni şərt  lən  dir  miş  dir.

Azər  bay  ca  nın hər  tə  rəf  i in  ki -
şa  fı  nı xa  rak  te  ri  zə edən mü  hüm 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də bü  tün sa  hə -
lə  ri əha  tə edən ge  niş və in  no  va  tiv 
proq  ram  la  rın ic  ra  sı, kon  sep  tual 
ya  naş  ma  nın tət  bi  qi  dir. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye  ni nə  sil 
və mo  dern is  la  hat  lar st  ra  te  gi  ya  sı 
Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki  şa  fı -
nı tə  min edən mü  hüm şərt  lər  dən 
bi  ri  dir. Qa  baq  cıl ins  ti  tu  sional 
is  la  hat  lar sı  ra  sın  da isə Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  dent  lik ins  ti  tu  tu  nun 
ya  ra  dıl  ma  sı müs  təs  na əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. Ötən dövr gös  tər  di ki, öl -
kə  də vit  se-pre  zi  dent  lik tə  si  sa  tı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı və hör  mət  li Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  dent tə  yin edil  mə  si son  ra  kı 
mər  hə  lə  də və  tən  daş  la  ra döv  lət 
diq  qə  ti və qay  ğı  sı  nın güc  lən  di  ril -
mə  sin  də, cə  miy  yə  tin bü  tün tə  bə -

“İnanıramki,mənimaxıraçatdıra
bilmədiyimtaleyüklüməsələlə
ri,planları,işlərisizinköməyiniz
vədəstəyinizləİlhamƏliyevbaşa
çatdırabiləcək”.

Heydər Əliyev
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ida  rə  çi  lik mə  ha  rə  ti ilə is  tis  na  sız 
hər kə  sin ina  mı  nı qa  zan  ma  sı ol -
muş  dur. Bə  li, bu gün Azər  bay  can 
xal  qı xoş  bəxt  dir ki, onun cə  nab 
İl  ham Əli  yev ki  mi gör  kəm  li döv  lət 
xa  di  mi, qüd  rət  li, güc  lü, dün  ya  da 
bö  yük nü  fu  za və hör  mə  tə ma  lik 
Li  de  ri var. 

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev həm də adı bü  tün dün  ya  da bö -
yük eh  ti  ram və hör  mət  lə səs  lə  nən 
qlo  bal miq  yas  lı şəx  siy  yət  dir. Tam 
əmin  lik  lə söy  lə  yə bi  lə  rik ki, dün  ya 
ta  ri  xin  də iz bu  rax  mış bö  yük döv  lət 
xa  dim  lə  ri  nə xas olan li  der  lik ba  ca -
rı  ğı, sə  riş  tə  li ida  rə  çi  lik qa  bi  liy  yə  ti, 
qə  tiy  yət  li  lik və prin  si  pial  lıq, hu -
ma  nizm ki  mi yük  sək key  fiy  yət  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sın  da 
mü  şa  hi  də edi  rik.

Ali kür  sü  də ilk gün  dən Pre -
zi  dent cə  nab İl  ham Əli  yev bə  yan 
et  miş  dir ki, Azər  bay  ca  nı qüd  rət  li 
döv  lə  tə çe  vir  mək üçün ən baş  lı -
ca şərt öl  kə  də Hey  dər Əli  ye  vin 
si  ya  sə  ti  nin da  vam et  di  ril  mə  si  dir. 
Çün  ki təc  rü  bə  li si  ya  sət  çi, ge  niş 
dün  ya  gö  rü  şü  nə ma  lik müasir li -
der və bö  yük st  ra  teq ki  mi cə  nab 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev çox də  qiq 
müəy  yən et  miş  dir ki, yal  nız Hey -
dər Əli  yev st  ra  te  gi  ya  sı  nı hə  ya  ta 
ke  çir  mək  lə, onun qoy  du  ğu si  ya  si 
yo  lu da  vam et  dir  mək  lə  Azər -
bay  ca  nı güc  lü döv  lə  tə çe  vir  mək 
müm  kün  dür. Za  man bir da  ha 
Azər  bay  can xal  qı  nı haq  lı çı  xar  dı 
və Ulu ön  də  rin şah əsə  ri olan müs -
tə  qil Azər  bay  can 18 il  dir ki, uğur  la 
in  ki  şaf edir. Öl  kə  miz Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə özü -
nün döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu və ida  rə  çi -
li  yi  nin növ  bə  ti şə  rəf  i mər  hə  lə  si  ni 
ya  şa  yır.

- Hör  mət  li Sa  hi  bə xa  nım, 
qeyd et  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay -
can döv  lə  ti özü  nün in  ki  şaf 
ta  ri  xi  nin şə  rəf  i mər  hə  lə  si -
ni ya  şa  yır. Bu dövr  də - ötən 
18 il  də Azər  bay  can döv  lə  ti 
möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə han  sı 

bö  yük uğur  la  ra im  za at  mış -
dır, han  sı ta  le  yük  lü mə  sə  lə  lər 
həl  li  ni tap  mış  dır?

- Dü  şü  nü  rəm ki, bu sual ət  ra -
fın  da saat  lar  la, gün  lər  lə da  nış  maq 
olar. 18 il döv  lət  çi  lik ba  xı  mın  dan 
elə də bö  yük ta  rix sa  yıl  ma  sa da, bu 
za  man pe  riodu xal  qı  mı  zın döv  lət -
çi  lik ta  ri  xin  də öl  kə  mi  zin qar  şı  sın -
da du  ran hə  dəf  ə  rin real  laş  dı  rıl  ma -
sı, res  pub  li  ka  mı  zın par  laq, ar  dı  cıl 
in  ki  şa  fı  nın tə  min edil  mə  si, müs -
tə  qil  li  yi  nin da  ha da möh  kəm  lən -
di  ril  mə  si, ta  ri  xi nailiy  yət  lə  rin əl  də 
olun  ma  sı kon  teks  tin  də ən par  laq, 
ən şan  lı dövr he  sab olu  nur.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı ye  ni mi  nil -
lik  də və müasir ça  ğı  rış  lar fo  nun  da 
Azər  bay  ca  nı mo  dern  ləş  dir  mək, 
döv  lə  ti  mi  zi ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə -
si  nə qo  vuş  dur  maq mis  si  ya  sı  nı çox 
uğur  la ye  ri  nə ye  tir  miş  dir. Son 18 il 
ər  zin  də Azər  bay  can mo  dern  lə  şə -
rək ye  ni bir key  fiy  yət mər  hə  lə  si  nə 
qə  dəm qoy  muş, öl  kə  nin si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, mə  də  ni hə  ya  tı ye  ni  lə  şə  rək 
ta  ma  mi  lə də  yiş  miş  dir. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin praq  ma -
tik, çe  vik si  ya  sə  ti, apar  dı  ğı sis  tem  li 
və ar  dı  cıl st  ra  te  ji kurs öl  kə  mi  zin 
müasir in  ki  şa  fı  nı tə  min et  miş  dir.

Bu il  lər ər  zin  də öl  kə  miz  də ic  ti -
mai-si  ya  si sa  bit  lik, və  tən  daş həm -
rəy  li  yi da  ha da möh  kəm  lən  miş  dir. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin li  der  li  yi 
ilə Azər  bay  can ye  ni əs  rin əv  vəl  lə -
rin  də ke  çid iq  ti  sa  diy  ya  tı ilə vi  da  la -
şa  raq ye  ni tə  rəq  qi və mil  li in  ki  şaf 
ar  xi  tek  tu  ra  sı üzə  rin  də möh  kəm  lə -
nən iq  ti  sa  di mo  de  lin tət  bi  qi  nə baş -
la  mış, post  so  vet öl  kə  si fa  za  sın  dan 

çı  xa  raq yük  sək in  ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri 
ilə irə  li  lə  yən in  no  va  tiv və mo  dern 
iq  ti  sa  diy  ya  ta  ma  lik öl  kə ki  mi 
inam  la in  ki  şaf et  miş  dir. Bu sa  hə  də 
di  na  mik in  ki  şaf, da  vam  lı tə  rəq  qi, 
da  ya  nıq  lı mak  roiq  ti  sa  di sa  bit -
lik tə  min edil  miş, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə nail olun  muş, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən döv  lət proq  ram -
la  rı bü  tün böl  gə  lə  rin hər  tə  rəf  i və 
ta  raz  lı so  sial-iq  ti  sa  di tə  rəq  qi  si  nə 
və qey  ri-neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı -
na yol aç  mış  dır. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin mil  li in  ki  şaf dokt  ri  na  sı  nın 
baş  lı  ca hə  dəf  ə  ri  ni təş  kil edən mo -
dern və in  no  va  tiv iq  ti  sa  diy  ya  tın 

ida  rə olun  ma  sı şəf  af  ı  ğa 
və açıq cə  miy  yə  tin tə  min 
edil  mə  si  nə əsas  lan  mış -
dır. Öl  kə  miz  də mak  roiq -
ti  sa  di sa  bit  li  yin qo  ru  nub 
sax  la  nıl  ma  sı, mil  li is  teh -
sa  lın və ix  ra  cın ge  niş -
lən  di  ril  mə  si, re  gional 
in  ki  şaf proq  ram  la  rı  nın 
uğur  lu ic  ra  sı və iq  ti  sa  di 
ak  tiv  lik coğ  ra  fi  ya  sı  nın 
re  gion  la  ra doğ  ru ge  niş -

lən  mə  si, mo  dern sə  na  ye qu  ru  cu -
lu  ğu, qey  ri-neft sek  to  ru  nun sa  bit 
in  ki  şa  fı  nın tə  min olun  ma  sı ki  mi 
baş  lı  ca st  ra  te  ji və  zi  fə  lər uğur  la ye -
ri  nə ye  ti  ril  miş  dir.

O da mə  lum  dur ki, öl  kə  mi  zin 
iq  ti  sa  di im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  mə -
si və iq  ti  sa  di qüd  rə  ti  nin art  ma  sı 
da  ha sə  mə  rə  li və çox  şa  xə  li so  sial 
mü  da  fiə təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  nə im  kan ver  miş  dir. Son 18 
il  də öl  kə  nin inf  rast  ruk  tur sis  te -
mi ta  ma  mi  lə ye  ni  lən  miş, müasir 
əsas  lar  da ye  ni  dən qu  rul  muş  dur. 
Məq  səd  yön  lü so  sial təd  bir  lər 
nə  ti  cə  sin  də əha  li  nin so  sial mü  da -
fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si  nə, ri  fah 
ha  lı  nın yük  səl  mə  si  nə xid  mət edən, 
və  tən  daş  la  rın ali mə  na  fe  yi  nin üs -
tün tu  tul  du  ğu uğur  lu so  sial döv  lət 
mo  de  li for  ma  laş  dı  rıl  mış, iş  siz  li  yin 
və yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə  si  nin aşa  ğı 
sa  lın  ma  sı  na nail olun  muş, əmək 
haq  la  rı, pen  si  ya və tə  qaüd  lər əsas  lı 
şə  kil  də ar  tı  rıl  mış  dır. Möh  tə  rəm 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin ca  ri ilin 
okt  yabr ayı  nın 16-da “Əha  li  nin so -
sial ri  fa  hı  nın qo  run  ma  sı sa  hə  sin  də 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” Sə  rən -
cam im  za  la  ma  sı, bir ne  çə gün ön  cə 
isə ye  ni sə  rən  cam və fər  man  lar  la 
əha  li  nin həs  sas qrup  la  rı  na yö  nə  lən 
so  sial ödə  niş  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də  ki is  la  hat  la  rın uğur  la da -
vam et  di  ril  mə  si bir da  ha Azər  bay -
can  da və  tən  daş  la  rın ri  fah ha  lı  nın 
yük  səl  dil  mə  si  ni və so  sial mü  da  fiə 
təd  bir  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin 
qar  şı  da  kı il  lər  də də priori  tet ola  ca -
ğı  nı söy  lə  mə  yə əsas ve  rir.

Azər  bay  can  da si  ya  si və iq  ti  sa  di 
is  la  hat  lar vəh  dət təş  kil edir, bir-bi -
ri  ni ta  mam  la  yır. Möh  tə  rəm Pre  zi -
den  tin prin  si  pial  lı  ğı bu sa  hə  də də 
cid  di uğur  la  rın əl  də olun  ma  sı  nı 
tə  min et  miş  dir. Onun “Biz ça  lış -
ma  lı  yıq ki, dün  ya  nın de  mok  ra  tik 
ba  xım  dan ən in  ki  şaf et  miş öl  kə  lə -
ri  nin stan  dart  la  rı  na ya  xın  la  şaq və 
bu  nu edə  cə  yik” fik  ri öl  kə li  de  ri  nin 
de  mok  ra  tik pro  ses  lə  rin ar  dı  cıl -

lı  ğı  nın və dön  məz  li  yi  nin tə  min 
edil  mə  si ilə bağ  lı tə  ləb  kar  lı  ğı  nın 
ifa  də  si  dir. Müasir Azər  bay  can 
1993-cü il  də “yo  lu  muz de  mok  ra -
ti  ya yo  lu  dur” de  yən Ulu ön  də  rin 
gör  mək is  tə  di  yi res  pub  li  ka  ya çev -
ril  miş  dir.

Bu gün ha  ki  miy  yə  tin bü  tün 
qol  la  rın  da - qa  nun  ve  ri  ci, ic  raedi  ci 
və məh  kə  mə ha  ki  miy  yət  lə  rin  də 
də  rin is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə si  ya  si sis  te  min 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və si  ya  si dialoq 
mü  hi  ti  nin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si, 
ye  ni si  ya  si kon  fi  qu  ra  si  ya  nın ya -
ran  ma  sı, de  mok  ra  tik tə  si  sat  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nə ge  niş im  kan  la  rın ya  ra -
dıl  ma  sı, plü  ra  liz  min, in  san hü  quq 
və azad  lıq  la  rı  nın tə  min edil  mə  si, 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti ins  ti  tut  la  rı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si, söz və mə  lu  mat 
azad  lı  ğı  nın tə  min olun  ma  sı, məh -
kə  mə-hü  quq sis  te  mi  nin fəaliy  yə  ti -
nin da  ha da tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti -
qa  mə  tin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ar  dı  cıl 

si  ya  sət Azər  bay  ca  nın de  mok  ra  tik 
sü  tun  la  rı  nın da  ha da möh  kəm  lən -
mə  si  ni şərt  lən  dir  miş  dir.

Azər  bay  ca  nın hər  tə  rəf  i in  ki -
şa  fı  nı xa  rak  te  ri  zə edən mü  hüm 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də bü  tün sa  hə -
lə  ri əha  tə edən ge  niş və in  no  va  tiv 
proq  ram  la  rın ic  ra  sı, kon  sep  tual 
ya  naş  ma  nın tət  bi  qi  dir. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye  ni nə  sil 
və mo  dern is  la  hat  lar st  ra  te  gi  ya  sı 
Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki  şa  fı -
nı tə  min edən mü  hüm şərt  lər  dən 
bi  ri  dir. Qa  baq  cıl ins  ti  tu  sional 
is  la  hat  lar sı  ra  sın  da isə Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  dent  lik ins  ti  tu  tu  nun 
ya  ra  dıl  ma  sı müs  təs  na əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. Ötən dövr gös  tər  di ki, öl -
kə  də vit  se-pre  zi  dent  lik tə  si  sa  tı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı və hör  mət  li Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın Bi  rin  ci vit  se-
pre  zi  dent tə  yin edil  mə  si son  ra  kı 
mər  hə  lə  də və  tən  daş  la  ra döv  lət 
diq  qə  ti və qay  ğı  sı  nın güc  lən  di  ril -
mə  sin  də, cə  miy  yə  tin bü  tün tə  bə -

“İnanıramki,mənimaxıraçatdıra
bilmədiyimtaleyüklüməsələlə
ri,planları,işlərisizinköməyiniz
vədəstəyinizləİlhamƏliyevbaşa
çatdırabiləcək”.

Heydər Əliyev
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qə  lə  ri  ni əha  tə edən uğur  lu so  sial 
si  ya  sə  tin da  vam et  di  ril  mə  sin  də 
mü  hüm amil ol  muş  dur. Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın uğur  lu və çox  şa -
xə  li fəaliy  yə  ti öl  kə  mi  zin tə  rəq  qi  si, 
ay  rı-ay  rı sa  hə  lər  də mü  hüm in  ki -
şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri  nin əl  də olun  ma  sı 
ba  xı  mın  dan bö  yük əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. Onun so  sial və hu  ma  ni -
tar sa  hə  lər  də tə  şəb  büs  lə  ri, gör  dü -
yü mü  hüm iş  lər öl  kə  miz  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən so  sial mü  da  fiə təd  bir  lə -
ri  nin miq  ya  sı  nın ge  niş  lən  mə  sin  də 
va  cib rol oy  na  yır. Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın is  tər 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də or  du  mu  za 
dəs  tək, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı -
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də, is  tər  sə də 
pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  də hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi təd  bir  lər mil  li həm  rəy  li -

yi  mi  zin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si 
üçün əvəz  siz töh  fə  dir.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
rəh  bər  lik et  di  yi Hey  dər Əli  yev 
Fon  du da  hi Hey  dər Əli  ye  vin öl -
məz ide  ya  la  rı  nı ya  şa  dır, bu ide  ya -
lar işı  ğın  da mən  sub ol  du  ğu xal  qa 
lə  ya  qət  lə xid  mət edir. Fon  dun mil -
li-mə  nə  vi də  yər  lə  rin, mul  ti  kul  tu  ral 
ənə  nə  lə  rin, mə  də  ni ir  sin qo  run -
ma  sı və təb  li  ğin  də  ki mü  hüm ro  lu, 
elm, təh  sil, mə  də  niy  yət, sə  hiy  yə və 
id  ma  nın in  ki  şa  fı  na ver  di  yi əvəz  siz 
töh  fə  lər, xü  su  si qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı 
olan in  san  la  ra əl tut  ma  sı onun xal -
qın hər bir kə  si  mi  nin bö  yük sev  gi -
si  ni qa  zan  ma  sı  na sə  bəb ol  muş  dur. 
Fon  dun bir çox öl  kə  lər  də hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi hu  ma  ni  tar tə  şəb  büs  lər isə 
Azər  bay  ca  nın adı  nın  dün  ya  da da -
ha çox ta  nı  dıl  ma  sı  na xid  mət edir.

- Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di, so  sial, 
si  ya  si sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi 
nailiy  yət  lər xa  ri  ci si  ya  sət sa -
hə  sin  də də uğur  lu və qə  tiy -
yət  li ad  dım  lar at  ma  ğa im  kan 
ver  miş  dir. Bu gün Azər  bay -
can qlo  bal miq  yas  da güc  lü 
və eti  bar  lı tə  rəf  daş ki  mi qə -
bul olu  nur...

- Əl  bət  ə, bu ta  ma  mi  lə ob  yek  tiv 
rəy  dir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
sülh və hu  ma  nizm, bir  gə əmək  daş -
lı  ğı tə  min edən xe  yir  xah mis  si  ya  sı 
qlo  bal mə  kan  da bir  li  yin, to  le  rant -
lı  ğın, si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun, 
mul  ti  kul  tu  ra  liz  min də  rin  ləş  mə  si  nə 
töh  fə ve  rir, döv  lət  lə  ra  ra  sı sə  mi  mi 
mü  na  si  bət  lə  rin tə  mas nöq  tə  lə  ri -
nin tra  yek  to  ri  ya  sı  nı müəy  yən edir. 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın 
tə  şəb  büs  lə  ri ən yük  sək sə  viy  yə -

də qə  bul olu  nur, onun tə  şəb  bü  sü 
ilə BMT, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı və 
di  gər mü  hüm bey  nəl  xalq təş  ki  lat -
la  rın va  cib təd  bir  lə  ri ke  çi  ri  lir.

Qeyd edim ki, ötən 18 il  də bü -
tün di  gər is  ti  qa  mət  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, xa  ri  ci si  ya  sət sa  hə  sin  də də 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı 
qoy  du  ğu prin  sip  lər uğur  la tət  biq 
olun  muş, mil  li ma  raq  la  ra söy  kə -
nən müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta 
ke  çi  ril  miş  dir. Möh  tə  rəm Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev hə  mi  şə mil  li mə -
na  fe və ma  raq  la  rın qo  run  ma  sın -
da uzaq  gö  rən  lik və prin  si  pial  lıq 
nü  ma  yiş et  dir  miş, hər za  man öz 
xal  qı  na ar  xa  lan  mış  dır. Öl  kə baş  çı -
sı  nın qə  tiy  yə  ti, yük  sək dip  lo  ma  tik 
sə  riş  tə  si, həm  çi  nin bü  tün mə  sə  lə -
lər  də bey  nəl  xalq hü  qu  qa və əda  lə -
tə is  ti  nad edən prin  si  pial möv  qe  yi 
sa  yə  sin  də Azər  bay  ca  nın bey  nəl -
xalq nü  fu  zu get  dik  cə yük  səl  miş, 
2011-ci il  də 155 döv  lə  tin dəs  tə  yi ilə 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  na qey -
ri-daimi üzv se  çil  miş, 120 döv  lə  tin 
təm  sil olun  du  ğu Qo  şul  ma  ma Hə -
rə  ka  tı  na üzv qə  bul edil  miş  dir və 
təş  ki  la  ta uğur  la sədr  lik et  mək  də -
dir. Di  gər nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş -
ki  lat  lar  la əmək  daş  lıq Azər  bay  ca  na 
in  teq  ra  si  ya  nın də  rin  ləş  mə  si  nə, 
öl  kə real  lıq  la  rı  nı dün  ya ic  ti  maiy  yə -
ti  nə ob  yek  tiv və dol  ğun çat  dır  ma -
ğa im  kan ver  miş  dir.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can 
dün  ya  da ener  ji və kom  mu  ni  ka  si -
ya təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun -
ma  sı  na da əhə  miy  yət  li töh  fə  lər 
ve  rir. Son 18 il  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və öl  kə  mi  zin 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə nə  həng trans  mil  li 
ener  ge  ti  ka la  yi  hə  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ril -
miş  dir. Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han əsas 
neft ix  rac kə  mə  ri, Ba  kı-Tbi  li  si-Ər -
zu  rum qaz kə  mə  ri, XXI əs  rin ən 
bö  yük inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  rin  dən 
bi  ri olan Cə  nub Qaz Dəh  li  zi ki  mi 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yin  də mü  hüm 
rol oy  na  yan nə  həng la  yi  hə  lər Av -
ro  pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni də  yiş  dir -
miş  dir. Həm  çi  nin Azər  bay  ca  nın 

tə  şəb  bü  sü ilə qlo  bal əhə  miy  yət 
da  şı  yan trans  nəq  liy  yat, kom  mu -
ni  ka  si  ya la  yi  hə  lə  ri real  laş  dı  rıl  mış, 
Av  ro  pa  nı Asi  ya ilə bir  ləş  di  rən 
Şərq-Qərb və Şi  mal-Cə  nub bey  nəl -
xalq nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı tə  min edil  miş, Azər  bay  can 
dün  ya  da sa  yı məh  dud olan kos -
mik öl  kə  lər sı  ra  sı  na qo  şul  muş  dur. 
Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qlo  bal la  yi  hə  lər 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can Av  ra  si  ya -
nın nəq  liy  yat ha  bı  na çev  ril  miş  dir. 
Ha  zır  da öl  kə  miz  də al  tı bey  nəl  xalq 
ha  va li  ma  nı var və Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğa  lın  dan azad olun  muş əra  zi  lər -
də da  ha üç bey  nəl  xalq ha  va li  ma  nı 
ola  caq  dır. Bil  di  yi  miz ki  mi, ar  tıq 
Fü  zu  li ra  yo  nun  da bu li  man  la  rın 
bi  ri  nin açı  lı  şı ol  muş  dur. Da  vos 
Fo  ru  mu  nun rey  tin  qi  nə əsa  sən 
Azər  bay  can yol  la  rı key  fiy  yə  ti  nə 
gö  rə 27-ci, ha  va nəq  liy  ya  tı xid  mə  ti 
və də  mir yo  lu nəq  liy  ya  tı xid  mə  ti -
nə gö  rə 11-ci və 12-ci yer  də qə  rar -
laş  mış  dır. Ha  zır  da bu is  ti  qa  mət  də 
əsas priori  tet  lər  dən bi  ri Zən  gə  zur 
dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. Hə  min 
dəh  liz Azər  bay  can  dan Er  mə  nis -
ta  na və ora  dan Azər  bay  ca  nın 
Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  na 
ge  də  rək Tür  ki  yə və Av  ro  pa  ya qə -
dər uza  nır. Şüb  hə  siz ki, bu dəh  liz 
ye  ni nəq  liy  yat qov  şa  ğı üçün çox 
ge  niş im  kan  la  ra ma  lik al  ter  na  tiv 
marş  rut ola  caq  dır. Be  lə  lik  lə, Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və 
öl  kə  mi  zin müəl  lif  i  yi ilə hə  ya  ta ke -
çi  ri  lən nə  həng ener  ji və nəq  liy  yat 
la  yi  hə  lə  ri dövlətimizin güc  lən  mə -
si  nə və bey  nəl  xalq möv  qe  lə  ri  nin 
möh  kəm  lən  mə  si  nə ge  niş im  kan  lar 
ya  rat  maq  la ya  na  şı, da  ha ge  niş 
bir coğ  ra  fi  ya  da əmək  daş  lı  ğın və 
təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min olun  ma  sı  na 
mü  hüm töh  fə  lər ve  rir və Azər  bay -
can bu sa  hə  də güc  lü ak  tor ro  lu  nu 
mə  ha  rət  lə ic  ra edir.

Tə  biidir ki, uzun il  lər ər  zin  də 
Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sət ins -
ti  tu  tu  nun qar  şı  sın  da du  ran bir 
nöm  rə  li mə  sə  lə ar  tıq ta  ri  xə qo  vuş -
muş Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
ol  muş  dur. Pre  zi  dent cə  nab İl  ham 

Əli  yev bu is  ti  qa  mət  də də və  zi  fə  ni 
konk  ret müəy  yən  ləş  di  rə  rək, qeyd 
et  miş  dir ki, “Azər  bay  can heç vaxt 
öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nün po  zul  ma -
sı ilə ba  rış  ma  ya  caq, tor  paq  la  rın  da 
ikin  ci er  mə  ni döv  lə  ti  nin ya  ran  ma -
sı  na yol ver  mə  yə  cək  dir. Öl  kə  mi  zin 
əra  zi bü  töv  lü  yü tam bər  pa edil -
mə  li, azər  bay  can  lı  lar əzə  li yurd  la -
rı  na qa  yıt  ma  lı  dır  lar”. 2020-ci il  də 
44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
Azər  bay  can möh  tə  rəm Pre  zi  dent, 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə özü  nün 
zə  fər sal  na  mə  si  nə da  ha bir möh -
tə  şəm sə  hi  fə əla  və edə  rək, qa  lib 
döv  lət ki  mi dün  ya  ya öz gü  cü  nü 
gös  tər  miş  dir. Bu gün mü  zəf  ər 
Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  yev 
dün  ya  nın ta  nın  mış ic  ti  mai-si  ya  si 
xa  dim  lə  ri tə  rə  fin  dən haq  lı ola  raq 
mü  ha  ri  bə və sülh döv  rü  nün qəh  rə -
ma  nı ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lir.

- Hör  mət  li Sa  hi  bə xa  nım, Siz 
ta  ma  mi  lə haq  lı ola  raq, vur -
ğu  la  dı  nız ki, son 30 ilə ya  xın 
bir dövr ər  zin  də Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qar  şı  sın  da da  ya -
nan bir nöm  rə  li mə  sə  lə tor -
paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad 
edil  mə  si ol  muş  dur. Azər  bay -
ca  nın ötən il 44 gün  lük Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı 
şan  lı qə  lə  bə sa  yə  sin  də bu 
və  zi  fə də uğur  la ic  ra edil-
miş və ar  tıq öl  kə  mi  zin əra  zi 
bü  töv  lü  yü bər  pa olun  muş -
dur. Bu möh  tə  şəm qə  lə  bə  nin 
döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz  də ye  ri 
ba  rə  də nə de  mək olar?

- Əl  bət  ə, mü  zəf  ər Ali Baş Ko -
man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  can Or  du  su  nun ötən 
il Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı -
ğı zə  fər, tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz -
də xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik olan 
ən şan  lı ha  di  sə  lər  dən bi  ri  dir. İs  tər 
Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil  li 
li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin, is  tər  sə də 
möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli -
ye  vin fəaliy  yə  ti  nin əsas qa  yə  si  ni, 
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qə  lə  ri  ni əha  tə edən uğur  lu so  sial 
si  ya  sə  tin da  vam et  di  ril  mə  sin  də 
mü  hüm amil ol  muş  dur. Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın uğur  lu və çox  şa -
xə  li fəaliy  yə  ti öl  kə  mi  zin tə  rəq  qi  si, 
ay  rı-ay  rı sa  hə  lər  də mü  hüm in  ki -
şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri  nin əl  də olun  ma  sı 
ba  xı  mın  dan bö  yük əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. Onun so  sial və hu  ma  ni -
tar sa  hə  lər  də tə  şəb  büs  lə  ri, gör  dü -
yü mü  hüm iş  lər öl  kə  miz  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən so  sial mü  da  fiə təd  bir  lə -
ri  nin miq  ya  sı  nın ge  niş  lən  mə  sin  də 
va  cib rol oy  na  yır. Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın is  tər 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də or  du  mu  za 
dəs  tək, Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə çat  dı -
rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də, is  tər  sə də 
pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  də hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi təd  bir  lər mil  li həm  rəy  li -

yi  mi  zin da  ha da möh  kəm  lən  mə  si 
üçün əvəz  siz töh  fə  dir.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
rəh  bər  lik et  di  yi Hey  dər Əli  yev 
Fon  du da  hi Hey  dər Əli  ye  vin öl -
məz ide  ya  la  rı  nı ya  şa  dır, bu ide  ya -
lar işı  ğın  da mən  sub ol  du  ğu xal  qa 
lə  ya  qət  lə xid  mət edir. Fon  dun mil -
li-mə  nə  vi də  yər  lə  rin, mul  ti  kul  tu  ral 
ənə  nə  lə  rin, mə  də  ni ir  sin qo  run -
ma  sı və təb  li  ğin  də  ki mü  hüm ro  lu, 
elm, təh  sil, mə  də  niy  yət, sə  hiy  yə və 
id  ma  nın in  ki  şa  fı  na ver  di  yi əvəz  siz 
töh  fə  lər, xü  su  si qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı 
olan in  san  la  ra əl tut  ma  sı onun xal -
qın hər bir kə  si  mi  nin bö  yük sev  gi -
si  ni qa  zan  ma  sı  na sə  bəb ol  muş  dur. 
Fon  dun bir çox öl  kə  lər  də hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi hu  ma  ni  tar tə  şəb  büs  lər isə 
Azər  bay  ca  nın adı  nın  dün  ya  da da -
ha çox ta  nı  dıl  ma  sı  na xid  mət edir.

- Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di, so  sial, 
si  ya  si sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi 
nailiy  yət  lər xa  ri  ci si  ya  sət sa -
hə  sin  də də uğur  lu və qə  tiy -
yət  li ad  dım  lar at  ma  ğa im  kan 
ver  miş  dir. Bu gün Azər  bay -
can qlo  bal miq  yas  da güc  lü 
və eti  bar  lı tə  rəf  daş ki  mi qə -
bul olu  nur...

- Əl  bət  ə, bu ta  ma  mi  lə ob  yek  tiv 
rəy  dir. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
sülh və hu  ma  nizm, bir  gə əmək  daş -
lı  ğı tə  min edən xe  yir  xah mis  si  ya  sı 
qlo  bal mə  kan  da bir  li  yin, to  le  rant -
lı  ğın, si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun, 
mul  ti  kul  tu  ra  liz  min də  rin  ləş  mə  si  nə 
töh  fə ve  rir, döv  lət  lə  ra  ra  sı sə  mi  mi 
mü  na  si  bət  lə  rin tə  mas nöq  tə  lə  ri -
nin tra  yek  to  ri  ya  sı  nı müəy  yən edir. 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın 
tə  şəb  büs  lə  ri ən yük  sək sə  viy  yə -

də qə  bul olu  nur, onun tə  şəb  bü  sü 
ilə BMT, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı və 
di  gər mü  hüm bey  nəl  xalq təş  ki  lat -
la  rın va  cib təd  bir  lə  ri ke  çi  ri  lir.

Qeyd edim ki, ötən 18 il  də bü -
tün di  gər is  ti  qa  mət  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, xa  ri  ci si  ya  sət sa  hə  sin  də də 
Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı 
qoy  du  ğu prin  sip  lər uğur  la tət  biq 
olun  muş, mil  li ma  raq  la  ra söy  kə -
nən müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta 
ke  çi  ril  miş  dir. Möh  tə  rəm Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev hə  mi  şə mil  li mə -
na  fe və ma  raq  la  rın qo  run  ma  sın -
da uzaq  gö  rən  lik və prin  si  pial  lıq 
nü  ma  yiş et  dir  miş, hər za  man öz 
xal  qı  na ar  xa  lan  mış  dır. Öl  kə baş  çı -
sı  nın qə  tiy  yə  ti, yük  sək dip  lo  ma  tik 
sə  riş  tə  si, həm  çi  nin bü  tün mə  sə  lə -
lər  də bey  nəl  xalq hü  qu  qa və əda  lə -
tə is  ti  nad edən prin  si  pial möv  qe  yi 
sa  yə  sin  də Azər  bay  ca  nın bey  nəl -
xalq nü  fu  zu get  dik  cə yük  səl  miş, 
2011-ci il  də 155 döv  lə  tin dəs  tə  yi ilə 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  na qey -
ri-daimi üzv se  çil  miş, 120 döv  lə  tin 
təm  sil olun  du  ğu Qo  şul  ma  ma Hə -
rə  ka  tı  na üzv qə  bul edil  miş  dir və 
təş  ki  la  ta uğur  la sədr  lik et  mək  də -
dir. Di  gər nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş -
ki  lat  lar  la əmək  daş  lıq Azər  bay  ca  na 
in  teq  ra  si  ya  nın də  rin  ləş  mə  si  nə, 
öl  kə real  lıq  la  rı  nı dün  ya ic  ti  maiy  yə -
ti  nə ob  yek  tiv və dol  ğun çat  dır  ma -
ğa im  kan ver  miş  dir.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can 
dün  ya  da ener  ji və kom  mu  ni  ka  si -
ya təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun -
ma  sı  na da əhə  miy  yət  li töh  fə  lər 
ve  rir. Son 18 il  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və öl  kə  mi  zin 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə nə  həng trans  mil  li 
ener  ge  ti  ka la  yi  hə  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ril -
miş  dir. Ba  kı-Tbi  li  si-Cey  han əsas 
neft ix  rac kə  mə  ri, Ba  kı-Tbi  li  si-Ər -
zu  rum qaz kə  mə  ri, XXI əs  rin ən 
bö  yük inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  rin  dən 
bi  ri olan Cə  nub Qaz Dəh  li  zi ki  mi 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yin  də mü  hüm 
rol oy  na  yan nə  həng la  yi  hə  lər Av -
ro  pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si  ni də  yiş  dir -
miş  dir. Həm  çi  nin Azər  bay  ca  nın 

tə  şəb  bü  sü ilə qlo  bal əhə  miy  yət 
da  şı  yan trans  nəq  liy  yat, kom  mu -
ni  ka  si  ya la  yi  hə  lə  ri real  laş  dı  rıl  mış, 
Av  ro  pa  nı Asi  ya ilə bir  ləş  di  rən 
Şərq-Qərb və Şi  mal-Cə  nub bey  nəl -
xalq nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin ya  ra -
dıl  ma  sı tə  min edil  miş, Azər  bay  can 
dün  ya  da sa  yı məh  dud olan kos -
mik öl  kə  lər sı  ra  sı  na qo  şul  muş  dur. 
Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qlo  bal la  yi  hə  lər 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can Av  ra  si  ya -
nın nəq  liy  yat ha  bı  na çev  ril  miş  dir. 
Ha  zır  da öl  kə  miz  də al  tı bey  nəl  xalq 
ha  va li  ma  nı var və Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğa  lın  dan azad olun  muş əra  zi  lər -
də da  ha üç bey  nəl  xalq ha  va li  ma  nı 
ola  caq  dır. Bil  di  yi  miz ki  mi, ar  tıq 
Fü  zu  li ra  yo  nun  da bu li  man  la  rın 
bi  ri  nin açı  lı  şı ol  muş  dur. Da  vos 
Fo  ru  mu  nun rey  tin  qi  nə əsa  sən 
Azər  bay  can yol  la  rı key  fiy  yə  ti  nə 
gö  rə 27-ci, ha  va nəq  liy  ya  tı xid  mə  ti 
və də  mir yo  lu nəq  liy  ya  tı xid  mə  ti -
nə gö  rə 11-ci və 12-ci yer  də qə  rar -
laş  mış  dır. Ha  zır  da bu is  ti  qa  mət  də 
əsas priori  tet  lər  dən bi  ri Zən  gə  zur 
dəh  li  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır. Hə  min 
dəh  liz Azər  bay  can  dan Er  mə  nis -
ta  na və ora  dan Azər  bay  ca  nın 
Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  na 
ge  də  rək Tür  ki  yə və Av  ro  pa  ya qə -
dər uza  nır. Şüb  hə  siz ki, bu dəh  liz 
ye  ni nəq  liy  yat qov  şa  ğı üçün çox 
ge  niş im  kan  la  ra ma  lik al  ter  na  tiv 
marş  rut ola  caq  dır. Be  lə  lik  lə, Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü və 
öl  kə  mi  zin müəl  lif  i  yi ilə hə  ya  ta ke -
çi  ri  lən nə  həng ener  ji və nəq  liy  yat 
la  yi  hə  lə  ri dövlətimizin güc  lən  mə -
si  nə və bey  nəl  xalq möv  qe  lə  ri  nin 
möh  kəm  lən  mə  si  nə ge  niş im  kan  lar 
ya  rat  maq  la ya  na  şı, da  ha ge  niş 
bir coğ  ra  fi  ya  da əmək  daş  lı  ğın və 
təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min olun  ma  sı  na 
mü  hüm töh  fə  lər ve  rir və Azər  bay -
can bu sa  hə  də güc  lü ak  tor ro  lu  nu 
mə  ha  rət  lə ic  ra edir.

Tə  biidir ki, uzun il  lər ər  zin  də 
Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sət ins -
ti  tu  tu  nun qar  şı  sın  da du  ran bir 
nöm  rə  li mə  sə  lə ar  tıq ta  ri  xə qo  vuş -
muş Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
ol  muş  dur. Pre  zi  dent cə  nab İl  ham 

Əli  yev bu is  ti  qa  mət  də də və  zi  fə  ni 
konk  ret müəy  yən  ləş  di  rə  rək, qeyd 
et  miş  dir ki, “Azər  bay  can heç vaxt 
öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nün po  zul  ma -
sı ilə ba  rış  ma  ya  caq, tor  paq  la  rın  da 
ikin  ci er  mə  ni döv  lə  ti  nin ya  ran  ma -
sı  na yol ver  mə  yə  cək  dir. Öl  kə  mi  zin 
əra  zi bü  töv  lü  yü tam bər  pa edil -
mə  li, azər  bay  can  lı  lar əzə  li yurd  la -
rı  na qa  yıt  ma  lı  dır  lar”. 2020-ci il  də 
44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
Azər  bay  can möh  tə  rəm Pre  zi  dent, 
mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə özü  nün 
zə  fər sal  na  mə  si  nə da  ha bir möh -
tə  şəm sə  hi  fə əla  və edə  rək, qa  lib 
döv  lət ki  mi dün  ya  ya öz gü  cü  nü 
gös  tər  miş  dir. Bu gün mü  zəf  ər 
Ali Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  yev 
dün  ya  nın ta  nın  mış ic  ti  mai-si  ya  si 
xa  dim  lə  ri tə  rə  fin  dən haq  lı ola  raq 
mü  ha  ri  bə və sülh döv  rü  nün qəh  rə -
ma  nı ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lir.

- Hör  mət  li Sa  hi  bə xa  nım, Siz 
ta  ma  mi  lə haq  lı ola  raq, vur -
ğu  la  dı  nız ki, son 30 ilə ya  xın 
bir dövr ər  zin  də Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin qar  şı  sın  da da  ya -
nan bir nöm  rə  li mə  sə  lə tor -
paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad 
edil  mə  si ol  muş  dur. Azər  bay -
ca  nın ötən il 44 gün  lük Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı 
şan  lı qə  lə  bə sa  yə  sin  də bu 
və  zi  fə də uğur  la ic  ra edil-
miş və ar  tıq öl  kə  mi  zin əra  zi 
bü  töv  lü  yü bər  pa olun  muş -
dur. Bu möh  tə  şəm qə  lə  bə  nin 
döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz  də ye  ri 
ba  rə  də nə de  mək olar?

- Əl  bət  ə, mü  zəf  ər Ali Baş Ko -
man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  can Or  du  su  nun ötən 
il Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı -
ğı zə  fər, tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz -
də xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik olan 
ən şan  lı ha  di  sə  lər  dən bi  ri  dir. İs  tər 
Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil  li 
li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin, is  tər  sə də 
möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli -
ye  vin fəaliy  yə  ti  nin əsas qa  yə  si  ni, 
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nü  və  si  ni tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si təş  kil et  miş  dir. Ar  tıq 
ta  rix  də qal  mış mü  na  qi  şə  nin sülh 
yo  lu ilə həll edil  mə  si üçün döv  lət 
baş  çı  la  rı və nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri 
ilə gö  rüş  lər  də, ATƏT-in zir  və top -
lan  tı  la  rın  da, Minsk qru  pu  nun həm -
sədr  lə  ri ilə apa  rı  lan mü  za  ki  rə  lər  də 
və di  gər bü  tün plat  for  ma  lar  da, ey  ni 
za  man  da, qar  şı tə  rəf  ə bir  ba  şa da -
nı  şıq  lar  da gös  tə  ri  lən səy  lər ar  dı  cıl 
və məq  səd  yön  lü si  ya  sə  tin mü  hüm 
tər  kib his  sə  si  ni təş  kil et  miş  dir. Bü -
tün da  nı  şıq və gö  rüş  lər  də Azər  bay -
ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər  pa 
olun  ma  sı, iş  ğal fak  tı  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  lə  ri qə  tiy  yət  lə 
irə  li sü  rül  müş, öl  kə  mi  zin əda  lət  li 
möv  qe  yi  nin bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yət 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lən  mə  si və qə  bul 
olun  ma  sı üçün müm  kün olan hər 
bir  ad  dım atıl  mış  dır. Nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə dair 
mü  hüm qə  rar  la  rın qə  bul edil  mə -
si  nə nail olun  muş, Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü və su  ve  ren  li  yi  nə, 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış 
sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı  na 
hör  mət ifa  də edil  miş, mü  na  qi  şə -
nin məhz bu prin  sip  lər əsa  sın  da 
həl  li  nin va  cib  li  yi qeyd olun  muş  dur. 
Öl  kə  miz mü  na  qi  şə  nin sülh yo  lu 
ilə həl  li  nə dair bü  tün tə  şəb  büs  lə  ri 
dəs  tək  lə  miş, prob  le  min öl  kə  mi  zin 
əra  zi bü  töv  lü  yü, sər  həd  lə  rin to  xu -
nul  maz  lı  ğı, bey  nəl  xalq hü  qu  qun 
nor  ma və prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun həl  li 
is  tiq  mə  tin  də la  zı  mi ira  də or  ta  ya 
qoy  muş  dur.

Biz Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 
et  di  yi  miz qə  lə  bə  ni tə  min edən 
bir çox amil  lə  ri qeyd edə bi  lə  rik. 
Ən mü  hüm amil son 28 il ər  zin  də 
Azər  bay  can  da bər  qə  rar ol  muş sə -
riş  tə  li, eti  bar  lı və mə  su  liy  yət  li si  ya  si 
rəh  bər  lik fe  no  me  ni  dir. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi ilə müasir döv  rün real  lıq  la  rı -
na və ça  ğı  rış  la  rı  na uy  ğun bö  yük 
mə  ha  rət  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən si  ya  sət, 
öl  kə  mi  zin güc  lü iq  ti  sa  di əsas  la  ra 
ma  lik ol  ma  sı Və  tən mü  ha  ri  bə  sin -

də qə  lə  bə  ni tə  min edən ən mü  hüm 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri ol  muş  dur. Da  ya -
nıq  lı İq  ti  sa  di İn  ki  şaf Azər  bay  can -
da bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
qüd  rət  li or  du qu  ru  cu  lu  ğu is  ti  qa -
mə  tin  də də ge  niş  miq  yas  lı təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çir  mə  yə im  kan ver  miş, öl -
kə  mi  zin müasir döv  rün ən yük  sək 
stan  dart  la  rı  na ca  vab ve  rən si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri for  ma  laş  dı  rıl  mış  dır. Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də tor  paq  la  rı  mı  zın 
azad  lı  ğı uğ  run  da dö  yü  şən əs  gər 
və za  bit  lə  ri  mi  zin ək  sə  riy  yə  ti məhz 
müs  tə  qil  lik döv  rün  də dün  ya  ya 
gəl  miş gənc  lə  ri  miz ol  muş  dur. Son 
il  lər  də or  du  mu  zun mad  di-tex  ni  ki 
ba  za  sı əsas  lı şə  kil  də güc  lən  di  ril -
miş, si  lah  lı qüv  və  lə  ri  miz ən müasir 
dö  yüş tex  ni  ka  la  rı və si  lah-sur  sat -
la tə  min olun  muş  dur. Gö  rü  lən 
məq  səd  yön  lü təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də 
dün  ya miq  ya  sın  da 50 ən güc  lü or -
du sı  ra  sın  da olan Azər  bay  can Or -
du  su  nun tex  ni  ki im  kan  la  rı yük  sək 
də  rə  cə  də art  mış  dır və ikin  ci Qa -
ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də biz bu  nu bir 
da  ha nü  ma  yiş et  dir  dik. Azər  bay  can 
Or  du  su  nun Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
gös  tər  di  yi şü  caət, yük  sək dö  yüş 
qa  bi  liy  yə  ti və apar  dı  ğı əmə  liy  yat  lar 
dün  ya hərb ta  ri  xi  nə qı  zıl hərf  ər  lə 
ya  zıl  mış  dır. 44 gün ər  zin  də 5 şə  hər, 
4 qə  sə  bə, 300-ə ya  xın kənd, çox  say  lı 
st  ra  te  ji yük  sək  lik  lər azad olun  muş, 
Er  mə  nis  tan or  du  su şan  lı Azər  bay -
can Or  du  su tə  rə  fin  dən dar  ma  da  ğın 
edil  miş  dir. Ey  ni za  man  da, biz öl  kə -
miz  də  ki sa  bit  li  yi, mil  li bir  li  yi, həm -
rəy  li  yi, xal  qı  mı  zın öz li  de  ri ət  ra  fın -
da də  mir yum  ruq ki  mi bir  ləş  mə  si  ni 
ta  ri  xi zə  fə  rin əsas sə  bəb  lə  rin  dən 
bi  ri ki  mi də  yər  lən  di  rə bi  lə  rik.

Əl  bət  ə, Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
əl  də et  di  yi  miz qə  lə  bə Azər  bay  can 
ta  ri  xin  də, Azər  bay  can xal  qı  nın 
yad  da  şın  da əbə  di ya  şa  ya  caq. Pre  zi -
dent, mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər -
bay  can xal  qı bu qə  lə  bə sa  yə  sin  də 
qa  lib xalq ki  mi özü  nü dün  ya  ya 
lə  ya  qət  lə təq  dim et  miş  dir. Ali Baş 
Ko  man  dan Ulu ön  dər Hey  dər Əli -
ye  vin və  siy  yə  ti  ni ye  ri  nə ye  ti  rə  rək, 

xal  qı  mı  za özü  nün ço  xəsr  lik ta  ri  xin -
də ən bö  yük uğu  ru və xoş  bəxt  li  yi 
ya  şat  mış  dır. Bu gün Azər  bay  can 
xal  qı mü  zəf  ər xalq ki  mi, Azər  bay -
can döv  lə  ti qa  lib döv  lət ki  mi ya  şa -
yır və əbə  di ya  şa  ya  caq  dır.

- Ar  tıq mü  na  qi  şə ba  şa çat  mış 
və post  mü  na  qi  şə döv  rün  də 
həm öl  kə  miz, həm də re  gion 
üçün ta  ma  mi  lə ye  ni mən  zə  rə 
ya  ran  mış  dır. Bu ye  ni mər  hə -
lə  də Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
qar  şı  sın  da han  sı və  zi  fə  lər 
du  rur?

- Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək  lə bağ  lı 
hə  dəf  ə  ri ki  fa  yət qə  dər ay  dın  dır. 
Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 
VII qu  rul  ta  yın  da  kı nit  qin  də bu 
hə  dəf  ə  ri ifa  də edə  rək de  miş  dir: 
“Öl  kə  nin gə  lə  cə  yi  ni elə plan  laş  dır -
ma  lı  yıq ki, uzun  müd  dət  li da  ya  nıq -
lı in  ki  şaf tə  min edil  sin, müs  tə  qil  lik 
əbə  di ol  sun, öl  kə  mi  zin qüd  rə  ti 
art  sın, tə  sir im  kan  la  rı  mız art  sın və 
daim Azər  bay  can xal  qı təh  lü  kə  siz -
lik şə  raitin  də öz də  də-ba  ba tor -
pa  ğın  da ya  şa  sın”. Ey  ni za  man  da, 
döv  lət baş  çı  sı ye  ni döv  rü qu  ru  cu -
luq, in  ki  şaf döv  rü ki  mi xa  rak  te  ri  zə 
et  miş  dir. Azər  bay  can mü  na  qi  şə 
son  ra  sı bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma 
mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qoy  muş  dur. 
Söh  bət iş  ğal  dan azad olu  nan əra -
zi  lə  ri  mi  zin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı ilə 
ya  na  şı, re  gion  da ye  ni pro  ses  lə  rin 
baş  lan  ma  sın  dan ge  dir. Azər  bay -
can, Ru  si  ya və Er  mə  nis  tan li  der -
lə  ri  nin 10 no  yabr 2020-ci il ta  rix  li 
bir  gə bə  ya  na  tı xü  su  si  lə re  gion  da 
kom  mu  ni  ka  si  ya xət  lə  ri  nin açıl  ma  sı 
ilə əla  qə  dar olan 11 yan  var 2021-ci 
il ta  rix  li üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı ilə da -
ha da in  ki  şaf et  di  ril  miş, re  gion  da 
nəq  liy  yat kom  mu  ni  ka  si  ya xət  lə  ri -
nin açıl  ma  sı üçün konk  ret is  ti  qa -
mət  lər  də fəaliy  yə  tə baş  la  nıl  mış -
dır. Nəq  liy  yat, kom  mu  ni  ka  si  ya, 
inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri re  gion  da 
sülh, təh  lü  kə  siz  lik və in  ki  şa  fa töh -
fə ve  rə  cək və bü  tün türk dün  ya  sı, 
ey  ni za  man  da, di  gər öl  kə  lər üçün 

də əla  və im  kan  lar ya  ra  da  caq  dır. 
Re  gion  da ye  ni kom  mu  ni  ka  si  ya və 
nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin, o cüm  lə -
dən çox önəm  li Zən  gə  zur dəh  li  zi -
nin ya  ra  dıl  ma  sı əmək  daş  lı  ğı da  ha 
da güc  lən  di  rə  cək, ha  be  lə ti  ca  rət 
döv  riy  yə  si  nin art  ma  sı  na xid  mət 
edə  cək  dir. Fü  zu  li  də ye  ni bey  nəl -
xalq aero  por  tun in  şa  sı, gə  lə  cək  də 
Zən  gi  lan və La  çın  da da ti  kin  ti  si 
da  vam edən bey  nəl  xalq ha  va li -
man  la  rı  nın is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si re -
gionun nəq  liy  yat im  kan  la  rı  nı da  ha 
da ge  niş  lən  di  rə  cək.

Azad olun  muş əra  zi  lə  ri  mi  zin 
bər  pa  sı  na gə  lin  cə, bil  di  yi  niz ki  mi, 
hə  min əra  zi  lə  ri  miz  də iri  miq  yas -
lı ti  kin  ti iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  can  da müasir şə  hər  sal  ma 
kon  sep  si  ya  la  rı tət  biq edi  lir, “ağıl  lı 
şə  hər” və “ağıl  lı kənd” la  yi  hə  lə  ri -
nə uy  ğun şə  hər  lər və kənd  lər in  şa 
edi  lir. Xü  su  si ola  raq qeyd et  mək 
la  zım  dır ki, öl  kə  miz bü  tün bu 
iş  lə  ri öz mad  di im  kan  la  rı he  sa  bı -
na hə  ya  ta ke  çi  rir. Dü  şü  nü  rəm ki, 
böl  gə  nin zən  gin ye  ral  tı və ye  rüs  tü 
tə  bii eh  ti  yat  la  ra ma  lik ol  ma  sı, gə -

lə  cək  də əl  ve  riş  li in  ves  ti  si  ya mü -
hi  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı onun iq  ti  sa  di 
po  ten  sialı  nı da  ha da ar  tı  ra  caq, 
mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın in  ki  şa  fı  na 
tə  kan ve  rə  cək  dir. Çün  ki azad edil -
miş böl  gə  lə  rin iq  ti  sa  di po  ten  sialı 
ki  fa  yət qə  dər bö  yük  dür. Öl  kə  miz 
bu po  ten  sial  dan mə  ha  rət  lə is  ti  fa  də 
edə  rək Qa  ra  bağ böl  gə  si  ni dün  ya -
nın ən gö  zəl mə  kan  la  rın  dan bi  ri  nə 
çe  vi  rə  cək  dir.

Ca  ri ilin iyul ayın  da Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı fər  ma  na 
əsa  sən Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın -
da iq  ti  sa  di ra  yon  la  rın ye  ni böl -
gü  sü müəy  yən  ləş  di  ri  lib, iki ye  ni 
zo  na - Qa  ra  bağ və Şər  qi Zən  gə  zur 
iq  ti  sa  di ra  yon  la  rı ya  ra  dı  lıb. Tə  bii 
ki, bu qə  rar st  ra  te  ji, iq  ti  sa  di və ta -
ri  xi ba  xım  dan ki  fa  yət qə  dər va  cib 
və əhə  miy  yət  li bir ad  dım  dır. Ye  ni 
böl  gü iş  ğal  dan azad olun  muş əra -
zi  lə  ri  mi  zin, bü  töv  lük  də Qa  ra  ba  ğın 
bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma pro  se  si  nin 
da  ha sü  rət  li in  ki  şa  fı  na və ya  naş -
ma  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə tə  kan 
ve  rə  cək, iş  ğal  dan azad olun  muş 
əra  zi  lə  ri  mi  zin iq  ti  sa  di po  ten  sialın -

dan da  ha ge  niş is  ti  fa  də edil  mə  si  nə 
şə  rait ya  ra  da  caq.

Tə  bii ki, iş  ğal  dan azad olun  muş 
əra  zi  lə  ri  mi  zin bər  pa  sı və dir  çəl -
dil  mə  si, məc  bu  ri köç  kün  lə  ri  mi  zin 
öz də  də-ba  ba tor  paq  la  rı  na təh  lü -
kə  siz şə  kil  də qa  yıt  ma  sı ilə ya  na  şı, 
öl  kə  miz  də  ki in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nın 
qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sı, əha  li  nin 
so  sial-mü  da  fiəsi  nin və ri  fa  hı  nın 
yük  səl  dil  mə  si, öl  kə  mi  zin bey  nəl -
xalq möv  qe  lə  ri  nin da  ha da ge  niş -
lən  di  ril  mə  si, təh  lü  kə  siz  lik və sər -
həd  lə  ri  mi  zin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si 
ki  mi va  cib mə  sə  lə  lər də qar  şı  da  kı 
dövr  də öl  kə  mi  zin əsas priori  tet  lə  ri 
sı  ra  sın  da ola  caq  dır.

- Ötən il fev  ral ayı  nın 9-da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  si  nə növ  bə  dən -
kə  nar seç  ki  lər ke  çi  ril  miş və 
ye  ni tər  kib  də par  la  ment 
for  ma  laş  mış  dır. Mil  li Məc  lis -
dən cə  miy  yə  tin göz  lən  ti  lə  ri 
öl  kə  miz  də ge  niş vü  sət alan 
is  la  hat  lar kur  su  na sə  mə  rə -
li töh  fə  lər ver  mə  si, müasir 
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nü  və  si  ni tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si təş  kil et  miş  dir. Ar  tıq 
ta  rix  də qal  mış mü  na  qi  şə  nin sülh 
yo  lu ilə həll edil  mə  si üçün döv  lət 
baş  çı  la  rı və nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri 
ilə gö  rüş  lər  də, ATƏT-in zir  və top -
lan  tı  la  rın  da, Minsk qru  pu  nun həm -
sədr  lə  ri ilə apa  rı  lan mü  za  ki  rə  lər  də 
və di  gər bü  tün plat  for  ma  lar  da, ey  ni 
za  man  da, qar  şı tə  rəf  ə bir  ba  şa da -
nı  şıq  lar  da gös  tə  ri  lən səy  lər ar  dı  cıl 
və məq  səd  yön  lü si  ya  sə  tin mü  hüm 
tər  kib his  sə  si  ni təş  kil et  miş  dir. Bü -
tün da  nı  şıq və gö  rüş  lər  də Azər  bay -
ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nün bər  pa 
olun  ma  sı, iş  ğal fak  tı  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  lə  ri qə  tiy  yət  lə 
irə  li sü  rül  müş, öl  kə  mi  zin əda  lət  li 
möv  qe  yi  nin bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yət 
tə  rə  fin  dən dəs  tək  lən  mə  si və qə  bul 
olun  ma  sı üçün müm  kün olan hər 
bir  ad  dım atıl  mış  dır. Nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə dair 
mü  hüm qə  rar  la  rın qə  bul edil  mə -
si  nə nail olun  muş, Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü və su  ve  ren  li  yi  nə, 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış 
sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı  na 
hör  mət ifa  də edil  miş, mü  na  qi  şə -
nin məhz bu prin  sip  lər əsa  sın  da 
həl  li  nin va  cib  li  yi qeyd olun  muş  dur. 
Öl  kə  miz mü  na  qi  şə  nin sülh yo  lu 
ilə həl  li  nə dair bü  tün tə  şəb  büs  lə  ri 
dəs  tək  lə  miş, prob  le  min öl  kə  mi  zin 
əra  zi bü  töv  lü  yü, sər  həd  lə  rin to  xu -
nul  maz  lı  ğı, bey  nəl  xalq hü  qu  qun 
nor  ma və prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun həl  li 
is  tiq  mə  tin  də la  zı  mi ira  də or  ta  ya 
qoy  muş  dur.

Biz Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 
et  di  yi  miz qə  lə  bə  ni tə  min edən 
bir çox amil  lə  ri qeyd edə bi  lə  rik. 
Ən mü  hüm amil son 28 il ər  zin  də 
Azər  bay  can  da bər  qə  rar ol  muş sə -
riş  tə  li, eti  bar  lı və mə  su  liy  yət  li si  ya  si 
rəh  bər  lik fe  no  me  ni  dir. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi ilə müasir döv  rün real  lıq  la  rı -
na və ça  ğı  rış  la  rı  na uy  ğun bö  yük 
mə  ha  rət  lə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən si  ya  sət, 
öl  kə  mi  zin güc  lü iq  ti  sa  di əsas  la  ra 
ma  lik ol  ma  sı Və  tən mü  ha  ri  bə  sin -

də qə  lə  bə  ni tə  min edən ən mü  hüm 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri ol  muş  dur. Da  ya -
nıq  lı İq  ti  sa  di İn  ki  şaf Azər  bay  can -
da bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
qüd  rət  li or  du qu  ru  cu  lu  ğu is  ti  qa -
mə  tin  də də ge  niş  miq  yas  lı təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çir  mə  yə im  kan ver  miş, öl -
kə  mi  zin müasir döv  rün ən yük  sək 
stan  dart  la  rı  na ca  vab ve  rən si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri for  ma  laş  dı  rıl  mış  dır. Və -
tən mü  ha  ri  bə  sin  də tor  paq  la  rı  mı  zın 
azad  lı  ğı uğ  run  da dö  yü  şən əs  gər 
və za  bit  lə  ri  mi  zin ək  sə  riy  yə  ti məhz 
müs  tə  qil  lik döv  rün  də dün  ya  ya 
gəl  miş gənc  lə  ri  miz ol  muş  dur. Son 
il  lər  də or  du  mu  zun mad  di-tex  ni  ki 
ba  za  sı əsas  lı şə  kil  də güc  lən  di  ril -
miş, si  lah  lı qüv  və  lə  ri  miz ən müasir 
dö  yüş tex  ni  ka  la  rı və si  lah-sur  sat -
la tə  min olun  muş  dur. Gö  rü  lən 
məq  səd  yön  lü təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də 
dün  ya miq  ya  sın  da 50 ən güc  lü or -
du sı  ra  sın  da olan Azər  bay  can Or -
du  su  nun tex  ni  ki im  kan  la  rı yük  sək 
də  rə  cə  də art  mış  dır və ikin  ci Qa -
ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də biz bu  nu bir 
da  ha nü  ma  yiş et  dir  dik. Azər  bay  can 
Or  du  su  nun Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
gös  tər  di  yi şü  caət, yük  sək dö  yüş 
qa  bi  liy  yə  ti və apar  dı  ğı əmə  liy  yat  lar 
dün  ya hərb ta  ri  xi  nə qı  zıl hərf  ər  lə 
ya  zıl  mış  dır. 44 gün ər  zin  də 5 şə  hər, 
4 qə  sə  bə, 300-ə ya  xın kənd, çox  say  lı 
st  ra  te  ji yük  sək  lik  lər azad olun  muş, 
Er  mə  nis  tan or  du  su şan  lı Azər  bay -
can Or  du  su tə  rə  fin  dən dar  ma  da  ğın 
edil  miş  dir. Ey  ni za  man  da, biz öl  kə -
miz  də  ki sa  bit  li  yi, mil  li bir  li  yi, həm -
rəy  li  yi, xal  qı  mı  zın öz li  de  ri ət  ra  fın -
da də  mir yum  ruq ki  mi bir  ləş  mə  si  ni 
ta  ri  xi zə  fə  rin əsas sə  bəb  lə  rin  dən 
bi  ri ki  mi də  yər  lən  di  rə bi  lə  rik.

Əl  bət  ə, Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
əl  də et  di  yi  miz qə  lə  bə Azər  bay  can 
ta  ri  xin  də, Azər  bay  can xal  qı  nın 
yad  da  şın  da əbə  di ya  şa  ya  caq. Pre  zi -
dent, mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man  dan 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər -
bay  can xal  qı bu qə  lə  bə sa  yə  sin  də 
qa  lib xalq ki  mi özü  nü dün  ya  ya 
lə  ya  qət  lə təq  dim et  miş  dir. Ali Baş 
Ko  man  dan Ulu ön  dər Hey  dər Əli -
ye  vin və  siy  yə  ti  ni ye  ri  nə ye  ti  rə  rək, 

xal  qı  mı  za özü  nün ço  xəsr  lik ta  ri  xin -
də ən bö  yük uğu  ru və xoş  bəxt  li  yi 
ya  şat  mış  dır. Bu gün Azər  bay  can 
xal  qı mü  zəf  ər xalq ki  mi, Azər  bay -
can döv  lə  ti qa  lib döv  lət ki  mi ya  şa -
yır və əbə  di ya  şa  ya  caq  dır.

- Ar  tıq mü  na  qi  şə ba  şa çat  mış 
və post  mü  na  qi  şə döv  rün  də 
həm öl  kə  miz, həm də re  gion 
üçün ta  ma  mi  lə ye  ni mən  zə  rə 
ya  ran  mış  dır. Bu ye  ni mər  hə -
lə  də Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
qar  şı  sın  da han  sı və  zi  fə  lər 
du  rur?

- Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək  lə bağ  lı 
hə  dəf  ə  ri ki  fa  yət qə  dər ay  dın  dır. 
Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli -
yev Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 
VII qu  rul  ta  yın  da  kı nit  qin  də bu 
hə  dəf  ə  ri ifa  də edə  rək de  miş  dir: 
“Öl  kə  nin gə  lə  cə  yi  ni elə plan  laş  dır -
ma  lı  yıq ki, uzun  müd  dət  li da  ya  nıq -
lı in  ki  şaf tə  min edil  sin, müs  tə  qil  lik 
əbə  di ol  sun, öl  kə  mi  zin qüd  rə  ti 
art  sın, tə  sir im  kan  la  rı  mız art  sın və 
daim Azər  bay  can xal  qı təh  lü  kə  siz -
lik şə  raitin  də öz də  də-ba  ba tor -
pa  ğın  da ya  şa  sın”. Ey  ni za  man  da, 
döv  lət baş  çı  sı ye  ni döv  rü qu  ru  cu -
luq, in  ki  şaf döv  rü ki  mi xa  rak  te  ri  zə 
et  miş  dir. Azər  bay  can mü  na  qi  şə 
son  ra  sı bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma 
mər  hə  lə  si  nə qə  dəm qoy  muş  dur. 
Söh  bət iş  ğal  dan azad olu  nan əra -
zi  lə  ri  mi  zin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı ilə 
ya  na  şı, re  gion  da ye  ni pro  ses  lə  rin 
baş  lan  ma  sın  dan ge  dir. Azər  bay -
can, Ru  si  ya və Er  mə  nis  tan li  der -
lə  ri  nin 10 no  yabr 2020-ci il ta  rix  li 
bir  gə bə  ya  na  tı xü  su  si  lə re  gion  da 
kom  mu  ni  ka  si  ya xət  lə  ri  nin açıl  ma  sı 
ilə əla  qə  dar olan 11 yan  var 2021-ci 
il ta  rix  li üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı ilə da -
ha da in  ki  şaf et  di  ril  miş, re  gion  da 
nəq  liy  yat kom  mu  ni  ka  si  ya xət  lə  ri -
nin açıl  ma  sı üçün konk  ret is  ti  qa -
mət  lər  də fəaliy  yə  tə baş  la  nıl  mış -
dır. Nəq  liy  yat, kom  mu  ni  ka  si  ya, 
inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri re  gion  da 
sülh, təh  lü  kə  siz  lik və in  ki  şa  fa töh -
fə ve  rə  cək və bü  tün türk dün  ya  sı, 
ey  ni za  man  da, di  gər öl  kə  lər üçün 

də əla  və im  kan  lar ya  ra  da  caq  dır. 
Re  gion  da ye  ni kom  mu  ni  ka  si  ya və 
nəq  liy  yat dəh  liz  lə  ri  nin, o cüm  lə -
dən çox önəm  li Zən  gə  zur dəh  li  zi -
nin ya  ra  dıl  ma  sı əmək  daş  lı  ğı da  ha 
da güc  lən  di  rə  cək, ha  be  lə ti  ca  rət 
döv  riy  yə  si  nin art  ma  sı  na xid  mət 
edə  cək  dir. Fü  zu  li  də ye  ni bey  nəl -
xalq aero  por  tun in  şa  sı, gə  lə  cək  də 
Zən  gi  lan və La  çın  da da ti  kin  ti  si 
da  vam edən bey  nəl  xalq ha  va li -
man  la  rı  nın is  tis  ma  ra ve  ril  mə  si re -
gionun nəq  liy  yat im  kan  la  rı  nı da  ha 
da ge  niş  lən  di  rə  cək.

Azad olun  muş əra  zi  lə  ri  mi  zin 
bər  pa  sı  na gə  lin  cə, bil  di  yi  niz ki  mi, 
hə  min əra  zi  lə  ri  miz  də iri  miq  yas -
lı ti  kin  ti iş  lə  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  can  da müasir şə  hər  sal  ma 
kon  sep  si  ya  la  rı tət  biq edi  lir, “ağıl  lı 
şə  hər” və “ağıl  lı kənd” la  yi  hə  lə  ri -
nə uy  ğun şə  hər  lər və kənd  lər in  şa 
edi  lir. Xü  su  si ola  raq qeyd et  mək 
la  zım  dır ki, öl  kə  miz bü  tün bu 
iş  lə  ri öz mad  di im  kan  la  rı he  sa  bı -
na hə  ya  ta ke  çi  rir. Dü  şü  nü  rəm ki, 
böl  gə  nin zən  gin ye  ral  tı və ye  rüs  tü 
tə  bii eh  ti  yat  la  ra ma  lik ol  ma  sı, gə -

lə  cək  də əl  ve  riş  li in  ves  ti  si  ya mü -
hi  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı onun iq  ti  sa  di 
po  ten  sialı  nı da  ha da ar  tı  ra  caq, 
mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın in  ki  şa  fı  na 
tə  kan ve  rə  cək  dir. Çün  ki azad edil -
miş böl  gə  lə  rin iq  ti  sa  di po  ten  sialı 
ki  fa  yət qə  dər bö  yük  dür. Öl  kə  miz 
bu po  ten  sial  dan mə  ha  rət  lə is  ti  fa  də 
edə  rək Qa  ra  bağ böl  gə  si  ni dün  ya -
nın ən gö  zəl mə  kan  la  rın  dan bi  ri  nə 
çe  vi  rə  cək  dir.

Ca  ri ilin iyul ayın  da Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı fər  ma  na 
əsa  sən Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın -
da iq  ti  sa  di ra  yon  la  rın ye  ni böl -
gü  sü müəy  yən  ləş  di  ri  lib, iki ye  ni 
zo  na - Qa  ra  bağ və Şər  qi Zən  gə  zur 
iq  ti  sa  di ra  yon  la  rı ya  ra  dı  lıb. Tə  bii 
ki, bu qə  rar st  ra  te  ji, iq  ti  sa  di və ta -
ri  xi ba  xım  dan ki  fa  yət qə  dər va  cib 
və əhə  miy  yət  li bir ad  dım  dır. Ye  ni 
böl  gü iş  ğal  dan azad olun  muş əra -
zi  lə  ri  mi  zin, bü  töv  lük  də Qa  ra  ba  ğın 
bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma pro  se  si  nin 
da  ha sü  rət  li in  ki  şa  fı  na və ya  naş -
ma  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə tə  kan 
ve  rə  cək, iş  ğal  dan azad olun  muş 
əra  zi  lə  ri  mi  zin iq  ti  sa  di po  ten  sialın -

dan da  ha ge  niş is  ti  fa  də edil  mə  si  nə 
şə  rait ya  ra  da  caq.

Tə  bii ki, iş  ğal  dan azad olun  muş 
əra  zi  lə  ri  mi  zin bər  pa  sı və dir  çəl -
dil  mə  si, məc  bu  ri köç  kün  lə  ri  mi  zin 
öz də  də-ba  ba tor  paq  la  rı  na təh  lü -
kə  siz şə  kil  də qa  yıt  ma  sı ilə ya  na  şı, 
öl  kə  miz  də  ki in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nın 
qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sı, əha  li  nin 
so  sial-mü  da  fiəsi  nin və ri  fa  hı  nın 
yük  səl  dil  mə  si, öl  kə  mi  zin bey  nəl -
xalq möv  qe  lə  ri  nin da  ha da ge  niş -
lən  di  ril  mə  si, təh  lü  kə  siz  lik və sər -
həd  lə  ri  mi  zin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si 
ki  mi va  cib mə  sə  lə  lər də qar  şı  da  kı 
dövr  də öl  kə  mi  zin əsas priori  tet  lə  ri 
sı  ra  sın  da ola  caq  dır.

- Ötən il fev  ral ayı  nın 9-da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  si  nə növ  bə  dən -
kə  nar seç  ki  lər ke  çi  ril  miş və 
ye  ni tər  kib  də par  la  ment 
for  ma  laş  mış  dır. Mil  li Məc  lis -
dən cə  miy  yə  tin göz  lən  ti  lə  ri 
öl  kə  miz  də ge  niş vü  sət alan 
is  la  hat  lar kur  su  na sə  mə  rə -
li töh  fə  lər ver  mə  si, müasir 
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döv  rün tə  ləb  lə  ri ilə səs  lə  şən 
qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  şəb  büs  lə  ri 
ilə çı  xış et  mə  si, par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın im  kan  la -
rın  dan uğur  la fay  da  la  na  raq, 
Azər  bay  can ger  çək  lik  lə  ri  nin 
bey  nəl  xalq miq  yas  da ta  nı  dıl -
ma  sı, öl  kə  mi  zin mə  na  fe və 
ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sın  da 
fəal iş  ti  ra  kı və di  gər va  cib 
və  zi  fə  lər  dir. Ötən dövr  də 
Mil  li Məc  lis bu və  zi  fə  lə  rin 
ic  ra  sı is  ti  qa  mə  tin  də han  sı 
ad  dım  lar at  mış  dır?

- Qeyd et   di   yi   niz ki   mi, ötən il 
öl   kə   miz   də hə   ya   ta ke   çi   ri   lən ge   niş  -
miq   yas   lı is   la   hat   la   rın də   rin   ləş   di   ril  -
mə   si, Mil   li Məc   li   sin fəaliy   yə   ti   nin 
sə   mə   rə   li   li   yi   nin da   ha da ar   tı   rıl   ma   sı 
məq   sə   di ilə ke   çi   ri   lən növ   bə   dən  -
kə   nar seç   ki   lər nə   ti   cə   sin   də VI 
ça   ğı   rış Mil   li Məc   li   sin ye   ni tər   ki   bi 
for   ma   laş   mış   dır. Möh   tə   rəm Pre   zi  -

den   ti   miz İl   ham Əli   yev VI  ça   ğı   rış 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Mil   li 
Məc   li   si   nin ilk ic   la   sın   da söy   lə   di   yi 
nit   qin   də par   la   men   tin qar   şı   da   kı 
dövr   də fəaliy   yə   ti   nin hə   ya   ta ke   çi   ril  -
mə   si ilə bağ   lı çox də   yər   li töv   si   yə  -
lər ver   miş   dir.

O da mə   lum   dur ki, VI ça   ğı   rış 
Mil   li Məc   lis fəaliy   yə   tə baş   la   dı  -
ğı gün   dən ötən müd   dət ər   zin   də 
öl   kə   mi   zin ic   ti   mai-si   ya   si hə   ya   tın   da 
mü   hüm əhə   miy   yət   li ha   di   sə   lər baş 
ver   miş   dir. Bu dövr mü   zəf   ər Azər  -
bay   can Or   du   su   nun ta   ri   xi zə   fə   ri, 
ye   ni par   la   men   tin for   ma   laş   ma   sı, 
pan   de   mi   ya   ya qar   şı mü   ba   ri   zə ilə 
xa   rak   te   ri   zə olu   nur. İlk növ   bə   də, 
xal   qı   mı   zın Və   tən mü   ha   ri   bə   sin   də 
qa   za   nıl   mış zə   fə   ri   nə öz sə   la   hiy   yət  -
lə   ri çər   çi   və   sin   də Azər   bay   can par   la  -
men   ti də töh   fə   si   ni ver   miş   dir. Be   lə 
ki, Qa   ra   bağ   da hər   bi əmə   liy   yat   la   rın 
baş   lan   dı   ğı gün   dən Mil   li Məc   lis 

cəb   hə böl   gə   sin   də   ki  hə   qi   qət   lə   ri, 
Er   mə   nis   ta   nın dinc əha   li   yə qar   şı 
təx   ri   bat   la   rı   nı, hər   bi əmə   liy   yat   la   rın 
get   di   yi əra   zi   dən kə   nar   da yer   lə   şən 
şə   hər və ra   yon   la   rı   mı   zı ar   til   le   ri   ya 
və ra   ket atə   şi   nə tut   ma   sı ilə bağ   lı 
fakt   la   rı bey   nəl   xalq ic   ti   maiy   yə   tin  
diq   qə   ti   nə çat   dır   maq məq   sə   di ilə 88 
öl   kə   nin par   la   men   ti   nə və 11 bey   nəl  -
xalq təş   ki   la   ta 140-dan ar   tıq mək   tub 
gön   dər   miş   dir. Bir çox öl   kə   lə   rin 
spi   ker   lə   ri, bey   nəl   xalq təş   ki   lat   la   rın 
rəh   bər   lə   ri ilə da   nı   şıq   lar apa   rıl   mış  -
dır. Öl   kə   miz   də akk   re   di   tə olun   muş 
sə   fir   lər   lə gö   rüş   lər ke   çi   ril   miş, de   pu  -
tat   la   rı   mız xa   ri   ci me   dia or   qan   la   rın  -
da Er   mə   nis   ta   nın tö   rət   di   yi təx   ri   bat  -
lar ba   rə   də ma   te   rial   lar   la çı   xış et   miş, 
so   sial şə   bə   kə   lər   də fəal   lıq nü   ma   yiş 
et   dir   miş   lər. Həm   çi   nin mü   ha   ri   bə 
ilə əla   qə   dar par   la   men   ti   miz tə   rə   fin  -
dən bir sı   ra bə   ya   nat   lar, qə   rar   lar və 
di   gər sə   nəd   lər qə   bul olun   muş   dur.

Sirr de   yil ki, Mil   li Məc   li   sin qar  -
şı   sın   da du   ran və   zi   fə   lər, ilk növ   bə  -
də, on   dan iba   rət   dir ki, par   la   ment 
qa   nun   ve   ri   ci   lik sa   hə   sin   də müasir 
tə   ləb   lər   lə ayaq   la   şan, öl   kə   mi   zin real  -
lıq   la   rı   na və in   ki   şaf di   na   mi   ka   sı   na 
əsas   la   nan, möh   tə   rəm Pre   zi   den   ti   miz 
İl   ham Əli   ye   vin rəh   bər   li   yi ilə uğur   la 
hə   ya   ta ke   çi   ri   lən qu   ru   cu   luq iş   lə   ri   nin 
hü   qu   qi ba   za   sı   nın möh   kəm   lən   di   ril  -
mə   si   nə xid   mət edən tə   şəb   büs   lər   lə 
çı   xış et   sin. De   yə bi   lə   rik ki, ötən 
dövr   də qa   nun   ve   ri   ci   lik fəaliy   yə   ti 
da   ha da tək   mil   ləş   di   ril   miş, qa   nun 
la   yi   hə   lə   ri   nin ha   zır   lan   ma   sı za   ma   nı 
key   fiy   yə   tə da   ha çox diq   qət ye   ti   ril  -
miş və bir sı   ra mü   hüm qa   nun   lar 
qə   bul olun   muş, xey   li say   da qa   nun  -
la   ra əla   və və də   yi   şik   lik   lər edil   miş  -
dir. Qa   nun la   yi   hə   lə   ri   nin mü   za   ki   rə   si 
za   ma   nı par   la   ment   də təm   sil olu   nan 
mü   xa   li   fət par   ti   ya   la   rı   nın rəh   bər  -
lə   ri   nə və təm   sil   çi   lə   ri   nə çı   xış üçün 
ge   niş im   kan   lar ya   ra   dıl   mış, ye   ni 
ha   zır   la   nan sə   nəd   lər   lə bağ   lı ic   ti   mai 
din   lə   mə   lə   rin ke   çi   ril   mə   si   nə ge   niş yer 
ve   ril   miş   dir. Elə bu gün   lər   də ic   ti  -
maiy   yə   tin də bö   yük ma   ra   ğı   na sə   bəb 
olan “Me   dia haq   qın   da” Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı Qa   nu   nu   nun la   yi   hə   si  -
nin par   la   ment   də mü   za   ki   rə   lə   ri   ni ör  -
nək ki   mi qeyd edə bi   lə   rik. Bu la   yi   hə 
ilə bağ   lı par   la   men   tin ko   mi   tə   lə   ri   nin 
bir   gə ic   las   la   rın   da ke   çi   ri   lən mü   za   ki  -
rə   lə   rə Mil   li Məc   li   sin üzv   lə   ri, mü   va  -
fiq döv   lət or   qan   la   rı   nın təm   sil   çi   lə   ri 
ilə ya   na   şı, me   dia ic   ti   maiy   yə   ti   nin 
çox   say   lı üzv   lə   ri, və   tən   daş cə   miy   yə  -
ti   nin nü   ma   yən   də   lə   ri də qa   tıl   mış   dır. 
Mil   li Məc   lis   də qa   nun la   yi   hə   lə   ri   nin 
bu for   mat   da  mü   za   ki   rə olun   ma   sı 
ənə   nə   yə çev   ril   mək   də   dir.

Həm   çi   nin par   la   ment öl   kə   miz   də 
hə   ya   ta ke   çi   ri   lən si   ya   si is   la   hat   la   rın 
ru   hu   na uy   ğun ola   raq, Azər   bay   can  -
da çox   par   ti   ya   lı sis   te   min tək   mil   ləş  -
di   ril   mə   si   nə, si   ya   si mü   na   si   bət   lə   rin 
sağ   lam zə   min   də qu   rul   ma   sı   na özü  -
nə   məx   sus töh   fə   lər ver   miş   dir.

Möh   tə   rəm Pre   zi   dent İl   ham Əli  -
ye   vin VI ça   ğı   rış Mil   li Məc   li   sin ilk 
ic   la   sın   da söy   lə   di   yi də   rin məz   mun  -
lu nit   qin   də par   la   men   tin gə   lə   cək 

fəaliy   yə   ti ilə bağ   lı mü   hüm töv   si   yə  -
lər   indən bi   ri fəal par   la   ment dip   lo  -
ma   ti   ya   sı   nın hə   ya   ta ke   çi   ril   mə   si, öl   kə 
hə   qi   qət   lə   ri   nin ge   niş ic   ti   maiy   yə   tə 
çat   dı   rıl   ma   sın   da bu im   kan   lar   dan 
uğur   la is   ti   fa   də edil   mə   si ol   muş   dur. 
Azər   bay   can Mil   li Məc   li   si ola   raq, 
ötən dövr ər   zin   də bu is   ti   qa   mət   də 
də fəaliy   yə   ti   mi   zi ge   niş   lən   dir   mə   yə 
ça   lış   mı   şıq. Müx   tə   lif plat   for   ma   lar  -
da döv   lə   tin və xal   qın ma   raq   la   rı   nı, 
mil   li mə   na   fe   yi   ni qo   ru   maq par   la  -
men   tin bey   nəl   xalq sa   hə   də fəaliy  -
yə   ti   nin məğ   zi   ni təş   kil edir. Bu 
məq   səd   lə tək   cə 2021-ci il   də mə   nim 
baş   çı   lı   ğım   la par   la   ment nü   ma   yən  -
də he   yə   ti   mi   zin xa   ri   ci öl   kə   lə   rə 13, 
Mil   li Məc   li   sin Sədr müavin   lə   ri   nin 
6, de   pu   tat   la   rı   mı   zın 64 sə   fə   ri baş 

tut   muş   dur. Həm   çi   nin par   la   ment  -
də mə   nim 1 Baş na   zir, 3 par   la   ment 
rəh   bə   ri, 3 xa   ri   ci iş   lər na   zi   ri ol   maq   la, 
ümu   mi   lik   də 32 gö   rü   şüm ol   muş  -
dur. De   pu   tat   la   rı   mı   zın ke   çir   dik   lə   ri 
can   lı və on   layn gö   rüş   lə   rin sa   yı isə 
230-a ya   xın   dır. Ca   ri il   də Bos   ni   ya və 
Her   se   qo   vi   na Par   la   ment As   samb  -
le   ya   sı   nın Xalq   lar Pa   la   ta   sı   nın Səd   ri 
cə   nab Ba   kir İzet   be   qo   viç, Tür   ki   yə 
Bö   yük Mil   lət Məc   li   si   nin Səd   ri cə  -
nab Mus   ta   fa Şen   top, Pa   kis   tan İs   lam 
Res   pub   li   ka   sı Mil   li As   samb   le   ya   sı   nın 
Səd   ri cə   nab Əsəd Qey   sər, Ko   re   ya 
Res   pub   li   ka   sı Mil   li As   samb   le   ya   sı  -
nın Səd   ri cə   nab Park Byonq-Soq 
öl   kə   mi   zə rəs   mi sə   fər   lər et   miş   lər. Bu 

dövr   də Azər   bay   can, Pa   kis   tan, Tür  -
ki   yə Par   la   ment Sədr   lə   ri   nin Ba   kı   da 
ke   çi   ril   miş Bi   rin   ci Üç   tə   rəf   i Gö   rü  -
şü   nü par   la   ment dip   lo   ma   ti   ya   mı   zın 
mü   hüm uğur   la   rın   dan he   sab et   mək 
olar. Gö   rü   şün so   nun   da im   za   lan  -
mış Ba   kı Bə   yan   na   mə   si, spi   ker   lə   rin 
Şu   şa   ya və iş   ğal   dan azad olun   muş 
di   gər əra   zi   lə   ri   mi   zə bir   gə sə   fər   lə   ri 
par   la   ment   lə   ra   ra   sı əla   qə   lə   ri   mi   zin 
key   fiy   yət   cə ye   ni mər   hə   lə   yə yük  -
səl   mə   si   nə, öl   kə   lə   ri   miz ara   sın   da 
dost   luq və qar   daş   lıq mü   na   si   bət   lə  -
ri   nin da   ha da də   rin   ləş   mə   si   nə töh   fə 
ver   miş   dir.

Par   la   men   tin əsas funk   si   ya   la   rın  -
dan bi   ri də təm   sil   çi   lik   lə bağ   lı   dır. 
Mil   li Məc   li   sə se   çil   miş de   pu   tat   lar 
öz se   çi   ci   lə   ri   nin ma   raq   la   rı   nı təm   sil 

və mü   da   fiə et   mə   li   dir   lər. 
De   pu   tat   lar se   çil   dik   lə   ri 
dairə   lər   də fəal iş apar   ma   lı, 
se   çi   ci   lər   lə daim tə   mas   da 
ol   ma   lı   dır   lar. İn   san   la   rı na   ra  -
hat edən mə   sə   lə   lə   rin Mil   li 
Məc   lis   də, elə   cə də di   gər 
döv   lət or   qan   la   rı qar   şı   sın  -
da qal   dı   rıl   ma   sı de   pu   tat   lar 
qar   şı   sın   da da   ya   nan ən 
mü   hüm və   zi   fə   lər   dən bi   ri  -
dir. Bu   nun   la ya   na   şı, ic   ti   mai 
tə   şəb   büs   lər və ça   ğı   rış   lar 
qa   nun ya   rat   ma pro   se   sin   də 
nə   zə   rə alın   ma   lı   dır. Dü   şü  -
nü   rəm ki, ötən dövr   də Mil  -
li Məc   li   sin de   pu   tat   la   rı   nın 

bu is   ti   qa   mət   də də fəaliy   yə   ti müs   bət 
qiy   mə   tə la   yiq   dir.

Bi   zim hər bi   ri   mi   zin fəaliy   yə   ti 
üçün önü   müz   də çox də   yər   li ör  -
nək   lər möv   cud   dur. Bu ör   nək   lə   ri 
möh   tə   rəm Pre   zi   dent İl   ham Əli   yev, 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın Bi   rin   ci 
vit   se-pre   zi   den   ti hör   mət   li Meh   ri   ban 
xa   nım Əli   ye   va ya   ra   dır   lar. On   la  -
rın döv   lə   tə, xal   qa sev   gi   si, mil   li və 
döv   lət   çi   lik ma   raq   la   rı   nı qə   tiy   yət   lə, 
ən yük   sək sə   viy   yə   də mü   da   fiə et  -
mə   si, Azər   bay   ca   nın adı   nı zir   və   lə   rə 
qal   dır   ma   sı he   sab edi   rəm ki, nəin   ki 
Mil   li Məc   li   sin üzv   lə   ri, hər bir Azər  -
bay   can və   tən   da   şı üçün ör   nək təş   kil 
et   mə   li   dir.

MöhtərəmPrezidentİlhamƏli
yevinVIçağırışMilliMəclisinilk
iclasındasöylədiyidərinməzmun
lunitqindəparlamentingələcək
fəaliyyətiiləbağlımühümtövsiyə
lərdənbirifəalparlamentdiploma
tiyasınınhəyatakeçirilməsi,ölkə
həqiqətləriningenişictimaiyyətə
çatdırılmasındabuimkanlardan
uğurlaistifadəedilməsiolmuşdur.
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döv  rün tə  ləb  lə  ri ilə səs  lə  şən 
qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  şəb  büs  lə  ri 
ilə çı  xış et  mə  si, par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın im  kan  la -
rın  dan uğur  la fay  da  la  na  raq, 
Azər  bay  can ger  çək  lik  lə  ri  nin 
bey  nəl  xalq miq  yas  da ta  nı  dıl -
ma  sı, öl  kə  mi  zin mə  na  fe və 
ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sın  da 
fəal iş  ti  ra  kı və di  gər va  cib 
və  zi  fə  lər  dir. Ötən dövr  də 
Mil  li Məc  lis bu və  zi  fə  lə  rin 
ic  ra  sı is  ti  qa  mə  tin  də han  sı 
ad  dım  lar at  mış  dır?

- Qeyd et   di   yi   niz ki   mi, ötən il 
öl   kə   miz   də hə   ya   ta ke   çi   ri   lən ge   niş  -
miq   yas   lı is   la   hat   la   rın də   rin   ləş   di   ril  -
mə   si, Mil   li Məc   li   sin fəaliy   yə   ti   nin 
sə   mə   rə   li   li   yi   nin da   ha da ar   tı   rıl   ma   sı 
məq   sə   di ilə ke   çi   ri   lən növ   bə   dən  -
kə   nar seç   ki   lər nə   ti   cə   sin   də VI 
ça   ğı   rış Mil   li Məc   li   sin ye   ni tər   ki   bi 
for   ma   laş   mış   dır. Möh   tə   rəm Pre   zi  -

den   ti   miz İl   ham Əli   yev VI  ça   ğı   rış 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Mil   li 
Məc   li   si   nin ilk ic   la   sın   da söy   lə   di   yi 
nit   qin   də par   la   men   tin qar   şı   da   kı 
dövr   də fəaliy   yə   ti   nin hə   ya   ta ke   çi   ril  -
mə   si ilə bağ   lı çox də   yər   li töv   si   yə  -
lər ver   miş   dir.

O da mə   lum   dur ki, VI ça   ğı   rış 
Mil   li Məc   lis fəaliy   yə   tə baş   la   dı  -
ğı gün   dən ötən müd   dət ər   zin   də 
öl   kə   mi   zin ic   ti   mai-si   ya   si hə   ya   tın   da 
mü   hüm əhə   miy   yət   li ha   di   sə   lər baş 
ver   miş   dir. Bu dövr mü   zəf   ər Azər  -
bay   can Or   du   su   nun ta   ri   xi zə   fə   ri, 
ye   ni par   la   men   tin for   ma   laş   ma   sı, 
pan   de   mi   ya   ya qar   şı mü   ba   ri   zə ilə 
xa   rak   te   ri   zə olu   nur. İlk növ   bə   də, 
xal   qı   mı   zın Və   tən mü   ha   ri   bə   sin   də 
qa   za   nıl   mış zə   fə   ri   nə öz sə   la   hiy   yət  -
lə   ri çər   çi   və   sin   də Azər   bay   can par   la  -
men   ti də töh   fə   si   ni ver   miş   dir. Be   lə 
ki, Qa   ra   bağ   da hər   bi əmə   liy   yat   la   rın 
baş   lan   dı   ğı gün   dən Mil   li Məc   lis 

cəb   hə böl   gə   sin   də   ki  hə   qi   qət   lə   ri, 
Er   mə   nis   ta   nın dinc əha   li   yə qar   şı 
təx   ri   bat   la   rı   nı, hər   bi əmə   liy   yat   la   rın 
get   di   yi əra   zi   dən kə   nar   da yer   lə   şən 
şə   hər və ra   yon   la   rı   mı   zı ar   til   le   ri   ya 
və ra   ket atə   şi   nə tut   ma   sı ilə bağ   lı 
fakt   la   rı bey   nəl   xalq ic   ti   maiy   yə   tin  
diq   qə   ti   nə çat   dır   maq məq   sə   di ilə 88 
öl   kə   nin par   la   men   ti   nə və 11 bey   nəl  -
xalq təş   ki   la   ta 140-dan ar   tıq mək   tub 
gön   dər   miş   dir. Bir çox öl   kə   lə   rin 
spi   ker   lə   ri, bey   nəl   xalq təş   ki   lat   la   rın 
rəh   bər   lə   ri ilə da   nı   şıq   lar apa   rıl   mış  -
dır. Öl   kə   miz   də akk   re   di   tə olun   muş 
sə   fir   lər   lə gö   rüş   lər ke   çi   ril   miş, de   pu  -
tat   la   rı   mız xa   ri   ci me   dia or   qan   la   rın  -
da Er   mə   nis   ta   nın tö   rət   di   yi təx   ri   bat  -
lar ba   rə   də ma   te   rial   lar   la çı   xış et   miş, 
so   sial şə   bə   kə   lər   də fəal   lıq nü   ma   yiş 
et   dir   miş   lər. Həm   çi   nin mü   ha   ri   bə 
ilə əla   qə   dar par   la   men   ti   miz tə   rə   fin  -
dən bir sı   ra bə   ya   nat   lar, qə   rar   lar və 
di   gər sə   nəd   lər qə   bul olun   muş   dur.

Sirr de   yil ki, Mil   li Məc   li   sin qar  -
şı   sın   da du   ran və   zi   fə   lər, ilk növ   bə  -
də, on   dan iba   rət   dir ki, par   la   ment 
qa   nun   ve   ri   ci   lik sa   hə   sin   də müasir 
tə   ləb   lər   lə ayaq   la   şan, öl   kə   mi   zin real  -
lıq   la   rı   na və in   ki   şaf di   na   mi   ka   sı   na 
əsas   la   nan, möh   tə   rəm Pre   zi   den   ti   miz 
İl   ham Əli   ye   vin rəh   bər   li   yi ilə uğur   la 
hə   ya   ta ke   çi   ri   lən qu   ru   cu   luq iş   lə   ri   nin 
hü   qu   qi ba   za   sı   nın möh   kəm   lən   di   ril  -
mə   si   nə xid   mət edən tə   şəb   büs   lər   lə 
çı   xış et   sin. De   yə bi   lə   rik ki, ötən 
dövr   də qa   nun   ve   ri   ci   lik fəaliy   yə   ti 
da   ha da tək   mil   ləş   di   ril   miş, qa   nun 
la   yi   hə   lə   ri   nin ha   zır   lan   ma   sı za   ma   nı 
key   fiy   yə   tə da   ha çox diq   qət ye   ti   ril  -
miş və bir sı   ra mü   hüm qa   nun   lar 
qə   bul olun   muş, xey   li say   da qa   nun  -
la   ra əla   və və də   yi   şik   lik   lər edil   miş  -
dir. Qa   nun la   yi   hə   lə   ri   nin mü   za   ki   rə   si 
za   ma   nı par   la   ment   də təm   sil olu   nan 
mü   xa   li   fət par   ti   ya   la   rı   nın rəh   bər  -
lə   ri   nə və təm   sil   çi   lə   ri   nə çı   xış üçün 
ge   niş im   kan   lar ya   ra   dıl   mış, ye   ni 
ha   zır   la   nan sə   nəd   lər   lə bağ   lı ic   ti   mai 
din   lə   mə   lə   rin ke   çi   ril   mə   si   nə ge   niş yer 
ve   ril   miş   dir. Elə bu gün   lər   də ic   ti  -
maiy   yə   tin də bö   yük ma   ra   ğı   na sə   bəb 
olan “Me   dia haq   qın   da” Azər   bay   can 
Res   pub   li   ka   sı Qa   nu   nu   nun la   yi   hə   si  -
nin par   la   ment   də mü   za   ki   rə   lə   ri   ni ör  -
nək ki   mi qeyd edə bi   lə   rik. Bu la   yi   hə 
ilə bağ   lı par   la   men   tin ko   mi   tə   lə   ri   nin 
bir   gə ic   las   la   rın   da ke   çi   ri   lən mü   za   ki  -
rə   lə   rə Mil   li Məc   li   sin üzv   lə   ri, mü   va  -
fiq döv   lət or   qan   la   rı   nın təm   sil   çi   lə   ri 
ilə ya   na   şı, me   dia ic   ti   maiy   yə   ti   nin 
çox   say   lı üzv   lə   ri, və   tən   daş cə   miy   yə  -
ti   nin nü   ma   yən   də   lə   ri də qa   tıl   mış   dır. 
Mil   li Məc   lis   də qa   nun la   yi   hə   lə   ri   nin 
bu for   mat   da  mü   za   ki   rə olun   ma   sı 
ənə   nə   yə çev   ril   mək   də   dir.

Həm   çi   nin par   la   ment öl   kə   miz   də 
hə   ya   ta ke   çi   ri   lən si   ya   si is   la   hat   la   rın 
ru   hu   na uy   ğun ola   raq, Azər   bay   can  -
da çox   par   ti   ya   lı sis   te   min tək   mil   ləş  -
di   ril   mə   si   nə, si   ya   si mü   na   si   bət   lə   rin 
sağ   lam zə   min   də qu   rul   ma   sı   na özü  -
nə   məx   sus töh   fə   lər ver   miş   dir.

Möh   tə   rəm Pre   zi   dent İl   ham Əli  -
ye   vin VI ça   ğı   rış Mil   li Məc   li   sin ilk 
ic   la   sın   da söy   lə   di   yi də   rin məz   mun  -
lu nit   qin   də par   la   men   tin gə   lə   cək 

fəaliy   yə   ti ilə bağ   lı mü   hüm töv   si   yə  -
lər   indən bi   ri fəal par   la   ment dip   lo  -
ma   ti   ya   sı   nın hə   ya   ta ke   çi   ril   mə   si, öl   kə 
hə   qi   qət   lə   ri   nin ge   niş ic   ti   maiy   yə   tə 
çat   dı   rıl   ma   sın   da bu im   kan   lar   dan 
uğur   la is   ti   fa   də edil   mə   si ol   muş   dur. 
Azər   bay   can Mil   li Məc   li   si ola   raq, 
ötən dövr ər   zin   də bu is   ti   qa   mət   də 
də fəaliy   yə   ti   mi   zi ge   niş   lən   dir   mə   yə 
ça   lış   mı   şıq. Müx   tə   lif plat   for   ma   lar  -
da döv   lə   tin və xal   qın ma   raq   la   rı   nı, 
mil   li mə   na   fe   yi   ni qo   ru   maq par   la  -
men   tin bey   nəl   xalq sa   hə   də fəaliy  -
yə   ti   nin məğ   zi   ni təş   kil edir. Bu 
məq   səd   lə tək   cə 2021-ci il   də mə   nim 
baş   çı   lı   ğım   la par   la   ment nü   ma   yən  -
də he   yə   ti   mi   zin xa   ri   ci öl   kə   lə   rə 13, 
Mil   li Məc   li   sin Sədr müavin   lə   ri   nin 
6, de   pu   tat   la   rı   mı   zın 64 sə   fə   ri baş 

tut   muş   dur. Həm   çi   nin par   la   ment  -
də mə   nim 1 Baş na   zir, 3 par   la   ment 
rəh   bə   ri, 3 xa   ri   ci iş   lər na   zi   ri ol   maq   la, 
ümu   mi   lik   də 32 gö   rü   şüm ol   muş  -
dur. De   pu   tat   la   rı   mı   zın ke   çir   dik   lə   ri 
can   lı və on   layn gö   rüş   lə   rin sa   yı isə 
230-a ya   xın   dır. Ca   ri il   də Bos   ni   ya və 
Her   se   qo   vi   na Par   la   ment As   samb  -
le   ya   sı   nın Xalq   lar Pa   la   ta   sı   nın Səd   ri 
cə   nab Ba   kir İzet   be   qo   viç, Tür   ki   yə 
Bö   yük Mil   lət Məc   li   si   nin Səd   ri cə  -
nab Mus   ta   fa Şen   top, Pa   kis   tan İs   lam 
Res   pub   li   ka   sı Mil   li As   samb   le   ya   sı   nın 
Səd   ri cə   nab Əsəd Qey   sər, Ko   re   ya 
Res   pub   li   ka   sı Mil   li As   samb   le   ya   sı  -
nın Səd   ri cə   nab Park Byonq-Soq 
öl   kə   mi   zə rəs   mi sə   fər   lər et   miş   lər. Bu 

dövr   də Azər   bay   can, Pa   kis   tan, Tür  -
ki   yə Par   la   ment Sədr   lə   ri   nin Ba   kı   da 
ke   çi   ril   miş Bi   rin   ci Üç   tə   rəf   i Gö   rü  -
şü   nü par   la   ment dip   lo   ma   ti   ya   mı   zın 
mü   hüm uğur   la   rın   dan he   sab et   mək 
olar. Gö   rü   şün so   nun   da im   za   lan  -
mış Ba   kı Bə   yan   na   mə   si, spi   ker   lə   rin 
Şu   şa   ya və iş   ğal   dan azad olun   muş 
di   gər əra   zi   lə   ri   mi   zə bir   gə sə   fər   lə   ri 
par   la   ment   lə   ra   ra   sı əla   qə   lə   ri   mi   zin 
key   fiy   yət   cə ye   ni mər   hə   lə   yə yük  -
səl   mə   si   nə, öl   kə   lə   ri   miz ara   sın   da 
dost   luq və qar   daş   lıq mü   na   si   bət   lə  -
ri   nin da   ha da də   rin   ləş   mə   si   nə töh   fə 
ver   miş   dir.

Par   la   men   tin əsas funk   si   ya   la   rın  -
dan bi   ri də təm   sil   çi   lik   lə bağ   lı   dır. 
Mil   li Məc   li   sə se   çil   miş de   pu   tat   lar 
öz se   çi   ci   lə   ri   nin ma   raq   la   rı   nı təm   sil 

və mü   da   fiə et   mə   li   dir   lər. 
De   pu   tat   lar se   çil   dik   lə   ri 
dairə   lər   də fəal iş apar   ma   lı, 
se   çi   ci   lər   lə daim tə   mas   da 
ol   ma   lı   dır   lar. İn   san   la   rı na   ra  -
hat edən mə   sə   lə   lə   rin Mil   li 
Məc   lis   də, elə   cə də di   gər 
döv   lət or   qan   la   rı qar   şı   sın  -
da qal   dı   rıl   ma   sı de   pu   tat   lar 
qar   şı   sın   da da   ya   nan ən 
mü   hüm və   zi   fə   lər   dən bi   ri  -
dir. Bu   nun   la ya   na   şı, ic   ti   mai 
tə   şəb   büs   lər və ça   ğı   rış   lar 
qa   nun ya   rat   ma pro   se   sin   də 
nə   zə   rə alın   ma   lı   dır. Dü   şü  -
nü   rəm ki, ötən dövr   də Mil  -
li Məc   li   sin de   pu   tat   la   rı   nın 

bu is   ti   qa   mət   də də fəaliy   yə   ti müs   bət 
qiy   mə   tə la   yiq   dir.

Bi   zim hər bi   ri   mi   zin fəaliy   yə   ti 
üçün önü   müz   də çox də   yər   li ör  -
nək   lər möv   cud   dur. Bu ör   nək   lə   ri 
möh   tə   rəm Pre   zi   dent İl   ham Əli   yev, 
Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı   nın Bi   rin   ci 
vit   se-pre   zi   den   ti hör   mət   li Meh   ri   ban 
xa   nım Əli   ye   va ya   ra   dır   lar. On   la  -
rın döv   lə   tə, xal   qa sev   gi   si, mil   li və 
döv   lət   çi   lik ma   raq   la   rı   nı qə   tiy   yət   lə, 
ən yük   sək sə   viy   yə   də mü   da   fiə et  -
mə   si, Azər   bay   ca   nın adı   nı zir   və   lə   rə 
qal   dır   ma   sı he   sab edi   rəm ki, nəin   ki 
Mil   li Məc   li   sin üzv   lə   ri, hər bir Azər  -
bay   can və   tən   da   şı üçün ör   nək təş   kil 
et   mə   li   dir.

MöhtərəmPrezidentİlhamƏli
yevinVIçağırışMilliMəclisinilk
iclasındasöylədiyidərinməzmun
lunitqindəparlamentingələcək
fəaliyyətiiləbağlımühümtövsiyə
lərdənbirifəalparlamentdiploma
tiyasınınhəyatakeçirilməsi,ölkə
həqiqətləriningenişictimaiyyətə
çatdırılmasındabuimkanlardan
uğurlaistifadəedilməsiolmuşdur.
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2021-ci il de  kab  rın 14-də Av -
ro  pa İt   i  fa  qı Şu  ra  sı  nın Pre  zi  den  ti 
Şarl Mi  şe  lin Brüs  sel  də Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev və Er  mə -
nis  ta  nın baş na  zi  ri Ni  kol Pa  şin  yan 
ilə gö  rü  şü ke  çi  ril  di və üç  tə  rəf   i 
gö  rü  şün nə  ti  cə  si  nə dair bə  ya  nat 
ya  yıl  dı. Nə  ti  cə  lər uğur  lu  dur və 
Azər  bay  ca  nın ma  raq  la  rı  na ca  vab 
ve  rir. Bəs, qa  za  nı  lan bu uğu  ru 
şərt  lən  di  rən han  sı amil  lər  dir və 
bu  ra  da Brüs  sel  dən əv  vəl ke  çi  ri  lən 
So  çi gö  rü  şü  nün nə ki  mi əhə  miy  yə -
ti var? 

Cə  miy  yət  də mü  za  ki  rə pred  me -
ti  nə çev  ri  lən mə  sə  lə  lər  dən bi  ri So  çi 

gö  rü  şü  nün nə  ti  cə  lə  ri  nin Brüs  sel  də 
Şarl Mi  şe  lin va  si  tə  çi  li  yi ilə Azər -
bay  can və Er  mə  nis  tan hö  ku  mət 
rəh  bər  lə  ri ara  sın  da ke  çi  ri  lə  cək 
gö  rü  şə ne  cə tə  sir gös  tə  rə  cə  yi ilə 
bağ  lı idi.

No  yab  rın 26-da So  çi  də baş 
tut  muş üç  tə  rəf   i gö  rü  şün nə  ti  cə -
lə  ri ba  rə  də əsas qə  naət bu  dur ki, 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin möv  qe  yi 
gö  rüş çər  çi  və  sin  də im  za  la  nan bə  ya -
nat  da öz ək  si  ni tap  dı. Ümu  miy  yət -
lə, üç  tə  rəf   i gö  rü  şün nə  ti  cə  lə  ri qa  lib 
Azər  bay  ca  nın məq  səd  lə  ri  nə nail 
ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. Üç  tə  rəf   i gö  rüş -
dən son  ra Azər  bay  can və Ru  si  ya 

QƏLƏBƏ TrAYEKTOrİYASI
SOÇİDƏN BRÜSSELƏ

Aydın Hüseynov 
Milli Məclisin deputatı
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pre  zi  dent  lə  ri  nin, elə  cə də Er  mə  nis -
tan baş na  zi  ri  nin mət  buata bə  ya -
nat  la  rın  da ək  si  ni ta  pan mə  qam  lar 
So  çi gö  rü  şü  nün nə  ti  cə  lə  ri  ni müs  bət 
qiy  mət  lən  dir  mə  yə əsas ve  rir.

Brüs  sel da  nı  şıq  la  rı  nı So  çi gö  rü -
şü  nün da  va  mı ki  mi qiy  mət  lən  dir -
mək olar. Azər  bay  can bu gö  rü  şə 
şərt  lə  ri dik  tə edən tə  rəf ki  mi ha  zır 
pa  ket  lə get  di. Bi  zim əsas mə  ra  mı -
mı  zın, məq  sə  di  mi  zin nə  dən iba  rət 
ol  du  ğu So  çi gö  rü  şün  də də də  qiq 
açıq  lan  dı. Sər  həd  lə  rin de  li  mi  ta  si  ya -
sı və de  mar  ka  si  ya  sı, kom  mu  ni  ka  si -
ya  la  rın bər  pa  sı xü  su  si diq  qət mər -
kə  zin  də  dir. Bi  zim əsas məq  sə  di  miz 
Bö  yük Qa  yı  dı  şı tə  min et  mək  dir. 
Bu  nun üçün də iş  ğal  dan azad edil -
miş əra  zi  lə  rin mi  na  lar  dan tə  miz  lən -
mə  si və inf  rast  ruk  tur qu  ru  cu  lu  ğu 
əsas mə  sə  lə  dir. Azər  bay  can tə  rə  fi 
bü  tün bu mə  sə  lə  lə  rin həl  li məq  sə  di 
ilə ki  fa  yət qə  dər im  kan  la  ra, si  ya  si 
ira  də  yə ma  lik  dir və Brüs  sel da  nı -
şıq  la  rın  da da bu  na ha  zır ol  du  ğu  nu 
bir da  ha nü  ma  yiş et  dir  di.

44 gün  lük sa  vaş  da bö  yük zə  fər 
qa  za  nan Azər  bay  can 2021-ci il no -
yab  rın 26-da So  çi  də hə  min qə  lə  bə -
ni bir da  ha rəs  mi  ləş  dir  di. Bu də  fə 
rəs  mi Ba  kı dip  lo  ma  tik müs  tə  vi  də 
bö  yük zə  fə  r qazandı. Üç  tə  rəf  i 
gö  rü  şün nə  ti  cə  lə  ri  ni təh  lil edər  kən 
bil  dir  mək la  zım  dır ki, Azər  bay  can 
qar  şı  sı  na qoy  du  ğu məq  səd  lə  rə nail 
ol  du. Ru  si  ya Döv  lət Du  ma  sı  nın 
Bey  nəl  xalq mə  sə  lə  lər ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Leonid Sluts  ki bə  yan edib ki, 
So  çi  də mü  hüm ad  dım atıl  dı və bu, 
ha  mı  mı  zın çox ümid et  di  yi  miz ki -
mi, Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin ye  kun 
həl  li  ni ya  xın  laş  dı  ra  caq.

Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri Ni  kol 
Pa  şin  ya  nın gö  rüş  dən əv  vəl ver  di  yi 
sərt bə  ya  nat  la  rın heç bi  ri da  nı  şıq  lar 
ma  sa  sın  da səs  lən  di  ril  mə  di. Pa  şin -
yan an  la  yır  dı ki, ey  ni ri  to  ri  ka  ya 
üs  tün  lük ver  sə, gö  rüş po  zu  la  caq və 
bu  nun bə  də  li ağır ola  caq. Əs  lin  də, 
gö  rüş  dən əv  vəl er  mə  ni baş na  zir 
yal  nız Azər  bay  ca  na de  yil, 10 no -
yabr bə  ya  na  tı  nın müəl  lif  ə  rin  dən 



nü  ma  yiş et  dir  mə  si İrə  va  nın son 
ar  qu  men  ti  nin əlin  dən alın  ma  sı an -
la  mı  na gə  lir. Be  lə  lik  lə, hərb mey  da -
nın  da ol  du  ğu ki  mi, So  çi gö  rü  şün  də 
də Ba  kı İrə  van üzə  rin  də tam dip  lo -
ma  tik qə  lə  bə əl  də et  di.

De  kab  rın 14-də Brüs  sel  də baş tu -
tan gö  rü  şü də bu qə  lə  bə  nin mən  ti  qi 
da  va  mı ki  mi qə  bul et  mək la  zım  dır. 
Nə  ti  cə  lər onu gös  tə  rir ki, gö  rüş  lə  rin 

ha  ra  da ke  çi  ril  mə  sin  dən ası  lı ol  ma -
ya  raq, Ba  kı daim uduş  lu möv  qe  də -
dir, dip  lo  ma  tik ba  xım  dan bu  nun 
qar  şı  sı  nı al  maq isə im  kan  sız  dır.

Av  ro  pa İt  i  fa  qı Şu  ra  sı  nın Pre  zi -
den  ti Şarl Mi  şel Brüs  sel  də Azər -
bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev 
və Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri Ni  kol 
Pa  şin  yan ilə ke  çi  ril  miş üç  tə  rəf  i 
gö  rü  şün nə  ti  cə  si  nə dair bə  ya  nat 

ya  yıb. Bə  ya  nat  da Azər  bay  can  la Er -
mə  nis  tan ara  sın  da hər  tə  rəf  i sülh 
mü  qa  vi  lə  si  nin im  za  lan  ma  sı  na ça -
ğı  rış edi  lib. Bil  di  ri  lib ki, 10 no  yabr 
2020-ci il, 11 yan  var 2021-ci il və 26 
no  yabr 2021-ci il So  çi gö  rüş  lər  ində  
qə  bul edi  lən bə  ya  nat  lar  dan irə  li 
gə  lən öh  də  lik  lər ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  li -
dir. Bə  ya  nat  da ilk də  fə ola  raq Av -
ro  pa İt  i  fa  qı  nın gün  də  li  yi  nə “it  kin 
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olan Ru  si  ya  ya qar  şı da de  marş edir -
di. So  çi  də isə bu  nu et  mək im  kan  sız 
idi və Pa  şin  ya  nın qar  şı  sın  da bir yol 
qa  lır  dı - Azər  bay  ca  nın şərt  lə  ri  ni 
qə  bul et  mək. Be  lə də ol  du. So  çi gö -
rü  şü konk  ret nə  ti  cə  lər ver  di. 

Əsas mə  qam  lar  dan bi  ri av  to -
mo  bil və də  mir yol  la  rı  nın açıl  ma -
sı  nı nə  zər  də tu  tan qə  ra  rın qə  bul 
edil  mə  si  dir. Kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın 
açıl  ma  sı ilə bağ  lı ümu  mi ra  zı  lıq 
olun  du. Bu mə  sə  lə  də Ru  si  ya da 
ma  raq  lı  dır. Be  lə ki, Er  mə  nis  tan  la 
Ru  si  ya  nın qu  ru yo  lu Gür  cüs  tan 
üzə  rin  dən  dir. Bu isə prob  lem  li 
yol  dur. Bu mə  sə  lə ilə bağ  lı ra  zı  lıq 
əl  də et  mək  lə Ru  si  ya Azər  bay  can 
üzə  rin  dən Er  mə  nis  ta  na ra  hat və 
ucuz də  mir yo  lu, həm  çi  nin av  to -
mo  bil yo  lu aça bi  lə  cək. Er  mə  nis  tan 
da yol  la  rın açıl  ma  sı  nı is  tə  yir, la  kin 
Pa  şin  yan re  van  şist  lə  rin təz  yi  qin -
dən eh  ti  yat  la  na  raq bu  nu bə  yan 
edə bil  mir  di. Azər  bay  can isə 
bü  töv  lük  də Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin 
açıl  ma  sı  na ça  lı  şır  dı. Ba  kı bu müs -
tə  vi  də də mü  hüm st  ra  te  ji qə  lə  bə  yə 
nail ola bil  di. İlk uğur  lu ad  dım 
atıl  dı. So  çi  də nəq  liy  yat və kom  mu -

ni  ka  si  ya dəh  liz  lə  ri  nin açıl  ma  sı  nın 
va  cib  li  yi vur  ğu  lan  dı. Ru  si  ya li  de  ri -
nin “dəh  liz” ifa  də  si  ni iş  lət  mə  si isə 
Er  mə  nis  ta  nın qar  şı çıx  dı  ğı Zən  gə -
zur  dan dəh  liz açıl  ma  sı mə  sə  lə  si  nə 
ən gö  zəl ca  vab ol  du.

So  çi gö  rü  şü  nün da  ha bir önə  mi 
on  dan iba  rət idi ki, Azər  bay  can-
Ru  si  ya əla  qə  lə  ri  nin st  ra  te  ji sə  viy -
yə  si prin  sip eti  ba  ri  lə ta  ma  mi  lə 
ye  ni müs  tə  vi  yə trans  fer et  miş ol -
du. Bu mə  sə  lə  də Pre  zi  dent Pu  ti  nin 
müs  bət ro  lu da  nıl  maz  dır. Kreml 
an  la  yır ki, is  tər sər  həd  lə  rin de  mar -
ka  si  ya və de  li  mi  ta  si  ya  sı pro  se  sin -
də, is  tər  sə də Zən  gə  zur dəh  li  zin -
də Ba  kı və Mosk  va  nın ma  raq  la  rı 

üst-üs  tə dü  şür. Pu  tin geosi  ya  si 
ma  raq  la  rın əla  və prob  lem  lər ya -
rat  ma  sı  nın da qar  şı  sı  nı ala bil  di. 
Onun sülh pro  se  sin  də Tür  ki  yə  nin 
müs  bət ro  lu ba  rə  də açıq  la  ma  sı da, 
bir çox mət  ləb  lər  dən xə  bər ve  rir  di. 

Er  mə  nis  ta  nın sər  gi  lə -
di  yi an  ti-Ru  si  ya ri  to  ri  ka  sı 
fo  nun  da İl  ham Əli  ye -
vin Azər  bay  can-Ru  si  ya 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin st  ra  te  ji 
tə  rəf  daş  lıq xa  rak  te  ri da  şı -
dı  ğı  nı qeyd et  mə  si İrə  va -
nın da  la  na sı  xış  dı  rıl  ma  sı 
si  ya  sə  ti  nin da  va  mı da 
he  sab edi  lə bi  lər. İki  tə  rəf  i 
əla  qə  lə  rin in  ki  şaf di  na -
mi  ka  sı  nı ol  duq  ca müs  bət 

ad  lan  dı  ran öl  kə baş  çı  sı qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  lə  rin bü  tün is  ti  qa  mət  lə  ri üz  rə 
in  ki  şaf sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə -
sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu  nu söy  lə  di. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bir  cə bə  ya -
na  tı ilə Er  mə  nis  tan si  ya  si eli  ta  sı  nın 
bü  tün ar  qu  ment  lə  ri  ni dar  ma  da -
ğın et  di. Döv  lət baş  çı  sı  nın Ba  kı  nın 
Kreml  lə mü  na  si  bət  lər  də mü  hüm 
tə  rəf  daş ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək onun 
va  si  tə  çi  li  yin  dən məm  nunluğunu 

“Düşünürəmki,uzunmüddətlisülhdə
maraqlıolanbeynəlxalqictimaiyyətin,
təsisatların,ölkələrinbusəyləriçoxmüsbət
nəticəverəbilər.Çünkiuzunillərdavam
edənişğaldanvədüşmənçilikdənsonra
beynəlxalqoyunçularprosesəbirmənalı
şəkildədəstəknümayişetdirməlidirlər”.

İlham Əliyev
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bir çox mət  ləb  lər  dən xə  bər ve  rir  di. 

Er  mə  nis  ta  nın sər  gi  lə -
di  yi an  ti-Ru  si  ya ri  to  ri  ka  sı 
fo  nun  da İl  ham Əli  ye -
vin Azər  bay  can-Ru  si  ya 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin st  ra  te  ji 
tə  rəf  daş  lıq xa  rak  te  ri da  şı -
dı  ğı  nı qeyd et  mə  si İrə  va -
nın da  la  na sı  xış  dı  rıl  ma  sı 
si  ya  sə  ti  nin da  va  mı da 
he  sab edi  lə bi  lər. İki  tə  rəf  i 
əla  qə  lə  rin in  ki  şaf di  na -
mi  ka  sı  nı ol  duq  ca müs  bət 

ad  lan  dı  ran öl  kə baş  çı  sı qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  lə  rin bü  tün is  ti  qa  mət  lə  ri üz  rə 
in  ki  şaf sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə -
sin  də ma  raq  lı ol  du  ğu  nu söy  lə  di. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bir  cə bə  ya -
na  tı ilə Er  mə  nis  tan si  ya  si eli  ta  sı  nın 
bü  tün ar  qu  ment  lə  ri  ni dar  ma  da -
ğın et  di. Döv  lət baş  çı  sı  nın Ba  kı  nın 
Kreml  lə mü  na  si  bət  lər  də mü  hüm 
tə  rəf  daş ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək onun 
va  si  tə  çi  li  yin  dən məm  nunluğunu 

“Düşünürəmki,uzunmüddətlisülhdə
maraqlıolanbeynəlxalqictimaiyyətin,
təsisatların,ölkələrinbusəyləriçoxmüsbət
nəticəverəbilər.Çünkiuzunillərdavam
edənişğaldanvədüşmənçilikdənsonra
beynəlxalqoyunçularprosesəbirmənalı
şəkildədəstəknümayişetdirməlidirlər”.

İlham Əliyev
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düş  müş şəxs  lər” möv  zu  su da  xil 
edi  lib və on  la  rın ta  le  yi  nə ay  dın -
lıq gə  ti  ril  mə  si  nin zə  ru  ri  li  yi qeyd 
olu  nub, mi  na  tə  miz  lə  mə səy  lə  ri -
nə, mü  na  qi  şə  dən əziy  yət çək  miş 
in  san  la  ra, xü  su  si  lə ye  ni  dən  qur  ma 
fəaliy  yət  lə  ri  nə dəs  tək ifa  də edi -
lib. Bil  di  ri  lib ki, Cə  nu  bi Qaf  qaz 
re  gionun  da iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şa  fı dəs  tək  lə  nir və sər  həd  lə  rin 
de  mar  ka  si  ya  sı və de  li  mi  ta  si  ya  sı 
mə  sə  lə  si  nə qu  rum tə  rə  fin  dən məş -
və  rət  çi sta  tus  da dəs  tək ve  ri  lə bi  lər. 

Ey  ni za  man  da, bə  ya  nat  da bir  gə 
iq  ti  sa  di əmək  daş  lıq plat  for  ma  sı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı tək  li  fi irə  li sü  rü  lüb. Re -
gion  da kom  mu  ni  ka  si  ya inf  rast  ruk -
tu  ru  nun qu  rul  ma  sı  na, öl  kə  lər ara -
sın  da əla  qə  ni tə  min edən xət  lə  rin 
açıl  ma  sı  na və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə 
dəs  tək ifa  də olu  nub. Hət  a Av  ro  pa 
İt  i  fa  qı  nın iq  ti  sa  di və in  ves  ti  si  ya 
re  surs  la  rı va  si  tə  si  lə bu la  yi  hə  lə  ri 
dəs  tək  lə  yə  cə  yi də vur  ğu  la  nıb. Bə -
ya  nat  da də  mir yo  lu xət  i  nin çə  kil -
mə  si mə  sə  lə  si  nə xü  su  si to  xu  nu  lub 
və bu  ra  da göm  rük və sər  həd nə  za -

rə  ti  nin qar  şı  lıq  lı   prin  si  p əsa  sın  da 
təş  kil olu  na  ca  ğı diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb. 
Bü  tün bun  lar Azər  bay  ca  nın haq  lı 
möv  qe  yi  nin bir da  ha təs  diq  lən  di  yi -
ni nü  ma  yiş et  di  rir.

Brüs  sel  də Azər  bay  can Res  pub -
li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
iş  ti  rak et  di  yi NA  TO-nun Şi  ma  li 
At  lan  ti  ka Şu  ra  sı  nın ic  la  sın  da da 
Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa  nın ener  ji 
təc  hi  za  tın  da ro  lu, re  gional pro  ses -
lər ba  rə  də ət  raf  ı fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rı  lıb. NA  TO-ya üzv döv  lət  lər 
tə  rə  fin  dən öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv -

lü  yü  nə, su  ve  ren  li  yi  nə, bey  nəl  xalq 
sə  viy  yə  də ta  nın  mış sər  həd  lə  ri  nin 
to  xu  nul  maz  lı  ğı  na bir da  ha dəs  tək 
ifa  də olu  nub. Bu möv  qe  nin NA -
TO-nun sam  mit sə  nəd  lə  rin  də də 

də  fə  lər  lə təs  bit edil  di  yi 
qeyd olu  nub. NA  TO-ya 
üzv döv  lət  lər tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  ca  nın “qə  tiy -
yət  li dəs  tək” mis  si -
ya  sın  da  kı ro  lu xü  su  si 
vur  ğu  la  nıb.

Brüs  sel gö  rü  şü ərə  fə -
sin  də bu möv  zu haq  da 
müx  tə  lif for  mat  lar  da  
bir çox id  dialar və şərh -
lər ve  ri  lir  di. Bil  di  ri  lir -
di ki, Ni  kol Pa  şin  yan 

Brüs  se  li Mosk  va  dan fərq  li ola  raq 
“öz mey  dan  ça  sı” he  sab et  di  yin  dən 
Av  ro  pa  da bü  tün səy  lər ATƏT-in 
Minsk qru  pu  nun re  giona sə  fər  lə  ri 
üçün Azər  bay  can Pre  zi  den  tin  dən 
ra  zı  lıq al  maq is  ti  qa  mə  ti  nə yö  nə  lə -
cək. Bu  nun qar  şı  lı  ğın  da isə İl  ham 
Əli  ye  vin, heç şüb  hə  siz, sər  həd  lə  rin 
müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si və çə  kil  mə  si -

“Azərbaycanınmövqeyitamamiləaçıqvə
aydındır.Bizsülhistəyirik,müharibəistəmirik.
Bizmüharibəniudduq,bizqalibikvəbureallıq
nəzərəalınmalıdır.DağlıqQarabağmünaqişəsi
həllolunub.DağlıqQarabağınqondarmastatusu
iləbağlıvəyabunabənzərhərhansımüzakirələrə
qayıdışyoxdur.Bizonuözümüz,gücyoluvəsiyasi
vasitələrləhəlletdik”.

İlham Əliyev
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ni, Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin açıl  ma  sı  nı 
tə  ləb edə  cə  yi, ATƏT-in Minsk qru -
pu  nun da uzaq  ba  şı bu məc  ra  da fi -
kir bil  dir  mə  si  nin müm  kün  lü  yü  nü 
ifa  də edə  cə  yi de  yi  lir  di. Qa  ra  bağ  da 
ya  şa  ya  caq er  mə  ni  lə  rin sta  tu  su -
nun hər han  sı şə  kil  də mü  za  ki  rə -
yə çı  xa  rı  la  ca  ğı isə göz  lə  nil  mir  di. 
Ru  si  ya  nın möv  qe  yin  dən də ay  dın 
gö  rü  nür  dü ki, Pa  şin  yan üçün “qır -
mı  zı xət” müəy  yən  ləş  di  ri  lib. Bu, o 
de  mək  dir ki, Pa  şin  ya  na Brü  ssel  də 
“həd  di  ni aş  ma  ma  sı” və 26 no  yabr 
So  çi ra  zı  laş  ma  la  rı  nı poz  ma  maq 
ba  rə  də xə  bər  dar  lıq edi  lib.

So  çi gö  rü  şün  də üç döv  lət li  de -
ri  nin im  za  la  dı  ğı bə  ya  na  tın da 10 
no  yabr üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tı  na əsas  lan -
dı  ğı gö  rü  nür. Yə  ni Ru  si  ya  nın möv -
qe  yi on  dan iba  rət  dir ki, Brüs  sel  də 
ke  çi  ri  lən bu gö  rüş  də məhz 10 no -
yabr bə  ya  na  tın  da nə  zər  də tu  tu  lan 
şərt  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mə  yin məc  bu  ri 
ol  du  ğu təs  diq  lən  mə  li  dir. Bun  dan 
kə  na  ra çıx  maq ol  maz və kə  na  ra 
çıx  maq  üçün is  tə  ni  lən cəhd Ru  si  ya 
tə  rə  fin  dən qə  bul edil  mə  yə  cək.

Er  mə  ni lob  bi  si  nin Av  ro  pa 
Bir  li  yi  nin müx  tə  lif qu  rum  la  rın  da 
tə  sir im  kan  la  rı çox ol  du  ğu üçün 
Pa  şin  ya  nın Brüs  se  li özü  nə da  ha 
ya  xın bil  di  yi, özü  nü ora  da da  ha 
sər  bəst apar  dı  ğı ay  dın hiss edi  lir -
di. Bu plat  for  ma  dan Pa  şin  yan öz 
xey  ri üçün is  ti  fa  də et  mə  yə ça  lış -
dı. Av  ro  pa Bir  li  yi  nin dəs  tə  yi ilə 
ATƏT-in Minsk qru  pu  nu ye  ni  dən 
mey  da  na qay  tar  ma  ğa nail ol  maq 
is  tə  di. Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri, 
ey  ni za  man  da, Minsk qru  pu  nu de -
li  mi  ta  si  ya və de  mar  ka  si  ya pro  se  si -
nə də cəlb et  mək is  tə  yir  di. Çün  ki 
Av  ro  pa İt  if  a  qı Şu  ra  sı  nın Pre  zi -
den  ti Şarl Mi  şel də bu ya  xın  lar -
da Ba  kı  da sə  fər  də olar  kən bə  yan 
et  miş  di ki, Azər  bay  can tə  rə  fi  nin 
ra  zı  lı  ğı ol  sa, Av  ro  pa Bir  li  yi de  li  mi -
ta  si  ya, de  mar  ka  si  ya mə  sə  lə  lə  rin  də 
iş  ti  ra  ka ha  zır  dır. Am  ma eh  ti  mal 
olu  nur ki, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
Şarl Mi  şe  lin bu fik  ri  nə ra  zı  lıq ver -
mə  yib. Bə  li, Azər  bay  ca  nın möv  qe -
yi düz  gün  dür. Çün  ki bu pro  se  sə 
nə qə  dər çox tə  rəf cəlb olun  sa, 

pro  se  sin irə  li  lə  mə  si bir o qə  dər 
lən  gi  yə  cək, or  ta  ya ye  ni prob  lem  lər 
çı  xa  caq.

Brüs  sel  də qə  bul edi  lən ye  kun 
bə  ya  nat  da də  mir yol xət  i  nin çə  ki -
li  şi xü  su  si ola  raq qeyd edil  di. Bu, 
Zən  gə  zur dəh  li  zi bo  yun  ca də  mir 
yo  lu  nun çə  ki  li  şi  ni nə  zər  də tu  tur. 
Həm  çi  nin də  mir yo  lun  da göm  rük 
və sər  həd nə  za  rə  ti  nin qar  şı  lıq  lı 
prin  si  plər əsa  sın  da təş  kil olu  na  ca -
ğı da vur  ğu  lan  dı. Bə  ya  nat apa  rı -
lan da  nı  şıq  la  rın is  ti  qa  mət  lə  ri  ni və 
ma  hiy  yə  ti  ni açıq  ca or  ta  ya qoy  du:  
sə  nəd  də bir də  fə də ol  sun ATƏT-in 
Minsk qru  pu  nun adı çə  kil  mir. 

Üç  tə  rəf  i gö  rüş Azər  bay  ca  nın 
haq  lı möv  qe  yi  nin bey  nəl  xalq sə -
viy  yə  də bir da  ha təs  bit olun  ma  sı  na 
xid  mət gös  tər  di. Azər  bay  can Er -
mə  nis  ta  nın üzə  ri  nə da  ha konk  ret 
öh  də  lik  lər və on  la  rın ic  ra  sı üçün 
mə  su  liy  yət qo  ya bil  di. Bu gö  rü  şün 
nə  ti  cə  lə  ri  nə dair bü  tün sə  viy  yə  lər -
də səs  lə  nən fi  kir  lər onu de  mə  yə 
əsas ve  rir ki, bu, Azər  bay  can üçün 
bir qə  lə  bə  dir! Brüs  sel qə  lə  bə  si!  
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AKTUAL

2021-ci il no  yab  rın 12-də İs  tan -
bul  da Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək -
daş  lıq Şu  ra  sı  nın VIII Zir  və Gö  rü  şü 
ke  çi  ril  di. Hər za  man ol  du  ğu ki  mi, 
türk  dil  li döv  lət  lər ara  sın  da əla  qə -
lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə -
tin  də mü  hüm iş  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -
ril  di  yi  ni gö  rü  rük. Türk  dil  li öl  kə  lər 
ara  sın  da əmək  daş  lıq kəs  kin di  ni, 
si  ya  si qütb  ləş  mə  nin, mil  lət  çi əh  val-
ru  hiy  yə  nin ya  rat  dı  ğı şüar  lar  dan 
ya  ra  nan bir  lik mo  de  li de  yil. Bu, 
da  ha çox dün  ya  nın ye  ni ça  ğı  rış  la -
rı  na adek  vat ca  vab ve  rən, bir çox 
st  ra  te  ji mə  qam  la  rı özün  də eh  ti  va 
edən si  vil əmək  daş  lıq mo  de  li  dir. 
Türk  dil  li döv  lət  lə  rin baş  çı  la  rı  nın 
zir  və gö  rüş  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si, Bey -
nəl  xalq Türk Mə  də  niy  yə  ti Təş  ki -
la  tı  nın (TÜRK  SOY) ya  ra  dıl  ma  sı, 
Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı  nın for  ma -
laş  ma  sı, Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la -

ment As  samb  le  ya  sı  nın (TÜRK  PA) 
tə  sis edil  mə  si, Türk Aka  de  mi  ya  sı, 
Türk Mə  də  niy  yət və Mi  ras Fon  du, 
Türk Biz  nes Şu  ra  sı ki  mi təş  ki  lat  lar 
əmək  daş  lı  ğa əhə  miy  yət  li də  rə  cə -
də müs  bət tə  sir et  mək  də  dir. Türk 
Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı  nın dün  ya üçün 
önə  mi bun  dan son  ra da ar  ta  caq. 
Təş  ki  la  tın tə  mə  lin  də tə  bii müt  ə -
fiq  lər yer tutur. Türk döv  lət  lə  ri  nin 
iş  bir  li  yi sə  mi  mi  dir. Xalq  la  rı  mız 
ara  sın  da  kı bir  lik, qar  daş  lıq gün -
dən-gü  nə möh  kəm  lə  nir və bö -
yük coğ  ra  fi  ya  nı əha  tə edir. Türk 
öl  kə  lə  rinin zən  gin tə  bii qay  naq  la  rı, 
müasir inf  rast  ruk  tu  ru və nəq  liy  yat 
yol  la  rı var. Türk döv  lət  lər bir  li  yi -
nin sı  ra  la  rı il  dən-ilə ge  niş  lə  nir. Son 
iki il ər  zin  də önəm  li ha  di  sə  lər  dən 
bi  ri Türk  mə  nis  ta  nın təş  ki  la  ta mü -
şa  hi  də  çi qis  min  də qo  şul  ma  sı  dır. 
Ey  ni za  man  da, Ba  kı Zir  və Gö  rü -

Türk Dövlətləri Təşkilatının 
üzvləri təbii müttəfiqdirlər

Əhliman Əmiraslanov
Milli Məclisin Səhiyyə komitəsinin 
sədri, akademik, Azərbaycan-
Türkiyə parlamentlərarası əlaqələr 
üzrə işçi qrupunun rəhbəri 
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ZƏFƏR

şün  də Öz  bə  kis  ta  nın şu  ra  ya üzv 
ol  ma  sı da çox önəm  li ha  di  sə  dir. 

2009-cu il  də Nax  çı  van Zir -
və Gö  rü  şün  də Nax  çı  van sa  zi  şi  ni 
dörd li  der im  za  la  mış  dı, an  caq 
bu gün qu  ru  mun üzv  lə  ri  nin sa  yı 
7-yə ça  tıb. 2009-cu il okt  yab  rın 
3-də Nax  çı  van şə  hə  rin  də ke  çi  ri -
lən Zir  və Gö  rü  şün  də im  za  lan  mış 
sa  zi  şə əsa  sən ya  ra  dıl  mış Türk  dil  li 
Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  nın 
fəaliy  yə  ti  nin əsas məq  sə  di türk  dil  li 
öl  kə  lər ara  sın  da hər  tə  rəf  i əmək -
daş  lı  ğa yar  dım et  mək  dir. Türk  dil  li 
döv  lət  lə  rin it  i  fa  qı ar  tıq dün  ya  da 
möv  cud olan bir  lik  lər sı  ra  sın  da 
la  yiq  li yer tu  tub. Türk  dil  li Döv  lət -
lə  rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı tə  sis edi -
lən  dən bə  ri Azər  bay  can təş  ki  lat  da 
fəal tə  şəb  büs  kar tə  rəf olub. Təş -
ki  la  tın tə  sis  çi üzv  lə  rin  dən ol  ma  sı 
sa  yə  sin  də öl  kə  miz qu  ru  mun tə  məl 
prin  sip  lə  ri  nə və hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
pro  ses  lə  rə ha  kim  dir. Azər  bay  can 
ötən iki il  də Türk Şu  ra  sı  na sədr  lik 
edib və bu müd  dət ər  zin  də qu  ru -
mun nü  fu  zu  nun yük  səl  dil  mə  si  nə 
töh  fə ve  rən mü  hüm, əhə  miy  yət  li 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə 
nail olub. Ötən il vi  deokonf  rans 

va  si  tə  si  lə ke  çi  ri  lən TDƏŞ-in Döv -
lət Baş  çı  la  rı Şu  ra  sı  nın Föv  qə  la  də 
Zir  və Gö  rü  şü CO  VID-19 pan  de  mi -
ya  sı ilə mü  ba  ri  zə  də həm  rəy  lik və 
əmək  daş  lı  ğa həsr olun  muş  du. Onu 
da qeyd edək ki, bu, ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə  yə həsr edil  miş ilk bey -
nəl  xalq təd  bir idi. Hə  min təd  bir  də 
Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq 
Şu  ra  sı  nın Föv  qə  la  də Zir  və Gö  rü -
şü  nün Ba  kı Bə  yan  na  mə  si qə  bul 
olun  du. Tə  rəf  ər Döv  lət Baş  çı  la  rı 
Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən pan  de  mi  ya ilə 
mü  ba  ri  zə  də el  mi, ye  ni  lik  çi, tex -
no  lo  ji və tib  bi po  ten  sial  la  rı  nı tam 
sə  fər  bər et  mək  lə tə  li  mat  lan  dı  rıl -

dı. Coğ  ra  fi  ya  sı get  dik  cə 
ge  niş  lə  nən Türk Şu  ra  sı -
nın məhz Azər  bay  ca  nın 
sədr  li  yi döv  rün  də nü  fu -
zu  nun art  ma  sı və di  gər 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
əla  qə  lə  ri  nin ge  niş  lən  mə -
si da  nıl  maz fakt  dır. 

Bu dövr ər  zin  də 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
təş  ki  la  tın fəaliy  yə  ti  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si, türk  dil  li 
öl  kə  lər və xalq  lar ara  sın -
da dost  luq, qar  daş  lıq və 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da 

möh  kəm  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin -
də cid  di səy  lər gös  tə  rib. Öl  kə  mi  zin 
sədr  li  yi döv  rün  də Türk Şu  ra  sı  nın 
di  gər mö  tə  bər bey  nəl  xalq təş  ki -
lat  lar  la, o cüm  lə  dən BMT, İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, ATƏT, İq  ti  sa -
di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı ilə sə  mə  rə  li 
mü  na  si  bət  lə  ri da  vam et  di  ri  lib, o 
cüm  lə  dən Ümum  dün  ya Sə  hiy  yə 
Təş  ki  la  tı ilə fay  da  lı əmək  daş  lıq 
çər  çi  və  si qu  ru  lub. Bun  lar  la ya  na  şı, 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin Ali Baş 
Ko  man  dan  lı  ğı ilə Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nə son qo  yul  ma -
sı, qəh  rə  man or  du  mu  zun 44 gün 

“Mənçoxşadamki,bugünbiz
türkdövlətləriarasındakıbirlik
dəndanışarkəngələcəyəbaxırıq.
Çünkibizimgələcəyimizbirgə
gələcəyimizüçünçoxmöhkəm
zəminvar,möhkəmtəməlvar.
Bu,bizimortaqköklərimizdir,
dilimizdir,dinimizdirvəortaq
maraqlarımızdır”.

İlham Əliyev
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ər  zin  də düş  mə  ni dar  ma  da  ğın 
edib, diz çök  dü  rə  rək ka  pi  tul  ya  si  ya 
ak  tı  nı im  za  la  ma  ğa məc  bur et  mə  si 
Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq 
Şu  ra  sı  nın VIII Zir  və Gö  rü  şün  də bir 
da  ha diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı. Təd  bir  də çı -
xış edən  lə  rin - Qa  za  xıs  ta  nın Bi  rin  ci 
Pre  zi  den  ti - el  ba  şı Nur  sul  tan Na -
zar  ba  ye  vin, Öz  bə  kis  tan Pre  zi  den  ti 
Şav  kat Mir  zi  yo  ye  vin, Qa  za  xıs  tan 
Pre  zi  den  ti Ka  sım-Jo  mart To  ka  ye -
vin, Ma  ca  rıs  ta  nın Baş na  zi  ri Vik -
tor Or  ba  nın Azər  bay  ca  nın Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı qə  lə  bə, 
son il  lər  də əl  də et  di  yi nailiy  yət -
lər, həm  çi  nin Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin 
Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  na ikiil  lik uğur  lu 
sədr  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vi təb  rik et  mə  lə  ri də 
bun  dan xə  bər ve  rir. Məhz bu uğur -
la  ra gö  rə Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
“Türk Dün  ya  sı  nın Ali Or  de  ni” ilə 
təl  tif olun  du. Bu mü  ka  fat ən la  yiq  li 
sa  hi  bi  nə təq  dim edil  di.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin bu 
təl  ti  fə la  yiq gö  rül  mə  sin  də bir sı  ra 

mü  hüm amil  lər əsas rol oy  na  yıb. 
Bun  la  rın ən ön  də da  ya  na  nı mü  zəf -
fər Ali Baş Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  nin iş  ğal -
dan azad edil  mə  si və bu  nun  la türk 
bir  li  yi  nə mü  hüm töh  fə  nin ve  ril -
mə  si  dir. Bu ba  xım  dan ali or  den 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin böl  gə  də 
da  vam  lı sülh və sa  bit  li  yin bər  qə  rar 
edil  mə  si  nə yol açan ta  ri  xi qə  lə -
bə  miz  də  ki mi  sil  siz xid  mət  lə  ri  nə 
ve  ri  lən yük  sək qiy  mət  dir. Mü  ka  fat 
həm  çi  nin Azər  bay  can Pre  zi  den -
ti  nin bö  yük şəx  siy  yə  ti  nə, türk dün -
ya  sın  da  kı li  der  li  yi  nə, bey  nəl  xalq 
miq  yas  da və türk  dil  li döv  lət  lər 
ara  sın  da olan yük  sək nü  fu  zu  na ve -
ri  lən də  yər  dir.

 Türk dün  ya  sın  da uzaq  gö  rən, 
məq  səd  yön  lü, prin  si  pial li  der ki  mi 
şöh  rət qa  za  nan Azər  bay  can Pre  zi -
den  ti Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin hə  ya  ta 
və  si  qə qa  zan  ma  sı üçün ən bö  yük 
xid  mət gös  tə  rən li  der  dir. Bu dəh -
li  zin açıl  ma  sı ilə türk  dil  li döv  lət -
lər ara  sın  da coğ  ra  fi bağ  lı  lıq bər  pa 

edi  lə  cək, bü  tün türk dün  ya  sı  nın 
bir  lik ar  zu  su real  lı  ğa çev  ri  lə  cək. 
Bu ba  xım  dan ali mü  ka  fat Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin sərf et  di  yi 
bö  yük əmə  yin, zəh  mə  tin qiy  mət -
lən  di  ril  mə  si, min  nət  dar  lıq his  si  nin 
ifa  də  si  dir. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin nü -
ma  yiş et  dir  di  yi li  der  lik xü  su  siy -
yət  lə  ri, dip  lo  ma  tik mə  ha  rət, hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi prin  si  pial, ar  dı  cıl və 
qə  tiy  yət  li si  ya  sət nəin  ki Azər  bay -
can xal  qı tə  rə  fin  dən, hət  a dün  ya 
miq  ya  sın  da, türk  dil  li xalq  lar ara -
sın  da yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Bu 
gün Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tək  cə 
Azər  bay  can xal  qı  nı va  hid ide  ya, 
amal ət  ra  fın  da yum  ruq ki  mi bir -
ləş  di  rən, xalq-iq  ti  dar bir  li  yi  nə nail 
olan, öz xal  qı  nın ən bö  yük ar  zu -
la  rı  nı real  lı  ğa çe  vi  rən li  der ki  mi 
ta  ri  xə düş  mə  yib. O, həm də türk 
dün  ya  sı  nın bir  li  yi  ni güc  lən  di  rən, 
bu bir  li  yi sağ  lam tə  məl  lər üzə  ri  nə 
yük  səl  dən bir li  der  dir. Türk Şu  ra -
sı  nın İs  tan  bul top  lan  tı  sın  da Rə  cəb 
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Tay  yib Ər  do  ğa  nın bö  yük fə  xa  rət  lə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  və mü  zəf -
fər Ali Baş Ko  man  dan ki  mi xi  tab 
et  mə  si bü  tün bu de  yi  lən  lə  rin ən 
gö  zəl sü  bu  tu  dur. Qa  ra  ba  ğın azad 
edil  mə  si işin  də gös  tə  ri  lən səy  lə  rə 
və türk bir  li  yi  nin da  ha da güc  lən -
mə  si işi  nə töh  fə  lə  ri  nə gö  rə təl  tif 
olu  nan Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev öz 
tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rər  kən de  yib: 
“Bu, türk döv  lət  lə  ri tə  rə  fin  dən 
mə  nim işi  mə, mə  nim fəaliy  yə  ti -
mə ve  ri  lən çox yük  sək mü  ka  fat -
dır, yük  sək qiy  mət  dir. Bu  na gö  rə 
də mən bü  tün Azər  bay  can xal  qı 
adın  dan çox də  rin tə  şək  kü  rü  mü 
bil  di  ri  rəm. Çün  ki mən be  lə zənn 
edi  rəm ki, bu mü  ka  fat bü  tün Azər -
bay  can xal  qı  na ve  ril  miş mü  ka  fat -
dır”. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin bu 
söz  lə  ri bir da  ha onun üçün döv  lət 
və xalq bir  li  yi  nin mü  hüm əhə  miy -
yət da  şı  dı  ğı  nı gös  tə  rir. 

İs  tan  bul Zir  və Gö  rü  şün  də 
yad  da  qa  lan mə  qam  lar  dan bi  ri də 
TDƏŞ-in bun  dan son  ra Türk Döv -

lət  lə  ri Təş  ki  la  tı(TDT) ad  lan  dı  rıl -
ma  sı ol  du. Bu də  yi  şik  lik qu  ru  mun 
bir  lik mo  de  li  nə çev  ril  mə  sin  dən xə -
bər ve  rir. TDT bey  nəl  xalq sə  nə  də 
gö  rə bey  nəl  xalq hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı 
təş  ki  lat  dır. Bu gün türk  dil  li öl  kə -
lə  rin li  der  lə  ri ara  sın  da nü  mu  nə  vi 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri for  ma  laş -
mış  dır. Bu da ol  duq  ca mü  hüm  dür. 
Li  der  lə  ri  mi  zin or  taq kök  lə  ri  mi  zə 
sər  gi  lə  di  yi nü  mu  nə  vi ya  naş  ma 
var  dır. Bu, bö  tüv  lük  də hər bi  ri -
miz üçün müəy  yə  ne  di  ci ol  ma  lı  dır. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev çı  xı  şın  da, 
ey  ni za  man  da, mü  ha  ri  bə döv  rün -
də və ümu  miy  yət  lə, hər za  man 
Tür  ki  yə döv  lə  ti  nin əsl qar  daş ki  mi 
Azər  bay  ca  nın ya  nın  da ol  du  ğu  nu 
di  lə gə  ti  rib, Azər  bay  ca  nın qə  lə  bə -
yə olan əz  mi  nin art  ma  sın  da qar -
daş Tür  ki  yə  nin gös  tər  di  yi dəs  tək 
və mə  nə  vi da  ya  ğın mü  hüm ro  lu 
ol  du  ğu  nu bil  di  rib, Tür  ki  yə Pre -
zi  den  ti cə  nab Rə  cəb Tay  yib Ər -
do  ğa  nın “Azər  bay  can bu sa  vaş  da 
tək de  yil. Tür  ki  yə Azər  bay  ca  nın 

ya  nın  da  dır və hər za  man ya  nın  da 
ola  caq  dır” söz  lə  ri  nin xal  qı  mı  za nə 
qə  dər bö  yük güc ver  di  yi  ni xü  su  si 
vur  ğu  la  yıb. 

Ey  ni za  man  da, Türk Şu  ra  sı  na 
sədr  li  yin Tür  ki  yə  yə təh  vil ve  ril -
mə  si ilə bağ  lı his  sə  sin  də bir da  ha 
Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  nın bü  tün 
türk dün  ya  sı üçün apa  rı  cı ro  lu və 
qüd  rə  tin  dən da  nı  şar  kən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev bil  di  rib: “Tür  ki  yə 
son il  lər ər  zin  də bö  yük və şə  rəf  i 
yol keç  miş, dün  ya miq  ya  sın  da güc 
mər  kə  zi  nə çev  ril  miş və tək  cə böl -
gə  də yox, dün  ya miq  ya  sın  da söz 
sa  hi  bi  nə çev  ril  miş  dir.

... Tür  ki  yə  nin gü  cü  nü in  di dün -
ya  da bil  mə  yən yox  dur və əziz qar -
da  şı  mın li  der  li  yi sa  yə  sin  də Tür  ki -
yə  nin in  ki  şa  fı, Tür  ki  yə  də sa  bit  li  yin 
tə  min olun  ma  sı bü  tün türk dün  ya -
sı üçün önəm  li şərt  dir. Çün  ki türk 
dün  ya  sı  nın mər  kə  zin  də da  ya  nan 
güc  lü Tür  ki  yə döv  lə  ti  dir. Bi  zə - hər 
bi  ri  mi  zə əla  və güc ve  rən Tür  ki  yə -
nin güc  lən  mə  si  dir”.
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Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si -
nin ev sa  hib  li  yi et  di  yi konf  rans -
da “Pay  la  şım, vic  dan və İs  lam: 
Fə  ləs  tin, miq  ra  si  ya və Əf  qa  nıs  tan” 
möv  zu  su  na həsr olu  nan təd  bir çər -
çi  və  sin  də qu  ru  mun Baş Ko  mi  tə  si -
nin, Si  ya  si mə  sə  lə  lər və bey  nəl  xalq 
əla  qə  lər, İq  ti  sa  di mə  sə  lə  lər və ət  raf 
mü  hit, İn  san hü  quq  la  rı, qa  dın və 
ailə mə  sə  lə  lə  ri, həm  çi  nin Mə  də -

niy  yət mə  sə  lə  lə  ri, si  vi  li  za  si  ya  la  rın 
və din  lə  rin dialo  qu ko  mi  tə  lə  ri  nin 
ic  las  la  rı ke  çi  ri  lib. Təd  bir  lər  də gün -
də  lik  də  ki sə  nəd  lə  rə mü  na  si  bət bil -
di  ri  lib, təş  ki  la  ti mə  sə  lə  lə  rə ba  xı  lıb.

*   *   *

De  kab  rın 10-da  İs  lam Əmək -
daş  lı  ğı Təş  ki  la  tı Par  la  ment İt   i -
fa  qı  nın 16-cı konf  ran  sı  nın açı  lış 

mə  ra  si  mi olub. Təd  bir  də Tür  ki  yə 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğan çı  xış edib.

Son  ra konf  rans  da çı  xış edən 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa -
ro  va Tür  ki  yə  nin sədr  li  yi  nin İƏT 
Pİ-nin güc  lən  mə  si  nə töh  fə ve  rə  cə -
yi  nə əmin  li  yi  ni ifa  də edib.

Spi  ker bu gün  lər  də qu  ru  ma 
üzv  lü  yü  nün 30-cu il  dö  nü  mü  nü 

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın rəhbərliyi ilə parlament nümayəndə heyəti 
İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Parlament İttifaqının 16-cı sessiyasında iştirak etmək üçün 
dekabrın 8-dən 11-dək Türkiyənin İstanbul şəhərində səfərdə olub. Tədbirdə deputat 
Ceyhun Məmmədov və Milli Məclis Aparatının rəhbəri Səfa Mirzəyev iştirak edib.

Azərbaycan İslam dövlətləri ilə ikitərəf i 
və çoxtərəf i əməkdaşlığa önəm verir 
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qeyd edən Azər  bay  ca  nın İs  lam 
döv  lət  lə  ri ilə iki  tə  rəf  i və çox  tə -
rəf  i əmək  daş  lı  ğa önəm ver  di  yi  ni, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də 
mü  səl  man öl  kə  lə  ri  nə ar  dı  cıl dəs  tək 
gös  tər  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb. Qeyd  
edi  lib ki, par  la  ment öl  çü  sü get -
dik  cə da  ha bö  yük əhə  miy  yət kəsb 
et  mə  yə baş  la  yır və bu, öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  ri da  ha da 
də  rin  ləş  di  rə  cək.

İs  la  mo  fo  bi  ya  nın bu gün dün -
ya  da ən cid  di təh  lü  kə  lər  dən bi  ri 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  ran Mil  li 

Məc  li  sin Səd  ri bil  di  rib ki, Azər  bay -
can bu ten  den  si  ya  nı qə  ti şə  kil  də 
pis  lə  yir və ona qar  şı mü  ba  ri  zə 
apar  ma  ğa ça  ğı  rır. Bu ba  xım  dan 
İs  lam Əmək  daş  lı  ğı Təş  ki  la  tı  nın 
qar  daş Pa  kis  ta  nın tə  şəb  bü  sü ilə 15 
mart ta  ri  xi  nin Bey  nəl  xalq İs  la  mo -
fo  bi  ya ilə Mü  ba  ri  zə Gü  nü ki  mi 
qeyd edil  mə  si qə  ra  rı çox müs  bət 
qar  şı  la  nır. İs  lam dün  ya  sı  nın qar -
şı  sın  da da  ya  nan prob  lem  lə  rin öh -
də  sin  dən gəl  mək üçün da  ha güc  lü 
həm  rəy  li  yə, dialo  qa və əmək  daş  lı -
ğa eh  ti  yac var.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib ki, 
Azər  bay  can ar  dı  cıl ola  raq Fə  ləs  tin-
İs  rail mü  na  qi  şə  si  nin Şər  qi Qüds 
Fə  ləs  tin döv  lə  ti  nin pay  tax  tı ol -
maq  la iki döv  lət prin  si  pi əsa  sın  da 
sülh yo  lu ilə həl  li  ni dəs  tək  lə  yir. Bu 
möv  qe bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar çər  çi -
və  sin  də də bir  mə  na  lı şə  kil  də ifa  də 
olu  nub.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Əf  qa  nıs  tan -
da sülh və sa  bit  lik möv  zu  su  nun 
da  ha ge  niş re  gion üçün po  ten  sial 
tə  sir  lə  ri ol  du  ğu  nu qeyd edə  rək, 
Əf  qa  nıs  tan  da  kı və  ziy  yə  tin hu  ma -



24  |  MİLLİ MƏCLİS   NOYABR-DEKABR, 2021

SƏFƏR

ni  tar nə  ti  cə  lə  ri  nin ara  dan qal  dı  rıl -
ma  sı  nın son də  rə  cə va  cib ol  du  ğu -
nu de  yib. 

Spi  ker dün  ya  da möv  cud olan 
miq  ra  si  ya  mə  sə  lə  lə  ri  nə də to  xu -
nub və bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin bu 
pro  se  si da  ha ge  niş pers  pek  tiv  də 
nə  zər  dən ke  çir  mə  li və prob  le  min 
kö  kün  də da  ya  nan sə  bəb  lə  ri ara  dan 
qal  dır  ma  lı ol  du  ğu  nu vur  ğu  la  yıb. 
O, bu sa  hə  də on ilə ya  xın  dır 5 
mil  yo  na qə  dər qaç  qı  na ev sa  hib  li -
yi edən Tür  ki  yə  nin səy  lə  ri  ni ya  da 
sa  lıb və bu səy  lə  rin la  yiq ol  du  ğu 
yük  sək qiy  mə  ti və dəs  tə  yi al  ma  dı -
ğın  dan təəs  süf  ən  di  yi  ni  bil  di  rib.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va onu da qeyd 
edib ki, Azər  bay  can özü də məc -
bu  ri köç  kün prob  le  mi ilə üz  lə  şib. 
Azər  bay  can əra  zi  si  nin 20 faizi -
ni Er  mə  nis  tan 30 ilə ya  xın iş  ğal 
al  tın  da sax  la  yıb. İş  ğal  çı döv  lə  tin 
bu tor  paq  lar  da et  nik tə  miz  lə  mə 
apar  ma  sı nə  ti  cə  sin  də 1 mil  yon  dan 
ar  tıq azər  bay  can  lı qaç  qın və məc -
bu  ri köç  kü  nə çev  ri  lib. İş  ğal za  ma  nı 
Er  mə  nis  tan bü  tün mü  səl  man  la  ra 
qar  şı tam hör  mət  siz  lik və nif  rət 
zə  mi  nin  də şə  hər və kənd  lə  ri  mi  zi 
yer üzün  dən si  lib, Azər  bay  ca  nın 
bü  tün ta  ri  xi, mə  də  ni və di  ni abi  də -
lə  ri  ni, məs  cid  lə  ri  mi  zi van  da  liz  mə 
mə  ruz qo  yub, təh  qir edib.  Hət  a 
bu əra  zi  lər  də  ki qə  bi  ris  tan  lıq  la  rı -
mız da da  ğı  dı  lıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va vur  ğu  la  yıb ki, 
44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  si Azər -
bay  ca  nın tam qə  lə  bə  si və 2020-ci 
il no  yab  rın 10-da Er  mə  nis  ta  nın 
ka  pi  tul  ya  si  ya ak  tı  nı im  za  la  ma  sı ilə 
nə  ti  cə  lən  di. Azər  bay  can özü BMT 
Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qət  na  mə -
lə  ri  ni, bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma 
və prin  sip  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çi  rə  rək, 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və ta  ri  xi əda  lə  ti 
bər  pa et  di. 

Sədr mü  ha  ri  bə  nin ilk gün  lə -
rin  dən Azər  bay  ca  na si  ya  si dəs  tə -
yi  ni ifa  də edən qar  daş Tür  ki  yə və 
Pa  kis  ta  na min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rib, 
həm  çi  nin İƏT Par  la  ment İt  i  fa  qı  na 
və baş ka  tib Mu  ham  med Xu  ray  çi 
Ni  yas  sa Azər  bay  ca  nın haqq işi  ni 
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dəs  tək  lə  dik  lə  ri  nə gö  rə tə  şək  kür 
edib.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va çı  xı  şın  da 
Azər  bay  ca  nın ar  tıq iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lər  də baş  la  dı  ğı ge  niş -
miq  yas  lı bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma 
proq  ram  la  rın  dan söz açıb. Qeyd 
edib ki, Er  mə  nis  tan  la Azər  bay -
can ara  sın  da su  ve  ren  li  yin və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün qar  şı  lıq  lı ta  nın  ma  sı 
əsa  sın  da sülh sa  zi  şi  nin im  za  lan -
ma  sı, həm  çi  nin sər  həd  lə  rin de  li  mi -
ta  si  ya  sı və de  mar  ka  si  ya  sı re  gion  da 
mü  na  si  bət  lə  rin nor  mal  laş  ma  sı  na 
və kom  mu  ni  ka  si  ya  la  rın bər  pa  sı  na 
gə  ti  rib çı  xa  ra  caq. La  kin Er  mə  nis -
tan öz öh  də  lik  lə  ri  ni poz  maq  dan əl 
çək  mə  li, və  ziy  yə  ti gər  gin  ləş  di  rən, 
re  gion  da sülh və sa  bit  lik pers  pek -
tiv  lə  ri  nə zi  yan vu  ran hə  rə  kət  lə  rə 
yol ver  mə  mə  li  dir.

*   *   *

Sə  fər  çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc  li -
sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Tür  ki -
yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri 
Mus  ta  fa Şen  top  la gö  rü  şüb.

Qar  daş öl  kə  nin par  la  ment Səd  ri 
gö  rüş  dən məm  nun  lu  ğu  nu bil  di  rib,  

Azər  bay  ca  nın 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də olu  nan zə  fə -
rin  dən son  ra Qa  ra  bağ  da, elə  cə də 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ye  ni im  kan  la  rın 
ya  ran  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yıb. Bu qə  lə -
bə  nin re  gionun in  ki  şa  fı, sülh və 
əmək  daş  lıq ba  xı  mın  dan əhə  miy  yə -
tin  dən da  nı  şıb, Zən  gə  zur dəh  li  zi -
nin açıl  ma  sı ilə böl  gə  də ya  ra  na  caq 
ye  ni im  kan  lar və bu  nun bü  tün 
türk döv  lət  lə  ri  nə müs  bət tə  si  ri  ni 
qeyd edib. 

Öz növ  bə  sin  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro -
va Azər  bay  can  la Tür  ki  yə ara  sın  da 
möv  cud olan dost  luq və qar  daş -
lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin çox möh  kəm 
tə  məl  lə  rə ma  lik ol  du  ğu  nu bil  di  rib, 
döv  lət baş  çı  la  rı  mı  zın şəx  si dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da  kı bir  li  yin bu  gün  kü yük  sək 
sə  viy  yə  yə çat  ma  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  dı  ğı  nı di  lə gə  ti  rib. Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va de  yib ki, bü  tün dün  ya 44 
gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də bir 
da  ha Azər  bay  can və Tür  ki  yə ara -
sın  da sar  sıl  maz dost  luq və qar  daş -
lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin şa  hi  di ol  du.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri no  yab  rın 
28-də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl -

ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü  nə uy  ğun 
ola  raq Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si  nin 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə İs  pa  ni  ya  nın pay -
tax  tı Mad  rid şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Par  la -
ment  lər Şə  bə  kə  si  nin tə  sis ic  la  sın  da 
ver  di  yi dəs  tə  yə gö  rə Tür  ki  yə tə  rə -
fi  nə min  nət  dar  lı  ğı  nı ifa  də edib.

İs  lam Əmək  daş  lı  ğı Təş  ki  la  tı 
Par  la  ment İt  i  fa  qı  nın 16-cı Konf -
ran  sı  nın yük  sək sə  viy  yə  də təş  kil 
olun  du  ğu  nu vur  ğu  la  yan Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va Azər  bay  ca  nın bu qu -
rum  la əmək  daş  lı  ğa bö  yük əhə  miy -
yət ver  di  yi  ni bil  di  rib. O, Tür  ki  yə 
tə  rə  fi  nin İƏT Pİ-yə sədr  li  yi  nin 
təş  ki  la  tın fəaliy  yə  ti  nə ye  ni sti  mul 
ve  rə  cə  yi  ni de  yib. Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri İƏT-in öl  kə  lər ara  sın  da  kı 
əla  qə  lər  də güc  lə  nən ro  lu, dün  ya  da 
ar  tan is  la  mo  fo  bi  ya və onun ya  rat -
dı  ğı təh  lü  kə  lər, CO  VID-19 pan  de -
mi  ya  sı  na qar  şı qlo  bal mü  ba  ri  zə və 
bir sı  ra di  gər mə  sə  lə  lər haq  qın  da 
fi  kir  lə  ri  ni ifa  də edib.

Gö  rüş  də qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu -
ran di  gər möv  zu  lar ət  ra  fın  da fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb.
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No  yab  rın 28-də Madriddə Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü  nə 
uy  ğun ola  raq Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka -
tı  nın Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin tə  sis 
ic  la  sı ke  çi  ri  lib.  50-yə ya  xın öl  kə  dən 
200-ə qə  dər nü  ma  yən  də  nin iş  ti  rak 
et  di  yi tə  sis ic  la  sı  nı Azər  bay  can par  la -
men  ti  nin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va açıb.

Spi  ker diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, bu gün 
60 il ər  zin  də araş  dı  rıl  ma  mış qa  lan 
bir öl  çü  nün - üzv öl  kə  lər ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın par  la  ment öl  çü  sü  nün 
əsa  sı qo  yu  lur. 60 il əv  vəl bu fo  ru  mu 
ya  ra  dan Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
tə  sis  çi  lə  ri  nin məq  sə  di Ban  dunq prin -
sip  lə  ri  nə tam uy  ğun ola  raq, bü  tün 
xalq  la  rın dinc ya  na  şı ya  şa  ma  sı  na və 

da  vam  lı in  ki  şa  fı  na töh  fə ver  mək idi. 
On  la  rın uzaq  gö  rən  li  yi və məq  səd -
yön  lü  lü  yü bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin 
həm  fi  kir üzv  lə  ri  nin bir  ləş  mə  si  nə və 
üzv döv  lət  lə  rin sa  yı  na gö  rə dün  ya  da 
ikin  ci ən bö  yük bey  nəl  xalq tə  si  sa  tın 
ya  ran  ma  sı  na sə  bəb olub.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri ha  zır  da bə  şə -
riy  yə  tin son də  rə  cə çə  tin gün  lər ke -
çir  di  yi  ni, ay  rı-seç  ki  li  yin, irq  çi  li  yin və 
kse  no  fo  bi  ya  nın, bey  nəl  xalq hü  qu  qa 
eti  na  sız  lıq  la mü  şa  yiət olu  nan si  ya  si 
gər  gin  lik və böh  ran  la  rın art  ma  sı  nı 
vur  ğu  la  yıb. Da  vam edən CO  VID-19 
pan  de  mi  ya  sı və onun so  sial-iq  ti  sa -
di mü  hi  tə mən  fi tə  sir  lə  ri  nin, iq  lim 
də  yi  şik  li  yi və di  gər qlo  bal miq  yas  lı 
ça  ğı  rış  la  rın bü  tün dün  ya  da səy  lə  rin 

mul  ti  kul  tu  ra  lizm, bey  nəl  xalq əmək -
daş  lıq və həm  rəy  lik ru  hun  da sə  fər -
bər olun  ma  sı  na  zə  ru  rət ya  rat  dı  ğı  nı 
de  yib. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va çı  xı  şın  da CO -
VID-19 pan  de  mi  ya  sı  na qar  şı mü  ba -
ri  zə sa  hə  sin  də Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
adın  dan qu  ru  mun səd  ri, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi uğur  lu qlo -
bal tə  şəb  büs  lə  ri vur  ğu  la  yıb.  Spi  ker 
bil  di  rib ki, böh  ran  la əla  qə  dar Qo  şul -
ma  ma Hə  rə  ka  tı Tə  mas Qru  pu  nun 
zir  və top  lan  tı  sı  nın təş  ki  li, pan  de  mi  ya 
ilə mü  ba  ri  zə  də Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka -
tı  na üzv öl  kə  lə  rin əsas hu  ma  ni  tar və 
tib  bi eh  ti  yac  la  rı  na dair va  hid mə  lu -
mat ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, CO  VID-

Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə Madriddə 
Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsi təsis edildi

Milli Məclisin Sədri Sahibə Qafarovanın başçılığı ilə parlament nümayəndə heyəti 
Parlamentlərarası İttifaqın 143-cü Assambleyasında və Assambleya çərçivəsində 
Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər Şəbəkəsinin təsis iclasında iştirak etmək üçün 
2021-ci il noyabrın 26-29-da İspaniyanın paytaxtı Madriddə səfərdə olub. 
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19-un mü  za  ki  rə  si üçün BMT Baş 
As  samb  le  ya  sı  nın xü  su  si ses  si  ya  sı  nın 
ça  ğı  rıl  ma  sı, həm  çi  nin BMT-nin İn  san 
Hü  quq  la  rı Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən bü  tün 
öl  kə  lər üçün CO  VID-19 əley  hi  nə 
pey  vənd  lə  rə bə  ra  bər, məq  bul qiy  mə -
tə, vax  tın  da və uni  ver  sal əl  ça  tan  lı  ğın 
tə  min edil  mə  si haq  qın  da qət  na  mə  nin 
qə  bul olun  ma  sı gö  rü  lən təd  bir  lər  dən 
yal  nız bir ne  çə nü  mu  nə  dir. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va de  yib ki, par  la -
ment  lər CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı ya -
yı  lan  dan eti  ba  rən onun əha  li  yə mən  fi 
tə  sir  lə  ri  ni ara  dan qal  dır  maq üçün 
qa  nun  lar qə  bul edib  lər, be  lə  lik  lə də, 
hö  ku  mə  tin mü  va  fiq ca  vab təd  bir  lə  ri 
gö  rə bil  mə  si tə  min olu  nub.

 Spi  ker təd  bir iş  ti  rak  çı  la  rı  nın nə -
zə  ri  nə çat  dı  rıb ki, təş  ki  la  tın 2019-cu 
ilin 25-26 okt  yabr ta  rix  lə  rin  də Ba  kı  da 
ke  çi  ril  miş zir  və top  lan  tı  sın  da döv  lət 
və hö  ku  mət baş  çı  la  rı Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  na üzv döv  lət  lə  rin par  la -
men  ta  ri  lə  ri ilə qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  ti və 
əmək  daş  lı  ğı ge  niş  lən  dir  mək və də  rin -
ləş  dir  mək ba  rə  də qə  rar qə  bul edib  lər. 
Azər  bay  can bu an  la  yış  la  ra əsas  la  nan 
sədr  li  yi döv  rün  də Hə  rə  ka  tın fun  da -
men  tal prin  sip  lə  ri  nə tam və sə  mə  rə  li 
riayət olun  ma  sın  da par  la  men  ta  ri  lə  rin 

mü  hüm rol oy  na  ya bi  lə  cə  yi  ni qə  bul 
edə  rək, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
tə  şəb  bü  sü ilə çı  xış edib.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin rəh -
bə  ri bil  di  rib ki, bu gün tə  sis edi  lən 
Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  nın ide  ya və prin  sip  lə  ri 
ba  rə  də mə  lu  mat  la  rın qu  ru  mun üzv 
döv  lət  lə  ri və xalq  la  rı ara  sın  da ya  yıl -
ma  sı  na və təb  li  ği  nə töh  fə ve  rə  cək. 
Bu  nun  la ya  na  şı, təş  ki  lat üzv döv  lət  lə -
rin par  la  ment  lə  ri ara  sın  da əmək  daş  lıq 
plat  for  ma  sı ro  lu  nu oy  na  ya bi  lər. Par -
la  ment  lər Şə  bə  kə  si sülh, təh  lü  kə  siz -
lik, in  san hü  quq  la  rı və in  ki  şaf  a bağ  lı 
par  la  ment təc  rü  bə  si  nin mü  ba  di  lə  si  nə 
də im  kan ya  ra  da  caq, qu  ru  mun bö  yük 
təd  bir  lə  rin  də bə  yan  na  mə sə  nəd  lə  ri  nə 
uy  ğun ola  raq Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na 
üzv döv  lət  lə  rin və  zi  fə və öh  də  lik  lə -
ri  nin ger  çək  ləş  di  ril  mə  si  nə par  la  ment 
dəs  tə  yi ve  rə  cək. Bu tə  si  sat ha  mı  mı -
zı na  ra  hat edən mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə 
par  la  ment töh  fə  si  ni ver  mək  də fo  rum 
ro  lu  nu oy  na  ya  caq. Çox  tə  rəf  i  li  yin 
ya  yıl  ma  sı üçün Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si 
əla  və hə  rə  kət  ve  ri  ci qüv  və ola  caq.

 Təd  bir  də Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va vur  ğu -
la  yıb ki, bu Şə  bə  kə qeyd olu  nan də -

yər  lə  rə və mis  si  ya  la  ra xid  mət et  mək  lə 
ya  na  şı, di  gər bey  nəl  xalq par  la  ment 
st  ruk  tur  la  rı ilə, o cüm  lə  dən Par  la -
ment  lə  ra  ra  sı İt  i  faq  la da  vam  lı əla  qə  lər 
ya  ra  da  caq. 

Qeyd olu  nub ki, Par  la  ment  lər 
Şə  bə  kə  si  nin növ  bə  ti təd  bi  ri gə  lən il 
Ba  kı  da ke  çi  ri  lə  cək.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın mo  de  ra  tor  lu -
ğu ilə da  vam edən ic  las  da Par  la  ment -
lə  ra  ra  sı İt  i  fa  qın səd  ri Duar  te Po  çe  ko 
çı  xış edib. O, qeyd edib ki, Qo  şul  ma -
ma Hə  rə  ka  tı  nın Par  la  ment  lər Şə  bə  kə -
si  nin ya  ra  dıl  ma  sı dialoq, əmək  daş  lıq, 
de  mo  kar  ti  ya  nın güc  lən  di  ril  mə  si üçün 
ye  ni plat  for  ma  dır.

Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  i  fa  qın baş ka -
ti  bi Mar  tin Çun  konq isə Par  la  ment  lər 
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bü  tün dün  ya  nın CO  VID-19 pan  de -
mi  ya  sı ilə üz-üzə qal  dı  ğı bir vaxt  da 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar ara  sın  da dialo -
qun in  ten  siv  ləş  di  ril  mə  si  nə, par  la  ment 
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rib ki, ar  tıq 60 il  dir möv  cud olan və 
üzv  lə  ri  nin sa  yı 120-yə ça  tan Qo  şul -
ma  ma Hə  rə  ka  tı bey  nəl  xalq əda  lə  tin, 
sül  hün tə  min edil  mə  si ba  xı  mın  dan 
çox bö  yük bir po  ten  siala ma  lik  dir. 
TBMM Səd  ri Azər  bay  ca  nın sədr  li  yi 
döv  rün  də Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
prin  sip  lə  ri  nin təb  li  ği is  ti  qa  mə  tin  də 
atı  lan ad  dım  la  rın təş  ki  la  tı da  ha da 
güc  lən  di  rə  cə  yi  nə ina  mı  nı vur  ğu  la  yıb. 

Pa  kis  tan Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
Səd  ri Əsəd Qey  sər ye  ni tə  sis edi  lən 

Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin bə  şə  riy  yə  ti 
təh  did edən ça  ğı  rış  la  rın həl  li is  ti  qa -
mə  tin  də ən önəm  li plat  for  ma  lar  dan 
bi  ri ola  ca  ğı  na əmin  li  yi  ni bil  di  rib. 

Da  ha son  ra İn  do  ne  zi  ya Nü  ma  yən -
də  lər Şu  ra  sı  nın Səd  ri Puan Ma  ha  ra  ni, 
Na  mi  bi  ya Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın Səd -
ri Pe  ter Kat  ja  vi  vi, Ne  pal Nü  ma  yən -
də  lər Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri Aq  ni Pra  sad 
Sap  ko  ta, Mə  ra  keş Kral  lı  ğı par  la  men -
ti  nin Səd  ri Enaam Ma  ya  ra, İran par -
la  men  ti  nin vit  se-spi  ke  ri Əli Nik  zad, 

Yə  mən Res  pub  li  ka  sı  nın vit  se-spi  ke  ri 
Mə  həm  məd Əli Əl-Şa  da  di, Mi  sir par -
la  men  ti  nin Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin 
rəh  bə  ri Kə  rim Ab  del  kə  rim Dər  viş, 
Hin  dis  tan par  la  men  ti  nin üz  vü San  jay 
Jais  val, Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın 
Sədr müavi  ni Kons  tan  tin Ko  sa  çev, 
TÜRK  PA-nın baş ka  ti  bi Meh  met Sü -
rey  ya Er,  Ərəb par  la  men  ti  nin Səd  ri 
Adel bin Əb  dül  rəh  man əl-Asu  mi, 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nı  n 
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baş ka  ti  bi Asəf Ha  cı  yev və Ku  ba Mil  li 
As  samb  le  ya  sı Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə -
si  nin rəh  bə  ri Yo  lan  da Fer  rer Qo  mez 
çı  xış edə  rək, Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı -
nın Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin tə  sis 
olun  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  yıb, 
təş  ki  la  ta uğur  lar ar  zu  la  yıb  lar. İc  la  sın 
so  nun  da Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin tə  sis olun -
ma  sı  na dair Mad  rid Bə  yan  na  mə  si 
qə  bul edilib. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc  li -
sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Tür  ki  yə 
Bö  yük Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri Mus -
ta  fa Şen  top, Pa  kis  tan Mil  li As  samb -
le  ya  sı  nın Səd  ri Əsəd Qey  sər və 
Ərəb par  la  men  ti  nin Səd  ri Adel bin 
Əb  dül  rəh  man əl-Asu  mi ilə gö  rüş -
lər ke  çi  rib. Gö  rüş  lər  də döv  lət  lə  ri  miz 
ara  sın  da  kı möv  cud mü  na  si  bət  lər, 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın pers -
pek  tiv  lə  ri ge  niş mü  za  ki  rə olu  nub. 
Söh  bət za  ma  nı tə  rəf  ər Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı  nın Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin  
qlo  bal par  la  ment ins  ti  tu  tu  na çev  ri  lə -
cə  yi  nə inam  la  rı  nı ifa  də edib  lər. Spi  ker 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Par  la  ment 
Şə  bə  kə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na dair 
Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü  nü dəs  tək  lə -
dik  lə  ri  nə gö  rə on  la  ra min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rib. 

Həm  kar  la  rı ilə təd  bir çər  çi  və  sin -
də ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər  də Mil  li Məc  lis 
Səd  ri Azər  bay  ca  nın 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  sin  də  əl  də et  di  yi qə  lə  bə 

və re  gion  da ye  ni ya  ran  mış və  ziy -
yət haq  qın  da ge  niş mə  lu  mat ve  rib.  
Spi  ker öl  kə  mi  zin ötən il bey  nəl  xalq 
sə  viy  yə  də ta  nın  mış əra  zi  lə  ri  ni Er  mə -
nis  ta  nın 30 il da  vam edən iş  ğa  lın  dan 
azad edə  rək, öz əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
bər  pa et  mə  si, ha  zır  da Azər  bay  ca  nın 

iş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi  lə  rin  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı bər  pa 
və qu  ru  cu  luq la  yi  hə  lə  ri ba  rə  də da  nı -
şa  raq  bil  di  rib ki, gö  rü  lən iş  lər bi  zim 
1 mil  yon məc  bu  ri köç  kü  nü  mü  zün 
öz yurd  la  rı  na qa  yıt  ma  sı  nı tə  min 
edə  cək.
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MDB PA çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən 
bey  nəl  xalq konf  rans  da “Sə  hiy  yə xid -
mət  lə  ri  nin ha  mı  ya şa  mil olun  ma  sı və 
da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fın məq  səd  lə  ri” möv -
zu  sun  da çı  xış edən spi  ker CO  VID-19 
pan  de  mi  ya  sı döv  rün  də sə  hiy  yə xid -
mət  lə  ri  nin ha  mı  ya şa  mil olun  ma  sı  nın 
va  cib  li  yi is  ti  qa  mə  tin  də konf  ran  sın 
əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yıb. O bil  di  rib 
ki, bu mə  sə  lə  də  əsas və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri müali  cə pro  se  du  ru  nun hər kəs 
üçün əl  ça  tan ol  ma  sı  dır. 

İş  ti  rak  çı  la  ra Azər  bay  can sə  hiy  yə -
si ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən Sədr qeyd 

edib ki, öl  kə  miz  də sə  hiy  yə sis  te  mi -
nin in  ki  şa  fı daim döv  lə  tin diq  qət 
mər  kə  zin  də  dir. Öl  kə rəh  bər  li  yi  nin 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi so  sial si  ya  sət sa  yə -
sin  də döv  lət büd  cə  sin  dən sə  hiy  yə  yə 
ay  rı  lan və  saitin il  bəil ar  tı  rıl  ma  sı tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti  nin yax  şı -
laş  dı  rıl  ma  sı  na və ümu  mi  lik  də xid  mət 
sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si  nə im  kan 
ya  ra  dır. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  nin sə  hiy  yə 
sis  te  min  də ya  ra  dı  lan inf  rast  ruk  tur 
ba  rə  də təd  bir iş  ti  rakçı  la  rı  na ət  raf  ı 
mə  lu  mat ve  rib. O, ha  zır  da tib  bi xid -

mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si 
və əha  li  nin bu xid  mət  lə  rə əl  ça  tan  lı -
ğı  nın tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə öl -
kə  miz  də ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  biq 
olun  du  ğu  nu, bu məq  səd  lə 2016-cı 
il  də İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi  nin ya  ra  dıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə 
çat  dı  rıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri çı  xı  şın  da sə  hiy -
yə sa  hə  sin  də bir sı  ra döv  lət proq  ram  la -
rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də müs  təs  na 
xid  mət  lə  ri olan Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi Hey  dər 

Əli  yev Fon  du  nun fəaliy  yə  ti  ni ay  rı -
ca qeyd edib. Fon  dun şə  kər  li diabet 
və ta  las  se  mi  ya xəs  tə  lə  ri  nə qul  luq və 
müali  cə edil  mə  si, qan  ver  mə ak  si  ya  la  rı, 
ana və uşaq sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma -
sı sa  hə  lə  rin  də bir çox bö  yük la  yi  hə  lər 
ger  çək  ləş  dir  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. 

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin rəh -
bə  ri de  yib ki, 2030-cu ilə  dək sə  hiy  yə 
xid  mət  lə  ri  nin ha  mı  ya şa  mil olun  ma -
sı  nı tə  min et  mək BMT-nin Da  ya  nıq  lı 
İn  ki  şaf Məq  səd  lə  ri çər  çi  və  sin  də əsas 
hə  dəf  ər  dən bi  ri  dir. Azər  bay  can 
öz re  gionun  da 2030-cu ilə  dək olan 
dövr  də Gün  də  li  yin ic  ra  sı  na dair 3-cü 
kö  nül  lü mil  li he  sa  ba  tı təq  dim edən 
ilk döv  lət  dir, dün  ya miq  ya  sın  da isə 
12 öl  kə  dən bi  ri  dir. Da  ya  nıq  lı İn  ki  şaf 
Məq  səd  lə  ri İn  dek  sin  də 100 müm  kün 
bal  dan 72,4 bal top  la  yan Azər  bay -
can 2021-ci ilə  dək Da  ya  nıq  lı İn  ki  şaf 
He  sa  ba  tın  da 165 öl  kə ara  sın  da 55-ci 
ye  ri tu  tub ki, bu da re  gion  da ən yax  şı 
nə  ti  cə  dir. Bun  dan baş  qa, in  san sağ -
lam  lı  ğı öl  kə  nin 2030-cu ilə qə  dər so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın tər  kib his  sə  si 
və 5 mil  li priori  tet  dən bi  ri  dir.

Konf  rans  da Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va son 
il  lə  rin bü  tün dün  ya  da sə  hiy  yə sis  te  mi 
üçün sı  naq döv  rü ol  du  ğu  nu,  bey  nəl -
xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış əra  zi  lə  ri  nin 20 
faizi iş  ğal al  tın  da olan Azər  bay  ca  nın 
Er  mə  nis  ta  nın da  vam  lı hər  bi təx  ri  bat -
la  rı  na və bu  nun nə  ti  cə  sin  də tor  paq -
la  rı  nın azad edil  mə  si üçün baş  lan  mış 
44 gün  lük mü  ha  ri  bə  yə  bax  ma  ya  raq, 
in  fek  si  ya  nın ya  yıl  ma  sı nə  ti  cə  sin  də ya -
ran  mış təh  lü  kə  lə  rə vax  tın  da və adek -
vat reak  si  ya ve  rə  rək cid  di təd  bir  lər 
gör  dü  yü  nü diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca  nın 
ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də bey  nəl  xalq 
fəaliy  yə  ti, bu sa  hə  də BMT və Qo  şul -
ma  ma Hə  rə  ka  tı çər  çi  və  sin  də gö  rü  lən 
iş  lər ba  rə  də konf  rans iş  ti  rak  çı  la  rı  na 
ge  niş mə  lu  mat ve  rib. Pan  de  mi  ya ilə 
mü  ba  ri  zə  də Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si -
nin ro  lun  dan,  par  la  ment  də, ay  rı-ay  rı 
ko  mi  tə  lər  də prob  lem  lə əla  qə  dar  təş  kil 
olu  nan ge  niş mü  za  ki  rə  lər  dən,  bir sı  ra 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  na əha  li ara  sın -
da ko  ro  na  vi  ru  sa yo  lux  ma hal  la  rı  nın 
azal  dıl  ma  sı  na xid  mət edən əla  və və 
də  yi  şik  lik  lər edil  mə  sin  dən söh  bət açıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va əmin  li  yi  ni ifa  də 
edib ki, par  la  men  ta  ri  lər da öz sə -
viy  yə  lə  rin  də əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın 
ümum  bə  şə  ri təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min 
et  mək üçün bü  tün müm  kün təd  bir -
lə  ri gö  rə  cək və bu  nun  la da da  vam  lı 
in  ki  şaf məq  səd  lə  rin  dən bi  ri  nə - sağ -
lam hə  yat tər  zi  nin tə  min edil  mə  si  nə 
və ha  mı üçün ri  fa  hın təş  vi  qi  nə nail 
ola  caq  lar.

Da  ha son  ra Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  MDB PA-nın Şu  ra 
ic  la  sın  da çı  xış edib. Gün  də  lik  də  ki “III 
Av  ra  si  ya Qa  dın Fo  ru  mu  nun ke  çi  ril  mə -
si  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə dair” mə  sə  lə ba  rə  də 
da  nı  şan spi  ker bu fo  ru  mun qa  dın  la  rın 
müx  tə  lif te  ma  tik ses  si  ya  lar  da can  lı 
ün  siy  yət  də ol  ma  la  rı üçün müs  bət rol 
oy  na  dı  ğı  nı de  yib. Par  la  ment Səd  ri 
sülh və eti  mad gün  də  mi  nin for  ma  laş -
ma  sın  da, iq  ti  sa  diy  ya  tın və sə  hiy  yə  nin 
in  ki  şa  fın  da, so  sial trans  for  ma  si  ya  la -
rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də və da  vam  lı 
in  ki  şaf məq  səd  lə  ri  nə nail ol  maq üçün 
müx  tə  lif la  yi  hə  lə  rin iş  lə  nib ha  zır  lan -
ma  sın  da qa  dın  la  rın xü  su  si ro  lunu 
qeyd edib.

Milli Məclisin Sədri MDB PA-nın  
Sura və plenar iclaslarında çıxış etdi

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi par  la  ment nü  ma  yən  də 
he  yə  ti no  yab  rın 24-26-da Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Sankt-Pe  ter  burq şə  hə  rin  də  
ke  çi  ri  lən MDB PA-nın Şu  ra və 53-cü ple  nar ic  las  la  rın  da iş  ti  rak edib. 
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AKTUAL ZƏFƏR

MDB PA çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən 
bey  nəl  xalq konf  rans  da “Sə  hiy  yə xid -
mət  lə  ri  nin ha  mı  ya şa  mil olun  ma  sı və 
da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fın məq  səd  lə  ri” möv -
zu  sun  da çı  xış edən spi  ker CO  VID-19 
pan  de  mi  ya  sı döv  rün  də sə  hiy  yə xid -
mət  lə  ri  nin ha  mı  ya şa  mil olun  ma  sı  nın 
va  cib  li  yi is  ti  qa  mə  tin  də konf  ran  sın 
əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yıb. O bil  di  rib 
ki, bu mə  sə  lə  də  əsas və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri müali  cə pro  se  du  ru  nun hər kəs 
üçün əl  ça  tan ol  ma  sı  dır. 

İş  ti  rak  çı  la  ra Azər  bay  can sə  hiy  yə -
si ba  rə  də mə  lu  mat ve  rən Sədr qeyd 

edib ki, öl  kə  miz  də sə  hiy  yə sis  te  mi -
nin in  ki  şa  fı daim döv  lə  tin diq  qət 
mər  kə  zin  də  dir. Öl  kə rəh  bər  li  yi  nin 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi so  sial si  ya  sət sa  yə -
sin  də döv  lət büd  cə  sin  dən sə  hiy  yə  yə 
ay  rı  lan və  saitin il  bəil ar  tı  rıl  ma  sı tibb 
müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti  nin yax  şı -
laş  dı  rıl  ma  sı  na və ümu  mi  lik  də xid  mət 
sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si  nə im  kan 
ya  ra  dır. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  nin sə  hiy  yə 
sis  te  min  də ya  ra  dı  lan inf  rast  ruk  tur 
ba  rə  də təd  bir iş  ti  rakçı  la  rı  na ət  raf  ı 
mə  lu  mat ve  rib. O, ha  zır  da tib  bi xid -

mət  lə  rin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si 
və əha  li  nin bu xid  mət  lə  rə əl  ça  tan  lı -
ğı  nın tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə öl -
kə  miz  də ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta  nın tət  biq 
olun  du  ğu  nu, bu məq  səd  lə 2016-cı 
il  də İc  ba  ri Tib  bi Sı  ğor  ta üz  rə Döv  lət 
Agent  li  yi  nin ya  ra  dıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə 
çat  dı  rıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri çı  xı  şın  da sə  hiy -
yə sa  hə  sin  də bir sı  ra döv  lət proq  ram  la -
rı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də müs  təs  na 
xid  mət  lə  ri olan Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi Hey  dər 

Əli  yev Fon  du  nun fəaliy  yə  ti  ni ay  rı -
ca qeyd edib. Fon  dun şə  kər  li diabet 
və ta  las  se  mi  ya xəs  tə  lə  ri  nə qul  luq və 
müali  cə edil  mə  si, qan  ver  mə ak  si  ya  la  rı, 
ana və uşaq sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma -
sı sa  hə  lə  rin  də bir çox bö  yük la  yi  hə  lər 
ger  çək  ləş  dir  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. 

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin rəh -
bə  ri de  yib ki, 2030-cu ilə  dək sə  hiy  yə 
xid  mət  lə  ri  nin ha  mı  ya şa  mil olun  ma -
sı  nı tə  min et  mək BMT-nin Da  ya  nıq  lı 
İn  ki  şaf Məq  səd  lə  ri çər  çi  və  sin  də əsas 
hə  dəf  ər  dən bi  ri  dir. Azər  bay  can 
öz re  gionun  da 2030-cu ilə  dək olan 
dövr  də Gün  də  li  yin ic  ra  sı  na dair 3-cü 
kö  nül  lü mil  li he  sa  ba  tı təq  dim edən 
ilk döv  lət  dir, dün  ya miq  ya  sın  da isə 
12 öl  kə  dən bi  ri  dir. Da  ya  nıq  lı İn  ki  şaf 
Məq  səd  lə  ri İn  dek  sin  də 100 müm  kün 
bal  dan 72,4 bal top  la  yan Azər  bay -
can 2021-ci ilə  dək Da  ya  nıq  lı İn  ki  şaf 
He  sa  ba  tın  da 165 öl  kə ara  sın  da 55-ci 
ye  ri tu  tub ki, bu da re  gion  da ən yax  şı 
nə  ti  cə  dir. Bun  dan baş  qa, in  san sağ -
lam  lı  ğı öl  kə  nin 2030-cu ilə qə  dər so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın tər  kib his  sə  si 
və 5 mil  li priori  tet  dən bi  ri  dir.

Konf  rans  da Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va son 
il  lə  rin bü  tün dün  ya  da sə  hiy  yə sis  te  mi 
üçün sı  naq döv  rü ol  du  ğu  nu,  bey  nəl -
xalq sə  viy  yə  də ta  nın  mış əra  zi  lə  ri  nin 20 
faizi iş  ğal al  tın  da olan Azər  bay  ca  nın 
Er  mə  nis  ta  nın da  vam  lı hər  bi təx  ri  bat -
la  rı  na və bu  nun nə  ti  cə  sin  də tor  paq -
la  rı  nın azad edil  mə  si üçün baş  lan  mış 
44 gün  lük mü  ha  ri  bə  yə  bax  ma  ya  raq, 
in  fek  si  ya  nın ya  yıl  ma  sı nə  ti  cə  sin  də ya -
ran  mış təh  lü  kə  lə  rə vax  tın  da və adek -
vat reak  si  ya ve  rə  rək cid  di təd  bir  lər 
gör  dü  yü  nü diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca  nın 
ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də bey  nəl  xalq 
fəaliy  yə  ti, bu sa  hə  də BMT və Qo  şul -
ma  ma Hə  rə  ka  tı çər  çi  və  sin  də gö  rü  lən 
iş  lər ba  rə  də konf  rans iş  ti  rak  çı  la  rı  na 
ge  niş mə  lu  mat ve  rib. Pan  de  mi  ya ilə 
mü  ba  ri  zə  də Azər  bay  can Mil  li Məc  li  si -
nin ro  lun  dan,  par  la  ment  də, ay  rı-ay  rı 
ko  mi  tə  lər  də prob  lem  lə əla  qə  dar  təş  kil 
olu  nan ge  niş mü  za  ki  rə  lər  dən,  bir sı  ra 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  na əha  li ara  sın -
da ko  ro  na  vi  ru  sa yo  lux  ma hal  la  rı  nın 
azal  dıl  ma  sı  na xid  mət edən əla  və və 
də  yi  şik  lik  lər edil  mə  sin  dən söh  bət açıb.

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va əmin  li  yi  ni ifa  də 
edib ki, par  la  men  ta  ri  lər da öz sə -
viy  yə  lə  rin  də əha  li  nin sağ  lam  lı  ğı  nın 
ümum  bə  şə  ri təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min 
et  mək üçün bü  tün müm  kün təd  bir -
lə  ri gö  rə  cək və bu  nun  la da da  vam  lı 
in  ki  şaf məq  səd  lə  rin  dən bi  ri  nə - sağ -
lam hə  yat tər  zi  nin tə  min edil  mə  si  nə 
və ha  mı üçün ri  fa  hın təş  vi  qi  nə nail 
ola  caq  lar.

Da  ha son  ra Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  MDB PA-nın Şu  ra 
ic  la  sın  da çı  xış edib. Gün  də  lik  də  ki “III 
Av  ra  si  ya Qa  dın Fo  ru  mu  nun ke  çi  ril  mə -
si  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə dair” mə  sə  lə ba  rə  də 
da  nı  şan spi  ker bu fo  ru  mun qa  dın  la  rın 
müx  tə  lif te  ma  tik ses  si  ya  lar  da can  lı 
ün  siy  yət  də ol  ma  la  rı üçün müs  bət rol 
oy  na  dı  ğı  nı de  yib. Par  la  ment Səd  ri 
sülh və eti  mad gün  də  mi  nin for  ma  laş -
ma  sın  da, iq  ti  sa  diy  ya  tın və sə  hiy  yə  nin 
in  ki  şa  fın  da, so  sial trans  for  ma  si  ya  la -
rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də və da  vam  lı 
in  ki  şaf məq  səd  lə  ri  nə nail ol  maq üçün 
müx  tə  lif la  yi  hə  lə  rin iş  lə  nib ha  zır  lan -
ma  sın  da qa  dın  la  rın xü  su  si ro  lunu 
qeyd edib.

Milli Məclisin Sədri MDB PA-nın  
Sura və plenar iclaslarında çıxış etdi

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi par  la  ment nü  ma  yən  də 
he  yə  ti no  yab  rın 24-26-da Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Sankt-Pe  ter  burq şə  hə  rin  də  
ke  çi  ri  lən MDB PA-nın Şu  ra və 53-cü ple  nar ic  las  la  rın  da iş  ti  rak edib. 



No  yab  rın 26-da MDB Par  la  ment -
lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı  nın 53-cü ple  nar 
ic  la  sı ke  çi  ri  lib. Təd  bir  də çı  xış edən Mil -
li Məc  li  sin Səd  ri bil  di  rib ki, bey  nəl  xalq 
miq  yas  da öz qu  ru  cu  luq im  kan  la  rı  nı 
real  laş  dır  ma  ğa qa  dir olan par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın əhə  miy  yə  ti art  maq  da 
da  vam edir.

Spi  ker III Av  ra  si  ya Qa  dın Fo  ru -
mu  nun əhə  miy  yə  ti  ni qeyd edib, ca  ri 
ilin may ayın  da ke  çi  ril  miş IX Ne  va 
bey  nəl  xalq eko  lo  ji konq  res müs  tə  vi -
sin  də par  la  men  ta  ri  lə  rin qlo  bal eko  lo  ji 
dialo  qu da  vam et  dir  mə  lə  ri  nin önəm  li 
ol  du  ğu  nu söy  lə  yib. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öz nit  qin  də öl -
kə  mi  zin növ  bə  ti il  də MDB-yə üzv 
döv  lət  lə  rin Gənc  lər Par  la  ment  lə  rara  sı 
As  samb  le  ya  sı  na sədr  li  yi bö  yük məm -
nu  niy  yət  lə qə  bul et  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. 
O, əmin  lik  lə bil  di  rib ki, gənc par  la -
men  ta  ri  lər As  samb  le  ya  ya üzv döv -
lət  lər ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı 
pro  se  si  nə öz töh  fə  lə  ri  ni ver  mək  də 
da  vam edə  cək  lər.

Öz çı  xı  şın  da spi  ker er  mə  ni iş  ğa -
lın  dan azad edi  lən əra  zi  lə  ri  miz  də  
ge  niş  miq  yas  lı ye  ni  dən  qur  ma və bər  pa 
iş  lə  ri, məc  bu  ri köç  kün  lə  rin, er  mə  ni 
iş  ğa  lın  dan əziy  yət çə  kən bir mil  yon -
dan çox in  sa  nın tez  lik  lə öz yurd  la  rı  na 

qay  ta  rı  la  ca  ğı ba  rə  də də mə  lu  mat ve  rib. 
Qeyd olu  nub ki, Azər  bay  can, Er  mə  nis -
tan və Ru  si  ya li  der  lə  ri tə  rə  fin  dən ötən 
il no  yab  rın 10-da im  za  lan  mış üç  tə  rəf -
li bə  ya  nat əsa  sın  da mü  na  qi  şə  yə son 
qo  yu  lub, Azər  bay  can hər iki öl  kə  nin 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nün qar  şı  lıq  lı şə  kil  də 
ta  nın  ma  sı prin  si  pi əsa  sın  da sülh sa  zi  şi -
nin im  za  lan  ma  sı, sər  həd  lə  rin de  li  mi  ta -
si  ya  sı və de  mar  ka  si  ya  sı  na dair Er  mə -
nis  ta  na bir sı  ra tək  lif  ər irə  li sü  rüb. 
Bu, bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma  la  rı  na 
ca  vab ve  rir. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib 
ki, biz re  gion  da sa  bit  lik və fi  ra  van  lıq 
is  tə  yi  rik, mü  ha  ri  bə haq  qın  da yox, sülh 
və gə  lə  cək ba  rə  də da  nış  maq is  tə  yi  rik.

Çı  xı  şı  nın so  nun  da Azər  bay  can par -
la  men  ti  nin Səd  ri ic  las iş  ti  rak  çı  la  rı  nın  
bun  dan son  ra da qar  şı  lıq  lı hör  mət və 
dəs  tə  yə söy  kə  nən prin  sip  lər əsa  sın  da 
As  samb  le  ya çər  çi  və  sin  də əmək  daş -
lı  ğın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə ha  zır 
ol  duq  la  rı  na əmin  li  yi  ni ifa  də edib. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 
baş  çı  la  rı ilə bir sı  ra 
gö  rüş  lər ke  çi  rib

Sə  fər  çər  çi  və  sin  də Ru  si  ya Fe  de -
ra  si  ya  sı Fe  de  ral Məc  li  si Fe  de  ra  si  ya 

Şu  ra  sı  nın Səd  ri Va  len  ti  na Mat  vi  yen -
ko ilə gö  rü  şən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va gə  lən il öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin 
qu  rul  ma  sı  nın 30-cu il  dö  nü  mü  nün 
ta  mam ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı -
rıb. Qeyd  edi  lib ki, bu il  lər ər  zin  də 
Azər  bay  can  la Ru  si  ya ara  sın  da bir çox 
sa  hə  lə  ri əha  tə edən uğur  lu əla  qə  lər 
qu  ru  lub. Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na -
si  bət  lə  rin st  ra  te  ji xa  rak  ter da  şı  dı  ğı  nı 
bil  di  rən Sədr əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa -
fın  da iki öl  kə  nin döv  lət baş  çı  la  rı  nın 
ro  lu  nu xü  su  si vur  ğu  la  yıb. Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va ötən il no  yab  rın 10-da 
Azər  bay  can və Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri, 
Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri tə  rə  fin  dən 
im  za  la  nan üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tın ic  ra  sı -
nın va  cib  li  yi  ni də söy  lə  yib. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri no  yab  rın 
16-da döv  lət sər  hə  din  də Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən təx  ri  bat  lar nə  ti -
cə  sin  də baş ve  rən dö  yüş əmə  liy  yat  la -
rı ba  rə  də mə  lu  mat ve  rə  rək, qeyd edib 
ki, bu təx  ri  bat nə  ti  cə  sin  də 7 nə  fər hər -
bi qul  luq  çu  muz şə  hid olub və hə  lak 
olan  lar ara  sın  da sülh  mə  ram  lı  lar da 
var. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Va  len  ti  na Mat -
vi  yen  ko  ya “Qa  ra  bağ iş  ğal  dan əv  vəl 
və son  ra” ad  lı ki  tab da təq  dim edib.

*   *   *

Bey  nəl  xalq Qı  zıl Xaç və Qı  zıl Ay -
pa  ra Cə  miy  yət  lə  ri  nin Bey  nəl  xalq Fe -
de  ra  si  ya  sı  nın Av  ro  pa üz  rə di  rek  to  ru 
xa  nım Bir  qit Bi  şof Eb  be  sen ilə gö  rüş -
də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca  nın 
Bey  nəl  xalq Qı  zıl Xaç və Qı  zıl Ay  pa  ra 
Cə  miy  yət  lə  ri ilə əmək  daş  lı  ğın  dan 
söz açıb. Bir sı  ra mə  sə  lə  lə  rə to  xu  nan 
Sədr bi  rin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də 
4 mi  nə ya  xın it  kin dü  şən azər  bay  can -
lı  la  rın ta  le  yi ba  rə  də hə  lə də mə  lu  mat 
ol  ma  dı  ğı  nı bil  di  rib. Söh  bət za  ma  nı 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va “Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si” ifa  də  si  nə is  ti  nad et  mə -
yin yol  ve  ril  məz ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək 
qeyd edib ki, “Dağ  lıq Qa  ra  bağ” ad  lı 
in  zi  ba  ti əra  zi va  hi  di yox  dur. Azər -
bay  can ötən il Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
qa  zan  dı  ğı ta  ri  xi zə  fər  lə öz əra  zi bü -
töv  lü  yü  nü bər  pa et  di və bu  nun  la da 
öl  kə  miz həm də BMT Təh  lü  kə  siz  lik 
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Şu  ra  sı  nın qət  na  mə  lə  ri  ni özü ye  ri  nə 
ye  tir  di. 

Söh  bət za  ma  nı di  gər mə  sə  lə  lər ba -
rə  də də fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb.

*   *   *

Ümum  dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın 
Av  ro  pa Re  gional Bü  ro  su  nun di  rek  to -
ru Hans Klu  qe ilə gö  rüş  də Mil  li Məc  li -
sin Səd  ri Azər  bay  ca  nın ÜST ilə uğur  lu 
əmək  daş  lı  ğın  dan da  nışıb. Spi  ker 
təd  bir  də Azər  bay  can  da ko  ro  na  vi  rus 
in  fek  si  ya  sı  na qar  şı mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri 
haq  qın  da mə  lu  mat ve  rib. Sa  hi  bə Qa  fa -
ro  va bil  di  rib ki, öl  kə  miz qı  sa müd  dət 
ər  zin  də 30-dan çox öl  kə  yə və bey  nəl -
xalq təş  ki  la  ta ma  liy  yə və hu  ma  ni  tar 
yar  dım gös  tə  rib, o cüm  lə  dən ÜST-ə 
10 mil  yon dol  lar məb  lə  ğin  də kö  nül  lü 
yar  dım edib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
tə  şəb  bü  sü ilə 2020-ci ilin ap  re  lin  də ke -
çi  ri  lən Türk Şu  ra  sı  nın sam  mi  ti, hə  min 
ilin ma  yın  da Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
Zir  və Gö  rü  şü və BMT Baş As  samb  le -
ya  sı  nın döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı 
sə  viy  yə  sin  də xü  su  si ses  si  ya  sı təs  diq -
lə  yir ki, Azər  bay  can qlo  bal prob  lem -
lə  rin həl  li üçün mə  su  liy  yət da  şı  ma  ğa 
ha  zır olan güc  lü döv  lət  dir. 

Öz növ  bə  sin  də Ümum  dün  ya Sə -
hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın Av  ro  pa Re  gional 
Bü  ro  su  nun di  rek  to  ru Azər  bay  ca  nın 
pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  yə ver  di  yi 
töh  fə  lə  ri və pan  de  mi  ya  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üçün gös  tər  di  yi səy  lə  ri 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. Hans Klu  qe 
bu pro  se  sin in  di də uğur  la da  vam et -
di  ril  mə  sin  dən ra  zı  lı  ğı  nı bil  di  rib.

*   *   *

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa -
ro  va Öz  bə  kis  tan Ali Məc  li  si Se  na  tı  nın 
Səd  ri Tən  zi  lə Nar  ba  ye  va ilə gö  rüş  də 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
uğur  lu in  ki  şa  fın  dan söz açıb. 

Spi  ker qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar ara -
sın  da da əmək  daş  lı  ğın uğur  la in  ki  şaf 
et  di  yi  ni bil  di  rə  rək, söyləyib ki, Azər -
bay  can və Öz  bə  kis  ta  nın par  la  ment -
lə  rin  də fəaliy  yət gös  tə  rən par  la  ment -
lə  ra  ra  sı dost  luq qrup  la  rı iki  tə  rəf  i 
əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si  ni 
ve  rir.



No  yab  rın 26-da MDB Par  la  ment -
lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı  nın 53-cü ple  nar 
ic  la  sı ke  çi  ri  lib. Təd  bir  də çı  xış edən Mil -
li Məc  li  sin Səd  ri bil  di  rib ki, bey  nəl  xalq 
miq  yas  da öz qu  ru  cu  luq im  kan  la  rı  nı 
real  laş  dır  ma  ğa qa  dir olan par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın əhə  miy  yə  ti art  maq  da 
da  vam edir.

Spi  ker III Av  ra  si  ya Qa  dın Fo  ru -
mu  nun əhə  miy  yə  ti  ni qeyd edib, ca  ri 
ilin may ayın  da ke  çi  ril  miş IX Ne  va 
bey  nəl  xalq eko  lo  ji konq  res müs  tə  vi -
sin  də par  la  men  ta  ri  lə  rin qlo  bal eko  lo  ji 
dialo  qu da  vam et  dir  mə  lə  ri  nin önəm  li 
ol  du  ğu  nu söy  lə  yib. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öz nit  qin  də öl -
kə  mi  zin növ  bə  ti il  də MDB-yə üzv 
döv  lət  lə  rin Gənc  lər Par  la  ment  lə  rara  sı 
As  samb  le  ya  sı  na sədr  li  yi bö  yük məm -
nu  niy  yət  lə qə  bul et  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb. 
O, əmin  lik  lə bil  di  rib ki, gənc par  la -
men  ta  ri  lər As  samb  le  ya  ya üzv döv -
lət  lər ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı 
pro  se  si  nə öz töh  fə  lə  ri  ni ver  mək  də 
da  vam edə  cək  lər.

Öz çı  xı  şın  da spi  ker er  mə  ni iş  ğa -
lın  dan azad edi  lən əra  zi  lə  ri  miz  də  
ge  niş  miq  yas  lı ye  ni  dən  qur  ma və bər  pa 
iş  lə  ri, məc  bu  ri köç  kün  lə  rin, er  mə  ni 
iş  ğa  lın  dan əziy  yət çə  kən bir mil  yon -
dan çox in  sa  nın tez  lik  lə öz yurd  la  rı  na 

qay  ta  rı  la  ca  ğı ba  rə  də də mə  lu  mat ve  rib. 
Qeyd olu  nub ki, Azər  bay  can, Er  mə  nis -
tan və Ru  si  ya li  der  lə  ri tə  rə  fin  dən ötən 
il no  yab  rın 10-da im  za  lan  mış üç  tə  rəf -
li bə  ya  nat əsa  sın  da mü  na  qi  şə  yə son 
qo  yu  lub, Azər  bay  can hər iki öl  kə  nin 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nün qar  şı  lıq  lı şə  kil  də 
ta  nın  ma  sı prin  si  pi əsa  sın  da sülh sa  zi  şi -
nin im  za  lan  ma  sı, sər  həd  lə  rin de  li  mi  ta -
si  ya  sı və de  mar  ka  si  ya  sı  na dair Er  mə -
nis  ta  na bir sı  ra tək  lif  ər irə  li sü  rüb. 
Bu, bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma  la  rı  na 
ca  vab ve  rir. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va bil  di  rib 
ki, biz re  gion  da sa  bit  lik və fi  ra  van  lıq 
is  tə  yi  rik, mü  ha  ri  bə haq  qın  da yox, sülh 
və gə  lə  cək ba  rə  də da  nış  maq is  tə  yi  rik.

Çı  xı  şı  nın so  nun  da Azər  bay  can par -
la  men  ti  nin Səd  ri ic  las iş  ti  rak  çı  la  rı  nın  
bun  dan son  ra da qar  şı  lıq  lı hör  mət və 
dəs  tə  yə söy  kə  nən prin  sip  lər əsa  sın  da 
As  samb  le  ya çər  çi  və  sin  də əmək  daş -
lı  ğın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə ha  zır 
ol  duq  la  rı  na əmin  li  yi  ni ifa  də edib. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 
baş  çı  la  rı ilə bir sı  ra 
gö  rüş  lər ke  çi  rib

Sə  fər  çər  çi  və  sin  də Ru  si  ya Fe  de -
ra  si  ya  sı Fe  de  ral Məc  li  si Fe  de  ra  si  ya 

Şu  ra  sı  nın Səd  ri Va  len  ti  na Mat  vi  yen -
ko ilə gö  rü  şən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va gə  lən il öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin 
qu  rul  ma  sı  nın 30-cu il  dö  nü  mü  nün 
ta  mam ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı -
rıb. Qeyd  edi  lib ki, bu il  lər ər  zin  də 
Azər  bay  can  la Ru  si  ya ara  sın  da bir çox 
sa  hə  lə  ri əha  tə edən uğur  lu əla  qə  lər 
qu  ru  lub. Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na -
si  bət  lə  rin st  ra  te  ji xa  rak  ter da  şı  dı  ğı  nı 
bil  di  rən Sədr əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki  şa -
fın  da iki öl  kə  nin döv  lət baş  çı  la  rı  nın 
ro  lu  nu xü  su  si vur  ğu  la  yıb. Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va ötən il no  yab  rın 10-da 
Azər  bay  can və Ru  si  ya pre  zi  dent  lə  ri, 
Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri tə  rə  fin  dən 
im  za  la  nan üç  tə  rəf  i bə  ya  na  tın ic  ra  sı -
nın va  cib  li  yi  ni də söy  lə  yib. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri no  yab  rın 
16-da döv  lət sər  hə  din  də Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fin  dən tö  rə  di  lən təx  ri  bat  lar nə  ti -
cə  sin  də baş ve  rən dö  yüş əmə  liy  yat  la -
rı ba  rə  də mə  lu  mat ve  rə  rək, qeyd edib 
ki, bu təx  ri  bat nə  ti  cə  sin  də 7 nə  fər hər -
bi qul  luq  çu  muz şə  hid olub və hə  lak 
olan  lar ara  sın  da sülh  mə  ram  lı  lar da 
var. Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Va  len  ti  na Mat -
vi  yen  ko  ya “Qa  ra  bağ iş  ğal  dan əv  vəl 
və son  ra” ad  lı ki  tab da təq  dim edib.

*   *   *

Bey  nəl  xalq Qı  zıl Xaç və Qı  zıl Ay -
pa  ra Cə  miy  yət  lə  ri  nin Bey  nəl  xalq Fe -
de  ra  si  ya  sı  nın Av  ro  pa üz  rə di  rek  to  ru 
xa  nım Bir  qit Bi  şof Eb  be  sen ilə gö  rüş -
də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca  nın 
Bey  nəl  xalq Qı  zıl Xaç və Qı  zıl Ay  pa  ra 
Cə  miy  yət  lə  ri ilə əmək  daş  lı  ğın  dan 
söz açıb. Bir sı  ra mə  sə  lə  lə  rə to  xu  nan 
Sədr bi  rin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də 
4 mi  nə ya  xın it  kin dü  şən azər  bay  can -
lı  la  rın ta  le  yi ba  rə  də hə  lə də mə  lu  mat 
ol  ma  dı  ğı  nı bil  di  rib. Söh  bət za  ma  nı 
Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va “Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si” ifa  də  si  nə is  ti  nad et  mə -
yin yol  ve  ril  məz ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək 
qeyd edib ki, “Dağ  lıq Qa  ra  bağ” ad  lı 
in  zi  ba  ti əra  zi va  hi  di yox  dur. Azər -
bay  can ötən il Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də 
qa  zan  dı  ğı ta  ri  xi zə  fər  lə öz əra  zi bü -
töv  lü  yü  nü bər  pa et  di və bu  nun  la da 
öl  kə  miz həm də BMT Təh  lü  kə  siz  lik 
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Şu  ra  sı  nın qət  na  mə  lə  ri  ni özü ye  ri  nə 
ye  tir  di. 

Söh  bət za  ma  nı di  gər mə  sə  lə  lər ba -
rə  də də fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rı  lıb.

*   *   *

Ümum  dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın 
Av  ro  pa Re  gional Bü  ro  su  nun di  rek  to -
ru Hans Klu  qe ilə gö  rüş  də Mil  li Məc  li -
sin Səd  ri Azər  bay  ca  nın ÜST ilə uğur  lu 
əmək  daş  lı  ğın  dan da  nışıb. Spi  ker 
təd  bir  də Azər  bay  can  da ko  ro  na  vi  rus 
in  fek  si  ya  sı  na qar  şı mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri 
haq  qın  da mə  lu  mat ve  rib. Sa  hi  bə Qa  fa -
ro  va bil  di  rib ki, öl  kə  miz qı  sa müd  dət 
ər  zin  də 30-dan çox öl  kə  yə və bey  nəl -
xalq təş  ki  la  ta ma  liy  yə və hu  ma  ni  tar 
yar  dım gös  tə  rib, o cüm  lə  dən ÜST-ə 
10 mil  yon dol  lar məb  lə  ğin  də kö  nül  lü 
yar  dım edib. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
tə  şəb  bü  sü ilə 2020-ci ilin ap  re  lin  də ke -
çi  ri  lən Türk Şu  ra  sı  nın sam  mi  ti, hə  min 
ilin ma  yın  da Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın 
Zir  və Gö  rü  şü və BMT Baş As  samb  le -
ya  sı  nın döv  lət və hö  ku  mət baş  çı  la  rı 
sə  viy  yə  sin  də xü  su  si ses  si  ya  sı təs  diq -
lə  yir ki, Azər  bay  can qlo  bal prob  lem -
lə  rin həl  li üçün mə  su  liy  yət da  şı  ma  ğa 
ha  zır olan güc  lü döv  lət  dir. 

Öz növ  bə  sin  də Ümum  dün  ya Sə -
hiy  yə Təş  ki  la  tı  nın Av  ro  pa Re  gional 
Bü  ro  su  nun di  rek  to  ru Azər  bay  ca  nın 
pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  yə ver  di  yi 
töh  fə  lə  ri və pan  de  mi  ya  nın ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı üçün gös  tər  di  yi səy  lə  ri 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. Hans Klu  qe 
bu pro  se  sin in  di də uğur  la da  vam et -
di  ril  mə  sin  dən ra  zı  lı  ğı  nı bil  di  rib.

*   *   *

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa -
ro  va Öz  bə  kis  tan Ali Məc  li  si Se  na  tı  nın 
Səd  ri Tən  zi  lə Nar  ba  ye  va ilə gö  rüş  də 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
uğur  lu in  ki  şa  fın  dan söz açıb. 

Spi  ker qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar ara -
sın  da da əmək  daş  lı  ğın uğur  la in  ki  şaf 
et  di  yi  ni bil  di  rə  rək, söyləyib ki, Azər -
bay  can və Öz  bə  kis  ta  nın par  la  ment -
lə  rin  də fəaliy  yət gös  tə  rən par  la  ment -
lə  ra  ra  sı dost  luq qrup  la  rı iki  tə  rəf  i 
əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si  ni 
ve  rir.
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali
BaşKomandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi iləAzərbaycan
SilahlıQüvvələrinin44günlükVətənmüharibəsindəqə
ləbəsişərəfinətəsisedilmişZəfərGünübuilnoyabrın8də
ilk dəfə qeyd ediləcəkdir. Azərbaycan xalqının və dövlə
tininqüdrətinin rəmzinəçevrilmişbumöhtəşəmZəfərin
tarixiəhəmiyyətibirəsrinhüdudlarınasığmır.44günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının
30illikişğalınasonqoyulması,dövlətimizinərazibütöv
lüyününtəminedilməsi iləbirlikdə,son ikiyüz iləyaxın
dövrdəAzərbaycanxalqınaçoxsaylımilli fəlakətlərgəti
rənermənişovinizminəvəekspansionizminəsarsıdıcızər
bəendirilmişvəxalqımızıntarixitaleyiiləbağlıolanson
dərəcəmühümbirməsələhəlledilmişdir.
Məlumolduğukimi,XIXəsrinəvvəllərindəçarRusiyası

ArazçayındanşimaldayerləşənAzərbaycanxanlıqlarını
işğaletdikdənsonrabölgəninetnikmənzərəsinidəyişdi
ribözdayaqlarınımöhkəmləndirməküçünbütünXIXəsr
boyu İrandan və Türkiyədən 1milyondan çox ermənini
CənubiQafqazaköçürmüşdür.Bölgənindemoqrafikmən
zərəsinin dəyişdirilməsi ilə yanaşı, erməni diniideoloji
ekspansiyasınadarəvacverilmişdir.1836cıildəçarhöku
mətiQarabağdakıalbanxristiankilsəsiniermənikilsəsinə
tabeetmişdir.BundansonraEçmiədzinermənikilsəsial
banlarınetnikmədəniirsini,albanədəbiyyatınıvətarixini
özadınaçıxaraqmənimsəmişdir.
XIXəsrinsonlarınayaxınermənişovinistləri“Armena

kan”, “Hnçak” və “Daşnaksütyun” kimimillətçi partiya
lar yaradaraqdənizdəndənizə “Böyük Ermənistan”mifi
ilə bağlı ideyanın həyata keçirilməsinə silahlı mübarizə
vəterroryolu iləzəminhazırlamağabaşlamışlar.1905–
1907ciillərdə,habelə1918ciildəonlarBakıda,Tiflisdə,
İrəvanda,Naxçıvanda,Gəncədə,Qarabağda,Zəngəzurda,
Göyçədəvədigəryerlərdəazərbaycanlılarakütləvişəkildə
divan tutmuş, şəhərvəkəndləriyandırmış,uşaqları,qa
dınları,qocalarımisilsizqəddarlıqlaöldürmüşlər.Erməni
vəhşiliyindənsağqurtarabilənonminlərləazərbaycan
lı doğma yurdyuvasını tərk etməyə məcbur olmuşdur.
Azərbaycanlılardantəmizlənənərazilər1918ciildəmüs
təqilliyini elan etmiş Ermənistan Respublikasına qatıl
mışdır.ErmənistandavəAzərbaycandasovethakimiyyəti
qurulduqdan sonrabolşevik rejimininəli iləAzərbaycan
torpaqlarınındahabirhissəsi,ocümlədənQərbiZəngəzur
Ermənistanıntərkibinədaxiledilmiş,nəticədəonunərazisi
9,8minkvadratkilometrdən29,8minkvadratkilometrə
çatdırılmışdır.

Azərbaycanlılaraqarşıdüşmənçiliksiyasətisovethaki
miyyəti illərindədədavametdirilmişdir.Ermənistanəra
zisindəqalan,atababatorpaqlarındaellikləyaşayanyüz
minlərlə azərbaycanlıya muxtariyyət verilmədiyi halda,
Azərbaycanərazisindəermənilərüçünqondarma “Dağ
lıqQarabağMuxtarVilayəti” təşkil edilmişdir. SSRİ rəh
bərliyinin köməyi ilə Ermənistan SSRin hakim dairələri
1948–1953cü illərdə Ermənistandan yüzminlərlə azər
baycanlının deportasiya edilməsinə nail olmuşlar. Azər
baycanlılara qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası
aparılmışdır.Sonyüz ildənartıqdövrdəermənixalqının
birneçənəslimillimüstəsnalıqruhundatərbiyəedilmiş
dir.Erməni“alim”lərininsəyləri iləbölgənintarixisaxta
laşdırılmış,ermənidövlətininolmayantarixiuydurulmuş,
Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr bilərəkdən təhrif
edilmişdir.
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını həyata keçirmək

üçünErmənistanın1988ciildəbaşladığı,1992ciildəisə
miqyasını genişləndirdiyi etnik təmizləmə siyasəti və iş
ğalçılıqmüharibəsi nəticəsindəAzərbaycanRespublikası
ərazisinin20faiziişğalolunmuş,Ermənistanərazisindən
vəAzərbaycanın işğal edilmişbölgəsindən1milyondan
çox azərbaycanlı qovulmuşdur. Azərbaycanlılara qarşı
millinifrət vədüşmənçilikdənqaynaqlananağır cinayət
aktlarıhəyatakeçirilmiş,XXəsrinəndəhşətli faciələrin
dənolanXocalısoyqırımı,birsıradigərqətliaməməlləri
törədilmişdir.
1994cüilinmayındamünaqişəninsülhyoluiləhəlli

nəşəraityaratmaqməqsədiiləErmənistanlaAzərbaycan
arasındakıcəbhəxəttindəatəşkəselanolunduqdanson
raErmənistanrəhbərliyininbütünfəaliyyətimünaqişənin
həllinədeyil, işğalınnəticələrininmöhkəmləndirilməsinə
yönəlmişdir. Azərbaycan Respublikasının suverenliyini,
ərazibütövlüyünüvəsərhədlərinin toxunulmazlığınıbir
mənalı şəkildə təsdiqləyən və Ermənistan silahlı qüvvə
lərininişğaletdikləriAzərbaycanərazilərindəndərhalvə
qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik
Şurasının1993cüildəqəbuletdiyi822,853,874və884
nömrəliqətnamələrə,eləcədəBMTBaşMəclisinin2008ci
ildəqəbuletdiyi62/243nömrəliqətnaməyə,AvropaPar
lamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının,
İslamƏməkdaşlığıTəşkilatının,digərbeynəlxalqqurum
larınmüxtəlifillərdəqəbuletdikləriqətnamələrəetinasız
lıqgöstərilmişdir.Münaqişəninnizamasalınmasıüçünya
radılmışATƏTinMinskqrupununvasitəçiliyiiləaparılan
danışıqlardanAzərbaycantorpaqlarının işğalınınnəticə

lərinibuvəyadigərşəkildərəsmiləşdirmək,bumümkün
olmadıqdaisəvaxtuzatmaqüçünistifadəedilmişdir.
Ermənistan rəhbərliyi cəzasız qalmasından istifadə

edərək,sülhprosesinibirdəfəlikpozmağacəhdlərgöstər
mişdir.Buməqsədlə2016cıilinaprelayında,2020ciilin
iyul vəavqustaylarındaAzərbaycanSilahlıQüvvələrinə
qarşı təxribatlartörədilmişdir.Həmintəxribatlaracavab
olaraqAzərbaycanRespublikasınıngördüyütədbirlərEr
mənistansilahlıqüvvələrinincanlıqüvvəvəhərbitexnika
sarıdanböyükitkilərverməsinəgətiribçıxarmışdır.
Ermənistanrəsmiləriözbəyanatlarıvədavranışlarıilə

sübutetmişlərki,budövlətnəinkiişğalaltındaolanərazi
ləriqaytarmağavəədalətlisülhəldəetməyəhazırlaşmır,
əksinə,Azərbaycanınyeniərazilərini işğaletməkniyyəti
güdür.İşğalolunmuşərazilərdəqanunsuzməskunlaşdır
ma siyasətinin genişləndirilməsi, danışıqların formatını
dəyişdirməyə cəhdlər göstərilməsi, Ermənistan müdafiə
nazirinin “yeni ərazilər üçün yenimüharibə” iddialarını
səsləndirməsi,digərbəyanatlarvəhərəkətlərişğalçıdöv
lətinrəhbərliyininəslniyyətləriniüzəçıxarmışdır.
Azərbaycandövlətininrəhbərliyionilliklərboyubəyan

etmişdirki,AzərbaycanRespublikasıözərazisininbirhis
səsindəsuverenliyininqəsbedilməsinə,torpaqlarınınqul
durcasına zəbt edilməsinə vəqoparılmasınaheç zaman
razıolabilməzvəbütünimkanlardanistifadəedərəkərazi
bütövlüyünün bərpasına nail olacaqdır. 2020ci il sent
yabrın27dəErmənistan silahlıqüvvələrininnövbəti tə
cavüzaktından sonraAzərbaycanRespublikasıBMTnin
Nizamnaməsininverdiyiözünümüdafiəhüququndanisti
fadəedərək,təcavüzkarısülhəməcburetmək,Azərbaycan
torpaqlarınınişğalınasonqoymaqməqsədiiləəkshücum
əməliyyatınabaşlamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali

Baş Komandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
SilahlıQüvvələri44gündavamedənVətənmüharibəsində
heyrətamizqələbələrəldəedərəkdünyahərbtarixinəyeni
şanlısəhifələryazmışlar.İşğalçıqüvvələrəağırzərbələren
dirilmiş,onlarınçoxlusaydacanlıqüvvəsivəhərbitexnika
sıməhvedilmişdir.Ölkəmizinişğalaltındaolanərazisinin
böyükbir hissəsi, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlırayonları,HadrutvəSuqovuşanqəsəbələri,ümu
mən300əyaxınyaşayışməntəqəsiazadedilmişdir.Vətən
müharibəsininənşərəflisəhifələrindənbirinoyabrayının
8dəQarabağınincisivətacı,Azərbaycanmədəniyyətinin
beşiyiolanŞuşanınəsarətdənxilasedildiyigünolmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşısında duruş gətirə

bilməyəcəyini,məhvəməhkumolduğunuanlayanErmə
nistanməğlubiyyətinietirafetmişdir.AzərbaycanSilahlı
QüvvələrininəldəetdiyihərbiZəfərsiyasimüstəvidəqa
zanılan qələbə ilə tamamlanmışdır. 2020ci il noyabrın
10daAzərbaycan,RusiyaprezidentlərininvəErmənistan
başnazirininimzaladıqlarıüçtərəflibəyanat30ildənartıq
davamedənmünaqişəyəsonqoymuşdur.

PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanRes
publikasındahəyatınbütünsahələrindəböyüknailiyyət
lər əldə edilmişdir. Müasir dövrün tələbləri səviyyəsində
qurulmuş sosialiqtisadi inkişaf strategiyası Azərbayca
nıdünyanınəndinamikinkişafedənölkələrindənbirinə
vəCənubiQafqazbölgəsinin lider dövlətinə çevirmişdir.
1993cü ildəUluÖndərHeydərƏliyevhakimiyyətəqa
yıtdıqdansonrabaşlanmış,son18ildəuğurladavamet
dirilmişhərbisiyasətAzərbaycanSilahlıQüvvələriniyük
səkstandartlarəsasındainkişafetdirərəkdünyanın50ən
güclüordususırasınaçıxarmağaimkanvermişdir.
Bütünbuamillər,eləcədəiqtidarlaxalqarasındamöv

cud olan sarsılmaz birlik Ermənistan–Azərbaycan mü
naqişəsinin həllini təmin etmişdir. Erməni şovinistlərinin
Azərbaycanxalqınavədövlətinəqarşıuzundövrərzində
həyatakeçirdiklərietniktəmizləmə,işğalçılıqvəekspan
sionizmsiyasətininqarşısınınalınmasıiləbağlıtariximis
siyauğurlayerinəyetirilmişvətarixiədalətbərpaolun
muşdur.
8NoyabrZəfərimüzəffərAliBaşKomandanınyenil

məz iradəsininvə böyüksərkərdəlikməharətinin,Azər
baycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş əzminin, rəşadətinin,
yüksəkhərbitexniki,mənəvipsixolojihazırlığınınvəpe
şəkarlığının təntənəsiolmuşdur.Azərbaycanınəzəli tari
xitorpağıolanQarabağınvəŞərqiZəngəzurunişğaldan
azadedilməsixalqımızıuzunillərdavamedənməğlu
biyyətacısındanqurtarmışvəonuqalibxalqaçevirmişdir.
Qüdrətli Azərbaycan yerləşdiyi bölgənin siyasi, iqtisadi,
hərbi,humanitarmənzərəsinidəyişməyəqadirolduğunu,
bundansonraheçkəsinonunlagücvətəzyiqdiliilədanı
şabilməyəcəyiniqətiyyətlənümayişetdirmişdir.
AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisiəminolduğu

nubildirirki,44günlükVətənmüharibəsindəAzərbaycan
SilahlıQüvvələrininmöhtəşəmZəfəritəkcəbizimölkəmi
zindeyil,həmdəbütünCənubiQafqazbölgəsininəmin
amanlığı və inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmışdır. Bu
imkanlarınreallaşmasıüçünAzərbaycanRespublikasıEr
mənistanRespublikasıiləbeynəlxalqhüquqprinsiplərinə
və normalarına uyğun olaraq, birbirinin suverenliyinin,
ərazibütövlüyününvəbeynəlxalqsərhədlərinintoxunul
mazlığının qarşılıqlı tanınması və bunlara hörmət edil
məsi əsasındanormalqonşuluqmünasibətləri qurmağa
hazırdır. Azərbaycan RespublikasınınMilliMəclisi bəyan
edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı Azərbaycan
Respublikasınınsuverenliyinivəərazibütövlüyünühədəf
alanqisasçıritorikayavəhərəkətlərəsonverərək,yuxarı
dagöstərilənəsasdaAzərbaycanlaikitərəflimünasibətlər
qurmaqistiqamətindəkonstruktivaddımlaratmağasövq
etməküçüntəsirlitədbirlərgörməlidir.

(Bə  ya  nat Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  si  nin 2021ci il 5 no  yabr ta  rix  li 

ic  la  sın  da qə  bul edil  miş  dir)

8 noyabr – zəfər Günü ilə əlaqədar
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN 
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Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali
BaşKomandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi iləAzərbaycan
SilahlıQüvvələrinin44günlükVətənmüharibəsindəqə
ləbəsişərəfinətəsisedilmişZəfərGünübuilnoyabrın8də
ilk dəfə qeyd ediləcəkdir. Azərbaycan xalqının və dövlə
tininqüdrətinin rəmzinəçevrilmişbumöhtəşəmZəfərin
tarixiəhəmiyyətibirəsrinhüdudlarınasığmır.44günlük
Vətən müharibəsi nəticəsində Azərbaycan torpaqlarının
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rənermənişovinizminəvəekspansionizminəsarsıdıcızər
bəendirilmişvəxalqımızıntarixitaleyiiləbağlıolanson
dərəcəmühümbirməsələhəlledilmişdir.
Məlumolduğukimi,XIXəsrinəvvəllərindəçarRusiyası
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ribözdayaqlarınımöhkəmləndirməküçünbütünXIXəsr
boyu İrandan və Türkiyədən 1milyondan çox ermənini
CənubiQafqazaköçürmüşdür.Bölgənindemoqrafikmən
zərəsinin dəyişdirilməsi ilə yanaşı, erməni diniideoloji
ekspansiyasınadarəvacverilmişdir.1836cıildəçarhöku
mətiQarabağdakıalbanxristiankilsəsiniermənikilsəsinə
tabeetmişdir.BundansonraEçmiədzinermənikilsəsial
banlarınetnikmədəniirsini,albanədəbiyyatınıvətarixini
özadınaçıxaraqmənimsəmişdir.
XIXəsrinsonlarınayaxınermənişovinistləri“Armena

kan”, “Hnçak” və “Daşnaksütyun” kimimillətçi partiya
lar yaradaraqdənizdəndənizə “Böyük Ermənistan”mifi
ilə bağlı ideyanın həyata keçirilməsinə silahlı mübarizə
vəterroryolu iləzəminhazırlamağabaşlamışlar.1905–
1907ciillərdə,habelə1918ciildəonlarBakıda,Tiflisdə,
İrəvanda,Naxçıvanda,Gəncədə,Qarabağda,Zəngəzurda,
Göyçədəvədigəryerlərdəazərbaycanlılarakütləvişəkildə
divan tutmuş, şəhərvəkəndləriyandırmış,uşaqları,qa
dınları,qocalarımisilsizqəddarlıqlaöldürmüşlər.Erməni
vəhşiliyindənsağqurtarabilənonminlərləazərbaycan
lı doğma yurdyuvasını tərk etməyə məcbur olmuşdur.
Azərbaycanlılardantəmizlənənərazilər1918ciildəmüs
təqilliyini elan etmiş Ermənistan Respublikasına qatıl
mışdır.ErmənistandavəAzərbaycandasovethakimiyyəti
qurulduqdan sonrabolşevik rejimininəli iləAzərbaycan
torpaqlarınındahabirhissəsi,ocümlədənQərbiZəngəzur
Ermənistanıntərkibinədaxiledilmiş,nəticədəonunərazisi
9,8minkvadratkilometrdən29,8minkvadratkilometrə
çatdırılmışdır.

Azərbaycanlılaraqarşıdüşmənçiliksiyasətisovethaki
miyyəti illərindədədavametdirilmişdir.Ermənistanəra
zisindəqalan,atababatorpaqlarındaellikləyaşayanyüz
minlərlə azərbaycanlıya muxtariyyət verilmədiyi halda,
Azərbaycanərazisindəermənilərüçünqondarma “Dağ
lıqQarabağMuxtarVilayəti” təşkil edilmişdir. SSRİ rəh
bərliyinin köməyi ilə Ermənistan SSRin hakim dairələri
1948–1953cü illərdə Ermənistandan yüzminlərlə azər
baycanlının deportasiya edilməsinə nail olmuşlar. Azər
baycanlılara qarşı kəskin mənəvi təcavüz kampaniyası
aparılmışdır.Sonyüz ildənartıqdövrdəermənixalqının
birneçənəslimillimüstəsnalıqruhundatərbiyəedilmiş
dir.Erməni“alim”lərininsəyləri iləbölgənintarixisaxta
laşdırılmış,ermənidövlətininolmayantarixiuydurulmuş,
Cənubi Qafqazda baş verən hadisələr bilərəkdən təhrif
edilmişdir.
Azərbaycana qarşı ərazi iddialarını həyata keçirmək

üçünErmənistanın1988ciildəbaşladığı,1992ciildəisə
miqyasını genişləndirdiyi etnik təmizləmə siyasəti və iş
ğalçılıqmüharibəsi nəticəsindəAzərbaycanRespublikası
ərazisinin20faiziişğalolunmuş,Ermənistanərazisindən
vəAzərbaycanın işğal edilmişbölgəsindən1milyondan
çox azərbaycanlı qovulmuşdur. Azərbaycanlılara qarşı
millinifrət vədüşmənçilikdənqaynaqlananağır cinayət
aktlarıhəyatakeçirilmiş,XXəsrinəndəhşətli faciələrin
dənolanXocalısoyqırımı,birsıradigərqətliaməməlləri
törədilmişdir.
1994cüilinmayındamünaqişəninsülhyoluiləhəlli

nəşəraityaratmaqməqsədiiləErmənistanlaAzərbaycan
arasındakıcəbhəxəttindəatəşkəselanolunduqdanson
raErmənistanrəhbərliyininbütünfəaliyyətimünaqişənin
həllinədeyil, işğalınnəticələrininmöhkəmləndirilməsinə
yönəlmişdir. Azərbaycan Respublikasının suverenliyini,
ərazibütövlüyünüvəsərhədlərinin toxunulmazlığınıbir
mənalı şəkildə təsdiqləyən və Ermənistan silahlı qüvvə
lərininişğaletdikləriAzərbaycanərazilərindəndərhalvə
qeydşərtsiz çıxarılmasını tələb edən BMT Təhlükəsizlik
Şurasının1993cüildəqəbuletdiyi822,853,874və884
nömrəliqətnamələrə,eləcədəBMTBaşMəclisinin2008ci
ildəqəbuletdiyi62/243nömrəliqətnaməyə,AvropaPar
lamentinin, Avropa Şurası Parlament Assambleyasının,
İslamƏməkdaşlığıTəşkilatının,digərbeynəlxalqqurum
larınmüxtəlifillərdəqəbuletdikləriqətnamələrəetinasız
lıqgöstərilmişdir.Münaqişəninnizamasalınmasıüçünya
radılmışATƏTinMinskqrupununvasitəçiliyiiləaparılan
danışıqlardanAzərbaycantorpaqlarının işğalınınnəticə

lərinibuvəyadigərşəkildərəsmiləşdirmək,bumümkün
olmadıqdaisəvaxtuzatmaqüçünistifadəedilmişdir.
Ermənistan rəhbərliyi cəzasız qalmasından istifadə

edərək,sülhprosesinibirdəfəlikpozmağacəhdlərgöstər
mişdir.Buməqsədlə2016cıilinaprelayında,2020ciilin
iyul vəavqustaylarındaAzərbaycanSilahlıQüvvələrinə
qarşı təxribatlartörədilmişdir.Həmintəxribatlaracavab
olaraqAzərbaycanRespublikasınıngördüyütədbirlərEr
mənistansilahlıqüvvələrinincanlıqüvvəvəhərbitexnika
sarıdanböyükitkilərverməsinəgətiribçıxarmışdır.
Ermənistanrəsmiləriözbəyanatlarıvədavranışlarıilə

sübutetmişlərki,budövlətnəinkiişğalaltındaolanərazi
ləriqaytarmağavəədalətlisülhəldəetməyəhazırlaşmır,
əksinə,Azərbaycanınyeniərazilərini işğaletməkniyyəti
güdür.İşğalolunmuşərazilərdəqanunsuzməskunlaşdır
ma siyasətinin genişləndirilməsi, danışıqların formatını
dəyişdirməyə cəhdlər göstərilməsi, Ermənistan müdafiə
nazirinin “yeni ərazilər üçün yenimüharibə” iddialarını
səsləndirməsi,digərbəyanatlarvəhərəkətlərişğalçıdöv
lətinrəhbərliyininəslniyyətləriniüzəçıxarmışdır.
Azərbaycandövlətininrəhbərliyionilliklərboyubəyan

etmişdirki,AzərbaycanRespublikasıözərazisininbirhis
səsindəsuverenliyininqəsbedilməsinə,torpaqlarınınqul
durcasına zəbt edilməsinə vəqoparılmasınaheç zaman
razıolabilməzvəbütünimkanlardanistifadəedərəkərazi
bütövlüyünün bərpasına nail olacaqdır. 2020ci il sent
yabrın27dəErmənistan silahlıqüvvələrininnövbəti tə
cavüzaktından sonraAzərbaycanRespublikasıBMTnin
Nizamnaməsininverdiyiözünümüdafiəhüququndanisti
fadəedərək,təcavüzkarısülhəməcburetmək,Azərbaycan
torpaqlarınınişğalınasonqoymaqməqsədiiləəkshücum
əməliyyatınabaşlamışdır.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, müzəffər Ali

Baş Komandan İlhamƏliyevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan
SilahlıQüvvələri44gündavamedənVətənmüharibəsində
heyrətamizqələbələrəldəedərəkdünyahərbtarixinəyeni
şanlısəhifələryazmışlar.İşğalçıqüvvələrəağırzərbələren
dirilmiş,onlarınçoxlusaydacanlıqüvvəsivəhərbitexnika
sıməhvedilmişdir.Ölkəmizinişğalaltındaolanərazisinin
böyükbir hissəsi, o cümlədən Füzuli, Cəbrayıl, Zəngilan,
Qubadlırayonları,HadrutvəSuqovuşanqəsəbələri,ümu
mən300əyaxınyaşayışməntəqəsiazadedilmişdir.Vətən
müharibəsininənşərəflisəhifələrindənbirinoyabrayının
8dəQarabağınincisivətacı,Azərbaycanmədəniyyətinin
beşiyiolanŞuşanınəsarətdənxilasedildiyigünolmuşdur.
Azərbaycan Silahlı Qüvvələri qarşısında duruş gətirə

bilməyəcəyini,məhvəməhkumolduğunuanlayanErmə
nistanməğlubiyyətinietirafetmişdir.AzərbaycanSilahlı
QüvvələrininəldəetdiyihərbiZəfərsiyasimüstəvidəqa
zanılan qələbə ilə tamamlanmışdır. 2020ci il noyabrın
10daAzərbaycan,RusiyaprezidentlərininvəErmənistan
başnazirininimzaladıqlarıüçtərəflibəyanat30ildənartıq
davamedənmünaqişəyəsonqoymuşdur.

PrezidentİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləAzərbaycanRes
publikasındahəyatınbütünsahələrindəböyüknailiyyət
lər əldə edilmişdir. Müasir dövrün tələbləri səviyyəsində
qurulmuş sosialiqtisadi inkişaf strategiyası Azərbayca
nıdünyanınəndinamikinkişafedənölkələrindənbirinə
vəCənubiQafqazbölgəsinin lider dövlətinə çevirmişdir.
1993cü ildəUluÖndərHeydərƏliyevhakimiyyətəqa
yıtdıqdansonrabaşlanmış,son18ildəuğurladavamet
dirilmişhərbisiyasətAzərbaycanSilahlıQüvvələriniyük
səkstandartlarəsasındainkişafetdirərəkdünyanın50ən
güclüordususırasınaçıxarmağaimkanvermişdir.
Bütünbuamillər,eləcədəiqtidarlaxalqarasındamöv

cud olan sarsılmaz birlik Ermənistan–Azərbaycan mü
naqişəsinin həllini təmin etmişdir. Erməni şovinistlərinin
Azərbaycanxalqınavədövlətinəqarşıuzundövrərzində
həyatakeçirdiklərietniktəmizləmə,işğalçılıqvəekspan
sionizmsiyasətininqarşısınınalınmasıiləbağlıtariximis
siyauğurlayerinəyetirilmişvətarixiədalətbərpaolun
muşdur.
8NoyabrZəfərimüzəffərAliBaşKomandanınyenil

məz iradəsininvə böyüksərkərdəlikməharətinin,Azər
baycan Silahlı Qüvvələrinin döyüş əzminin, rəşadətinin,
yüksəkhərbitexniki,mənəvipsixolojihazırlığınınvəpe
şəkarlığının təntənəsiolmuşdur.Azərbaycanınəzəli tari
xitorpağıolanQarabağınvəŞərqiZəngəzurunişğaldan
azadedilməsixalqımızıuzunillərdavamedənməğlu
biyyətacısındanqurtarmışvəonuqalibxalqaçevirmişdir.
Qüdrətli Azərbaycan yerləşdiyi bölgənin siyasi, iqtisadi,
hərbi,humanitarmənzərəsinidəyişməyəqadirolduğunu,
bundansonraheçkəsinonunlagücvətəzyiqdiliilədanı
şabilməyəcəyiniqətiyyətlənümayişetdirmişdir.
AzərbaycanRespublikasınınMilliMəclisiəminolduğu

nubildirirki,44günlükVətənmüharibəsindəAzərbaycan
SilahlıQüvvələrininmöhtəşəmZəfəritəkcəbizimölkəmi
zindeyil,həmdəbütünCənubiQafqazbölgəsininəmin
amanlığı və inkişafı üçün yeni imkanlar yaratmışdır. Bu
imkanlarınreallaşmasıüçünAzərbaycanRespublikasıEr
mənistanRespublikasıiləbeynəlxalqhüquqprinsiplərinə
və normalarına uyğun olaraq, birbirinin suverenliyinin,
ərazibütövlüyününvəbeynəlxalqsərhədlərinintoxunul
mazlığının qarşılıqlı tanınması və bunlara hörmət edil
məsi əsasındanormalqonşuluqmünasibətləri qurmağa
hazırdır. Azərbaycan RespublikasınınMilliMəclisi bəyan
edir ki, beynəlxalq ictimaiyyət Ermənistanı Azərbaycan
Respublikasınınsuverenliyinivəərazibütövlüyünühədəf
alanqisasçıritorikayavəhərəkətlərəsonverərək,yuxarı
dagöstərilənəsasdaAzərbaycanlaikitərəflimünasibətlər
qurmaqistiqamətindəkonstruktivaddımlaratmağasövq
etməküçüntəsirlitədbirlərgörməlidir.

(Bə  ya  nat Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  si  nin 2021ci il 5 no  yabr ta  rix  li 

ic  la  sın  da qə  bul edil  miş  dir)

8 noyabr – zəfər Günü ilə əlaqədar
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI MİLLİ MƏCLİSİNİN 

B Ə Y A N A T I
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De  kab  rın 22-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz  də 
sə  fər  də olan İran İs  lam Res  pub  li -
ka  sı  nın xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri Hü  seyn 
Əmir Ab  dul  la  hian ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker ümid  var ol  du  ğu  nu 
bil  dir  di ki, qo  na  ğın öl  kə  mi  zə ilk 
sə  fə  ri mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin da  ha da 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  nə ye  ni tə -
kan ve  rə  cək. Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  mə  si 
üçün yax  şı şə  rait möv  cud  dur. Mü -
na  si  bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fın  da döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri və 
gö  rüş  lə  ri, on  la  rın si  ya  si ira  də  si mü -
hüm rol oy  na  yır. Yük  sək sə  viy  yə  li 
gö  rüş  lər za  ma  nı apa  rı  lan da  nı  şıq  lar 
və öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da im  za  lan  mış 
sə  nəd  lər əla  qə  lə  ri  mi  zin hü  qu  qi ba -
za  sı  nı təş  kil edir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 44 gün  lük 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də  Ali Baş Ko -
man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  ca  nın Er  mə  nis  ta  nın 
30 il  lik iş  ğa  lı  na son qo  ya  raq, öz 
tor  paq  la  rı  nı qəsb  kar  lar  dan azad 
et  mə  si  və  ha  zır  da iş  ğal  dan azad 
olun  muş əra  zi  lə  ri  miz  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən ge  niş  miq  yas  lı bər  pa və 
qu  ru  cu  luq iş  lə  ri haq  qın  da  qo  na  ğa 
ət  raf   ı mə  lu  mat ver  di.

Spi  ker par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə -
lə  rin döv  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər 
sis  te  min  də ro  lun  dan da  nı  şa  raq, hər 

iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nın -
da dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si  ni,  de  pu  tat  la  rı  mı  zın 
nü  fuz  lu bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da 
qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lı  ğı  nı təq  dir et  di. 

Bil  di  ril  di ki, bu ya  xın  lar  da Mad -
rid  də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
tə  şəb  bü  sü ilə Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka -
tı  nın Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si ya  ra  dı -
lıb. Qu  ru  mun bu par  la  ment öl  çü  sü 
təş  ki  la  ta üzv  öl  kə  lə  ri dü  şün  dü  rən 
mə  sə  lə  lə  rin mü  za  ki  rə  si za  ma  nı va -
hid möv  qe  dən çı  xış et  mək ba  xı  mın -
dan əhə  miy  yət  li  dir. Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri par  la  ment  lə  rin bun  dan son  ra 
da mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na öz 
la  yiq  li töh  fə  si  ni ve  rə  cə  yi  nə ina  mı  nı 
ifa  də et  di.

İran İs  lam Res  pub  li  ka  sı  nın xa  ri -
ci iş  lər na  zi  ri Hü  seyn Əmir Ab  dul -
la  hian öl  kə  mi  zə sə  fə  rin  dən, bu  ra  da 
ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  dən məm  nun 
qal  dı  ğı  nı bil  dir  di və Və  tən mü  ha -
ri  bə  sin  də qa  za  nıl  mış zə  fə  rə gö  rə 
Azər  bay  can xal  qı  nı təb  rik et  di. 
Qo  naq vur  ğu  la  dı ki, onun öl  kə  si 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
hər za  man dəs  tək  lə  yib və döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın si  ya  si ira  də  si sa  yə  sin  də 
mü  na  si  bət  lə  ri  miz  də  key  fi y  yət  cə 
ye  ni mər  hə  lə baş  la  yıb.

Söh  bət  də tə  rəf   ə  ri ma  raq  lan -
dı  ran di  gər mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi   kir  
mü  ba  di  lə  si  apa  rıl  dı.

Mil li Məc li sin Səd ri Sa hi bə Qa-
fa ro va de kab rın 17-də Ru mı ni ya-
nın öl kə miz də ki sə fi  ri Va si li Soare 
ilə gö rü şdü. 

Spi ker Ru mı ni ya nın Azər bay ca-
nın müs tə qil li yi ni ta nı yan Av ro pa 
İt  i fa qı nın üzv öl kə lə ri ara sın da 
bi rin ci, dün ya da isə ikin ci öl kə 
ol du ğu nu qeyd edə rək ötən il lər 
ər zin də öl kə lə ri miz ara sın da mü na-
si bət lə rin st ra te ji tə rəf daş lıq sə viy-
yə si nə yük səl di yi ni vur ğu la dı. Sədr 
Azər bay can və Ru mı ni ya ara sın da 
möv cud olan yük sək sə viy yə li 
mü na si bət lə rin par la ment lə ra ra sı 
əmək daş lı ğa da müs bət tə sir et di-
yi ni, hər iki öl kə nin qa nun ve ri ci 
or qan la rın da dost luq qrup la rı nın 
uğur la fəaliy yət gös tər di yi ni dedi. 
Par la men ta ri lə ri mi zin bey nəl xalq 
təş ki lat lar çər çi və sin də sə mə rə li 
əmək daş lı ğın dan söh bət açdı.

Sa hi bə Qa fa ro va Azər bay ca-
nın  mü zəf  ər  Ali Baş Ko man dan 
İl ham Əli ye vin rəh bər li yi ilə Və tən 
mü ha ri bə sin də əl də et di yi par laq 
qə lə bə dən son ra re gion da ye ni 
ya ran mış və ziy yət ba rə də sə fi  ri 
mə lu mat lan dı rdı. 

Sədr de di ki, Azər bay can çox-
kon fes si ya lı, mul ti kul tu ral bir 
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öl kə dir. Biz sülh pər vər öl kə ki mi, 
re gion da və dün ya da daimi sül-
hün tə min olun ma sı nı is tə yi rik.

Gö rüş də sə fi r Va si li Soare öl-
kə miz də fəaliy yət gös tər mək dən 
məm nun lu ğu nu di lə gə ti rdi. O, 
Azər bay ca nın Şər qi Qərb lə bir ləş-
di rən öl kə ol du ğu nu, Ru mı ni ya nın 
öl kə miz lə mü na si bət lə rin in ki-
şa fı na bö yük əhə miy yət ver di yi-
ni bil di rdi. Dip lo mat sə fi r ki mi 
fəaliy yə tin də öl kə lə ri miz ara sın da 
mü na si bət lə rin müx tə lif is ti qa mət-
lər də da ha da in ki şa fı üçün səy 
gös tə rə cə yi ni söy lə di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va de  kab  rın 6-da Müs  tə  qil 
Döv  lət  lər Bir  li  yi Par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
As  samb  le  ya  sı Şu  ra  sı Ka  tib  li  yi  nin 
rəh  bə  ri Dmit  riy Ko  bits  ki  nin baş -
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü. Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
qu  rum  lar  la əmək  daş  lı  ğın  dan söz 
açan spi  ker MDB PA ilə mü  na  si -
bət  lə  rin yük  sək sə  viy  yə  də ol  du  ğu -
nu bil  dir  di.

Gö  rüş  də 44 gün  lük Və  tən mü -
ha  ri  bə  sin  də Azər  bay  ca  nın qa  zan -
dı  ğı qə  lə  bə  dən da  nı  şan Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va qeyd et  di ki, ötən il 
no  yab  rın 10-da im  za  lan  mış üç  tə -
rəf   i sa  zi  şin müd  dəala  rı  na bir  mə -
na  lı şə  kil  də əməl olun  ma  sı re  gion 
döv  lət  lə  ri  nin ümu  mi mə  na  fe  lə  ri  nə 
xid  mət edir. Söh  bət  də par  la  men  tin 

Səd  ri MDB PA-nın De  mok  ra  ti  ya -
nın,  par  la  men  ta  riz  min in  ki  şa  fı  nın 
və və  tən  daş  la  rın seç  ki hü  quq  la  rı  na 
riayət olun  ma  sı  nın mo  ni  to  rin  qi 
bey  nəl  xalq ins  ti  tu  tu  nun (DİM -
Bİ) fəaliy  yə  ti  ni və ins  ti  tu  tun Ba  kı 
fi   lialı  nın gör  dü  yü iş  lə  ri müs  bət 
də  yər  lən  dir  di. 

Öz  növ  bə  sin  də MDB PA Şu -
ra  sı Ka  tib  li  yi  nin rəh  bə  ri Dmit  riy 
Ko  bits  ki vur  ğu  la  dı ki, Azər  bay -
can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin MDB 
PA-nın təd  bir  lə  rin  də fəal iş  ti  ra  kı, 
azər  bay  can  lı de  pu  tat  la  rın mo  del 
qa  nun ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na ver  dik  lə  ri 
töh  fə qu  rum  la Mil  li Məc  lis ara  sın -
da möv  cud olan yük  sək sə  viy  yə  li 
əmək  daş  lıq  dan xə  bər ve  rir.

Dmit  riy Ko  bits  ki öl  kə  mi  zə sə  fər 
çər  çi  və  sin  də MDB PA-nın  DİM -
Bİ-nin Ba  kı fi   lialı  nın ye  ni ofi   sin  də 
ya  ra  dıl  mış şə  rait  lə ya  xın  dan ta  nış 
ol  duq  la  rı  nı, gö  rü  lən iş  lər  lə ma  raq -
lan  dıq  la  rı  nı, ins  ti  tu  tun mər  kə  zi 
ofi   si ilə Ba  kı fi   lialı ara  sın  da ya  ra -
nan sıx əmək  daş  lıq  dan məm  nun -
luq  la  rı  nı diq  qə  tə çat  dır  dı. 

Gö  rüş  də MDB PA-nın DİM  Bİ-
nin di  rek  to  ru İvan Muş  ket çı  xış 
edə  rək baş  çı  lıq et  di  yi ins  ti  tu  tun 
Ba  kı fi   lialı ilə bir  lik  də gə  lə  cək  də 
gö  rü  lə  cək iş  lər ba  rə  də fi   kir  lə  ri  ni 
bö  lüş  dü.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va no  yab  rın 19-da TÜRK -

PA-nın baş ka  ti  bi Meh  met Sü -
rey  ya Er ilə gö  rüş  dü. Gö  rüş  də 
spi  ker Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  la, xü  su  si  lə də TÜRK -
PA ilə əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
önəm ver  di  yi  ni, qu  rum  da qə  bul 
olun  muş qə  rar  la  rın bü  tün türk 
dün  ya  sı üçün əhə  miy  yə  ti  ni qeyd 
et  di. Azər  bay  ca  nın TÜRK  PA-ya 
sədr  li  yi dö  nə  min  də hə  ya  ta ke  çi -
ril  miş təd  bir  lər  dən, qar  şı  da du  ran 
hə  dəf   ə  rə çat  maq üçün gö  rü  lə  cək 
iş  lər  dən da  nış  dı, bu təş  ki  la  tın türk 
bir  li  yi  nə ver  di  yi dəs  tə  yi yük  sək 
qiy  mət  lən  dir  di. 

Sədr vur  ğu  la  dı ki, öl  kə ic  ti -
maiy  yə  ti  Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin 
Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  nın VIII Zir  və 
Gö  rü  şü çər  çi  və  sin  də Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nə “Türk Dün  ya  sı  nın 
Ali Or  de  ni  nin” təq  dim edil  mə  si  ni 
mü  zəf   ər Ali Baş Ko  man  dan İl  ham 
Əli  ye  vin xid  mət  lə  ri  nin  bir  lik tə  rə -
fi n  dən yük  sək qiy  mət  lən  di  ril  mə  si, 
həm də Azər  bay  ca  na ve  ri  lən bö -
yük də  yər ki  mi qə  bul edir.

TÜRK  PA-nın baş ka  ti  bi Meh -
met Sü  rey  ya Er Azər  bay  ca  nın 
Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də qa  zan  dı  ğı 
zə  fə  rin bü  tün türk dün  ya  sı  nı se -
vin  dir  di  yi  ni bil  dir  di. O, Azər  bay -
ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə bu qu  rum  da 
qə  bul olun  muş qə  rar  la  rın türk 
bir  li  yi üçün əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la -
dı. Meh  met Sü  rey  ya Er ye  ni və  zi  fə -
sin  də ümu  mi məq  səd  lə  rə çat  maq 
üçün səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  yə  cə  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dır  dı.
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No  yab  rın 11-də Mil  li Məc  li -
sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya-Azər  bay  can par  la  ment -
ləra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə dost  luq qru -
pu  nun rəh  bə  ri, Bö  yük Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  ti  nin İc  ma  lar Pa  la  ta  sı  nın 
üz  vü Bob Blək  mə  nin baş  çı  lıq et  di -
yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü. 
Spi  ker qeyd et  di ki, Bö  yük Bri  ta  ni -
ya Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil -
li  yi  ni ta  nı  yan ilk öl  kə  lər  dən bi  ri  dir 
və gə  lən il döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da 
dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul -
ma  sı  nın 30-cu il  dö  nü  mü ta  mam 
ola  caq. İki öl  kə ara  sın  da müx  tə  lif 
sa  hə  lər  də, xü  su  si  lə iq  ti  sa  diy  yat və 
ener  ji sa  hə  lə  rin  də əla  qə  lər uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.  

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  Bö  yük Bri  ta -
ni  ya-Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fın  da par  la  ment  lə  rin ro  lu  nu 
qeyd edə  rək vur  ğu  la  dı ki, Bri  ta  ni  ya 
par  la  men  ti  nin İc  ma  lar Pa  la  ta  sı  nın 
üz  vü Bob Blək  mə  nin baş  çı  lıq et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin Zə  fər gü  nün -
dən dər  hal son  ra öl  kə  mi  zə sə  fər 
et  mə  si bu qru  pun 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də öl  kə  mi  zin 
haq  lı möv  qe  yi  nə ver  di  yi dəs  tə  yin 
da  va  mı ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lə bi  lər. 

Bö  yük Bri  ta  ni  ya-Azər  bay  can 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə 
dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri Bob 
Blək  mən Azər  bay  ca  nın öz əra  zi bü -
töv  lü  yü  nü bər  pa et  mə  si ilə Cə  nu  bi 
Qaf  qaz  da ye  ni geosi  ya  si real  lıq ya -
ran  dı  ğı  nı bil  dir  di. Qo  naq öz öl  kə  si -
nin re  gion  da daimi sülh və təh  lü  kə -
siz  li  yin tə  min edilməsində ma  raq  lı 
ol  du  ğu  nu de  di. O, öl  kə  mi  zə sə  fə  ri 
çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri ilə bir  lik  də iş  ğal  dan azad 
olun  muş Şu  şa şə  hə  ri  nə və Fü  zu  li 
ra  yo  nu  na sə  fər et  dik  lə  ri  ni, hə  min 
əra  zi  lər  də tö  rə  dil  miş da  ğın  tı  la  rı öz 
göz  lə  ri ilə gör  dük  lə  ri  ni xa  tır  lat  dı. 

Gö  rüş  də çı  xış edən Bö  yük Bri  ta -
ni  ya par  la  men  ti  nin İc  ma  lar Pa  la  ta -
sı  nın üzv  lə  ri Lord Con Kilk  lu  ney 
və De  vid Du  quid öl  kə  lə  ri  miz və 

par  la  ment  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na -
si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  dan da  nış  dı  lar.  
Qeyd et  di  lər ki, öl  kə  lə  ri  miz ara  sın -
da ener  ji sa  hə  sin  də möv  cud olan 
əmək  daş  lıq iq  ti  sa  di sa  hə  də əla  qə  lə -
rin in  ki  şa  fı  na əsas  lı töfh   ə  lər ve  rib. 
1994-cü ilin sent  yab  rın  da “Əs  rin 
mü  qa  vi  lə”si im  za  la  nan vaxt  dan 
Bri  ta  ni  ya  nın “BP” şir  kə  ti Xə  zər 
də  ni  zi  nin Azər  bay  can sek  to  run  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən mü  hüm neft-qaz 
la  yi  hə  lə  ri  nin əsas ope  ra  tor  la  rın  dan 
bi  ri ol  maq  da da  vam edir.

 Qo  naq  lar hu  ma  ni  tar sa  hə  də və 
təh  sil  də  əmək  daş  lı  ğın uğur  lu nə  ti -
cə  lə  rin  dən də söh  bət  aç  dı  lar.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa -
fa  ro  va no  yab  rın 10-da öl  kə  miz  də 
sə  fər  də olan Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin Azər  bay  can  la dost  luq 
qru  pu  nun rəh  bə  ri Şa  mil Ay  rı  mın 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü. 

Sədr bil  dir  di ki, bu sə  fər Azər -
bay  ca  nın 8 no  yabr - Zə  fər Gü -
nü  nün qeyd olun  du  ğu bay  ram 
gün  lə  ri  nə tə  sa  düf edir. Bu mü  ha -
ri  bə  də Azər  bay  can baş  da Tür  ki  yə 
Pre  zi  den  ti hör  mət  li Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğan ol  maq  la Tür  ki  yə par  la -
men  ti  nin və bü  tün türk xal  qı  nın 
bö  yük dəs  tə  yi  ni gör  dü. Rə  cəb Tay -
yib Ər  do  ğa  nın və TBMM-in Səd  ri 
Mus  ta  fa Şen  to  pun Mil  li Məc  lis  də  ki 
çı  xış  la  rı  nı və ver  dik  lə  ri si  ya  si dəs -
tə  yi heç za  man unut  ma  ya  ca  ğıq. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va vur  ğu  la  dı ki, 
əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fi n  dən qo  yul  muş iki öl  kə  nin 
dost  luq və qar  daş  lıq mü  na  si  bət  lə -
ri döv  lət baş  çı  la  rı  mız cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin və cə  nab Rə  cəb Tay  yib 
Ər  do  ğa  nın şəx  si dost  luq mü  na  si -
bət  lə  ri əsa  sın  da özü  nün ən yük  sək 
zir  və  si  nə ça  tıb.

Gö  rüş  də Tür  ki  yə-Azər  bay  can 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu -
nun rəh  bə  ri Şa  mil Ay  rım Zə  fər 
gü  nü və Bay  raq gü  nü mü  na  si  bə -
ti ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dır  dı, Və  tən 

mü  ha  ri  bə  sin  də tor  paq  la  rı  mı  zın 
azad  lı  ğı uğ  run  da can  la  rın  dan 
keç  miş şə  hid  lə  ri  mi  zə Al  lah  dan 
rəh  mət di  lə  di. O, qeyd etdi ki, Tür -
ki  yə və Azər  bay  can bu gün bü  tün 
sa  hə  lər  də ya  xın  dan əmək  daş  lıq 
edən iki dost və qar  daş öl  kə  dir. 
Hər iki öl  kə bir-bi  ri  nin iq  ti  sa  diy -
ya  tı  na bö  yük in  ves  ti  si  ya  lar ya  tı  rıb. 
Şa  mil Ay  rım Tür  ki  yə-Azər  bay  can 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin gə  lə  cə  yi  nin da  ha 
da par  laq ola  ca  ğı  na ina  mı  nı ifa  də 
et  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa -
fa  ro  va no  yab  rın 4-də VIII Qlo  bal 
Ba  kı Fo  ru  mun  da iş  ti  rak et  mək 
üçün öl  kə  miz  də sə  fər  də olan BMT 
Baş As  samb  le  ya  sı  nın sa  biq pre -
zi  den  ti Vol  kan Boz  kır  la gö  rüş  dü. 
Spi  ker Azər  bay  can Res  pub  li  ka -
sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
tə  şəb  bü  sü və Ni  za  mi Gən  cə  vi Bey -
nəl  xalq Mər  kə  zi  nin təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə 
“CO  VID-19-dan son  ra  kı dün  ya” 
möv  zu  sun  da ke  çi  ri  lən fo  ru  mun 
əhə  miy  yə  tin  dən da  nış  dı. 

Gö  rüş  də Azər  bay  can-Tür  ki  yə 
mü  na  si  bət  lə  ri  nə də to  xu  nan Sədr 
qeyd et  di ki, döv  lət baş  çı  la  rı  mı  zın 
şəx  si dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri öl  kə -
lə  ri  miz ara  sın  da  kı bir  li  yin ha  zır  kı 
yük  sək sə  viy  yə  yə çat  ma  sın  da mü -
hüm rol oy  na  yır. 

Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va qo  na  ğa Er -
mə  nis  tan  la Azər  bay  can ara  sın  da 
möv  cud ol  muş və 2020-ci ilin pa -
yı  zın  da son qo  yul  muş mü  na  qi  şə -
dən son  ra böl  gə  də ya  ran  mış ye  ni 
real  lıq  lar ba  rə  də də mə  lu  mat ver -
di. Gö  rüş  də BMT Baş As  samb  le -
ya  sı  nın pre  zi  den  ti ol  du  ğu dövr  də 
Azər  bay  ca  nın bu təş  ki  lat  la uğur  lu 
əmək  daş  lı  ğı  nın bu gün də da  vam 
et  mə  sin  dən ra  zı  lıq ifa  də edil  di.

Öz növ  bə  sin  də BMT Baş As -
samb  le  ya  sı  nın sa  biq pre  zi  den  ti Vol -
kan Boz  kır Azər  bay  ca  nın re  gion  da -
kı apa  rı  cı ro  lun  dan məm  nun  lu  ğu  nu 
bil  dir  di, tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan 
azad edil  dik  dən son  ra re  gion  da ye -
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ni real  lıq  la  rın ya  ran  dı  ğı  nı de  di. O, 
Tür  ki  yə  nin iş  ğal  dan azad edil  miş 
Azər  bay  can əra  zi  lə  ri  nin bər  pa  sı, 
böl  gə  nin ye  ni  dən dir  çəl  dil  mə  si, ri  fa -
hın yük  səl  dil  mə  si, əmin-aman  lı  ğın 
kök sal  ma  sı üçün üzə  ri  nə dü  şən 
kö  mək  li  yi gös  tər  mə  yə hər  za  man 
ha  zır ol  du  ğu  nu di  lə gə  tir  di. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va no  yab  rın 4-də öl  kə  miz -
də sə  fər  də olan Tür  ki  yə Bö  yük 
Mil  lət Məc  li  si  nin qa  dın de  pu  tat -
la  rı - TBMM-in Qa  dın  la  ra qar  şı 
zo  ra  kı  lıq  la mü  ba  ri  zə  də araş  dır  ma 
və mo  ni  to  rinq ko  mis  si  ya  sı  nın səd  ri 
Öz  nur Ça  lık və ko  mis  si  ya səd  ri -
nin müavi  ni Tu  ba Vu  ral Ço  kal ilə 
gö  rüş  dü. Sədr qeyd  et  di ki, Azər -
bay  can  la Tür  ki  yə ara  sın  da dost  luq 
və qar  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin kö  kü 
xalq  la  rı  mız ara  sın  da möv  cud olan 
ruh bağ  lı  lı  ğı  na söy  kə  nir. 

Spi  ker qo  naq  la  ra Azər  bay  can -
da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qa  dın si  ya  sə  ti, 
qa  dın  la  rın par  la  ment  də təm  sil  çi -
li  yi, gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin tə  min 
olun  ma  sı və qa  dın hü  quq  la  rı  nın 
qo  run  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də  ki iş  lər 
ba  rə  də ət  raf   ı mə  lu  mat ver  di. Sa  hi -
bə Qa  fa  ro  va Azər  bay  ca  nın bir çox 
Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  dən da  ha əv  vəl 
qa  dın  la  ra seç  ki hü  qu  qu ver  di  yi  ni 

və bu  nun XX əs  rin əv  vəl  lə  rin  də 
Şərq  də ilk ha  di  sə ol  du  ğu  nu qü -
rur  la di  lə gə  tir  di. Sədr qeyd et  di 
ki, bu gün Azər  bay  can  da qa  dın  lar 
döv  lət ida  rə  çi  li  yin  də və öl  kə hə  ya -
tı  nın müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də apa  rı  cı 
möv  qe tu  tur  lar. Öl  kə  mi  zin Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın fəaliy  yə  ti, Azər  bay  can -
da və res  pub  li  ka  dan kə  nar  da hə -
ya  ta ke  çir  di  yi nə  həng iş  lər hər bir 
qa  dın üçün bö  yük nü  mu  nə  dir.  

Gö  rüş  də çı  xış edən TBMM-in 
Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lıq  la mü  ba -
ri  zə  də araş  dır  ma və mo  ni  to  rinq 
ko  mis  si  ya  sı  nın səd  ri Öz  nur Ça  lık 
Tür  ki  yə  də sə  hiy  yə, qa  dın si  ya  sə  ti, 
qa  dın  la  rın hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma -
sı, gen  der bə  ra  bər  li  yi, qa  dın  la  rın 
cə  miy  yət  də ro  lu, par  la  ment  də 
təm  sil  çi  li  yi,  bu mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı 
Tür  ki  yə döv  lə  ti  nin hə  ya  ta ke  çir  di -
yi si  ya  sət ba  rə  də da  nış  dı.

No  yab  rın 2-də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va öl  kə  miz -
də sə  fər  də olan Bra  zi  li  ya Mil  li 
Konq  re  si Se  na  tı  nın Azər  bay  can  la 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi 
qru  pu  nun rəh  bə  ri, se  na  tor An  to -
nio Anas  ta  sia ilə gö  rüş  dü. Sədr bil -
dir  di ki, Azər  bay  can BMT və di  gər 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də 

Bra  zi  li  ya ilə əmək  daş  lı  ğın da  vam 
et  di  ril  mə  sin  də ma  raq  lı  dır. Dip  lo -
ma  tik əla  qə  lə  ri  mi  zin ya  ra  dıl  dı  ğı 30 
ilə ya  xın müd  dət ər  zin  də iki öl  kə 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin hü  qu  qi 
ba  za  sı for  ma  laş  dı  rı  lıb. 

İki öl  kə  nin par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla -
qə  lə  rin  dən da  nı  şan Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
bil  dir  di ki, həm Mil  li Məc  lis  də, həm 
də Bra  zi  li  ya Mil  li Konq  re  si  nin Se -
na  tın  da və De  pu  tat  lar Pa  la  ta  sın  da 
dost  luq qrup  la  rı  nın fəaliy  yət gös  tər -
mə  si təq  di  rə  la  yiq  dir. 

Azər  bay  ca  nın çox  mil  lət  li və 
to  le  rant öl  kə ol  du  ğu  nu vur  ğu  la -
yan  Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bra  zi  li  ya  lı 
se  na  to  ra 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri -
bə  si haq  qın  da da ət  raf   ı  mə  lu  mat 
ver  di. 

Bra  zi  li  ya Mil  li Konq  re  si Se  na  tı -
nın Azər  bay  can  la par  la  ment  lərara -
sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun 
rəh  bə  ri, se  na  tor An  to  nio Anas  ta  sia 
öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da müx  tə  lif sa -
hə  lər  də iki  tə  rəf   i mü  na  si  bət  lə  rin 
pers  pek  tiv  lə  ri haq  qın  da fi   kir  lə  ri  ni 
bö  lüş  dü. O, iş  ğal  dan azad olun -
muş Ağ  dam şə  hə  ri  nə sə  fər et  di  yi  ni 
və ora  da baş ver  miş da  ğın  tı  la  rı öz 
göz  lə  ri ilə gör  dü  yü  nü  de  di. 

 Söh  bət  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da güc  lən  di -
ril  mə  si üçün qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin, 
təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si  nin ve  rə bi  lə  cə -
yi töh  fə  lər  dən da  nı  şıl  dı. 
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De kab rın 12-də Azər bay can döv lət çi li yi nin me-
ma rı və qu ru cu su, Ümum mil li li der Hey dər Əli ye vin 
Mil li Məc li sin in zi ba ti bi na sı nın fo ye sin də ucal dıl mış 
abi də si qar şı sın da anım təd bi ri ke çi ri lib. Mil li Məc li-
sin Səd ri Sa hi bə Qa fa ro va, Səd rin bi rin ci müavi ni Əli 
Hü seyn li və Sədr müavi ni Adil Əli yev Ulu ön də rin 

abi də si önü nə ək lil qo ya raq Ümum mil li li de rə də rin 
eh ti ram la rı nı ifa də edib lər. Son ra par la men tin ko mi tə 
sədr lə ri, Mil li Məc lis Apa ra tı nın rəh bə ri Sə fa Mir zə-
yev, İş lər İda rə si nin mü di ri Fi ru din Ha cı yev və di gər 
rəs mi şəxs lər abi də nin qar şı sı na qı zıl gül lər dü züb, 
da hi şəx siy yə tin xa ti rə si ni yad edib lər.

Parlamentdə Ulu öndərin xatirəsi yad edilib
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Vit  se-spi  ker El  ba  sı - Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  ye  vin ümum  xalq seç  ki  si 
ilə Qa  za  xıs  ta  nın Bi  rin  ci Pre  zi  den -
ti se  çil  mə  si  nin 30 il  li  yi ərə  fə  sin  də 
təş  kil olun  muş bey  nəl  xalq təd  bir -
də çı  xış edə  rək öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da  kı dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
ta  ri  xi kök  lə  ri və bu gü  nü ba  rə  də 
da  nı  şıb. Sədr müavini Azər  bay -
can xal  qı  nın Ümum  mil  li li  de  ri 
Hey  dər Əli  yev və Qa  za  xıs  ta  nın 
Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti - El  ba  sı Nur  sul -
tan Na  zar  ba  yev tə  rə  fin  dən əsa  sı 

qo  yul  muş meh  ri  ban dost  luq, qar -
şı  lıq  lı eti  mad və st  ra  te  ji tə  rəf  daş -
lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin in  ki  şa  fı üz  rə 
uzun  müd  dət  li st  ra  te  gi  ya  nın bu 
gün Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə -
fin  dən uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si  ni 
bil  di  rib. O, Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki -
la  tı və Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la -
ment As  samb  le  ya  sın  da qar  şı  lıq  lı 
əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin 
va  cib  li  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb. 

Adil Əli  yev çı  xı  şın  da Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  ye  vin öl  kə  lə  ri  miz ara  sın -

da  kı mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da və 
türk  dil  li öl  kə  lə  rin ya  xın  laş  ma  sın  da 
xü  su  si ro  lu  nu qeyd edib. Vit  se-spi -
ker bil  di  rib ki, Türk  dil  li Döv  lət  lə -
rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  nın 2019-cu 
il  də Ba  kı  da ke  çi  ri  lən sam  mi  ti za -
ma  nı Şu  ra  nın adı  nın də  yiş  di  ri  lə  rək 
Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı ad  lan  dı -
rıl  ma  sı tək  li  fi məhz Nur  sul  tan Na -
zar  ba  ye  və məx  sus  dur. Se  vin  di  ri  ci 
hal  dır ki, Şu  ra  nın bu il İs  tan  bul  da 
ke  çi  ril  miş növ  bə  ti sam  mi  tin  də 
hə  min tək  lif qə  bul edil  miş və Şu  ra 

Milli Məclis Sədrinin müavini Qazaxıstanda 
beynəlxalq konfransda iştirak edib

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədrmüaviniAdilƏliyevQaza
xıstanınBirinciPrezidentiGününəhəsrolunmuş“Elbası.Müstəqillik.Parla
ment”adlıbeynəlxalqparlamentkonfransındaiştiraketməküçünnoyabrın
20dən23dəkQazaxıstanınNursultanşəhərindəsəfərdəolub.
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rəs  mən Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı 
ad  lan  dı  rıl  mış  dır. Bu ad təş  ki  la  tın 
ye  ni in  ki  şaf mər  hə  lə  sin  də, bey  nəl -
xalq təş  ki  lat  lar  la sə  mə  rə  li əmək -
daş  lı  ğın  da kör  pü ro  lu oy  na  ya  caq.

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni 
çı  xı  şı za  ma  nı 2015-ci il  dən Azər -
bay  can-Qa  za  xıs  tan par  la  ment  - 
lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  na rəh  bər  lik 
et  mə  si  ni söy  lə  yib, par  la  ment  lər  də 
dost  luq qru  pu çər  ci  və  sin  də for  ma -
laş  mış mü  na  si  bət  lər  dən, qar  şı  lıq  lı 
təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si  nin əhə  miy  yə -
tin  dən söz açıb. 

Adil Əli  yev həm  çi  nin 2020-ci 
ilin Azər  bay  can üçün şan  lı qə  lə -
bə ili ola  raq yad  da qal  ma  sın  dan, 
Ali Baş Ko  man  da  nın rəh  bər  li  yi ilə 
qüd  rət  li or  du  mu  zun 30 il Er  mə -
nis  ta  nın iş  ğa  lı al  tın  da olan tor  paq -
la  rı  mı  zı azad et  mə  sin  dən da  nı  şıb, 
bu zə  fə  rin, ta  ri  xi  miz  də mü  hüm yer 
tu  tan bö  yük bir ha  di  sə  nin müasir 
dün  ya  da ən diq  qət  çə  kən qə  lə  bə ki -
mi qiy  mət  lən  di  ril  di  yi  ni fəxr  lə di  lə 
gə  ti  rib. O, iş  ğal  dan azad olun  muş 
Qa  ra  bağ  da və Şər  qi Zən  gə  zur  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bö  yük bər  pa və 
ye  ni  dən  qur  ma iş  lə  ri haq  qın  da top -

lan  tı iş  ti  rak  çı  la  rı  na mə  lu  mat ve  rib 
və Qa  za  xıs  ta  nın bö  yük şir  kət  lə  ri -
ni bu la  yi  hə  lər  də iş  ti  rak et  mə  yə 
ça  ğı  rıb.

Par  la  ment Səd  ri  nin müavi  ni 
çı  xı  şın  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin bu il bö  yük qa  zax ya  zı  çı  sı, 
Azər  bay  can xal  qı  nın sə  mi  mi dos  tu 
Ol  jas Sü  ley  ma  no  vu “Şöh  rət” or  de -
ni ilə təl  tif et  mə  si  ni ya  da sa  la  raq 

bu  nu xalq  la  rı  mız ara  sın  da hə  qi  qi 
dost  lu  ğun gö  zəl bir nü  mu  nə  si ki -
mi də  yər  lən  di  rib.

Adil Əli  yev sə  fər çər  çi  və  sin  də 
Qa  za  xıs  tan Par  la  men  ti Məc  li  si -
nin Səd  ri Nur  lan Niq  ma  tu  lin  lə də 
gö  rü  şüb. Söh  bət  də par  la  ment  lə  r-
ara  sı əmək  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  nin 
in  ki  şa  fı ba  rə  də fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rı  lıb. 
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- Mi  ka  yıl müəl  lim, Azər  bay -
ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni 
bər  pa et  mə  si  nin 30 ili ta -
mam olub. Bu döv  rü qı  sa  ca 
ne  cə xa  rak  te  ri  zə edər  di  niz? 

- Müs  tə  qil döv  lə  tin qu  rul  ma -
sı hər bir xalq üçün ən önəm  li 
ha  di  sə  dir. 30 il ön  cə Azər  bay  can 
xal  qı öz müs  tə  qil  li  yi  ni mü  rək  kəb 
bey  nəl  xalq şə  rait  də bər  pa et  di və 
bu döv  rün ilk il  lə  ri öl  kə  miz üçün 
si  ya  si çal  xa  lan  ma  lar, ha  ki  miy  yət 
mü  ba  ri  zə  si və əra  zi  lə  rin iti  ril  mə  si 
ilə nə  ti  cə  lən  di. 

Müasir Azər  bay  ca  nın qüd  rət  li 
bir öl  kə  yə çev  ril  mə  si üçün keç  di -
yi  miz yol heç də ha  mar ol  ma  dı. 
Yal  nız Ümum  mil  li li  der Hey  dər 

Əli  ye  vin öl  kə  də ha  ki  miy  yət sü  ka  nı 
ar  xa  sı  na keç  mə  si ilə müs  tə  qil  li  yin 
möh  kəm  lən  mə  si, döv  lət qu  ru  cu  lu -
ğu  nun güc  lən  mə  si, hər bir sa  hə  də 
dir  çə  liş və in  ki  şa  fın şa  hi  di ol  duq. 

Öl  kə  miz döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi -
zin bər  pa  sı  nın 30-cu il  dö  nü  mü  nə 
bö  yük si  ya  si-iq  ti  sa  di də  yi  şik  lik -
lər  lə qə  dəm qo  yub və Azər  bay  can 
döv  lə  ti ha  zır  da öz ta  ri  xi in  ki  şa  fı  nın 
növ  bə  ti dö  nüş as  ta  na  sın  da  dır. Xal -
qı  mız 1991-ci il  dən son  ra ilk də  fə 
bu bay  ra  mı tam fərq  li şə  kil  də - öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  miş qa -
lib xalq ki  mi qeyd edir. Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko  man  dan cə -
nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 44 
gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 

olun  muş bö  yük zə  fər tək  cə döv  lə -
ti  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nün tə  min 
edil  mə  si de  yil, həm də Azər  bay  ca -
nın re  gion  da və bey  nəl  xalq are  na  da 
bir döv  lət ola  raq nü  fu  zu  nun art  ma -
sı de  mək  dir.

Bu gün öl  kə  də uğur  la hə  ya  ta ke -
çi  ri  lən fun  da  men  tal is  la  hat  lar mil  li 
iq  ti  sa  diy  ya  tın da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nı, 
sü  rət  li tə  rəq  qi  ni və əha  li  nin mad  di 
ri  fa  hı  nın da  vam  lı şə  kil  də yax  şı  laş -
ma  sı  nı tə  min et  mək  də  dir. Azər  bay -
can böl  gə  nin ən güc  lü iq  ti  sa  diy  ya  tı -
na sa  hib  dir.

- Öl  kə  miz post  konf   ikt və 
post  pan  de  mi  ya döv  rün -
də  dir. Mil  li iq  ti  sa  diy  yat  da 
bər  pa pro  ses  lə  ri ne  cə ge  dir?

- Son 2 il bü  tün dün  ya iq  ti  sa -
diy  ya  tı üçün çə  tin bir dövr olub. 
2020-ci il  də dün  ya  nı bü  rü  müş ko  ro -
na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın öl  kə  lər  də 
iq  ti  sa  diy  ya  ta vur  du  ğu zər  bə ol  duq -
ca bö  yük  dür. Bu, tək  cə bey  nəl  xalq 
iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin, ti  ca  rət döv  riy -
yə  lə  ri  nin zəif   ə  mə  si de  yil, həm də 
öl  kə  lə  rin da  xi  lin  də məh  dud  laş  dı  rı -
cı təd  bir  lə  rə ge  dil  mə  si sə  bə  bin  dən 
ya  ran  mış iq  ti  sa  di ge  ri  lə  mə  lə  rin 
ya  rat  dı  ğı bö  yük prob  lem  lər  dir. İq  ti -
sa  diy  yat  la  rın in  ki  şa  fın  da ya  ran  mış 
lən  gi  mə  lər asan  lıq  la, ya da qı  sa 
müd  də  tə ara  dan qalx  mır. Bu  nun 
üçün döv  lə  tin iq  ti  sa  di tən  zim  lə  mə -
də ge  niş və gə  rək  li mü  da  xi  lə  lə  ri  nə 
zə  ru  rət ya  ra  nır. 

Azər  bay  can hö  ku  mə  ti pan  de -
mi  ya  nın öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na mən  fi  

tə  sir  lə  ri  nin mi  ni  mu  ma en  di  ril  mə  si 
üçün is  tər il  kin dövr  lər  də, is  tər  sə 
də post  pan  de  mi  ya döv  rün  də çox 
va  cib qə  rar  lar qə  bul edib. Döv  lə  ti -
miz ma  liy  yə im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də 
et  mək  lə ya  na  şı, iq  ti  sa  di ida  rəet -
mə  də qə  bul olu  nan çe  vik qə  rar  la  rı 
uğur  la hə  ya  ta ke  çir  mək  lə bu tə  sir -
lə  ri mi  ni  mal  laş  dır  ma  ğa nail olub. 
Bu məh  dud  laş  ma  la  rın tə  si  ri  nə 
mə  ruz qal  mış sa  hib  kar  la  ra ma  liy  yə 
dəs  tə  yi  nin ve  ril  mə  si, ucuz döv  lət 
kre  dit  lə  ri  nə çı  xış im  ka  nı  nın ya  ra  dıl -
ma  sı, müd  dət  li ver  gi gü  zəşt  lə  ri  nin 
təq  dim edil  mə  si, ipo  te  ka və kre  dit 
zə  ma  nət me  xa  niz  mi  nə ma  liy  yə 
dəs  tə  yi ki  mi çox  pil  lə  li proq  ram  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bu me  xa  nizm  lə  rin 
tət  bi  qi pan  de  mi  ya döv  rün  də sa  hib -
kar  la  rı ma  liy  yə if   a  sın  dan qo  ru  ma -
ğa, on  la  rın ödə  mə qa  bi  liy  yət  lə  ri  nin, 
həm  çi  nin iş yer  lə  ri  nin sax  la  nıl  ma -
sı  na im  kan ve  rib. Nə  zə  rə al  maq la -
zım  dır ki, Azər  bay  can hö  ku  mə  ti bir 
çox öl  kə  lər  dən fərq  li ola  raq, biz  nes 
üzə  rin  də məh  dud  laş  dı  rı  cı qə  rar -
la  rı ən qı  sa za  man ər  zin  də ara  dan 
qal  dı  rıb və biz  ne  sə fəaliy  yət üçün 

mün  bit şə  rait ya  ra  dıb. Bü  töv  lük  də 
atı  lan zə  ru  ri ad  dım  lar 2021-ci il  də 
iq  ti  sa  diy  yat  da bər  pa pro  ses  lə  ri  nin 
baş  lan  ma  sı  na gə  ti  rib. İs  tər iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lər  də, is  tər  sə də ümu  mi 
pro  ses  lə  rin ge  di  şin  də gö  rü  rük ki, 
bu pro  ses göz  lə  nil  di  yin  dən da  ha 
sü  rət  lə ge  dir.

Ha  zır  da iq  ti  sa  di ar  tım bər  pa 
edi  lib ki, bu da ol  duq  ca önəm  li -
dir. ÜDM-in ar  tım di  na  mi  ka  sın  da 
müs  bət trend  lər güc  lən  mək  də  dir. 
Ca  ri ilin yan  var-okt  yabr ay  la  rın  da 
ÜDM-in həc  min  də 4,9 faiz, o cüm -
lə  dən qey  ri-neft sek  to  run  da 5,9 faiz 
ar  tım mü  şa  hi  də olu  nur. Ti  kin  ti sek -
to  ru is  tis  na ol  maq  la, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də ar  tım temp  lə -
ri  nin sü  rət  lən  mə  si nə  zə  rə çar  pır. 
Qiy  mət  lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən 2021-ci 
il üz  rə iq  ti  sa  di ar  tım tem  pi  nin 5 
faiz  dən yu  xa  rı ol  ma  sı  nı göz  lə  yi  rik. 
Bu, həm bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, 
həm də bi  zim il  kin proq  noz  la  rı  mız -
la mü  qa  yi  sə  də əhə  miy  yət  li də  rə  cə -
də yük  sək  dir.

İq  ti  sa  di ar  tı  mın sü  rət  lən  mə  si  nin 
əsas amil  lə  rin  dən bi  ri də qey  ri-neft 

sə  na  ye  si  dir. 2017-2020-ci il  lər  də 
qey  ri-neft sə  na  ye  sin  də əla  və də  yə -
rin or  ta il  lik ar  tım tem  pi 9 faiz ci  va -
rın  da olub, ca  ri ilin 10 ayın  da isə bu 
gös  tə  ri  ci 20 faiz  dən çox  dur. Bu sek -
tor  da ar  tı  mın əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi -
ri sə  na  ye zo  na  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  dir. 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin xü  su  si 
önəm ver  di  yi sə  na  ye zo  na  la  rı ya  xın 
gə  lə  cək  də qey  ri-neft sə  na  ye  si  nin 
əsas tə  məl və hə  rə  kət  ve  ri  ci qüv  və -
si ro  lun  da çı  xış edə  cək. Bu zo  na -
lar  da is  teh  sa  lın öl  kə üz  rə xü  su  si 
çə  ki  si 2017-ci il  də möv  cud olan 3,2 
faiz  dən ca  ri ilin cə  mi 9 ayın  da 14,2 
faizə yük  sə  lib. Sə  na  ye zo  na  la  rı  na 
ya  tı  rıl  mış in  ves  ti  si  ya  la  rın həc  mi 
6,2 mlrd. ma  nat həc  min  də  dir və 
bu  ra  da is  teh  sal olu  nan məh  sul  la  rın 
ix  rac  da pa  yı sü  rət  lə ar  tır. Bu ilin 9 
ayın  da sə  na  ye zo  na  la  rın  dan ix  rac 
olun  muş məh  sul  la  rın də  yə  ri 320 
mln. ABŞ dol  la  rı  nı ötüb ki, bu da 
ötən ilin ey  ni döv  rü ilə mü  qa  yi  sə  də 
2 də  fə çox  dur. 

Ümu  mi  lik  də qey  ri-neft sek  to -
ru  nun ix  rac po  ten  sialın  da müs  bət 
ten  den  si  ya mü  şa  hi  də olu  nur. Ca  ri 

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyat naziri Mikayıl 
Cabbarov “Milli Məclis“ jurnalının suallarını cavablandırır. 

Azərbaycan hökuməti qiymət artımlarının 
təsirlərini minimuma endirmək 
üçün bütün müvafi q addımları atır

Azərbaycan İnvestisiya Holdinqinin Müşahidə Şurasının iclası
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- Mi  ka  yıl müəl  lim, Azər  bay -
ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  ni 
bər  pa et  mə  si  nin 30 ili ta -
mam olub. Bu döv  rü qı  sa  ca 
ne  cə xa  rak  te  ri  zə edər  di  niz? 

- Müs  tə  qil döv  lə  tin qu  rul  ma -
sı hər bir xalq üçün ən önəm  li 
ha  di  sə  dir. 30 il ön  cə Azər  bay  can 
xal  qı öz müs  tə  qil  li  yi  ni mü  rək  kəb 
bey  nəl  xalq şə  rait  də bər  pa et  di və 
bu döv  rün ilk il  lə  ri öl  kə  miz üçün 
si  ya  si çal  xa  lan  ma  lar, ha  ki  miy  yət 
mü  ba  ri  zə  si və əra  zi  lə  rin iti  ril  mə  si 
ilə nə  ti  cə  lən  di. 

Müasir Azər  bay  ca  nın qüd  rət  li 
bir öl  kə  yə çev  ril  mə  si üçün keç  di -
yi  miz yol heç də ha  mar ol  ma  dı. 
Yal  nız Ümum  mil  li li  der Hey  dər 

Əli  ye  vin öl  kə  də ha  ki  miy  yət sü  ka  nı 
ar  xa  sı  na keç  mə  si ilə müs  tə  qil  li  yin 
möh  kəm  lən  mə  si, döv  lət qu  ru  cu  lu -
ğu  nun güc  lən  mə  si, hər bir sa  hə  də 
dir  çə  liş və in  ki  şa  fın şa  hi  di ol  duq. 

Öl  kə  miz döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi -
zin bər  pa  sı  nın 30-cu il  dö  nü  mü  nə 
bö  yük si  ya  si-iq  ti  sa  di də  yi  şik  lik -
lər  lə qə  dəm qo  yub və Azər  bay  can 
döv  lə  ti ha  zır  da öz ta  ri  xi in  ki  şa  fı  nın 
növ  bə  ti dö  nüş as  ta  na  sın  da  dır. Xal -
qı  mız 1991-ci il  dən son  ra ilk də  fə 
bu bay  ra  mı tam fərq  li şə  kil  də - öz 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü bər  pa et  miş qa -
lib xalq ki  mi qeyd edir. Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko  man  dan cə -
nab İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 44 
gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də əl  də 

olun  muş bö  yük zə  fər tək  cə döv  lə -
ti  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü  nün tə  min 
edil  mə  si de  yil, həm də Azər  bay  ca -
nın re  gion  da və bey  nəl  xalq are  na  da 
bir döv  lət ola  raq nü  fu  zu  nun art  ma -
sı de  mək  dir.

Bu gün öl  kə  də uğur  la hə  ya  ta ke -
çi  ri  lən fun  da  men  tal is  la  hat  lar mil  li 
iq  ti  sa  diy  ya  tın da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nı, 
sü  rət  li tə  rəq  qi  ni və əha  li  nin mad  di 
ri  fa  hı  nın da  vam  lı şə  kil  də yax  şı  laş -
ma  sı  nı tə  min et  mək  də  dir. Azər  bay -
can böl  gə  nin ən güc  lü iq  ti  sa  diy  ya  tı -
na sa  hib  dir.

- Öl  kə  miz post  konf  ikt və 
post  pan  de  mi  ya döv  rün -
də  dir. Mil  li iq  ti  sa  diy  yat  da 
bər  pa pro  ses  lə  ri ne  cə ge  dir?

- Son 2 il bü  tün dün  ya iq  ti  sa -
diy  ya  tı üçün çə  tin bir dövr olub. 
2020-ci il  də dün  ya  nı bü  rü  müş ko  ro -
na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın öl  kə  lər  də 
iq  ti  sa  diy  ya  ta vur  du  ğu zər  bə ol  duq -
ca bö  yük  dür. Bu, tək  cə bey  nəl  xalq 
iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin, ti  ca  rət döv  riy -
yə  lə  ri  nin zəif  ə  mə  si de  yil, həm də 
öl  kə  lə  rin da  xi  lin  də məh  dud  laş  dı  rı -
cı təd  bir  lə  rə ge  dil  mə  si sə  bə  bin  dən 
ya  ran  mış iq  ti  sa  di ge  ri  lə  mə  lə  rin 
ya  rat  dı  ğı bö  yük prob  lem  lər  dir. İq  ti -
sa  diy  yat  la  rın in  ki  şa  fın  da ya  ran  mış 
lən  gi  mə  lər asan  lıq  la, ya da qı  sa 
müd  də  tə ara  dan qalx  mır. Bu  nun 
üçün döv  lə  tin iq  ti  sa  di tən  zim  lə  mə -
də ge  niş və gə  rək  li mü  da  xi  lə  lə  ri  nə 
zə  ru  rət ya  ra  nır. 

Azər  bay  can hö  ku  mə  ti pan  de -
mi  ya  nın öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na mən  fi 

tə  sir  lə  ri  nin mi  ni  mu  ma en  di  ril  mə  si 
üçün is  tər il  kin dövr  lər  də, is  tər  sə 
də post  pan  de  mi  ya döv  rün  də çox 
va  cib qə  rar  lar qə  bul edib. Döv  lə  ti -
miz ma  liy  yə im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də 
et  mək  lə ya  na  şı, iq  ti  sa  di ida  rəet -
mə  də qə  bul olu  nan çe  vik qə  rar  la  rı 
uğur  la hə  ya  ta ke  çir  mək  lə bu tə  sir -
lə  ri mi  ni  mal  laş  dır  ma  ğa nail olub. 
Bu məh  dud  laş  ma  la  rın tə  si  ri  nə 
mə  ruz qal  mış sa  hib  kar  la  ra ma  liy  yə 
dəs  tə  yi  nin ve  ril  mə  si, ucuz döv  lət 
kre  dit  lə  ri  nə çı  xış im  ka  nı  nın ya  ra  dıl -
ma  sı, müd  dət  li ver  gi gü  zəşt  lə  ri  nin 
təq  dim edil  mə  si, ipo  te  ka və kre  dit 
zə  ma  nət me  xa  niz  mi  nə ma  liy  yə 
dəs  tə  yi ki  mi çox  pil  lə  li proq  ram  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bu me  xa  nizm  lə  rin 
tət  bi  qi pan  de  mi  ya döv  rün  də sa  hib -
kar  la  rı ma  liy  yə if  a  sın  dan qo  ru  ma -
ğa, on  la  rın ödə  mə qa  bi  liy  yət  lə  ri  nin, 
həm  çi  nin iş yer  lə  ri  nin sax  la  nıl  ma -
sı  na im  kan ve  rib. Nə  zə  rə al  maq la -
zım  dır ki, Azər  bay  can hö  ku  mə  ti bir 
çox öl  kə  lər  dən fərq  li ola  raq, biz  nes 
üzə  rin  də məh  dud  laş  dı  rı  cı qə  rar -
la  rı ən qı  sa za  man ər  zin  də ara  dan 
qal  dı  rıb və biz  ne  sə fəaliy  yət üçün 

mün  bit şə  rait ya  ra  dıb. Bü  töv  lük  də 
atı  lan zə  ru  ri ad  dım  lar 2021-ci il  də 
iq  ti  sa  diy  yat  da bər  pa pro  ses  lə  ri  nin 
baş  lan  ma  sı  na gə  ti  rib. İs  tər iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lər  də, is  tər  sə də ümu  mi 
pro  ses  lə  rin ge  di  şin  də gö  rü  rük ki, 
bu pro  ses göz  lə  nil  di  yin  dən da  ha 
sü  rət  lə ge  dir.

Ha  zır  da iq  ti  sa  di ar  tım bər  pa 
edi  lib ki, bu da ol  duq  ca önəm  li -
dir. ÜDM-in ar  tım di  na  mi  ka  sın  da 
müs  bət trend  lər güc  lən  mək  də  dir. 
Ca  ri ilin yan  var-okt  yabr ay  la  rın  da 
ÜDM-in həc  min  də 4,9 faiz, o cüm -
lə  dən qey  ri-neft sek  to  run  da 5,9 faiz 
ar  tım mü  şa  hi  də olu  nur. Ti  kin  ti sek -
to  ru is  tis  na ol  maq  la, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də ar  tım temp  lə -
ri  nin sü  rət  lən  mə  si nə  zə  rə çar  pır. 
Qiy  mət  lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən 2021-ci 
il üz  rə iq  ti  sa  di ar  tım tem  pi  nin 5 
faiz  dən yu  xa  rı ol  ma  sı  nı göz  lə  yi  rik. 
Bu, həm bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, 
həm də bi  zim il  kin proq  noz  la  rı  mız -
la mü  qa  yi  sə  də əhə  miy  yət  li də  rə  cə -
də yük  sək  dir.

İq  ti  sa  di ar  tı  mın sü  rət  lən  mə  si  nin 
əsas amil  lə  rin  dən bi  ri də qey  ri-neft 

sə  na  ye  si  dir. 2017-2020-ci il  lər  də 
qey  ri-neft sə  na  ye  sin  də əla  və də  yə -
rin or  ta il  lik ar  tım tem  pi 9 faiz ci  va -
rın  da olub, ca  ri ilin 10 ayın  da isə bu 
gös  tə  ri  ci 20 faiz  dən çox  dur. Bu sek -
tor  da ar  tı  mın əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi -
ri sə  na  ye zo  na  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  dir. 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin xü  su  si 
önəm ver  di  yi sə  na  ye zo  na  la  rı ya  xın 
gə  lə  cək  də qey  ri-neft sə  na  ye  si  nin 
əsas tə  məl və hə  rə  kət  ve  ri  ci qüv  və -
si ro  lun  da çı  xış edə  cək. Bu zo  na -
lar  da is  teh  sa  lın öl  kə üz  rə xü  su  si 
çə  ki  si 2017-ci il  də möv  cud olan 3,2 
faiz  dən ca  ri ilin cə  mi 9 ayın  da 14,2 
faizə yük  sə  lib. Sə  na  ye zo  na  la  rı  na 
ya  tı  rıl  mış in  ves  ti  si  ya  la  rın həc  mi 
6,2 mlrd. ma  nat həc  min  də  dir və 
bu  ra  da is  teh  sal olu  nan məh  sul  la  rın 
ix  rac  da pa  yı sü  rət  lə ar  tır. Bu ilin 9 
ayın  da sə  na  ye zo  na  la  rın  dan ix  rac 
olun  muş məh  sul  la  rın də  yə  ri 320 
mln. ABŞ dol  la  rı  nı ötüb ki, bu da 
ötən ilin ey  ni döv  rü ilə mü  qa  yi  sə  də 
2 də  fə çox  dur. 

Ümu  mi  lik  də qey  ri-neft sek  to -
ru  nun ix  rac po  ten  sialın  da müs  bət 
ten  den  si  ya mü  şa  hi  də olu  nur. Ca  ri 
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ilin 10 ayın  da qey  ri-neft ix  ra  cı  nın 
həc  min  də 42 faiz  lik ar  tım qey  də 
alı  nıb. Bu, müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  miz  də 
ən yük  sək gös  tə  ri  ci  dir. Qiy  mət -
lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən 2021-ci il üz  rə 
qey  ri-neft ix  ra  cı  nın həc  mi 2,6 mlrd. 
ABŞ dol  la  rı ət  ra  fın  da ola  caq. 

Ti  kin  ti sek  to  ru is  tis  na ol  maq  la, 
iq  ti  sa  diy  ya  tın bir çox sek  tor  la  rı  nın 
gös  tə  ri  ci  lə  ri müs  bət zo  na  ya ke -
çib. He  sab edi  rik ki, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
pan  de  mi  ya  dan əv  vəl  ki və  ziy  yə  ti 
bər  pa olun  maq üz  rə  dir. Ümu  miy -
yət  lə, pan  de  mi  ya mən  fi tə  sir  lə  ri 
ilə ya  na  şı, iq  ti  sa  diy  yat üçün sı  naq 
döv  rü idi. Təc  rü  bə gös  tə  rir ki, be  lə 
ka  tak  lizm  lər  dən mak  si  mum fay  da -
lan  maq, iq  ti  sa  diy  ya  tın dir  çə  li  şi və 
sü  rət  lən  mə  si üçün is  ti  fa  də et  mək 
la  zım  dır. 

Bun  dan baş  qa Və  tən mü  ha  ri -
bə  sin  dən son  ra böl  gə üçün ye  ni 
geosi  ya  si və geoiq  ti  sa  di şə  rait 
ya  ra  nıb. Əra  zi  lə  ri  mi  zin iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tı  mız 
üçün əla  və im  kan  la  ra yol açıb. Bu, 
ya  xın gə  lə  cək üçün bi  zim bü  tün 
iq  ti  sa  di plan  la  rı  mı  za ye  ni  dən ba  xıl -
ma  sı  nı tə  ləb edir. Məhz bu sə  bəb -
dən Azər  bay  can post  pan  de  mi  ya 
və post  konf  ikt döv  rün  də iq  ti  sa  di 
ar  tı  mın ye  ni st  ra  te  gi  ya  sı üzə  rin  də 
fo  kus  la  nıb. 

- Hö  ku  mət 2022-2026-cı il  lər 
üz  rə iq  ti  sa  di ar  tı  mın ye  ni 
st  ra  te  gi  ya  sı üzə  rin  də iş  lə  yir. 
Ye  ni st  ra  te  gi  ya qar  şı  da  kı 
dövr üçün han  sı hə  dəf  ə  ri 
nə  zər  də tu  tur?

- Ye  ni dövr  də Azər  bay  can  da 
müəy  yən edil  miş st  ra  te  ji in  ki  şaf 
hə  dəf  ə  ri  nə nail ol  maq, uy  ğun si  ya -
sət və is  la  hat  lar çər  çi  və  si  ni for  ma -
laş  dır  maq məq  sə  di ilə Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən kon  sep  tual 
döv  lət sə  nə  di - “Azər  bay  can 2030: 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa dair Mil  li 
Priori  tet  lər” təs  diq edi  lib. 5 əsas 
is  ti  qa  mə  ti özün  də eh  ti  va edən, on 
il  lik dövr üçün nə  zər  də tu  tul  muş 
mil  li priori  tet  lər Azər  bay  can  da so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın ye  ni ça  ğı  rış  la -

ra, tə  ləb  lə  rə və stan  dart  la  ra uy  ğun 
şə  kil  də da  vam et  di  ril  mə  si  ni, ey  ni 
za  man  da, in  no  va  tiv iq  ti  sa  diy  ya  tın 
da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə  si  ni nə  zər -
də tu  tur. Bu sə  nəd prak  ti  ki ola  raq, 
ye  ni bir st  ra  te  ji in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni 
əha  tə edir və bu dövr  də qar  şı  mız -
da iq  ti  sa  di ar  tı  mın da  ha da  ya  nıq  lı 
dray  ver  lə  ri  nin hə  rə  kə  tə gə  ti  ril  mə  si, 
mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın rə  qa  bət qa  bi  liy -
yə  ti  nin, in  no  va  si  ya yö  nüm  lü  lü  yü -
nün və ma  liy  yə da  ya  nıq  lı  ğı  nın da -
ha da güc  lən  di  ril  mə  si, azad edil  miş 
əra  zi  lə  rin rein  teq  ra  si  ya  sı ki  mi ye  ni 
və  zi  fə  lər qo  yur. 

 Bu gün iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin qar  şı -
sın  da du  ran və  zi  fə on  dan iba  rət  dir 
ki, bir tə  rəf  dən möv  cud iq  ti  sa  di 
po  ten  sialı ar  tır  ma  lı, qar  şı  ya qoy -
du  ğumuz hə  dəf  ə  rə çat  maq üçün 
zə  ru  ri re  surs tə  mi  na  tı  nı for  ma  laş -
dır  ma  lı, di  gər tə  rəf  dən isə iş  ğal  dan 
azad olun  muş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı  nı 
hə  ya  ta ke  çir  mə  li və bu  nun ma  liy -
yə  ləş  dir  mə mən  bə  lə  ri  ni for  ma  laş -
dır  ma  lı  yıq. So  nun  cu mə  sə  lə bö  yük 
ma  liy  yə tu  tu  mu tə  ləb edən bir 
və  zi  fə  dir. Bu pro  se  si pa  ra  lel şə  kil  də 
ida  rə et  mək hər bir hö  ku  mət üçün 
çə  tin  lik  lər ya  ra  da bi  lir. 

Ha  zır  da Baş na  zi  rin rəh  bər  li -
yi ilə ya  ra  dıl  mış 10 alt iş  çi qru  pu 
tə  rə  fin  dən mil  li priori  tet  lər əsa  sın -
da 2022-2026-cı il  lə  ri əha  tə edən 
st  ra  te  gi  ya  nın la  yi  hə  si ha  zır  la  na  raq 
təq  dim olu  nub. St  ra  te  gi  ya  nın fəl  sə -
fə  si haq  qın  da da  nış  maz  dan əv  vəl 
qeyd edim ki, öl  kə  mi  zin gə  lə  cə  yi 
üçün baş  lı  ca ça  ğı  rış – öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nı də  rin  dən şa  xə  lən  dir  mək  lə 
və onun bey  nəl  xalq rə  qa  bət qa  bi  liy -
yə  ti  ni daim ar  tır  maq  la neft  dən ası -
lı  lı  ğı mi  ni  mu  ma en  dir  mək, iq  ti  sa  di 
ar  tı  mın sü  rə  ti  ni və da  ya  nıq  lı  lı  ğı  nı 
güc  lən  dir  mək və bu şərt  lər da  xi -
lin  də da  ha yu  xa  rı gə  lir  li döv  lət  lər 
qru  pu  na doğ  ru irə  li  lə  mək  dir. 

Bu mə  na  da, təq  dim olun  muş ye -
ni in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı la  yi  hə  si öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 4 baş  lı  ca tə  məl də -
yi  şik  lik  lə  rin baş ver  mə  si  ni nə  zər  də 
tu  tur. Bun  lar  dan bi  rin  ci  si, döv  lət 
sek  to  ru  nun, döv  lət şir  kət  lə  ri  nin, 

döv  lət ma  liy  yə  si  nin və iq  ti  sa  di 
ida  rəet  mə  nin ye  ni key  fiy  yə  tə trans -
for  ma  si  ya  sı və onun iq  ti  sa  diy  ya  tın 
şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə sə  mə  rə  li dəs  tə -
yi  ni və töh  fə  si  ni tə  min et  mək  dir. 
İkin  ci is  ti  qa  mət üz  rə iq  ti  sa  diy  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də döv  lət-özəl tə  rəf -
daş  lı  ğı  nı ge  niş  lən  dir  mək və döv  lət 
la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra olun  ma  sı  na özəl 
sek  to  ru fəal şə  kil  də cəlb et  mək 
nə  zər  də tu  tu  lur. Üçün  cü, mü  hüm 
də  yi  şik  lik iq  ti  sa  diy  yat  da fəaliy  yət 
mü  hi  ti  nin - ekosis  te  min key  fiy  yə -
ti  ni yax  şı  laş  dır  maq, özəl sek  to  run 
in  ki  şaf sti  mu  lu  nu və sü  rə  ti  ni ar -
tır  maq  la bağ  lı ola  caq  dır. Nə  ha  yət, 
dör  dün  cü əsas is  ti  qa  mət in  san ka -
pi  ta  lı  nın da  vam  lı in  ki  şa  fı, rə  qəm  sal 
iq  ti  sa  diy  ya  tın və in  no  va  si  ya  la  rın 
ge  niş tət  bi  qi üçün mün  bit şə  rait 
ya  rat  maq  dır. Əsas ide  ya on  dan iba -
rət  dir ki, döv  lə  tin iq  ti  sa  di in  ki  şaf  da 
və in  ves  ti  si  ya  lar  da apa  rı  cı ro  lu  nun 
mər  hə  lə  lər  lə özəl sek  tor tə  rə  fin  dən 
əvəz  lən  mə  si üçün iq  ti  sa  diy  yat  da 
adek  vat mü  hit for  ma  laş  dı  rı  la  caq -
dır. 

Məhz bu ya  naş  ma  lar st  ra  te  gi -
ya  nın baş  lı  ca is  ti  qa  mət  lə  ri  ni təş  kil 
edir. De  mək olar ki, bü  tün döv  lət 
qu  rum  la  rı  nın fəal şə  kil  də cəlb olun -
du  ğu bu pro  ses  də öl  kə iq  ti  sa  diy -
ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də st  ra  te  ji 
hə  dəf  ər, bu hə  dəf  ə  rə çat  maq üçün 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək baş  lı  ca is  la  hat  lar 
və təd  bir  lər müəy  yən olu  nub.

- Bəs bu st  ra  te  gi  ya  nın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si ilə nə əl  də edə -
cə  yik?

- St  ra  te  gi  ya çər  çi  və  sin  də də  rin 
şa  xə  lən  mə və ix  rac po  ten  sialı  nın 
tam real  laş  dı  rıl  ma  sı üçün ye  ni “hə -
rə  kət  ve  ri  ci qüv  və  lər”in ta  pıl  ma  sı, 
özəl və xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  la  rın pa  yı -
nın ar  tı  rıl  ma  sı, re  gion  la  rın iş qüv -
və  si və bü  tün re  surs  la  rı  nın iq  ti  sa  di 
döv  riy  yə  yə cəlb edil  mə  si va  si  tə  si  lə 
iq  ti  sa  di ak  tiv  li  yin da  ha da ar  tı  rıl -
ma  sı  na nail olu  na  caq. Həm  çi  nin iq -
ti  sa  di ar  tım sü  rə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si 
üçün neft gə  lir  lə  rin  dən ası  lı  lı  ğın 
əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də azal  dıl  ma -

sı  na yö  nəl  miş yük  sək əla  və də  yər 
ya  ra  dan ar  tım mo  de  li  nin for  ma  laş -
dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Ye  ni st  ra  te  gi  ya la  yi  hə  si uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi təq  dir  də, 2022-
2026-cı il  lər  də öl  kə  də ÜDM-in 
or  ta il  lik ar  tım tem  pi  nin 3,9 faiz, 
o cüm  lə  dən qey  ri-neft sek  to  run -
da 5 faiz sə  viy  yə  sin  də for  ma  laş -
ma  sı, adam  ba  şı  na dü  şən no  mi  nal 
ÜDM-in həc  mi  nin ha  zır  kı dövr  lə 
mü  qa  yi  sə  də 1,3 də  fə ar  tı  rıl  ma  sı tə -
min olu  na  caq  dır. Bu hə  dəf  ər öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın sü  rət  li ar  tı  mı üz  rə 
gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə uy  ğun  dur. 

Qeyd et  mə  li  yəm ki, növ  bə  ti 
ilin mak  roiq  ti  sa  di proq  noz  la  rı və 
döv  lət büd  cə  si  nin pa  ra  metr  lə  ri, 
fak  ti  ki ola  raq, ye  ni st  ra  te  ji döv -
rün ilk ili  nə uy  ğun qay  da  da tər  tib 
edi  lib. 2022-ci il  də ÜDM-in 3,9 faiz, 
qey  ri-neft məh  sul  la  rı üz  rə 4 faiz 
ar  tı  mı  nı proq  noz  laş  dı  rı  rıq. Həm -
çi  nin ay  rı-ay  rı sek  tor  lar  da iq  ti  sa  di 
ar  tım göz  lən  ti  lə  ri  miz var  dır. Kənd 
tə  sər  rü  fa  tın  da 4 faiz, qey  ri-neft 
sə  na  ye  sin  də 8,7 faiz, tu  rizm sek -
to  run  da 48,2 faiz, nəq  liy  yat  da 4,5 
faiz, in  for  ma  si  ya və ra  bi  tə  də 9,5 
faiz ki  mi bir ar  tım gös  tə  ri  ci  lə  rin  dən 
söh  bət ge  dir.

- Mi  ka  yıl müəl  lim, siz döv  lət 
şir  kət  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si mə  sə  lə  si -
nə to  xun  du  nuz. Öl  kə  də bir 
sı  ra apa  rı  cı döv  lət şir  kət -
lə  ri Azər  bay  can İn  ves  ti  si  ya 
Hol  din  qi  nin ida  rəet  mə  si  nə 
ve  ri  lib. Hol  din  qin ya  ra  dıl -
ma  sın  dan bəl  li bir müd  dət 
ke  çir. Bu şir  kət  lə  rin fəaliy -
yə  tin  də nə ki  mi də  yi  şik  lik  lər 
möv  cud  dur? 

- A  zər  bay  can İn  ves  ti  si  ya Hol -
din  qi  nin ida  rəet  mə  si  nə ve  ril  miş 
döv  lət şir  kət  lə  ri öl  kə iq  ti  sa  diy -
ya  tı  nın tə  məl müəs  si  sə  lə  ri  dir. Bu 
şir  kət  lər  də ida  rəet  mə sis  te  mi  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, şəf  af  ı  ğın və 
iq  ti  sa  di sə  mə  rə  nin yük  səl  dil  mə  si, 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı, 
ma  liy  yə du  ru  mu və da  ya  nıq  lı  lı  ğın 

yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı əsas və  zi  fə ola  raq 
müəy  yən  ləş  di  ri  lib. 

Ötən müd  dət ər  zin  də Azər -
bay  can İn  ves  ti  si  ya Hol  din  qi  nin 
fəaliy  yə  ti çər  çi  və  sin  də döv  lət şir -
kət  lə  rin  də kor  po  ra  tiv ida  rəet  mə 
is  la  hat  la  rı  na start ve  ri  lib. Ha  zır  da 
bu şir  kət  lə  rin fəaliy  yə  ti  nin ma  liy  yə 
nə  ti  cə  lə  ri  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na və 
şəf  af  ı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı  na yö  nəl  miş 
komp  leks fəaliy  yət pla  nı hə  ya  ta ke -
çi  ril  mək  də  dir.

Bu gü  nə  dək 9 şir  kət  də Mü  şa  hi -
də Şu  ra  sı ya  ra  dı  lıb, bi  ri  nin tər  ki  bi 
də  yiş  di  ri  lib. Hol  din  qin ida  rəet  mə -
si  nə ve  ril  miş 8 döv  lət müəs  si  sə  si -
nə bey  nəl  xalq məs  lə  hət  çi  lər cəlb 
edil  mək  lə hü  quq, ma  liy  yə, ver  gi və 
kom  mer  si  ya sa  hə  lə  rin  də fəaliy  yət 

nə  ti  cə  lə  ri  nin diaq  nos  ti  ka  sı apa  rı -
lıb. Ha  zır  da 3 şir  kət  də bu pro  ses 
ta  mam  lan  maq  da  dır. Diaq  nos  ti  ka 
əsa  sın  da tək  mil  ləş  di  ri  lə  cək sa  hə  lər 
və həll edi  lə  cək mə  sə  lə  lər üz  rə təd -
bir  lər pla  nı ha  zır  la  nır. 

Port  fel şir  kət  lər üz  rə kor  po  ra  tiv 
st  ra  te  gi  ya  la  rın ha  zır  lan  ma  sı, il  lik və 
or  ta  müd  dət  li sə  mə  rə  li  lik gös  tə  ri  ci -
lə  ri və ma  liy  yə da  ya  nıq  lılı  ğı  nın ar -
tı  rıl  ma  sı üz  rə hə  dəf  ə  rin müəy  yən 
olun  ma  sı, ha  be  lə di  vi  dend si  ya  sə  ti -
nin ha  zır  lan  ma  sı təd  bir  lər pla  nı  nın 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  ri  ni təş  kil edir.

Qeyd et  mə  li  yəm ki, gö  rü  lən 
təd  bir  lər öz bəh  rə  si  ni ver  mək  də  dir. 
SO  CAR da da  xil ol  maq  la, ar  tıq 4 iri 
döv  lət şir  kə  tin  də ma  liy  yə nə  ti  cə  lə -
ri  nin əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də yax -



46  |  MİLLİ MƏCLİS   NOYABR-DEKABR, 2021     NOYABR-DEKABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  47   

NAZİR NAZİR

ilin 10 ayın  da qey  ri-neft ix  ra  cı  nın 
həc  min  də 42 faiz  lik ar  tım qey  də 
alı  nıb. Bu, müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  miz  də 
ən yük  sək gös  tə  ri  ci  dir. Qiy  mət -
lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən 2021-ci il üz  rə 
qey  ri-neft ix  ra  cı  nın həc  mi 2,6 mlrd. 
ABŞ dol  la  rı ət  ra  fın  da ola  caq. 

Ti  kin  ti sek  to  ru is  tis  na ol  maq  la, 
iq  ti  sa  diy  ya  tın bir çox sek  tor  la  rı  nın 
gös  tə  ri  ci  lə  ri müs  bət zo  na  ya ke -
çib. He  sab edi  rik ki, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
pan  de  mi  ya  dan əv  vəl  ki və  ziy  yə  ti 
bər  pa olun  maq üz  rə  dir. Ümu  miy -
yət  lə, pan  de  mi  ya mən  fi tə  sir  lə  ri 
ilə ya  na  şı, iq  ti  sa  diy  yat üçün sı  naq 
döv  rü idi. Təc  rü  bə gös  tə  rir ki, be  lə 
ka  tak  lizm  lər  dən mak  si  mum fay  da -
lan  maq, iq  ti  sa  diy  ya  tın dir  çə  li  şi və 
sü  rət  lən  mə  si üçün is  ti  fa  də et  mək 
la  zım  dır. 

Bun  dan baş  qa Və  tən mü  ha  ri -
bə  sin  dən son  ra böl  gə üçün ye  ni 
geosi  ya  si və geoiq  ti  sa  di şə  rait 
ya  ra  nıb. Əra  zi  lə  ri  mi  zin iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tı  mız 
üçün əla  və im  kan  la  ra yol açıb. Bu, 
ya  xın gə  lə  cək üçün bi  zim bü  tün 
iq  ti  sa  di plan  la  rı  mı  za ye  ni  dən ba  xıl -
ma  sı  nı tə  ləb edir. Məhz bu sə  bəb -
dən Azər  bay  can post  pan  de  mi  ya 
və post  konf  ikt döv  rün  də iq  ti  sa  di 
ar  tı  mın ye  ni st  ra  te  gi  ya  sı üzə  rin  də 
fo  kus  la  nıb. 

- Hö  ku  mət 2022-2026-cı il  lər 
üz  rə iq  ti  sa  di ar  tı  mın ye  ni 
st  ra  te  gi  ya  sı üzə  rin  də iş  lə  yir. 
Ye  ni st  ra  te  gi  ya qar  şı  da  kı 
dövr üçün han  sı hə  dəf  ə  ri 
nə  zər  də tu  tur?

- Ye  ni dövr  də Azər  bay  can  da 
müəy  yən edil  miş st  ra  te  ji in  ki  şaf 
hə  dəf  ə  ri  nə nail ol  maq, uy  ğun si  ya -
sət və is  la  hat  lar çər  çi  və  si  ni for  ma -
laş  dır  maq məq  sə  di ilə Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən kon  sep  tual 
döv  lət sə  nə  di - “Azər  bay  can 2030: 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa dair Mil  li 
Priori  tet  lər” təs  diq edi  lib. 5 əsas 
is  ti  qa  mə  ti özün  də eh  ti  va edən, on 
il  lik dövr üçün nə  zər  də tu  tul  muş 
mil  li priori  tet  lər Azər  bay  can  da so -
sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın ye  ni ça  ğı  rış  la -

ra, tə  ləb  lə  rə və stan  dart  la  ra uy  ğun 
şə  kil  də da  vam et  di  ril  mə  si  ni, ey  ni 
za  man  da, in  no  va  tiv iq  ti  sa  diy  ya  tın 
da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə  si  ni nə  zər -
də tu  tur. Bu sə  nəd prak  ti  ki ola  raq, 
ye  ni bir st  ra  te  ji in  ki  şaf mər  hə  lə  si  ni 
əha  tə edir və bu dövr  də qar  şı  mız -
da iq  ti  sa  di ar  tı  mın da  ha da  ya  nıq  lı 
dray  ver  lə  ri  nin hə  rə  kə  tə gə  ti  ril  mə  si, 
mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın rə  qa  bət qa  bi  liy -
yə  ti  nin, in  no  va  si  ya yö  nüm  lü  lü  yü -
nün və ma  liy  yə da  ya  nıq  lı  ğı  nın da -
ha da güc  lən  di  ril  mə  si, azad edil  miş 
əra  zi  lə  rin rein  teq  ra  si  ya  sı ki  mi ye  ni 
və  zi  fə  lər qo  yur. 

 Bu gün iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin qar  şı -
sın  da du  ran və  zi  fə on  dan iba  rət  dir 
ki, bir tə  rəf  dən möv  cud iq  ti  sa  di 
po  ten  sialı ar  tır  ma  lı, qar  şı  ya qoy -
du  ğumuz hə  dəf  ə  rə çat  maq üçün 
zə  ru  ri re  surs tə  mi  na  tı  nı for  ma  laş -
dır  ma  lı, di  gər tə  rəf  dən isə iş  ğal  dan 
azad olun  muş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı  nı 
hə  ya  ta ke  çir  mə  li və bu  nun ma  liy -
yə  ləş  dir  mə mən  bə  lə  ri  ni for  ma  laş -
dır  ma  lı  yıq. So  nun  cu mə  sə  lə bö  yük 
ma  liy  yə tu  tu  mu tə  ləb edən bir 
və  zi  fə  dir. Bu pro  se  si pa  ra  lel şə  kil  də 
ida  rə et  mək hər bir hö  ku  mət üçün 
çə  tin  lik  lər ya  ra  da bi  lir. 

Ha  zır  da Baş na  zi  rin rəh  bər  li -
yi ilə ya  ra  dıl  mış 10 alt iş  çi qru  pu 
tə  rə  fin  dən mil  li priori  tet  lər əsa  sın -
da 2022-2026-cı il  lə  ri əha  tə edən 
st  ra  te  gi  ya  nın la  yi  hə  si ha  zır  la  na  raq 
təq  dim olu  nub. St  ra  te  gi  ya  nın fəl  sə -
fə  si haq  qın  da da  nış  maz  dan əv  vəl 
qeyd edim ki, öl  kə  mi  zin gə  lə  cə  yi 
üçün baş  lı  ca ça  ğı  rış – öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nı də  rin  dən şa  xə  lən  dir  mək  lə 
və onun bey  nəl  xalq rə  qa  bət qa  bi  liy -
yə  ti  ni daim ar  tır  maq  la neft  dən ası -
lı  lı  ğı mi  ni  mu  ma en  dir  mək, iq  ti  sa  di 
ar  tı  mın sü  rə  ti  ni və da  ya  nıq  lı  lı  ğı  nı 
güc  lən  dir  mək və bu şərt  lər da  xi -
lin  də da  ha yu  xa  rı gə  lir  li döv  lət  lər 
qru  pu  na doğ  ru irə  li  lə  mək  dir. 

Bu mə  na  da, təq  dim olun  muş ye -
ni in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı la  yi  hə  si öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 4 baş  lı  ca tə  məl də -
yi  şik  lik  lə  rin baş ver  mə  si  ni nə  zər  də 
tu  tur. Bun  lar  dan bi  rin  ci  si, döv  lət 
sek  to  ru  nun, döv  lət şir  kət  lə  ri  nin, 

döv  lət ma  liy  yə  si  nin və iq  ti  sa  di 
ida  rəet  mə  nin ye  ni key  fiy  yə  tə trans -
for  ma  si  ya  sı və onun iq  ti  sa  diy  ya  tın 
şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə sə  mə  rə  li dəs  tə -
yi  ni və töh  fə  si  ni tə  min et  mək  dir. 
İkin  ci is  ti  qa  mət üz  rə iq  ti  sa  diy  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də döv  lət-özəl tə  rəf -
daş  lı  ğı  nı ge  niş  lən  dir  mək və döv  lət 
la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra olun  ma  sı  na özəl 
sek  to  ru fəal şə  kil  də cəlb et  mək 
nə  zər  də tu  tu  lur. Üçün  cü, mü  hüm 
də  yi  şik  lik iq  ti  sa  diy  yat  da fəaliy  yət 
mü  hi  ti  nin - ekosis  te  min key  fiy  yə -
ti  ni yax  şı  laş  dır  maq, özəl sek  to  run 
in  ki  şaf sti  mu  lu  nu və sü  rə  ti  ni ar -
tır  maq  la bağ  lı ola  caq  dır. Nə  ha  yət, 
dör  dün  cü əsas is  ti  qa  mət in  san ka -
pi  ta  lı  nın da  vam  lı in  ki  şa  fı, rə  qəm  sal 
iq  ti  sa  diy  ya  tın və in  no  va  si  ya  la  rın 
ge  niş tət  bi  qi üçün mün  bit şə  rait 
ya  rat  maq  dır. Əsas ide  ya on  dan iba -
rət  dir ki, döv  lə  tin iq  ti  sa  di in  ki  şaf  da 
və in  ves  ti  si  ya  lar  da apa  rı  cı ro  lu  nun 
mər  hə  lə  lər  lə özəl sek  tor tə  rə  fin  dən 
əvəz  lən  mə  si üçün iq  ti  sa  diy  yat  da 
adek  vat mü  hit for  ma  laş  dı  rı  la  caq -
dır. 

Məhz bu ya  naş  ma  lar st  ra  te  gi -
ya  nın baş  lı  ca is  ti  qa  mət  lə  ri  ni təş  kil 
edir. De  mək olar ki, bü  tün döv  lət 
qu  rum  la  rı  nın fəal şə  kil  də cəlb olun -
du  ğu bu pro  ses  də öl  kə iq  ti  sa  diy -
ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də st  ra  te  ji 
hə  dəf  ər, bu hə  dəf  ə  rə çat  maq üçün 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək baş  lı  ca is  la  hat  lar 
və təd  bir  lər müəy  yən olu  nub.

- Bəs bu st  ra  te  gi  ya  nın hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si ilə nə əl  də edə -
cə  yik?

- St  ra  te  gi  ya çər  çi  və  sin  də də  rin 
şa  xə  lən  mə və ix  rac po  ten  sialı  nın 
tam real  laş  dı  rıl  ma  sı üçün ye  ni “hə -
rə  kət  ve  ri  ci qüv  və  lər”in ta  pıl  ma  sı, 
özəl və xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  la  rın pa  yı -
nın ar  tı  rıl  ma  sı, re  gion  la  rın iş qüv -
və  si və bü  tün re  surs  la  rı  nın iq  ti  sa  di 
döv  riy  yə  yə cəlb edil  mə  si va  si  tə  si  lə 
iq  ti  sa  di ak  tiv  li  yin da  ha da ar  tı  rıl -
ma  sı  na nail olu  na  caq. Həm  çi  nin iq -
ti  sa  di ar  tım sü  rə  ti  nin yük  səl  dil  mə  si 
üçün neft gə  lir  lə  rin  dən ası  lı  lı  ğın 
əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də azal  dıl  ma -

sı  na yö  nəl  miş yük  sək əla  və də  yər 
ya  ra  dan ar  tım mo  de  li  nin for  ma  laş -
dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Ye  ni st  ra  te  gi  ya la  yi  hə  si uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi təq  dir  də, 2022-
2026-cı il  lər  də öl  kə  də ÜDM-in 
or  ta il  lik ar  tım tem  pi  nin 3,9 faiz, 
o cüm  lə  dən qey  ri-neft sek  to  run -
da 5 faiz sə  viy  yə  sin  də for  ma  laş -
ma  sı, adam  ba  şı  na dü  şən no  mi  nal 
ÜDM-in həc  mi  nin ha  zır  kı dövr  lə 
mü  qa  yi  sə  də 1,3 də  fə ar  tı  rıl  ma  sı tə -
min olu  na  caq  dır. Bu hə  dəf  ər öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın sü  rət  li ar  tı  mı üz  rə 
gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə uy  ğun  dur. 

Qeyd et  mə  li  yəm ki, növ  bə  ti 
ilin mak  roiq  ti  sa  di proq  noz  la  rı və 
döv  lət büd  cə  si  nin pa  ra  metr  lə  ri, 
fak  ti  ki ola  raq, ye  ni st  ra  te  ji döv -
rün ilk ili  nə uy  ğun qay  da  da tər  tib 
edi  lib. 2022-ci il  də ÜDM-in 3,9 faiz, 
qey  ri-neft məh  sul  la  rı üz  rə 4 faiz 
ar  tı  mı  nı proq  noz  laş  dı  rı  rıq. Həm -
çi  nin ay  rı-ay  rı sek  tor  lar  da iq  ti  sa  di 
ar  tım göz  lən  ti  lə  ri  miz var  dır. Kənd 
tə  sər  rü  fa  tın  da 4 faiz, qey  ri-neft 
sə  na  ye  sin  də 8,7 faiz, tu  rizm sek -
to  run  da 48,2 faiz, nəq  liy  yat  da 4,5 
faiz, in  for  ma  si  ya və ra  bi  tə  də 9,5 
faiz ki  mi bir ar  tım gös  tə  ri  ci  lə  rin  dən 
söh  bət ge  dir.

- Mi  ka  yıl müəl  lim, siz döv  lət 
şir  kət  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si mə  sə  lə  si -
nə to  xun  du  nuz. Öl  kə  də bir 
sı  ra apa  rı  cı döv  lət şir  kət -
lə  ri Azər  bay  can İn  ves  ti  si  ya 
Hol  din  qi  nin ida  rəet  mə  si  nə 
ve  ri  lib. Hol  din  qin ya  ra  dıl -
ma  sın  dan bəl  li bir müd  dət 
ke  çir. Bu şir  kət  lə  rin fəaliy -
yə  tin  də nə ki  mi də  yi  şik  lik  lər 
möv  cud  dur? 

- A  zər  bay  can İn  ves  ti  si  ya Hol -
din  qi  nin ida  rəet  mə  si  nə ve  ril  miş 
döv  lət şir  kət  lə  ri öl  kə iq  ti  sa  diy -
ya  tı  nın tə  məl müəs  si  sə  lə  ri  dir. Bu 
şir  kət  lər  də ida  rəet  mə sis  te  mi  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, şəf  af  ı  ğın və 
iq  ti  sa  di sə  mə  rə  nin yük  səl  dil  mə  si, 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı, 
ma  liy  yə du  ru  mu və da  ya  nıq  lı  lı  ğın 

yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı əsas və  zi  fə ola  raq 
müəy  yən  ləş  di  ri  lib. 

Ötən müd  dət ər  zin  də Azər -
bay  can İn  ves  ti  si  ya Hol  din  qi  nin 
fəaliy  yə  ti çər  çi  və  sin  də döv  lət şir -
kət  lə  rin  də kor  po  ra  tiv ida  rəet  mə 
is  la  hat  la  rı  na start ve  ri  lib. Ha  zır  da 
bu şir  kət  lə  rin fəaliy  yə  ti  nin ma  liy  yə 
nə  ti  cə  lə  ri  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na və 
şəf  af  ı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı  na yö  nəl  miş 
komp  leks fəaliy  yət pla  nı hə  ya  ta ke -
çi  ril  mək  də  dir.

Bu gü  nə  dək 9 şir  kət  də Mü  şa  hi -
də Şu  ra  sı ya  ra  dı  lıb, bi  ri  nin tər  ki  bi 
də  yiş  di  ri  lib. Hol  din  qin ida  rəet  mə -
si  nə ve  ril  miş 8 döv  lət müəs  si  sə  si -
nə bey  nəl  xalq məs  lə  hət  çi  lər cəlb 
edil  mək  lə hü  quq, ma  liy  yə, ver  gi və 
kom  mer  si  ya sa  hə  lə  rin  də fəaliy  yət 

nə  ti  cə  lə  ri  nin diaq  nos  ti  ka  sı apa  rı -
lıb. Ha  zır  da 3 şir  kət  də bu pro  ses 
ta  mam  lan  maq  da  dır. Diaq  nos  ti  ka 
əsa  sın  da tək  mil  ləş  di  ri  lə  cək sa  hə  lər 
və həll edi  lə  cək mə  sə  lə  lər üz  rə təd -
bir  lər pla  nı ha  zır  la  nır. 

Port  fel şir  kət  lər üz  rə kor  po  ra  tiv 
st  ra  te  gi  ya  la  rın ha  zır  lan  ma  sı, il  lik və 
or  ta  müd  dət  li sə  mə  rə  li  lik gös  tə  ri  ci -
lə  ri və ma  liy  yə da  ya  nıq  lılı  ğı  nın ar -
tı  rıl  ma  sı üz  rə hə  dəf  ə  rin müəy  yən 
olun  ma  sı, ha  be  lə di  vi  dend si  ya  sə  ti -
nin ha  zır  lan  ma  sı təd  bir  lər pla  nı  nın 
mü  hüm is  ti  qa  mət  lə  ri  ni təş  kil edir.

Qeyd et  mə  li  yəm ki, gö  rü  lən 
təd  bir  lər öz bəh  rə  si  ni ver  mək  də  dir. 
SO  CAR da da  xil ol  maq  la, ar  tıq 4 iri 
döv  lət şir  kə  tin  də ma  liy  yə nə  ti  cə  lə -
ri  nin əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də yax -
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şı  laş  ma  sı mü  şa  hi  də olu  nur və bu 
me  yil güc  lən  mək  də  dir.

- Son ay  lar  da öl  kə  nin da  xi  li 
ba  za  rın  da müəy  yən qiy  mət 
ar  tım  la  rı mü  şa  hi  də olu  nur. 
Hö  ku  mət bu  nun  la bağ  lı 
han  sı ad  dım  la  rı at  ma  ğı nə -
zər  də tu  tur?

- A  zər  bay  can dün  ya iq  ti  sa  diy  ya -
tı  nın bir par  ça  sı  dır və tə  bii ola  raq, 
dün  ya ba  zar  la  rın  da mü  şa  hi  də 
olu  nan pro  ses  lə  rin tə  sir  lə  ri  ni hiss 
edir. Son il  lər  də dün  ya  da is  tis  na -
sız ola  raq bü  tün ər  zaq məh  sul  la  rı -
nın qiy  mət  lə  rin  də kəs  kin ar  tım  lar 
qey  də alı  nır. Bu  nun üçün BMT-nin 
Ər  zaq və Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Təş  ki -
la  tı  nın qlo  bal əm  təə, o cüm  lə  dən 
ər  zaq qiy  mət  lə  ri  nin qalx  ma  sı ilə 
bağ  lı yay  dı  ğı mə  lu  mat  la  ra diq  qət 
ye  tir  mək ki  fa  yət  dir. Mü  şa  hi  də olu -
nan qiy  mət ar  tım  la  rı son 30 ilin ən 
yük  sək gös  tə  ri  ci  si  dir. Qiy  mət  lə  rin 
ar  tı  mı  na sə  bəb ola  caq bir çox pro -
ses  lər möv  cud  dur və bu pro  ses  lə -
rin di  na  mi  ka  sı, təəs  süf ki, get  dik  cə 
da  ha da ar  tır.

Öl  kə  mi  zin da  xi  li ba  za  rın  da qiy -
mət ar  tım  la  rı  nın əsas sə  bəb  lə  rin  dən 
bi  ri məhz id  xal olu  nan məh  sul  la  rın 
id  xal ba  zar  la  rın  da qiy  mə  ti  nin art -
ma  sı  dır. Əsas id  xal ba  zar  la  rı olan 
bir sı  ra öl  kə  lə  rin öz da  xi  li ba  za  rın -
da qiy  mət sa  bit  li  yi  ni tə  min et  mək, 

ey  ni za  man  da, ər  zaq eh  ti  yat  la  rı  nı 
ya  rat  maq is  ti  qa  mə  tin  də real  laş -
dır  dıq  la  rı in  ter  ven  si  ya  lar da bu 
pro  se  sə əla  və yük ya  ra  dır. Son bir 
il  də baş ve  rən bu ar  tım  lar da  xi  li 
ba  zar  da id  xal olu  nan bü  tün məh -
sul  la  rın sa  tış qiy  mət  lə  rin  də özü -
nü gös  tə  rir. Ey  ni za  man  da, id  xal 
olu  nan xam  mal kom  po  nent  lə  ri  nin 
qiy  mət ar  tı  mı sə  bə  bin  dən da  xil  də 
is  teh  sal olu  nan yer  li məh  sul  la  rın da 
sa  tış qiy  mət  lə  ri yük  səl  mə  yə baş  la -
yıb. Təəs  süf ki, bi  zim də bu sa  hə  də 
id  xal  dan ası  lı kom  po  nent  lə  ri  miz 
möv  cud  dur. Bir çox məh  sul  la  rın 
da  xi  li də  yər zən  ci  ri hə  lə  lik tam 
şə  kil  də for  ma  laş  ma  yıb. Məh  su -
lun ma  ya də  yə  ri  ni for  ma  laş  dı  ran 
bir sı  ra xərc  lə  rin - da  şın  ma, ener  ji, 
xam  mal və s. art  ma  sı da nə  zə  rə 
alın  ma  lı  dır. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, ca  ri ilin 
9 ayı üz  rə id  xal qiy  mət  lə  ri in  dek  si 
ötən ilin mü  va  fiq döv  rü ilə mü  qa -
yi  sə  də 21,5 faiz ar  tıb. Ha  zır qi  da 
məh  sul  la  rı, al  ko  qol  lu və al  ko  qol  suz 
iç  ki  lər, sir  kə, tü  tün məmulatları 
və onun əvə  ze  di  ci  lə  ri üz  rə id  xal 
qiy  mət  lə  ri in  dek  si isə 25,1 faiz yük -
sə  lib. Qiy  mət  lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən 
ca  ri ilin yan  var-okt  yabr ay  la  rın  da 
inf  ya  si  ya ötən ilin mü  va  fiq döv  rü 
ilə mü  qa  yi  sə  də 5,7 faiz təş  kil edib 
ki, bu da əsa  sən ər  zaq məh  sul  la  rı 
üz  rə is  teh  lak qiy  mət  lə  ri in  dek  si  nin 

6,7 faiz təş  kil et  mə  si he  sa  bı  na for -
ma  la  şıb. 

Be  lə  lik  lə, da  xi  li ba  zar  da is  teh -
lak qiy  mət  lə  ri in  dek  si  nə ob  yek  tiv 
təz  yiq möv  cud  dur. Bu, sər  bəst 
qiy  mət  lər  lə for  ma  la  şan bir ba  zar -
dır və bu pro  se  sə döv  lə  tin in  zi  ba  ti 
mü  da  xi  lə im  kan  la  rı məh  dud  dur. 
Döv  lət tən  zim  lə  nən qiy  mət  lə  rin də -
yiş  mə  si za  ma  nı rə  qa  bət mü  hi  ti  nin 
po  zul  ma  sı hal  la  rı  nı aş  kar edir və 
qar  şı  sı  nı ala bi  lir. Bu məq  səd  lə İq  ti -
sa  diy  yat Na  zir  li  yi ya  nın  da An  tiin -
hi  sar və İs  teh  lak Ba  za  rı  na Nə  za  rət 
Döv  lət Xid  mə  ti tə  rə  fin  dən ba  zar  da 
müx  tə  lif məh  sul  la  rın qiy  mə  ti  nin 
mü  tə  ma  di mo  ni  to  rin  qi apa  rı  lır və 
ba  zar araş  dır  ma  la  rı hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Əm  təə qiy  mət  lə  ri  nin yük  səl  mə -
si tək  cə bi  zim öl  kə  də de  yil, di  gər 
döv  lət  lər  də də ge  dir. Xü  su  si  lə də 
da  xi  li ba  za  rı  mız üçün əhə  miy  yət -
li rol oy  na  yan Azər  bay  ca  nın əsas 
ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rın  da bu pro  ses 
sü  rət  lən  mək  də  dir. Qiy  mət  lən -
dir  mə  lə  rə gö  rə, ya  xın dövr  lər  də 
Ru  si  ya, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan, Gür -
cüs  tan, Uk  ray  na və İran ki  mi əsas 
tə  rəf  daş  la  rı  mız  da Azər  bay  can ilə 
mü  qa  yi  sə  də da  ha yük  sək inf  ya  si  ya 
proq  noz  laş  dı  rı  lır.

Ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi bun  dan 
son  ra da dün  ya üçün qlo  bal priori -
tet ola  caq. Əl  bət  ə, öl  kə  nin ər  zaq 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si 

bir nöm  rə  li və  zi  fə  dir. Bu məq  səd  lə 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti qiy  mət ar  tım -
la  rı  nın tə  sir  lə  ri  ni mi  ni  mu  ma en  dir -
mək üçün bü  tün mü  va  fiq ad  dım  la  rı 
atır. Bil  di  yi  niz ki  mi, gə  lən ilin döv  lət 
büd  cə  si əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin ar  tı  rıl -
ma  sı kom  po  nen  ti  ni nə  zə  rə al  maq  la 
for  ma  laş  dı  rı  lıb. He  sab edi  rik ki, bu, 
qiy  mət ar  tım  la  rı  nı qar  şı  la  maq üçün 
müəy  yən dəs  tək ola  caq  dır.

Müs  bət mə  qam on  dan iba  rət  dir 
ki, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 2022-ci 
il üz  rə əm  təə və ər  zaq qiy  mət  lə -
ri in  dek  si  nə dair proq  noz  la  rın  da 
2021-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də nis  bə  tən 
azal  ma, əsas ti  ca  rət tə  rəf  da  şı olan 
öl  kə  lər  də is  teh  lak qiy  mət  lə  ri in -
dek  si  nin 2021-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 
qis  mən aşa  ğı proq  noz  la  rı möv  cud -
dur. Gə  lə  cək  də qiy  mət ar  tım  la  rı  nın 
tə  si  ri  nin mi  ni  mal  laş  dı  rıl  ma  sı  nın 
ye  ga  nə yo  lu öl  kə da  xi  lin  də ər  zaq 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı  nın tam də -
yər zən  ci  ri  ni for  ma  laş  dır  maq, 100 
faiz  lik lo  ka  li  za  si  ya  ya nail ol  maq  dır. 
İd  xal kom  po  nent  lə  rin  dən ası  lı olan 
məh  sul  lar üz  rə id  xa  lı əvəz edə  cək 
is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
üçün əl  ve  riş  li im  kan  lar möv  cud -
dur. Bu is  ti  qa  mət  də ki  çik və or  ta 
biz  ne  sin in  ki  şa  fı  na döv  lət dəs  tə  yi 
me  xa  niz  mi  nin sə  mə  rə  si  nin ar  tı  rıl -
ma  sı bu cür sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə -
ri  nin, xü  su  si  lə gənc sa  hib  kar  la  rın 
məş  ğul  luq  da iş  ti  rak pa  yı  nın da  ha 
da yük  səl  dil  mə  si  nə gə  ti  rə  cək. 

Hö  ku  mə  tin qar  şı  da  kı dövr  də 
də əsas hə  dəf  ə  rin  dən bi  ri yük  sək 
əla  və də  yər ya  ra  dan emal sə  na  ye  si -
nin sü  rət  li in  ki  şa  fı  dır. Re  gion  la  rın 
spe  si  fi  ka  sı nə  zə  rə alın  maq  la, məh -
sul is  teh  sa  lı və ema  lı üz  rə ix  ti  sas -
laş  ma  nın də  rin  ləş  di  ril  mə  si hə  dəf -
lə  nib. Re  gion  lar  da iş  lə  mə  yən və ya 
zə  rər  lə iş  lə  yən is  teh  sal müəs  si  sə  lə -
ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı, sağ  lam -
laş  dı  rıl  ma  sı və özəl  ləş  di  ril  mə  si  nin 
sü  rət  lən  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur. 
Bü  töv  lük  də, yük  sək əla  və də  yər 
ya  ra  dan məh  sul is  teh  sa  lı və xid  mət 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün 
in  ves  ti  si  ya təş  vi  qi me  xa  nizm  lə  rin -
dən ge  niş is  ti  fa  də edi  lə  cək  dir.

- Mi  ka  yıl müəl  lim, ya  xın 
pers  pek  tiv  də Azər  bay  ca  nın 
re  gional müs  tə  vi  də, xü -
su  sən Cə  nu  bi Qaf  qaz re -
gionun  da möv  qe  lə  ri ne  cə 
gö  rü  nür?

 - A  zər  bay  can Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
apa  rı  cı iq  ti  sa  diy  ya  tı olan öl  kə  si  dir. 
Sü  rət  li in  ki  şa  fa, lo  gis  tik im  kan  la  ra, 
biz  nes üçün əl  ve  riş  li plat  for  ma  ya 
nail ol  maq yo  lun  da da  yan  ma  dan 
irə  li  lə  yir. Öl  kə  mi  zin ar  tan so  sial-
iq  ti  sa  di gü  cü re  gionun ümu  mi 
in  ki  şa  fı üçün də əl  ve  riş  li zə  min ya -
ra  dır. İn  no  va  tiv is  la  hat  lar, iq  ti  sa  di 
ida  rəet  mə mo  de  li  nin döv  rün tə  ləb -
lə  ri  nə uy  ğun ye  ni  lən  mə  si sa  yə  sin  də 
art  maq  da olan so  sial-iq  ti  sa  di qüd -
rət Azər  bay  ca  na Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 

və ət  raf re  gion  la  rın iq  ti  sa  diy  yat  la  rı -
na da müs  bət tə  sir gös  tə  rən qlo  bal 
la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı və təş  ki  lat -
çı  sı ol  ma  ğa im  kan ya  ra  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye -
ni iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın real -
laş  ma  sı öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ümu  mi 
mən  zə  rə  sin  də və fəaliy  yət mü  hi  tin  də 
bö  yük də  yi  şik  lik  lə  rə sə  bəb ola  caq, 
iq  ti  sa  di ar  tım ta  ma  mi  lə ye  ni key  fiy -
yət tə  məl  lə  ri üzə  rin  də for  ma  la  şa  caq. 
Növ  bə  ti 5 il həm də iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı və öl  kə  yə 
rein  teq  ra  si  ya  sın  da ta  ri  xi bir dövr ola -
caq  dır. Bu nöq  te  yi-nə  zər  dən de  mək 
olar ki, ya  xın gə  lə  cək  də Azər  bay  can 
re  gional müs  tə  vi  də öz li  der möv  qe -
yi  ni qo  ru  yub sax  la  ya  caq  dır. 
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şı  laş  ma  sı mü  şa  hi  də olu  nur və bu 
me  yil güc  lən  mək  də  dir.

- Son ay  lar  da öl  kə  nin da  xi  li 
ba  za  rın  da müəy  yən qiy  mət 
ar  tım  la  rı mü  şa  hi  də olu  nur. 
Hö  ku  mət bu  nun  la bağ  lı 
han  sı ad  dım  la  rı at  ma  ğı nə -
zər  də tu  tur?

- A  zər  bay  can dün  ya iq  ti  sa  diy  ya -
tı  nın bir par  ça  sı  dır və tə  bii ola  raq, 
dün  ya ba  zar  la  rın  da mü  şa  hi  də 
olu  nan pro  ses  lə  rin tə  sir  lə  ri  ni hiss 
edir. Son il  lər  də dün  ya  da is  tis  na -
sız ola  raq bü  tün ər  zaq məh  sul  la  rı -
nın qiy  mət  lə  rin  də kəs  kin ar  tım  lar 
qey  də alı  nır. Bu  nun üçün BMT-nin 
Ər  zaq və Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Təş  ki -
la  tı  nın qlo  bal əm  təə, o cüm  lə  dən 
ər  zaq qiy  mət  lə  ri  nin qalx  ma  sı ilə 
bağ  lı yay  dı  ğı mə  lu  mat  la  ra diq  qət 
ye  tir  mək ki  fa  yət  dir. Mü  şa  hi  də olu -
nan qiy  mət ar  tım  la  rı son 30 ilin ən 
yük  sək gös  tə  ri  ci  si  dir. Qiy  mət  lə  rin 
ar  tı  mı  na sə  bəb ola  caq bir çox pro -
ses  lər möv  cud  dur və bu pro  ses  lə -
rin di  na  mi  ka  sı, təəs  süf ki, get  dik  cə 
da  ha da ar  tır.

Öl  kə  mi  zin da  xi  li ba  za  rın  da qiy -
mət ar  tım  la  rı  nın əsas sə  bəb  lə  rin  dən 
bi  ri məhz id  xal olu  nan məh  sul  la  rın 
id  xal ba  zar  la  rın  da qiy  mə  ti  nin art -
ma  sı  dır. Əsas id  xal ba  zar  la  rı olan 
bir sı  ra öl  kə  lə  rin öz da  xi  li ba  za  rın -
da qiy  mət sa  bit  li  yi  ni tə  min et  mək, 

ey  ni za  man  da, ər  zaq eh  ti  yat  la  rı  nı 
ya  rat  maq is  ti  qa  mə  tin  də real  laş -
dır  dıq  la  rı in  ter  ven  si  ya  lar da bu 
pro  se  sə əla  və yük ya  ra  dır. Son bir 
il  də baş ve  rən bu ar  tım  lar da  xi  li 
ba  zar  da id  xal olu  nan bü  tün məh -
sul  la  rın sa  tış qiy  mət  lə  rin  də özü -
nü gös  tə  rir. Ey  ni za  man  da, id  xal 
olu  nan xam  mal kom  po  nent  lə  ri  nin 
qiy  mət ar  tı  mı sə  bə  bin  dən da  xil  də 
is  teh  sal olu  nan yer  li məh  sul  la  rın da 
sa  tış qiy  mət  lə  ri yük  səl  mə  yə baş  la -
yıb. Təəs  süf ki, bi  zim də bu sa  hə  də 
id  xal  dan ası  lı kom  po  nent  lə  ri  miz 
möv  cud  dur. Bir çox məh  sul  la  rın 
da  xi  li də  yər zən  ci  ri hə  lə  lik tam 
şə  kil  də for  ma  laş  ma  yıb. Məh  su -
lun ma  ya də  yə  ri  ni for  ma  laş  dı  ran 
bir sı  ra xərc  lə  rin - da  şın  ma, ener  ji, 
xam  mal və s. art  ma  sı da nə  zə  rə 
alın  ma  lı  dır. 

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, ca  ri ilin 
9 ayı üz  rə id  xal qiy  mət  lə  ri in  dek  si 
ötən ilin mü  va  fiq döv  rü ilə mü  qa -
yi  sə  də 21,5 faiz ar  tıb. Ha  zır qi  da 
məh  sul  la  rı, al  ko  qol  lu və al  ko  qol  suz 
iç  ki  lər, sir  kə, tü  tün məmulatları 
və onun əvə  ze  di  ci  lə  ri üz  rə id  xal 
qiy  mət  lə  ri in  dek  si isə 25,1 faiz yük -
sə  lib. Qiy  mət  lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən 
ca  ri ilin yan  var-okt  yabr ay  la  rın  da 
inf  ya  si  ya ötən ilin mü  va  fiq döv  rü 
ilə mü  qa  yi  sə  də 5,7 faiz təş  kil edib 
ki, bu da əsa  sən ər  zaq məh  sul  la  rı 
üz  rə is  teh  lak qiy  mət  lə  ri in  dek  si  nin 

6,7 faiz təş  kil et  mə  si he  sa  bı  na for -
ma  la  şıb. 

Be  lə  lik  lə, da  xi  li ba  zar  da is  teh -
lak qiy  mət  lə  ri in  dek  si  nə ob  yek  tiv 
təz  yiq möv  cud  dur. Bu, sər  bəst 
qiy  mət  lər  lə for  ma  la  şan bir ba  zar -
dır və bu pro  se  sə döv  lə  tin in  zi  ba  ti 
mü  da  xi  lə im  kan  la  rı məh  dud  dur. 
Döv  lət tən  zim  lə  nən qiy  mət  lə  rin də -
yiş  mə  si za  ma  nı rə  qa  bət mü  hi  ti  nin 
po  zul  ma  sı hal  la  rı  nı aş  kar edir və 
qar  şı  sı  nı ala bi  lir. Bu məq  səd  lə İq  ti -
sa  diy  yat Na  zir  li  yi ya  nın  da An  tiin -
hi  sar və İs  teh  lak Ba  za  rı  na Nə  za  rət 
Döv  lət Xid  mə  ti tə  rə  fin  dən ba  zar  da 
müx  tə  lif məh  sul  la  rın qiy  mə  ti  nin 
mü  tə  ma  di mo  ni  to  rin  qi apa  rı  lır və 
ba  zar araş  dır  ma  la  rı hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Əm  təə qiy  mət  lə  ri  nin yük  səl  mə -
si tək  cə bi  zim öl  kə  də de  yil, di  gər 
döv  lət  lər  də də ge  dir. Xü  su  si  lə də 
da  xi  li ba  za  rı  mız üçün əhə  miy  yət -
li rol oy  na  yan Azər  bay  ca  nın əsas 
ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rın  da bu pro  ses 
sü  rət  lən  mək  də  dir. Qiy  mət  lən -
dir  mə  lə  rə gö  rə, ya  xın dövr  lər  də 
Ru  si  ya, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan, Gür -
cüs  tan, Uk  ray  na və İran ki  mi əsas 
tə  rəf  daş  la  rı  mız  da Azər  bay  can ilə 
mü  qa  yi  sə  də da  ha yük  sək inf  ya  si  ya 
proq  noz  laş  dı  rı  lır.

Ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi bun  dan 
son  ra da dün  ya üçün qlo  bal priori -
tet ola  caq. Əl  bət  ə, öl  kə  nin ər  zaq 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si 

bir nöm  rə  li və  zi  fə  dir. Bu məq  səd  lə 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti qiy  mət ar  tım -
la  rı  nın tə  sir  lə  ri  ni mi  ni  mu  ma en  dir -
mək üçün bü  tün mü  va  fiq ad  dım  la  rı 
atır. Bil  di  yi  niz ki  mi, gə  lən ilin döv  lət 
büd  cə  si əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin ar  tı  rıl -
ma  sı kom  po  nen  ti  ni nə  zə  rə al  maq  la 
for  ma  laş  dı  rı  lıb. He  sab edi  rik ki, bu, 
qiy  mət ar  tım  la  rı  nı qar  şı  la  maq üçün 
müəy  yən dəs  tək ola  caq  dır.

Müs  bət mə  qam on  dan iba  rət  dir 
ki, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın 2022-ci 
il üz  rə əm  təə və ər  zaq qiy  mət  lə -
ri in  dek  si  nə dair proq  noz  la  rın  da 
2021-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də nis  bə  tən 
azal  ma, əsas ti  ca  rət tə  rəf  da  şı olan 
öl  kə  lər  də is  teh  lak qiy  mət  lə  ri in -
dek  si  nin 2021-ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 
qis  mən aşa  ğı proq  noz  la  rı möv  cud -
dur. Gə  lə  cək  də qiy  mət ar  tım  la  rı  nın 
tə  si  ri  nin mi  ni  mal  laş  dı  rıl  ma  sı  nın 
ye  ga  nə yo  lu öl  kə da  xi  lin  də ər  zaq 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı  nın tam də -
yər zən  ci  ri  ni for  ma  laş  dır  maq, 100 
faiz  lik lo  ka  li  za  si  ya  ya nail ol  maq  dır. 
İd  xal kom  po  nent  lə  rin  dən ası  lı olan 
məh  sul  lar üz  rə id  xa  lı əvəz edə  cək 
is  teh  sal sa  hə  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
üçün əl  ve  riş  li im  kan  lar möv  cud -
dur. Bu is  ti  qa  mət  də ki  çik və or  ta 
biz  ne  sin in  ki  şa  fı  na döv  lət dəs  tə  yi 
me  xa  niz  mi  nin sə  mə  rə  si  nin ar  tı  rıl -
ma  sı bu cür sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə -
ri  nin, xü  su  si  lə gənc sa  hib  kar  la  rın 
məş  ğul  luq  da iş  ti  rak pa  yı  nın da  ha 
da yük  səl  dil  mə  si  nə gə  ti  rə  cək. 

Hö  ku  mə  tin qar  şı  da  kı dövr  də 
də əsas hə  dəf  ə  rin  dən bi  ri yük  sək 
əla  və də  yər ya  ra  dan emal sə  na  ye  si -
nin sü  rət  li in  ki  şa  fı  dır. Re  gion  la  rın 
spe  si  fi  ka  sı nə  zə  rə alın  maq  la, məh -
sul is  teh  sa  lı və ema  lı üz  rə ix  ti  sas -
laş  ma  nın də  rin  ləş  di  ril  mə  si hə  dəf -
lə  nib. Re  gion  lar  da iş  lə  mə  yən və ya 
zə  rər  lə iş  lə  yən is  teh  sal müəs  si  sə  lə -
ri  nin ye  ni  dən qu  rul  ma  sı, sağ  lam -
laş  dı  rıl  ma  sı və özəl  ləş  di  ril  mə  si  nin 
sü  rət  lən  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur. 
Bü  töv  lük  də, yük  sək əla  və də  yər 
ya  ra  dan məh  sul is  teh  sa  lı və xid  mət 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün 
in  ves  ti  si  ya təş  vi  qi me  xa  nizm  lə  rin -
dən ge  niş is  ti  fa  də edi  lə  cək  dir.

- Mi  ka  yıl müəl  lim, ya  xın 
pers  pek  tiv  də Azər  bay  ca  nın 
re  gional müs  tə  vi  də, xü -
su  sən Cə  nu  bi Qaf  qaz re -
gionun  da möv  qe  lə  ri ne  cə 
gö  rü  nür?

 - A  zər  bay  can Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
apa  rı  cı iq  ti  sa  diy  ya  tı olan öl  kə  si  dir. 
Sü  rət  li in  ki  şa  fa, lo  gis  tik im  kan  la  ra, 
biz  nes üçün əl  ve  riş  li plat  for  ma  ya 
nail ol  maq yo  lun  da da  yan  ma  dan 
irə  li  lə  yir. Öl  kə  mi  zin ar  tan so  sial-
iq  ti  sa  di gü  cü re  gionun ümu  mi 
in  ki  şa  fı üçün də əl  ve  riş  li zə  min ya -
ra  dır. İn  no  va  tiv is  la  hat  lar, iq  ti  sa  di 
ida  rəet  mə mo  de  li  nin döv  rün tə  ləb -
lə  ri  nə uy  ğun ye  ni  lən  mə  si sa  yə  sin  də 
art  maq  da olan so  sial-iq  ti  sa  di qüd -
rət Azər  bay  ca  na Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 

və ət  raf re  gion  la  rın iq  ti  sa  diy  yat  la  rı -
na da müs  bət tə  sir gös  tə  rən qlo  bal 
la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı və təş  ki  lat -
çı  sı ol  ma  ğa im  kan ya  ra  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən ye -
ni iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nın real -
laş  ma  sı öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ümu  mi 
mən  zə  rə  sin  də və fəaliy  yət mü  hi  tin  də 
bö  yük də  yi  şik  lik  lə  rə sə  bəb ola  caq, 
iq  ti  sa  di ar  tım ta  ma  mi  lə ye  ni key  fiy -
yət tə  məl  lə  ri üzə  rin  də for  ma  la  şa  caq. 
Növ  bə  ti 5 il həm də iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lə  rin bər  pa  sı və öl  kə  yə 
rein  teq  ra  si  ya  sın  da ta  ri  xi bir dövr ola -
caq  dır. Bu nöq  te  yi-nə  zər  dən de  mək 
olar ki, ya  xın gə  lə  cək  də Azər  bay  can 
re  gional müs  tə  vi  də öz li  der möv  qe -
yi  ni qo  ru  yub sax  la  ya  caq  dır. 
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Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye 
və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da 
hö  ku  mət üzv  lə  ri  nin və mü  va  fi q döv  lət 
or  qan  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra -
kı ilə qa  nun la  yi  hə  lə  ri ge  niş mü  za  ki  rə 
olun  du. Par  la  ment Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro -
va  nın gös  tə  ri  şi ilə ilk də  fə ola  raq ic  la  sa 
Mil  li Məc  lis  də təm  sil edi  lən bü  tün si  ya  si 
par  ti  ya  la  rın, o cüm  lə  dən mü  xa  li  fət par  ti -
ya  la  rı  nın sədr  lə  ri və nü  ma  yən  də  lə  ri də -
vət olun  du, on  la  ra pe  şə  kar mü  za  ki  rə  lər 
üçün ge  niş im  kan  lar ya  ra  dıl  dı. Be  lə bir 
im  kan büd  cə zər  fi   nə da  xil olan la  yi  hə -
lə  rin ət  raf   ı mü  za  ki  rə  si  nin ink  lü  ziv  li  yi  ni 

tə  min et  mək  lə ya  na  şı, döv  lət baş  çı  sı 
tə  rə  fi n  dən öl  kə  də apa  rı  lan si  ya  si is  la  hat -
la  rın ali qa  nun  ve  ri  ci or  qan  da real  laş  ma -
sı  nın növ  bə  ti bir gös  tə  ri  ci  si idi.

2020-ci il no  yab  rın 8-də mü  zəf   ər 
Ali Baş Ko  man  dan cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə qəh  rə  man Azər  bay  can 
Or  du  su tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal  dan azad 
edən  dən son  ra ke  çən müd  dət  də azad 
olun  muş əra  zi  lə  rin ge  niş təh  li  li apa  rıl -
mış  dır. Təh  lil  lər öl  kə  mi  zin bu əra  zi  lər -
də 3 bö  yük fa  ciə ilə üz-üzə qal  dı  ğı  nı 
müəy  yən et  miş  dir. Ur  bi  sid - şə  hər və 
kənd  lə  ri  mi  zin məhv edil  mə  si, kul  to  sid - 

mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  nin məhv edil  mə  si, 
eko  sid - tə  biətin və eko  lo  gi  ya  nın məhv 
edil  mə  si. Bun  la  rın hər üçü ha  zır  da dün -
ya  nın ən bö  yük fə  la  kət  lə  ri he  sab olu  nur. 
2021-ci il  də Azər  bay  can döv  lə  ti bu fa -
ciələ  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün ge  niş -
miq  yas  lı la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə 
start ver  di və qı  sa müd  dət ər  zin  də xey  li 
iş  lə  rin gö  rül  mə  si  nə nail olun  du.

Əra  zi  lə  rin mi  na  lar  dan tə  miz  lən -
mə  si, bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma pro  se  si -
nin apa  rıl  ma  sı, la  zı  mi inf  rast  ruk  tu  run 
ya  ra  dıl  ma  sı, öz doğ  ma yurd  la  rı  na 
qa  yı  da  caq və  tən  daş  la  rı  mı  zın ya  şa  yı  şı və 
iş  gü  zar fəaliy  yə  ti üçün la  zı  mi şə  raitin 
yaradılması is  ti  qa  mə  tin  də miq  yas  lı 
iş  lər da  vam et  mək  də  dir. Qı  sa müd  dət 
ər  zin  də Şu  şa  da mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  nin 
bər  pa  sı, Fü  zu  li Bey  nəl  xalq Ha  va Li  ma -
nı  nın, yol inf  rast  ruk  tu  ru  nun işə düş  mə -
si qu  ru  cu niy  yə  ti  mi  zin, ira  də  mi  zin və 
gü  cü  mü  zün ye  ni  dən bü  tün dün  ya  ya 
nü  ma  yi  şi ol  du.

Ca  ri il  də ək  sər öl  kə  lər tə  rə  fi n  dən 
CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı ilə əla  qə  dar 
ge  niş vak  si  na  si  ya təd  bir  lə  ri  nin hə  ya -
ta ke  çi  ril  mə  si, ka  ran  tin re  ji  mi  nin çe  vik 
şə  kil  də ida  rə olun  ma  sı, fi s  kal dəs  tək 
pa  ket  lə  ri  nin da  vam et  di  ril  mə  si, dün  ya 
ba  zar  la  rın  da tə  lə  bin bir qə  dər ge  niş  lən -
mə  si ilə əm  təə qiy  mət  lə  ri  nin art  ma  sı 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın tə  nəz  zül  dən 
çı  xa  raq bər  pa döv  rü  nə keç  mə  si  nə im  kan 
ya  rat  mış  dır. Be  lə ki, 2020-ci il  də 3 faiz -
dən çox aza  lan qlo  bal ÜDM-in 2021-ci 
il  də 5,9 faiz ar  ta  ca  ğı proq  noz  laş  dı  rı  lır. 
Bu  nun  la be  lə, ye  ni in  fek  si  ya dal  ğa  la  rı  nın 
möv  cud  lu  ğu, vak  sin  lə  rin əl  də olun  ma -
sı  na qey  ri-bə  ra  bər çı  xış, qlo  bal təh  ci  zat 
zən  ci  rin  də qı  rıl  ma  lar və ge  cik  mə  lər, 
yük  sə  lən borc və inf   ya  si  ya gös  tə  ri  ci  lə  ri 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın qar  şı  sın  da əsas təh  lü -
kə  lər ki  mi qal  maq  da  dır.

Dün  ya  nın apa  rı  cı ma  liy  yə təş  ki  lat -
la  rı  nın proq  no  zlarına əsa  sən müx  tə  lif 
öl  kə  lər üz  rə bər  pa pro  se  si  nin sü  rə  ti 
pey  vənd  lə  mə sə  viy  yə  sin  dən, sə  hiy  yə 
sis  te  mi  nin du  ru  mun  dan, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
st  ruk  tu  run  dan, di  ver  si  fi   ka  si  ya sə  viy -
yə  sin  dən və fi s  kal dəs  tək təd  bir  lə  ri  nin 
sə  mə  rə  li  lik də  rə  cə  sin  dən ası  lı ola  caq  dır. 
Bir sı  ra nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
tə  rə  fi n  dən bir  gə təs  diq olu  nan pla  na 

əsa  sən pan  de  mi  ya ilə ef   ek  tiv mü  ba  ri  zə -
nin da  vam et  di  ril  mə  si üçün hər bir öl  kə 
üz  rə əha  li  nin 2021-ci ilin so  nu  na  dək mi -
ni  mum 40 faizi tam vak  si  na  si  ya olun  ma -
lı  dır. (Azər  bay  can üz  rə bu gös  tə  ri  ci ar  tıq 
44 faiz  dən çox  dur). 

Təh  lil  lə  rə gö  rə, pan  de  mi  ya döv -
rün  də dün  ya öl  kə  lə  rin  də sə  hiy  yə və 
təh  sil sis  te  mi  nin müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, in  ves  ti  si  ya  la  rın rə -
qəm  sal tex  no  lo  gi  ya  lar və ya  şıl iq  ti  sa  diy -
ya  ta yö  nəl  dil  mə  si, ink  lü  ziv cə  miy  yə  tin 

və iq  ti  sa  diy  ya  tın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
mü  hüm roy oy  na  ya  caq  dır. Bu mə  na  da 
Azər  bay  can  da rə  qəm  sal trans  for  ma  si -
ya  nın, Qa  ra  bağ və Şər  qi Zən  gə  zur  da 
ya  şıl iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şaf priori  te  ti ki  mi 
se  çil  mə  si öl  kə  mi  zə xey  li üs  tün  lük qa -
zan  dı  ra  caq  dır.

2021-ci il  də döv  lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı 
və apa  rı  lan uğur  lu iq  ti  sa  di si  ya  sət nə  ti -
cə  sin  də öl  kə  mi  zin ca  ri ilin so  nu  na ki  mi 
ÜDM-in real ar  tı  mı  nın nef  tin bir ba  re  li -
nin or  ta il  lik qiy  mə  ti  nin 50 dol  lar təş  kil 
edə  cə  yi təq  dir  də 5,1 faiz, qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun real ar  tım tem  pi  nin 6 faiz 
ola  ca  ğı proq  noz  laş  dı  rı  lır. Qeyd et  mək 
is  tər  dim ki, bu ilin 10 ayı  nın gös  tə  ri  ci -
lə  ri  nə gö  rə, nef  tin bir ba  re  li  nin or  ta il  lik 
qiy  mə  ti 68 dol  lar təş  kil et  miş  dir. Ümu -
miy  yət  lə, 2021-ci il üz  rə di  na  mik ar  tım 
tem  pi  nin, həm  çi  nin büd  cə gə  lir  lə  ri  nin 
və xərc  lə  ri  nin ic  ra  sın  da qar  şı  lıq  lı nis  bə -
tin qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sı, büd  cə kə  si  ri -
nin proq  noz  laş  dı  rı  lan sə  viy  yə  dən xey  li 
aşa  ğı ol  ma  sı, tə  diy  yə ba  lan  sı he  sab  la -
rın  da müs  bət di  na  mi  ka  nın qo  run  ma  sı, 
qey  ri-neft ix  ra  cı  nın və qey  ri-neft ver  gi 
da  xi  lol  ma  la  rı  nın əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 
art  ma  sı, mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  lik 2022-ci 
ilin döv  lət büd  cə  si  nin plan  laş  dı  rıl  ma -
sın  da mü  hüm ba  za ro  lu  nu oy  na  mış  dır.

İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq 
ko  mi  tə  sin  də apa  rı  lan mü  za  ki  rə  lər za  ma -
nı biz əsa  sən aşa  ğı  da  kı 5 sualın ca  va  bı  nı 
tap  ma  ğa ça  lış  dıq:

1. Təq  dim edil  miş büd  cə la  yi  hə  si 
öl  kə  mi  zin ca  ri və st  ra  te  ji in  ki  şaf 
hə  dəf   ə  ri  nə çat  ma  ğa, qar  şı  sın -
da du  ran ça  ğı  rış  la  ra nail ol  ma  ğa 
xid  mət edir  mi?

- Təh  lil  lər və mü  za  ki  rə  lər gös  tər  di 
ki, təq  dim edi  lən la  yi  hə  də “Azər  bay  can 

2030: so  sial iq  ti  sa  di in  ki  şa -
fa dair Mil  li Priori  tet  lər”in 
ümu  mi is  ti  qa  mət  lə  ri nə  zə  rə 
alın  mış, bu is  ti  qa  mət  lə  rin 
dəs  tək  lən  mə  si üçün ma  liy -
yə im  kan  la  rı ya  ra  dıl  mış  dır. 
Ey  ni za  man  da, növ  bə  ti il  də 
nef  tin bir ba  re  li  nin or  ta il  lik 
qiy  mə  ti  nin 50 dol  lar, ÜDM-
in real ar  tım tem  pi  nin 3,9 
faiz, qey  ri-neft sek  to  ru  nun 

ÜDM-də pa  yı  nın 70 faiz, inf   ya  si  ya  nın 
or  ta il  lik sə  viy  yə  si  nin 4 faiz, or  ta ay  lıq 
əmək haq  qı ar  tı  mı  nın 8,7 faiz ola  ca  ğı ilə 
bağ  lı gös  tə  ri  lən hə  dəf   ər real he  sab olun -
muş və büd  cə la  yi  hə  si  nin bu hə  dəf   ə  rə 
xid  mət edə  cə  yi müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir. 
Mil  li Priori  tet  lə  rə uy  ğun ola  raq ya  ra  dı -
la  caq “2022-2026-cı il  lər  də so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf St  ra  te  gi  ya  sı”nın döv  lət büd  cə  si -
nə tə  si  ri sə  nəd qə  bul olun  duq  dan son  ra 
qiy  mət  lən  di  ri  lə  cək  dir.

Ey  ni za  man  da, döv  lət baş  çı  sı tə  rə -
fi n  dən apa  rı  lan is  la  hat  la  rın və onun tə -
rə  fi n  dən ya  ra  dı  lan geosi  ya  si real  lıq  la  rın 
nə  ti  cə  sin  də in  ki  şaf po  ten  sialı  nın da  ha 
bö  yük ola  ca  ğı, bu po  ten  sialın isə büd  cə 
gə  lir  lə  ri  nin ar  tı  mı  na müs  bət tə  si  ri  nin 
güc  lə  nə  cə  yi qə  naətin  də  yik.

Ye  kun ola  raq, 26.8 mil  yard ma  nat 
gə  lir və 29.9 mil  yard ma  nat xərc  lə təq -
dim olun  muş döv  lət büd  cə  si la  yi  hə  si 
ilə öl  kə  mi  zin ca  ri və st  ra  te  ji in  ki  şaf 
hə  dəf   ə  ri  nin, qar  şı  da du  ran ça  ğı  rış  la  rın 
öh  də  sin  dən gəl  mək iq  ti  da  rın  da ola  ca  ğı 
qə  naətin  də  yik.

2. Büd  cə la  yi  hə  si ilə bir  lik  də təq  dim 
edil  miş iq  ti  sa  di və so  sial in  ki  şaf 
proq  noz  la  rı real im  kan  la  ra və 
für  sət  lə  rə əsas  la  nır  mı?

2021ciildədövlətbüdcəsininicrasıvə
aparılanuğurluiqtisadisiyasətnəticəsin
dəölkəmizincariilinsonunakimiÜDMin
realartımınınneftinbirbarelininortaillik
qiymətinin50dollartəşkiledəcəyitəqdir
də5,1faiz,qeyrineftsektorununrealartım
tempinin6faizolacağıproqnozlaşdırılır.

Bu günlərdə Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfi ndən təqdim olunan Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında 
qanun layihəsi və büdcə zərfi nə daxil olan digər sənədlərin geniş müzakirəsi keçirildi. 

2022-ci ilin dövlət büdcəsi ölkənin 
strateji inkişaf hədəf ərinin 
reallaşmasına mühüm töhfə verəcək

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq 
komitəsinin sədri
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Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye 
və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da 
hö  ku  mət üzv  lə  ri  nin və mü  va  fiq döv  lət 
or  qan  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra -
kı ilə qa  nun la  yi  hə  lə  ri ge  niş mü  za  ki  rə 
olun  du. Par  la  ment Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro -
va  nın gös  tə  ri  şi ilə ilk də  fə ola  raq ic  la  sa 
Mil  li Məc  lis  də təm  sil edi  lən bü  tün si  ya  si 
par  ti  ya  la  rın, o cüm  lə  dən mü  xa  li  fət par  ti -
ya  la  rı  nın sədr  lə  ri və nü  ma  yən  də  lə  ri də -
vət olun  du, on  la  ra pe  şə  kar mü  za  ki  rə  lər 
üçün ge  niş im  kan  lar ya  ra  dıl  dı. Be  lə bir 
im  kan büd  cə zər  fi  nə da  xil olan la  yi  hə -
lə  rin ət  raf  ı mü  za  ki  rə  si  nin ink  lü  ziv  li  yi  ni 

tə  min et  mək  lə ya  na  şı, döv  lət baş  çı  sı 
tə  rə  fin  dən öl  kə  də apa  rı  lan si  ya  si is  la  hat -
la  rın ali qa  nun  ve  ri  ci or  qan  da real  laş  ma -
sı  nın növ  bə  ti bir gös  tə  ri  ci  si idi.

2020-ci il no  yab  rın 8-də mü  zəf  ər 
Ali Baş Ko  man  dan cə  nab İl  ham Əli  ye -
vin rəh  bər  li  yi ilə qəh  rə  man Azər  bay  can 
Or  du  su tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal  dan azad 
edən  dən son  ra ke  çən müd  dət  də azad 
olun  muş əra  zi  lə  rin ge  niş təh  li  li apa  rıl -
mış  dır. Təh  lil  lər öl  kə  mi  zin bu əra  zi  lər -
də 3 bö  yük fa  ciə ilə üz-üzə qal  dı  ğı  nı 
müəy  yən et  miş  dir. Ur  bi  sid - şə  hər və 
kənd  lə  ri  mi  zin məhv edil  mə  si, kul  to  sid - 

mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  nin məhv edil  mə  si, 
eko  sid - tə  biətin və eko  lo  gi  ya  nın məhv 
edil  mə  si. Bun  la  rın hər üçü ha  zır  da dün -
ya  nın ən bö  yük fə  la  kət  lə  ri he  sab olu  nur. 
2021-ci il  də Azər  bay  can döv  lə  ti bu fa -
ciələ  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün ge  niş -
miq  yas  lı la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə 
start ver  di və qı  sa müd  dət ər  zin  də xey  li 
iş  lə  rin gö  rül  mə  si  nə nail olun  du.

Əra  zi  lə  rin mi  na  lar  dan tə  miz  lən -
mə  si, bər  pa və ye  ni  dən  qur  ma pro  se  si -
nin apa  rıl  ma  sı, la  zı  mi inf  rast  ruk  tu  run 
ya  ra  dıl  ma  sı, öz doğ  ma yurd  la  rı  na 
qa  yı  da  caq və  tən  daş  la  rı  mı  zın ya  şa  yı  şı və 
iş  gü  zar fəaliy  yə  ti üçün la  zı  mi şə  raitin 
yaradılması is  ti  qa  mə  tin  də miq  yas  lı 
iş  lər da  vam et  mək  də  dir. Qı  sa müd  dət 
ər  zin  də Şu  şa  da mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri  nin 
bər  pa  sı, Fü  zu  li Bey  nəl  xalq Ha  va Li  ma -
nı  nın, yol inf  rast  ruk  tu  ru  nun işə düş  mə -
si qu  ru  cu niy  yə  ti  mi  zin, ira  də  mi  zin və 
gü  cü  mü  zün ye  ni  dən bü  tün dün  ya  ya 
nü  ma  yi  şi ol  du.

Ca  ri il  də ək  sər öl  kə  lər tə  rə  fin  dən 
CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı ilə əla  qə  dar 
ge  niş vak  si  na  si  ya təd  bir  lə  ri  nin hə  ya -
ta ke  çi  ril  mə  si, ka  ran  tin re  ji  mi  nin çe  vik 
şə  kil  də ida  rə olun  ma  sı, fis  kal dəs  tək 
pa  ket  lə  ri  nin da  vam et  di  ril  mə  si, dün  ya 
ba  zar  la  rın  da tə  lə  bin bir qə  dər ge  niş  lən -
mə  si ilə əm  təə qiy  mət  lə  ri  nin art  ma  sı 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın tə  nəz  zül  dən 
çı  xa  raq bər  pa döv  rü  nə keç  mə  si  nə im  kan 
ya  rat  mış  dır. Be  lə ki, 2020-ci il  də 3 faiz -
dən çox aza  lan qlo  bal ÜDM-in 2021-ci 
il  də 5,9 faiz ar  ta  ca  ğı proq  noz  laş  dı  rı  lır. 
Bu  nun  la be  lə, ye  ni in  fek  si  ya dal  ğa  la  rı  nın 
möv  cud  lu  ğu, vak  sin  lə  rin əl  də olun  ma -
sı  na qey  ri-bə  ra  bər çı  xış, qlo  bal təh  ci  zat 
zən  ci  rin  də qı  rıl  ma  lar və ge  cik  mə  lər, 
yük  sə  lən borc və inf  ya  si  ya gös  tə  ri  ci  lə  ri 
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın qar  şı  sın  da əsas təh  lü -
kə  lər ki  mi qal  maq  da  dır.

Dün  ya  nın apa  rı  cı ma  liy  yə təş  ki  lat -
la  rı  nın proq  no  zlarına əsa  sən müx  tə  lif 
öl  kə  lər üz  rə bər  pa pro  se  si  nin sü  rə  ti 
pey  vənd  lə  mə sə  viy  yə  sin  dən, sə  hiy  yə 
sis  te  mi  nin du  ru  mun  dan, iq  ti  sa  diy  ya  tın 
st  ruk  tu  run  dan, di  ver  si  fi  ka  si  ya sə  viy -
yə  sin  dən və fis  kal dəs  tək təd  bir  lə  ri  nin 
sə  mə  rə  li  lik də  rə  cə  sin  dən ası  lı ola  caq  dır. 
Bir sı  ra nü  fuz  lu bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
tə  rə  fin  dən bir  gə təs  diq olu  nan pla  na 

əsa  sən pan  de  mi  ya ilə ef  ek  tiv mü  ba  ri  zə -
nin da  vam et  di  ril  mə  si üçün hər bir öl  kə 
üz  rə əha  li  nin 2021-ci ilin so  nu  na  dək mi -
ni  mum 40 faizi tam vak  si  na  si  ya olun  ma -
lı  dır. (Azər  bay  can üz  rə bu gös  tə  ri  ci ar  tıq 
44 faiz  dən çox  dur). 

Təh  lil  lə  rə gö  rə, pan  de  mi  ya döv -
rün  də dün  ya öl  kə  lə  rin  də sə  hiy  yə və 
təh  sil sis  te  mi  nin müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, in  ves  ti  si  ya  la  rın rə -
qəm  sal tex  no  lo  gi  ya  lar və ya  şıl iq  ti  sa  diy -
ya  ta yö  nəl  dil  mə  si, ink  lü  ziv cə  miy  yə  tin 

və iq  ti  sa  diy  ya  tın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
mü  hüm roy oy  na  ya  caq  dır. Bu mə  na  da 
Azər  bay  can  da rə  qəm  sal trans  for  ma  si -
ya  nın, Qa  ra  bağ və Şər  qi Zən  gə  zur  da 
ya  şıl iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şaf priori  te  ti ki  mi 
se  çil  mə  si öl  kə  mi  zə xey  li üs  tün  lük qa -
zan  dı  ra  caq  dır.

2021-ci il  də döv  lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı 
və apa  rı  lan uğur  lu iq  ti  sa  di si  ya  sət nə  ti -
cə  sin  də öl  kə  mi  zin ca  ri ilin so  nu  na ki  mi 
ÜDM-in real ar  tı  mı  nın nef  tin bir ba  re  li -
nin or  ta il  lik qiy  mə  ti  nin 50 dol  lar təş  kil 
edə  cə  yi təq  dir  də 5,1 faiz, qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun real ar  tım tem  pi  nin 6 faiz 
ola  ca  ğı proq  noz  laş  dı  rı  lır. Qeyd et  mək 
is  tər  dim ki, bu ilin 10 ayı  nın gös  tə  ri  ci -
lə  ri  nə gö  rə, nef  tin bir ba  re  li  nin or  ta il  lik 
qiy  mə  ti 68 dol  lar təş  kil et  miş  dir. Ümu -
miy  yət  lə, 2021-ci il üz  rə di  na  mik ar  tım 
tem  pi  nin, həm  çi  nin büd  cə gə  lir  lə  ri  nin 
və xərc  lə  ri  nin ic  ra  sın  da qar  şı  lıq  lı nis  bə -
tin qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sı, büd  cə kə  si  ri -
nin proq  noz  laş  dı  rı  lan sə  viy  yə  dən xey  li 
aşa  ğı ol  ma  sı, tə  diy  yə ba  lan  sı he  sab  la -
rın  da müs  bət di  na  mi  ka  nın qo  run  ma  sı, 
qey  ri-neft ix  ra  cı  nın və qey  ri-neft ver  gi 
da  xi  lol  ma  la  rı  nın əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 
art  ma  sı, mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  lik 2022-ci 
ilin döv  lət büd  cə  si  nin plan  laş  dı  rıl  ma -
sın  da mü  hüm ba  za ro  lu  nu oy  na  mış  dır.

İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə  na  ye və sa  hib  kar  lıq 
ko  mi  tə  sin  də apa  rı  lan mü  za  ki  rə  lər za  ma -
nı biz əsa  sən aşa  ğı  da  kı 5 sualın ca  va  bı  nı 
tap  ma  ğa ça  lış  dıq: 

1. Təq  dim edil  miş büd  cə la  yi  hə  si 
öl  kə  mi  zin ca  ri və st  ra  te  ji in  ki  şaf 
hə  dəf  ə  ri  nə çat  ma  ğa, qar  şı  sın -
da du  ran ça  ğı  rış  la  ra nail ol  ma  ğa 
xid  mət edir  mi?

- Təh  lil  lər və mü  za  ki  rə  lər gös  tər  di 
ki, təq  dim edi  lən la  yi  hə  də “Azər  bay  can 

2030: so  sial iq  ti  sa  di in  ki  şa -
fa dair Mil  li Priori  tet  lər”in 
ümu  mi is  ti  qa  mət  lə  ri nə  zə  rə 
alın  mış, bu is  ti  qa  mət  lə  rin 
dəs  tək  lən  mə  si üçün ma  liy -
yə im  kan  la  rı ya  ra  dıl  mış  dır. 
Ey  ni za  man  da, növ  bə  ti il  də 
nef  tin bir ba  re  li  nin or  ta il  lik 
qiy  mə  ti  nin 50 dol  lar, ÜDM-
in real ar  tım tem  pi  nin 3,9 
faiz, qey  ri-neft sek  to  ru  nun 

ÜDM-də pa  yı  nın 70 faiz, inf  ya  si  ya  nın 
or  ta il  lik sə  viy  yə  si  nin 4 faiz, or  ta ay  lıq 
əmək haq  qı ar  tı  mı  nın 8,7 faiz ola  ca  ğı ilə 
bağ  lı gös  tə  ri  lən hə  dəf  ər real he  sab olun -
muş və büd  cə la  yi  hə  si  nin bu hə  dəf  ə  rə 
xid  mət edə  cə  yi müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir. 
Mil  li Priori  tet  lə  rə uy  ğun ola  raq ya  ra  dı -
la  caq “2022-2026-cı il  lər  də so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şaf St  ra  te  gi  ya  sı”nın döv  lət büd  cə  si -
nə tə  si  ri sə  nəd qə  bul olun  duq  dan son  ra 
qiy  mət  lən  di  ri  lə  cək  dir.

Ey  ni za  man  da, döv  lət baş  çı  sı tə  rə -
fin  dən apa  rı  lan is  la  hat  la  rın və onun tə -
rə  fin  dən ya  ra  dı  lan geosi  ya  si real  lıq  la  rın 
nə  ti  cə  sin  də in  ki  şaf po  ten  sialı  nın da  ha 
bö  yük ola  ca  ğı, bu po  ten  sialın isə büd  cə 
gə  lir  lə  ri  nin ar  tı  mı  na müs  bət tə  si  ri  nin 
güc  lə  nə  cə  yi qə  naətin  də  yik.

Ye  kun ola  raq, 26.8 mil  yard ma  nat 
gə  lir və 29.9 mil  yard ma  nat xərc  lə təq -
dim olun  muş döv  lət büd  cə  si la  yi  hə  si 
ilə öl  kə  mi  zin ca  ri və st  ra  te  ji in  ki  şaf 
hə  dəf  ə  ri  nin, qar  şı  da du  ran ça  ğı  rış  la  rın 
öh  də  sin  dən gəl  mək iq  ti  da  rın  da ola  ca  ğı 
qə  naətin  də  yik.

2. Büd  cə la  yi  hə  si ilə bir  lik  də təq  dim 
edil  miş iq  ti  sa  di və so  sial in  ki  şaf 
proq  noz  la  rı real im  kan  la  ra və 
für  sət  lə  rə əsas  la  nır  mı?

2021ciildədövlətbüdcəsininicrasıvə
aparılanuğurluiqtisadisiyasətnəticəsin
dəölkəmizincariilinsonunakimiÜDMin
realartımınınneftinbirbarelininortaillik
qiymətinin50dollartəşkiledəcəyitəqdir
də5,1faiz,qeyrineftsektorununrealartım
tempinin6faizolacağıproqnozlaşdırılır.

Bu günlərdə Milli Məclisdə Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyev 
tərəfindən təqdim olunan Azərbaycan Respublikasının 2022-ci il dövlət büdcəsi haqqında 
qanun layihəsi və büdcə zərfinə daxil olan digər sənədlərin geniş müzakirəsi keçirildi. 

2022-ci ilin dövlət büdcəsi ölkənin 
strateji inkişaf hədəfərinin 
reallaşmasına mühüm töhfə verəcək

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 
sənaye və sahibkarlıq  
komitəsinin sədri
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- Təq  dim edil  miş büd  cə zər  fin  də 
ÜDM-in növ  bə  ti il və son  ra  kı 3 il ər  zin -
də or  ta he  sab  la hər il 4 faiz, qey  ri-neft 
sek  to  ru  nun 5,1 faiz, qey  ri-neft sə  na -
ye  si  nin 8,2 faiz, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın 4 
faiz, tu  rizm və ic  ti  mai iaşə  nin 32 faiz, 
in  for  ma  si  ya və ra  bi  tə sek  to  ru  nun 11,3 
faiz, qey  ri-neft sek  to  ru üz  rə əsas ka  pi  ta -
la qo  yu  lan in  ves  ti  si  ya  la  rın 7 faiz art  ma  sı 
proq  noz  laş  dı  rıl  mış  dır. Ey  ni za  man  da, 
bu dövr ər  zin  də əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin 4 
faiz or  ta il  lik real art  ma  sı, xa  ri  ci döv  lət 
bor  cu  nun isə azal  ma  sı proq  noz  laş  dı  rı -
lır. İn  di  ki dövr  də proq  noz  laş  dır  ma  da 
qey  ri-müəy  yən  lik eh  ti  ma  lı  nın yük  sək 
ol  du  ğu  nu qə  bul edə  rək təq  dim olun -
muş rə  qəm  lə  ri qə  naət  bəxş he  sab edi  rik. 
Həmçinin kənd tə  sər  rü  fa  tı, özəl  ləş  dir -
mə, xa  ri  ci in  ves  ti  si  ya  la  rın və xü  su  si  lə də 
özəl in  ves  ti  si  ya  la  rın cəlb edil  mə  si is  ti  qa -
mət  lə  ri üz  rə əla  və po  ten  sialın ola  ca  ğı  nı 
da dü  şü  nü  rük.

3. Büd  cə gə  lir  lə  ri  nin for  ma  laş  ma -
sın  da möv  cud və gə  lə  cək im  kan -
lar nə də  rə  cə  də nə  zə  rə alı  nıb?

- Ca  ri il  də iq  ti  sa  diy  ya  tın proq  noz -
laş  dı  rıl  dı  ğın  dan xey  li ar  tıq temp  də və 
həcm  də art  ma  sı, döv  lət büd  cə  si gə  lir  lə -
ri  nin, xü  su  si  lə də ver  gi və göm  rük rü  su -
mu gə  lir  lə  ri  nin proq  noz  dan xey  li ar  tıq 
da  xil ol  ma  sı 2022-ci il döv  lət büd  cə  si 
gə  lir  lə  ri  nin plan  laş  dı  rıl  ma  sı üçün əsas 
ba  za ro  lu  nu oy  na  mış  dır. Bu  na gö  rə də 
he  sab edi  rik ki, döv  lət büd  cə  si gə  lir  lə  ri -
nin 2021-ci ilin təs  diq olun  muş gös  tə -
ri  ci  lə  ri  nə nis  bə  tən 1.389 mil  yon ma  nat 
ar  tıq, o cüm  lə  dən ver  gi gə  lir  lə  ri  nin 1.570 
mil  yon ma  nat, göm  rük gə  lir  lə  ri  nin 360 
mil  yon ma  nat ar  tıq proq  noz  laş  dı  rıl  ma  sı 
real im  kan  la  ra uy  ğun  dur. Ey  ni za  man -
da, nef  tin bir ba  re  li  nin 2022-ci il  də or  ta 
il  lik qiy  mə  ti  nin 65-75 dol  lar ola  ca  ğı 
proq  noz  la  rı  nı da nə  zə  rə al  saq, büd  cə 
gə  lir  lə  ri  nin ic  ra edil  mə  sin  də mün  bit şə -
raitin ola  ca  ğı  na ina  nı  rıq.

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, təq  dim 
olun  muş sə  nəd  lər  də fi  zi  ki və hü  qu  qi 
şəxs  lə  rin 2022-ci il  də büd  cə  yə da  xil ola -
caq ver  gi və rü  sum  lar  dan azad ol  ma -
la  rı  nın həc  mi  nin 5.5 mil  yard ma  na  ta 
ça  ta  ca  ğı gös  tə  ri  lir ki, bu da büd  cə  nin 
qey  ri-neft gə  lir  lə  ri  nin 43 faizi  nə bə  ra  bər 

ola  caq  dır. Bu rə  qəm döv  lə  tin do  la  yı yol -
la iq  ti  sa  di sub  yekt  lə  rə və və  tən  daş  la  ra 
et  di  yi bö  yük dəs  tə  yin mü  hüm gös  tə  ri -
ci  si  dir.

4. Büd  cə xərc  lə  ri  nin plan  laş  ma  sın -
da so  sial si  ya  sət, təh  lü  kə  siz  lik, 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf ki  mi döv  lət si  ya -
sə  ti  nin əsas xət  lə  ri nə də  rə  cə  də 
dəs  tək  lə  nir?

- He  sab edi  rik ki, döv  lət büd  cə  si 
xərc  lə  ri  nin 2021-ci ilin təs  diq edil  miş 
gös  tə  ri  ci  si ilə mü  qa  yi  sə  də 1.336 mil -
yon ma  nat ar  tı  rıl  ma  sı öl  kə  də apa  rı  lan 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  na 
uy  ğun  dur. So  sial xərc  lə  rin ilk də  fə 
ola  raq döv  lət büd  cə  si xərc  lə  ri  nin 46,4 
faizi  ni təş  kil et  mə  si, təh  sil, sə  hiy  yə, 

so  sial mü  da  fiə, mü  da  fiə və təh  lü  kə -
siz  lik ki  mi priori  tet xərc is  ti  qa  mət  lə  ri 
üz  rə xərc  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı bu sa  hə  lər  də 
apa  rı  lan döv  lət si  ya  sə  ti  nin ma  liy  yə tə -
mi  na  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  na xid  mət edir. 
Ey  ni za  man  da, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti -
nin so  sial ödə  niş  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı məq -
sə  di ilə im  za  la  dı  ğı sə  rən  ca  mın ma  liy  yə 
tə  mi  na  tı üçün büd  cə  də 1.441 mil  yon 
və  saitin nə  zər  də tu  tul  ma  sı 1.6 mil -
yo  na ya  xın və  tən  da  şın so  sial ri  fa  hı  na 
bir  ba  şa tə  sir edə  cək  dir. Mü  ha  ri  bə  dən 
çı  xan bir öl  kə ki  mi, Azər  bay  ca  nın bir 
tə  rəf  dən bər  pa, qu  ru  cu  luq, təh  lü  kə  siz -
lik məq  səd  lə  ri üçün xərc  lə  ri ar  tır  ma  sı 
qa  nu  nauy  ğun ol  sa da, əha  li  nin mad  di 
ri  fah ha  lı  nı yax  şı  laş  dır  maq məq  sə  di 
ilə so  sial xərc  lə  ri əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 
ar  tır  ma  sı döv  lət baş  çı  sı  nın ali so  sial 
si  ya  sə  ti  nin ən ba  riz ini  ka  sı  dır.

5. İnf  ya  si  ya  nın hə  dəf  ən  mə  si ki  mi 
pul si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
və an  tiinf  ya  si  ya təd  bir  lə  ri im -
kan  la  rı nə də  rə  cə  də ge  niş  dir və 
bu, bi  zə nə vəd edir?

- Son bir il  də dün  ya  da ər  zaq mə -
mu  lat  la  rı  nın qiy  mə  ti  nin 30 faiz  dən çox 
qalx  ma  sı, pan  de  mi  ya döv  rün  də döv  lət 
xərc  lə  ri  nin art  ma  sı və ba  zar tək  lif  ə  ri -
nin lən  gi  mə  si fo  nun  da inf  ya  si  ya  nın 
güc  lən  mə  si  ni bu sa  hə  də cid  di ça  ğı  rış 
ki  mi qə  bul edi  rik. Azər  bay  can ma  na  tı -
nın mə  zən  nə  si sa  bit qal  sa da, ca  ri il  də 
inf  ya  si  ya  nın sü  rət  lən  mə  si  ni mü  şa  hi  də 
edir və bu mə  sə  lə  də xa  ri  ci fak  tor  la  rın 
tə  si  ri  ni gö  rü  rük. Bu is  ti  qa  mət  də apa  rı  lan 
pul-kre  dit si  ya  sə  ti  nin ümu  mi kon  tur -
la  rı  nı dəs  tək  lə  yir, hə  dəf  ə  rin düz  gün 
se  çil  di  yi  nə ina  nı  rıq. Ey  ni za  man  da, inf -
ya  si  ya  nın hə  dəf  ən  mə  si si  ya  sə  ti  nin da  ha 
da zən  gin  ləş  mə  si  nin, bü  tün alət  lər üz  rə 
da  ha çe  vik qə  rar  la  rın qə  bul olun  ma  sı  nın 
va  cib  li  yi  ni qeyd edir, qiy  mət, yox  sa qıt -

lıq di  lem  ma  sı qar  şı  sın  da qa  lar  kən 
qıt  lı  ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  nı da  ha 
doğ  ru he  sab edi  rik. Bu mə  na  da 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin döv  lət 
eh  ti  yat  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı 
sə  rən  ca  mı  nın sü  rət  lə ic  ra edil  mə -
si  ni va  cib sa  yır və bu  nun üçün 
döv  lət büd  cə  sin  də ma  liy  yə im  kan -
la  rı  nın ya  ra  dıl  dı  ğını düşünürük.

2022-ci il  də döv  lət büd  cə  si kə  si  ri -
nin yu  xa  rı həd  di 3 milyard 63 mil  yon 
ma  nat məb  lə  ğin  də nə  zər  də tu  tu  lur. 
Kə  si  rin həc  mi 2021-ci ilin təs  diq olun -
muş gös  tə  ri  ci  si ilə mü  qa  yi  sə  də 53 mln. 
ma  nat az  dır. Döv  lət büd  cə  si  nin kə  si  ri  nin 
ma  liy  yə  ləş  mə  sin  də döv  lət əm  la  kı  nın 
özəl  ləş  mə  sin  dən da  xil olan, da  xi  li ba -
zar  da yer  ləş  di  ri  lə  cək döv  lət is  tiq  raz  la  rı 
he  sa  bı  na cəlb edi  lə  cək və  sait  dən is  ti  fa  də 
edil  mə  si  nin plan  laş  dı  rıl  ma  sı tə  rə  fi  miz -
dən də müs  bət qə  bul edil  miş  dir. Ey  ni 
za  man  da, öl  kə  də qiy  mət  li ka  ğız  lar 
ba  za  rı  nın in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün ye  ni 
ad  dım  la  ra və alət  lə  rə ehi  ya  cın ol  du  ğu  na 
da ina  nı  rıq.

Nə  ti  cə əsas  lı büd  cə tər  ti  bi me  xa  niz -
mi  nə ke  çid pro  se  si  nin da  vam et  di  ril -
mə  si  nin yekunu ki  mi büd  cə xərc  lə  ri -
nin funk  sional təs  ni  fa  tı  nın “Təh  sil”, 
“Kənd tə  sər  rü  fa  tı” və “Ət  raf mü  hi  tin 
mü  ha  fi  zə  si” pi  lot böl  mə  lə  ri  nin st  ra  te  ji 
plan  la  rı, hə  min plan  la  ra uy  ğun ola  raq 
Or  ta  müd  dət  li Xərc  lər Çər  çi  və  si ha  zır -
lan  ma  sı və bu çər  çi  və  də da  ha çox büd -
cə xərc  lə  ri  nin plan  laş  dı  rıl  ma  sı təq  di  rə -

2022ciildədövlətbüdcəsikəsirinin
yuxarıhəddi3milyard63milyonmanat
məbləğindənəzərdətutulur.Kəsirinhəc
mi2021ciilintəsdiqolunmuşgöstəricisi
iləmüqayisədə53mln.manatazdır.
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la  yiq hal  dır. Ümu  miy  yət  lə, dü  şü  nü  rük 
ki, nə  ti  cə əsas  lı büd  cə me  xa  nizm  lə  ri -
nin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, pi  lot sa  hə  lə  rin 
ma  liy  yə və plan  la  ma dav  ra  nış  la  rı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si döv  lət büd  cə  si  nin 
da  ya  nıq  lı  lı  ğı  nı möh  kəm  lən  di  rə  cək 
mü  hüm amil  lər  dən  dir.

Qa  nun la  yi  hə  si  nə dair iza  hat  da fis  kal 
risk  lər ba  rə  də mə  lu  mat  la  rın ve  ril  mə  si  ni 
mü  hüm və təq  di  rə  la  yiq hal he  sab edi  rik. 
Ey  ni za  man  da, he  sab edi  rik ki, qey  ri-
stan  dard və  ziy  yə  tin ha  kim kə  sil  di  yi bir 
dövr  də doğ  ru və çe  vik qə  rar  la  rın qə  bu  lu 
me  xa  niz  mi mə  lu  mat bol  lu  ğu, çox sse -
na  ri  lik və ge  niş təh  lil  lə  rin apa  rıl  ma  sı  nı 
tə  ləb edir. Bu mə  na  da qa  baq  cıl dün  ya 
təc  rü  bə  si  ni öy  rən  mək  lə fis  kal risk  lə  rin 
sə  mə  rə  li ida  rə olun  ma  sı üçün Or  ta  müd -
dət  li Xərc  lər Çər  çi  və  si  nin və nə  ti  cə əsas  lı 
büd  cə  nin tət  bi  qi  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si, 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən fəaliy  yət  lə  rin per  for -
mans audi  ti va  si  tə  si  lə qiy  mət  lən  di  ril  mə -
si, fis  kal risk  lə  rin da  vam  lı mo  ni  to  rin  qi -
nin apa  rıl  ma  sı və cid  di ma  liy  yə-fis  kal 
in  ti  za  mı  nın tə  min edil  mə  si qar  şı  mız  da 
du  ran əsas və  zi  fə  lər  dən  dir. Bu  nun üçün 
ən ef  ek  tiv va  si  tə olan rə  qəm  sal trans  for -
ma  si  ya  dan, elekt  ron büd  cə me  xa  nizm -
lə  rin  dən da  ha ge  niş is  ti  fa  də olun  ma  sı  nı 
va  cib he  sab edi  rik.

Büd  cə mü  za  ki  rə  lə  ri za  ma  nı de -
pu  tat  la  rın çı  xış  la  rı əsa  sın  da döv  lət 
büd  cə  si xərc  lə  ri  nin məb  lə  ği də  yiş  mə  sə 

də, bir sı  ra mad  də  lər  də də  yi  şik  lik  lə -
rin edil  mə  si qə  ra  ra alın  mış  dır. Be  lə ki, 
əsas böl  mə  lə  rə aid edil  mə  yən xərc  lər 
böl  mə  sin  dən 172 mln. 887,6 min ma  nat 
azal  dı  la  raq aşa  ğı  da  kı xərc böl  mə  lə -
ri üz  rə məb  ləğ  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı tək  lif 
olu  nur: 

- 76 mil  yon 800 min ma  nat so  sial 
müdafiəvəsosialtəminatxərclərinin
artırılmasıüçün;bundansosialmüda
fiəxərclərininartımı76mln.462min
manat,uşaqvəailədəstəkmərkəzinin
saxlanılmasıxərci337minmanattəş
kiledəcək;
70milyon527minmanatHüquq
Mühafizəbölməsiüzrəhüquqmühafi
zəorqanlarındaəməkhaqqı,saxlanma,
ştatlarınkomplektləşdirilməsiiləbağlı
xərclərəyönəldilir;
15milyon363minmanatrabitəvə
nəqliyyatbölməsiüzrədövlətinfor
masiyasistemlərininvəehtiyatlarının
formalaşdırılması,saxlanılmasıvə
mərkəzləşdirilmişşəkildəidarəedilməsi
üçünHökümətBuludunfəaliyyətivə
nəqliyyatsahəsindətədbirlərinmaliy
yələşdirilməsinəyönəldilir;
5milyon369minmanatmənzilkom
munaltəsərrüfatıbölməsiüzrəBakı
şəhərində,digərrayonvəşəhərlərdə
mənzilkommunaltəsərrüfatıüzrə
əsaslıtəmirxərclərininartırılmasına;

2milyon642minmanatümumidövlət
xidmətixərcləribölməsiüzrə;bundan1
milyon500minmanatıyenirəsmiləş
dirilmişüzvlükhaqlarıüzrəöhdəliklərə
(yeniyaradılmış“TürkMədəniyyəti
vəİrsiFondu”na,“TürkAkademiya
sı”na),942minmanatıəməkhaqqı
xərclərininartırılmasına,200minma
natıqeyrimaddiaktivlərinalınmasına
yönəldiləcəkdir;
1milyon750minmanatmədəniyyət,
incəsənət,informasiya,bədəntərbiyə
si,gənclərsiyasətivəbuqəbildənolan
fəaliyyətbölməsiüzrəartımayönəl
diləcəkdirvəmədəniyyətinformasiya
sahəsindəsubsidiyahəcmininartırıl
masıiləbağlıdır;
437minmanatətrafmühitinmüha
fizəsibölməsininartımınayönəlir,bu
daBəsitçayDövlətTəbiətQoruğunun
fəaliyyətininmaliyyələşdirilməsiilə
əlaqəlidir.

Ye  kun ola  raq de  yə bi  lə  rəm ki, büd -
cə zər  fi  nə da  xil olan qa  nun la  yi  hə  lə  ri 
ilə bağ  lı apa  rı  lan mü  za  ki  rə  lər əha  tə  li 
və məh  sul  dar ol  muş  dur. İna  nı  rıq ki, 
döv  lət büd  cə  si la  yi  hə  si 2022-ci il üçün 
öl  kə  mi  zin qar  şı  sın  da ya  ra  na  caq ça  ğı -
rış  la  ra la  yiq  li ca  vab ver  mək və bü  tün 
is  ti  qa  mət  lər  də döv  lət si  ya  sə  ti  ni hə  ya  ta 
ke  çir  mək məq  sə  di ilə mü  hüm ma  liy  yə 
ba  za  sı ya  ra  da  caq  dır.
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2021-ci il no  yab  rın 28-də İs  pa -
ni  ya  nın pay  tax  tı Mad  rid  də Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın 
rəh  bər  li  yi ilə Qo  şul  ma  ma Hə  rə -
ka  tı  nın Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin 
tə  sis ic  la  sı ke  çi  ril  di. Bu  təd  bir  də 
50-yə ya  xın öl  kə  dən 200-ə qə  dər 
nü  ma  yən  də 60 il  lik ta  ri  xi olan, 
dün  ya  nın ikin  ci bö  yük bey  nəl  xalq 
təş  ki  la  tı  nın par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla -
qə  lən  di  ri  ci qu  ru  mu  nun ya  ra  dıl  ma -
sı  na şa  hid  lik et  di. Bu ta  ri  xi ha  di  sə 
prin  sip eti  ba  ri  lə Qo  şul  ma  ma Hə -
rə  ka  tı  nın hər bir üz  vü üçün ey  ni 
də  rə  cə  də si  ya  si əhə  miy  yət da  şı  sa 
da, Azər  bay  can üçün da  ha üs  tün 
ma  hiy  yət kəsb edir  di. Çün  ki müs -
tə  qil  lik ta  ri  xi  miz  də ilk də  fə idi ki, 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin tə  şəb -
bü  sü ilə iri və ço  xüzv  lü bey  nəl  xalq 
tə  si  sa  tın par  la  ment  lə  ri  ni bir  ləş  di -
rə  cək qu  ru  mun əsa  sı qo  yu  lur  du.

2019-cu il okt  yab  rın 25-26-da 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Ba  kı  da 
ke  çi  ri  lən zir  və top  lan  tı  sın  da Azər -

bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  yev be  lə bir tə  şəb -
büs  lə çı  xış et  di və üzv döv  lət  lə  rin 
rəh  bər  lə  ri  nin dəs  tə  yi  ni qa  zan  dı. 
Spi  ker Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın de  di  yi 
ki  mi: “Biz bu gün 60 il ər  zin  də araş -
dı  rıl  ma  mış qa  lan bir öl  çü  nün - 
üzv öl  kə  lər ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
par  la  ment öl  çü  sü  nün əsa  sı  nı qo  yu -
ruq. 60 il əv  vəl bu fo  ru  mu ya  ra  dan 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın tə  sis  çi  lə  ri -
nin məq  sə  di Ban  dunq prin  sip  lə  ri  nə 
tam uy  ğun ola  raq, bü  tün xalq  la  rın 
dinc ya  na  şı ya  şa  ma  sı  na və da  vam  lı 
in  ki  şa  fı  na töh  fə ver  mək idi. On  la  rın 
uzaq  gö  rən  li  yi və məq  səd  yön  lü  lü  yü 
bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tin həm  fi -
kir üzv  lə  ri  nin bir  ləş  mə  si  nə və üzv 
döv  lət  lə  rin sa  yı  na gö  rə dün  ya  da 
ikin  ci ən bö  yük bey  nəl  xalq tə  si  sa  tın 
ya  ran  ma  sı  na sə  bəb olub”. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin bu 
tə  şəb  bü  sü hə  lə 2019-cu il  də ak  tual 
idi. Be  lə ki, həm ye  ni ya  ra  dı  la  caq 
qu  rum üzv döv  lət  lə  ri da  ha ya  xın 
edə  cək  di, həm də uzaq  gö  rən -
lik nü  mu  nə  si idi. Çün  ki cə  mi 1 il 
son  ra dün  ya real  lı  ğı  nı də  yi  şən və 
gə  lə  cək ta  ri  xi  nə kor  rek  tə  lər edən 
CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı ilə üz-üzə 
qal  dı. Ye  ni ger  çək  lik dün  ya bir  li  yi -
ni ümu  mi bə  la  ya qar  şı bir  ləş  mə  yə, 
yar  dım  laş  ma  ğa məc  bur etdi. 

Azər  bay  can li  de  ri təş  ki  la  ta rəh -
bər  lik sta  tu  sun  dan is  ti  fa  də edərək 
ta  ri  xi ça  ğı  rı  şı  nı et  di: ye  ni növ vi  ru -
sa qar  şı vak  sin  lər dün  ya döv  lət  lə  ri 
ara  sın  da əda  lət  li şə  kil  də bö  lün -
mə  li  dir! Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
bu qlo  bal tə  şəb  bü  sü bey  nəl  xalq 
aləm  də dər  hal rəğ  bət qa  zan  dı və 
re  zo  nan  sa sə  bəb ol  du. Pan  de  mi  ya 
ilə mü  ba  ri  zə  də Qo  şul  ma  ma Hə  rə -
ka  tı üzv öl  kə  lə  rin əsas hu  ma  ni  tar 

və tib  bi eh  ti  yac  la  rı  na dair va  hid 
mə  lu  mat ba  za  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı, 
CO  VID-19-un mü  za  ki  rə  si üçün 
BMT Baş As  samb  le  ya  sı  nın xü  su  si 
ses  si  ya  sı  nın ça  ğı  rıl  ma  sı, həm  çi  nin 
BMT-nin İn  san Hü  quq  la  rı Şu  ra  sı 
tə  rə  fin  dən bü  tün öl  kə  lər üçün ko -
ro  na  vi  rus in  fek  si  ya  sı əley  hi  nə pey -
vənd  lə  rə bə  ra  bər, məq  bul qiy  mə  tə, 
vax  tın  da və uni  ver  sal əl  ça  tan  lı  ğın 
tə  min edil  mə  si haq  qın  da qət  na  mə -
nin qə  bul edil  mə  si gö  rü  lən təd  bir -
lər  dən yal  nız bir ne  çə nü  mu  nə  dir. 
Bu təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi bu il 
no  yab  rın  17-də Qo  şul  ma  ma Hə -
rə  ka  tı  nın tə  şəb  bü  sü ilə BMT Baş 
As  samb  le  ya  sı  nın üçün  cü ko  mi  tə  si 
səs çox  lu  ğu ilə CO  VID-19-a qar  şı 
vak  sin  lə  rin əda  lət  siz pay  lan  ma  sı  na 
dair qət  na  mə qə  bul et  di.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti hə  lə 
pan  de  mi  ya  nın ən çə  tin döv  rün  də - 
vi  ru  sa qar  şı pey  vən  din is  ti  fa  də 
edil  mə  yə baş  la  nıl  dı  ğı ilk ça  ğın  da 
vak  sin  lə  rin əl  ça  tan  lı  ğı  na dair ta  ri  xi 
ça  ğı  rı  şı  nı həm də əmə  li fəaliy  yət  lə 
sü  bu  ta ye  tir  miş  di. Döv  lə  ti  miz öz 
im  kan  la  rın  dan is  ti  fa  də edib üzv 
döv  lət  lər  lə pey  vən  di pay  laş  maq  la 
təş  ki  lat ta  ri  xin  də nə  cib ak  si  ya  nın 
tə  şəb  büs  ka  rı ki  mi çı  xış et  miş  di. 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin gös  tə  ri  şi 
ilə döv  lə  ti  miz tə  rə  fin  dən im  kan  la -
rı məh  dud olan qu  rum üzv  lə  ri  nə 
edi  lən yar  dım  la  rı hər bi  ri  miz xa  tır -
la  yı  rıq. 

Azər  bay  can Qo  şul  ma  ma Hə  rə -
ka  tı  na rəh  bər  li  yi döv  rün  də yük  sək 
bey  nəl  xalq imi  ci  ni da  ha da möh -
kəm  lən  dir  mə  yə mü  vəf  əq olub. 
Bu  nu ən azı iki amil təs  diq  lə  yir: 

- ötən il 44 gün  lük Və  tən mü -
ha  ri  bə  si gün  lə  rin  də döv  lə  ti  miz 
təş  ki  lat üzv  lə  ri  nin yek  dil si  ya  si 

Elnur Allahverdiyev
Milli Məclisin deputatı

Qoşulmama Hərəkatının Parlamentlər 
Şəbəkəsinin təsis edilməsi Azərbaycanın 
daha bir diplomatik uğurudur
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dəs  tə  yi  ni gör  dü. Bu dəs  tə  yin BMT 
müs  tə  vi  sin  də nü  ma  yiş et  di  ril  mə  si 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  lik ta  ri  xi  nin 
ən miq  yas  lı dip  lo  ma  tik uğur  la  rın -
dan bi  ri  dir;

- təş  ki  lat üzv  lə  ri tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  ca  nın qu  ru  ma rəh  bər  li  yi -
nin da  ha 1 il uza  dıl  ma  sı döv  lə  ti  mi -
zin həm tə  si  sat da  xi  lin  də, həm də 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də nü  fu  zu  nun 
gös  tə  ri  ci  si idi. Döv  lə  ti  miz dün  ya 
bir  li  yin  də cid  di si  ya  si və iq  ti  sa  di 
tə  rəf  daş imi  ci  nə ma  lik  dir. Bu döv -
lə  tin  mə  na  fe  lə  ri ilə he  sab  laş  maq 
da bir real  lıq  dır, onun  la əmək  daş -
lı  ğa hər bir  döv  lət  tə  bii ola  raq 
ma  raq gös  tə  rir. 

Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Par  la -
ment  lər Şə  bə  kə  si  nin tə  sis edil  mə  si 
müasir si  ya  si ta  ri  xi  miz ba  xı  mın -
dan bir ne  çə pa  ra  metr  lə  rə əsa  sən 
əla  mət  dar  dır:

1. 60 il  lik ta  ri  xi olan bey  nəl  xalq 
tə  si  sa  tın par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə -
lən  di  ri  ci qu  ru  mu  nun məhz bi  zim 
tə  şəb  bü  sü  müz  lə ya  ra  dıl  ma  sı cid  di 
dip  lo  ma  tik uğur  dur;

2. Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si  nin 
Azər  bay  ca  nın təş  ki  la  ta rəh  bər -
lik et  di  yi dövr  də tə  sis edil  mə  si 
öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq möv  qe  lə  ri  ni 
güc  lən  di  rə  cək;

3. Azər  bay  can bu ha  di  sə ilə 
nü  ma  yiş et  dir  di ki, o, bey  nəl  xalq 
si  ya  sə  tin sa  də sub  yek  ti de  yil, həm 
də geosi  ya  si oyun  çu  dur;

4. Azər  bay  can Qo  şul  ma  ma 
Hə  rə  ka  tı qis  min  də tə  sir  li geosi  ya -
si rı  çaq və dis  kus  si  ya müs  tə  vi  si 
qa  za  nıb ki, bu  nu Və  tən mü  ha  ri  bə  si 
ər  zin  də əl  də et  di  yi  miz dip  lo  ma  tik 
dəs  tək gös  tər  di; 

5. Azər  bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
ya  ra  nan və Azər  bay  can par  la  men -
ti  nin rəh  bə  ri  nin mo  de  ra  tor  lu  ğu ilə 
tə  sis edi  lən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı -
nın Par  la  ment  lər Şə  bə  kə  si təş  ki  la -
tın işi  ni in  ten  siv  ləş  di  rə  cək, da  xi  li 
mü  za  ki  rə  lə  ri və qə  rar  la  rın qə  bu -
lu  nu sü  rət  lən  di  rə  cək. Bu, bi  zim də 
ma  raq  la  rı  mı  zı əks et  di  rir.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin de -
pu  ta  tı ola  raq Mad  rid  də ke  çi  ri  lən 
tə  sis ic  la  sı  nın iş  ti  rak  çı  sı ki  mi əmin -

lik  lə de  yə bi  lə  rəm ki, döv  lə  ti  mi  zin 
qu  rum da  xi  lin  də və da  ha ge  niş 
areal  da nü  fu  zu öl  çü  yə  gəl  məz də -
rə  cə  də bö  yük  dür. Təd  bi  rə ma  raq, 
iş  ti  rak  çı  la  rın öz döv  lət  lə  rin  də  ki 
sta  tu  su bu  nun əya  ni sü  bu  tu idi. 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro -
va  nın açı  lış nit  qi və ic  la  sa sədr  li -
yi  nə gös  tə  ri  lən dəs  tək Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  lik et  di  yi 

döv  lə  ti  mi  zə bəs  lə  nən 
rəğ  bət və hör  mə  tin da  ha 
bir tə  za  hü  rü idi.

Qar  şı  da bi  zi Par  la -
ment  lər Şə  bə  kə  si  nin 
fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı cid  di 
iş  lər göz  lə  yir. İlk ön  cə 
ona gö  rə ki, ye  ni ya  ra -
dıl  mış tə  si  sa  tı  n gə  lən 
il  ki ic  la  sı Azər  bay  can  da 

ke  çi  ri  lə  cək. Öl  kə  miz be  lə nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi 
et  mək üçün əl  ve  riş  li hu  ma  ni  tar 
və si  ya  si mey  da  na çev  ri  lib. Qo  şul -
ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Par  la  ment  lər 
Şə  bə  kə  si  nin daimi nü  ma  yən  də  li -
yi  nin  Ba  kı  da yer  ləş  mə  si də is  tis  na 
de  yil.  Biz  təş  ki  la  ta üzv  döv  lət  lər  
tə  rə  fin  dən  be  lə bir  qə  ra  rın  qə  bul  
edil  mə  si  nə ümid  li  yik. Çün  ki döv -
lə  ti  mi  zin bey  nəl  xalq nü  fu  zu bu  na 
im  kan ve  rir.

2019cuiloktyabrın2526daQoşulmamaHərəkatı
nınBakıdakeçirilənzirvətoplantısındaAzərbaycan
RespublikasınınPrezidenticənabİlhamƏliyevParla
mentlərŞəbəkəsininyaradılmasıtəşəbbüsüiləçıxış
etdivəüzvdövlətlərinrəhbərlərinindəstəyiniqazandı.



 Keçənəsrdədövlətvəhökumət
başçısıvəzifələrinəyalnız24qa
dınseçilmişdir.
 Birçoxdövlətlərdəqadınlarhaq
qıödənilməyənəməyəkişilərə
nisbətənikidəfəçoxvaxtsərf
edirlər.
 İnkişafetmişdövlətlərdəqadınlar
rəsmiişçiqüvvəsinin31faizini,
dünyadaisə46,7faizinitəşkil
edirlər.
 İnkişafetməkdəolandövlətlərdə
məhsulun55faizinikəndqadın
larıistehsaledir.
 Qadınlarınödənişsizevvəic
timaiəməyininhəcmidünya

ÜMMin(ÜmumiMilliMəhsu
lun)10%dən35%dəkqiymət
ləndirilir.

 2030-cu ilə  dək Da  ya  nıq  lı İn  ki -
şaf Məq  səd  lə  rin  də nə  zər  də tu  tu  lan 
hə  dəf  ə  rə nail ol  maq üçün bü  tün 
öl  kə  lər öh  də  lik qə  bul edib. La  kin 
qar  şı  mız  da za  man çox az  dır. Hər 
bir öl  kə ça  lı  şır ki, 17 məq  sə  din 
ha  mı  sı  nı real  laş  dır  sın. La  kin bu, 
hə  min öl  kə  lə  rin in  ki  şaf tem  pin -
dən, iq  ti  sa  di, tə  bii və in  san re  surs -
la  rın  dan ası  lı  dır. Bu ba  xım  dan 
hər bir döv  lət həm lo  kal, həm də 

bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də həl  li  ni göz -
lə  yən mə  sə  lə  lə  ri də  qiq  ləş  dir  mə  li, 
düz  gün in  ki  şaf xət  i seç  mə  li  dir. 
Əda  lət  li, key  fiy  yət  li və ha  mı  nı 
əha  tə edən iq  ti  sa  di re  surs  la  ra, ma -
liy  yə xid  mət  lə  ri  nə, məş  ğul  lu  ğa, 
təh  sil üçün im  kan  la  ra təh  lü  kə  siz 
və bə  ra  bər çı  xış im  kan  la  rı ya  ra  dıl -
ma  lı  dır. 

Azər  bay  can  da döv  lət qa  dın 
si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
və gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin tə  min 
olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm 
nailiy  yət  lər əl  də olun  muş  dur. 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən “Azər  bay  can  da qa  dın -

la  rın ro  lu  nun ar  tı  rıl  ma  sı”, “Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da döv  lət 
qa  dın si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə -
si haq  qın  da” im  za  lan  mış sə  rən -
cam  lar qa  dın  la  rın is  tə  ni  lən sa  hə  də 
fəaliy  yət gös  tər  mə  si üçün ef  ek  tiv 
şə  rait ya  rat  mış  dır. 2006-cı il  də 
isə Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev “Gen -
der - ki  şi və qa  dın  la  rın bə  ra  bər  li  yi 
tə  mi  nat  la  rı haq  qın  da” çox mü  hüm 
bir Qa  nun im  za  la  dı. Ki  şi və qa  dın -
la  rın döv  lə  tin ida  rə olun  ma  sın  da 
bə  ra  bər təm  sil  çi  li  yi  nə, ay  rı-seç  ki -
li  yin bü  tün for  ma  la  rı  nın ara  dan 

qal  dı  rıl  ma  sı  na hü  qu  qi zə  min ya  ra -
dan bu sə  nə  də əsa  sən Azər  bay  can 
qa  dın  la  rı çox ge  niş tə  mi  nat  lar əl  də 
et  di  lər. Döv  lət baş  çı  mız 2010-cu 
il  də isə da  ha cə  sa  rət  li bir ad  dım 
ata  raq “Qa  dın  la  ra qar  şı məişət 
zo  ra  kı  lı  ğı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı” 
haq  qın  da Qa  nu  nu təs  diq  lə  mək -

lə qa  dın hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi 
sa  hə  sin  də mü  hüm mər  hə  lə  nin 
əsa  sı  nı qoy  du. Bu qa  nu  nun qə  bul 
olun  ma  sın  da Azər  bay  ca  nın bi  rin -
ci xa  nı  mı, Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın da  nıl -
maz ro  lu  nu da qeyd et  mək ye  ri  nə 
dü  şər.

Azər  bay  can  da qa  dın  la  rın iq  ti -
sa  di tə  şəb  büs  kar  lı  ğı  nın art  ma  sı, 
on  la  rın ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq  da 
ge  niş təm  sil  çi  li  yi so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın, o cüm  lə  dən məş  ğul  lu -
ğun tə  min olun  ma  sı ba  xı  mın  dan 
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Qa  dın  lar  la bağ  lı dün  ya  nın bir 
çox öl  kə  lə  rin  də həm yer  li, həm 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ke  çi  ri  lən 
konf  rans, fo  rum və zir  və gö  rüş  lə  ri 
qlo  bal tə  şəb  büs  lə  ri da  ha da ar  tı  rır. 
Okt  yab  rın 13-də Ru  si  ya  nın Sankt-
Pe  ter  burq şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən III 
Av  ra  si  ya Qa  dın Fo  ru  mu da bu 
qə  bil  dən  dir. Mil  li Məc  li  sin spi  ke -
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın rəh  bər  lik 

et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ple  nar 
ic  las  da və ay  rı-ay  rı ses  si  ya  lar  da 
iş  ti  rak edə  rək Azər  bay  can qa  dın -
la  rı  nın əl  də et  di  yi uğur  lar, dün  ya 
qa  dın hə  rə  ka  tı  na ver  di  yi töh  fə  lər 
və bu sa  hə  də Azər  bay  ca  nın real 
təc  rü  bə  si haq  qın  da ət  raf  ı mə  ru  zə 
və təq  di  mat  lar et  di  lər. Par  la  men  tin 
Səd  ri çı  xı  şın  da xü  su  si  lə vurğuladı 
ki, ötən ilin no  yab  rın  da Azər  bay -
can, Ru  si  ya və Er  mə  nis  tan rəh  bər -
lə  ri tə  rə  fin  dən im  za  lan  mış üç  tə  rəf  i 
bə  ya  nat keç  miş Qa  ra  bağ mü  na  qi -
şə  si  nə son nöq  tə  ni qoy  du. 44 gün -
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də Azər -
bay  ca  nın əl  də et  di  yi qə  lə  bə  dən 
son  ra Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionun  da 
qa  dın  la  rı  mı  zın cə  miy  yə  tin bü  tün 
sa  hə  lə  ri  nə da  ha fəal cəlb edil  mə  si 
üçün ye  ni pers  pek  tiv  lər və real  lıq -
lar ya  ran  mış  dır. 

Dün  ya öl  kə  lə  ri  nin ümu  mi ya 
naş  ma  sı be  lə  dir:
 qadınlarıniqtisadiyyatdarolu
nunartırılmasıdavamlıiqtisadi
artımınvəsənayeinkişafının
açarıdır;

 qadınlarınsiyasətdəiştirakıdöv
lətidahasosialyönümlüedir.

Bir ne  çə il əv  vəl Mc  Kin  sey 
Qlo  bal İns  ti  tu  tu tə  rə  fin  dən dün  ya 
əha  li  si  nin 93 faizi  nin ya  şa  dı  ğı 96 
öl  kə  də araş  dır  ma apa  rı  lıb. Təd  qi -

qat  çı  lar 2014-cü il  dən 2025-ci ilə 
qə  dər (onil  lik) üç in  ki  şaf sse  na  ri  si 
he  sab  la  yıb  lar. Bi  rin  ci  si, bu gü  nün 
bü  tün ten  den  si  ya  la  rı  nın də  yiş  məz 
qal  dı  ğı əsas sse  na  ri  dir. İkin  ci  si, 
idealiz  mə he  sab  la  nan və gen  der 
boş  luq  la  rı  nın ta  ma  mi  lə ara  dan 
qal  dı  rıl  mış ol  du  ğu, üçün  cü  sü isə 
op  ti  mist, yə  ni gen  der fər  qi  nin 
da  ral  dı  ğı, in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  də 
da  ha sü  rət  lə ge  dən gen  der pro  ses -
lə  ri  nə həsr olu  nan sse  na  ri  dir. İkin -
ci sse  na  ri  də gen  der fərq  lə  ri  nin tam 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı qlo  bal ÜDM-
in 2025-ci ilə qə  dər 26 faiz art  ma -
sı  na im  kan ve  rə  cək ki, bu da 28 
tril  yon dol  la  ra bə  ra  bər  dir. Üçün -
cü  yə gö  rə, ÜDM-in 11 faiz ar  tı  mı 
müm  kün  dür. Ba  za sse  na  ri  si de  yir 
ki, əla  və səy  lər ol  ma  dan iq  ti  sa  diy -
yat  da gen  der bə  ra  bər  li  yi yal  nız 260 
il  dən son  ra müm  kün ola  caq.

Müasir dün  ya  da qa  dın  la  rın 
və  ziy  yə  ti  ni əks et  di  rən önəm  li 
amil  lər sı  ra  sın  da aşa  ğı  da  kı  la  rı 
gös  tər  mək olar:
 1.3mlrd.insanyoxsulluq
şəraitindəyaşayır,onlardan
təxminən70faiziniqadınlarvə
uşaqlartəşkiledir.
 79,5mln.qaçqınların7080
faiziniqadınlarvəuşaqlartəşkil
edir.

Dəyişən dünyada qadınların 
dayanıqlı inkişafa verdiyi töhfələr

Hicran Hüseynova 
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 
məsələləri komitəsinin sədri,  
professor 

Müasir dövr  də ic  ti  mai hə  ya  tın bü  tün sa  hə  lə  rin  də qa  dın  la  rın iş  ti  ra  kı ol  ma  dan 
güc  lü və sa  bit bir döv  lət tə  səv  vür et  mək müm  kün de  yil. Qa  dın  la  rın bü  tün sa  hə 
lər  də iq  ti  sa  di fəal  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, on  la  rın ida  rəet  mə  yə və cid  di qə  rar  la  rın qə 
bu  lu pro  ses  lə  ri  nə cəlb edil  mə  si, özü  nü reali  zə et  mə  si üçün şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı, 
iş və ailə hə  ya  tı ara  sın  da ba  lan  sın qo  run  ma  sı ki  mi mə  sə  lə  lər sa  bit cə  miy  yə  ti və 
da  vam  lı iq  ti  sa  di ar  tı  mı tə  min edən tə  məl prin  sip  lər  dir. 



 Keçənəsrdədövlətvəhökumət
başçısıvəzifələrinəyalnız24qa
dınseçilmişdir.
 Birçoxdövlətlərdəqadınlarhaq
qıödənilməyənəməyəkişilərə
nisbətənikidəfəçoxvaxtsərf
edirlər.
 İnkişafetmişdövlətlərdəqadınlar
rəsmiişçiqüvvəsinin31faizini,
dünyadaisə46,7faizinitəşkil
edirlər.
 İnkişafetməkdəolandövlətlərdə
məhsulun55faizinikəndqadın
larıistehsaledir.
 Qadınlarınödənişsizevvəic
timaiəməyininhəcmidünya

ÜMMin(ÜmumiMilliMəhsu
lun)10%dən35%dəkqiymət
ləndirilir.

 2030-cu ilə  dək Da  ya  nıq  lı İn  ki -
şaf Məq  səd  lə  rin  də nə  zər  də tu  tu  lan 
hə  dəf  ə  rə nail ol  maq üçün bü  tün 
öl  kə  lər öh  də  lik qə  bul edib. La  kin 
qar  şı  mız  da za  man çox az  dır. Hər 
bir öl  kə ça  lı  şır ki, 17 məq  sə  din 
ha  mı  sı  nı real  laş  dır  sın. La  kin bu, 
hə  min öl  kə  lə  rin in  ki  şaf tem  pin -
dən, iq  ti  sa  di, tə  bii və in  san re  surs -
la  rın  dan ası  lı  dır. Bu ba  xım  dan 
hər bir döv  lət həm lo  kal, həm də 

bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də həl  li  ni göz -
lə  yən mə  sə  lə  lə  ri də  qiq  ləş  dir  mə  li, 
düz  gün in  ki  şaf xət  i seç  mə  li  dir. 
Əda  lət  li, key  fiy  yət  li və ha  mı  nı 
əha  tə edən iq  ti  sa  di re  surs  la  ra, ma -
liy  yə xid  mət  lə  ri  nə, məş  ğul  lu  ğa, 
təh  sil üçün im  kan  la  ra təh  lü  kə  siz 
və bə  ra  bər çı  xış im  kan  la  rı ya  ra  dıl -
ma  lı  dır. 

Azər  bay  can  da döv  lət qa  dın 
si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
və gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin tə  min 
olun  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm 
nailiy  yət  lər əl  də olun  muş  dur. 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən “Azər  bay  can  da qa  dın -

la  rın ro  lu  nun ar  tı  rıl  ma  sı”, “Azər -
bay  can Res  pub  li  ka  sın  da döv  lət 
qa  dın si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə -
si haq  qın  da” im  za  lan  mış sə  rən -
cam  lar qa  dın  la  rın is  tə  ni  lən sa  hə  də 
fəaliy  yət gös  tər  mə  si üçün ef  ek  tiv 
şə  rait ya  rat  mış  dır. 2006-cı il  də 
isə Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev “Gen -
der - ki  şi və qa  dın  la  rın bə  ra  bər  li  yi 
tə  mi  nat  la  rı haq  qın  da” çox mü  hüm 
bir Qa  nun im  za  la  dı. Ki  şi və qa  dın -
la  rın döv  lə  tin ida  rə olun  ma  sın  da 
bə  ra  bər təm  sil  çi  li  yi  nə, ay  rı-seç  ki -
li  yin bü  tün for  ma  la  rı  nın ara  dan 

qal  dı  rıl  ma  sı  na hü  qu  qi zə  min ya  ra -
dan bu sə  nə  də əsa  sən Azər  bay  can 
qa  dın  la  rı çox ge  niş tə  mi  nat  lar əl  də 
et  di  lər. Döv  lət baş  çı  mız 2010-cu 
il  də isə da  ha cə  sa  rət  li bir ad  dım 
ata  raq “Qa  dın  la  ra qar  şı məişət 
zo  ra  kı  lı  ğı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı” 
haq  qın  da Qa  nu  nu təs  diq  lə  mək -

lə qa  dın hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi 
sa  hə  sin  də mü  hüm mər  hə  lə  nin 
əsa  sı  nı qoy  du. Bu qa  nu  nun qə  bul 
olun  ma  sın  da Azər  bay  ca  nın bi  rin -
ci xa  nı  mı, Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın da  nıl -
maz ro  lu  nu da qeyd et  mək ye  ri  nə 
dü  şər.

Azər  bay  can  da qa  dın  la  rın iq  ti -
sa  di tə  şəb  büs  kar  lı  ğı  nın art  ma  sı, 
on  la  rın ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq  da 
ge  niş təm  sil  çi  li  yi so  sial-iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın, o cüm  lə  dən məş  ğul  lu -
ğun tə  min olun  ma  sı ba  xı  mın  dan 
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Qa  dın  lar  la bağ  lı dün  ya  nın bir 
çox öl  kə  lə  rin  də həm yer  li, həm 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də ke  çi  ri  lən 
konf  rans, fo  rum və zir  və gö  rüş  lə  ri 
qlo  bal tə  şəb  büs  lə  ri da  ha da ar  tı  rır. 
Okt  yab  rın 13-də Ru  si  ya  nın Sankt-
Pe  ter  burq şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən III 
Av  ra  si  ya Qa  dın Fo  ru  mu da bu 
qə  bil  dən  dir. Mil  li Məc  li  sin spi  ke -
ri Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın rəh  bər  lik 

et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ple  nar 
ic  las  da və ay  rı-ay  rı ses  si  ya  lar  da 
iş  ti  rak edə  rək Azər  bay  can qa  dın -
la  rı  nın əl  də et  di  yi uğur  lar, dün  ya 
qa  dın hə  rə  ka  tı  na ver  di  yi töh  fə  lər 
və bu sa  hə  də Azər  bay  ca  nın real 
təc  rü  bə  si haq  qın  da ət  raf  ı mə  ru  zə 
və təq  di  mat  lar et  di  lər. Par  la  men  tin 
Səd  ri çı  xı  şın  da xü  su  si  lə vurğuladı 
ki, ötən ilin no  yab  rın  da Azər  bay -
can, Ru  si  ya və Er  mə  nis  tan rəh  bər -
lə  ri tə  rə  fin  dən im  za  lan  mış üç  tə  rəf  i 
bə  ya  nat keç  miş Qa  ra  bağ mü  na  qi -
şə  si  nə son nöq  tə  ni qoy  du. 44 gün -
lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də Azər -
bay  ca  nın əl  də et  di  yi qə  lə  bə  dən 
son  ra Cə  nu  bi Qaf  qaz re  gionun  da 
qa  dın  la  rı  mı  zın cə  miy  yə  tin bü  tün 
sa  hə  lə  ri  nə da  ha fəal cəlb edil  mə  si 
üçün ye  ni pers  pek  tiv  lər və real  lıq -
lar ya  ran  mış  dır. 

Dün  ya öl  kə  lə  ri  nin ümu  mi ya 
naş  ma  sı be  lə  dir:
 qadınlarıniqtisadiyyatdarolu
nunartırılmasıdavamlıiqtisadi
artımınvəsənayeinkişafının
açarıdır;

 qadınlarınsiyasətdəiştirakıdöv
lətidahasosialyönümlüedir.

Bir ne  çə il əv  vəl Mc  Kin  sey 
Qlo  bal İns  ti  tu  tu tə  rə  fin  dən dün  ya 
əha  li  si  nin 93 faizi  nin ya  şa  dı  ğı 96 
öl  kə  də araş  dır  ma apa  rı  lıb. Təd  qi -

qat  çı  lar 2014-cü il  dən 2025-ci ilə 
qə  dər (onil  lik) üç in  ki  şaf sse  na  ri  si 
he  sab  la  yıb  lar. Bi  rin  ci  si, bu gü  nün 
bü  tün ten  den  si  ya  la  rı  nın də  yiş  məz 
qal  dı  ğı əsas sse  na  ri  dir. İkin  ci  si, 
idealiz  mə he  sab  la  nan və gen  der 
boş  luq  la  rı  nın ta  ma  mi  lə ara  dan 
qal  dı  rıl  mış ol  du  ğu, üçün  cü  sü isə 
op  ti  mist, yə  ni gen  der fər  qi  nin 
da  ral  dı  ğı, in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  də 
da  ha sü  rət  lə ge  dən gen  der pro  ses -
lə  ri  nə həsr olu  nan sse  na  ri  dir. İkin -
ci sse  na  ri  də gen  der fərq  lə  ri  nin tam 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı qlo  bal ÜDM-
in 2025-ci ilə qə  dər 26 faiz art  ma -
sı  na im  kan ve  rə  cək ki, bu da 28 
tril  yon dol  la  ra bə  ra  bər  dir. Üçün -
cü  yə gö  rə, ÜDM-in 11 faiz ar  tı  mı 
müm  kün  dür. Ba  za sse  na  ri  si de  yir 
ki, əla  və səy  lər ol  ma  dan iq  ti  sa  diy -
yat  da gen  der bə  ra  bər  li  yi yal  nız 260 
il  dən son  ra müm  kün ola  caq.

Müasir dün  ya  da qa  dın  la  rın 
və  ziy  yə  ti  ni əks et  di  rən önəm  li 
amil  lər sı  ra  sın  da aşa  ğı  da  kı  la  rı 
gös  tər  mək olar:
 1.3mlrd.insanyoxsulluq
şəraitindəyaşayır,onlardan
təxminən70faiziniqadınlarvə
uşaqlartəşkiledir.
 79,5mln.qaçqınların7080
faiziniqadınlarvəuşaqlartəşkil
edir.

Dəyişən dünyada qadınların 
dayanıqlı inkişafa verdiyi töhfələr

Hicran Hüseynova 
Milli Məclisin Ailə, qadın və uşaq 
məsələləri komitəsinin sədri,  
professor 

Müasir dövr  də ic  ti  mai hə  ya  tın bü  tün sa  hə  lə  rin  də qa  dın  la  rın iş  ti  ra  kı ol  ma  dan 
güc  lü və sa  bit bir döv  lət tə  səv  vür et  mək müm  kün de  yil. Qa  dın  la  rın bü  tün sa  hə 
lər  də iq  ti  sa  di fəal  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, on  la  rın ida  rəet  mə  yə və cid  di qə  rar  la  rın qə 
bu  lu pro  ses  lə  ri  nə cəlb edil  mə  si, özü  nü reali  zə et  mə  si üçün şə  raitin ya  ra  dıl  ma  sı, 
iş və ailə hə  ya  tı ara  sın  da ba  lan  sın qo  run  ma  sı ki  mi mə  sə  lə  lər sa  bit cə  miy  yə  ti və 
da  vam  lı iq  ti  sa  di ar  tı  mı tə  min edən tə  məl prin  sip  lər  dir. 



60  |  MİLLİ MƏCLİS   NOYABR-DEKABR, 2021     NOYABR-DEKABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  61   

AKTUAL AKTUAL

mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edir. Qa -
dın  la  rın əmək ba  za  rın  da ki  şi  lər  lə 
bə  ra  bər  hü  quq  lu iş  ti  ra  kı  na im  kan 
ya  ra  dıl  ma  sı on  la  rın ida  rəet  mə, 
biz  nes və ha  ki  miy  yət st  ruk  tur  la -
rın  da da  ha ge  niş təm  sil olun  ma  sı 
ilə nə  ti  cə  lə  nir. Əsas məq  səd qa  dın -
lar  da özü  nəinam his  si  ni ar  tır  maq, 
cə  miy  yə  tə da  ha çox töh  fə ve  rə 
bil  mə  si  nə im  kan ya  rat  maq  dır.

Bu gün Azər  bay  can  da qa  dın  lar 
iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin 48,9 faizi -
ni təş  kil edir. Res  pub  li  ka  mız  da 
Qa  dın Sa  hib  kar  lar As  so  siasi  ya  sı 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Ha  zır  da öl  kə  də 
sa  hib  kar qa  dın  la  rın xü  su  si çə  ki  si 
23 faiz  dir. İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi -
nin ta  be  li  yin  də olan Sa  hib  kar  lı  ğın 
İn  ki  şa  fı Fon  du tə  rə  fin  dən son 17 
il  də 4421-dən çox qa  dın sa  hib  ka  ra 
84,3 mil  yon ma  nat kre  dit ve  ril  miş, 
o cüm  lə  dən qa  dın sa  hib  kar  la  ra 
ve  ril  miş gü  zəşt  li kre  dit  lər he  sa  bı -
na 7094 ye  ni iş yer  lə  ri açıl  mış  dır. 
Qeyd edim ki, öl  kə əha  li  si  nin tib  bi 
mas  ka  la  ra olan tə  lə  ba  tı yer  li is  teh -
sal he  sa  bı  na ödə  ni  lir ki, bu  ra  da da 
qa  dın sa  hib  kar  lar ak  tiv fəaliy  yət 
gös  tə  rir  lər.

Öl  kə baş  çı  sı tə  rə  fin  dən müx  tə -
lif il  lər  də “Gə  lə  cə  yə ba  xış - 2020: 
İn  ki  şaf Kon  sep  si  ya  sı”, “Mil  li iq  ti -
sa  diy  yat və iq  ti  sa  diy  ya  tın əsas sek -
tor  la  rı üz  rə st  ra  te  ji yol xə  ri  tə  lə  ri”, 
“2019-2030-cu il  lər üz  rə Məş  ğul  luq 
St  ra  te  gi  ya  sı” və onun hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si üz  rə Təd  bir  lər Pla  nı, “Azər -
bay  can 2030: so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa -
fa dair Mil  li Priori  tet  lər” proq  ra  mı 
təs  diq edil  miş  dir ki, bu sə  nəd  lər  də 
qa  dın məş  ğul  lu  ğu  nun ar  tı  rıl  ma -
sı, qa  dın  lar ara  sın  da sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  nin dəs  tək  lən  mə  si, kənd 
yer  lə  rin  də qa  dın  la  rın pe  şə ha -
zır  lı  ğı  nın güc  lən  di  ril  mə  si, uşaq 
bağ  ça  la  rı  nın sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
üz  rə təd  bir  lər nə  zər  də tu  tul  muş -
dur. Qa  dın  la  rın ak  tiv sa  hib  kar  lıq 
və əmək fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul ola 
bil  mə  mə  si  nin əsas sə  bəb  lə  rin  dən 
bi  ri mək  tə  bə  qə  dər təh  sil müəs  si  sə -
lə  ri  nin sa  yı  nın az  lı  ğı  dır. Bu gün öl -
kə  də 1-5 yaş  lı uşaq  la  rın cə  mi 20,1 

faizi uşaq bağ  ça  sı ilə əha  tə olu  nur. 
Ha  zır  da bu gös  tə  ri  ci əv  vəl  ki il  lər  lə 
mü  qa  yi  sə  də art  sa da, bə  zi prob -
lem  lər hə  lə də qal  maq  da  dır.

Sü  rət  lə də  yi  şən dün  ya  mız  da 
qız  la  rın təh  si  li və on  la  rın elm sa  hə -
sin  də iş  ti  ra  kı ye  ni ça  ğı  rış  la  ra mü -
va  fiq ol  ma  lı  dır. Elm və gen  der bə -
ra  bər  li  yi “Da  ya  nıq  lı in  ki  şaf - 2030” 
Gün  də  li  yin  də müəy  yən edil  miş 
in  ki  şaf məq  səd  lə  ri  nə nail ol  ma  ğın 
tər  kib ele  ment  lə  ri  dir. Son 15 il  də 
dün  ya  da qa  dın  la  rın və qız  la  rın 
el  mə cəlb edil  mə  sin  də də mü  hüm 
irə  li  lə  yiş  lər əl  də olu  nub.

Ümum  dün  ya Əq  li Mül  kiy  yət 
Təş  ki  la  tı  nın mə  lu  ma  tı  na gö  rə, 
2016-cı il  də pa  tent koope  ra  si  ya -
sı (PCT) haq  qın  da mü  qa  vi  lə üz  rə 
təq  dim olun  muş bey  nəl  xalq pa  tent 
əri  zə  lə  ri  nin üç  də bi  ri qa  dın  lar tə -
rə  fin  dən ya  zı  lır. Sta  tis  tik mə  lu  mat -
la  ra gö  rə, dün  ya  da qa  dın ix  ti  ra  çı -
la  rın sa  yı 2007-ci il  dən 2016-cı ilə 
qə  dər, de  mək olar ki, iki də  fə ar  tıb. 
Əgər bu temp be  lə da  vam edər  sə, 
60 il  dən son  ra, yə  ni 2076-cı il  də pa -
tent sis  te  mi  nin is  ti  fa  də  si sa  hə  sin  də 
gen  der bə  ra  bər  li  yi  nə nail ol  maq 
müm  kün ola  caq. Apa  rı  lan təd  qi -
qat  la  ra gö  rə, dün  ya  da el  mi iş  lə  rin 
ümu  mi pa  yı  nın 30 faizi  ni qa  dın, 

70 faizi  ni ki  şi alim  lər təş  kil edir  lər. 
Ey  ni za  man  da, müəy  yən olu  nub 
ki, qa  dın alim  lə  rin əsər  lə  ri  nə ki  şi 
alim  lə  ri  nin əsər  lə  rin  dən da  ha az 
is  ti  nad olu  nur. 

Bəs nə üçün qa  dın  lar dün  ya  da 
in  no  va  si  ya  lar və pa  tent sis  te  min 
də, ümu  miy  yət  lə, be  lə zəif təm  sil 
olu  nub? Bu  ra  da bir ne  çə ya  naş  ma 
möv  cud  dur. Bə  zi alim  lər qeyd 
edir  lər ki, ilk növ  bə  də qa  dı  nın 
biolo  ji funk  si  ya  sı onun in  no  va  tiv 
fəaliy  yə  ti  nə tə  sir gös  tə  rir. Qa  dın 
dün  ya  ya uşaq gə  ti  rir, onu tər  bi  yə 
edir və bu  na gö  rə də onun kar -

ye  ra  sın  da müəy  yən 
fa  si  lə  lər ya  ra  nır, xü -
su  si  lə ki  şi do  mi  nant -
lı  ğı  nın yük  sək ol  du  ğu 
ailə  lər  də qa  dın  lar 
baş  la  dıq  la  rı işi da  vam 
et  di  rə bil  mir  lər. Di  gər 
bir mə  qam isə gen  der 
ste  reotip  lə  ri  nin möv -
cud  lu  ğu  dur. Qa  dın -
la  ra ailə dəs  tə  yi  nin 
ol  ma  ma  sı, on  lar  da 
özü  nəinam his  si  nin 
azal  ma  sı, ma  neələ -
rə gö  rə hə  vəs  dən 
düş  mə  si, mo  ti  va  si  ya 
ça  tış  maz  lı  ğı da qa  dın -
la  rı el  mi fəaliy  yət  dən 
çə  kin  di  rən amil  lər -
dən  dir. 

Bu gün bü  tün dün -
ya  da və elə  cə də öl  kə  miz  də əsas 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri “qa  dın bü  tün 
ix  ti  sas  la  ra yi  yə  lə  nə bi  lər” tren  di -
ni ya  rat  maq  dır. Təş  vi  qat iş  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  si ola  raq ar  tıq İKT-yə aid 
ix  ti  sas se  çən qız  la  rın sa  yı art  maq -
da  dır. Bi  zim çox gö  zəl nü  mu  nə  lə -
ri  miz var. On  lar bi  lik  lə  ri, ba  ca  rıq -
la  rı, yük  sək pro  fes  sional  lıq  la  rı ilə 
hər kə  si hey  rət  lən  di  rir  lər. 2005-ci 
il  də 432 qa  dın ma  liy  yə və sı  ğor -
ta fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul olur  du  sa, 
2020-ci il  də bu say 10226 nə  fə  rə 
çat  mış  dır. 2005-ci il  də pe  şə, el  mi 
və tex  ni  ki fəaliy  yət ilə 14811 qa  dın 
məş  ğul olur  du  sa, 2020-ci il  də on -
la  rın sa  yı  25503 ol  muş  dur. Öl  kə  də 

2019/2020-ci təd  ris ilin  də tex  ni  ki 
və tex  no  lo  ji ix  ti  sas  lar qru  pu üz  rə 
ba  ka  lavr sə  viy  yə  sin  də təh  sil alan 
qız  la  rın sa  yı 10 mi  ni öt  müş  dür. 
Dün  ya  da elm, tex  no  lo  gi  ya, mü -
hən  dis  lik və ri  ya  ziy  yat fən  lə  ri üz  rə 
təh  sil alan  la  rın 35 faizi qız  lar  dır. 
Bi  zim öl  kə  də bu rə  qəm or  ta dün  ya 
gös  tə  ri  ci  sin  dən ar  tıq  dır, yə  ni on  lar 
ümu  mi təh  sil alan  la  rın 40 faizi  ni 
təş  kil edir  lər. 

Gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin in  ki  şa -
fın  da qlo  bal irə  li  lə  yiş  lər təh  lü  kə 
al  tın  da  dır. Qeyd et  mə  li  yəm ki, ko -
ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın ya  rat -
dı  ğı böh  ran qa  dın  la  rın kar  ye  ra  sı  na 
ağır zər  bə ol  du. On  lar dün  ya  da bu 
epi  de  mi  ya  nın əsas qur  ba  nı  na çev -
ril  di  lər. İq  ti  sa  diy  ya  tın ən çox zə  rər 
çə  kən sa  hə  lə  rin  də: tu  rizm, so  sial 
iaşə və məişət xid  mə  ti sa  hə  lə  rin  də 
ki  şi  lər  dən çox qa  dın  lar ça  lı  şır  dı  lar. 
Mək  təb  lər bağ  la  nan za  man uşaq -
la  rı  nın ya  nın  da ol  maq üçün bə  zən 
iş  lə  ri  ni tərk et  mə  yə məc  bur qa  lan 
da qa  dın  lar ol  du. 

Pan  de  mi  ya  nın gə  tir  di  yi fə  sad -
lar  dan bi  ri də iş  siz  li  yin art  ma  sı idi. 
Ha  zır  da Azər  bay  can  da iş  siz  li  yin 
sə  viy  yə  si 7,2 faiz  dir ki, bu böl  gü  də 
də qa  dın  lar ara  sın  da iş  siz  li  yin nis -
bə  ti da  ha çox  dur. 

Bu  na bax  ma  ya  raq, həm yer -
li, həm də bey  nəl  xalq he  sa  bat  lar 
növ  bə  ti il  lər  də və  ziy  yə  tin müs  bə -
tə doğ  ru də  yi  şə  cə  yi  ni bil  di  rir  lər. 
Əl  bət  ə, Azər  bay  can  da iq  ti  sa  di im -

kan  la  rın art  ma  sı sa  hə  sin  də atı  lan 
ad  dım  lar, ilk növ  bə  də Qa  ra  bağ və 
Şər  qi Zən  gə  zur iq  ti  sa  di ra  yon  la  rı -
nın ye  ni  dən bər  pa  sı və qu  rul  ma  sı, 
böl  gə  də açı  la  caq kom  mu  ni  ka  si  ya 
və lo  qis  ti  ka la  yi  hə  lə  ri, elə  cə də 
ki  çik və or  ta biz  ne  sin in  ki  şa  fı, ye -
ni müəs  si  sə  lə  rin açıl  ma  sı iş  siz  lik 
sə  viy  yə  si  ni get  dik  cə azal  da  caq  dır. 
Ey  ni za  man  da, bu gü  nə qə  dər öl -
kə  də ko  ro  na  vi  rus in  fek  si  ya  sın  dan 
əziy  yət çə  kən in  san  la  ra və biz  nes 
sub  yekt  lə  ri  nə təq  ri  bən 3 mil  yard 
ABŞ dol  la  rı həc  min  də so  sial-iq  ti  sa -
di dəs  tək pa  ke  ti təq  dim edil  miş  dir. 

2022-ci il  də bu məq  səd  lə döv  lət 
büd  cə  sin  dən 1,6 mil  yard ABŞ 
dol  la  rı həc  min  də ma  liy  yə dəs  tə  yi 
ay  rıl  ma  sı da nə  zər  də tu  tu  lur.

Ha  zır  da Azər  bay  can da  vam -
lı in  ki  şa  fın bir qo  lu ola  raq ya  şıl 
iq  ti  sa  diy  ya  tın qu  rul  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də uğur  lu si  ya  sət yü  rü  dür. 
Azər  bay  can  da eko  lo  ji si  vi  li  za  si  ya -
nın əsas kom  po  nen  ti ola  raq ya  şıl 
əmək fəaliy  yə  ti, ya  şıl tə  fək  kür və 
ya  şıl hə  yat tər  zi təş  viq olu  nur. 
Bil  di  yi  niz ki  mi, ya  şıl iq  ti  sa  diy  yat 
mul  tip  li  ka  tor ro  lu  nu oy  na  ya  raq 
kənd tə  sər  rü  fa  tı, ba  lıq  çı  lıq, me  şə 
tə  sər  rü  fa  tı, yün  gül sə  na  ye, ye  yin  ti 
sə  na  ye  si, bər  pa olu  nan ener  ji tə  sər -
rü  fa  tı və tu  riz  min in  ki  şa  fı  nı əha  tə 
edir ki, bu da ye  ni iş yer  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı üçün sə  mə  rə  li im  kan  lar 
ya  ra  dır. 

Coğ  ra  fi möv  qe ba  xı  mın  dan 
öl  kə  miz  də tu  riz  min in  ki  şa  fı üçün 
bö  yük po  ten  sial var  dır. Qa  ra  ba -
ğın və Şər  qi Zən  gə  zu  run er  mə  ni 
iş  ğa  lın  dan azad olun  ma  sın  dan 
son  ra bu im  kan  lar da  ha da art -
mış  dır. Kənd tə  sər  rü  fa  tı Azər  bay -
can  da əsas məş  ğul  luq mən  bə  yi  dir 
və iq  ti  sa  di di  ver  si  fi  ka  si  ya üçün 
va  cib  dir. Kənd tə  sər  rü  fa  tı həm 
də ona gö  rə də  yər  li  dir ki, bu sa  hə 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi və böl  gə  lər  də 
yox  sul  lu  ğun azal  dıl  ma  sı ba  xı  mın -
dan mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. 
Azər  bay  can  da eko  lo  ji tə  miz əkin  çi -
li  yi in  ki  şaf et  dir  mək, onun məh -
sul  la  rı  nın dün  ya, xü  su  si  lə Av  ro  pa 
ba  za  rı  na ix  ra  cı  nı ge  niş  lən  dir  mək 
üçün im  kan  lar böyükdür. Kənd 
yer  lə  rin  də məş  ğul  əha  li  nin 49,9 
faizi  ni qa  dın  lar təş  kil edir  lər. 

Da  vam  lı in  ki  şaf in  san ka  pi  ta  lı -
nın in  ki  şa  fın  dan və on  la  rın cin  si, 
di  ni, si  ya  si mən  su  biy  yə  ti, gə  lir 
sə  viy  yə  si nə  zə  rə alın  ma  ya  raq, 
hər kəs üçün bə  ra  bər ya  ra  dı  lan 
im  kan  lar  dan ası  lı  dır. Bu pro  se  sə 
qa  dın  la  rın ve  rə bi  lə  cək  lə  ri töh  fə 
isə tə  şəb  bü  sü ələ al  maq, tə  sir  lə  ri 
sü  rət  lən  dir  mək, möv  cud bə  ra  bər -
siz  lik  lə  rin həl  li yol  la  rı  nı tap  maq 
ola  caq. 

Genderbərabərliyinininkişafındaqlo
balirəliləyişlərtəhlükəaltındadır.Qeyd
etməliyəmki,koronaviruspandemiya
sınınyaratdığıböhranqadınlarınkar
yerasınaağırzərbəoldu.Onlardün
yadabuepidemiyanınəsasqurbanına
çevrildilər.İqtisadiyyatınənçoxzərər
çəkənsahələrində:turizm,sosialiaşə
vəməişətxidmətisahələrindəkişilər
dənçoxqadınlarçalışırdılar.Məktəblər
bağlananzamanuşaqlarınınyanında
olmaqüçünbəzənişlərinitərketməyə
məcburqalandaqadınlaroldu.
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mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edir. Qa -
dın  la  rın əmək ba  za  rın  da ki  şi  lər  lə 
bə  ra  bər  hü  quq  lu iş  ti  ra  kı  na im  kan 
ya  ra  dıl  ma  sı on  la  rın ida  rəet  mə, 
biz  nes və ha  ki  miy  yət st  ruk  tur  la -
rın  da da  ha ge  niş təm  sil olun  ma  sı 
ilə nə  ti  cə  lə  nir. Əsas məq  səd qa  dın -
lar  da özü  nəinam his  si  ni ar  tır  maq, 
cə  miy  yə  tə da  ha çox töh  fə ve  rə 
bil  mə  si  nə im  kan ya  rat  maq  dır.

Bu gün Azər  bay  can  da qa  dın  lar 
iq  ti  sa  di fəal əha  li  nin 48,9 faizi -
ni təş  kil edir. Res  pub  li  ka  mız  da 
Qa  dın Sa  hib  kar  lar As  so  siasi  ya  sı 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Ha  zır  da öl  kə  də 
sa  hib  kar qa  dın  la  rın xü  su  si çə  ki  si 
23 faiz  dir. İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi -
nin ta  be  li  yin  də olan Sa  hib  kar  lı  ğın 
İn  ki  şa  fı Fon  du tə  rə  fin  dən son 17 
il  də 4421-dən çox qa  dın sa  hib  ka  ra 
84,3 mil  yon ma  nat kre  dit ve  ril  miş, 
o cüm  lə  dən qa  dın sa  hib  kar  la  ra 
ve  ril  miş gü  zəşt  li kre  dit  lər he  sa  bı -
na 7094 ye  ni iş yer  lə  ri açıl  mış  dır. 
Qeyd edim ki, öl  kə əha  li  si  nin tib  bi 
mas  ka  la  ra olan tə  lə  ba  tı yer  li is  teh -
sal he  sa  bı  na ödə  ni  lir ki, bu  ra  da da 
qa  dın sa  hib  kar  lar ak  tiv fəaliy  yət 
gös  tə  rir  lər.

Öl  kə baş  çı  sı tə  rə  fin  dən müx  tə -
lif il  lər  də “Gə  lə  cə  yə ba  xış - 2020: 
İn  ki  şaf Kon  sep  si  ya  sı”, “Mil  li iq  ti -
sa  diy  yat və iq  ti  sa  diy  ya  tın əsas sek -
tor  la  rı üz  rə st  ra  te  ji yol xə  ri  tə  lə  ri”, 
“2019-2030-cu il  lər üz  rə Məş  ğul  luq 
St  ra  te  gi  ya  sı” və onun hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si üz  rə Təd  bir  lər Pla  nı, “Azər -
bay  can 2030: so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa -
fa dair Mil  li Priori  tet  lər” proq  ra  mı 
təs  diq edil  miş  dir ki, bu sə  nəd  lər  də 
qa  dın məş  ğul  lu  ğu  nun ar  tı  rıl  ma -
sı, qa  dın  lar ara  sın  da sa  hib  kar  lıq 
fəaliy  yə  ti  nin dəs  tək  lən  mə  si, kənd 
yer  lə  rin  də qa  dın  la  rın pe  şə ha -
zır  lı  ğı  nın güc  lən  di  ril  mə  si, uşaq 
bağ  ça  la  rı  nın sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
üz  rə təd  bir  lər nə  zər  də tu  tul  muş -
dur. Qa  dın  la  rın ak  tiv sa  hib  kar  lıq 
və əmək fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul ola 
bil  mə  mə  si  nin əsas sə  bəb  lə  rin  dən 
bi  ri mək  tə  bə  qə  dər təh  sil müəs  si  sə -
lə  ri  nin sa  yı  nın az  lı  ğı  dır. Bu gün öl -
kə  də 1-5 yaş  lı uşaq  la  rın cə  mi 20,1 

faizi uşaq bağ  ça  sı ilə əha  tə olu  nur. 
Ha  zır  da bu gös  tə  ri  ci əv  vəl  ki il  lər  lə 
mü  qa  yi  sə  də art  sa da, bə  zi prob -
lem  lər hə  lə də qal  maq  da  dır.

Sü  rət  lə də  yi  şən dün  ya  mız  da 
qız  la  rın təh  si  li və on  la  rın elm sa  hə -
sin  də iş  ti  ra  kı ye  ni ça  ğı  rış  la  ra mü -
va  fiq ol  ma  lı  dır. Elm və gen  der bə -
ra  bər  li  yi “Da  ya  nıq  lı in  ki  şaf - 2030” 
Gün  də  li  yin  də müəy  yən edil  miş 
in  ki  şaf məq  səd  lə  ri  nə nail ol  ma  ğın 
tər  kib ele  ment  lə  ri  dir. Son 15 il  də 
dün  ya  da qa  dın  la  rın və qız  la  rın 
el  mə cəlb edil  mə  sin  də də mü  hüm 
irə  li  lə  yiş  lər əl  də olu  nub.

Ümum  dün  ya Əq  li Mül  kiy  yət 
Təş  ki  la  tı  nın mə  lu  ma  tı  na gö  rə, 
2016-cı il  də pa  tent koope  ra  si  ya -
sı (PCT) haq  qın  da mü  qa  vi  lə üz  rə 
təq  dim olun  muş bey  nəl  xalq pa  tent 
əri  zə  lə  ri  nin üç  də bi  ri qa  dın  lar tə -
rə  fin  dən ya  zı  lır. Sta  tis  tik mə  lu  mat -
la  ra gö  rə, dün  ya  da qa  dın ix  ti  ra  çı -
la  rın sa  yı 2007-ci il  dən 2016-cı ilə 
qə  dər, de  mək olar ki, iki də  fə ar  tıb. 
Əgər bu temp be  lə da  vam edər  sə, 
60 il  dən son  ra, yə  ni 2076-cı il  də pa -
tent sis  te  mi  nin is  ti  fa  də  si sa  hə  sin  də 
gen  der bə  ra  bər  li  yi  nə nail ol  maq 
müm  kün ola  caq. Apa  rı  lan təd  qi -
qat  la  ra gö  rə, dün  ya  da el  mi iş  lə  rin 
ümu  mi pa  yı  nın 30 faizi  ni qa  dın, 

70 faizi  ni ki  şi alim  lər təş  kil edir  lər. 
Ey  ni za  man  da, müəy  yən olu  nub 
ki, qa  dın alim  lə  rin əsər  lə  ri  nə ki  şi 
alim  lə  ri  nin əsər  lə  rin  dən da  ha az 
is  ti  nad olu  nur. 

Bəs nə üçün qa  dın  lar dün  ya  da 
in  no  va  si  ya  lar və pa  tent sis  te  min 
də, ümu  miy  yət  lə, be  lə zəif təm  sil 
olu  nub? Bu  ra  da bir ne  çə ya  naş  ma 
möv  cud  dur. Bə  zi alim  lər qeyd 
edir  lər ki, ilk növ  bə  də qa  dı  nın 
biolo  ji funk  si  ya  sı onun in  no  va  tiv 
fəaliy  yə  ti  nə tə  sir gös  tə  rir. Qa  dın 
dün  ya  ya uşaq gə  ti  rir, onu tər  bi  yə 
edir və bu  na gö  rə də onun kar -

ye  ra  sın  da müəy  yən 
fa  si  lə  lər ya  ra  nır, xü -
su  si  lə ki  şi do  mi  nant -
lı  ğı  nın yük  sək ol  du  ğu 
ailə  lər  də qa  dın  lar 
baş  la  dıq  la  rı işi da  vam 
et  di  rə bil  mir  lər. Di  gər 
bir mə  qam isə gen  der 
ste  reotip  lə  ri  nin möv -
cud  lu  ğu  dur. Qa  dın -
la  ra ailə dəs  tə  yi  nin 
ol  ma  ma  sı, on  lar  da 
özü  nəinam his  si  nin 
azal  ma  sı, ma  neələ -
rə gö  rə hə  vəs  dən 
düş  mə  si, mo  ti  va  si  ya 
ça  tış  maz  lı  ğı da qa  dın -
la  rı el  mi fəaliy  yət  dən 
çə  kin  di  rən amil  lər -
dən  dir. 

Bu gün bü  tün dün -
ya  da və elə  cə də öl  kə  miz  də əsas 
mə  sə  lə  lər  dən bi  ri “qa  dın bü  tün 
ix  ti  sas  la  ra yi  yə  lə  nə bi  lər” tren  di -
ni ya  rat  maq  dır. Təş  vi  qat iş  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  si ola  raq ar  tıq İKT-yə aid 
ix  ti  sas se  çən qız  la  rın sa  yı art  maq -
da  dır. Bi  zim çox gö  zəl nü  mu  nə  lə -
ri  miz var. On  lar bi  lik  lə  ri, ba  ca  rıq -
la  rı, yük  sək pro  fes  sional  lıq  la  rı ilə 
hər kə  si hey  rət  lən  di  rir  lər. 2005-ci 
il  də 432 qa  dın ma  liy  yə və sı  ğor -
ta fəaliy  yə  ti ilə məş  ğul olur  du  sa, 
2020-ci il  də bu say 10226 nə  fə  rə 
çat  mış  dır. 2005-ci il  də pe  şə, el  mi 
və tex  ni  ki fəaliy  yət ilə 14811 qa  dın 
məş  ğul olur  du  sa, 2020-ci il  də on -
la  rın sa  yı  25503 ol  muş  dur. Öl  kə  də 

2019/2020-ci təd  ris ilin  də tex  ni  ki 
və tex  no  lo  ji ix  ti  sas  lar qru  pu üz  rə 
ba  ka  lavr sə  viy  yə  sin  də təh  sil alan 
qız  la  rın sa  yı 10 mi  ni öt  müş  dür. 
Dün  ya  da elm, tex  no  lo  gi  ya, mü -
hən  dis  lik və ri  ya  ziy  yat fən  lə  ri üz  rə 
təh  sil alan  la  rın 35 faizi qız  lar  dır. 
Bi  zim öl  kə  də bu rə  qəm or  ta dün  ya 
gös  tə  ri  ci  sin  dən ar  tıq  dır, yə  ni on  lar 
ümu  mi təh  sil alan  la  rın 40 faizi  ni 
təş  kil edir  lər. 

Gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin in  ki  şa -
fın  da qlo  bal irə  li  lə  yiş  lər təh  lü  kə 
al  tın  da  dır. Qeyd et  mə  li  yəm ki, ko -
ro  na  vi  rus pan  de  mi  ya  sı  nın ya  rat -
dı  ğı böh  ran qa  dın  la  rın kar  ye  ra  sı  na 
ağır zər  bə ol  du. On  lar dün  ya  da bu 
epi  de  mi  ya  nın əsas qur  ba  nı  na çev -
ril  di  lər. İq  ti  sa  diy  ya  tın ən çox zə  rər 
çə  kən sa  hə  lə  rin  də: tu  rizm, so  sial 
iaşə və məişət xid  mə  ti sa  hə  lə  rin  də 
ki  şi  lər  dən çox qa  dın  lar ça  lı  şır  dı  lar. 
Mək  təb  lər bağ  la  nan za  man uşaq -
la  rı  nın ya  nın  da ol  maq üçün bə  zən 
iş  lə  ri  ni tərk et  mə  yə məc  bur qa  lan 
da qa  dın  lar ol  du. 

Pan  de  mi  ya  nın gə  tir  di  yi fə  sad -
lar  dan bi  ri də iş  siz  li  yin art  ma  sı idi. 
Ha  zır  da Azər  bay  can  da iş  siz  li  yin 
sə  viy  yə  si 7,2 faiz  dir ki, bu böl  gü  də 
də qa  dın  lar ara  sın  da iş  siz  li  yin nis -
bə  ti da  ha çox  dur. 

Bu  na bax  ma  ya  raq, həm yer -
li, həm də bey  nəl  xalq he  sa  bat  lar 
növ  bə  ti il  lər  də və  ziy  yə  tin müs  bə -
tə doğ  ru də  yi  şə  cə  yi  ni bil  di  rir  lər. 
Əl  bət  ə, Azər  bay  can  da iq  ti  sa  di im -

kan  la  rın art  ma  sı sa  hə  sin  də atı  lan 
ad  dım  lar, ilk növ  bə  də Qa  ra  bağ və 
Şər  qi Zən  gə  zur iq  ti  sa  di ra  yon  la  rı -
nın ye  ni  dən bər  pa  sı və qu  rul  ma  sı, 
böl  gə  də açı  la  caq kom  mu  ni  ka  si  ya 
və lo  qis  ti  ka la  yi  hə  lə  ri, elə  cə də 
ki  çik və or  ta biz  ne  sin in  ki  şa  fı, ye -
ni müəs  si  sə  lə  rin açıl  ma  sı iş  siz  lik 
sə  viy  yə  si  ni get  dik  cə azal  da  caq  dır. 
Ey  ni za  man  da, bu gü  nə qə  dər öl -
kə  də ko  ro  na  vi  rus in  fek  si  ya  sın  dan 
əziy  yət çə  kən in  san  la  ra və biz  nes 
sub  yekt  lə  ri  nə təq  ri  bən 3 mil  yard 
ABŞ dol  la  rı həc  min  də so  sial-iq  ti  sa -
di dəs  tək pa  ke  ti təq  dim edil  miş  dir. 

2022-ci il  də bu məq  səd  lə döv  lət 
büd  cə  sin  dən 1,6 mil  yard ABŞ 
dol  la  rı həc  min  də ma  liy  yə dəs  tə  yi 
ay  rıl  ma  sı da nə  zər  də tu  tu  lur.

Ha  zır  da Azər  bay  can da  vam -
lı in  ki  şa  fın bir qo  lu ola  raq ya  şıl 
iq  ti  sa  diy  ya  tın qu  rul  ma  sı is  ti  qa -
mə  tin  də uğur  lu si  ya  sət yü  rü  dür. 
Azər  bay  can  da eko  lo  ji si  vi  li  za  si  ya -
nın əsas kom  po  nen  ti ola  raq ya  şıl 
əmək fəaliy  yə  ti, ya  şıl tə  fək  kür və 
ya  şıl hə  yat tər  zi təş  viq olu  nur. 
Bil  di  yi  niz ki  mi, ya  şıl iq  ti  sa  diy  yat 
mul  tip  li  ka  tor ro  lu  nu oy  na  ya  raq 
kənd tə  sər  rü  fa  tı, ba  lıq  çı  lıq, me  şə 
tə  sər  rü  fa  tı, yün  gül sə  na  ye, ye  yin  ti 
sə  na  ye  si, bər  pa olu  nan ener  ji tə  sər -
rü  fa  tı və tu  riz  min in  ki  şa  fı  nı əha  tə 
edir ki, bu da ye  ni iş yer  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı üçün sə  mə  rə  li im  kan  lar 
ya  ra  dır. 

Coğ  ra  fi möv  qe ba  xı  mın  dan 
öl  kə  miz  də tu  riz  min in  ki  şa  fı üçün 
bö  yük po  ten  sial var  dır. Qa  ra  ba -
ğın və Şər  qi Zən  gə  zu  run er  mə  ni 
iş  ğa  lın  dan azad olun  ma  sın  dan 
son  ra bu im  kan  lar da  ha da art -
mış  dır. Kənd tə  sər  rü  fa  tı Azər  bay -
can  da əsas məş  ğul  luq mən  bə  yi  dir 
və iq  ti  sa  di di  ver  si  fi  ka  si  ya üçün 
va  cib  dir. Kənd tə  sər  rü  fa  tı həm 
də ona gö  rə də  yər  li  dir ki, bu sa  hə 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi və böl  gə  lər  də 
yox  sul  lu  ğun azal  dıl  ma  sı ba  xı  mın -
dan mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. 
Azər  bay  can  da eko  lo  ji tə  miz əkin  çi -
li  yi in  ki  şaf et  dir  mək, onun məh -
sul  la  rı  nın dün  ya, xü  su  si  lə Av  ro  pa 
ba  za  rı  na ix  ra  cı  nı ge  niş  lən  dir  mək 
üçün im  kan  lar böyükdür. Kənd 
yer  lə  rin  də məş  ğul  əha  li  nin 49,9 
faizi  ni qa  dın  lar təş  kil edir  lər. 

Da  vam  lı in  ki  şaf in  san ka  pi  ta  lı -
nın in  ki  şa  fın  dan və on  la  rın cin  si, 
di  ni, si  ya  si mən  su  biy  yə  ti, gə  lir 
sə  viy  yə  si nə  zə  rə alın  ma  ya  raq, 
hər kəs üçün bə  ra  bər ya  ra  dı  lan 
im  kan  lar  dan ası  lı  dır. Bu pro  se  sə 
qa  dın  la  rın ve  rə bi  lə  cək  lə  ri töh  fə 
isə tə  şəb  bü  sü ələ al  maq, tə  sir  lə  ri 
sü  rət  lən  dir  mək, möv  cud bə  ra  bər -
siz  lik  lə  rin həl  li yol  la  rı  nı tap  maq 
ola  caq. 

Genderbərabərliyinininkişafındaqlo
balirəliləyişlərtəhlükəaltındadır.Qeyd
etməliyəmki,koronaviruspandemiya
sınınyaratdığıböhranqadınlarınkar
yerasınaağırzərbəoldu.Onlardün
yadabuepidemiyanınəsasqurbanına
çevrildilər.İqtisadiyyatınənçoxzərər
çəkənsahələrində:turizm,sosialiaşə
vəməişətxidmətisahələrindəkişilər
dənçoxqadınlarçalışırdılar.Məktəblər
bağlananzamanuşaqlarınınyanında
olmaqüçünbəzənişlərinitərketməyə
məcburqalandaqadınlaroldu.



Gü  nü  müz  də qlo  bal eko  lo  ji təh  lü -
kə  siz  lik sis  te  mi  nə real təh  did qis  min  də 
iq  lim də  yiş  mə  lə  ri prob  le  mi bə  şə  riy  yə  ti 
ən çox na  ra  hat edən mə  sə  lə  lər  dən  dir. 
Son onil  lik  lər  də dün  ya  nın müx  tə  lif 
böl  gə  lə  rin  də qey  ri-sa  bit ha  va şə  raiti 
öl  kə  lə  rin iq  ti  sa  diy  ya  tı və əha  li  si üçün 
cid  di prob  lem  lər, ağır məh  ru  miy  yət  lər 
ya  rat  maq  da  dır. Qlo  bal eko  lo  ji təh  lü  kə -
siz  lik ba  xı  mın  dan is  ti  lik ef  ek  ti ya  ra  dan 
qaz  la  rın (İEYQ) iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nə 
tə  si  ri mə  sə  lə  lə  ri ilk də  fə XX əs  rin 50-ci 
il  lə  rin  dən baş  la  ya  raq dün  ya  nın apa  rı  cı 
alim  lə  ri  nin diq  qə  ti  ni cəlb et  mə  yə baş -
la  mış  dır. Hə  min dövr  də el  mi araş  dır -
ma  lar və hid  ro  me  teoro  lo  ji inst  ru  men  tal 
ölç  mə  lər gös  tər  miş  dir ki, at  mos  fer  də 
or  ta il  lik tem  pe  ra  tur gös  tə  ri  ci  si ar -
tım tren  di  nə keç  miş  dir, ya  ğın  tı  lar  da 
müəy  yən diz  ba  lans ya  ran  mış  dır və 
bu ha  di  sə  lər bü  tün  lük  də iq  ti  sa  diy  ya  ta 

təd  ri  cən ne  qa  tiv tə  sir et  mə  yə baş  la  mış -
dır. Mə  sə  lən, bu  nun  la bağ  lı or  ta il  lik 
tem  pe  ra  tu  run ar  tı  mı  nın dün  ya iq  ti  sa -
diy  ya  tı  na tə  si  ri ilə bağ  lı bir fak  ta nə  zər 
sa  laq. He  sab  la  ma  lar gös  tər  miş  dir ki, 
tem  pe  ra  tu  run hər 1°C art  ma  sı dün -
ya  da ta  xıl is  teh  sa  lı məh  sul  dar  lı  ğı  nın 
təx  mi  nən 5 faiz azal  ma  sı  na sə  bəb olur. 
Be  lə ki, məhz 1981-2002-ci il  lər ər  zin  də 
is  ti iq  lim şə  raiti sə  bə  bin  dən qar  ğı  da  lı, 
buğ  da və bir sı  ra di  gər dən  li bit  ki  lə  rin 
məh  sul  dar  lı  ğın  da qlo  bal sə  viy  yə  də hər 
il 40 mil  yon to  na  dək azal  ma mü  şa  hi  də 
olun  muş  dur. Qeyd edi  lən amil  lər qlo -
bal eko  lo  ji təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nə real 
risk ki  mi iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  ni mey  da  na 
gə  ti  rən sə  bəb  lə  rin el  mi əsas  da öy  rə  nil -
mə  si və onun tə  sir  lə  ri  nin yum  şal  dıl  ma  sı 
(mi  ti  ga  tion) yol  la  rı  nın iş  lə  nib ha  zır  lan -
ma  sı prob  le  mi  ni gün  də  mə gə  tir  miş  dir. 
Fak  ti  ki ola  raq, iq  lim də  yiş  mə  lə  ri nə  ti  cə 

eti  ba  ri  lə həm də qlo  bal qi  da təh  lü  kə -
siz  li  yi sis  te  mi  nə də real risk for  ma  laş -
dır  mış  dır. Nə  zə  rə al  saq ki, qlo  bal qi  da 
təh  lü  kə  siz  li  yi prob  lem  lə  ri mü  va  fiq 
re  surs ça  tış  maz  lı  ğı və di  gər si  ya  si-iq  ti  sa -
di amil  lər  lə for  ma  la  şan ça  ğı  rış  lar  la bağ  lı 
ya  xın pers  pek  tiv  də özü  nü da  ha kəs  kin 
for  ma  da bü  ru  zə ve  rə  cək  dir, bu mə  na  da 
iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nin prob  le  mi kəs  kin -
ləş  di  rən amil ki  mi diq  qət  dən kə  nar 
qal  ma  ma  sı çox önəm  li  dir.   

İq  lim də  yiş  mə  lə  ri tək  cə öl  kə  lə  rin 

iq  ti  sa  diy  ya  tı  na, xü  su  sən kənd tə  sər  rü -
fa  tı  na, ət  raf mü  hi  tə, biomüx  tə  lif  i  yə, 
qlo  bal qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nə və di  gər sa -
hə  lə  rə zə  rər ye  tir  mir, elə  cə də re  gional 
təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nə də ne  qa  tiv tə  sir 
gös  tə  rir. Be  lə ki, get  dik  cə in  ten  siv  li  yi 
ar  tı  ran fır  tı  na və sel  lər, bu  rul  ğan  lar yer  li 
inf  rast  ruk  tu  ru, ev  lə  ri məhv edir, də  niz 
sə  viy  yə  si  nin yük  səl  mə  si isə nə  ti  cə  də 
ta  ma  mi  lə su al  tın  da qa  la bi  lə  cək ki  çik 
ada döv  lət  lə  ri  nin, bir sı  ra sa  hil  bo  yu 
öl  kə  lə  rin hə  ya  tı  nı təh  lü  kə  yə mə  ruz qo -
yur. Bu da iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nin qlo  bal 
təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nə, in  san haq  la  rı  na, 
bey  nəl  xalq hü  quq sis  te  mi  nə aid olan 
mə  sə  lə  lə  rə də öz tə  si  ri  ni gös  tər  miş ol -
ma  sı an  la  mı  na gə  lir. Bu mən  fi tə  sir  lə  rin 
öl  kə  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin gər  gin  ləş -
mə  si, mü  na  qi  şə  lə  rin mey  da  na gəl  mə  si 
ilə mü  şa  yiət olun  ma eh  ti  ma  lı da var. 
Be  lə ki, həm  sər  həd qon  şu öl  kə  lər  də su, 

me  şə, qi  da, ba  lıq eh  ti  yat -
la  rı  nın müş  tə  rək is  ti  fa  də  si 
mə  sə  lə  lə  rin  də gər  gin  lik 
mey  da  na gə  lə bi  lər. Gə  lə  cək 
nə  sil  lə  rin bun  lar  dan əziy  yət 
çək  mə  mə  si üçün eko  lo  ji təh -
lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nin tə  mi  ni 
üz  rə is  tər si  ya  si, is  tər  sə də 
bey  nəl  xalq hü  quq ba  xı  mın -
dan ye  ni və  zi  fə  lər dü  şü  nül -
mə  li  dir. 

İq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nin 
ümu  mi si  ya  si və qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sis -
te  mi  nə ne  qa  tiv tə  sir risk  lə  ri qa  baq  ca  dan 
araş  dı  rıl  ma  lı, proq  noz  laş  dı  rıl  ma  lı, bu 
təh  lü  kə  lə  rin qar  şı  sı alın  ma  lı və onun  la 
mü  ba  ri  zə  də bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yət sə -
fər  bər olun  ma  lı  dır. 

Nə  zə  rə alın  ma  lı  dır ki, son iki əsr  də 
in  sa  nın ant  ro  po  gen və tex  no  gen fəaliy -
yə  ti  nin tə  si  ri nə  ti  cə  sin  də ət  raf mü  hi  tin, 
onun amil  lə  ri  nin, tə  bii sər  vət  lə  rin, bios -
fe  rin, eko  sis  tem  lə  rin, fo  ra və fauna  nın 
nor  mal ahən  gi ta  ma  mi  lə po  zul  muş və 
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çox cid  di eko  lo  ji dis  ba  lans ya  ran  mış -
dır. Mü  ha  ri  bə  lər, et  nik mü  na  qi  şə  lər, 
ter  ro  rizm, kos  mik təd  qi  qat  lar, sə  na  ye və 
nəq  liy  yat tul  lan  tı  la  rı, kənd tə  sər  rü  fa  tın -
da iş  lə  di  lən zə  hər  li kim  yə  vi mad  də  lər 
at  mos  fe  ri, hid  ros  fe  ri və li  tos  fe  ri çirk -
lən  dir  mək  lə eko  lo  ji ta  raz  lı  ğın rit  mi  ni 
ta  ma  mi  lə öz məh  və  rin  dən çı  xar  mış, 
onu kol  laps və aqo  ni  ya və  ziy  yə  ti  nə 
sal  mış  dır. Bu sa  hə üz  rə eks  pert  lə  rin 
mə  lu  ma  tları  na gö  rə, son 100 il  də ant  ro -
po  gen amil  lə  rin tə  si  ri ilə Yer kü  rə  sin  də 
or  ta tem  pe  ra  tur 0,8 də  rə  cə art  mış  dır. 
Art  ma  ya sə  bəb isə is  ti  lik ef  ek  ti ya  ra -
dan qaz  lar  dır (kar  bon, me  tan qa  zı, azot 
ok  si  di və.s).

El  mi araş  dır  ma  lar gös  tə  rir ki, əgər 
in  san  lar tə  bii fə  la  kət  lə  rin (tu  fan, sel, 
qa  sır  ğa, is  ti kü  lək, daş  qın  lar, yan  ğın  lar 
və. s) ya  ran  ma  sı  na sə  bəb olan qaz emis -
si  ya  la  rı  nın azal  dıl  ma  sı ilə bağ  lı la  zı  mi 
və ef  ek  tiv təd  bir  lər gör  mə  sələr, XXI yü -
zil  lik  də dün  ya  nın il  lik or  ta tem  pe  ra  tu  ru 
ən azı 3 də  rə  cə yük  sə  lə bi  lər. Bu  nun ağır 
nə  ti  cə  lə  ri  ni tə  səv  vür et  mək isə o qə  dər 
də çə  tin de  yil. Bu gün Çin döv  lə  ti emis -
si  ya üz  rə dün  ya li  de  ri  dir. İs  tər  dim ki, 
si  zi bu sa  hə üz  rə bir sta  tis  ti  ka ilə ta  nış 
edim. Be  lə ki, 2019-cu ilin mə  lu  mat  la  rı -
na gö  rə, kar  bon diok  sid ek  vi  va  len  tin  də 
qlo  bal is  ti  xa  na emis  si  ya  la  rın  da ilk 5 öl  kə 
li  der  dir: Çin 28 faiz, ABŞ 15 faiz, Hin  dis -
tan 7 faiz, Ru  si  ya 5 faiz, Ya  po  ni  ya 3 faiz. 
Bu he  sab  la  ma  lar  da Azər  bay  ca  nın pa  yı 
0,15 faiz  dir.

Bəs nə et  mə  li? Bu pro  se  si ne  cə tən -
zim  lə  mə  li? 

Dün  ya  nın sa  ba  hı  nın ne  cə ola  ca  ğı 
yal  nız biz  dən ası  lı  dır və bu  nu hər kəs 
dərk et  mə  li  dir. Vi  ki  pe  di  ya mən  bə  sin  də 
eko  lo  ji mə  də  niy  yə  tin tə  ri  fi və ma  hiy  yə  ti   
çox yax  şı əks et  di  ri  lir: “Eko  lo  ji mə  də  niy -
yət ümum  bə  şə  ri in  san mə  də  niy  yə  ti  nin 
bir his  sə  si, ic  ti  mai mü  na  si  bət  lər sis  te  mi, 
in  san və tə  biət ara  sın  da  kı əla  qə  yə dair 
so  sial, fər  di əx  la  qi və etik nor  ma  lar, 
ba  xış  lar, mü  na  si  bət və də  yər  lər, in  san 
cə  miy  yə  ti ilə tə  bii mü  hi  tin bir  lik  də 
ya  şa  ma  sı  nın har  mo  ni  ya  sı, in  san cə -
miy  yə  ti  nin tə  bii mü  hi  tə və ümu  miy -
yət  lə, eko  lo  ji prob  lem  lə  rə mü  na  si  bə  ti 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  san və tə  biətin 
ay  rıl  maz bir  ləş  mə me  xa  niz  mi  dir”. Ey  ni 
za  man  da, eko  lo  ji mə  də  niy  yət in  san  la  rın 
tə  biəti, ət  raf alə  mi və on  la  rın kainat  da  kı 
möv  qe  yi  ni, bir in  sa  nın dün  ya  ya mü  na -
si  bə  ti  ni qiy  mət  lən  dir  mə sə  viy  yə  si  dir.

Fərd  lə  rin eko  lo  ji mə  də  niy  yə  ti isə 
tə  bii sər  vət  lər  dən ra  sional is  ti  fa  də, ət  raf 
mü  hi  tin qo  run  ma  sı üçün fər  di eko  lo  ji 
qay  da  la  rın və tə  ləb  lə  rin şüur  lu şə  kil -
də ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si mə  na  sı  nı ve  rən 
mü  rək  kəb və uzun bir pro  ses  dir. Bu 
pro  se  sin əv  və  li tər  bi  yə  yə, son  ra  sı isə 
el  mi bi  lik  lə  rə və el  mi ya  ra  dı  cı  lı  ğa söy -
kən  mə  li  dir.

Müasir dövr  də eko  lo  gi  ya  nın təb  li  ği, 
in  ki  şa  fı, onun əsas müd  dəala  rı  nın ye -
ri  nə ye  ti  ril  mə  si, eko  lo  ji tə  miz, saf ər  zaq 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı, eko  lo  ji kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  na ge  niş yer ve  ril  mə  si, bə  şə -
riy  yə  tin si  vi  li  za  si  ya yo  lu ilə in  ki  şa  fı  nın 
ən va  cib prob  le  mi he  sab olu  nur. Bü  tün 
bə  şə  riy  yət eko  lo  gi  ya  nın qo  run  ma  sı 

üçün sə  fər  bər  li  yə cəlb edil  mə  li, tə  biətə, 
tor  pa  ğa, ha  va  ya, su  ya, hey  van  la  ra, bit  ki -
lə  rə, ba  lıq  la  ra, quş  la  ra qəd  dar mü  na  si -
bət gös  tə  rən  lə  rə bey  nəl  xalq, eko  lo  ji və 
biolo  ji ter  ro  riz  mə qar  şı mü  ha  ri  bə elan 
olun  ma  lı  dır. Aka  de  mik Hə  sən Əli  ye  vin 
tə  bi  rin  cə de  sək, tə  biətin ke  şi  yi  ni çək  mək 
üçün ge  niş küt  lə aya  ğa qalx  ma  lı  dır. 
Müasir dövr  də el  mi-tex  ni  ki tə  rəq  qi  nin 
sü  rət  li və di  na  mik in  ki  şa  fı, İKT, in  ter -
net, ro  bot, na  no  tex  no  lo  gi  ya  nın in  san 
hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  ri  nə in  teq  ra  si  ya -
sı cə  miy  yə  tin şüurun  da tə  biətə, onun 
sər  vət  lə  ri  nə, fo  ra  ya, fauna  ya ya  ra  dı  cı 
mü  na  si  bə  tin for  ma  laş  ma  sı  nı tə  ləb edir. 

Ha  zır  da bey  nəl  xalq aləm  də ha  mı 
be  lə bir fi  kir  lə ra  zı  la  şır ki, in  san  lar  da 
mə  də  niy  yə  tin, si  vi  li  za  si  ya  nın ye  ni  
nö  vü - eko  lo  ji mə  də  niy  yət for  ma  laş  ma -
lı  dır. Əks təq  dir  də, in  san  la  rın tə  biətə, 
onun sər  vət  lə  ri  nə mən  fi mü  na  si  bə  ti 
də  yi  şil  mə  yə  cək, ək  si  nə, da  ha da də  rin -
lə  şə  cək  dir. Bu gün in  san  lar  da eko  lo  ji 
mə  də  niy  yə  tin, si  vi  li  za  si  ya  nın, tə  fək -
kü  rün, şüurun, tər  bi  yə  nin və təh  si  lin 
for  ma  laş  ma  sı ar  tıq gü  nün və döv  rün 
tə  lə  bi  nə çev  ril  miş  dir.

 Eko  lo  ji mə  də  niy  yət həm də konk  ret 
in  san fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  dar  dır. Bu  nun 
üçün gənc nəs  lin eko  lo  ji tər  bi  yə  si və 
bu sa  hə  də bi  lik  lə  ri önəm  li  dir. İn  san -
lar üçün eko  lo  ji təh  si  lin st  ra  te  gi  ya  sı, 
kon  sep  si  ya  sı, proq  ra  mı ha  zır  lan  ma  lı və 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li  dir. Eko  lo  ji təh  si  lin 
ar  dı  cıl və sis  tem  li ol  ma  sı üçün pro  se  sə 
şəx  siy  yə  tin for  ma  laş  ma  sı  nın ilk an  la  rın -
dan, yə  ni uşaq  lıq  dan baş  la  maq la  zım  dır 

İnsanlardamədəniyyətin,sivilizasiyanınyeni
növüekolojimədəniyyətformalaşmalıdır.Əks
təqdirdə,insanlarıntəbiətə,onunsərvətlərinə
mənfimünasibətidəyişilməyəcək,əksinə,daha
dadərinləşəcəkdir.Bugüninsanlardaekoloji
mədəniyyətin,sivilizasiyanın,təfəkkürün,şüurun,
tərbiyəninvətəhsilinformalaşmasıartıqgünün
vədövrüntələbinəçevrilmişdir.
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Gü  nü  müz  də qlo  bal eko  lo  ji təh  lü -
kə  siz  lik sis  te  mi  nə real təh  did qis  min  də 
iq  lim də  yiş  mə  lə  ri prob  le  mi bə  şə  riy  yə  ti 
ən çox na  ra  hat edən mə  sə  lə  lər  dən  dir. 
Son onil  lik  lər  də dün  ya  nın müx  tə  lif 
böl  gə  lə  rin  də qey  ri-sa  bit ha  va şə  raiti 
öl  kə  lə  rin iq  ti  sa  diy  ya  tı və əha  li  si üçün 
cid  di prob  lem  lər, ağır məh  ru  miy  yət  lər 
ya  rat  maq  da  dır. Qlo  bal eko  lo  ji təh  lü  kə -
siz  lik ba  xı  mın  dan is  ti  lik ef   ek  ti ya  ra  dan 
qaz  la  rın (İEYQ) iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nə 
tə  si  ri mə  sə  lə  lə  ri ilk də  fə XX əs  rin 50-ci 
il  lə  rin  dən baş  la  ya  raq dün  ya  nın apa  rı  cı 
alim  lə  ri  nin diq  qə  ti  ni cəlb et  mə  yə baş -
la  mış  dır. Hə  min dövr  də el  mi araş  dır -
ma  lar və hid  ro  me  teoro  lo  ji inst  ru  men  tal 
ölç  mə  lər gös  tər  miş  dir ki, at  mos  fer  də 
or  ta il  lik tem  pe  ra  tur gös  tə  ri  ci  si ar -
tım tren  di  nə keç  miş  dir, ya  ğın  tı  lar  da 
müəy  yən diz  ba  lans ya  ran  mış  dır və 
bu ha  di  sə  lər bü  tün  lük  də iq  ti  sa  diy  ya  ta 

təd  ri  cən ne  qa  tiv tə  sir et  mə  yə baş  la  mış -
dır. Mə  sə  lən, bu  nun  la bağ  lı or  ta il  lik 
tem  pe  ra  tu  run ar  tı  mı  nın dün  ya iq  ti  sa -
diy  ya  tı  na tə  si  ri ilə bağ  lı bir fak  ta nə  zər 
sa  laq. He  sab  la  ma  lar gös  tər  miş  dir ki, 
tem  pe  ra  tu  run hər 1°C art  ma  sı dün -
ya  da ta  xıl is  teh  sa  lı məh  sul  dar  lı  ğı  nın 
təx  mi  nən 5 faiz azal  ma  sı  na sə  bəb olur. 
Be  lə ki, məhz 1981-2002-ci il  lər ər  zin  də 
is  ti iq  lim şə  raiti sə  bə  bin  dən qar  ğı  da  lı, 
buğ  da və bir sı  ra di  gər dən  li bit  ki  lə  rin 
məh  sul  dar  lı  ğın  da qlo  bal sə  viy  yə  də hər 
il 40 mil  yon to  na  dək azal  ma mü  şa  hi  də 
olun  muş  dur. Qeyd edi  lən amil  lər qlo -
bal eko  lo  ji təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nə real 
risk ki  mi iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  ni mey  da  na 
gə  ti  rən sə  bəb  lə  rin el  mi əsas  da öy  rə  nil -
mə  si və onun tə  sir  lə  ri  nin yum  şal  dıl  ma  sı 
(mi  ti  ga  tion) yol  la  rı  nın iş  lə  nib ha  zır  lan -
ma  sı prob  le  mi  ni gün  də  mə gə  tir  miş  dir. 
Fak  ti  ki ola  raq, iq  lim də  yiş  mə  lə  ri nə  ti  cə 

eti  ba  ri  lə həm də qlo  bal qi  da təh  lü  kə -
siz  li  yi sis  te  mi  nə də real risk for  ma  laş -
dır  mış  dır. Nə  zə  rə al  saq ki, qlo  bal qi  da 
təh  lü  kə  siz  li  yi prob  lem  lə  ri mü  va  fi q 
re  surs ça  tış  maz  lı  ğı və di  gər si  ya  si-iq  ti  sa -
di amil  lər  lə for  ma  la  şan ça  ğı  rış  lar  la bağ  lı 
ya  xın pers  pek  tiv  də özü  nü da  ha kəs  kin 
for  ma  da bü  ru  zə ve  rə  cək  dir, bu mə  na  da 
iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nin prob  le  mi kəs  kin -
ləş  di  rən amil ki  mi diq  qət  dən kə  nar 
qal  ma  ma  sı çox önəm  li  dir.   

İq  lim də  yiş  mə  lə  ri tək  cə öl  kə  lə  rin 

iq  ti  sa  diy  ya  tı  na, xü  su  sən kənd tə  sər  rü -
fa  tı  na, ət  raf mü  hi  tə, biomüx  tə  lif   i  yə, 
qlo  bal qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nə və di  gər sa -
hə  lə  rə zə  rər ye  tir  mir, elə  cə də re  gional 
təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nə də ne  qa  tiv tə  sir 
gös  tə  rir. Be  lə ki, get  dik  cə in  ten  siv  li  yi 
ar  tı  ran fır  tı  na və sel  lər, bu  rul  ğan  lar yer  li 
inf  rast  ruk  tu  ru, ev  lə  ri məhv edir, də  niz 
sə  viy  yə  si  nin yük  səl  mə  si isə nə  ti  cə  də 
ta  ma  mi  lə su al  tın  da qa  la bi  lə  cək ki  çik 
ada döv  lət  lə  ri  nin, bir sı  ra sa  hil  bo  yu 
öl  kə  lə  rin hə  ya  tı  nı təh  lü  kə  yə mə  ruz qo -
yur. Bu da iq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nin qlo  bal 
təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nə, in  san haq  la  rı  na, 
bey  nəl  xalq hü  quq sis  te  mi  nə aid olan 
mə  sə  lə  lə  rə də öz tə  si  ri  ni gös  tər  miş ol -
ma  sı an  la  mı  na gə  lir. Bu mən  fi  tə  sir  lə  rin 
öl  kə  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin gər  gin  ləş -
mə  si, mü  na  qi  şə  lə  rin mey  da  na gəl  mə  si 
ilə mü  şa  yiət olun  ma eh  ti  ma  lı da var. 
Be  lə ki, həm  sər  həd qon  şu öl  kə  lər  də su, 

me  şə, qi  da, ba  lıq eh  ti  yat -
la  rı  nın müş  tə  rək is  ti  fa  də  si 
mə  sə  lə  lə  rin  də gər  gin  lik 
mey  da  na gə  lə bi  lər. Gə  lə  cək 
nə  sil  lə  rin bun  lar  dan əziy  yət 
çək  mə  mə  si üçün eko  lo  ji təh -
lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nin tə  mi  ni 
üz  rə is  tər si  ya  si, is  tər  sə də 
bey  nəl  xalq hü  quq ba  xı  mın -
dan ye  ni və  zi  fə  lər dü  şü  nül -
mə  li  dir. 

İq  lim də  yiş  mə  lə  ri  nin 
ümu  mi si  ya  si və qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sis -
te  mi  nə ne  qa  tiv tə  sir risk  lə  ri qa  baq  ca  dan 
araş  dı  rıl  ma  lı, proq  noz  laş  dı  rıl  ma  lı, bu 
təh  lü  kə  lə  rin qar  şı  sı alın  ma  lı və onun  la 
mü  ba  ri  zə  də bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yət sə -
fər  bər olun  ma  lı  dır. 

Nə  zə  rə alın  ma  lı  dır ki, son iki əsr  də 
in  sa  nın ant  ro  po  gen və tex  no  gen fəaliy -
yə  ti  nin tə  si  ri nə  ti  cə  sin  də ət  raf mü  hi  tin, 
onun amil  lə  ri  nin, tə  bii sər  vət  lə  rin, bios -
fe  rin, eko  sis  tem  lə  rin, f o  ra və fauna  nın 
nor  mal ahən  gi ta  ma  mi  lə po  zul  muş və 
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çox cid  di eko  lo  ji dis  ba  lans ya  ran  mış -
dır. Mü  ha  ri  bə  lər, et  nik mü  na  qi  şə  lər, 
ter  ro  rizm, kos  mik təd  qi  qat  lar, sə  na  ye və 
nəq  liy  yat tul  lan  tı  la  rı, kənd tə  sər  rü  fa  tın -
da iş  lə  di  lən zə  hər  li kim  yə  vi mad  də  lər 
at  mos  fe  ri, hid  ros  fe  ri və li  tos  fe  ri çirk -
lən  dir  mək  lə eko  lo  ji ta  raz  lı  ğın rit  mi  ni 
ta  ma  mi  lə öz məh  və  rin  dən çı  xar  mış, 
onu kol  laps və aqo  ni  ya və  ziy  yə  ti  nə 
sal  mış  dır. Bu sa  hə üz  rə eks  pert  lə  rin 
mə  lu  ma  tları  na gö  rə, son 100 il  də ant  ro -
po  gen amil  lə  rin tə  si  ri ilə Yer kü  rə  sin  də 
or  ta tem  pe  ra  tur 0,8 də  rə  cə art  mış  dır. 
Art  ma  ya sə  bəb isə is  ti  lik ef   ek  ti ya  ra -
dan qaz  lar  dır (kar  bon, me  tan qa  zı, azot 
ok  si  di və.s).

El  mi araş  dır  ma  lar gös  tə  rir ki, əgər 
in  san  lar tə  bii fə  la  kət  lə  rin (tu  fan, sel, 
qa  sır  ğa, is  ti kü  lək, daş  qın  lar, yan  ğın  lar 
və. s) ya  ran  ma  sı  na sə  bəb olan qaz emis -
si  ya  la  rı  nın azal  dıl  ma  sı ilə bağ  lı la  zı  mi 
və ef   ek  tiv təd  bir  lər gör  mə  sələr, XXI yü -
zil  lik  də dün  ya  nın il  lik or  ta tem  pe  ra  tu  ru 
ən azı 3 də  rə  cə yük  sə  lə bi  lər. Bu  nun ağır 
nə  ti  cə  lə  ri  ni tə  səv  vür et  mək isə o qə  dər 
də çə  tin de  yil. Bu gün Çin döv  lə  ti emis -
si  ya üz  rə dün  ya li  de  ri  dir. İs  tər  dim ki, 
si  zi bu sa  hə üz  rə bir sta  tis  ti  ka ilə ta  nış 
edim. Be  lə ki, 2019-cu ilin mə  lu  mat  la  rı -
na gö  rə, kar  bon diok  sid ek  vi  va  len  tin  də 
qlo  bal is  ti  xa  na emis  si  ya  la  rın  da ilk 5 öl  kə 
li  der  dir: Çin 28 faiz, ABŞ 15 faiz, Hin  dis -
tan 7 faiz, Ru  si  ya 5 faiz, Ya  po  ni  ya 3 faiz. 
Bu he  sab  la  ma  lar  da Azər  bay  ca  nın pa  yı 
0,15 faiz  dir.

Bəs nə et  mə  li? Bu pro  se  si ne  cə tən -
zim  lə  mə  li? 

Dün  ya  nın sa  ba  hı  nın ne  cə ola  ca  ğı 
yal  nız biz  dən ası  lı  dır və bu  nu hər kəs 
dərk et  mə  li  dir. Vi  ki  pe  di  ya mən  bə  sin  də 
eko  lo  ji mə  də  niy  yə  tin tə  ri  fi  və ma  hiy  yə  ti   
çox yax  şı əks et  di  ri  lir: “Eko  lo  ji mə  də  niy -
yət ümum  bə  şə  ri in  san mə  də  niy  yə  ti  nin 
bir his  sə  si, ic  ti  mai mü  na  si  bət  lər sis  te  mi, 
in  san və tə  biət ara  sın  da  kı əla  qə  yə dair 
so  sial, fər  di əx  la  qi və etik nor  ma  lar, 
ba  xış  lar, mü  na  si  bət və də  yər  lər, in  san 
cə  miy  yə  ti ilə tə  bii mü  hi  tin bir  lik  də 
ya  şa  ma  sı  nın har  mo  ni  ya  sı, in  san cə -
miy  yə  ti  nin tə  bii mü  hi  tə və ümu  miy -
yət  lə, eko  lo  ji prob  lem  lə  rə mü  na  si  bə  ti 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  san və tə  biətin 
ay  rıl  maz bir  ləş  mə me  xa  niz  mi  dir”. Ey  ni 
za  man  da, eko  lo  ji mə  də  niy  yət in  san  la  rın 
tə  biəti, ət  raf alə  mi və on  la  rın kainat  da  kı 
möv  qe  yi  ni, bir in  sa  nın dün  ya  ya mü  na -
si  bə  ti  ni qiy  mət  lən  dir  mə sə  viy  yə  si  dir.

Fərd  lə  rin eko  lo  ji mə  də  niy  yə  ti isə 
tə  bii sər  vət  lər  dən ra  sional is  ti  fa  də, ət  raf 
mü  hi  tin qo  run  ma  sı üçün fər  di eko  lo  ji 
qay  da  la  rın və tə  ləb  lə  rin şüur  lu şə  kil -
də ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si mə  na  sı  nı ve  rən 
mü  rək  kəb və uzun bir pro  ses  dir. Bu 
pro  se  sin əv  və  li tər  bi  yə  yə, son  ra  sı isə 
el  mi bi  lik  lə  rə və el  mi ya  ra  dı  cı  lı  ğa söy -
kən  mə  li  dir.

Müasir dövr  də eko  lo  gi  ya  nın təb  li  ği, 
in  ki  şa  fı, onun əsas müd  dəala  rı  nın ye -
ri  nə ye  ti  ril  mə  si, eko  lo  ji tə  miz, saf ər  zaq 
məh  sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı, eko  lo  ji kənd 
tə  sər  rü  fa  tı  na ge  niş yer ve  ril  mə  si, bə  şə -
riy  yə  tin si  vi  li  za  si  ya yo  lu ilə in  ki  şa  fı  nın 
ən va  cib prob  le  mi he  sab olu  nur. Bü  tün 
bə  şə  riy  yət eko  lo  gi  ya  nın qo  run  ma  sı 

üçün sə  fər  bər  li  yə cəlb edil  mə  li, tə  biətə, 
tor  pa  ğa, ha  va  ya, su  ya, hey  van  la  ra, bit  ki -
lə  rə, ba  lıq  la  ra, quş  la  ra qəd  dar mü  na  si -
bət gös  tə  rən  lə  rə bey  nəl  xalq, eko  lo  ji və 
biolo  ji ter  ro  riz  mə qar  şı mü  ha  ri  bə elan 
olun  ma  lı  dır. Aka  de  mik Hə  sən Əli  ye  vin 
tə  bi  rin  cə de  sək, tə  biətin ke  şi  yi  ni çək  mək 
üçün ge  niş küt  lə aya  ğa qalx  ma  lı  dır. 
Müasir dövr  də el  mi-tex  ni  ki tə  rəq  qi  nin 
sü  rət  li və di  na  mik in  ki  şa  fı, İKT, in  ter -
net, ro  bot, na  no  tex  no  lo  gi  ya  nın in  san 
hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  ri  nə in  teq  ra  si  ya -
sı cə  miy  yə  tin şüurun  da tə  biətə, onun 
sər  vət  lə  ri  nə, f o  ra  ya, fauna  ya ya  ra  dı  cı 
mü  na  si  bə  tin for  ma  laş  ma  sı  nı tə  ləb edir. 

Ha  zır  da bey  nəl  xalq aləm  də ha  mı 
be  lə bir fi   kir  lə ra  zı  la  şır ki, in  san  lar  da 
mə  də  niy  yə  tin, si  vi  li  za  si  ya  nın ye  ni 
nö  vü - eko  lo  ji mə  də  niy  yət for  ma  laş  ma -
lı  dır. Əks təq  dir  də, in  san  la  rın tə  biətə, 
onun sər  vət  lə  ri  nə mən  fi  mü  na  si  bə  ti 
də  yi  şil  mə  yə  cək, ək  si  nə, da  ha da də  rin -
lə  şə  cək  dir. Bu gün in  san  lar  da eko  lo  ji 
mə  də  niy  yə  tin, si  vi  li  za  si  ya  nın, tə  fək -
kü  rün, şüurun, tər  bi  yə  nin və təh  si  lin 
for  ma  laş  ma  sı ar  tıq gü  nün və döv  rün 
tə  lə  bi  nə çev  ril  miş  dir.

 Eko  lo  ji mə  də  niy  yət həm də konk  ret 
in  san fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  dar  dır. Bu  nun 
üçün gənc nəs  lin eko  lo  ji tər  bi  yə  si və 
bu sa  hə  də bi  lik  lə  ri önəm  li  dir. İn  san -
lar üçün eko  lo  ji təh  si  lin st  ra  te  gi  ya  sı, 
kon  sep  si  ya  sı, proq  ra  mı ha  zır  lan  ma  lı və 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li  dir. Eko  lo  ji təh  si  lin 
ar  dı  cıl və sis  tem  li ol  ma  sı üçün pro  se  sə 
şəx  siy  yə  tin for  ma  laş  ma  sı  nın ilk an  la  rın -
dan, yə  ni uşaq  lıq  dan baş  la  maq la  zım  dır 
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təqdirdə,insanlarıntəbiətə,onunsərvətlərinə
mənfimünasibətidəyişilməyəcək,əksinə,daha
dadərinləşəcəkdir.Bugüninsanlardaekoloji
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ki, onun da tə  mə  li məhz ailə  də, mək -
tə  bə  qə  dər tər  bi  yə ocaq  la  rın  da, ib  ti  dai 
si  nif  ər  də qo  yul  ma  lı, or  ta, or  ta ix  ti  sas və 
ali mək  təb  lər  də isə ge  niş  lən  di  ril  mə  li  dir. 
Hər bir və  tən  daş ki  çik yaş  la  rın  dan tor -
pa  ğın, ha  va  nın və su  yun çirk  lən  mə  si  nin 
in  san hə  ya  tı üçün təh  lü  kə ya  ra  dan eko -
lo  ji fə  la  kə  tə sə  bəb ola bi  lə  cə  yi  ni an  la -
ma  lı  dır. Dərk et  mə  li  dir ki, ət  raf mü  hi  tin 
mü  ha  fi  zə  si hər kəs  dən ey  ni də  rə  cə  də 
ası  lı  dır. Alim  lər eko  lo  ji təh  si  li uşaq  lar -
da ət  raf mü  hi  tin qo  run  ma  sı  na və bu 
sa  hə  də mə  nə  vi mə  su  liy  yə  tin for  ma  laş -
dı  rıl  ma  sı  na yö  nəl  miş sis  tem  li pe  da  qo  ji 
fəaliy  yət he  sab edir  lər. Eko  lo  ji təh  sil 
sis  te  mi in  san mə  də  niy  yə  ti  nin ay  rıl  maz 
his  sə  si  dir. 

Tə  bii ki, ar  zu et  dik  lə  ri  mi  zin hə  ya -
ta keç  mə  si uzun bir pro  ses  dir. Eko  lo  ji 
maarif  ən  dir  mə və mə  də  niy  yə  tin for -
ma  laş  ma  sı, pro  ses  lə  rin uğur  lu nə  ti  cə  lər 
ver  mə  si üçün hər bir döv  lə  tin qa  nun -
ve  ri  ci  lik ba  za  sın  da mü  tə  rəq  qi ad  dım  lar 
atıl  ma  lı  dır, yer  li ida  rəet  mə or  qan  la  rı  nın 
fəaliy  yə  tin  də əmə  li iş  lər gö  rül  mə  li  dir. 

Ha  zır  kı dövr  də bir çox öl  kə  lər  də, 
həm  çi  nin Azər  bay  can  da baş ve  rən tə  bii 
fə  la  kət  lər, me  şə yan  ğın  la  rı və bə  zi hal -
lar  da qəs  dən tö  rə  di  lən yan  ğın  lar onu 
gös  tə  rir ki, əha  li və ic  ti  maiy  yət ara  sın  da 
eko  lo  ji təb  li  ğa  tın ar  tı  rıl  ma  sı  na bö  yük 
eh  ti  yac var. Əgər əha  li bil  sə ki, me  şə -
lə  rin, ağac  la  rın qı  rıl  ma  sı, ya  şıl  lıq  la  rın 
məhv edil  mə  si han  sı ne  qa  tiv eko  lo  ji 
böh  ran  lar  la nə  ti  cə  lə  nir, on  da bir kim  sə 
əli  nə bal  ta, mi  şar alıb me  şə  lə  rə qə  nim 
kə  sil  məz. Hə  min eko  lo  ji “ter  ror  çu -
lar” mər  hum aka  de  mik Hə  sən Əli  ye -
vin “me  şə sər  və  ti  miz, var-döv  lə  ti  miz, 
məişə  ti  mi  zin bir his  sə  si  dir. Me  şə olan 
yer  də məh  su  lu yığ  maq  la qur  tar  maz, 
xəs  tə  lik ol  maz. Yer kü  rə  si  nin bu ya  şıl 
kə  mə  ri  ni bir  cə an tə  səv  vür et  mə  sək, 
de  mək, bə  şər də yox  dur” kə  la  mı  nı 
qu  laq  la  rın  da sır  ğa et  mə  li  dir  lər. Me  şə 
at  mos  fe  rin ok  si  gen “fab  rik”idir, onun 
qı  rıl  ma  sı ha  va  da ok  si  gen ac  lı  ğı - hi -
pok  si  ya tö  rə  dir, nə  ti  cə  də ozon tə  bə  qə  si 
zə  də  lə  nir, tor  paq ero  zi  ya  ya, def  ya  si -
ya  ya, deq  ra  da  si  ya  ya uğ  ra  yır, nəm  li  yi  ni 
iti  rir, sü  rüş  mə  lər, uç  qun  lar, kəs  kin iq  lim 
də  yiş  kən  lik  lə  ri, güc  lü kü  lək  lər, qa  sır  ğa -
lar, tu  fan  lar, qu  raq  lıq, səh  ra  laş  ma, tə  bii 

və eko  lo  ji fə  la  kət  lər baş ve  rir. Bir hek  tar 
me  şə, kol və ya  şıl  lıq sa  hə  si il  də 4,6-6,5 
ton kar  bon qa  zı udur, 3,5-5,0 ton ok  si -
gen ix  rac edir. Bit  ki  lər ha  va  nı ok  si  gen  lə 
zən  gin  ləş  di  rir və kar  bon qa  zı  nı udur. 
Ağac  lar əki  lən sa  hə  nin hər hek  ta  rın  dan 
bir il  də at  mos  fe  rə in  san hə  ya  tı üçün 
çox fay  da  lı olan 30 ki  loq  ra  ma qə  dər 
efir ya  ğı bu  ra  xır. Ant  ro  po  gen fəaliy  yət 
nə  ti  cə  sin  də bir hek  tar sa  hə  dən bir saat 
ər  zin  də ha  va  ya bu  ra  xı  lan 200 ki  loq  ram 
kar  bon qa  zı  nı ağac və kol  lar udur. Ya  şıl 
mas  siv  lər  də hər ağac or  ta miq  dar  la bir 
il ər  zin  də 30-40 ki  loq  ram, bö  yük çə  ti  ri 
olan ağac  lar isə 68 ki  loq  ra  ma qə  dər toz 
və di  gər his  sə  cik  lə  ri udur. Or  ta öl  çü  lü 
bir ağac gün ər  zin  də üç ada  mın tə  nəf -
fü  sü üçün la  zım olan miq  dar  da sər  bəst 
ok  si  gen sin  tez edir. Ağac və kol bit  ki  lə  ri 
ha  va  nı tul  lan  tı qaz  lar  dan tə  miz  lə  yir, 
həm də səs-küy ud  ma xü  su  siy  yə  ti  nə 
ma  lik ol  du  ğun  dan in  san üçün zi  yan  lı 
səs  lə  ri tən  zim  lə  yir. 

İq  lim Də  yiş  mə  lə  ri üz  rə Hö  ku  mət -
lə  ra  ra  sı Pa  ne  l (İPCC) tə  rə  fin  dən 6-cı 
Qiy  mət  lən  dir  mə He  sa  ba  tı  na əsa  sən 
dün  ya  da ötən əs  rin 80-ci il  lə  rin  dən 
baş  la  ya  raq ya  ğın  tı  la  rın miq  da  rı xey  li 
art  mış, buz  la  rın əri  mə  si  nin sü  rət  lən  mə -
si isə okean  la  ra tril  yon  lar  la ton su gəl -
mə  si  nə, nə  ti  cə  də ora  da ok  si  gen sə  viy -
yə  si  nin azal  ma  sı  na, yə  ni fak  ti  ki ola  raq, 
də  niz  lə  rin “bo  ğul  ma  sı  na”, tur  şu  lu  ğun 
art  ma  sı  na sə  bəb ol  muş  dur. Ha  zır  da 
dün  ya  da də  niz sə  viy  yə  si 20 sm-ə qə  dər 
yük  sə  lib və bu pro  ses in  ten  siv ola  raq 
da  vam edir. Əs  rin so  nu  na qə  dər də  niz 
sə  viy  yə  si  nin eh  ti  mal olu  nan bu ar  tım 
diapa  zo  nu  nun 28-100 sm ara  sın  da də -
yi  şə  cə  yi proq  noz  laş  dı  rı  lır. He  sa  bat  da 
təs  vir olu  nan baş  qa proq  noz  la  ra gö  rə, 
2150-ci ilə qə  dər bu rə  qəm 500 sm-ə qə -
dər ar  ta bi  lər. Ya  xın keç  mi  şə qə  dər hər 
əsr  də cə  mi bir də  fə baş ver  miş olan sa  hil 
daş  qın  la  rı  nın 2100-cü ilə qə  dər müm -
kün baş ver  mə yer  lə  ri  nin 60 faizin  də 
il  də ən azı bir də  fə baş ve  rə  cə  yi proq -
noz  laş  dı  rı  lır.

He  sa  bat  da o da gös  tə  ri  lir ki, fay  da -
lı qa  zın  tı (fos  sil) ya  na  ca  ğı  nın yan  dı -
rıl  ma  sı, me  şə  lə  rin məhv edil  mə  si və 
in  sa  nın baş  qa fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də 
is  ti  xa  na qaz  la  rı  nın emis  si  ya  la  rı si  vi -

li  za  si  ya  mı  zın ya  ra  nıb in  ki  şaf et  di  yi 
ümu  mi iq  lim sa  bit  li  yi  ni ta  mam po  za 
bi  lər. Be  lə ki, ha  zır  da ha  va  da kar  bon 
diok  sid sə  viy  yə  si ən azı son 2 mil -
yon ilin ən yük  sək sə  viy  yə  sin  də  dir. 
Be  lə  lik  lə, sö  zü  ge  dən he  sa  bat  da Yer 
kü  rə  si sis  te  min  də çox ağır nə  ti  cə  lə  rə 
sə  bəb ola bi  lə  cək və elm adam  la  rı  nı 
da  ha çox na  ra  hat edən ən əhə  miy  yət -
li kəs  kin və ge  ridön  məz də  yi  şik  lik -
lər proq  noz  laş  dı  rı  lır. Sə  nəd  də fi  zi  ki 
araş  dır  ma  lar ba  xı  mın  dan, ant  ro  po  gen 
tə  sir  lər nə  ti  cə  sin  də ya  ra  nan qlo  bal 
is  ti  ləş  mə  ni müəy  yən bir sə  viy  yə  də 
da  yan  dır  maq üçün CO2 emis  si  ya  la  rı  nı 
və di  gər is  ti  xa  na qaz  la  rı emis  si  ya  la  rı -
nı ef  ek  tiv su  rət  də azalt  maq  la, ya  xın 
pers  pek  tiv  də on  la  rı ta  ma  mi  lə sı  fı  ra 
en  dir  mək töv  si  yə olu  nur. 

Be  lə bir mü  rək  kəb prob  lem qar  şı -
sın  da - dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nin qlo  bal 
qi  da və eko  lo  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min 
edil  mə  si üçün han  sı priori  tet təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li  dir?

İPPC-nin son he  sa  ba  tın  da gös  tə  ri  lir 
ki, 1850-ci il  dən in  di  yə  dək ant  ro  po  gen 
fəaliy  yət  lər nə  ti  cə  sin  də dün  ya  da 2400 
mil  yard ton CO2 ek  vi  va  len  tin  də is  ti  xa -
na qaz  la  rı  nın emis  si  ya  sı baş ver  miş  dir. 
On  lar uzun il  lər at  mos  fer  də top  la  nır, 
stok  la  na  raq is  ti  ləş  mə ef  ek  ti ya  ra  dır  lar. 
Alim  lər he  sab  la  yıb  lar ki, yal  nız əla  və 
400 mil  yard ton CO2 ek  vi  va  len  tin  də 
is  ti  xa  na qaz  la  rı at  mos  fe  rə bu  ra  xı  lar  sa, 
on  da or  ta il  lik tem  pe  ra  tu  run ar  tı  mı  nı 
1,5°C sə  viy  yə  sin  də sax  lan  ma eh  ti  ma -
lı cə  mi 66 faiz ola  caq  dır. Nə  zə  rə al  saq 
ki, dün  ya  da il  də təx  mi  nən 50 mil  yard 
ton CO2 ek  vi  va  len  tin  də is  ti  xa  na qaz  la  rı 
at  mos  fe  rə bu  ra  xı  lır, o za  man qeyd olu -
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və bə  şə  riy  yə  tin qlo  bal is  ti  ləş  mə  si ilə 
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yard ton CO2 ek  vi  va  len  tin  də ol  muş, 
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xət  lə il  bəil art  mış  dır. 

Heç şüb  hə  siz ki, in  san  la  ra bu 
ba  rə  də vax  ta  şı  rı mə  lu  mat  lar ve  ril  sə, 
gü  man ki, dü  şün  cə  siz  lik  lə eko  lo  ji ci -
na  yət tö  rə  dən  lər bun  dan əl çə  kərlər. 
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da  ha tə  miz və sağ  lam dün  ya  da ya  şa -
maq is  ti  qa  mə  tin  də iq  ti  sa  di im  kan  la  rı 
ar  tır  ma  lı, qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nı ye  ni 
tə  ləb  lə  rə uy  ğun  laş  dır  ma  lı  dır  lar. Bu 
eko  lo  ji mə  də  niy  yə  tin in  ki  şa  fı  na öz 
töh  fə  lə  ri  ni ve  rə  cək  dir. 

 Ət  raf mü  hi  tin mü  ha  fi  zə  si üz  rə nü -
fuz  lu qlo  bal təş  ki  lat  lar  dan olan “The 
Na  tu  re Con  ser  vancy” qu  ru  mu  nun 
baş el  mi iş  çi  si, ət  raf mü  hi  tin təd  qi  qi 

üz  rə ta  nın  mış alim pro  fes  sor Ka  te -
rin Heiho  nun İPCC-nin son he  sa  ba  tı 
haq  qın  da bil  dir  miş  dir: “Biz da  ha əmin 
de  yi  lik ki, Ka  na  da, Al  ma  ni  ya, Ya  po  ni -
ya və ABŞ ki  mi da  ha zən  gin və təh  lü -
kə  siz öl  kə  lə  rin və  tən  daş  la  rı gə  lə  cək  də 
sü  rət  lə pis  lə  şən iq  lim şə  raiti  nin ekst -
re  mal nə  ti  cə  lə  ri ilə mü  ba  ri  zə apa  ra 
bi  lə  cək im  kan  da ola  caq  lar. Ha  mı  mı -
zın ey  ni gə  mi  də ol  du  ğu  muz ay  dın -
dır - hə  ya  tı  mız bo  yun  ca hər bi  ri  mi  zə 
tə  sir edə  cək bir prob  lem  lə üz-üzə  yik.” 
Alim həm  çi  nin hər bir yer  də al  ter  na  tiv 
və bər  pa olu  nan ener  ji  yə ke  çi  din sü -
rət  lən  di  ril  mə  si  nin, ən çox ət  raf mü  hi  tə 

tə  sir edən fəaliy  yət  lər  dən im  ti  na edil -
mə  si  nin və ya  şıl iq  ti  sa  diy  ya  ta ke  çi  di 
tə  min et  mək üçün ma  liy  yə axın  la  rı  nın 
sə  fər  bər edil  mə  si  nin va  cib  li  yi  ni vur -
ğu  la  mış  dır. 

Bu mə  sə  lə  lər iq  lim də  yiş  mə  lə  ri 
prob  le  mi  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı məq -
sə  di  ni da  şı  yan önəm  li plat  for  ma ki  mi 
ca  ri ilin no  yab  rın  da BMT-nin İq  lim 
Də  yiş  mə  lə  ri üz  rə Çər  çi  və Kon  ven  si -

ya  sı  nın Bö  yük Bri  ta  ni  ya  nın Qlaz  qo 
şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən Tə  rəf  ər Konf  ran  sı -
nın 26-cı Ses  si  ya  sı  nın və Dün  ya Li  der -
lə  ri Sam  mi  ti  nin mü  za  ki  rə möv  zu  la  rı 
ol  muş  dur. Bu mö  tə  bər təd  bi  rin əsas 
hə  dəf  ə  ri is  ti  xa  na qaz  la  rı  nın emis  si  ya -
la  rı  nın azal  dıl  ma  sı, iq  lim də  yiş  mə  lə  ri -
nə uy  ğun  laş  ma, iq  lim məq  səd  li ma  liy -
yə  ləş  mə  nin sə  fər  bər edil  mə  si və di  gər 
mə  sə  lə  lər idi. İPPC-nin baş ka  ti  bi 
Ab  da  lah Moks  si  tin qu  ru  mun he  sa  ba  tı 
ilə bağ  lı fi  kir  lə  rin  də de  yi  lir ki, is  ti  xa  na 
qaz  la  rı emis  si  ya  la  rın  da dər  hal, sü  rət  li 
və ge  nişmiq  yas  lı azalt  ma təd  bir  lə  ri 
(mi  ti  qa  si  ya) hə  ya  ta ke  çi  ril  məz  sə, qlo -

bal is  ti  ləş  mə  ni 1,5°C ar  tım  la məh  dud -
laş  dır  maq müm  kün ol  ma  ya  caq  dır. O 
vur  ğu  la  yıb: “Biz heç bir öl  kə  yə heç 
bir si  ya  sə  ti dik  tə et  mi  rik. Qə  rar  lar 
hö  ku  mət  lər tə  rə  fin  dən ve  ril  mə  li  dir. 
Gö  rün  dü  yü ki  mi, bey  nəl  xalq el  mi 
ic  ti  maiy  yət bu prob  le  min ak  tual  lı  ğı  nı, 
ağır  lıq də  rə  cə  si  ni bü  tün dün  ya ic  ti -
maiy  yə  ti  nin diq  qə  ti  nə təq  dim et  miş 
və bü  tün öl  kə  lə  ri bu is  ti  qa  mət  də sıx 

əmək  daş  lı  ğa də  vət et  miş  dir. Be  lə  lik  lə, 
bü  tün öl  kə  lər öz in  ki  şaf sə  viy  yə  sin  dən 
ası  lı ol  ma  ya  raq, tə  ci  li su  rət  də ef  ek  tiv 
və ge  niş  miq  yas  lı mi  ti  qa  si  ya və adap -
ta  si  ya təd  bir  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çir  mə  li, 
bu məq  səd  lə bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq 
və dəs  tək me  xa  nizm  lə  ri  ni ge  niş  lən  dir -
mək  lə is  ti  xa  na qaz  la  rı  nın emis  si  ya  la  rı -
nı məh  dud  laş  dır  ma  lı  dır  lar. 

Son  da hər kə  si - bü  tün in  san  la  rı və 
döv  lət  lə  ri sağ  lam dün  ya  mız na  mi  nə 
eko  lo  ji mə  də  niy  yə  tin for  ma  laş  ma  sı 
pro  se  sin  də ak  tiv iş  ti  rak et  mə  yə ça  ğı -
rı  ram!



Hör mət li Mu sa müəl lim!

Sizi–MilliMəclisinkomitəsədrinivətanınmışictimaixadimi60illikyubileyiniz
münasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

Sizhələortaməktəbdəoxuyarkəndərsəlaçısıkimifərqlənmiş,məktəbiqızılmedalla
bitirərəkAzərbaycanDövlətTibbİnstitutunaqəbulolunmusunuz.Tələbəlikillərindədə
yüksəktəhsilgöstəricilərinizləhəmişəfərqlənmiş,müəllimvətələbəkollektivinindərin
rəğbətiniqazanmısınız.Siztəhsilinizimüvəffəqiyyətləbaşavurduqdansonrahəkimkimi
əməkfəaliyyətinəbaşlamış,müxtəlifvaxtlardahəkimnevropatoloq,ekspertnevropatoloq,
ƏməkvəƏhalininSosialMüdafiəsiNazirliyindəşöbəmüdiri,idarərəisivəzifələrində
çalışmısınız.

DövlətidarəçiliyinəolanmarağınızSiziAzərbaycanRespublikasıPrezidentiyanın
daDövlətİdarəçilikAkademiyasındatəhsilalmağasövqetmiş,buakademiyanıbitirərək
dövlətvəbələdiyyəidarəetməsiixtisasınadayiyələnmisiniz.Tibbelminəolansonsuzhə
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vəsinizsayəsindəbusahədədissertasiyamüdafiəedərəktibbüzrəfəlsəfədoktoruelmi
dərəcəsinialmısınız.SizhəmdəbədiipublisistikyaradıcılıqlaməşğulolaraqMusa
Urudimzasıiləoxucularındərinrəğbətiniqazanmısınız.Bufəaliyyətiniznəticəsində
1994cüildənAzərbaycanYazıçılarBirliyinin,1998ciildənisəbuədəbiqurumun
İdarəHeyətininüzvüsünüz.

Siz20yəyaxınbədiivəelmikitabın,2000dənçoxməqaləninmüəllifikimitanı
nırsınız.Kitablarınıztürk,rus,ingilis,gürcüvəfransızdillərinətərcüməolunmuş,
ədəbipublisistfəaliyyətinizəgörəbirsıramükafatlaravəPrezidenttəqaüdünəlayiq
görülmüsünüz.

ÇoxşaxəlifəaliyyətinizləseçicilərinetimadınıqazanaraqAzərbaycanRespublikası
nınII,III,IVvəVçağırışMilliMəclisinindeputatıolmusunuz.BugünSiz
VIçağırışMilliMəclisinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsininsədrikimiparlamentin
qanunyaradıcılığıişində,qanunvericilikbazasınıntəkmilləşdirilməsindəyaxından
iştirakedirsiniz.

SizQaraDənizİqtisadiƏməkdaşlıqTəşkilatınınParlamentMəclisindəAzərbay
cannümayəndəheyətininüzvü,AzərbaycanQırğızıstanparlamentlərarasıəməkdaş
lıqüzrəişçiqrupununrəhbəri,Türkiyə,Pakistan,Çexiya,Rumıniya,Qazaxıstan,
Özbəkistan,LitvavəEstoniyailəişçiqruplarınınüzvüolaraqMilliMəclisinbeynəl
xalqəlaqələrinininkişafınaöztöhfəniziverirsiniz.

SizhəmdəCənubiQafqazınənböyüksiyasipartiyasıolanYeniAzərbaycanParti
yasınınüzvükimiölkədəgedənsiyasiproseslərdəyaxındaniştirakedirsiniz.

HörmətliMusamüəllim!

Siziyaşınızınbukamillikçağındayubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdən
təbrikedir,Sizəuzunömür,möhkəmcansağlığı,çoxşaxəlifəaliyyətinizdəyeniyeni
uğurlararzulayıram.

Hör  mət  lə, 

SAHİBƏ QAFAROVA
Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin Sədri  

Bakı şəhəri,  25 noyabr 2021-ci il
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- Mu  sa müəl  lim, si  zi yu  bi  le  yi  niz 
mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha jur  na  lı  mız 
adın  dan təb  rik edi  rik, möh  kəm 
can sağ  lı  ğı, hə  ya  tı  nız  da və işi  niz -
də ye  ni-ye  ni nailiy  yət  lər ar  zu  la -
yı  rıq.
- Tə  şək  kür edi  rəm. Mən də Azər -

bay  can par  la  men  ti  nin güz  gü  sü olan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na uğur  lar və 
uzu  nö  mür  lü  lük ar  zu  la  yı  ram.  

- 20 il  dən ar  tıq  dır ki, par  la  ment  də 
təm  sil olu  nur  su  nuz. Əmək və so -
sial si  ya  sət ko  mi  tə  si  nin üz  vü, sədr 
müavi  ni, son il  lər isə səd  ri ki  mi 
fəaliy  yət gös  tə  rir  si  niz. Əhalinin 
so  sial mü  da  fi əsi  nin, ri  fah ha  lı  nın 
möh  kəm  lən  mə  sin  də ko  mi  tə  də 
görülən mü  hüm iş  lər ba  rə  də fi  -

kir  lə  ri  ni  zi bil  mək ma  raq  lı olar  dı. 
- Doğ  ru söy  lə  di  niz ki, mən Əmək 

və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  sin  də ye  ni 
adam de  yi  ləm. Par  la  men  tə gəl  di  yim 
gün  dən də, bu  ra gə  lə  nə qə  dər də 
fəaliy  yə  tim hər za  man so  sial si  ya  sət ilə 
bağ  lı olub. Uzun il  lər Əmək və Əha -
li  nin So  sial Mü  da  fi əsi Na  zir  li  yin  də 
bu sa  hə üz  rə - əlil  lə  rin, tə  qaüd  çü  lə  rin 
so  sial mü  da  fi əsi mə  sə  lə  lə  ri  nin ic  ra  sı ilə 
bağ  lı ça  lış  mı  şam. 

Mil  li Məc  li  sə de  pu  tat se  çil  di  yim 
gün  dən bu tə  bə  qə  ni əha  tə edən in -
san  la  rın prob  lem  lə  ri  nin araş  dı  rıl  ma  sı, 
döv  lə  tin bu sa  hə  də qar  şı  ya qoy  du  ğu 
mə  sə  lə  lə  rin həl  li yol  la  rı, qa  nun  ve -
ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, 
və  tən  daş  lar tə  rə  fi n  dən bi  zə edi  lən 
mü  ra  ciət  lə  rin araş  dı  rıl  ma  sı, mü  va  fi q 

qu  rum  la  rın cəlb edil  mə  si, yön  lən  di  ril -
mə  lər və sair is  ti  qa  mət  lər  də fəaliy  yət 
gös  tər  mi  şəm.

So  sial si  ya  sət hər bir döv  lət  də da -
xi  li si  ya  sə  tin güz  gü  sü  dür. Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin da  xi  li si  ya  sə  tin  də də bu 
mə  sə  lə Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
müəy  yən et  di  yi əsas  lar  la priori  tet təş  kil 
edir. Döv  lə  ti  miz də hər za  man bü  tün 
me  xa  nizm  lər  dən is  ti  fa  də edə  rək və  tən -
daş  la  rı  mı  zın ak  tiv so  sial mü  da  fi əsi  ni 
güc  lən  dir  mə  yə ça  lı  şır. Bü  tün və  tən  daş -
la  ra iş  lə  mə  lə  ri, sər  bəst şə  kil  də qa  zanc 
əl  də et  mə  lə  ri, ailə  si  nin so  sial tə  mi  na  tı  nı 
hə  ya  ta ke  çir  mə  lə  ri üçün im  kan  lar ya  ra -
dı  lır. Məş  ğul  luq si  ya  sə  ti  nin in  ki  şa  fı həm 
özəl sek  tor  da, həm də döv  lət sek  to  run -
da özü  nü gös  tə  rir. Həs  sas tə  bə  qə  dən 
olan ailə  lər üçün döv  lət dəs  tə  yi və ak  tiv 
şə  kil  də ün  van  lı so  sial yar  dım  lar hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. 

- Mu  sa müəl  lim, siz həm də öl  kə  də 
ba  ca  rıq  lı bir hə  kim və sə  hiy  yə 
təş  ki  lat  çı  sı ki  mi ta  nı  nır  sı  nız. Mil  li 
Məc  lis  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  lə əla  qə -
dar in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı  na bir -
ba  şa xid  mət et  mək  dən kə  nar  da 
qal  dı  ğı  nız üçün təəs  süf   ən  di  yi  niz 
vaxt  lar olur  mu? 
- Bu sual mə  nə bir ne  çə də  fə ve  ri  lib. 

Mən ya  ra  dı  cı  lıq  la da məş  ğul ol  du  ğum 
üçün bə  zən so  ru  şur  lar ki, da  ha çox si  zə 
hə  kim  lik doğ  ma  dır, si  ya  sət, yox  sa şair -
lik. Əl  bət   ə, hər bi  ri doğ  ma  dır. İn  san 
öv  lad  la  rı  nı bir-bi  rin  dən ayı  ra bil  məz. 
Mə  nim hə  ya  tım və fəaliy  yə  tim bun  lar -
la yoğ  ru  lub. Am  ma bə  zən da  rıx  dı  ğım 

an  lar olur. Hə  kim xəs  tə  ni müali  cə edir, 
sa  ğa  lır, evi  nə dö  nən an  da se  vinc  dən 
ya  şar  mış göz  lə  ri ilə üzü  nə ba  xır, hər 
iki əli  ni sı  xa  raq de  yir: “Çox sağ olun, 
dok  tor!” Hər  dən, bax, o söz üçün da  rı -
xı  ram. 

Hə  yat  da hər bi  ri  miz bir məq  səd 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə yo  lun  da  yıq. Am  ma 
ta  le biz  dən da  ha güc  lü  dür, o, biz do -
ğul  ma  mış  dan do  ğu  lur. Or  ta mək  tə  bin 
son si  nif   ə  rin  də xə  ya  lım müali  cə hə  ki  mi 
ol  maq idi və dü  şü  nür  düm ki, ən yax  şı 
hal  da şə  hər kli  ni  ka  la  rın  dan bi  rin  də şö  bə 
mü  di  ri ola bi  lə  cə  yəm. Hət   a baş hə  kim 
ola  ca  ğı  mı be  lə hə  dəf   ə  mir  dim. Ta  le elə 
gə  tir  di ki, 33 ya  şım  da nəin  ki baş hə  kim, 
res  pub  li  ka  nın baş tib  bi-so  sial eks  per  ti, 
bö  yük bir ida  rə  nin rəh  bə  ri ol  dum. 39 
ya  şım  da Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı se  çil -
dim. Tə  bii ki, bu  nu bir ta  le ya  zı  sı say  saq 
da, ar  xa  sın  da gər  gin zəh  mət, is  te  dad, 
yu  xu  suz ge  cə  lər, eti  bar  lı  lıq, da  xi  li saf   ıq, 
in  san  la  ra mü  na  si  bət du  rur.

Tə  va  zö  kar  lıq  dan kə  nar ol  sa da, 
de  mə  li  yəm ki, məhz bu po  ten  sial Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin mə  nə eti  mad 
gös  tər  mə  si  nin əsa  sı  nı təş  kil et  miş  dir. 
YAP-ın I qu  rul  ta  yın  da par  ti  ya səd  ri 
Hey  dər Əli  ye  vin töv  si  yə  si ilə mə  nə 
eti  mad gös  tə  ril  di, Si  ya  si Şu  ra  nın üz  vü 
se  çil  dim. Bu gü  nə  dək də bü  tün fəaliy -
yət is  ti  qa  mət  lə  rim  də bu mə  su  liy  yə  ti öz 
üzə  rim  də hiss edi  rəm, hər za  man Ulu 
ön  də  rin gös  tər  di  yi eti  ma  dı doğ  rult  ma -
ğa ça  lı  şı  ram. 

- Si  ya  sət  də gər  gin fəaliy  yət gös  tər -
mə  yi  ni  zə bax  ma  ya  raq, qə  lə  mə də 
vaxt ayı  rır  sı  nız. Ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nız  da 
ye  ni nə  lər var?
- Ya  ra  dı  cı in  san  la  rın hə  yat fəl  sə  fə  si 

fərq  li  dir. İn  sa  nın ya  şı  na uy  ğun ola  raq 
hə  ya  ta ba  xı  şı və ru  hu da də  yi  şə bi  lir. 
Şeir yaz  maq ov  qat mə  sə  lə  si  dir. Mən 
de  yə bil  mə  rəm ki, si  ya  sət  lə məş  ğul 
ol  ma  sa idim, bö  yük bir şair ola  caq -
dım. Am  ma mə  nə elə gə  lir ki, si  ya  si 
fəaliy  yət, bə  zən iş  lə əla  qə  dar ya  ra  nan 
dep  res  siv əh  val-ru  hiy  yə, gər  gin iş re  ji -
mi mə  nim şair  li  yi  mi oğur  la  yır, şeir  dən 
uzaq  laş  dı  rır. Bu  na bax  ma  ya  raq, hər 
za  man bir dam  la göz ya  şı da, bir əl  çim 
bu  lud da, in  san  la  rın üzün  də mü  şa  hi  də 

et  di  yim bir gü  lüş izi də, bir kənd-kə -
sək, çə  mən-çöl , dağ-me  şə sub  yek  ti də 
mə  nim üçün bir mo  del təş  kil edir və 
şeir yaz  maq üçün qə  lə  mi əli  mə al  ma -
ğa sövq edə bi  lir. Ya  zı  çı  lıq isə bir qə  dər 
fərq  li  dir, ora  da real  lıq əsas təş  kil edir. 
Am  ma qə  ri  bə  dir ki, mə  nim pub  li  sis  tik 
ya  zı  la  rım  da da bə  zən poetik dü  şün  cə 
tər  zi, şair  lik ru  hu önə çı  xır.

Ya  ra  dı  cı  lıq ye  ni  lik  lə  ri  nə gəl  dik  də isə 
bil  di  rim ki, 60 il  lik yu  bi  le  yim ərə  fə  sin -
də iki ye  ni şeir  lər ki  ta  bım çap  dan çı  xıb - 
“Pa  yız kü  lə  yi” və “Al  ma ağa  cı”. “Pa  yız 
kü  lə  yi”ndə son il  lər  də ya  zı  lan şeir -
lər  lə ya  na  şı, gənc  lik il  lə  rim  də qələmə 
aldığım bə  zi nü  mu  nə  lər “San  dıq  da 
qal  mış şeir  lər” baş  lı  ğı ilə top  la  nıb. 

Uzun il  lər  dir ki, mən Mil  li Məc  li  sin 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki -
la  tı Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin üz  vü  yəm. 12 döv  lə  tin 
təm  sil olun  du  ğu bu təş  ki  lat xoş niy  yət -

lə ya  ra  dı  lıb, dost  lu  ğa və sül  hə xid  mət 
edir. Xoş  bəx  təm ki, təş  ki  la  ta üzv öl  kə  lər 
ara  sın  da mə  də  ni, so  sial, hu  ma  ni  tar əla -
qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə  sin  də mə  nim də 
aza  cıq pa  yım var. “Al  ma ağa  cı” şeir  lər 
ki  ta  bı  mı da bu qu  rum  da bir  gə fəaliy  yət 
gös  tər  di  yim, əmək  daş  lıq et  di  yim in -
san  la  ra it  haf et  mi  şəm. Al  ma sağ  lam  lıq, 
sev  gi, hə  yat ener  ji  si, fi   ra  van  lıq rəm  zi -
dir. Bu məq  səd  lə ki  ta  bı  mın qey  ri-rəs -
mi bir təm  sil  çi ro  lun  da ola bi  lə  cə  yi  ni 
dü  şün  düm. Ki  tab 5 dil  də - Azər  bay  can, 
gür  cü, türk, rus və in  gi  lis dil  lə  rin  də çap 
edi  lib. İs  tə  yi  rəm ki, bu ki  tab 12 döv -
lə  tin hər bi  ri  nin di  lin  də çap olun  sun. 
Qu  ru  mun yay  da Mosk  va  da ke  çi  ri  lə  cək 
ses  si  ya  sın  da ki  ta  bı ora  da  kı həm  kar  la  rı -
ma hə  diy  yə et  mə  yi dü  şü  nü  rəm. 

- Müəl  li  fi  ol  du  ğu  nuz poezi  ya nü -
mu  nə  lə  rin  də və əsər  lər  də do  ğul -
du  ğu  nuz, bö  yü  dü  yü  nüz yurd  dan, 
qı  zın  dı  ğı  nız ocaq  dan, var  lı  ğı  nız  la 
bağ  lan  dı  ğı  nız yu  va  dan zor  la çı  xa -
rıl  maq, köç  kün  lük ta  le  yi ilə bağ  lı 
trav  ma və ağ  rı  lar özü  nü ay  dın 
gös  tə  rir: 
Yurd itir  dim, el itir  dim bu yaş  da,
Kör  pü sal  dım, yol itir  dim bu yaş  da.
Çə  mən tap  dım, gül itir  dim bu yaş  da,
Mən bi  li  rəm, kim bil  mə  sə, haqq bi  lir!
- Doğ  ru  dur, yaz  dı  ğım şeir  lər  də də, 

pub  li  sis  tik ya  zı  lar  da da öz ta  le  yim əks 
olu  nur. Əs  lin  də ta  le  yi ol  ma  yan şairin 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı da ol  mur. Mə  nim ta  le  yi  min 
bö  yük ağ  rı  sı yurd it  ki  si ilə bağ  lı  dır. Ək -
sər şeir  lə  rim 27 ya  şım  da rast  laş  dı  ğım 
və  tən həs  rə  ti  ni, el-oba  mın və doğ  ma  la -
rı  mın mə  zar  la  rı  nın ye  tim  ləş  di  yi  ni əks 
et  di  rir. 

- Si  zin “Uru  da iki sə  fər” 
əsə  ri  niz bö  yük ma  raq  la 
qar  şı  lan  dı. Ar  tıq mü  zəf   ər 
Ali Baş Ko  man  da  nın rəh -
bər  li  yi, şü  caət  li Azər  bay  can 
Or  du  su  nun xid  mət  lə  ri sa -
yə  sin  də 30 il xain düş  mən 
tap  da  ğı al  tın  da olan tor -
paq  la  rı  mız iş  ğal  dan azad 
edil  di. Əmi  nik ki, doğ  ma 
kən  di  ni  zə üçün  cü sə  fə  ri  niz 
ta  ma  mi  lə fərq  li ola  caq... 

- İn  şal  lah! O ki  tab  da əks 
olu  nan bi  rin  ci sə  fər Gən  cə  də hə  kim iş -
lə  di  yim döv  rə tə  sa  düf edir. 1988-ci ilin 
so  nu idi. Ar  tıq mü  na  qi  şə baş  la  mış  dı. 
Do  ğu  lub-bö  yü  dü  yüm, or  ta mək  tə  bi bi -
tir  di  yim, bü  tün mə  zu  niy  yət və is  ti  ra  hət 
gün  lə  ri  mi ke  çir  di  yim Uru  da bu də  fə 
baş  qa məq  səd  lə ge  dir  dim - ana  mı, ba  cı -
mı, bə  zi ev əş  ya  la  rı  mı  zı gə  tir  mək üçün. 
La  çın  dan ke  çə bil  mə  dik, er  mə  ni  lər Go -
rus yo  lu  nu bağ  la  mış  dı  lar. Çox təh  lü  kə  li 
“Sa  rı yol” de  yi  lən dağ uçu  rum  la  rı ilə 
zülm  lə ge  dib çıx  dım. Ne  çə də  fə ölüm  lə 
bu  run-bu  ru  na gəl  dim, san  ki Al  lah xi  las 
elə  di. 

İkin  ci sə  fə  rim isə 2006-cı ilin iyu -
nun  da QDİƏT-in İrə  van  da ke  çi  ri  lən 
ic  la  sın  da iş  ti  ra  kım za  ma  nı baş tut  du. 
Qu  ru  mun 2005-ci il  də Bu  xa  rest  də ke  çi -

Geriyəbaxandaqüdrətlivəmüstə
qilbirdövlətinvətəndaşıolduğumu,
onuninkişafınıgörürəm.Buölkənin
vətəndaşlığı,parlamentinqanunverici
likbazasınınformalaşmasındatürkiyəli
qardaşlarımızdemişkən:“Buqazanda
mənimdəbirçimdikduzum”unolma
sıiləqürurduyuram.

Rubrikamızın budəfəki yubilyar  qonağı Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət  
komitəsinin sədri Musa Quliyevdir. Peşəkar həkim və  gözəl şair kimi tanınan 
Musa  müəllimlə  söhbətimiz kifayət  qədər səmimi alındı.

“Mən dünyada bəlkə yeganə insanam ki, bütövlükdə 
yaşadığım kəndin “məzarını” görmüşəm...”
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- Mu  sa müəl  lim, si  zi yu  bi  le  yi  niz 
mü  na  si  bə  ti ilə bir da  ha jur  na  lı  mız 
adın  dan təb  rik edi  rik, möh  kəm 
can sağ  lı  ğı, hə  ya  tı  nız  da və işi  niz -
də ye  ni-ye  ni nailiy  yət  lər ar  zu  la -
yı  rıq.
- Tə  şək  kür edi  rəm. Mən də Azər -

bay  can par  la  men  ti  nin güz  gü  sü olan 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na uğur  lar və 
uzu  nö  mür  lü  lük ar  zu  la  yı  ram.  

- 20 il  dən ar  tıq  dır ki, par  la  ment  də 
təm  sil olu  nur  su  nuz. Əmək və so -
sial si  ya  sət ko  mi  tə  si  nin üz  vü, sədr 
müavi  ni, son il  lər isə səd  ri ki  mi 
fəaliy  yət gös  tə  rir  si  niz. Əhalinin 
so  sial mü  da  fiəsi  nin, ri  fah ha  lı  nın 
möh  kəm  lən  mə  sin  də ko  mi  tə  də 
görülən mü  hüm iş  lər ba  rə  də fi -

kir  lə  ri  ni  zi bil  mək ma  raq  lı olar  dı. 
- Doğ  ru söy  lə  di  niz ki, mən Əmək 

və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  sin  də ye  ni 
adam de  yi  ləm. Par  la  men  tə gəl  di  yim 
gün  dən də, bu  ra gə  lə  nə qə  dər də 
fəaliy  yə  tim hər za  man so  sial si  ya  sət ilə 
bağ  lı olub. Uzun il  lər Əmək və Əha -
li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li  yin  də 
bu sa  hə üz  rə - əlil  lə  rin, tə  qaüd  çü  lə  rin 
so  sial mü  da  fiəsi mə  sə  lə  lə  ri  nin ic  ra  sı ilə 
bağ  lı ça  lış  mı  şam. 

Mil  li Məc  li  sə de  pu  tat se  çil  di  yim 
gün  dən bu tə  bə  qə  ni əha  tə edən in -
san  la  rın prob  lem  lə  ri  nin araş  dı  rıl  ma  sı, 
döv  lə  tin bu sa  hə  də qar  şı  ya qoy  du  ğu 
mə  sə  lə  lə  rin həl  li yol  la  rı, qa  nun  ve -
ri  ci  lik ba  za  sı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, 
və  tən  daş  lar tə  rə  fin  dən bi  zə edi  lən 
mü  ra  ciət  lə  rin araş  dı  rıl  ma  sı, mü  va  fiq 

qu  rum  la  rın cəlb edil  mə  si, yön  lən  di  ril -
mə  lər və sair is  ti  qa  mət  lər  də fəaliy  yət 
gös  tər  mi  şəm.

So  sial si  ya  sət hər bir döv  lət  də da -
xi  li si  ya  sə  tin güz  gü  sü  dür. Azər  bay  can 
döv  lə  ti  nin da  xi  li si  ya  sə  tin  də də bu 
mə  sə  lə Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 
müəy  yən et  di  yi əsas  lar  la priori  tet təş  kil 
edir. Döv  lə  ti  miz də hər za  man bü  tün 
me  xa  nizm  lər  dən is  ti  fa  də edə  rək və  tən -
daş  la  rı  mı  zın ak  tiv so  sial mü  da  fiəsi  ni 
güc  lən  dir  mə  yə ça  lı  şır. Bü  tün və  tən  daş -
la  ra iş  lə  mə  lə  ri, sər  bəst şə  kil  də qa  zanc 
əl  də et  mə  lə  ri, ailə  si  nin so  sial tə  mi  na  tı  nı 
hə  ya  ta ke  çir  mə  lə  ri üçün im  kan  lar ya  ra -
dı  lır. Məş  ğul  luq si  ya  sə  ti  nin in  ki  şa  fı həm 
özəl sek  tor  da, həm də döv  lət sek  to  run -
da özü  nü gös  tə  rir. Həs  sas tə  bə  qə  dən 
olan ailə  lər üçün döv  lət dəs  tə  yi və ak  tiv 
şə  kil  də ün  van  lı so  sial yar  dım  lar hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. 

- Mu  sa müəl  lim, siz həm də öl  kə  də 
ba  ca  rıq  lı bir hə  kim və sə  hiy  yə 
təş  ki  lat  çı  sı ki  mi ta  nı  nır  sı  nız. Mil  li 
Məc  lis  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  lə əla  qə -
dar in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı  na bir -
ba  şa xid  mət et  mək  dən kə  nar  da 
qal  dı  ğı  nız üçün təəs  süf  ən  di  yi  niz 
vaxt  lar olur  mu? 
- Bu sual mə  nə bir ne  çə də  fə ve  ri  lib. 

Mən ya  ra  dı  cı  lıq  la da məş  ğul ol  du  ğum 
üçün bə  zən so  ru  şur  lar ki, da  ha çox si  zə 
hə  kim  lik doğ  ma  dır, si  ya  sət, yox  sa şair -
lik. Əl  bət  ə, hər bi  ri doğ  ma  dır. İn  san 
öv  lad  la  rı  nı bir-bi  rin  dən ayı  ra bil  məz. 
Mə  nim hə  ya  tım və fəaliy  yə  tim bun  lar -
la yoğ  ru  lub. Am  ma bə  zən da  rıx  dı  ğım 

an  lar olur. Hə  kim xəs  tə  ni müali  cə edir, 
sa  ğa  lır, evi  nə dö  nən an  da se  vinc  dən 
ya  şar  mış göz  lə  ri ilə üzü  nə ba  xır, hər 
iki əli  ni sı  xa  raq de  yir: “Çox sağ olun, 
dok  tor!” Hər  dən, bax, o söz üçün da  rı -
xı  ram. 

Hə  yat  da hər bi  ri  miz bir məq  səd 
uğ  run  da mü  ba  ri  zə yo  lun  da  yıq. Am  ma 
ta  le biz  dən da  ha güc  lü  dür, o, biz do -
ğul  ma  mış  dan do  ğu  lur. Or  ta mək  tə  bin 
son si  nif  ə  rin  də xə  ya  lım müali  cə hə  ki  mi 
ol  maq idi və dü  şü  nür  düm ki, ən yax  şı 
hal  da şə  hər kli  ni  ka  la  rın  dan bi  rin  də şö  bə 
mü  di  ri ola bi  lə  cə  yəm. Hət  a baş hə  kim 
ola  ca  ğı  mı be  lə hə  dəf  ə  mir  dim. Ta  le elə 
gə  tir  di ki, 33 ya  şım  da nəin  ki baş hə  kim, 
res  pub  li  ka  nın baş tib  bi-so  sial eks  per  ti, 
bö  yük bir ida  rə  nin rəh  bə  ri ol  dum. 39 
ya  şım  da Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı se  çil -
dim. Tə  bii ki, bu  nu bir ta  le ya  zı  sı say  saq 
da, ar  xa  sın  da gər  gin zəh  mət, is  te  dad, 
yu  xu  suz ge  cə  lər, eti  bar  lı  lıq, da  xi  li saf  ıq, 
in  san  la  ra mü  na  si  bət du  rur.

Tə  va  zö  kar  lıq  dan kə  nar ol  sa da, 
de  mə  li  yəm ki, məhz bu po  ten  sial Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin mə  nə eti  mad 
gös  tər  mə  si  nin əsa  sı  nı təş  kil et  miş  dir. 
YAP-ın I qu  rul  ta  yın  da par  ti  ya səd  ri 
Hey  dər Əli  ye  vin töv  si  yə  si ilə mə  nə 
eti  mad gös  tə  ril  di, Si  ya  si Şu  ra  nın üz  vü 
se  çil  dim. Bu gü  nə  dək də bü  tün fəaliy -
yət is  ti  qa  mət  lə  rim  də bu mə  su  liy  yə  ti öz 
üzə  rim  də hiss edi  rəm, hər za  man Ulu 
ön  də  rin gös  tər  di  yi eti  ma  dı doğ  rult  ma -
ğa ça  lı  şı  ram. 

- Si  ya  sət  də gər  gin fəaliy  yət gös  tər -
mə  yi  ni  zə bax  ma  ya  raq, qə  lə  mə də 
vaxt ayı  rır  sı  nız. Ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nız  da 
ye  ni nə  lər var?
- Ya  ra  dı  cı in  san  la  rın hə  yat fəl  sə  fə  si 

fərq  li  dir. İn  sa  nın ya  şı  na uy  ğun ola  raq 
hə  ya  ta ba  xı  şı və ru  hu da də  yi  şə bi  lir. 
Şeir yaz  maq ov  qat mə  sə  lə  si  dir. Mən 
de  yə bil  mə  rəm ki, si  ya  sət  lə məş  ğul 
ol  ma  sa idim, bö  yük bir şair ola  caq -
dım. Am  ma mə  nə elə gə  lir ki, si  ya  si 
fəaliy  yət, bə  zən iş  lə əla  qə  dar ya  ra  nan 
dep  res  siv əh  val-ru  hiy  yə, gər  gin iş re  ji -
mi mə  nim şair  li  yi  mi oğur  la  yır, şeir  dən 
uzaq  laş  dı  rır. Bu  na bax  ma  ya  raq, hər 
za  man bir dam  la göz ya  şı da, bir əl  çim 
bu  lud da, in  san  la  rın üzün  də mü  şa  hi  də 

et  di  yim bir gü  lüş izi də, bir kənd-kə -
sək, çə  mən-çöl , dağ-me  şə sub  yek  ti də 
mə  nim üçün bir mo  del təş  kil edir və 
şeir yaz  maq üçün qə  lə  mi əli  mə al  ma -
ğa sövq edə bi  lir. Ya  zı  çı  lıq isə bir qə  dər 
fərq  li  dir, ora  da real  lıq əsas təş  kil edir. 
Am  ma qə  ri  bə  dir ki, mə  nim pub  li  sis  tik 
ya  zı  la  rım  da da bə  zən poetik dü  şün  cə 
tər  zi, şair  lik ru  hu önə çı  xır.

Ya  ra  dı  cı  lıq ye  ni  lik  lə  ri  nə gəl  dik  də isə 
bil  di  rim ki, 60 il  lik yu  bi  le  yim ərə  fə  sin -
də iki ye  ni şeir  lər ki  ta  bım çap  dan çı  xıb - 
“Pa  yız kü  lə  yi” və “Al  ma ağa  cı”. “Pa  yız 
kü  lə  yi”ndə son il  lər  də ya  zı  lan şeir -
lər  lə ya  na  şı, gənc  lik il  lə  rim  də qələmə 
aldığım bə  zi nü  mu  nə  lər “San  dıq  da 
qal  mış şeir  lər” baş  lı  ğı ilə top  la  nıb. 

Uzun il  lər  dir ki, mən Mil  li Məc  li  sin 
Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki -
la  tı Par  la  ment As  samb  le  ya  sın  da nü  ma -
yən  də he  yə  ti  nin üz  vü  yəm. 12 döv  lə  tin 
təm  sil olun  du  ğu bu təş  ki  lat xoş niy  yət -

lə ya  ra  dı  lıb, dost  lu  ğa və sül  hə xid  mət 
edir. Xoş  bəx  təm ki, təş  ki  la  ta üzv öl  kə  lər 
ara  sın  da mə  də  ni, so  sial, hu  ma  ni  tar əla -
qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə  sin  də mə  nim də 
aza  cıq pa  yım var. “Al  ma ağa  cı” şeir  lər 
ki  ta  bı  mı da bu qu  rum  da bir  gə fəaliy  yət 
gös  tər  di  yim, əmək  daş  lıq et  di  yim in -
san  la  ra it  haf et  mi  şəm. Al  ma sağ  lam  lıq, 
sev  gi, hə  yat ener  ji  si, fi  ra  van  lıq rəm  zi -
dir. Bu məq  səd  lə ki  ta  bı  mın qey  ri-rəs -
mi bir təm  sil  çi ro  lun  da ola bi  lə  cə  yi  ni 
dü  şün  düm. Ki  tab 5 dil  də - Azər  bay  can, 
gür  cü, türk, rus və in  gi  lis dil  lə  rin  də çap 
edi  lib. İs  tə  yi  rəm ki, bu ki  tab 12 döv -
lə  tin hər bi  ri  nin di  lin  də çap olun  sun. 
Qu  ru  mun yay  da Mosk  va  da ke  çi  ri  lə  cək 
ses  si  ya  sın  da ki  ta  bı ora  da  kı həm  kar  la  rı -
ma hə  diy  yə et  mə  yi dü  şü  nü  rəm. 

- Müəl  li  fi ol  du  ğu  nuz poezi  ya nü -
mu  nə  lə  rin  də və əsər  lər  də do  ğul -
du  ğu  nuz, bö  yü  dü  yü  nüz yurd  dan, 
qı  zın  dı  ğı  nız ocaq  dan, var  lı  ğı  nız  la 
bağ  lan  dı  ğı  nız yu  va  dan zor  la çı  xa -
rıl  maq, köç  kün  lük ta  le  yi ilə bağ  lı 
trav  ma və ağ  rı  lar özü  nü ay  dın 
gös  tə  rir: 
Yurd itir  dim, el itir  dim bu yaş  da,
Kör  pü sal  dım, yol itir  dim bu yaş  da.
Çə  mən tap  dım, gül itir  dim bu yaş  da,
Mən bi  li  rəm, kim bil  mə  sə, haqq bi  lir!
- Doğ  ru  dur, yaz  dı  ğım şeir  lər  də də, 

pub  li  sis  tik ya  zı  lar  da da öz ta  le  yim əks 
olu  nur. Əs  lin  də ta  le  yi ol  ma  yan şairin 
ya  ra  dı  cı  lı  ğı da ol  mur. Mə  nim ta  le  yi  min 
bö  yük ağ  rı  sı yurd it  ki  si ilə bağ  lı  dır. Ək -
sər şeir  lə  rim 27 ya  şım  da rast  laş  dı  ğım 
və  tən həs  rə  ti  ni, el-oba  mın və doğ  ma  la -
rı  mın mə  zar  la  rı  nın ye  tim  ləş  di  yi  ni əks 
et  di  rir. 

- Si  zin “Uru  da iki sə  fər” 
əsə  ri  niz bö  yük ma  raq  la 
qar  şı  lan  dı. Ar  tıq mü  zəf  ər 
Ali Baş Ko  man  da  nın rəh -
bər  li  yi, şü  caət  li Azər  bay  can 
Or  du  su  nun xid  mət  lə  ri sa -
yə  sin  də 30 il xain düş  mən 
tap  da  ğı al  tın  da olan tor -
paq  la  rı  mız iş  ğal  dan azad 
edil  di. Əmi  nik ki, doğ  ma 
kən  di  ni  zə üçün  cü sə  fə  ri  niz 
ta  ma  mi  lə fərq  li ola  caq... 

- İn  şal  lah! O ki  tab  da əks 
olu  nan bi  rin  ci sə  fər Gən  cə  də hə  kim iş -
lə  di  yim döv  rə tə  sa  düf edir. 1988-ci ilin 
so  nu idi. Ar  tıq mü  na  qi  şə baş  la  mış  dı. 
Do  ğu  lub-bö  yü  dü  yüm, or  ta mək  tə  bi bi -
tir  di  yim, bü  tün mə  zu  niy  yət və is  ti  ra  hət 
gün  lə  ri  mi ke  çir  di  yim Uru  da bu də  fə 
baş  qa məq  səd  lə ge  dir  dim - ana  mı, ba  cı -
mı, bə  zi ev əş  ya  la  rı  mı  zı gə  tir  mək üçün. 
La  çın  dan ke  çə bil  mə  dik, er  mə  ni  lər Go -
rus yo  lu  nu bağ  la  mış  dı  lar. Çox təh  lü  kə  li 
“Sa  rı yol” de  yi  lən dağ uçu  rum  la  rı ilə 
zülm  lə ge  dib çıx  dım. Ne  çə də  fə ölüm  lə 
bu  run-bu  ru  na gəl  dim, san  ki Al  lah xi  las 
elə  di. 

İkin  ci sə  fə  rim isə 2006-cı ilin iyu -
nun  da QDİƏT-in İrə  van  da ke  çi  ri  lən 
ic  la  sın  da iş  ti  ra  kım za  ma  nı baş tut  du. 
Qu  ru  mun 2005-ci il  də Bu  xa  rest  də ke  çi -

Geriyəbaxandaqüdrətlivəmüstə
qilbirdövlətinvətəndaşıolduğumu,
onuninkişafınıgörürəm.Buölkənin
vətəndaşlığı,parlamentinqanunverici
likbazasınınformalaşmasındatürkiyəli
qardaşlarımızdemişkən:“Buqazanda
mənimdəbirçimdikduzum”unolma
sıiləqürurduyuram.

Rubrikamızın budəfəki yubilyar  qonağı Milli Məclisin Əmək və sosial siyasət  
komitəsinin sədri Musa Quliyevdir. Peşəkar həkim və  gözəl şair kimi tanınan 
Musa  müəllimlə  söhbətimiz kifayət  qədər səmimi alındı.

“Mən dünyada bəlkə yeganə insanam ki, bütövlükdə 
yaşadığım kəndin “məzarını” görmüşəm...”
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ri  lən ses  si  ya  sın  da er  mə  ni nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin üzv  lə  ri ilə da  nı  şıb, kən  di  mi  zə 
get  mək is  tə  di  yi  mi de  miş  dim. Bu  nu in  di 
də di  li  mə gə  ti  rən  də köv  rə  li  rəm. 18 il idi 
ki, mən hər ge  cə kən  di  mi  zi, evi  mi  zi yu -
xu  da gö  rür  düm. İrə  van  da mü  ra  ciəti  mə 
müs  bət ca  vab ve  ril  di. Bil  dir  di  lər ki, sa -
bah bir er  mə  ni de  pu  ta  tın mü  şa  yiəti ilə 
kən  di  ni  zə ge  də bi  lə  cək  sən. Urud  da ilk 
növ  bə  də qə  bi  ris  tan  lı  ğı, doğ  ma  la  rı  mın 
mə  zar  la  rı  nı, da  yım  gi  lin evi  ni, Se  yid 
Mi  riş ağa zi  ya  rət  ga  hı de  yi  lən mü  qəd -
dəs oca  ğı, məş  hur kəh  riz  lə  ri, Zor-zor 
bu  la  ğı, kən  din 3 müx  tə  lif ye  rin  də olan 
bö  yük bağ  la  rı  mı  zı və tə  bii ki, evi  mi  zi 
zi  ya  rət edə  cək  dim. 

Əv  vəl  cə qə  bi  ris  tan  lı  ğı gör  mək 
is  tə  dim. Ata  mın, ba  ba  mın, nə  nə  min, 
əmi  min, da  yı  la  rı  mın uyu  du  ğu Urud 
qə  bi  ris  tan  lı  ğı yük  sək bir tə  pə  nin dö -
şün  də yer  lə  şir  di. Ora ça  tan  da şok 
ke  çir  dim. Ümu  miy  yət  lə, qə  bi  ris  tan  lıq 
yox idi. Bul  do  ze  ri sa  lıb dar  ma  da  ğın, 
yer  lə-yek  san et  miş  di  lər. Ye  rin  də sa  də  cə 
kol-kos bas  mış bö  yük bir sa  hə var  dı. İlk 
gəl  di  yim qə  naət bu ol  du ki, mən dün -

ya  da bü  töv  lük  də do  ğul  du  ğu kən  din 
“mə  za  rı  nı” gö  rən ilk in  sa  nam. 

Kənd  də hər tə  rəf mis  kin gör  kəm  də 
idi, xa  ra  ba  za  ra bən  zə  yir  di. Ha  va  dan 
köh  nə  lik, ya  zıq  lıq, yal  nız  lıq ya  ğır  dı, 
qay  nar türk ru  hu yox idi. Bü  tün yad  da -
şım it  di san  ki. Evi  mi  zə get  dim. Hə  yət-
ba  ca  da sə  li  qə  siz şə  kil  də ora-bu  ra atı  lan 
bü  tün əş  ya  lar - lə  yən, ved  rə, qazan 
ana  mın iş  lət  dik  lə  ri idi. 18 il müd  də  tin -
də bu ev  lər  də ya  şa  yan  lar öz  lə  ri  nə sanki 
bir çöp də al  ma  mış  dı  lar. 

İrə  van  da hote  lə qa  yı  dıb, kənd  də 
ka  me  ra  ya kö  çür  dük  lə  ri  mə bax  dım, 
yu  xu  lu ki  mi idim. Uzun müd  dət sə  fər 
təəs  sü  rat  la  rı  mı yaz  maq üçün qə  lə  mi 
əli  mə ala bil  mə  dim. Hör  mət  li zi  ya  lı  mız, 
gör  kəm  li şair-pub  li  sist və si  ya  si xa  dim 
Hi  da  yət Oru  co  vun tək  li  fi ilə qeyd  lə  ri  mi 
bir ye  rə top  la  dım və 3 il son  ra o ki  tab 
ər  sə  yə gəl  di. 

Baş  qa bir ma  raq  lı mə  qam on  dan 
iba  rət  dir ki, 2012-ci il  də İrə  va  na növ  bə  ti 
də  fə sə  fə  rə ge  dər  kən ar  tıq bu ki  tab çap -
dan çıx  mış, fran  sız, in  gi  lis dil  lə  ri  nə tər -
cü  mə olun  muş, in  ter  net re  surs  la  rın  da 

yer  ləş  di  ril  miş  di. Tə  bii ki, er  mə  ni  lər də 
oxu  muş  du  lar. O za  man er  mə  ni  lər mə  ni 
heç hotel  dən kənara çıx  ma  ğa qoy  mur -
dı  lar. İki nə  fər can  gü  də  nin mü  şa  yiəti ilə 
sa  də  cə ses  si  ya  nın ke  çi  ril  di  yi par  la  ment 
bi  na  sı  na ge  dib-gə  lir  dim. 

QDİƏT-in 2013-cü il  də Tif  is  də ke -
çi  ri  lən ses  si  ya  sı za  ma  nı gür  cü de  pu  tat -
lar  la sa  lo  nun fo  ye  sin  də otur  muş  duq. 
Uru  da get  mə  yi  mə kö  mək edən, Ro  bert 
Kö  çər  ya  nın par  ti  ya  sı  nı təm  sil edən 
er  mə  ni de  pu  tat Qa  qik Mi  nas  yan mə  nə 
ya  xın  la  şa  raq de  di ki, növ  bə  ti də  fə İrə  va -
na gə  lən  də ye  nə si  zin Uru  da get  mə  yi -
ni  zə kö  mək edə  rik. Mən də ya  rı  za  ra  fat 
de  dim ki, “siz na  ra  hat ol  ma  yın, mən 
növ  bə  ti də  fə ora tan  kın üs  tün  də gə  lə  cə -
yəm”. Ha  mı gü  lüş  dü. O, isə pərt ol  du. 

Şü  kür Al  la  ha ki, Azər  bay  can, Ru  si  ya 
və Er  mə  nis  tan rəh  bər  lə  ri  nin So  çi və 
Aş  qa  bad gö  rüş  lə  rin  də bu ilin so  nu  na 
qə  dər ar  tıq Zən  gə  zur dəh  li  zi va  si  tə  si 
ilə bü  tün kom  mu  ni  ka  si  ya sis  tem  lə  ri  nin 
bər  pa edi  lə  cə  yi təs  diq  lən  di. Bun  dan 
son  ra kən  di  mi  zə is  tə  di  yim nəq  liy  yat va -
si  tə  si ilə tək  rar get  mək im  ka  nım ola  caq. 

Mə  nim əvə  zi  mə isə 44 gün  lük Və -
tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı qan  la  rı, can  la  rı 
ilə iş  ğal  dan azad edi  lən tor  paq  la  rı  mı  za 
tan  kın üs  tün  də igid Azər  bay  can oğul  la -
rı da  xil ol  du...

- Mu  sa müəl  lim, hər yu  bi  ley təq  vi -
mi in  sa  nın özü ilə he  sa  bat və  də -
si  dir. Ar  xa  da qoy  du  ğu  nuz öm  rə 
nə  zər sa  lar  kən yə  qin ki, qa  needi  ci 
və na  ra  zı qal  dı  ğı  nız mə  qam  lar 
olur? 
- Ümu  miy  yət  lə, tək yu  bi  ley yox, 

hər ye  ni yaş in  san üçün bir he  sa  bat  dır. 
İn  san hə  ya  tı  nın mə  na  sı onun cə  miy  yə  tə 
və baş  qa  la  rı  na gə  rək  li  li  yi ilə bağ  lı  dır. 
Mə  həm  məd Pey  ğəm  bə  rin hə  dis  lə  rin -
dən bi  rin  də de  yi  lir ki, in  san hə  yat  da 
bir iz qoy  maq üçün ev tik  mə  li  dir, ağac 
ək  mə  li  dir, öv  lad bö  yüt  mə  li  dir. Bun  la  rın 
hər üçü  nü et  mi  şəm. Ge  ri  də qoy  du  ğum 
il  lə  rim  də peş  man  çı  lıq de  yə bir şey ol -
ma  yıb. Mən mərd ya  şa  mı  şam, əda  lət  li 
və zəh  mət  keş ol  mu  şam. Heç ki  min 
da  lın  ca da  nış  ma  mı  şam, la  zım  sız tə  rif, 
yer  siz tən  qid söy  lə  mə  mi  şəm, yal  taq -
lıq, məd  dah  lıq et  mə  mi  şəm. Hət  a Ye  ni 

Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın Si  ya  si Şu  ra -
sın  da təm  sil olu  nan bir si  ya  sət  çi ola  raq 
ra  di  kal mü  xa  li  fət dü  şər  gə  sin  dən olan, 
bi  zə düş  mən gö  zü ilə ba  xan in  san  la  rı 
tən  qid edər  kən be  lə ədəb çər  çi  və  sin  dən 
kə  na  ra çıx  ma  ma  ğa diq  qət et  mi  şəm. Bu 
si  ya  si mü  ba  ri  zə mə  də  niy  yə  ti  ni bi  zə Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  yev öy  rə  dib. 

Ge  ri  yə ba  xan  da qüd  rət  li və müs  tə -
qil bir döv  lə  tin və  tən  da  şı ol  du  ğu  mu, 
onun in  ki  şa  fı  nı gö  rü  rəm. Bu öl  kə  nin 
və  tən  daş  lı  ğı, par  la  men  tin qa  nun  ve  ri  ci -
lik ba  za  sı  nın for  ma  laş  ma  sın  da tür  ki  yə  li 
qar  daş  la  rı  mız de  miş  kən: “Bu qa  zan  da 
mə  nim də bir çim  dik du  zum”un ol  ma  sı 
ilə qü  rur du  yu  ram. 15-ə ya  xın qa  nu -
nun ha  zır  lan  ma  sın  da ya  xın  dan iş  ti  ra  kı 
olan bir de  pu  tat ol  ma  ğım mə  nə bun  la  rı 
de  mə  yə əsas ve  rir. Müəl  li  fi ol  du  ğum 
HİV haq  qın  da qa  nun la  yi  hə  si BMT-
nin mo  del qa  nu  nu ki  mi qə  bul olun  du 
və dün  ya  ya töv  si  yə edil  di. Bu qa  nu  na 
gö  rə Avst  ri  ya  da BMT-nin I də  rə  cə  li 
“Hip  pok  rat” or  de  ni ilə təl  tif olun  dum. 
“Kör  pə  lə  rin və az  yaş  lı uşaq  la  rın qi  da -
lan  ma  sı”, “Tü  tün mə  mu  lat  la  rın  dan is -
ti  fa  də  nin məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı” haq  qın -
da qa  nun la  yi  hə  lə  ri MDB mə  ka  nın  da 
mo  del qa  nun  lar ki  mi qə  bul edi  lib. 

- Kə  nar  dan ba  xan  da sərt adam tə  si  ri 
ba  ğış  la  yır  sız. Bu xa  rak  te  rin si  zə 
ma  ne ol  du  ğu an  lar olur  mu? Dost -
luq si  zin üçün nə an  lam kəsb edir? 

- Əs  lin  də sərt adam de  yi  ləm, hət  a 
de  yər  dim, bir az yum  şaq xa  rak  ter  li -
yəm. Sa  də  cə, çər  çi  və  lə  rim var. Mə  sə  lən, 
mən heç bir vaxt özüm  dən yaş  ca ki  çik 
bir in  sa  nın mə  nim  lə za  ra  fa  tı  nı qə  bul 
et  mə  mi  şəm, özüm də be  lə bir ha  la yol 
ver  mə  rəm. Su  bar  di  na  si  ya göz  lə  yə  nəm. 
Sərt in  san tə  si  ri ba  ğış  la  ma  ğım par  la -
ment  də də, mət  buat  da da, cə  miy  yət  də 
də fi  kir  lə  ri  mi konk  ret bir şə  kil  də ifa  də 
et  mə  yim  lə bağ  lı  dır. 

Az say  da olan, əsl dost de  yə bil  di -
yim in  san  lar xa  siy  yə  ti  mi yax  şı bi  lir -
lər. On  lar gənc  lik il  lə  rin  dən, hə  kim  lik 
et  di  yim za  man  lar  dan olan dost  lar  dır. 
Mə  nim alə  mim  də əsl dost odur ki, ən 
çə  tin mə  qa  mın  da ya  dı  na ilk o dü  şür, 
ki  min sə  ni dar  da qoy  ma  ya  ca  ğı  nı, uzaq -
da ol  du  ğun za  man ailə  nin hər han  sı bir 
prob  le  mi  nin həl  li  ni ki  mə eti  bar edə  cə -
yi  ni bi  lir  sən. Şü  kür ki, be  lə dost  la  rım 
var. 

Bir də  fə mən  dən so  ruş  du  lar ki, par -
la  ment  də kim  lər  lə dost  luq edir  si  niz? 
De  dim ki, si  ya  sət  çi  nin dos  tu ol  mur. 
Am  ma is  tər par  ti  ya  daş  la  rım, is  tər  sə də 
bi  tə  rəf və mü  xa  li  fət par  ti  ya  sı  nı təm  sil 
edən mil  lət və  kil  lə  ri ara  sın  da yax  şı mü -
na  si  bə  tim olan  lar çox  dur. 

- Mu  sa müəl  lim, in  sa  nın cə  miy  yət -
də  ki möv  qe  yi bir az da onun ar  xa 
cəb  hə  sin  dən - ailə  sin  dən ası  lı olur. 
He  sab edi  rik ki, siz də be  lə uğur  lu 

ailə mo  de  li  nə sa  hib olan şans  lı 
in  san  lar  dan  sı  nız. Öv  lad  la  rı  nız  dan 
pe  şə  ni  zi da  vam et  di  rən var  mı?
- Ailə  də bir qə  dər kon  ser  va  tiv ada -

mam. Ulu  la  rı  mız ailə  ni boş ye  rə qa  la  ya 
bən  zət  mə  yib  lər ki. Qa  la  nın bir gi  riş 
qa  pı  sı olur, onun da açar  la  rı o qa  la  nın 
bə  yi  nə, yə  ni ailə baş  çı  sı  na məx  sus  dur. 
Ailə  da  xi  li mə  sə  lə  lə  rin ic  ti  mailəş  mə  si -
nin, pay  la  şıl  ma  sı  nın qə  ti əley  hi  nə  yəm, 
am  ma ailə  də kim  sə  nin hü  quq  la  rı  nın 
po  zul  ma  sı  na da yol ver  mə  rəm. 

3 öv  la  dım var - iki qız, bir oğ  lan. 
Hər iki qı  zım Azər  bay  can  da ali təh  sil 
alıb, xa  ri  ci döv  lət  lər  də ma  gist  ra  tu -
ra pil  lə  si  ni ba  şa vu  rub  lar. Bir qı  zım 
iq  ti  sad  çı  dır, bank sek  to  run  da ça  lı  şır, 
di  gə  ri hü  quq  şü  nas  dır. Oğ  lum me  mar 
ol  ma  ğı seç  di, uni  ver  si  tet  də oxu  yur. Elə 
ki  çik yaş  la  rın  dan bu sa  hə ilə ma  raq  la -
nır  dı. 

 Mən pe  şə se  çi  mi sa  hə  sin  də öv  lad  la -
rı  ma azad  lıq ver  mi  şəm. Təəs  süf ki, heç 
bi  ri hə  kim ol  maq is  tə  mə  di. Bax  ma  ya  raq 
ki, mən on  la  ra hə  kim  li  yi seç  sə  lər, çox 
dəs  tək gös  tə  rə bi  lə  cə  yi  mi hər za  man 
söy  lə  miş  dim. Ən azın  dan bu sa  hə  də 
çox qiy  mət  li ki  tab  la  rım, bö  yük ki  tab -
xa  nam var. Am  ma is  tə  mə  di  lər. Mən də 
an  la  yış  la qar  şı  la  dım. Bu, on  la  rın hə  ya -
tı  dır. Şü  kür ki, üçü də ağıl  lı, tər  bi  yə  li və 
ça  lış  qan  dır  lar. Hər bi  ri öz seç  di  yi sa  hə 
üz  rə pers  pek  tiv  li ol  ma  ğa ça  lı  şır. 

Qə  rən  fil Man  su  ro  va
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ri  lən ses  si  ya  sın  da er  mə  ni nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin üzv  lə  ri ilə da  nı  şıb, kən  di  mi  zə 
get  mək is  tə  di  yi  mi de  miş  dim. Bu  nu in  di 
də di  li  mə gə  ti  rən  də köv  rə  li  rəm. 18 il idi 
ki, mən hər ge  cə kən  di  mi  zi, evi  mi  zi yu -
xu  da gö  rür  düm. İrə  van  da mü  ra  ciəti  mə 
müs  bət ca  vab ve  ril  di. Bil  dir  di  lər ki, sa -
bah bir er  mə  ni de  pu  ta  tın mü  şa  yiəti ilə 
kən  di  ni  zə ge  də bi  lə  cək  sən. Urud  da ilk 
növ  bə  də qə  bi  ris  tan  lı  ğı, doğ  ma  la  rı  mın 
mə  zar  la  rı  nı, da  yım  gi  lin evi  ni, Se  yid 
Mi  riş ağa zi  ya  rət  ga  hı de  yi  lən mü  qəd -
dəs oca  ğı, məş  hur kəh  riz  lə  ri, Zor-zor 
bu  la  ğı, kən  din 3 müx  tə  lif ye  rin  də olan 
bö  yük bağ  la  rı  mı  zı və tə  bii ki, evi  mi  zi 
zi  ya  rət edə  cək  dim. 

Əv  vəl  cə qə  bi  ris  tan  lı  ğı gör  mək 
is  tə  dim. Ata  mın, ba  ba  mın, nə  nə  min, 
əmi  min, da  yı  la  rı  mın uyu  du  ğu Urud 
qə  bi  ris  tan  lı  ğı yük  sək bir tə  pə  nin dö -
şün  də yer  lə  şir  di. Ora ça  tan  da şok 
ke  çir  dim. Ümu  miy  yət  lə, qə  bi  ris  tan  lıq 
yox idi. Bul  do  ze  ri sa  lıb dar  ma  da  ğın, 
yer  lə-yek  san et  miş  di  lər. Ye  rin  də sa  də  cə 
kol-kos bas  mış bö  yük bir sa  hə var  dı. İlk 
gəl  di  yim qə  naət bu ol  du ki, mən dün -

ya  da bü  töv  lük  də do  ğul  du  ğu kən  din 
“mə  za  rı  nı” gö  rən ilk in  sa  nam. 

Kənd  də hər tə  rəf mis  kin gör  kəm  də 
idi, xa  ra  ba  za  ra bən  zə  yir  di. Ha  va  dan 
köh  nə  lik, ya  zıq  lıq, yal  nız  lıq ya  ğır  dı, 
qay  nar türk ru  hu yox idi. Bü  tün yad  da -
şım it  di san  ki. Evi  mi  zə get  dim. Hə  yət-
ba  ca  da sə  li  qə  siz şə  kil  də ora-bu  ra atı  lan 
bü  tün əş  ya  lar - lə  yən, ved  rə, qazan 
ana  mın iş  lət  dik  lə  ri idi. 18 il müd  də  tin -
də bu ev  lər  də ya  şa  yan  lar öz  lə  ri  nə sanki 
bir çöp də al  ma  mış  dı  lar. 

İrə  van  da hote  lə qa  yı  dıb, kənd  də 
ka  me  ra  ya kö  çür  dük  lə  ri  mə bax  dım, 
yu  xu  lu ki  mi idim. Uzun müd  dət sə  fər 
təəs  sü  rat  la  rı  mı yaz  maq üçün qə  lə  mi 
əli  mə ala bil  mə  dim. Hör  mət  li zi  ya  lı  mız, 
gör  kəm  li şair-pub  li  sist və si  ya  si xa  dim 
Hi  da  yət Oru  co  vun tək  li  fi ilə qeyd  lə  ri  mi 
bir ye  rə top  la  dım və 3 il son  ra o ki  tab 
ər  sə  yə gəl  di. 

Baş  qa bir ma  raq  lı mə  qam on  dan 
iba  rət  dir ki, 2012-ci il  də İrə  va  na növ  bə  ti 
də  fə sə  fə  rə ge  dər  kən ar  tıq bu ki  tab çap -
dan çıx  mış, fran  sız, in  gi  lis dil  lə  ri  nə tər -
cü  mə olun  muş, in  ter  net re  surs  la  rın  da 

yer  ləş  di  ril  miş  di. Tə  bii ki, er  mə  ni  lər də 
oxu  muş  du  lar. O za  man er  mə  ni  lər mə  ni 
heç hotel  dən kənara çıx  ma  ğa qoy  mur -
dı  lar. İki nə  fər can  gü  də  nin mü  şa  yiəti ilə 
sa  də  cə ses  si  ya  nın ke  çi  ril  di  yi par  la  ment 
bi  na  sı  na ge  dib-gə  lir  dim. 

QDİƏT-in 2013-cü il  də Tif  is  də ke -
çi  ri  lən ses  si  ya  sı za  ma  nı gür  cü de  pu  tat -
lar  la sa  lo  nun fo  ye  sin  də otur  muş  duq. 
Uru  da get  mə  yi  mə kö  mək edən, Ro  bert 
Kö  çər  ya  nın par  ti  ya  sı  nı təm  sil edən 
er  mə  ni de  pu  tat Qa  qik Mi  nas  yan mə  nə 
ya  xın  la  şa  raq de  di ki, növ  bə  ti də  fə İrə  va -
na gə  lən  də ye  nə si  zin Uru  da get  mə  yi -
ni  zə kö  mək edə  rik. Mən də ya  rı  za  ra  fat 
de  dim ki, “siz na  ra  hat ol  ma  yın, mən 
növ  bə  ti də  fə ora tan  kın üs  tün  də gə  lə  cə -
yəm”. Ha  mı gü  lüş  dü. O, isə pərt ol  du. 

Şü  kür Al  la  ha ki, Azər  bay  can, Ru  si  ya 
və Er  mə  nis  tan rəh  bər  lə  ri  nin So  çi və 
Aş  qa  bad gö  rüş  lə  rin  də bu ilin so  nu  na 
qə  dər ar  tıq Zən  gə  zur dəh  li  zi va  si  tə  si 
ilə bü  tün kom  mu  ni  ka  si  ya sis  tem  lə  ri  nin 
bər  pa edi  lə  cə  yi təs  diq  lən  di. Bun  dan 
son  ra kən  di  mi  zə is  tə  di  yim nəq  liy  yat va -
si  tə  si ilə tək  rar get  mək im  ka  nım ola  caq. 

Mə  nim əvə  zi  mə isə 44 gün  lük Və -
tən mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı qan  la  rı, can  la  rı 
ilə iş  ğal  dan azad edi  lən tor  paq  la  rı  mı  za 
tan  kın üs  tün  də igid Azər  bay  can oğul  la -
rı da  xil ol  du...

- Mu  sa müəl  lim, hər yu  bi  ley təq  vi -
mi in  sa  nın özü ilə he  sa  bat və  də -
si  dir. Ar  xa  da qoy  du  ğu  nuz öm  rə 
nə  zər sa  lar  kən yə  qin ki, qa  needi  ci 
və na  ra  zı qal  dı  ğı  nız mə  qam  lar 
olur? 
- Ümu  miy  yət  lə, tək yu  bi  ley yox, 

hər ye  ni yaş in  san üçün bir he  sa  bat  dır. 
İn  san hə  ya  tı  nın mə  na  sı onun cə  miy  yə  tə 
və baş  qa  la  rı  na gə  rək  li  li  yi ilə bağ  lı  dır. 
Mə  həm  məd Pey  ğəm  bə  rin hə  dis  lə  rin -
dən bi  rin  də de  yi  lir ki, in  san hə  yat  da 
bir iz qoy  maq üçün ev tik  mə  li  dir, ağac 
ək  mə  li  dir, öv  lad bö  yüt  mə  li  dir. Bun  la  rın 
hər üçü  nü et  mi  şəm. Ge  ri  də qoy  du  ğum 
il  lə  rim  də peş  man  çı  lıq de  yə bir şey ol -
ma  yıb. Mən mərd ya  şa  mı  şam, əda  lət  li 
və zəh  mət  keş ol  mu  şam. Heç ki  min 
da  lın  ca da  nış  ma  mı  şam, la  zım  sız tə  rif, 
yer  siz tən  qid söy  lə  mə  mi  şəm, yal  taq -
lıq, məd  dah  lıq et  mə  mi  şəm. Hət  a Ye  ni 

Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın Si  ya  si Şu  ra -
sın  da təm  sil olu  nan bir si  ya  sət  çi ola  raq 
ra  di  kal mü  xa  li  fət dü  şər  gə  sin  dən olan, 
bi  zə düş  mən gö  zü ilə ba  xan in  san  la  rı 
tən  qid edər  kən be  lə ədəb çər  çi  və  sin  dən 
kə  na  ra çıx  ma  ma  ğa diq  qət et  mi  şəm. Bu 
si  ya  si mü  ba  ri  zə mə  də  niy  yə  ti  ni bi  zə Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  yev öy  rə  dib. 

Ge  ri  yə ba  xan  da qüd  rət  li və müs  tə -
qil bir döv  lə  tin və  tən  da  şı ol  du  ğu  mu, 
onun in  ki  şa  fı  nı gö  rü  rəm. Bu öl  kə  nin 
və  tən  daş  lı  ğı, par  la  men  tin qa  nun  ve  ri  ci -
lik ba  za  sı  nın for  ma  laş  ma  sın  da tür  ki  yə  li 
qar  daş  la  rı  mız de  miş  kən: “Bu qa  zan  da 
mə  nim də bir çim  dik du  zum”un ol  ma  sı 
ilə qü  rur du  yu  ram. 15-ə ya  xın qa  nu -
nun ha  zır  lan  ma  sın  da ya  xın  dan iş  ti  ra  kı 
olan bir de  pu  tat ol  ma  ğım mə  nə bun  la  rı 
de  mə  yə əsas ve  rir. Müəl  li  fi ol  du  ğum 
HİV haq  qın  da qa  nun la  yi  hə  si BMT-
nin mo  del qa  nu  nu ki  mi qə  bul olun  du 
və dün  ya  ya töv  si  yə edil  di. Bu qa  nu  na 
gö  rə Avst  ri  ya  da BMT-nin I də  rə  cə  li 
“Hip  pok  rat” or  de  ni ilə təl  tif olun  dum. 
“Kör  pə  lə  rin və az  yaş  lı uşaq  la  rın qi  da -
lan  ma  sı”, “Tü  tün mə  mu  lat  la  rın  dan is -
ti  fa  də  nin məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı” haq  qın -
da qa  nun la  yi  hə  lə  ri MDB mə  ka  nın  da 
mo  del qa  nun  lar ki  mi qə  bul edi  lib. 

- Kə  nar  dan ba  xan  da sərt adam tə  si  ri 
ba  ğış  la  yır  sız. Bu xa  rak  te  rin si  zə 
ma  ne ol  du  ğu an  lar olur  mu? Dost -
luq si  zin üçün nə an  lam kəsb edir? 

- Əs  lin  də sərt adam de  yi  ləm, hət  a 
de  yər  dim, bir az yum  şaq xa  rak  ter  li -
yəm. Sa  də  cə, çər  çi  və  lə  rim var. Mə  sə  lən, 
mən heç bir vaxt özüm  dən yaş  ca ki  çik 
bir in  sa  nın mə  nim  lə za  ra  fa  tı  nı qə  bul 
et  mə  mi  şəm, özüm də be  lə bir ha  la yol 
ver  mə  rəm. Su  bar  di  na  si  ya göz  lə  yə  nəm. 
Sərt in  san tə  si  ri ba  ğış  la  ma  ğım par  la -
ment  də də, mət  buat  da da, cə  miy  yət  də 
də fi  kir  lə  ri  mi konk  ret bir şə  kil  də ifa  də 
et  mə  yim  lə bağ  lı  dır. 

Az say  da olan, əsl dost de  yə bil  di -
yim in  san  lar xa  siy  yə  ti  mi yax  şı bi  lir -
lər. On  lar gənc  lik il  lə  rin  dən, hə  kim  lik 
et  di  yim za  man  lar  dan olan dost  lar  dır. 
Mə  nim alə  mim  də əsl dost odur ki, ən 
çə  tin mə  qa  mın  da ya  dı  na ilk o dü  şür, 
ki  min sə  ni dar  da qoy  ma  ya  ca  ğı  nı, uzaq -
da ol  du  ğun za  man ailə  nin hər han  sı bir 
prob  le  mi  nin həl  li  ni ki  mə eti  bar edə  cə -
yi  ni bi  lir  sən. Şü  kür ki, be  lə dost  la  rım 
var. 

Bir də  fə mən  dən so  ruş  du  lar ki, par -
la  ment  də kim  lər  lə dost  luq edir  si  niz? 
De  dim ki, si  ya  sət  çi  nin dos  tu ol  mur. 
Am  ma is  tər par  ti  ya  daş  la  rım, is  tər  sə də 
bi  tə  rəf və mü  xa  li  fət par  ti  ya  sı  nı təm  sil 
edən mil  lət və  kil  lə  ri ara  sın  da yax  şı mü -
na  si  bə  tim olan  lar çox  dur. 

- Mu  sa müəl  lim, in  sa  nın cə  miy  yət -
də  ki möv  qe  yi bir az da onun ar  xa 
cəb  hə  sin  dən - ailə  sin  dən ası  lı olur. 
He  sab edi  rik ki, siz də be  lə uğur  lu 

ailə mo  de  li  nə sa  hib olan şans  lı 
in  san  lar  dan  sı  nız. Öv  lad  la  rı  nız  dan 
pe  şə  ni  zi da  vam et  di  rən var  mı?
- Ailə  də bir qə  dər kon  ser  va  tiv ada -

mam. Ulu  la  rı  mız ailə  ni boş ye  rə qa  la  ya 
bən  zət  mə  yib  lər ki. Qa  la  nın bir gi  riş 
qa  pı  sı olur, onun da açar  la  rı o qa  la  nın 
bə  yi  nə, yə  ni ailə baş  çı  sı  na məx  sus  dur. 
Ailə  da  xi  li mə  sə  lə  lə  rin ic  ti  mailəş  mə  si -
nin, pay  la  şıl  ma  sı  nın qə  ti əley  hi  nə  yəm, 
am  ma ailə  də kim  sə  nin hü  quq  la  rı  nın 
po  zul  ma  sı  na da yol ver  mə  rəm. 

3 öv  la  dım var - iki qız, bir oğ  lan. 
Hər iki qı  zım Azər  bay  can  da ali təh  sil 
alıb, xa  ri  ci döv  lət  lər  də ma  gist  ra  tu -
ra pil  lə  si  ni ba  şa vu  rub  lar. Bir qı  zım 
iq  ti  sad  çı  dır, bank sek  to  run  da ça  lı  şır, 
di  gə  ri hü  quq  şü  nas  dır. Oğ  lum me  mar 
ol  ma  ğı seç  di, uni  ver  si  tet  də oxu  yur. Elə 
ki  çik yaş  la  rın  dan bu sa  hə ilə ma  raq  la -
nır  dı. 

 Mən pe  şə se  çi  mi sa  hə  sin  də öv  lad  la -
rı  ma azad  lıq ver  mi  şəm. Təəs  süf ki, heç 
bi  ri hə  kim ol  maq is  tə  mə  di. Bax  ma  ya  raq 
ki, mən on  la  ra hə  kim  li  yi seç  sə  lər, çox 
dəs  tək gös  tə  rə bi  lə  cə  yi  mi hər za  man 
söy  lə  miş  dim. Ən azın  dan bu sa  hə  də 
çox qiy  mət  li ki  tab  la  rım, bö  yük ki  tab -
xa  nam var. Am  ma is  tə  mə  di  lər. Mən də 
an  la  yış  la qar  şı  la  dım. Bu, on  la  rın hə  ya -
tı  dır. Şü  kür ki, üçü də ağıl  lı, tər  bi  yə  li və 
ça  lış  qan  dır  lar. Hər bi  ri öz seç  di  yi sa  hə 
üz  rə pers  pek  tiv  li ol  ma  ğa ça  lı  şır. 

Qə  rən  fil Man  su  ro  va
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Azər  bay  can xal  qı  nın bə  şər mə -
də  niy  yə  ti xə  zi  nə  si  nə bəxş et  di  yi bö -
yük ədə  bi şəx  siy  yət  lər  dən bi  ri olan 
gör  kəm  li şair və mü  tə  fək  kir Ni  za  mi 
Gən  cə  vi (1147-1209) öl  məz əsər  lə  ri 
ilə dün  ya şöh  rə  ti qa  zan  mış  dır. 

Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin adı dün  ya 
ədə  biy  ya  tı  nın ən gör  kəm  li klas -
sik  lə  ri sı  ra  sın  da çə  ki  lir. Şərq  dən 
do  ğan ədə  biy  yat gü  nə  şi - da  hi 
Ni  za  mi Gən  cə  vi özü  nün bö  yük və 
əbə  di  ya  şar sə  nə  ti ilə bə  şə  riy  yə  tə 
məx  sus Alig  ye  ri Dan  te, Mi  gel de 
Ser  van  tes, Uil  yam Şeks  pir, Əmir 

Xos  rov Dəh  lə  vi, Əb  dür  rəh  man 
Ca  mi, Əli  şir Nə  vai, Mə  həm  məd 
Fü  zu  li, Ono  re de Bal  zak, Vik  tor 
Hü  qo, Lev Tols  toy ki  mi mən  sub 
ol  duq  la  rı xal  qın mil  li if  ti  xa  rı olan 
sə  nət  kar  lar ilə ey  ni sə  viy  yə  də olan 
qüd  rət  li Azər  bay  can şairi  dir. 

Ni  za  mi Gən  cə  vi Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tı  nın əzə  mət zir  və  si -
dir. Onun “Xəm  sə”si Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tı  nın Qo  bus  tan qa  yaüs  tü 
rəsm  lə  ri ki  mi əbə  di  ya  şar, po  zul -
maz poetik na  xış  la  rı  dır. Öl  məz 
sə  nə  ti  nin mil  li və bə  şə  ri ma  hiy  yə  ti 

eti  ba  rı ilə Ni  za  mi Gən  cə  vi Azər -
bay  can ya  zı  lı ədə  biy  ya  tı  nın Də  də 
Qor  qu  du  dur. Onun “Xəm  sə”si və 
xal  qı  mı  zın “Ki  ta  bi-Də  də Qor  qud” 
epo  su ya  zı  lı və şi  fa  hi xalq ədə  biy -
ya  tı  nın qo  şa zir  və  lə  ri  dir.

Da  hi mü  tə  fək  kur XII əsr  də 
Azər  bay  ca  nın mü  hüm in  zi  ba  ti və 
mə  də  ni mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri olan 
Gən  cə şə  hə  rin  də do  ğul  muş və 
bu  ra  da ya  şa  yıb-ya  rat  mış  dır. O, 
do  ğul  du  ğu Gən  cə şə  hə  rin  də öm  rü 
bo  yu ədə  bi fəaliy  yət  lə məş  ğul ol -
muş  dur. Bu  na bax  ma  ya  raq, onun 
“Xəm  sə” adı al  tın  da cəm  ləş  di  ri  lən 
poema  la  rı şairin öz sağ  lı  ğın  dan 
eti  ba  rən türk-mü  səl  man dün  ya  sın -
da oxu  nub öy  rə  nil  miş, ona bö  yük 
şöh  rət qa  zan  dır  mış  dır. 
l “Sir  lər xə  zi  nə  si”NizamiGən
cəvininböyüksözvəhikmət
xəzinəsidir.

l “Xos  rov və Şi  rin”insanlığın
vəeşqinhakimiyyətininibrətamiz
dastanıdır.

l “Ley  li və Məc  nun”  dün  ya 
ədəbiyyatında“RomeovəCülyet
ta”danəvvəldoğulmuşromantik
məhəbbətpoemasıdır.

l “Yed  di gö  zəl”Azərbaycanədə
biyyatınınseçməgözəli,dünya
ədəbiyyatınınyeddimöcüzəsin
dənbiridir.

l “İs  kən  dər  na  mə” ədalətlihökm
darvəidealcəmiyyəthaqqında
möhtəşəmmənzumepopeyadır.

Ni  za  mi Gən  cə  vi Şərq mə  də -
niy  yə  ti  nin ya  ra  dı  cı  la  rın  dan bi  ri, 
Azər  bay  can in  ti  bah ədə  biy  ya  tı  nın 
ba  ni  si  dir, daim şeir-sə  nət sə  ma  sın -
da gü  nəş ki  mi par  la  mış  dır.

Bü  töv  lük  də dün  ya ədə  bi alə -
mi Ni  za  mi Gən  cə  vi  ni da  hi şair, 
qüd  rət  li sə  nət  kar, bə  şə  ri tə  fək  kü  rə 
ma  lik bö  yük mü  tə  fək  kir ki  mi qə  bul 
edir. Bu mə  na  da Ni  za  mi Gən  cə  vi 
söz sə  nə  ti  nin möh  tə  şəm ba  ha  dı  rı -
dır. Onun əsər  lə  ri dün  ya  nın bir çox 
öl  kə  lə  ri  nin və xalq  la  rı  nın hə  ya -
tın  dan alın  mış ib  rə  ta  miz sü  jet  lər, 
işıq  lı, dü  şün  dü  rü  cü və yad  da  qa  lan 
ob  raz  lar  la zən  gin  dir. Öl  məz sə  nət -
ka  rın “Xəm  sə”si san  ki həm Şər  qin, 
həm də Qər  bin ədə  biy  yat en  sik  lo -
pe  di  ya  sı  dır. Ni  za  mi Gən  cə  vi bö  yük 
mə  ha  rət  lə Yu  na  nıs  tan  dan Hin -
dis  ta  na, Ərə  bis  tan  dan Ru  si  ya  ya, 
İran  dan Bal  kan  la  ra, Af  ri  ka  ya qə  dər 
ge  niş coğ  ra  fi  mə  ka  nın ha  di  sə  lə  ri  ni 
və şəx  siy  yət  lə  ri  ni ədə  biy  ya  ta həkk 
et  miş  dir. Bö  yük fa  teh Ma  ke  do  ni  ya  lı 
İs  kən  də  rin az qa  la pla  ne  tin ya  rı  sı  nı 
əha  tə edən yü  rüş  lə  ri  ni dün  ya ədə -
biy  ya  tın  da heç bir sə  nət  kar Ni  za  mi 
Gən  cə  vi miq  ya  sın  da yük  sək bə  dii 
sə  viy  yə  də işıq  lan  dı  ra bil  mə  miş  dir. 

Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin bir sə  nət  kar ki -
mi şöh  rə  ti  ni və qüd  rə  ti  ni Ma  ke  do -
ni  ya  lı İs  kən  dər  lə mü  qa  yi  sə et  mək 
olar. İs  kən  də  rin qı  lınc  la fəth et  di  yi 
öl  kə  lə  ri Ni  za  mi Gən  cə  vi qə  lə  mi ilə 
ram et  mə  yi ba  car  mış  dır. 

Azər  bay  can ədə  biy  ya  tın  da 
Ni  za  mi Gən  cə  vi qə  dər cə  miy  yət 
hə  ya  tın  da elm fak  to  ru  nun zə  ru  ri -
li  yi  nə xü  su  si önəm ve  rən baş  qa bir 
şair gös  tər  mək çə  tin  dir. O, an  tik 
yu  nan el  mi  nin gör  kəm  li nü  ma  yən -
də  lə  ri Pla  ton, Aris  to  tel və Sok  ra  tın 
tə  li  mi  ni də  rin  dən öy  rən  miş, on  la  rın 
bə  şə  riy  yə  tin in  ki  şa  fın  da  kı xid  mət -
lə  ri  nə yük  sək qiy  mət ver  miş  dir. 
Da  hi sə  nət  ka  rın ta  rix, coğ  ra  fi   ya, 
fəl  sə  fə, ri  ya  ziy  yat, ast  ro  no  mi  ya, 
tibb haq  qın  da  kı fi   kir  lə  ri tək  cə öz 
döv  rü üçün de  yil, bu gün üçün 
də əhə  miy  yət  li  dir. Onun tə  biət və 
cə  miy  yət elm  lə  ri  nə, kainat ha  di  sə -
lə  ri  nə dair qə  naət  lə  rin  də cid  di el  mi 
mət  ləb  lər öz ək  si  ni tap  mış  dır. Ni  za -
mi Gən  cə  vi uzaq  gö  rən el  mi ide  ya -
la  rı ilə Şər  qin və Qər  bin ta  nın  mış 
alim  lə  ri  ni qa  baq  la  mış  dır. Bu mə -
na  da Ni  za  mi Gən  cə  vi Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tın  da ən uni  ver  sal zə  ka  ya 
ma  lik olan da  hi şair  dir. Ge  niş el  mi 
ba  xış  la  rı  na gö  rə Ni  za  mi Gən  cə  vi  ni 
yal  nız bö  yük yu  nan ali  mi Aris  to  tel -
lə mü  qa  yi  sə et  mək olar. 

AKTUAL

NİzAMİ GƏNCƏvİ

Böyük 
Azərbaycan 

şairi 

2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan 
olmasının 880 illiyi qeyd olunur. Qüdrətli söz və fi kir ustadının 
insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi 
keyfi yyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin 
nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq 2021-ci il 
Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib.

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin deputatı, 
akademik, AMEA-nın 
vitse-prezidenti

“Nizami Gəncəvi irsi XXI əsrdə” simpoziumunun loqosunun təqdimat mərasimi



72  |  MİLLİ MƏCLİS   NOYABR-DEKABR, 2021     NOYABR-DEKABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  73   

AKTUAL NİZAMİ GƏNCƏvİ-880

Azər  bay  can xal  qı  nın bə  şər mə -
də  niy  yə  ti xə  zi  nə  si  nə bəxş et  di  yi bö -
yük ədə  bi şəx  siy  yət  lər  dən bi  ri olan 
gör  kəm  li şair və mü  tə  fək  kir Ni  za  mi 
Gən  cə  vi (1147-1209) öl  məz əsər  lə  ri 
ilə dün  ya şöh  rə  ti qa  zan  mış  dır. 

Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin adı dün  ya 
ədə  biy  ya  tı  nın ən gör  kəm  li klas -
sik  lə  ri sı  ra  sın  da çə  ki  lir. Şərq  dən 
do  ğan ədə  biy  yat gü  nə  şi - da  hi 
Ni  za  mi Gən  cə  vi özü  nün bö  yük və 
əbə  di  ya  şar sə  nə  ti ilə bə  şə  riy  yə  tə 
məx  sus Alig  ye  ri Dan  te, Mi  gel de 
Ser  van  tes, Uil  yam Şeks  pir, Əmir 

Xos  rov Dəh  lə  vi, Əb  dür  rəh  man 
Ca  mi, Əli  şir Nə  vai, Mə  həm  məd 
Fü  zu  li, Ono  re de Bal  zak, Vik  tor 
Hü  qo, Lev Tols  toy ki  mi mən  sub 
ol  duq  la  rı xal  qın mil  li if  ti  xa  rı olan 
sə  nət  kar  lar ilə ey  ni sə  viy  yə  də olan 
qüd  rət  li Azər  bay  can şairi  dir. 

Ni  za  mi Gən  cə  vi Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tı  nın əzə  mət zir  və  si -
dir. Onun “Xəm  sə”si Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tı  nın Qo  bus  tan qa  yaüs  tü 
rəsm  lə  ri ki  mi əbə  di  ya  şar, po  zul -
maz poetik na  xış  la  rı  dır. Öl  məz 
sə  nə  ti  nin mil  li və bə  şə  ri ma  hiy  yə  ti 

eti  ba  rı ilə Ni  za  mi Gən  cə  vi Azər -
bay  can ya  zı  lı ədə  biy  ya  tı  nın Də  də 
Qor  qu  du  dur. Onun “Xəm  sə”si və 
xal  qı  mı  zın “Ki  ta  bi-Də  də Qor  qud” 
epo  su ya  zı  lı və şi  fa  hi xalq ədə  biy -
ya  tı  nın qo  şa zir  və  lə  ri  dir.

Da  hi mü  tə  fək  kur XII əsr  də 
Azər  bay  ca  nın mü  hüm in  zi  ba  ti və 
mə  də  ni mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri olan 
Gən  cə şə  hə  rin  də do  ğul  muş və 
bu  ra  da ya  şa  yıb-ya  rat  mış  dır. O, 
do  ğul  du  ğu Gən  cə şə  hə  rin  də öm  rü 
bo  yu ədə  bi fəaliy  yət  lə məş  ğul ol -
muş  dur. Bu  na bax  ma  ya  raq, onun 
“Xəm  sə” adı al  tın  da cəm  ləş  di  ri  lən 
poema  la  rı şairin öz sağ  lı  ğın  dan 
eti  ba  rən türk-mü  səl  man dün  ya  sın -
da oxu  nub öy  rə  nil  miş, ona bö  yük 
şöh  rət qa  zan  dır  mış  dır. 
l “Sir  lər xə  zi  nə  si”NizamiGən
cəvininböyüksözvəhikmət
xəzinəsidir.

l “Xos  rov və Şi  rin”insanlığın
vəeşqinhakimiyyətininibrətamiz
dastanıdır.

l “Ley  li və Məc  nun”  dün  ya 
ədəbiyyatında“RomeovəCülyet
ta”danəvvəldoğulmuşromantik
məhəbbətpoemasıdır.

l “Yed  di gö  zəl”Azərbaycanədə
biyyatınınseçməgözəli,dünya
ədəbiyyatınınyeddimöcüzəsin
dənbiridir.

l “İs  kən  dər  na  mə” ədalətlihökm
darvəidealcəmiyyəthaqqında
möhtəşəmmənzumepopeyadır.

Ni  za  mi Gən  cə  vi Şərq mə  də -
niy  yə  ti  nin ya  ra  dı  cı  la  rın  dan bi  ri, 
Azər  bay  can in  ti  bah ədə  biy  ya  tı  nın 
ba  ni  si  dir, daim şeir-sə  nət sə  ma  sın -
da gü  nəş ki  mi par  la  mış  dır.

Bü  töv  lük  də dün  ya ədə  bi alə -
mi Ni  za  mi Gən  cə  vi  ni da  hi şair, 
qüd  rət  li sə  nət  kar, bə  şə  ri tə  fək  kü  rə 
ma  lik bö  yük mü  tə  fək  kir ki  mi qə  bul 
edir. Bu mə  na  da Ni  za  mi Gən  cə  vi 
söz sə  nə  ti  nin möh  tə  şəm ba  ha  dı  rı -
dır. Onun əsər  lə  ri dün  ya  nın bir çox 
öl  kə  lə  ri  nin və xalq  la  rı  nın hə  ya -
tın  dan alın  mış ib  rə  ta  miz sü  jet  lər, 
işıq  lı, dü  şün  dü  rü  cü və yad  da  qa  lan 
ob  raz  lar  la zən  gin  dir. Öl  məz sə  nət -
ka  rın “Xəm  sə”si san  ki həm Şər  qin, 
həm də Qər  bin ədə  biy  yat en  sik  lo -
pe  di  ya  sı  dır. Ni  za  mi Gən  cə  vi bö  yük 
mə  ha  rət  lə Yu  na  nıs  tan  dan Hin -
dis  ta  na, Ərə  bis  tan  dan Ru  si  ya  ya, 
İran  dan Bal  kan  la  ra, Af  ri  ka  ya qə  dər 
ge  niş coğ  ra  fi mə  ka  nın ha  di  sə  lə  ri  ni 
və şəx  siy  yət  lə  ri  ni ədə  biy  ya  ta həkk 
et  miş  dir. Bö  yük fa  teh Ma  ke  do  ni  ya  lı 
İs  kən  də  rin az qa  la pla  ne  tin ya  rı  sı  nı 
əha  tə edən yü  rüş  lə  ri  ni dün  ya ədə -
biy  ya  tın  da heç bir sə  nət  kar Ni  za  mi 
Gən  cə  vi miq  ya  sın  da yük  sək bə  dii 
sə  viy  yə  də işıq  lan  dı  ra bil  mə  miş  dir. 

Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin bir sə  nət  kar ki -
mi şöh  rə  ti  ni və qüd  rə  ti  ni Ma  ke  do -
ni  ya  lı İs  kən  dər  lə mü  qa  yi  sə et  mək 
olar. İs  kən  də  rin qı  lınc  la fəth et  di  yi 
öl  kə  lə  ri Ni  za  mi Gən  cə  vi qə  lə  mi ilə 
ram et  mə  yi ba  car  mış  dır. 

Azər  bay  can ədə  biy  ya  tın  da 
Ni  za  mi Gən  cə  vi qə  dər cə  miy  yət 
hə  ya  tın  da elm fak  to  ru  nun zə  ru  ri -
li  yi  nə xü  su  si önəm ve  rən baş  qa bir 
şair gös  tər  mək çə  tin  dir. O, an  tik 
yu  nan el  mi  nin gör  kəm  li nü  ma  yən -
də  lə  ri Pla  ton, Aris  to  tel və Sok  ra  tın 
tə  li  mi  ni də  rin  dən öy  rən  miş, on  la  rın 
bə  şə  riy  yə  tin in  ki  şa  fın  da  kı xid  mət -
lə  ri  nə yük  sək qiy  mət ver  miş  dir. 
Da  hi sə  nət  ka  rın ta  rix, coğ  ra  fi  ya, 
fəl  sə  fə, ri  ya  ziy  yat, ast  ro  no  mi  ya, 
tibb haq  qın  da  kı fi  kir  lə  ri tək  cə öz 
döv  rü üçün de  yil, bu gün üçün 
də əhə  miy  yət  li  dir. Onun tə  biət və 
cə  miy  yət elm  lə  ri  nə, kainat ha  di  sə -
lə  ri  nə dair qə  naət  lə  rin  də cid  di el  mi 
mət  ləb  lər öz ək  si  ni tap  mış  dır. Ni  za -
mi Gən  cə  vi uzaq  gö  rən el  mi ide  ya -
la  rı ilə Şər  qin və Qər  bin ta  nın  mış 
alim  lə  ri  ni qa  baq  la  mış  dır. Bu mə -
na  da Ni  za  mi Gən  cə  vi Azər  bay  can 
ədə  biy  ya  tın  da ən uni  ver  sal zə  ka  ya 
ma  lik olan da  hi şair  dir. Ge  niş el  mi 
ba  xış  la  rı  na gö  rə Ni  za  mi Gən  cə  vi  ni 
yal  nız bö  yük yu  nan ali  mi Aris  to  tel -
lə mü  qa  yi  sə et  mək olar. 

NİzAMİ GƏNCƏvİ

Böyük 
Azərbaycan 

şairi 

2021-ci ildə dahi şair və mütəfəkkir Nizami Gəncəvinin anadan 
olmasının 880 illiyi qeyd olunur. Qüdrətli söz və fikir ustadının 
insanları daim əxlaqi kamilliyə çağıran və yüksək mənəvi 
keyfiyyətlər aşılayan zəngin yaradıcılığının bəşər mədəniyyətinin 
nailiyyəti kimi müstəsna əhəmiyyətini nəzərə alaraq 2021-ci il 
Azərbaycan Respublikasında “Nizami Gəncəvi İli” elan edilib.

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin deputatı,  
akademik, AMEA-nın  
vitse-prezidenti

“Nizami Gəncəvi irsi XXI əsrdə” simpoziumunun loqosunun təqdimat mərasimi
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Ni  za  mi Gən  cə  vi dün  ya ədə -
biy  ya  tın  da Azər  bay  ca  nın qüd  rət  li 
təm  sil  çi  si, bö  yük el  çi  si  dir.

Azər  bay  can KP MK-nın “Bö  yük 
Azər  bay  can şairi Ni  za  mi Gən  cə  vi -
nin ana  dan ol  ma  sı  nın 800 il  li  yi  nin 
bay  ram edil  mə  si haq  qın  da” 25 
iyun 1938-ci il ta  rix  li qə  ra  rı mü  hüm 
əhə  miy  yə  tə ma  lik ol  muş  dur. İkin  ci 
Dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nin baş  lan  ma  sı 
ilə əla  qə  dar ola  raq, Ni  za  mi Gən -
cə  vi  nin ana  dan ol  ma  sı  nın 800 il  lik 
yu  bi  le  yi 1941-ci il  dən 1947-ci ilə 
ke  çi  ril  miş  dir. Bu ta  ri  xi yu  bi  ley ilin -
də Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin şeir  lə  ri və 
“Xəm  sə” adı al  tın  da cəm  ləş  di  ril  miş 
5 poema  sı, ilk də  fə Azər  bay  ca  nın 
gör  kəm  li ziyalıları Sə  məd Vur -
ğun, Rə  sul Rza, Sü  ley  man Rüs  təm, 
Məm  məd Ra  him, Ab  dul  la Şaiq, Mi -
ka  yıl Rza  qu  lu  za  də tə  rə  fin  dən şairin 
doğ  ma ana di  li  nə edil  miş poetik 
tər  cü  mə  lə  ri ki  tab ha  lın  da çap olun -
muş  dur. Ni  za  mi  şü  nas  lı  ğın el  mi 
is  ti  qa  mət ki  mi tə  məl  lə  ri Yev  ge  ni 
Ber  tels, Hə  mid Aras  lı, Mi  ka  yıl Rə  fi -
li və baş  qa  la  rı  nın onun ya  ra  dı  cı  lı  ğı -
na həsr edil  miş mo  noq  ra  fi  ya  la  rı ilə 
atıl  mış  dır.

Gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey -
dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 6 yan  var 
1979-cu il ta  ri  xin  də “Bö  yük Azər -
bay  can şairi Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
əsər  lə  ri  nin təd  qi  qi, nəş  ri və tər  cü -

mə  si  ni da  ha da ge  niş  lən  dir  mək 
təd  bir  lə  ri haq  qın  da” qə  bul edil  miş 
qə  ra  ra əsa  sən ilk də  fə ola  raq da  hi 
şairin “Xəm  sə”si  nin sət  hi tər  cü -
mə  lə  ri ha  zır  la  nıb nəşr edil  miş  dir. 
Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin adı Azər  bay -
can  da ge  niş əbə  di  ləş  di  ril  miş  dir. 
Da  hi şairin 840 il  lik yu  bi  le  yi  nin 
ge  niş qeyd edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş -
dir.  Ni  za  mi ra  yo  nu  nun ya  ra  dıl -

ma  sı, “Ni  za  mi” met  ros  tan  si  ya  sı  nın 
in  şa  sı, “Ni  za  mi” fil  mi  nin çə  kil  mə  si 
bu qə  bil  dən olan ha  di  sə  lər  dir. Ba  kı 
şə  hə  rin  də Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin hey -
kə  li ucal  dıl  mış  dır. Öl  kə  miz  də Ni -
za  mi Gən  cə  vi adı  na el  mi-təd  qi  qat 
ins  ti  tut  la  rı, mək  təb  lər, mu  zey  lər, 
kü  çə  lər var  dır. 

Ta  nın  mış elm xa  dim  lə  ri Məm -
məd Cə  fər Cə  fə  rov, Rüs  təm 

Əli  yev, Aza  də Rüs  tə  mo  va, Arif 
Ha  cı  yev, Nü  şa  bə Aras  lı, Qa  sım 
Ca  ha  ni və baş  qa  la  rı  nın mo  noq  ra -
fik təd  qi  qat  la  rı ilə Azər  bay  can  da 
ni  za  mi  şü  nas  lıq el  mi sə  viy  yə  yə 
yük  səl  dil  miş  dir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin bö  yük 
şair-mü  tə  fək  kir Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
ana  dan ol  ma  sı  nın 870 və 880 il  lik 
yu  bi  ley  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si, 2021-ci 

ilin “Ni  za  mi Gən  cə  vi 
İli” ki  mi qeyd olun  ma  sı 
haq  qın  da döv  lət sə  viy  yə -
sin  də im  za  la  dı  ğı mü  hüm 
ta  ri  xi əhə  miy  yə  tə ma -
lik olan sə  rən  cam  la  rı ilə 
gör  kəm  li sə  nət  kar  la  rın 
hə  ya  tı və ya  ra  dı  cı  lı  ğı -
nın həm təd  qi  qi, həm də 
təb  li  ği sa  hə  sin  də ye  ni 
ta  ri  xi mər  hə  lə ya  ran  mış -
dır. 2011-ci il  də  Ni  za  mi 
Gən  cə  vi Bey  nəl  xalq Mər -

kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə da  hi şairin 
adı  nın, əsər  lə  ri  nin və ide  ya  la  rı  nın 
dün  ya miq  ya  sın  da təb  li  ği sa  hə -
sin  də bö  yük ad  dım  lar atıl  mış  dır. 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi” adı  na me  da  lın 
tə  sis edil  mə  si, dün  ya  nın gör  kəm  li 
elm, döv  lət və in  cə  sə  nət xa  dim  lə  ri -
nin bu me  dal  la təl  ti  fi onun bey  nəl -
xalq aləm  də da  ha ge  niş miq  yas  da 
ta  nı  dıl  ma  sı  na mü  hüm töh  fə  lər 

ver  miş  dir. Şairin do  ğul  du  ğu Gən -
cə şə  hə  rin  də əsər  lə  ri  nin mo  tiv  lə  ri 
əsa  sın  da Ni  za  mi Gən  cə  vi Mo  me  rial 
Komp  lek  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı Azər -
bay  can me  mar  lı  ğın  da bö  yük sə  nət 
ha  di  sə  si  dir. Azər  bay  can Mil  li Elm -
lər Aka  de  mi  ya  sı Ni  za  mi Gən  cə  vi 
adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tun  da “Ni -
za  mi  şü  nas  lıq” şö  bə  si  nin ye  ni  dən 
bər  pa edil  mə  si, Mə  həm  məd Fü  zu  li 
adı  na Əl  yaz  ma  lar İns  ti  tu  tun  da 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi əl  yaz  ma  la  rı  nın 
təd  qi  qi” şö  bə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı, 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi en  sik  lo  pe  di  ya -
sı”nın və şairin əsər  lə  ri  nin el  mi-tən -
qi  di mətn  lə  ri  nin ha  zır  la  n  ma  sı  na 
baş  la  nıl  ma  sı, haq  qın  da 40-dan çox 
mo  noq  ra  fik təd  qi  qat  la  rın, çox  say  lı 
mə  qa  lə  lə  rin çap olun  ma  sı “Ni  za  mi 
Gən  cə  vi İli”nin mü  hüm töh  fə  lə  ri -
dir. Bu ha  di  sə da  hi sə  nət  ka  rın müs -
tə  qil döv  lət  çi  lik və azər  bay  can  çı  lıq 
ide  ya  la  rı  nın ob  yek  tiv el  mi me  yar -
lar  la öy  rə  ni  lə  cə  yi  nə, doğ  ma xal  qı  na 
və dün  ya  ya ye  ni  dən ta  nı  dıl  ma  sı  na 
ge  niş mey  dan aç  dı.

Məm  məd Səid Or  du  ba  di  nin 
“Qı  lınc və qə  ləm” ro  ma  nın  da Ni -
za  mi Gən  cə  vi  nin hə  ya  tı, mü  hi  ti 
və ideal  la  rın  dan ge  niş bəhs edi  lir. 
Bö  yük bəs  tə  kar Qa  ra Qa  ra  ye  vin 
“Yed  di gö  zəl” ba  le  ti, xalq şairi Sə -
məd Vur  ğu  nun “Fər  had və Şi  rin”, 
xalq ya  zı  çı  sı Meh  di Hü  sey  nin “Ni -
za  mi” dram  la  rı, Maest  ro Ni  ya  zi  nin 
“Xos  rov və Şi  rin” ope  ra  sı, bəs  tə  kar 
Fik  rət Əmi  ro  vun “Ni  za  mi” ba  le  ti, 
xalq ar  tis  ti Əf  ra  si  yab Bə  dəl  bəy  li  nin 
“Ni  za  mi” ope  ra  sı, xalq şairi Nə -
ri  man Hə  sən  za  də  nin “Ata  bəy  lər” 
pye  si, To  fiq Ba  kı  xa  no  vun “Xe  yir və 
şər” ba  le  ti Azər  bay  can teatr  la  rın  da 
uğur  la ta  ma  şa  ya qo  yul  muş  dur. İsa 
Hü  sey  no  vun sse  na  ri  si əsa  sın  da çə -
kil  miş “Ni  za  mi” fil  mi bö  yük rəğ  bət 
qa  zan  mış  dır. Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
əsər  lə  ri Azər  bay  can di  lin  də də  fə -
lər  lə nəşr edil  miş  dir. Şairin əsər  lə  ri 
dün  ya dil  lə  rin  də - türk, in  gi  lis, rus, 
çin, al  man, fran  sız, ital  yan, ərəb, 
hind, pol  yak, bol  qar, gür  cü, qa  zax, 
qır  ğız, türk  mən və baş  qa dil  lər  də 
səs  lə  nir. 

Dün  ya  nın müx  tə  lif şə  hər  lə  rin  - 
də - Mosk  va  da, Sankt-Pe  ter  burq -
da, Pe  kin  də, Ro  ma  da, Daş  kənd -
də, Ki  şin  yov  da, Lük  sem  burq  da, 
Çe  bok  sa  rı  da Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
möh  tə  şəm hey  kəl  lə  ri ucal  dıl  mış -
dır. 

Ha  zır  da Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
5 yan  var 2021-ci il ta  rix  li Sə  rən  ca -
mı ilə 2021-ci il öl  kə  miz  də və dün -
ya  da “Ni  za  mi Gən  cə  vi İli” ki  mi 
ge  niş qeyd edi  lir.

Da  hi sə  nət  kar Ni  za  mi Gən  cə  vi -

nin öl  məz əsər  lə  ri və ideal  la  rı hə -
mi  şə  ya  şar  dır, ak  tual  dır, bə  şə  ri  dir, 
müasir  dir. Ni  za  mi bü  tün za  man  lar 
üçün hu  ma  niz  min, əda  lə  tin, bə  ra -
bər  li  yin, el  min və zə  ka  nın bö  yük 
car  çı  sı  dır. O, bü  tün za  man  la  rın və 
gə  lə  cə  yin qüd  rət  li şairi və bö  yük 
mü  tə  fək  ki  ri ki  mi əbə  diy  yət qa  zan -
mış  dır.

Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin bö  yük 
ideal  la  rı mən  sub ol  du  ğu Azər  bay -
can xal  qı  nın və bü  töv  lük  də dün -
ya  nın gə  lə  cək in  ki  şaf yol  la  rı  na gur 
işıq sa  lır. 

Sumqayıt Dövlət Universitetində “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində kitab sərgisi

Bakı Gənclər Mərkəzinin “Nizami Gəncəvi880”  
promo videosu ilə “Nizami Gəncəvi irsinin təbliği” başlıqlı tədbiri

Milli Kitabxanada “Müasir dövrdə Nizami mədəni irsinin təfsiri” kitabının təqdimatı

GörkəmlidövlətxadimiHeydərƏliyevintəşəb
büsüilə6yanvar1979cuiltarixində“Böyük
AzərbaycanşairiNizamiGəncəvininəsərlərinin
tədqiqi,nəşrivətərcüməsinidahadagenişlən
dirməktədbirlərihaqqında”qəbuledilmişqərara
əsasənilkdəfəolaraqdahişairin“Xəmsə”sinin
səthitərcümələrihazırlanıbnəşredilmişdir.
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Ni  za  mi Gən  cə  vi dün  ya ədə -
biy  ya  tın  da Azər  bay  ca  nın qüd  rət  li 
təm  sil  çi  si, bö  yük el  çi  si  dir.

Azər  bay  can KP MK-nın “Bö  yük 
Azər  bay  can şairi Ni  za  mi Gən  cə  vi -
nin ana  dan ol  ma  sı  nın 800 il  li  yi  nin 
bay  ram edil  mə  si haq  qın  da” 25 
iyun 1938-ci il ta  rix  li qə  ra  rı mü  hüm 
əhə  miy  yə  tə ma  lik ol  muş  dur. İkin  ci 
Dün  ya mü  ha  ri  bə  si  nin baş  lan  ma  sı 
ilə əla  qə  dar ola  raq, Ni  za  mi Gən -
cə  vi  nin ana  dan ol  ma  sı  nın 800 il  lik 
yu  bi  le  yi 1941-ci il  dən 1947-ci ilə 
ke  çi  ril  miş  dir. Bu ta  ri  xi yu  bi  ley ilin -
də Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin şeir  lə  ri və 
“Xəm  sə” adı al  tın  da cəm  ləş  di  ril  miş 
5 poema  sı, ilk də  fə Azər  bay  ca  nın 
gör  kəm  li ziyalıları Sə  məd Vur -
ğun, Rə  sul Rza, Sü  ley  man Rüs  təm, 
Məm  məd Ra  him, Ab  dul  la Şaiq, Mi -
ka  yıl Rza  qu  lu  za  də tə  rə  fin  dən şairin 
doğ  ma ana di  li  nə edil  miş poetik 
tər  cü  mə  lə  ri ki  tab ha  lın  da çap olun -
muş  dur. Ni  za  mi  şü  nas  lı  ğın el  mi 
is  ti  qa  mət ki  mi tə  məl  lə  ri Yev  ge  ni 
Ber  tels, Hə  mid Aras  lı, Mi  ka  yıl Rə  fi -
li və baş  qa  la  rı  nın onun ya  ra  dı  cı  lı  ğı -
na həsr edil  miş mo  noq  ra  fi  ya  la  rı ilə 
atıl  mış  dır.

Gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey -
dər Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə 6 yan  var 
1979-cu il ta  ri  xin  də “Bö  yük Azər -
bay  can şairi Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
əsər  lə  ri  nin təd  qi  qi, nəş  ri və tər  cü -

mə  si  ni da  ha da ge  niş  lən  dir  mək 
təd  bir  lə  ri haq  qın  da” qə  bul edil  miş 
qə  ra  ra əsa  sən ilk də  fə ola  raq da  hi 
şairin “Xəm  sə”si  nin sət  hi tər  cü -
mə  lə  ri ha  zır  la  nıb nəşr edil  miş  dir. 
Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin adı Azər  bay -
can  da ge  niş əbə  di  ləş  di  ril  miş  dir. 
Da  hi şairin 840 il  lik yu  bi  le  yi  nin 
ge  niş qeyd edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş -
dir.  Ni  za  mi ra  yo  nu  nun ya  ra  dıl -

ma  sı, “Ni  za  mi” met  ros  tan  si  ya  sı  nın 
in  şa  sı, “Ni  za  mi” fil  mi  nin çə  kil  mə  si 
bu qə  bil  dən olan ha  di  sə  lər  dir. Ba  kı 
şə  hə  rin  də Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin hey -
kə  li ucal  dıl  mış  dır. Öl  kə  miz  də Ni -
za  mi Gən  cə  vi adı  na el  mi-təd  qi  qat 
ins  ti  tut  la  rı, mək  təb  lər, mu  zey  lər, 
kü  çə  lər var  dır. 

Ta  nın  mış elm xa  dim  lə  ri Məm -
məd Cə  fər Cə  fə  rov, Rüs  təm 

Əli  yev, Aza  də Rüs  tə  mo  va, Arif 
Ha  cı  yev, Nü  şa  bə Aras  lı, Qa  sım 
Ca  ha  ni və baş  qa  la  rı  nın mo  noq  ra -
fik təd  qi  qat  la  rı ilə Azər  bay  can  da 
ni  za  mi  şü  nas  lıq el  mi sə  viy  yə  yə 
yük  səl  dil  miş  dir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin bö  yük 
şair-mü  tə  fək  kir Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
ana  dan ol  ma  sı  nın 870 və 880 il  lik 
yu  bi  ley  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  si, 2021-ci 

ilin “Ni  za  mi Gən  cə  vi 
İli” ki  mi qeyd olun  ma  sı 
haq  qın  da döv  lət sə  viy  yə -
sin  də im  za  la  dı  ğı mü  hüm 
ta  ri  xi əhə  miy  yə  tə ma -
lik olan sə  rən  cam  la  rı ilə 
gör  kəm  li sə  nət  kar  la  rın 
hə  ya  tı və ya  ra  dı  cı  lı  ğı -
nın həm təd  qi  qi, həm də 
təb  li  ği sa  hə  sin  də ye  ni 
ta  ri  xi mər  hə  lə ya  ran  mış -
dır. 2011-ci il  də  Ni  za  mi 
Gən  cə  vi Bey  nəl  xalq Mər -

kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı ilə da  hi şairin 
adı  nın, əsər  lə  ri  nin və ide  ya  la  rı  nın 
dün  ya miq  ya  sın  da təb  li  ği sa  hə -
sin  də bö  yük ad  dım  lar atıl  mış  dır. 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi” adı  na me  da  lın 
tə  sis edil  mə  si, dün  ya  nın gör  kəm  li 
elm, döv  lət və in  cə  sə  nət xa  dim  lə  ri -
nin bu me  dal  la təl  ti  fi onun bey  nəl -
xalq aləm  də da  ha ge  niş miq  yas  da 
ta  nı  dıl  ma  sı  na mü  hüm töh  fə  lər 

ver  miş  dir. Şairin do  ğul  du  ğu Gən -
cə şə  hə  rin  də əsər  lə  ri  nin mo  tiv  lə  ri 
əsa  sın  da Ni  za  mi Gən  cə  vi Mo  me  rial 
Komp  lek  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı Azər -
bay  can me  mar  lı  ğın  da bö  yük sə  nət 
ha  di  sə  si  dir. Azər  bay  can Mil  li Elm -
lər Aka  de  mi  ya  sı Ni  za  mi Gən  cə  vi 
adı  na Ədə  biy  yat İns  ti  tu  tun  da “Ni -
za  mi  şü  nas  lıq” şö  bə  si  nin ye  ni  dən 
bər  pa edil  mə  si, Mə  həm  məd Fü  zu  li 
adı  na Əl  yaz  ma  lar İns  ti  tu  tun  da 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi əl  yaz  ma  la  rı  nın 
təd  qi  qi” şö  bə  si  nin ya  ra  dıl  ma  sı, 
“Ni  za  mi Gən  cə  vi en  sik  lo  pe  di  ya -
sı”nın və şairin əsər  lə  ri  nin el  mi-tən -
qi  di mətn  lə  ri  nin ha  zır  la  n  ma  sı  na 
baş  la  nıl  ma  sı, haq  qın  da 40-dan çox 
mo  noq  ra  fik təd  qi  qat  la  rın, çox  say  lı 
mə  qa  lə  lə  rin çap olun  ma  sı “Ni  za  mi 
Gən  cə  vi İli”nin mü  hüm töh  fə  lə  ri -
dir. Bu ha  di  sə da  hi sə  nət  ka  rın müs -
tə  qil döv  lət  çi  lik və azər  bay  can  çı  lıq 
ide  ya  la  rı  nın ob  yek  tiv el  mi me  yar -
lar  la öy  rə  ni  lə  cə  yi  nə, doğ  ma xal  qı  na 
və dün  ya  ya ye  ni  dən ta  nı  dıl  ma  sı  na 
ge  niş mey  dan aç  dı.

Məm  məd Səid Or  du  ba  di  nin 
“Qı  lınc və qə  ləm” ro  ma  nın  da Ni -
za  mi Gən  cə  vi  nin hə  ya  tı, mü  hi  ti 
və ideal  la  rın  dan ge  niş bəhs edi  lir. 
Bö  yük bəs  tə  kar Qa  ra Qa  ra  ye  vin 
“Yed  di gö  zəl” ba  le  ti, xalq şairi Sə -
məd Vur  ğu  nun “Fər  had və Şi  rin”, 
xalq ya  zı  çı  sı Meh  di Hü  sey  nin “Ni -
za  mi” dram  la  rı, Maest  ro Ni  ya  zi  nin 
“Xos  rov və Şi  rin” ope  ra  sı, bəs  tə  kar 
Fik  rət Əmi  ro  vun “Ni  za  mi” ba  le  ti, 
xalq ar  tis  ti Əf  ra  si  yab Bə  dəl  bəy  li  nin 
“Ni  za  mi” ope  ra  sı, xalq şairi Nə -
ri  man Hə  sən  za  də  nin “Ata  bəy  lər” 
pye  si, To  fiq Ba  kı  xa  no  vun “Xe  yir və 
şər” ba  le  ti Azər  bay  can teatr  la  rın  da 
uğur  la ta  ma  şa  ya qo  yul  muş  dur. İsa 
Hü  sey  no  vun sse  na  ri  si əsa  sın  da çə -
kil  miş “Ni  za  mi” fil  mi bö  yük rəğ  bət 
qa  zan  mış  dır. Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
əsər  lə  ri Azər  bay  can di  lin  də də  fə -
lər  lə nəşr edil  miş  dir. Şairin əsər  lə  ri 
dün  ya dil  lə  rin  də - türk, in  gi  lis, rus, 
çin, al  man, fran  sız, ital  yan, ərəb, 
hind, pol  yak, bol  qar, gür  cü, qa  zax, 
qır  ğız, türk  mən və baş  qa dil  lər  də 
səs  lə  nir. 

Dün  ya  nın müx  tə  lif şə  hər  lə  rin  - 
də - Mosk  va  da, Sankt-Pe  ter  burq -
da, Pe  kin  də, Ro  ma  da, Daş  kənd -
də, Ki  şin  yov  da, Lük  sem  burq  da, 
Çe  bok  sa  rı  da Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin 
möh  tə  şəm hey  kəl  lə  ri ucal  dıl  mış -
dır. 

Ha  zır  da Azər  bay  can Res  pub  li -
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
5 yan  var 2021-ci il ta  rix  li Sə  rən  ca -
mı ilə 2021-ci il öl  kə  miz  də və dün -
ya  da “Ni  za  mi Gən  cə  vi İli” ki  mi 
ge  niş qeyd edi  lir.

Da  hi sə  nət  kar Ni  za  mi Gən  cə  vi -

nin öl  məz əsər  lə  ri və ideal  la  rı hə -
mi  şə  ya  şar  dır, ak  tual  dır, bə  şə  ri  dir, 
müasir  dir. Ni  za  mi bü  tün za  man  lar 
üçün hu  ma  niz  min, əda  lə  tin, bə  ra -
bər  li  yin, el  min və zə  ka  nın bö  yük 
car  çı  sı  dır. O, bü  tün za  man  la  rın və 
gə  lə  cə  yin qüd  rət  li şairi və bö  yük 
mü  tə  fək  ki  ri ki  mi əbə  diy  yət qa  zan -
mış  dır.

Ni  za  mi Gən  cə  vi  nin bö  yük 
ideal  la  rı mən  sub ol  du  ğu Azər  bay -
can xal  qı  nın və bü  töv  lük  də dün -
ya  nın gə  lə  cək in  ki  şaf yol  la  rı  na gur 
işıq sa  lır. 

Sumqayıt Dövlət Universitetində “Nizami Gəncəvi İli” çərçivəsində kitab sərgisi

Bakı Gənclər Mərkəzinin “Nizami Gəncəvi880”  
promo videosu ilə “Nizami Gəncəvi irsinin təbliği” başlıqlı tədbiri

Milli Kitabxanada “Müasir dövrdə Nizami mədəni irsinin təfsiri” kitabının təqdimatı

GörkəmlidövlətxadimiHeydərƏliyevintəşəb
büsüilə6yanvar1979cuiltarixində“Böyük
AzərbaycanşairiNizamiGəncəvininəsərlərinin
tədqiqi,nəşrivətərcüməsinidahadagenişlən
dirməktədbirlərihaqqında”qəbuledilmişqərara
əsasənilkdəfəolaraqdahişairin“Xəmsə”sinin
səthitərcümələrihazırlanıbnəşredilmişdir.



ər  zin  də öl  kə  nin təb  li  ğa  tı on  layn plat  for -
ma  lar üzə  rin  dən hə  dəf ba  zar  la  ra uy  ğun 
ye  ni mar  ke  tinq kam  pa  ni  ya  la  rı ilə da  vam 
et  di  ril  di. 

Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, ar  tıq 2021-ci 
il  dən dün  ya üz  rə epi  de  miolo  ji sta  bil  lik 
mü  şa  hi  də edil  di  yin  dən bir sı  ra təd  bir -
lə  rin ke  çi  ril  mə  si bər  pa olu  nub. Bu isə 
bi  zə Tür  ki  yə  də, Ru  si  ya  da, Uk  ray  na  da, 
BƏƏ-də, Qə  tər ki  mi öl  kə  lər  də ke  çi  ri  lən 
sər  gi  lər  də iş  ti  rak et  mək və Azər  bay  ca -
nın təq  dim et  di  yi müx  tə  lif tu  rizm məh -
sul  la  rı  nı və po  ten  sialı  nı təb  liğ et  mək 
im  ka  nı ver  di.

Post  pan  de  mi  ya döv  rün  də tu  rizm 
sa  hə  sin  də döv  lət  lər ara  sın  da rə  qa  bə  tin 
ar  ta  ca  ğı qa  çıl  maz  dır və bu  na gö  rə də 
be  lə təd  bir  lər  də iş  ti  rak və təb  li  ğa  tın apa -
rıl  ma  sı əhə  miy  yət  li  dir.

Bil  di  yi  niz ki  mi, pan  de  mi  ya bir sı  ra 
sa  hə  lər ki  mi tu  rist  lə  rin göz  lən  ti  lə  ri və 
sə  ya  hət et  dik  lə  ri öl  kə  yə dair tə  ləb  lə  rin -
də də də  yi  şik  li  yə sə  bəb ol  muş  dur. Bu 
ba  xım  dan di  gər amil  lər  lə ya  na  şı, ar  tıq 
öl  kə  mi  zin vi  rus ba  xı  mın  dan təh  lü  kə  siz 
ol  ma  sı da xü  su  si vur  ğu  lan  ma  lı  dır.

Fəxr his  si ilə qeyd et  mə  li  yəm ki, 
məhz hə  min sər  gi  lər  də biz ilk də  fə iş  ğal -
dan azad olun  muş tor  paq  la  rı  mı  zın -

Qa  ra  ba  ğın, xü  su  sən Şu  şa  nın tu  rizm po -
ten  sialı  nı ta  nıt  dıq. Ye  ni tu  rizm des  ti  na -
si  ya  sı ki  mi gö  zəl Qa  ra  ba  ğın bey  nəl  xalq 
audi  to  ri  ya  ya ta  nı  dıl  ma  sı bi  zim üçün çox 
se  vin  di  ri  ci və qü  rur  ve  ri  ci  dir. 

Onu da qeyd edim ki, bey  nəl  xalq 
sər  gi  lər  də pay  taxt Ba  kı, müx  tə  lif re  gion -
la  rı  mız  la ya  na  şı, Nax  çı  va  nın da tu  rizm 
im  kan  la  rı  na xü  su  si ma  raq gös  tə  ri  lir. 
Bey  nəl  xalq audi  to  ri  ya  lar  da ge  niş və 
fərq  li tu  rizm po  ten  sialı  na ma  lik olan 
Nax  çı  va  nın təb  li  ğa  tı  nın apa  rıl  ma  sı  nın 
st  ra  te  ji önə  mi var. 

- Bir müd  dət ön  cə Döv  lət Tu  rizm 
Agent  li  yi ho  tel  lər  də ul  duz də  rə -
cə  lə  ri təq  dim et  di. Bə  zi ho  tel  lə -
rə bu ser  ti  fi   ka  tın ve  ril  mə  sin  dən 
im  ti  na olun  du  ğu da bil  di  ril  di. 
Ho  tel  lər  də xid  mət sə  viy  yə  si ilə 
bağ  lı və  ziy  yə  ti ne  cə qiy  mət  lən  di -
rir  si  niz? 

- Mə  lum  dur ki, döv  lət sə  viy  yə  sin -
də ho  tel  çi  li  yin in  ki  şa  fı  na xü  su  si diq  qət 
ay  rı  lır. Məhz öl  kə  də apa  rı  lan məq  səd -
yön  lü si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də ye  ni ho  tel  lə  rin 
açıl  ma  sı sti  mul  laş  dı  rı  lır, mü  hüm so  sial-
iq  ti  sa  di inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra  sı 
uğur  la da  vam et  di  ri  lir.

Əl  bət   ə, tu  riz  min in  ki  şa  fı  nı an  caq 
inf  rast  ruk  tur  lar  la bağ  la  maq ol  maz. 
Tu  rizm komp  leks bir sa  hə ol  du  ğun  dan, 
bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı üçün də komp  leks 
ya  naş  ma müt  ləq  dir. Baş  qa söz  lə, inf  rast -
ruk  tur  la tək  lif edi  lən xid  mət  lər üst-üs -
tə düş  mə  li  dir. Xid  mət sə  viy  yə  si  nin 
key  fi y  yə  ti ho  tel  lə  rin ul  duz də  rə  cə  lə  ri ilə 
bir  ba  şa əla  qə  li  dir.

Pan  de  mi  ya döv  rün  də ho  tel  çi  lik də 
ağır bir sı  naq  dan keç  di. Doğ  ru de -
yir  si  niz, ha  zır  da ho  tel  çi  lik sa  hə  sin  də, 
xü  su  si  lə də xid  mət sfe  ra  sın  da müəy  yən 
ça  tış  maz  lıq  lar var. An  caq ho  tel  lər  də 
xid  mə  tin sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də ki  fa  yət qə  dər irə  li  lə  yiş və 
in  ki  şaf da mü  şa  hi  də olu  nur. 

Ul  duz də  rə  cə  lə  ri  nin ho  tel  lə  rin real 
ola  raq tək  lif et  dik  lə  ri xid  mət  lə  rə uy  ğun -
laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di ilə Döv  lət Tu  rizm 
Agent  li  yi tə  rə  fi n  dən müəy  yən tə  şəb -
büs  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bu  ra  da ho  tel  çi -
lik sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən ic  ti  mai 
bir  lik və as  so  siasi  ya  la  rın da xid  mət  lə  ri 
bö  yük  dür. Be  lə ki, Azər  bay  can Akk  re -
di  ta  si  ya Mər  kə  zi tə  rə  fi n  dən Azər  bay  can 
Tu  rizm Bü  ro  su  na uy  ğun  lu  ğun qiy  mət -
lən  di  ril  mə  si üz  rə akk  re  di  ta  si  ya at   es  ta  tı 
ve  ril  dik  dən son  ra Azər  bay  can Tu  rizm 
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- Fuad müəl  lim, pan  de  mi  ya döv -
rün  də öl  kə üz  rə tu  rizm sek  to  ru 
ən çox zə  rər çə  kən sa  hə  lər  dən bi -
ri ol  du. Ar  tıq dün  ya  da bu is  ti  qa -
mət  də möv  cud məh  du  diy  yət  lər 
qis  mən də ol  sa, ara  dan qal  dı  rı  lır. 
Azər  bay  ca  nın tu  rizm mə  kan  la  rı 
öz qa  pı  la  rı  nı qo  naq  la  rın üzü  nə 
aç  ma  ğa ha  zır  dır  mı?

- Mə  lum  dur ki, pan  de  mi  ya baş  la -
yan an  dan Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin qə  tiy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz 
vi  ru  sa qar  şı mü  ba  ri  zə  də ör  nək du  ruş 
nü  ma  yiş et  dir  di. Təəs  süf ki, bey  nəl  xalq 
sər  həd  lə  rin bağ  lan  ma  sı  nın ək  sər sa  hə -
lər ki  mi tu  rizm üçün də fə  sad  la  rı ağır 
ol  du. Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi ola  raq, 
pan  de  mi  ya döv  rün  də fəaliy  yət is  ti  qa -
mət  lə  ri  miz  dən ən önəm  li  si təh  lü  kə  siz 
bey  nəl  xalq sə  fər  lə  rin bər  pa edil  mə  si  nə 
nail ol  maq idi. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, bir 
sı  ra qa  baq  cıl öl  kə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
res  pub  li  ka  mız  da da vak  sin  ləş  mə  nin sü -
rət  lə get  mə  si cid  di mə  na  da epi  de  miolo  ji 

sta  bil  li  yin əl  də olun  ma  sı  na im  kan ya  ra -
dıb. Tə  sa  dü  fi  de  yil ki, Na  zir  lər Ka  bi  ne -
ti  nin qə  ra  rı ilə epi  de  miolo  ji və  ziy  yət  də 
müs  bət di  na  mi  ka  nın mü  şa  hi  də edil  di  yi 
65 öl  kə  nin və  tən  daş  la  rı və re  zi  dent  lə  ri 
müəy  yən olun  muş şərt  lər  lə ha  va yo  lu 
ilə Azər  bay  ca  na sə  fər edə bi  lər  lər.

Tə  bii ki, ha  zır  da əsas məq  səd öl  kə -
mi  zə gə  lən xa  ri  ci qo  naq  la  rın və yer  li 
əha  li  nin təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min et  mək -
dir. Bu  na gö  rə də Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti və 
əla  qə  li qu  rum  lar pan  de  mi  ya döv  rün  də 
meh  man  xa  na  la  rın fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li 
qay  da  la  rın  da nə  zər  də tu  tul  muş tə  ləb -
lə  rin ic  ra  sı, epi  de  miolo  ji təh  lü  kə  siz  li  yin 
tə  min edil  mə  si üçün mü  va  fi q qay  da  la  ra 
və məh  du  diy  yət  lə  rə əməl olun  ma  sı  na 
nə  za  rət et  mək məq  sə  di ilə meh  man  xa -
na  lar  da mo  ni  to  rinq  lər ke  çi  rir. Bü  tün bu 
təd  bir  lər də öz növ  bə  sin  də tu  rist  lə  rin və 
iş  çi he  yə  tin təh  lü  kə  siz  li  yi  ni qo  ru  maq, 
yo  lux  ma  la  rın sa  yı  nı mi  ni  mu  ma en  dir -
mək, ho  tel  çi  lik sə  na  ye  si  nin fəaliy  yə  tin  də 
sta  bil  li  yə nail ol  maq, bu sa  hə  də ça  lı  şan 

in  san  la  rın pey  vənd  lən  mə  si  ni tam  lı  ğı ilə 
hə  ya  ta ke  çir  mək, təh  lü  kə  siz  li  yə zə  ma  nət 
ver  mək məq  sə  di da  şı  yır. Əmin  lik  lə de -
mək olar ki, Azər  bay  can post  pan  de  mi  ya 
döv  rü üçün tu  rist  lə  rin tə  lə  bat və göz  lən -
ti  lə  ri  ni qar  şı  la  ma  ğa ha  zır  dır.

Ümu  mi  lik  də isə bey  nəl  xalq təş  ki  lat -
la  rın da qiy  mət  lən  dir  mə  lə  ri  nə əsa  sən 
pan  de  mi  ya  dan əv  vəl  ki və  ziy  yə  ti cid  di 
şə  kil  də an  caq 2023-cü il  dən bər  pa et  mək 
müm  kün ola  caq. Ümid edi  rik ki, Azər -
bay  can  da da 2019-cu ilin gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə 
2023-cü il  də ça  ta bi  lə  cə  yik və növ  bə  ti 
il  lər  də da  ha çox ar  tı  ma nail ola  ca  ğıq.  

- Son gün  lər Azər  bay  ca  nın tu  rizm 
po  ten  sialı bir-bi  ri  nin ar  dın  ca 
fərq  li bey  nəl  xalq sər  gi  lər  də nü -
ma  yiş olu  nur. Tu  rist  lə  rə təq  dim 
edə  cə  yi  miz han  sı ye  ni  lik  lər var, 
əc  nə  bi zi  ya  rət  çi  lə  rin diq  qə  ti  ni 
Azər  bay  ca  na çək  mək üçün han  sı 
la  yi  hə  lər təq  dim olu  nur?

- Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  ca  nın tu -
rizm po  ten  sialı çox ge  niş və zən  gin  dir. 
Qə  dim  lik, müasir  lik, zən  gin mə  də -
niy  yət, ye  ni tu  rizm inf  rast  ruk  tur  la  rı, 
xal  qı  mı  za xas olan mil  li ko  lo  rit, gö  zəl 
adət-ənə  nə  lər, lə  ziz mət  bəx, əs  ra  rən  giz 
tə  biət və di  gər bu ki  mi amil  lə  rin vəh  də  ti 
Azər  bay  ca  nı tu  rist  lər üçün ma  raq  lı öl -
kə  lər sı  ra  sı  na da  xil edir. An  caq bu  ra  da 
əsas mə  qam bu po  ten  sialın ge  niş audi  to -
ri  ya  la  ra çat  dı  rıl  ma  sı, düz  gün təq  di  ma  tın 
apa  rıl  ma  sı  dır. Bu məq  səd  lə in  di  yə  dək 
çox  say  lı bey  nəl  xalq sər  gi və təd  bir  lər  də 
iş  ti  rak edi  lib. Təəs  süf ki, pan  de  mi  ya ilə 
əla  qə  dar bu növ təd  bir  lər ötən il on  layn 
for  mat  da ke  çi  ril  mə  li ol  du. Möv  cud 
və  ziy  yət, ye  ni dövr və tu  rizm trend  lə -
ri rə  qəm  sal plat  for  ma  la  rın önə  mi  ni bir 
da  ha qa  bart  dı. Bu sə  bəb  dən 2020-ci il 
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ər  zin  də öl  kə  nin təb  li  ğa  tı on  layn plat  for -
ma  lar üzə  rin  dən hə  dəf ba  zar  la  ra uy  ğun 
ye  ni mar  ke  tinq kam  pa  ni  ya  la  rı ilə da  vam 
et  di  ril  di. 

Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, ar  tıq 2021-ci 
il  dən dün  ya üz  rə epi  de  miolo  ji sta  bil  lik 
mü  şa  hi  də edil  di  yin  dən bir sı  ra təd  bir -
lə  rin ke  çi  ril  mə  si bər  pa olu  nub. Bu isə 
bi  zə Tür  ki  yə  də, Ru  si  ya  da, Uk  ray  na  da, 
BƏƏ-də, Qə  tər ki  mi öl  kə  lər  də ke  çi  ri  lən 
sər  gi  lər  də iş  ti  rak et  mək və Azər  bay  ca -
nın təq  dim et  di  yi müx  tə  lif tu  rizm məh -
sul  la  rı  nı və po  ten  sialı  nı təb  liğ et  mək 
im  ka  nı ver  di.

Post  pan  de  mi  ya döv  rün  də tu  rizm 
sa  hə  sin  də döv  lət  lər ara  sın  da rə  qa  bə  tin 
ar  ta  ca  ğı qa  çıl  maz  dır və bu  na gö  rə də 
be  lə təd  bir  lər  də iş  ti  rak və təb  li  ğa  tın apa -
rıl  ma  sı əhə  miy  yət  li  dir.

Bil  di  yi  niz ki  mi, pan  de  mi  ya bir sı  ra 
sa  hə  lər ki  mi tu  rist  lə  rin göz  lən  ti  lə  ri və 
sə  ya  hət et  dik  lə  ri öl  kə  yə dair tə  ləb  lə  rin -
də də də  yi  şik  li  yə sə  bəb ol  muş  dur. Bu 
ba  xım  dan di  gər amil  lər  lə ya  na  şı, ar  tıq 
öl  kə  mi  zin vi  rus ba  xı  mın  dan təh  lü  kə  siz 
ol  ma  sı da xü  su  si vur  ğu  lan  ma  lı  dır.

Fəxr his  si ilə qeyd et  mə  li  yəm ki, 
məhz hə  min sər  gi  lər  də biz ilk də  fə iş  ğal -
dan azad olun  muş tor  paq  la  rı  mı  zın - 

Qa  ra  ba  ğın, xü  su  sən Şu  şa  nın tu  rizm po -
ten  sialı  nı ta  nıt  dıq. Ye  ni tu  rizm des  ti  na -
si  ya  sı ki  mi gö  zəl Qa  ra  ba  ğın bey  nəl  xalq 
audi  to  ri  ya  ya ta  nı  dıl  ma  sı bi  zim üçün çox 
se  vin  di  ri  ci və qü  rur  ve  ri  ci  dir. 

Onu da qeyd edim ki, bey  nəl  xalq 
sər  gi  lər  də pay  taxt Ba  kı, müx  tə  lif re  gion -
la  rı  mız  la ya  na  şı, Nax  çı  va  nın da tu  rizm 
im  kan  la  rı  na xü  su  si ma  raq gös  tə  ri  lir. 
Bey  nəl  xalq audi  to  ri  ya  lar  da ge  niş və 
fərq  li tu  rizm po  ten  sialı  na ma  lik olan 
Nax  çı  va  nın təb  li  ğa  tı  nın apa  rıl  ma  sı  nın 
st  ra  te  ji önə  mi var. 

- Bir müd  dət ön  cə Döv  lət Tu  rizm 
Agent  li  yi ho  tel  lər  də ul  duz də  rə -
cə  lə  ri təq  dim et  di. Bə  zi ho  tel  lə -
rə bu ser  ti  fi  ka  tın ve  ril  mə  sin  dən 
im  ti  na olun  du  ğu da bil  di  ril  di. 
Ho  tel  lər  də xid  mət sə  viy  yə  si ilə 
bağ  lı və  ziy  yə  ti ne  cə qiy  mət  lən  di -
rir  si  niz? 

- Mə  lum  dur ki, döv  lət sə  viy  yə  sin -
də ho  tel  çi  li  yin in  ki  şa  fı  na xü  su  si diq  qət 
ay  rı  lır. Məhz öl  kə  də apa  rı  lan məq  səd -
yön  lü si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də ye  ni ho  tel  lə  rin 
açıl  ma  sı sti  mul  laş  dı  rı  lır, mü  hüm so  sial-
iq  ti  sa  di inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin ic  ra  sı 
uğur  la da  vam et  di  ri  lir.

Əl  bət  ə, tu  riz  min in  ki  şa  fı  nı an  caq 
inf  rast  ruk  tur  lar  la bağ  la  maq ol  maz. 
Tu  rizm komp  leks bir sa  hə ol  du  ğun  dan, 
bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı üçün də komp  leks 
ya  naş  ma müt  ləq  dir. Baş  qa söz  lə, inf  rast -
ruk  tur  la tək  lif edi  lən xid  mət  lər üst-üs -
tə düş  mə  li  dir. Xid  mət sə  viy  yə  si  nin 
key  fiy  yə  ti ho  tel  lə  rin ul  duz də  rə  cə  lə  ri ilə 
bir  ba  şa əla  qə  li  dir.

Pan  de  mi  ya döv  rün  də ho  tel  çi  lik də 
ağır bir sı  naq  dan keç  di. Doğ  ru de -
yir  si  niz, ha  zır  da ho  tel  çi  lik sa  hə  sin  də, 
xü  su  si  lə də xid  mət sfe  ra  sın  da müəy  yən 
ça  tış  maz  lıq  lar var. An  caq ho  tel  lər  də 
xid  mə  tin sə  viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də ki  fa  yət qə  dər irə  li  lə  yiş və 
in  ki  şaf da mü  şa  hi  də olu  nur. 

Ul  duz də  rə  cə  lə  ri  nin ho  tel  lə  rin real 
ola  raq tək  lif et  dik  lə  ri xid  mət  lə  rə uy  ğun -
laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di ilə Döv  lət Tu  rizm 
Agent  li  yi tə  rə  fin  dən müəy  yən tə  şəb -
büs  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Bu  ra  da ho  tel  çi -
lik sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən ic  ti  mai 
bir  lik və as  so  siasi  ya  la  rın da xid  mət  lə  ri 
bö  yük  dür. Be  lə ki, Azər  bay  can Akk  re -
di  ta  si  ya Mər  kə  zi tə  rə  fin  dən Azər  bay  can 
Tu  rizm Bü  ro  su  na uy  ğun  lu  ğun qiy  mət -
lən  di  ril  mə  si üz  rə akk  re  di  ta  si  ya at  es  ta  tı 
ve  ril  dik  dən son  ra Azər  bay  can Tu  rizm 
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- Fuad müəl  lim, pan  de  mi  ya döv -
rün  də öl  kə üz  rə tu  rizm sek  to  ru 
ən çox zə  rər çə  kən sa  hə  lər  dən bi -
ri ol  du. Ar  tıq dün  ya  da bu is  ti  qa -
mət  də möv  cud məh  du  diy  yət  lər 
qis  mən də ol  sa, ara  dan qal  dı  rı  lır. 
Azər  bay  ca  nın tu  rizm mə  kan  la  rı 
öz qa  pı  la  rı  nı qo  naq  la  rın üzü  nə 
aç  ma  ğa ha  zır  dır  mı?

- Mə  lum  dur ki, pan  de  mi  ya baş  la -
yan an  dan Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin qə  tiy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz 
vi  ru  sa qar  şı mü  ba  ri  zə  də ör  nək du  ruş 
nü  ma  yiş et  dir  di. Təəs  süf ki, bey  nəl  xalq 
sər  həd  lə  rin bağ  lan  ma  sı  nın ək  sər sa  hə -
lər ki  mi tu  rizm üçün də fə  sad  la  rı ağır 
ol  du. Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi ola  raq, 
pan  de  mi  ya döv  rün  də fəaliy  yət is  ti  qa -
mət  lə  ri  miz  dən ən önəm  li  si təh  lü  kə  siz 
bey  nəl  xalq sə  fər  lə  rin bər  pa edil  mə  si  nə 
nail ol  maq idi. Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, bir 
sı  ra qa  baq  cıl öl  kə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
res  pub  li  ka  mız  da da vak  sin  ləş  mə  nin sü -
rət  lə get  mə  si cid  di mə  na  da epi  de  miolo  ji 

sta  bil  li  yin əl  də olun  ma  sı  na im  kan ya  ra -
dıb. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Na  zir  lər Ka  bi  ne -
ti  nin qə  ra  rı ilə epi  de  miolo  ji və  ziy  yət  də 
müs  bət di  na  mi  ka  nın mü  şa  hi  də edil  di  yi 
65 öl  kə  nin və  tən  daş  la  rı və re  zi  dent  lə  ri 
müəy  yən olun  muş şərt  lər  lə ha  va yo  lu 
ilə Azər  bay  ca  na sə  fər edə bi  lər  lər.

Tə  bii ki, ha  zır  da əsas məq  səd öl  kə -
mi  zə gə  lən xa  ri  ci qo  naq  la  rın və yer  li 
əha  li  nin təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min et  mək -
dir. Bu  na gö  rə də Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti və 
əla  qə  li qu  rum  lar pan  de  mi  ya döv  rün  də 
meh  man  xa  na  la  rın fəaliy  yə  ti  nin təş  ki  li 
qay  da  la  rın  da nə  zər  də tu  tul  muş tə  ləb -
lə  rin ic  ra  sı, epi  de  miolo  ji təh  lü  kə  siz  li  yin 
tə  min edil  mə  si üçün mü  va  fiq qay  da  la  ra 
və məh  du  diy  yət  lə  rə əməl olun  ma  sı  na 
nə  za  rət et  mək məq  sə  di ilə meh  man  xa -
na  lar  da mo  ni  to  rinq  lər ke  çi  rir. Bü  tün bu 
təd  bir  lər də öz növ  bə  sin  də tu  rist  lə  rin və 
iş  çi he  yə  tin təh  lü  kə  siz  li  yi  ni qo  ru  maq, 
yo  lux  ma  la  rın sa  yı  nı mi  ni  mu  ma en  dir -
mək, ho  tel  çi  lik sə  na  ye  si  nin fəaliy  yə  tin  də 
sta  bil  li  yə nail ol  maq, bu sa  hə  də ça  lı  şan 

in  san  la  rın pey  vənd  lən  mə  si  ni tam  lı  ğı ilə 
hə  ya  ta ke  çir  mək, təh  lü  kə  siz  li  yə zə  ma  nət 
ver  mək məq  sə  di da  şı  yır. Əmin  lik  lə de -
mək olar ki, Azər  bay  can post  pan  de  mi  ya 
döv  rü üçün tu  rist  lə  rin tə  lə  bat və göz  lən -
ti  lə  ri  ni qar  şı  la  ma  ğa ha  zır  dır.

Ümu  mi  lik  də isə bey  nəl  xalq təş  ki  lat -
la  rın da qiy  mət  lən  dir  mə  lə  ri  nə əsa  sən 
pan  de  mi  ya  dan əv  vəl  ki və  ziy  yə  ti cid  di 
şə  kil  də an  caq 2023-cü il  dən bər  pa et  mək 
müm  kün ola  caq. Ümid edi  rik ki, Azər -
bay  can  da da 2019-cu ilin gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə 
2023-cü il  də ça  ta bi  lə  cə  yik və növ  bə  ti 
il  lər  də da  ha çox ar  tı  ma nail ola  ca  ğıq.  

- Son gün  lər Azər  bay  ca  nın tu  rizm 
po  ten  sialı bir-bi  ri  nin ar  dın  ca 
fərq  li bey  nəl  xalq sər  gi  lər  də nü -
ma  yiş olu  nur. Tu  rist  lə  rə təq  dim 
edə  cə  yi  miz han  sı ye  ni  lik  lər var, 
əc  nə  bi zi  ya  rət  çi  lə  rin diq  qə  ti  ni 
Azər  bay  ca  na çək  mək üçün han  sı 
la  yi  hə  lər təq  dim olu  nur?

- Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  ca  nın tu -
rizm po  ten  sialı çox ge  niş və zən  gin  dir. 
Qə  dim  lik, müasir  lik, zən  gin mə  də -
niy  yət, ye  ni tu  rizm inf  rast  ruk  tur  la  rı, 
xal  qı  mı  za xas olan mil  li ko  lo  rit, gö  zəl 
adət-ənə  nə  lər, lə  ziz mət  bəx, əs  ra  rən  giz 
tə  biət və di  gər bu ki  mi amil  lə  rin vəh  də  ti 
Azər  bay  ca  nı tu  rist  lər üçün ma  raq  lı öl -
kə  lər sı  ra  sı  na da  xil edir. An  caq bu  ra  da 
əsas mə  qam bu po  ten  sialın ge  niş audi  to -
ri  ya  la  ra çat  dı  rıl  ma  sı, düz  gün təq  di  ma  tın 
apa  rıl  ma  sı  dır. Bu məq  səd  lə in  di  yə  dək 
çox  say  lı bey  nəl  xalq sər  gi və təd  bir  lər  də 
iş  ti  rak edi  lib. Təəs  süf ki, pan  de  mi  ya ilə 
əla  qə  dar bu növ təd  bir  lər ötən il on  layn 
for  mat  da ke  çi  ril  mə  li ol  du. Möv  cud 
və  ziy  yət, ye  ni dövr və tu  rizm trend  lə -
ri rə  qəm  sal plat  for  ma  la  rın önə  mi  ni bir 
da  ha qa  bart  dı. Bu sə  bəb  dən 2020-ci il 
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Bü  ro  su Azər  bay  can Ho  tel As  so  siasi -
ya  sı ilə bir  lik  də Mil  li Ul  duz Təs  ni  fa  tı  nı 
iş  lə  yib ha  zır  la  dı. Be  lə  lik  lə, bey  nəl  xalq 
stan  dart  lar və me  yar  lar əsas gö  tü  rü  lə -
rək, elə  cə də yer  li şə  rait nə  zə  rə alı  na  raq 
ha  zır  la  nan mil  li ul  duz sis  te  mi əsa  sın  da 
ho  tel  lə  rin il  kin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si apa -
rıl  dı. Ar  tıq öl  kə  də fəaliy  yət  də olan 17 
ho  tel bu sis  te  mə uy  ğun qiy  mət  lən  di  ri  lə -
rək ul  duz də  rə  cə  si  ni əl  də edib. 

Bu pro  ses  də əsas mə  qam şəf  af  ı  ğın 
tə  min edil  mə  si idi. Ul  duz  laş  ma pro  se -
si  nin uzun çək  mə  si  nin əsas sə  bəb  lə  rin -
dən bi  ri də bu  nun  la bağ  lı idi. Məq  səd 
öl  kə  nin tu  rizm imi  ci  nin qo  run  ma  sı ol -
du  ğu üçün bu sa  hə  də dü  rüst ya  naş  ma 
müt  ləq  dir. Təəs  süf  ə qeyd et  mə  li  yəm 
ki, il  kin qiy  mət  lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən bir 
sı  ra ho  tel  lər ha  zır  da ma  lik ol  duq  la  rı 
şə  rait və tək  lif et  dik  lə  ri xid  mət  lə  rin sa -
yı və key  fiy  yə  ti  nə gö  rə id  dia et  dik  lə  ri 
ul  duz də  rə  cə  si  ni ala bil  mə  di  lər. Bu  nu 
nə  zə  rə ala  raq, Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi 
Azər  bay  can Tu  rizm Bü  ro  su və Azər -
bay  can Ho  tel As  so  siasi  ya  sı  nın iş  ti  ra  kı 
ilə ho  tel  lə  rə kon  sul  ta  tiv dəs  tə  yin gös -
tə  ril  mə  si  ni tə  min edə  cək. 

- Ha  zır  da Azər  bay  can  da, xü  su -
si  lə də böl  gə  lə  ri  miz  də tu  riz -
min in  ki  şa  fı  na ma  ne olan han  sı 
prob  lem  lər var? Siz  cə, ba  ha  lı 
aviabi  let  lər, bə  ləd  çi prob  lem  lə -
ri, res  to  ran  lar  da ka  sad men  yu, 

mə  də  ni irs abi  də  lə  ri  nin la  zı  mın -
ca təb  liğ edi  lə bil  mə  mə  si, bə  zi 
böl  gə  lər  də mü  va  fiq yol inf  rast -
ruk  tu  ru  nun ol  ma  ma  sı ki  mi ça -
tış  maz  lıq  lar bu in  ki  şa  fı lən  gi  dən 
sə  bəb sa  yı  la bi  lər  mi? 

- Azər  bay  ca  nın böl  gə  lə  ri  nin tu  rizm 
po  ten  sialı çox zən  gin və uni  kal  dır. Bu 
po  ten  sialın ən sə  mə  rə  li yol  lar  la is  ti -
fa  də  si qar  şı  da du  ran əsas məq  səd  lər -
dən  dir. Təəs  süf ki, pan  de  mi  ya za  ma  nı 
da  xi  li tu  rizm  dən is  ti  fa  də də azal  dı və 
ötən il  lər  lə mü  qa  yi  sə  də 2020-ci il üz  rə 
3 mil  yo  na ya  xın da  xi  li tu  rizm sə  fə -
ri tə  xi  rə sa  lın  dı. Ca  ri ilin əv  və  lin  dən 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin şə  hər  lə  ra  ra  sı və 
ra  yon  la  rara  sı hə  rə  kə  tin bər  pa olun -
ma  sı ilə bağ  lı qə  ra  rın  dan son  ra da  xi  li 
tu  rizm xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də bir 
qə  dər ço  xa  lıb. 

Post  pan  de  mi  ya döv  rün  də da  xi  li 
tu  rizm bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da priori  tet is  ti  qa  mət 
ola  caq, böl  gə  lə  ri  mi  zin tu  rizm ba  xı  mın -
dan in  ki  şa  fı üçün da  ha çox əhə  miy  yət 
kəsb edə  cək. 

Pan  de  mi  ya öl  kə  mi  zə ayaq açan 
vaxt  lar  da tə  rə  fi  miz  dən da  xi  li tu  riz -
mi təb  liğ et  mək, yer  li əha  li  ni öl  kə  nin 
tu  rizm im  kan  la  rın  dan ya  rar  lan  ma  ğa 
təş  viq et  mək üçün bu sa  hə  də in  ki  şa  fa 
və və  tən  daş  la  rın fəal  laş  ma  sı  na hə  dəf -
lə  nən “Ma  cə  ra ya  xın  da  dır” kam  pa  ni -
ya  sı  na start ve  ril  di. 

Son dövr  lər dün  ya  da aq  ro  tu  rizm və 
kənd tu  riz  mi da  ha çox əhə  miy  yət kəsb 
et  mə  yə baş  la  yıb. Bu tu  rizm növ  lə  ri tu -
rist  lə  rin re  gion  la  ra cəlb edil  mə  si ilə məş -
ğul  lu  ğun art  ma  sı, və  tən  daş  la  rın ri  fah 
ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, kənd əha  li  si -
nin gə  lir  lə  rin  də da  vam  lı  lı  ğa nail ol  maq, 
kənd  lər  dən miq  ra  si  ya  nın azal  dıl  ma  sı, 
mə  də  ni ir  sin və yer  li qast  ro  no  mi  ya  nın 
təb  li  ği üçün mü  hüm amil  lər  dən  dir. Öl -
kə  miz  də, xüsusən böl  gə  lə  ri  miz  də bu sa -
hə  nin in  ki  şa  fı tu  riz  min möv  sü  mi  li  yi  nin 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na və da  ya  nıq  lı  lı  ğa 
nail olun  ma  sı  na şə  rait ya  ra  da  caq  dır. 

- İş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi  lər  də 
tu  rizm po  ten  sialı  nı ne  cə qiy  mət -
lən  dir  mək olar? Bil  di  yi  miz qə  dər 
ar  tıq DTA-nın iş  ğal  dan azad edil -
miş əra  zi  lər  lə bağ  lı la  yi  hə  lə  ri var. 
Bu plan  la  rı bi  zim  lə də bö  lüş  mə  yi -
ni  zi is  tər  dik.

- 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi al  tın  da əl  də et  di  yi  miz şan  lı qə  lə  bə 
ta  ri  xi əda  lə  tin bər  pa  sı ilə ya  na  şı, bi  zim 
üçün Qa  ra  ba  ğın və Şər  qi Zən  gə  zu  run 
tu  rizm po  ten  sialın  dan fay  da  lan  maq 
im  kan  la  rı  nı aç  dı. Bu əra  zi  lər ta  ri  xən öz 
tu  rizm po  ten  sialı ilə daim diq  qət mər -
kə  zin  də olub. Təəs  süf ki, 30 il  lik iş  ğal 
müd  də  tin  də böl  gə  nin tu  rizm im  kan  la  rı, 
inf  rast  ruk  tu  ru, mə  də  ni ir  si ta  ma  mi -
lə məhv edi  lib, da  ğı  dı  lıb. Ha  zır  da biz 

di  gər döv  lət qu  rum  la  rı ilə bir  lik  də azad 
edil  miş əra  zi  lər  də tu  riz  min bər  pa  sı və 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, böl  gə  nin ye  ni tu -
rizm des  ti  na  si  ya  sı  na çev  ril  mə  si plan  la  rı 
üzə  rin  də iş  lə  yi  rik. Qa  ra  ba  ğın mil  li və 
təh  lü  kə  siz tu  rizm zo  na  sı ki  mi ta  nı  dıl -
ma  sı  na nail ol  maq üçün uzun  müd  dət  li 
st  ra  te  gi  ya  nın ha  zır  lan  ma  sı və mər  hə  lə  li 
şə  kil  də ic  ra  sı zə  ru  ri  dir. Bü  töv  lük  də Qa -
ra  bağ re  gionu, xü  su  si  lə də Şu  şa, Had  rut, 
Fü  zu  li, Su  qo  vu  şan, Şər  qi Zən  gə  zur böl -
gə  lə  ri tu  riz  min müx  tə  lif növ  lə  ri  nin - eko, 
sağ  lam  lıq, mə  də  ni, tə  biət, dağ və qış 
tu  riz  mi  nin in  ki  şa  fı üz  rə zən  gin re  surs  la -
ra, ge  niş im  kan  la  ra ma  lik  dir. 

Bu mə  na  da Ağ  da  mı qeyd et  mə -
yə xü  su  si eh  ti  yac var. Ur  bi  si  də mə  ruz 
qal  mış bu şə  hə  rin ta  ma  mi  lə ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı, iş  gü  zar tu  rizm mər  kə  zi  nə 
çev  ril  mə  si pla  nı var. Al  ban mə  bəd  lə  ri, 
Qa  ra  bağ xan  lı  ğı  nın ir  si, İpək yo  lu ki  mi 
mə  də  ni tu  rizm məh  sul  la  rı bu  ra  nın zən -
gin mə  də  ni tu  rizm po  ten  sialın  dan xə  bər 
ve  rir. Məhz bu qeyd olu  nan re  surs  la  ra 
əsa  sən mü  va  fiq tu  rizm məh  sul  la  rı  nın 
və “Zə  fər marş  rut  la  rı” kon  sep  si  ya  sı 
çər  çi  və  sin  də la  yi  hə  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur. 

Ümu  mi  lik  də qeyd edə bi  lə  rik ki, 
azad edil  miş əra  zi  lə  rə 2025-ci ilə qə  dər 
1 mil  yo  na ya  xın yer  li və xa  ri  ci tu  ris  tin 
sə  fər edə  cə  yi plan  laş  dı  rı  lır. 

- Tu  rizm sa  hə  sin  də da  ha bö  yük 
in  ki  şa  fa nail ol  maq üçün qa  nun -
ve  ri  ci  lik  də hər han  sı də  yi  şik  lik  lə  rə 
eh  ti  yac var  mı? Agent  lik özü son 
il  lər  də han  sı  sa nor  ma  tiv sə  nəd  lə -
rin qə  bu  lu ilə bağ  lı tək  lif  ər irə  li 
sü  rüb  mü?

-  Bil  di  yi  niz ki  mi, ha  zır  da “Tu  rizm 
haq  qın  da” qüv  və  də olan Qa  nun 1999-cu 
il  də qə  bul olu  nub. Ötən müd  dət ər  zin  də 
döv  lət sə  viy  yə  sin  də öl  kə  miz  də tu  riz  min 
in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də ge  niş  miq  yas  lı iş  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Tu  riz  min öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın apa  rı  cı sa  hə  si  nə çev  ril  mə  si 
priori  tet məq  səd ki  mi qar  şı  ya qo  yu  lub. 

Bu  nun  la ya  na  şı, bü  tün dün  ya  da 
ol  du  ğu ki  mi, öl  kə  miz  də də tu  rizm 
üz  rə ye  ni in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri for  ma -
la  şıb. Həm  çi  nin Azər  bay  can  da son 
il  lər  də bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra ca  vab 

ve  rən tu  rizm inf  rast  ruk  tu  ru və tu  rizm 
xid  mət  lə  ri ya  ra  dı  lıb. Di  na  mik də  yi  şən 
in  ki  şaf ten  den  si  ya  la  rı, ye  ni qlo  bal ça -
ğı  rış  lar, müasir bey  nəl  xalq stan  dart  lar, 
öl  kə  mi  zin tu  rizm po  ten  sialı  nın is  ti  fa  də 
im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si ki  mi 
amil  lər bu sa  hə  də qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı 
və döv  lət tən  zim  lən  mə  si üz  rə ye  ni ya -
naş  ma tə  ləb edir  di. Qeyd et  di  yi  miz ye  ni 
ya  naş  ma ye  ni tu  rizm mü  na  si  bət  lə  ri  ni və 
for  ma  laş  maq  da olan tu  rizm sə  na  ye  si  nin 
tən  zim  lə  mə me  xa  nizm  lə  ri  ni, tu  rizm eh -
ti  yat  la  rı  nın sə  mə  rə  li is  ti  fa  də qay  da  la  rı  nı 
və di  gər mə  sə  lə  lə  ri müəy  yən edən ye  ni 
qa  nun la  yi  hə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı  nı zə  ru  ri 
et  di. 

 Tu  rizm haq  qın  da qa  nun la  yi  hə  si ca -
ri ilin de  kab  rın 14-də ar  tıq Mil  li Məc  li  sin 
ple  nar ic  la  sın  da bi  rin  ci oxu  nuş  da təs  diq 

edi  lib. Für  sət  dən is  ti  fa  də edib, hör  mət  li 
spi  ker Sa  hi  bə Qafarovaya və hör  mət  li 
mil  lət və  kil  lə  ri  mi  zə tu  rizm mə  sə  lə  si  ni 
daim diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  dıq  la  rı  na, 
qa  nun la  yi  hə  si  nin mü  za  ki  rə  sin  də ak  tiv 
iş  ti  rak et  dik  lə  ri  nə, elə  cə də ilk oxu  nuş -
dan qa  nun la  yi  hə  si  nin le  hi  nə səs ver  dik -
lə  ri  nə gö  rə tə  şək  kür edi  rəm. 

Ümu  miy  yət  lə, Mil  li Məc  li  sin üzv -
lə  ri  nin bi  zə dəs  tə  yi çox va  cib  dir. On  lar 
yal  nız qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də de  yil, 
hər za  man tu  riz  min ak  tual mə  sə  lə  lə  ri  ni 
səs  lən  di  rə  rək ic  ti  maiy  yə  ti mə  lu  mat  lan -
dı  rır  lar. İs  tər bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də, is -
tərsə də se  çi  ci  lər  lə gö  rüş  lər  də bu sahəyə 
toxunurlar. Bu sə  bəb  dən fak  ti  ki ola  raq 
mil  lət və  kil  lə  ri  ni tu  rizm sə  fir  lə  ri də ad -
lan  dır  maq olar. 

Qa  nun la  yi  hə  si haq  qın  da isə qeyd 
edə bi  lə  rəm ki, la  yi  hə “meh  man  xa -
na” ka  te  qo  ri  ya  sı  na aid olan yer  ləş  mə 
va  si  tə  lə  ri üçün ul  duz  laş  ma  nın məc -
bu  ri ol  ma  sı, öl  kə  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
tu  ro  pe  ra  tor və tu  ra  gent  lər üçün mül  ki 
mə  su  liy  yət sı  ğor  ta  sı  nın müəy  yən edil -
mə  si, tu  rizm bə  ləd  çi  li  yi üz  rə ser  ti  fi -
kat  laş  dır  ma, tu  rizm as  so  siasi  ya  la  rı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı, rek  reasi  ya zo  na  la  rı, tu  rist -
lə  rə yar  dım mər  kəz  lə  ri  nin for  ma  laş  dı -
rıl  ma  sı və s. bu ki  mi va  cib mə  sə  lə  lə  ri 
əha  tə edə  cək. Ey  ni za  man  da, bü  tün bu 
me  xa  nizm  lər da  ya  nıq  lı və mə  su  liy  yət -
li tu  riz  min in  ki  şa  fı  na xid  mət edə  rək 
tu  rizm sə  na  ye  si sub  yekt  lə  ri üzə  rin  də 
ağır öh  də  lik  lər ya  rat  ma  dan tu  rizm 
sə  na  ye  sin  də ba  zar qiy  mət  lə  ri  nin for -
ma  laş  ma  sı  na, xid  mət key  fiy  yə  ti  nin ar -

tı  rıl  ma  sı  na və is  teh  lak  çı hü  quq  la  rı  nın 
qo  run  ma  sı  na öz tə  si  ri  ni gös  tə  rə  cək. 

İna  nı  rıq ki, ye  ni qa  nun tu  rizm sek  to -
run  da da  vam  lı iq  ti  sa  di fəal  lı  ğı dəs  tək  lə -
yə  rək sə  na  ye  nin, döv  lət or  qan  la  rı  nın və 
tu  rist  lə  rin mə  su  liy  yət  li dav  ra  nı  şı üçün 
əsas  lar ya  ra  da  caq.  

Qa  nun la  yi  hə  sin  də qeyd olu  nan va -
cib mə  qam  lar  dan bi  ri də öl  kə  nin tu  rizm 
eh  ti  yat  la  rı və sə  na  ye  si ba  rə  də mə  lu  mat -
la  rı özün  də eh  ti  va edən va  hid tu  rizm 
in  for  ma  si  ya ba  za  sı ro  lu  nu oy  na  ya  caq 
Tu  rizm Re  yest  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

Əmi  nik ki, tu  rizm üz  rə ye  ni qa  nun 
la  yi  hə  si öl  kə  miz  də da  ya  nıq  lı tu  riz  min 
in  ki  şa  fı  na nail ol  maq is  ti  qa  mə  tin  də mü -
hüm ad  dım ola  caq və bu sa  hə  də möh -
kəm hü  qu  qi ba  za ro  lu  nu oy  na  ya  caq. 
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Bü  ro  su Azər  bay  can Ho  tel As  so  siasi -
ya  sı ilə bir  lik  də Mil  li Ul  duz Təs  ni  fa  tı  nı 
iş  lə  yib ha  zır  la  dı. Be  lə  lik  lə, bey  nəl  xalq 
stan  dart  lar və me  yar  lar əsas gö  tü  rü  lə -
rək, elə  cə də yer  li şə  rait nə  zə  rə alı  na  raq 
ha  zır  la  nan mil  li ul  duz sis  te  mi əsa  sın  da 
ho  tel  lə  rin il  kin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si apa -
rıl  dı. Ar  tıq öl  kə  də fəaliy  yət  də olan 17 
ho  tel bu sis  te  mə uy  ğun qiy  mət  lən  di  ri  lə -
rək ul  duz də  rə  cə  si  ni əl  də edib. 

Bu pro  ses  də əsas mə  qam şəf  af  ı  ğın 
tə  min edil  mə  si idi. Ul  duz  laş  ma pro  se -
si  nin uzun çək  mə  si  nin əsas sə  bəb  lə  rin -
dən bi  ri də bu  nun  la bağ  lı idi. Məq  səd 
öl  kə  nin tu  rizm imi  ci  nin qo  run  ma  sı ol -
du  ğu üçün bu sa  hə  də dü  rüst ya  naş  ma 
müt  ləq  dir. Təəs  süf  ə qeyd et  mə  li  yəm 
ki, il  kin qiy  mət  lən  dir  mə  lə  rə əsa  sən bir 
sı  ra ho  tel  lər ha  zır  da ma  lik ol  duq  la  rı 
şə  rait və tək  lif et  dik  lə  ri xid  mət  lə  rin sa -
yı və key  fiy  yə  ti  nə gö  rə id  dia et  dik  lə  ri 
ul  duz də  rə  cə  si  ni ala bil  mə  di  lər. Bu  nu 
nə  zə  rə ala  raq, Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi 
Azər  bay  can Tu  rizm Bü  ro  su və Azər -
bay  can Ho  tel As  so  siasi  ya  sı  nın iş  ti  ra  kı 
ilə ho  tel  lə  rə kon  sul  ta  tiv dəs  tə  yin gös -
tə  ril  mə  si  ni tə  min edə  cək. 

- Ha  zır  da Azər  bay  can  da, xü  su -
si  lə də böl  gə  lə  ri  miz  də tu  riz -
min in  ki  şa  fı  na ma  ne olan han  sı 
prob  lem  lər var? Siz  cə, ba  ha  lı 
aviabi  let  lər, bə  ləd  çi prob  lem  lə -
ri, res  to  ran  lar  da ka  sad men  yu, 

mə  də  ni irs abi  də  lə  ri  nin la  zı  mın -
ca təb  liğ edi  lə bil  mə  mə  si, bə  zi 
böl  gə  lər  də mü  va  fiq yol inf  rast -
ruk  tu  ru  nun ol  ma  ma  sı ki  mi ça -
tış  maz  lıq  lar bu in  ki  şa  fı lən  gi  dən 
sə  bəb sa  yı  la bi  lər  mi? 

- Azər  bay  ca  nın böl  gə  lə  ri  nin tu  rizm 
po  ten  sialı çox zən  gin və uni  kal  dır. Bu 
po  ten  sialın ən sə  mə  rə  li yol  lar  la is  ti -
fa  də  si qar  şı  da du  ran əsas məq  səd  lər -
dən  dir. Təəs  süf ki, pan  de  mi  ya za  ma  nı 
da  xi  li tu  rizm  dən is  ti  fa  də də azal  dı və 
ötən il  lər  lə mü  qa  yi  sə  də 2020-ci il üz  rə 
3 mil  yo  na ya  xın da  xi  li tu  rizm sə  fə -
ri tə  xi  rə sa  lın  dı. Ca  ri ilin əv  və  lin  dən 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin şə  hər  lə  ra  ra  sı və 
ra  yon  la  rara  sı hə  rə  kə  tin bər  pa olun -
ma  sı ilə bağ  lı qə  ra  rın  dan son  ra da  xi  li 
tu  rizm xid  mət  lə  rin  dən is  ti  fa  də bir 
qə  dər ço  xa  lıb. 

Post  pan  de  mi  ya döv  rün  də da  xi  li 
tu  rizm bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da priori  tet is  ti  qa  mət 
ola  caq, böl  gə  lə  ri  mi  zin tu  rizm ba  xı  mın -
dan in  ki  şa  fı üçün da  ha çox əhə  miy  yət 
kəsb edə  cək. 

Pan  de  mi  ya öl  kə  mi  zə ayaq açan 
vaxt  lar  da tə  rə  fi  miz  dən da  xi  li tu  riz -
mi təb  liğ et  mək, yer  li əha  li  ni öl  kə  nin 
tu  rizm im  kan  la  rın  dan ya  rar  lan  ma  ğa 
təş  viq et  mək üçün bu sa  hə  də in  ki  şa  fa 
və və  tən  daş  la  rın fəal  laş  ma  sı  na hə  dəf -
lə  nən “Ma  cə  ra ya  xın  da  dır” kam  pa  ni -
ya  sı  na start ve  ril  di. 

Son dövr  lər dün  ya  da aq  ro  tu  rizm və 
kənd tu  riz  mi da  ha çox əhə  miy  yət kəsb 
et  mə  yə baş  la  yıb. Bu tu  rizm növ  lə  ri tu -
rist  lə  rin re  gion  la  ra cəlb edil  mə  si ilə məş -
ğul  lu  ğun art  ma  sı, və  tən  daş  la  rın ri  fah 
ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, kənd əha  li  si -
nin gə  lir  lə  rin  də da  vam  lı  lı  ğa nail ol  maq, 
kənd  lər  dən miq  ra  si  ya  nın azal  dıl  ma  sı, 
mə  də  ni ir  sin və yer  li qast  ro  no  mi  ya  nın 
təb  li  ği üçün mü  hüm amil  lər  dən  dir. Öl -
kə  miz  də, xüsusən böl  gə  lə  ri  miz  də bu sa -
hə  nin in  ki  şa  fı tu  riz  min möv  sü  mi  li  yi  nin 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı  na və da  ya  nıq  lı  lı  ğa 
nail olun  ma  sı  na şə  rait ya  ra  da  caq  dır. 

- İş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi  lər  də 
tu  rizm po  ten  sialı  nı ne  cə qiy  mət -
lən  dir  mək olar? Bil  di  yi  miz qə  dər 
ar  tıq DTA-nın iş  ğal  dan azad edil -
miş əra  zi  lər  lə bağ  lı la  yi  hə  lə  ri var. 
Bu plan  la  rı bi  zim  lə də bö  lüş  mə  yi -
ni  zi is  tər  dik.

- 44 gün  lük Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də Ali 
Baş Ko  man  dan İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər -
li  yi al  tın  da əl  də et  di  yi  miz şan  lı qə  lə  bə 
ta  ri  xi əda  lə  tin bər  pa  sı ilə ya  na  şı, bi  zim 
üçün Qa  ra  ba  ğın və Şər  qi Zən  gə  zu  run 
tu  rizm po  ten  sialın  dan fay  da  lan  maq 
im  kan  la  rı  nı aç  dı. Bu əra  zi  lər ta  ri  xən öz 
tu  rizm po  ten  sialı ilə daim diq  qət mər -
kə  zin  də olub. Təəs  süf ki, 30 il  lik iş  ğal 
müd  də  tin  də böl  gə  nin tu  rizm im  kan  la  rı, 
inf  rast  ruk  tu  ru, mə  də  ni ir  si ta  ma  mi -
lə məhv edi  lib, da  ğı  dı  lıb. Ha  zır  da biz 

di  gər döv  lət qu  rum  la  rı ilə bir  lik  də azad 
edil  miş əra  zi  lər  də tu  riz  min bər  pa  sı və 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, böl  gə  nin ye  ni tu -
rizm des  ti  na  si  ya  sı  na çev  ril  mə  si plan  la  rı 
üzə  rin  də iş  lə  yi  rik. Qa  ra  ba  ğın mil  li və 
təh  lü  kə  siz tu  rizm zo  na  sı ki  mi ta  nı  dıl -
ma  sı  na nail ol  maq üçün uzun  müd  dət  li 
st  ra  te  gi  ya  nın ha  zır  lan  ma  sı və mər  hə  lə  li 
şə  kil  də ic  ra  sı zə  ru  ri  dir. Bü  töv  lük  də Qa -
ra  bağ re  gionu, xü  su  si  lə də Şu  şa, Had  rut, 
Fü  zu  li, Su  qo  vu  şan, Şər  qi Zən  gə  zur böl -
gə  lə  ri tu  riz  min müx  tə  lif növ  lə  ri  nin - eko, 
sağ  lam  lıq, mə  də  ni, tə  biət, dağ və qış 
tu  riz  mi  nin in  ki  şa  fı üz  rə zən  gin re  surs  la -
ra, ge  niş im  kan  la  ra ma  lik  dir. 

Bu mə  na  da Ağ  da  mı qeyd et  mə -
yə xü  su  si eh  ti  yac var. Ur  bi  si  də mə  ruz 
qal  mış bu şə  hə  rin ta  ma  mi  lə ye  ni  dən 
qu  rul  ma  sı, iş  gü  zar tu  rizm mər  kə  zi  nə 
çev  ril  mə  si pla  nı var. Al  ban mə  bəd  lə  ri, 
Qa  ra  bağ xan  lı  ğı  nın ir  si, İpək yo  lu ki  mi 
mə  də  ni tu  rizm məh  sul  la  rı bu  ra  nın zən -
gin mə  də  ni tu  rizm po  ten  sialın  dan xə  bər 
ve  rir. Məhz bu qeyd olu  nan re  surs  la  ra 
əsa  sən mü  va  fiq tu  rizm məh  sul  la  rı  nın 
və “Zə  fər marş  rut  la  rı” kon  sep  si  ya  sı 
çər  çi  və  sin  də la  yi  hə  lə  rin ha  zır  lan  ma  sı 
nə  zər  də tu  tu  lur. 

Ümu  mi  lik  də qeyd edə bi  lə  rik ki, 
azad edil  miş əra  zi  lə  rə 2025-ci ilə qə  dər 
1 mil  yo  na ya  xın yer  li və xa  ri  ci tu  ris  tin 
sə  fər edə  cə  yi plan  laş  dı  rı  lır. 

- Tu  rizm sa  hə  sin  də da  ha bö  yük 
in  ki  şa  fa nail ol  maq üçün qa  nun -
ve  ri  ci  lik  də hər han  sı də  yi  şik  lik  lə  rə 
eh  ti  yac var  mı? Agent  lik özü son 
il  lər  də han  sı  sa nor  ma  tiv sə  nəd  lə -
rin qə  bu  lu ilə bağ  lı tək  lif  ər irə  li 
sü  rüb  mü?

-  Bil  di  yi  niz ki  mi, ha  zır  da “Tu  rizm 
haq  qın  da” qüv  və  də olan Qa  nun 1999-cu 
il  də qə  bul olu  nub. Ötən müd  dət ər  zin  də 
döv  lət sə  viy  yə  sin  də öl  kə  miz  də tu  riz  min 
in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də ge  niş  miq  yas  lı iş  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Tu  riz  min öl  kə iq  ti  sa -
diy  ya  tı  nın apa  rı  cı sa  hə  si  nə çev  ril  mə  si 
priori  tet məq  səd ki  mi qar  şı  ya qo  yu  lub. 

Bu  nun  la ya  na  şı, bü  tün dün  ya  da 
ol  du  ğu ki  mi, öl  kə  miz  də də tu  rizm 
üz  rə ye  ni in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri for  ma -
la  şıb. Həm  çi  nin Azər  bay  can  da son 
il  lər  də bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra ca  vab 

ve  rən tu  rizm inf  rast  ruk  tu  ru və tu  rizm 
xid  mət  lə  ri ya  ra  dı  lıb. Di  na  mik də  yi  şən 
in  ki  şaf ten  den  si  ya  la  rı, ye  ni qlo  bal ça -
ğı  rış  lar, müasir bey  nəl  xalq stan  dart  lar, 
öl  kə  mi  zin tu  rizm po  ten  sialı  nın is  ti  fa  də 
im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si ki  mi 
amil  lər bu sa  hə  də qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı 
və döv  lət tən  zim  lən  mə  si üz  rə ye  ni ya -
naş  ma tə  ləb edir  di. Qeyd et  di  yi  miz ye  ni 
ya  naş  ma ye  ni tu  rizm mü  na  si  bət  lə  ri  ni və 
for  ma  laş  maq  da olan tu  rizm sə  na  ye  si  nin 
tən  zim  lə  mə me  xa  nizm  lə  ri  ni, tu  rizm eh -
ti  yat  la  rı  nın sə  mə  rə  li is  ti  fa  də qay  da  la  rı  nı 
və di  gər mə  sə  lə  lə  ri müəy  yən edən ye  ni 
qa  nun la  yi  hə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı  nı zə  ru  ri 
et  di. 

 Tu  rizm haq  qın  da qa  nun la  yi  hə  si ca -
ri ilin de  kab  rın 14-də ar  tıq Mil  li Məc  li  sin 
ple  nar ic  la  sın  da bi  rin  ci oxu  nuş  da təs  diq 

edi  lib. Für  sət  dən is  ti  fa  də edib, hör  mət  li 
spi  ker Sa  hi  bə Qafarovaya və hör  mət  li 
mil  lət və  kil  lə  ri  mi  zə tu  rizm mə  sə  lə  si  ni 
daim diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  dıq  la  rı  na, 
qa  nun la  yi  hə  si  nin mü  za  ki  rə  sin  də ak  tiv 
iş  ti  rak et  dik  lə  ri  nə, elə  cə də ilk oxu  nuş -
dan qa  nun la  yi  hə  si  nin le  hi  nə səs ver  dik -
lə  ri  nə gö  rə tə  şək  kür edi  rəm. 

Ümu  miy  yət  lə, Mil  li Məc  li  sin üzv -
lə  ri  nin bi  zə dəs  tə  yi çox va  cib  dir. On  lar 
yal  nız qa  nun  ve  ri  ci  lik sa  hə  sin  də de  yil, 
hər za  man tu  riz  min ak  tual mə  sə  lə  lə  ri  ni 
səs  lən  di  rə  rək ic  ti  maiy  yə  ti mə  lu  mat  lan -
dı  rır  lar. İs  tər bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də, is -
tərsə də se  çi  ci  lər  lə gö  rüş  lər  də bu sahəyə 
toxunurlar. Bu sə  bəb  dən fak  ti  ki ola  raq 
mil  lət və  kil  lə  ri  ni tu  rizm sə  fir  lə  ri də ad -
lan  dır  maq olar. 

Qa  nun la  yi  hə  si haq  qın  da isə qeyd 
edə bi  lə  rəm ki, la  yi  hə “meh  man  xa -
na” ka  te  qo  ri  ya  sı  na aid olan yer  ləş  mə 
va  si  tə  lə  ri üçün ul  duz  laş  ma  nın məc -
bu  ri ol  ma  sı, öl  kə  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
tu  ro  pe  ra  tor və tu  ra  gent  lər üçün mül  ki 
mə  su  liy  yət sı  ğor  ta  sı  nın müəy  yən edil -
mə  si, tu  rizm bə  ləd  çi  li  yi üz  rə ser  ti  fi -
kat  laş  dır  ma, tu  rizm as  so  siasi  ya  la  rı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı, rek  reasi  ya zo  na  la  rı, tu  rist -
lə  rə yar  dım mər  kəz  lə  ri  nin for  ma  laş  dı -
rıl  ma  sı və s. bu ki  mi va  cib mə  sə  lə  lə  ri 
əha  tə edə  cək. Ey  ni za  man  da, bü  tün bu 
me  xa  nizm  lər da  ya  nıq  lı və mə  su  liy  yət -
li tu  riz  min in  ki  şa  fı  na xid  mət edə  rək 
tu  rizm sə  na  ye  si sub  yekt  lə  ri üzə  rin  də 
ağır öh  də  lik  lər ya  rat  ma  dan tu  rizm 
sə  na  ye  sin  də ba  zar qiy  mət  lə  ri  nin for -
ma  laş  ma  sı  na, xid  mət key  fiy  yə  ti  nin ar -

tı  rıl  ma  sı  na və is  teh  lak  çı hü  quq  la  rı  nın 
qo  run  ma  sı  na öz tə  si  ri  ni gös  tə  rə  cək. 

İna  nı  rıq ki, ye  ni qa  nun tu  rizm sek  to -
run  da da  vam  lı iq  ti  sa  di fəal  lı  ğı dəs  tək  lə -
yə  rək sə  na  ye  nin, döv  lət or  qan  la  rı  nın və 
tu  rist  lə  rin mə  su  liy  yət  li dav  ra  nı  şı üçün 
əsas  lar ya  ra  da  caq.  

Qa  nun la  yi  hə  sin  də qeyd olu  nan va -
cib mə  qam  lar  dan bi  ri də öl  kə  nin tu  rizm 
eh  ti  yat  la  rı və sə  na  ye  si ba  rə  də mə  lu  mat -
la  rı özün  də eh  ti  va edən va  hid tu  rizm 
in  for  ma  si  ya ba  za  sı ro  lu  nu oy  na  ya  caq 
Tu  rizm Re  yest  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

Əmi  nik ki, tu  rizm üz  rə ye  ni qa  nun 
la  yi  hə  si öl  kə  miz  də da  ya  nıq  lı tu  riz  min 
in  ki  şa  fı  na nail ol  maq is  ti  qa  mə  tin  də mü -
hüm ad  dım ola  caq və bu sa  hə  də möh -
kəm hü  qu  qi ba  za ro  lu  nu oy  na  ya  caq. 
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Azərbaycan hakimiyyətinin, 
Prezident İlham Əliyevin, ölkənin 
Birinci vitse-prezidenti Meh-
riban xanım Əliyevanın apardığı 
daxili və xarici siyasətdə dövlətin 
təhlükəsizliyi, suverenliyinin 
qorunması, insanların rifahı  
mühüm əhəmiyyət kəsb edən 
istiqamət kimi daim nəzarətdədir. 

Bu prin  sip  lə  ri hə  ya  ta ke  çir  mək 
üçün re  gional təh  lü  kə  siz  li  yə təh  di -
din qar  şı  sı  nı al  maq həm də bey  nəl -
xalq təh  lü  kə  siz  lik de  mək  dir. Məhz 
bu ba  xım  dan ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər, 
ve  ri  lən bə  ya  nat  lar dün  ya ic  ti  maiy -
yə  ti tə  rə  fin  dən an  la  yış  la qar  şı  la  nır 
və Azər  bay  ca  nın haqq sə  si mö  tə  bər 
kür  sü  lər  də dəs  tək  lə  nir.

Azər  bay  can əra  zi bü  töv  lü  yü  nün 
bər  pa  sı ilə bağ  lı 44 gün  lük mü  ha  ri -
bə  də zə  fər çal  dı. Ar  tıq mü  ha  ri  bə  nin 
ge  niş  miq  yas  lı hər  bi əmə  liy  yat  lar 
fa  za  sı ba  şa ça  tıb, la  kin biz şa  hi  di 
olu  ruq ki, in  for  ma  si  ya və dip  lo  ma -
tik dias  por  lar sə  viy  yə  sin  də mü  ha  ri -
bə da  vam edir. Təq  di  rə  la  yiq hal  dır 

ki, cə  nab İl  ham Əli  ye  vin qə  tiy  yət  lə 
apar  dı  ğı bu mü  ba  ri  zə  də həm də 
par  la  men  tin - Mil  li Məc  li  sin spi -
ke  ri Sa  hi  bə xa  nım Qa  fa  ro  va  nın, 
onun rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri  nin, par  la  ment  lə  ra  ra  sı iş  çi 
qrup  la  rı  nın ro  lu da  nıl  maz  dır. Bu  na 
no  yab  rın 28-də Mad  rid  də Qo  şul -
ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Par  la  ment  lər 
Şə  bə  kə  si  nin tə  sis ic  la  sı  nı mi  sal 
gös  tər  mək olar, yə  ni par  la  ment də 
bu gün in  for  ma  si  ya mü  ha  ri  bə  si  nin 
önün  də ge  dən qu  rum  la  rın ən mü -
hüm  lə  rin  dən  dir. 

Ar  tıq bü  tün bey  nəl  xalq gö  rüş -
lər  də Azər  bay  ca  nın haqq sə  si dəs -
tək  lə  nir və biz daim irə  li  yə doğ  ru 
ad  dım  lar atı  rıq. La  kin təəs  süf  ə 
qeyd et  mək la  zım  dır ki, Er  mə  nis -
tan məğ  lub tə  rəf ol  sa da, öz ne  qa  tiv 
fəaliy  yə  ti  ni ye  nə də da  vam et  dir -
mək  də  dir

 Pa  şin  yan son çı  xış  la  rın  da tə -
rəf  da  şı ad  lan  dır  dı  ğı Ru  si  ya  nın bu 
mə  sə  lə  nin həl  li  nə bir  mə  na  lı ya -
naş  ma  dı  ğı  nı gös  tər  mə  yə ça  lı  şır və 
bu  nu do  la  yı yol  lar  la mü  xa  li  fə  tin 
si  ya  si ge  di  şi ki  mi gös  tə  rə  rək iki 
öl  kə ara  sın  da  kı mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə 
Qər  bi cəlb et  mək is  ti  qa  mə  tin  də hə -
rə  kət  lər edir. 

Er  mə  ni rəh  bər  li  yi  nin əsas is  tə  yi 
odur ki, gö  rüş  lər Qər  bin pat  ro  naj  lı -
ğı al  tın  da ke  çi  ril  sin və əsas mə  qam 
ki  mi in  san haq  la  rı, qon  dar  ma qu  ru -
mun “sta  tu  su” gün  dəm  də ol  sun və 
bu  na da in  san haq  la  rı do  nu gey  di -
ril  sin. La  kin Ru  si  ya Er  mə  nis  ta  nın 
baş na  zi  ri Pa  şin  ya  nın han  sı si  ya  si 
oyun  lar qur  du  ğu  nu təh  lil edir və 
pro  ses  lə  ri nə  za  rət  də sax  la  ma  ğa 
ça  lı  şır.

Ru  si  ya da öz növ  bə  sin  də ATƏT-
in Minsk qru  pu  nun həm  sədr öl  kə -
lə  rin  dən bi  ri ki  mi re  gion  da ge  dən 
pro  ses  lər  dən kə  nar  da qal  maq 

is  tə  mir və hət  a ən va  cib açar fi  qur 
ki  mi çı  xış edir.

Bü  tün bun  la  ra bax  ma  ya  raq, 
Azər  bay  can qa  lib öl  kə  dir və şərt  lə  ri 
dik  tə edən tə  rəf  dir. Ona gö  rə də 
öl  kə  miz təm  kin  li şə  kil  də öz si  ya  sə -
ti  ni sər  gi  lə  yir. Mə  lum  dur ki, So  çi 
gö  rü  şün  də də Azər  bay  can ola  raq 
əsas məq  sə  di  miz sər  həd  lə  rin müəy -
yən edil  mə  si, tək  lif olun  muş “3+3” 
for  ma  tı  nın real  laş  ma  sı, 10 no  yabr 
sa  zi  şi  nin müd  dəala  rı  nın ye  ri  nə 
ye  ti  ril  mə me  xa  niz  mi  nin də  qiq  ləş  di -
ril  mə  si  dir. Re  gion  da baş ve  rən pro -
ses  lər  də Qər  bin də, Ru  si  ya  nın da öz 
st  ra  te  ji ma  raq  la  rı möv  cud  dur. Kim -
lə  rə  sə xoş gəl  mə  sə də, Azər  bay  can 
müs  tə  qil si  ya  sət apa  ran bir öl  kə  dir. 
Bu  na gö  rə də bü  tün tə  rəf  ər  lə bə  ra -
bər  hü  quq  lu müs  tə  vi  də da  nı  şıq  lar 
apa  rır. Öl  kə  mi  zin xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin 
əsa  sın  da əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zün ta -
nın  ma  sı  nı qə  bul et  dir  mək da  ya  nır.

Er  mə  nis  tan baş na  zi  ri  nin çı  xış  la -
rı an  caq da  xi  li audi  to  ri  ya  ya he  sab -
la  nıb və bu fi  kir  lər spe  kul  ya  si  ya 
xa  rak  te  ri da  şı  yır. Çün  ki Er  mə  nis  tan 
məğ  lub öl  kə  dir. Pa  şin  yan məğ  lub 
öl  kə  nin baş  çı  sı ki  mi öz nü  fu  zu  nu 
qal  dır  maq, ha  ki  miy  yə  ti  ni qo  ru  maq 
üçün çı  xış  lar edir, apar  dı  ğı da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sət  də  ki yan  lış  lıq  la  rı 
və  tən  daş  la  rı  na sı  rı  maq is  tə  yir, bu  na 
isə mü  xa  lif qüv  və  lə  rin ma  ne  çi -
lik tö  rət  di  kləri  ni gös  tə  rir. Am  ma 
əsl real  lıq da  nı  şıq  lar ma  sa  sın  da  kı 
möv  zu  lar  dır. Er  mə  nis  tan tə  rə  fi 
bu real  lıq  la  rı qə  bul et  mə  yə məc -
bur  dur, çün  ki əks hal  da re  gional 
təh  did  lər bö  yük qlo  bal təh  did  lə  rə 
çev  ri  lə bi  lər.

Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti cə  nab Rə  cəb 
Tay  yib Ər  do  ğa  nın tək  li  fi ilə 6-lıq 
plat  for  ma  nın ya  ra  dıl  ma  sı ide  ya  sı 
re  gional və qlo  bal təh  lü  kə  siz  li  yə 
təh  di  din qar  şı  sı  nı ala bi  lə  cək mü -

Arzu Nağıyev
Milli Məclisin deputatı

Daxili və xarici siyasətimiz  
Azərbaycan xalqının rifahına hesablanıb



    NOYABR-DEKABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  81   

ZƏFƏR

hüm amil  dir. Bu, ilk növ  bə  də Er -
mə  nis  ta  nın xey  ri  nə ol  maq  la ya  na  şı, 
6 döv  lə  tin hər bi  ri üçün la  büd  dür. 
Dəh  liz  lə  rin açıl  ma  sı, sər  həd  lə  rin 
de  li  mi  ta  si  ya və de  mar  ka  si  ya mə -
sə  lə  lə  ri, hət  a sər  həd  lə  rin açıl  ma  sı 
eh  ti  ma  lı da bu  ra  da öz həl  li  ni ta  pa 
bi  lər. Mə  lum  dur ki, 44 gün  lük 
mü  ha  ri  bə  də Tür  ki  yə Azər  bay  ca  nı 
mə  nə  vi-psi  xo  lo  ji cə  hət  dən dəs  tək -
lə  mək  lə, ey  ni za  man  da, Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin apar  dı  ğı in  for  ma  si -
ya mü  ha  ri  bə  sin  də də bi  zim  lə ol  du. 
Qar  daş öl  kə NA  TO blo  ku  na da  xil 
olan döv  lət ki  mi is  tər türk və mü  səl -
man dün  ya  sın  da, is  tər  sə də nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da mə  nə  vi-si -
ya  si dəs  tək nü  ma  yiş et  dir  di.

Tür  ki  yə-Azər  bay  can mü  na  si -
bət  lə  rin  də hər iki döv  lə  tin li  der  lə  ri -
nin şəx  si mü  na  si  bət  lə  ri  nin də ro  lu 
mü  hüm  dür: “Nə qə  dər de  sə  lər də 
ki, xa  ri  ci si  ya  sət  də dost  luq ümu  mi 
ma  raq  lar  dan baş  la  yır, bi  zim tim  sa -
lı  mız  da gös  tə  rə bil  dik ki, dost  luq 
və qar  daş  lıq mü  na  si  bə  ti də müm -
kün  dür və “iki döv  lət, bir mil  lət” 
ol  maq da müm  kün  dür. Azər  bay  ca -
nın qə  lə  bə  si bu  nu bir da  ha möh -
kəm  lət  di, Ba  kı və An  ka  ra ara  sın -

da  kı mü  na  si  bə  ti ar  tıq bey  nəl  xalq 
me  qa  la  yi  hə  lə  rin ic  ra  sı  na, lo  gis  ti  ka, 
tu  rizm, bir  gə plat  for  ma  la  rın ya  ra -
dıl  ma  sı  na yö  nəlt  di. Ar  tıq bu  nun 
ger  çək  ləş  mə  si  nin şa  hi  di olu  ruq və 
ya  xın za  man  lar  da da ola  ca  ğıq”.

Türk  mə  nis  ta  nın pay  tax  tı Aş  qa -
bad  da İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki -
la  tı  nın (İƏT) 15-ci Zir  və Gö  rü  şün -
də qə  bul edi  lən ye  kun sə  nəd  də 
Azər  bay  ca  nın ma  raq  la  rı  na uy  ğun 
müd  dəalar öz ək  si  ni ta  pıb. Bə -
yan  na  mə  də Azər  bay  can xal  qı və 
hö  ku  mə  ti iş  ğal olun  muş əra  zi  lə  rin 
azad edil  mə  si və əra  zi bü  töv  lü  yü -
nün bər  pa olun  ma  sı mü  na  si  bə  ti ilə 
təb  rik edi  lir. Kol  lek  tiv Təh  lü  kə  siz -
lik Mü  qa  vi  lə  si Təş  ki  la  tı  na (KTMT) 
üzv öl  kə  lə  rin məhz Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vi Zə  fər gü -
nü mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik et  mə  si də 
mü  hüm bir mə  sə  lə  dir.

Əsas mə  qam on  dan iba  rət  dir ki, 
Er  mə  nis  tan da KTMT-nin üz  vü  dür. 
Məhz Qır  ğı  zıs  tan, Qa  za  xıs  tan, Ta -
ci  kis  tan və Öz  bə  kis  ta  nın bu təb  ri  kə 
qo  şul  ma  sı təq  di  rə  la  yiq hal  dır. Bu, 
onu gös  tə  rir ki, KTMT-yə üzv olan 
döv  lət  lər Azər  bay  ca  na də  yər ve  rir, 
türk dün  ya  sın  da, ümu  miy  yət  lə, 

Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi (MDB) 
mə  ka  nın  da da Azər  bay  can cid -
di, öz sö  zü  nü de  yə bi  lən, qa  lib bir 
döv  lət ki  mi qə  bul edi  lir və ta  nı  nır. 
Bu, həm də Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  ye  vin şəx  siy  yə  ti, li  der -
lik xü  su  siy  yət  lə  ri və qə  tiy  yə  ti ilə 
bağ  lı  dır, türk dün  ya  sın  da Azər  bay -
can Pre  zi  den  ti  nin li  der ki  mi qə  bul 
olun  ma  sı  nın ifa  də  si  dir.

On  lar İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki -
la  tı  nın (İƏT) üz  vü ol  maq  la ya  na  şı, 
ey  ni za  man  da, Er  mə  nis  ta  nın üzv 
ol  du  ğu KTMT-nin də üzv  lə  ri  dir  lər.

İƏT çər  çi  və  sin  də qə  bul edil  miş 
he  sa  bat  lar  da “Azər  bay  can, Ru  si  ya 
və Er  mə  nis  tan li  der  lə  ri  nin im  za  la -
dıq  la  rı sə  nəd  lər  də yer al  mış dəh -
liz” ifa  də  si  nin öz ək  si  ni tap  ma  sı 
Zən  gə  zur dəh  li  zi mə  sə  lə  si  nin İƏT 
re  gionun  da uğur  la təş  viq edil  mə -
si  nin və qə  bul olun  ma  sı  nın ba  riz 
nü  mu  nə  si  dir.

Bü  tün bu pro  ses  lər bir da  ha 
gös  tə  rir ki, Azər  bay  ca  nın apar  dı  ğı 
da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət hər bir öl  kə 
və  tən  da  şı  nın ri  fa  hı  na, su  ve  ren döv -
lət prin  si  pi  nə, re  gional və bey  nəl -
xalq təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min olun  ma -
sı  na he  sab  la  nıb.
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Si  ya  si par  ti  ya  la  rın kə  nar döv  lət 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti or  qan  la  rı tə  rə  fi n -
dən audit edil  mə  si iki is  ti  qa  mət üz  rə 
xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir:

dövlətbüdcəsixərclərinənəzarət•
mexanizminintamlığınıntəmin
edilməsi;
partiyalarınmaliyyələşməsi•
üçünayrılanvəsaitlərin,xüsu
silədövlətbüdcəsindənayırma
larınqanunauyğunxərclənməsi
iləbağlıəminliyinmüəyyənləş
dirilməsi.

Təh  lil  lər gös  tə  rir ki, bir sı  ra öl  kə -
lər  də ali audit or  qan  la  rı  nın (AAO), 

bu is  ti  qa  mət  də və  zi  fə  si, ümu  miy -
yət  lə, qa  nun  ve  ri  ci  lik  də təs  bit edil -
mə  miş, di  gər öl  kə  lər  də AAO-la  rın 
və  zi  fə  si ki  mi si  ya  si par  ti  ya  lar üz  rə 
ma  liy  yə  ləş  mə  nin, ma  liy  yə me  nec -
men  ti  nin, ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nın, 
əm  la  kın ida  rəet  mə  si  nin audit  lə  ri 
ki  mi və  zi  fə  lər müəy  yən  ləş  di  ril  mə -
miş  dir. 

Bir sı  ra öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si  nə 
əsas  la  na  raq qeyd edək ki, si  ya  si par -
ti  ya  la  rın döv  lət büd  cə  sin  dən əla  və 
di  gər mən  bə  lər  dən əl  də et  dik  lə  ri 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin xərc  lən  mə  si  nə 
də AAO nə  za  rə  ti tə  min olu  nur və 

bu, kor  rup  si  ya  ya qar  şı mü  ba  ri  zə, 
çirk  li pul  la  rın yu  yul  ma  sı, həm  çi  nin 
ma  liy  yə fı  rıl  daq  çı  lı  ğı ilə mü  ba  ri  zə 
is  ti  qa  mə  tin  də bir alət ola  raq müəy -
yən edi  lir. 

Araş  dır  ma  lar gös  tə  rir ki, bir sı  ra 
öl  kə  lər  də ali audit or  qa  nı  nın audi  ti 
hə  min öl  kə  də fəaliy  yət gös  tə  rən si -
ya  si par  ti  ya  la  rın ha  mı  sı  nı əha  tə edir, 
bə  zi öl  kə  lər  də isə müx  tə  lif me  yar  lar 
tət  biq olu  nur. Be  lə ki, yal  nız seç  ki -
də iş  ti  rak edən par  ti  ya  la  rın audit 
olun  ma  sı təc  rü  bə  si  nə də rast gə  li  nir. 
Həm  çi  nin si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy -
yə fəaliy  yət  lə  ri  nin audi  ti  nə də müx -
tə  lif ya  naş  ma  lar tət  biq edi  lir. 

Bir çox öl  kə  lər  də si  ya  si par  ti -
ya  la  ra döv  lət tə  rə  fi n  dən ay  rıl  mış 
və  sait  lə  rin (pul, əm  lak və s.) audi  ti 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  sə də, bə  zi öl  kə  lər  də 
bü  tün mən  bə  lər üz  rə ay  rıl  mış və 
əl  də edil  miş və  sait  lər əha  tə olu  nur. 
Bə  zi öl  kə  lər  də isə büd  cə  dən müəy -
yən məb  ləğ  dən aşa  ğı yar  dım alan 
par  ti  ya  lar audit edil  mir. Si  ya  si par  ti -
ya  la  rın müs  tə  qil audi  tor və ya seç  ki 
ko  mis  si  ya  sı  nın ya  rat  dı  ğı qrup tə  rə -
fi n  dən audit edil  mə  si təc  rü  bə  si  nə də 
rast gə  li  nir. Ey  ni za  man  da, təc  rü  bə -
lə  rin araş  dı  rıl  ma  sı və  saitin ay  rıl  dı  ğı 
məq  sə  də nail olun  ma sə  viy  yə  si  nin 
(nə  ti  cə  li  li  yin) qiy  mət  lən  di  ril  mə  si  ni 
nə  zər  də tu  tan audit  lə  rin də hə  ya  ta 
ke  çi  ril  di  yi  ni gös  tə  rir. 

Av  ro  pa Bir  li  yi  nin bey  nəl  xalq 
təş  ki  la  tı olan Kor  rup  si  ya Əley  hi  nə 
Öl  kə  lər Qru  pu (GRE  CO) bir çox 
öl  kə  lə  rə si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə 
fəaliy  yə  ti  nə müs  tə  qil kə  nar audi  tor 

tə  rə  fi n  dən nə  za  rət olun  ma  sı  nı töv  si -
yə edir. 

Gür  cüs  tan Res  pub  li  ka  sın  da 
ali audit or  qa  nı tə  rə  fi n  dən si  ya  si 
par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə fəaliy  yə  ti -
nin audi  ti  ni apar  maq sə  la  hiy  yə  ti 
və  tən  daş  la  rın si  ya  si bir  li  yi ilə bağ  lı 
qa  nun  da müəy  yən edil  miş  dir. Bu 
qa  nu  na əsa  sən Döv  lət Audit Ofi   si 
il  də bir də  fə  dən çox ol  ma  ya  raq, 
par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə fəaliy  yə  ti  nin 
audit  lə  ri  ni apar  maq sə  la  hiy  yə  ti  nə 
ma  lik  dir.

Si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti Gür  cüs -
ta  nın kə  nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti 
or  qa  nı  nın fəaliy  yə  ti  ni tən  zim  lə  yən 
qa  nun  la idarə olunur. Be  lə ki, hə  min 
qa  nu  na əsa  sən AAO və  tən  daş  la  rın 
si  ya  si it   i  faq  la  rı  nın ma  liy  yə fəaliy  yə -
ti  nə nə  za  rət edir. 

Qa  nun  ve  ri  ci  li  yə əsa  sən seç  ki 
gü  nü  nün tə  yin olun  du  ğu vaxt  dan 
üç həf  tə ər  zin  də bir də  fə seç  ki  lər  də 
müs  tə  qil və ya seç  ki blo  ku tər  ki -
bin  də iş  ti  rak edən bü  tün par  ti  ya  lar 
AAO tə  rə  fi n  dən müəy  yən edil  miş 
for  ma  da qu  ru  ma ma  liy  yə he  sa  ba -
tı  nı təq  dim edir  lər. Gür  cüs  tan  da 
AAO tə  rə  fi n  dən par  ti  ya  nın xərc  lə  ri 
ilə bağ  lı ət  raf   ı təh  lil təq  dim olu -

nan bə  ya  nat  lar və bank tə  rə  fi n  dən 
tə  min olu  nan mə  lu  mat əsa  sın  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Həm  çi  nin si  ya  si 
par  ti  ya  lar hər il fev  ra  lın 1-ə qə  dər 
ötən il üz  rə ma  liy  yə he  sa  ba  tı  nı 
müs  tə  qil audi  to  run (audit şir  kə  ti) 
rə  yi ilə bir  lik  də təq  dim edir. İl  lik 
ma  liy  yə döv  riy  yə  si 10000 GEL  dən 
çox ol  ma  yan par  ti  ya audit he  sa  ba  tı 
ol  ma  dan il  lik ma  liy  yə he  sa  ba  tı  nı 
təq  dim et  mək hü  qu  qu  na ma  lik  dir. 

Qeyd edək ki, AAO seç  ki və qey -
ri-seç  ki dövr  lə  rin  də si  ya  si par  ti  ya -
la  rın mo  ni  to  rin  qi  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. 
Qon  şu öl  kə  də si  ya  si par  ti  ya  la  rın 
mo  ni  to  rin  qi üz  rə he  sa  bat  da 1 
si  ya  si par  ti  ya tə  rə  fi n  dən AAO-
ya nağd ödə  niş ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  ril  mə  di  yi, “Və  tən  daş  la  rın si  ya  si 
bir  li  yi haq  qın  da” Qa  nun  la qa -
da  ğan edil  di  yi hal  da, Gür  cüs  tan 
xa  ri  cin  də qey  diy  yat  dan keç  miş 
hü  qu  qi şəxs tə  rə  fi n  dən bir ic  ti  mai 
bir  li  yə 50 min GEL ba  ğış  lan  dı  ğı 
aş  kar edil  miş  dir. Həm  çi  nin bir 
fi   zi  ki şəxs tə  rə  fi n  dən par  ti  ya  ya 
60000 GEL ba  ğış  lan  mış  dır ki, bu 
da qa  nun  la müəy  yən edil  miş həd -
dən 3 də  fə çox  dur. Bir par  ti  ya  nın 
seç  ki kam  pa  ni  ya  sı fon  du haq  qın  da 

mə  lu  ma  tı təq  dim et  mə  di  yi, di  gər 
bir par  ti  ya  ya edi  lən ianə  də nağd  sız 
ödə  niş  lər  lə bağ  lı qa  nu  nun tə  ləb  lə -
ri  nin po  zul  du  ğu, baş  qa bir par  ti -
ya tə  rə  fi n  dən he  sa  bat döv  rün  də 
ma  liy  yə he  sa  ba  tı  nın audit he  sa  ba  tı 
ol  ma  dan təq  dim olun  du  ğu aş  kar 
edil  miş  dir. 

Ma  ca  rıs  tan  da AAO par  ti  ya  lar 
üzə  rin  də ic  ti  mai nə  za  rə  tin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nə ca  vab  deh  dir. 2019-cu 
il  də öl  kə  nin 2018-ci il par  la  ment 
seç  ki  lə  rin  də təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı  na 
ay  rıl  mış və  sait  lər üz  rə audit he  sa -
ba  tı gös  tə  rir ki, döv  lət büd  cə  sin  dən 
si  ya  si par  ti  ya  la  ra ay  rıl  mış və  sait  lər -
dən baş  qa bə  zi si  ya  si par  ti  ya  la  rın 
təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sın  da düz  gün 
ol  ma  yan və  sait  lər  dən də is  ti  fa  də 
edil  miş  dir. Ey  ni za  man  da, AAO 
ay  rı-ay  rı in  di  vi  dual na  mi  zəd  lə  rə də 
ay  rıl  mış və  sait  lə  rin audi  ti  ni ke  çir -
mək sə  la  hiy  yə  ti  nə ma  lik  dir. 

Ma  car AAO-nun si  ya  si par  ti  ya -
la  rın audi  ti təc  rü  bə  sin  də 3 əsas sa  hə 
möv  cud  dur:

Siyasipartiyalarınmaliyyəida1.
rəetməsi;
Təşviqatkampaniyasınınauditi;2.
Parlamentüzvlərininauditi.3.

Vüqar Gülməmmədov 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri

Siyasi partiyaların maliyyə hərəkəti üzərində nəzarət bu fəaliyyətin qanunvericiliyin 
tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilib-keçirilmədiyini müəyyən edən tədbirlər sistemidir. 

Siyasi partiyaların auditi 
istiqamətində beynəlxalq təcrübə
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Si  ya  si par  ti  ya  la  rın kə  nar döv  lət 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti or  qan  la  rı tə  rə  fin -
dən audit edil  mə  si iki is  ti  qa  mət üz  rə 
xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir:

dövlətbüdcəsixərclərinənəzarət•
mexanizminintamlığınıntəmin
edilməsi;
partiyalarınmaliyyələşməsi•
üçünayrılanvəsaitlərin,xüsu
silədövlətbüdcəsindənayırma
larınqanunauyğunxərclənməsi
iləbağlıəminliyinmüəyyənləş
dirilməsi.

Təh  lil  lər gös  tə  rir ki, bir sı  ra öl  kə -
lər  də ali audit or  qan  la  rı  nın (AAO), 

bu is  ti  qa  mət  də və  zi  fə  si, ümu  miy -
yət  lə, qa  nun  ve  ri  ci  lik  də təs  bit edil -
mə  miş, di  gər öl  kə  lər  də AAO-la  rın 
və  zi  fə  si ki  mi si  ya  si par  ti  ya  lar üz  rə 
ma  liy  yə  ləş  mə  nin, ma  liy  yə me  nec -
men  ti  nin, ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nın, 
əm  la  kın ida  rəet  mə  si  nin audit  lə  ri 
ki  mi və  zi  fə  lər müəy  yən  ləş  di  ril  mə -
miş  dir. 

Bir sı  ra öl  kə  lə  rin təc  rü  bə  si  nə 
əsas  la  na  raq qeyd edək ki, si  ya  si par -
ti  ya  la  rın döv  lət büd  cə  sin  dən əla  və 
di  gər mən  bə  lər  dən əl  də et  dik  lə  ri 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin xərc  lən  mə  si  nə 
də AAO nə  za  rə  ti tə  min olu  nur və 

bu, kor  rup  si  ya  ya qar  şı mü  ba  ri  zə, 
çirk  li pul  la  rın yu  yul  ma  sı, həm  çi  nin 
ma  liy  yə fı  rıl  daq  çı  lı  ğı ilə mü  ba  ri  zə 
is  ti  qa  mə  tin  də bir alət ola  raq müəy -
yən edi  lir. 

Araş  dır  ma  lar gös  tə  rir ki, bir sı  ra 
öl  kə  lər  də ali audit or  qa  nı  nın audi  ti 
hə  min öl  kə  də fəaliy  yət gös  tə  rən si -
ya  si par  ti  ya  la  rın ha  mı  sı  nı əha  tə edir, 
bə  zi öl  kə  lər  də isə müx  tə  lif me  yar  lar 
tət  biq olu  nur. Be  lə ki, yal  nız seç  ki -
də iş  ti  rak edən par  ti  ya  la  rın audit 
olun  ma  sı təc  rü  bə  si  nə də rast gə  li  nir. 
Həm  çi  nin si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy -
yə fəaliy  yət  lə  ri  nin audi  ti  nə də müx -
tə  lif ya  naş  ma  lar tət  biq edi  lir. 

Bir çox öl  kə  lər  də si  ya  si par  ti -
ya  la  ra döv  lət tə  rə  fin  dən ay  rıl  mış 
və  sait  lə  rin (pul, əm  lak və s.) audi  ti 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir  sə də, bə  zi öl  kə  lər  də 
bü  tün mən  bə  lər üz  rə ay  rıl  mış və 
əl  də edil  miş və  sait  lər əha  tə olu  nur. 
Bə  zi öl  kə  lər  də isə büd  cə  dən müəy -
yən məb  ləğ  dən aşa  ğı yar  dım alan 
par  ti  ya  lar audit edil  mir. Si  ya  si par  ti -
ya  la  rın müs  tə  qil audi  tor və ya seç  ki 
ko  mis  si  ya  sı  nın ya  rat  dı  ğı qrup tə  rə -
fin  dən audit edil  mə  si təc  rü  bə  si  nə də 
rast gə  li  nir. Ey  ni za  man  da, təc  rü  bə -
lə  rin araş  dı  rıl  ma  sı və  saitin ay  rıl  dı  ğı 
məq  sə  də nail olun  ma sə  viy  yə  si  nin 
(nə  ti  cə  li  li  yin) qiy  mət  lən  di  ril  mə  si  ni 
nə  zər  də tu  tan audit  lə  rin də hə  ya  ta 
ke  çi  ril  di  yi  ni gös  tə  rir. 

Av  ro  pa Bir  li  yi  nin bey  nəl  xalq 
təş  ki  la  tı olan Kor  rup  si  ya Əley  hi  nə 
Öl  kə  lər Qru  pu (GRE  CO) bir çox 
öl  kə  lə  rə si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə 
fəaliy  yə  ti  nə müs  tə  qil kə  nar audi  tor 

tə  rə  fin  dən nə  za  rət olun  ma  sı  nı töv  si -
yə edir. 

Gür  cüs  tan Res  pub  li  ka  sın  da 
ali audit or  qa  nı tə  rə  fin  dən si  ya  si 
par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə fəaliy  yə  ti -
nin audi  ti  ni apar  maq sə  la  hiy  yə  ti 
və  tən  daş  la  rın si  ya  si bir  li  yi ilə bağ  lı 
qa  nun  da müəy  yən edil  miş  dir. Bu 
qa  nu  na əsa  sən Döv  lət Audit Ofi  si 
il  də bir də  fə  dən çox ol  ma  ya  raq, 
par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə fəaliy  yə  ti  nin 
audit  lə  ri  ni apar  maq sə  la  hiy  yə  ti  nə 
ma  lik  dir.

Si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti Gür  cüs -
ta  nın kə  nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti 
or  qa  nı  nın fəaliy  yə  ti  ni tən  zim  lə  yən 
qa  nun  la idarə olunur. Be  lə ki, hə  min 
qa  nu  na əsa  sən AAO və  tən  daş  la  rın 
si  ya  si it  i  faq  la  rı  nın ma  liy  yə fəaliy  yə -
ti  nə nə  za  rət edir. 

Qa  nun  ve  ri  ci  li  yə əsa  sən seç  ki 
gü  nü  nün tə  yin olun  du  ğu vaxt  dan 
üç həf  tə ər  zin  də bir də  fə seç  ki  lər  də 
müs  tə  qil və ya seç  ki blo  ku tər  ki -
bin  də iş  ti  rak edən bü  tün par  ti  ya  lar 
AAO tə  rə  fin  dən müəy  yən edil  miş 
for  ma  da qu  ru  ma ma  liy  yə he  sa  ba -
tı  nı təq  dim edir  lər. Gür  cüs  tan  da 
AAO tə  rə  fin  dən par  ti  ya  nın xərc  lə  ri 
ilə bağ  lı ət  raf  ı təh  lil təq  dim olu -

nan bə  ya  nat  lar və bank tə  rə  fin  dən 
tə  min olu  nan mə  lu  mat əsa  sın  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Həm  çi  nin si  ya  si 
par  ti  ya  lar hər il fev  ra  lın 1-ə qə  dər 
ötən il üz  rə ma  liy  yə he  sa  ba  tı  nı 
müs  tə  qil audi  to  run (audit şir  kə  ti) 
rə  yi ilə bir  lik  də təq  dim edir. İl  lik 
ma  liy  yə döv  riy  yə  si 10000 GEL  dən 
çox ol  ma  yan par  ti  ya audit he  sa  ba  tı 
ol  ma  dan il  lik ma  liy  yə he  sa  ba  tı  nı 
təq  dim et  mək hü  qu  qu  na ma  lik  dir. 

Qeyd edək ki, AAO seç  ki və qey -
ri-seç  ki dövr  lə  rin  də si  ya  si par  ti  ya -
la  rın mo  ni  to  rin  qi  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. 
Qon  şu öl  kə  də si  ya  si par  ti  ya  la  rın 
mo  ni  to  rin  qi üz  rə he  sa  bat  da 1 
si  ya  si par  ti  ya tə  rə  fin  dən AAO-
ya nağd ödə  niş ba  rə  də mə  lu  mat 
ve  ril  mə  di  yi, “Və  tən  daş  la  rın si  ya  si 
bir  li  yi haq  qın  da” Qa  nun  la qa -
da  ğan edil  di  yi hal  da, Gür  cüs  tan 
xa  ri  cin  də qey  diy  yat  dan keç  miş 
hü  qu  qi şəxs tə  rə  fin  dən bir ic  ti  mai 
bir  li  yə 50 min GEL ba  ğış  lan  dı  ğı 
aş  kar edil  miş  dir. Həm  çi  nin bir 
fi  zi  ki şəxs tə  rə  fin  dən par  ti  ya  ya 
60000 GEL ba  ğış  lan  mış  dır ki, bu 
da qa  nun  la müəy  yən edil  miş həd -
dən 3 də  fə çox  dur. Bir par  ti  ya  nın 
seç  ki kam  pa  ni  ya  sı fon  du haq  qın  da 

mə  lu  ma  tı təq  dim et  mə  di  yi, di  gər 
bir par  ti  ya  ya edi  lən ianə  də nağd  sız 
ödə  niş  lər  lə bağ  lı qa  nu  nun tə  ləb  lə -
ri  nin po  zul  du  ğu, baş  qa bir par  ti -
ya tə  rə  fin  dən he  sa  bat döv  rün  də 
ma  liy  yə he  sa  ba  tı  nın audit he  sa  ba  tı 
ol  ma  dan təq  dim olun  du  ğu aş  kar 
edil  miş  dir. 

Ma  ca  rıs  tan  da AAO par  ti  ya  lar 
üzə  rin  də ic  ti  mai nə  za  rə  tin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si  nə ca  vab  deh  dir. 2019-cu 
il  də öl  kə  nin 2018-ci il par  la  ment 
seç  ki  lə  rin  də təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sı  na 
ay  rıl  mış və  sait  lər üz  rə audit he  sa -
ba  tı gös  tə  rir ki, döv  lət büd  cə  sin  dən 
si  ya  si par  ti  ya  la  ra ay  rıl  mış və  sait  lər -
dən baş  qa bə  zi si  ya  si par  ti  ya  la  rın 
təş  vi  qat kam  pa  ni  ya  sın  da düz  gün 
ol  ma  yan və  sait  lər  dən də is  ti  fa  də 
edil  miş  dir. Ey  ni za  man  da, AAO 
ay  rı-ay  rı in  di  vi  dual na  mi  zəd  lə  rə də 
ay  rıl  mış və  sait  lə  rin audi  ti  ni ke  çir -
mək sə  la  hiy  yə  ti  nə ma  lik  dir. 

Ma  car AAO-nun si  ya  si par  ti  ya -
la  rın audi  ti təc  rü  bə  sin  də 3 əsas sa  hə 
möv  cud  dur:

Siyasipartiyalarınmaliyyəida1.
rəetməsi;
Təşviqatkampaniyasınınauditi;2.
Parlamentüzvlərininauditi.3.

Vüqar Gülməmmədov 
Azərbaycan Respublikası Hesablama Palatasının sədri

Siyasi partiyaların maliyyə hərəkəti üzərində nəzarət bu fəaliyyətin qanunvericiliyin  
tələblərinə uyğun şəkildə həyata keçirilib-keçirilmədiyini müəyyən edən tədbirlər sistemidir. 

Siyasi partiyaların auditi 
istiqamətində beynəlxalq təcrübə
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Bol  qa  rıs  tan  da si  ya  si par  ti  ya  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nə və əm  la  kın is  ti  fa  də  si  nə 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti “Si  ya  si par  ti  ya  lar 
haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən AAO 
tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Qu  rum 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nı qə  bul et  dik -
dən son  ra  kı 6 ay ər  zin  də qa  nu  nauy -
ğun  lu  ğu, həm  çi  nin “Mü  ha  si  bat 
uço  tu haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən 
si  ya  si par  ti  ya  la  rın ötən il  ki ma  liy  yə 
fəaliy  yə  ti  nin audi  ti  ni aşa  ğı  da  kı  lar 
nə  zə  rə alın  maq  la hə  ya  ta ke  çi  rir:
1. Siyasipartiyalaradövlətsubsidi
yalarıayrılmasını;

2. Onlaraverilmişdövlətvəyabələ
diyyəmülkiyyətindənistifadəni;

3. Seçkilərdəiştirakı.
“Si  ya  si par  ti  ya  lar haq  qın  da” 

Qa  nu  na gö  rə, si  ya  si par  ti  ya  lar is  tə  ni -
lən bank he  sa  bı  nın açıl  ma  sı ba  rə  də 
he  sab açıl  dıq  dan 14 gün ər  zin  də 
AAO-ya mə  lu  mat ver  mə  li  dir  lər. He -
sa  bat döv  rü ər  zin  də par  ti  ya 50000 
BGN-dən çox və  sait əl  də et  miş və ya 
xərc  lə  miş  dir  sə, bu hal  da par  ti  ya  nın 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı AAO-ya gön  də -
ril  məz  dən əv  vəl müs  tə  qil audi  to  ra 
təq  dim edil  mə  li  dir. 

Qa  nu  na gö  rə, mə  lu  mat  lar ka  ğız 

və elekt  ron for  ma  da AAO-ya hər 
il mar  tın 31-dən gec ol  ma  ya  raq, 
təq  dim edil  mə  li, AAO isə ap  re  lin 
15-dən gec ol  ma  ya  raq, say  tın  da bu 
mə  lu  mat  la  rı dərc et  mə  li  dir. 

Öl  kə  də si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy -
yə əmə  liy  yat  la  rı və əm  lak ida  rəet -
mə  si  nin audi  ti üz  rə araş  dır  ma  lar  da 
par  ti  ya  lar  dan bi  ri  nin seç  ki kam  pa -
ni  ya  sı ilə əla  qə  dar çə  ki  lən xərc  lə  ri 
açıq  la  ma  dı  ğı, baş  qa bir par  ti  ya  nın 
üzv  lük haq  la  rın  dan əl  də edil  miş gə -
lir  lə  ri səhv gös  tər  di  yi, ica  rə haq  la  rı -
nın düz  gün açıq  lan  ma  dı  ğı müəy  yən 
olun  muş  dur. Çap edilmiş he  sa  bat  da 
7 si  ya  si par  ti  ya  nın seç  ki  lər  dən son  ra 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə nə  zər  də tu  tul  muş 
hü  quq  la  rı ol  ma  dı  ğı hal  da, döv  lət 
və bə  lə  diy  yə mül  kiy  yə  tin  dən ar  tıq 
is  ti  fa  də et  di  yi gös  tə  ril  miş  dir. 6 si  ya  si 
par  ti  ya  ya döv  lət və bə  lə  diy  yə or  qan -
la  rı tə  rə  fin  dən ve  ri  lən bi  na  la  ra gö  rə 
üç ay  dan ar  tıq ki  ra  yə haq  qı ödən -
mə  di  yi, ic  ti  mai re  yest  rin apa  rıl  ma  sı 
və ye  ni  lən  mə  si  nin qüv  və  də olan 
hü  qu  qi çər  çi  və  yə uy  ğun gəl  mə -
di  yi, seç  ki kam  pa  ni  ya  sı üçün elan 
olunmuş xərc  lə yox  la  ma za  ma  nı 
müəy  yən edi  lən xərc  lər ara  sın  da 

uy  ğun  suz  luq ol  du  ğu, fi  zi  ki şəxs  lər 
tə  rə  fin  dən si  ya  si par  ti  ya  la  ra ve  ril  miş 
əm  lak və mül  kiy  yət bə  yan  na  mə -
lə  ri ilə bağ  lı va  hid re  yestr  də dərc 
olun  maq üçün mə  lu  mat  la  rın açıq -
lan  ma  sı za  ma  nı Seç  ki Mə  cəl  lə  si  nin 
tə  ləb  lə  ri  nə əməl edil  mə  di  yi aş  ka  ra 
çı  xa  rıl  mış  dır. 

Fin  lan  di  ya  da “Si  ya  si par  ti  ya  lar 
haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən AAO 
si  ya  si par  ti  ya  la  ra döv  lət sub  si  di  ya  sı 
ki  mi ve  ri  lən və  sait  lə  rin is  ti  fa  də  si  ni 
yox  la  maq hü  qu  qu  na ma  lik  dir. Bu 
məq  səd  lə AAO sub  si  di  ya  nın nə  zər -
də tu  tul  muş məq  səd üçün qa  nu -
nauy  ğun ola  raq is  ti  fa  də edil  di  yi  ni 
müəy  yən et  mək məq  sə  di ilə si  ya  si 
par  ti  ya  nın mü  ha  si  bat  lı  ğı  nı yox  la  yır.

Audit Ofi  si “Si  ya  si par  ti  ya  lar 
haq  qın  da” Qa  nu  na uy  ğun ola  raq, 
si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə  ləş  di  ril -
mə  si  nin uy  ğun  luq mo  ni  to  rin  qi  nə 
dair il  lik he  sa  bat ha  zır  la  yır. Qa  nu  na 
əsa  sən par  ti  ya bir təq  vim ilin  də ey  ni 
do  nor  dan mak  si  mum 30000 av  ro 
məb  lə  ğin  də və  sait ala bi  lər. Si  ya  si 
par  ti  ya  la  rın do  nor  lar  dan al  dı  ğı və -
sait ən azı 1500 av  ro ol  duq  da, bu ba -
rə  də AAO-ya mə  lu  mat ve  ril  mə  li  dir. 
Bu  nun  la ya  na  şı, seç  ki kam  pa  ni  ya  sı 
za  ma  nı xərc  lər və gə  lir  lər ba  rə  də 
do  nor və  saiti alın  dı  ğı ay  dan son  ra -
kı ayın 15-nə qə  dər Audit Ofi  si  nə 
mə  lu  mat təq  dim olu  nur. Ofis  də isə 
bu mə  lu  mat  la  rın elekt  ron qey  diy  ya -
tı apa  rı  lır. 

Slo  ve  ni  ya  da mü  va  fiq mə  sə  lə “Si -
ya  si par  ti  ya  lar haq  qın  da” Qa  nu  nun 
mü  va  fiq mad  də  si ilə tən  zim  lə  nir. 
Ötən il ər  zin  də döv  lət və yer  li büd -
cə  lər  dən 10000 av  ro  dan çox və  sait 
alan si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti Slo  ve -
ni  ya Audit Məh  kə  mə  si tə  rə  fin  dən 
apa  rı  lır. 4 il  lik dövr ər  zin  də bu mad -
də  də qeyd edi  lən tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
olan par  ti  ya  la  rın ən azı üç  də bi  rin  də 
audit hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li  dir. 

Audit Məh  kə  mə  si həm  çi  nin Kor -
rup  si  ya ilə Mü  ba  ri  zə Ko  mis  si  ya  sı  nın 
və di  gər nə  za  rət or  qan  la  rı  nın tək  li  fi 
ilə si  ya  si par  ti  ya  la  rın fəaliy  yə  ti  nin 
sə  mə  rə  li  li  yi  ni, il  lik he  sa  ba  tın  da -
kı mə  lu  mat  la  rın düz  gün  lü  yü  nü 

yox  la  yır. Audit ob  yekt  lə  ri bü  tün 
bank he  sab  la  rı, əmə  liy  yat  la  rı ba  rə  də 
mə  lu  mat  la  rı və di  gər zə  ru  ri sə  nəd -
lə  ri təq  dim et  mə  li  dir. Audit he  sa  ba  tı 
son  da par  la  men  tə təq  dim edi  lir. 

Mon  te  neq  ro  da “Si  ya  si təş  ki  lat -
lar və seç  ki kam  pa  ni  ya  la  rı  nın ma -
liy  yə  ləş  di  ril  mə  si haq  qın  da” Qa  nu  na 
əsa  sən si  ya  si təş  ki  lat  lar de  dik  də, 
si  ya  si par  ti  ya  lar, koali  si  ya  lar, Mon 
te  neq  ro Pre  zi  den  ti ol  ma  ğa na  mi  zəd 
və se  çi  ci qrup  la  rı nə  zər  də tu  tu  lur. 
Hə  min qa  nun  la si  ya  si par  ti  ya  nın 
əv  vəl  ki il üz  rə mü  ha  si  bat he  sa  bat  la -
rı  nı və kon  so  li  də olun  muş ma  liy  yə 

he  sa  bat  la  rı  nı ca  ri il mar  tın 31-dək 
AAO-ya təq  dim et  mə  si təs  bit olun -
muş  dur. Həm  çi  nin AAO tə  rə  fin  dən 
cə  mi gə  lir  lə  ri 10000 av  ro  nu ke  çən 
si  ya  si təş  ki  lat  la  rın kon  so  li  də edil -
miş ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nın audi  ti 
ke  çi  ri  lir. 

Ma  ke  do  ni  ya  da “Döv  lət audi  ti 
haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən AAO 
si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti  ni hə  ya -
ta ke  çi  rir. Hə  min mad  də  yə gö  rə, 
döv  lət audi  ti büd  cə  dən ma  liy -
yə  lə  şən si  ya  si par  ti  ya  la  rı əha  tə 
edir. Ey  ni za  man  da, 2016-cı il  də 
“Kor  rup  si  ya  nın qar  şı  sı  nın alın  ma -
sı  na dəs  tək” Tvin  ninq la  yi  hə  sin  də 
Av  ro  pa İt  i  fa  qı  nın dəs  tə  yi ilə “Si -

ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti qay  da  la  rı” 
qə  bul edil  miş  dir. 

“Si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə -
ləş  di  ril  mə  si haq  qın  da” Qa  nu  na 
əsa  sən si  ya  si par  ti  ya  lar əv  vəl  ki 
il üz  rə il  lik ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı 
ba  rə  də mə  lu  ma  tı hər il mar  tın 31-
dək AAO-ya təq  dim et  mə  li  dir  lər. 
Audit Ofi  si bu mə  lu  mat  la  rı öz veb 
say  tın  da dərc et  mə  li  dir.

Si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə 
əmə  liy  yat  la  rı  na nə  za  rət qa  nu  na 
mü  va  fiq ola  raq AAO tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Qa  nun  la ma  liy  yə 
he  sa  bat  la  rın  da əks et  di  ril  mə  li olan 

mə  lu  mat  la  ra da tə  ləb  lər müəy  yən 
olun  muş  dur. 

Xor  va  ti  ya və Ser  bi  ya  nın 
“Döv  lət audi  ti haq  qın  da” Qa  nu -
na əsa  sən si  ya  si par  ti  ya  lar döv  lət 
audi  nin ob  yek  ti he  sab edi  lir  lər. 
Ey  ni za  man  da, Ser  bi  ya  da “Si  ya -
si fəaliy  yə  tin ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si 
haq  qın  da” Qa  nu  nun 34-cü mad  də -
si ilə Kor  rup  si  ya  ya Qar  şı Agent  lik 
la  zım bil  di  yi təq  dir  də si  ya  si təş  ki -
la  tın ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nı audit 
olun  ma  sı məq  sə  di ilə Döv  lət Audit 
İns  ti  tu  tu  na gön  də  rə bi  lər. 

Pol  şa, Ru  mı  ni  ya və Lit  va AAO-
la  rı mü  va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  li  yə əsa -
sən büd  cə  dən ayır  ma  lar da  xi  lin  də 

si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti  ni hə  ya  ta 
ke  çi  rir  lər.

Bey  nəl  xalq təc  rü  bə  nin araş  dı -
rıl  ma  sı si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti 
za  ma  nı aş  kar edi  lən ta  pın  tı  la  rın 
AAO-nun bu is  ti  qa  mət  də man -
da  tı ilə bir  ba  şa əla  qə  li ol  du  ğu  nu 
de  mə  yə əsas ve  rir. AAO-la  rın 
bu is  ti  qa  mət  də audit ta  pın  tı  la  rı 
Xor  va  ti  ya  da aşa  ğı  da  kı ki  mi  dir: 
öl  kə  də 2018-ci il  də si  ya  si par  ti -
ya  la  rın audi  ti za  ma  nı il  lik iş və 
ma  liy  yə pla  nı  nın vax  tın  da qə  bul 
edil  mə  di  yi, gə  lir və xərc  lə  rin real 
əks olun  ma  dı  ğı, əhə  miy  yət  li fərq -

lə  rin ol  du  ğu hal  da, pla  na heç bir 
də  yi  şik  lik  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  di  yi 
müəy  yən olun  muş  dur. Həm  çi  nin 
audit he  sa  ba  tın  da xərc  lə  rin real  laş -
ma  sı  nın iş pla  nın  da müəy  yən  ləş  di -
ril  miş fəaliy  yət  lə ida  rə edil  mə  di  yi, 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rın  da mə  lu  mat -
la  rın də  qiq və düz  gün əks olun  ma -
dı  ğı aş  kar  lan  mış  dır. Xərc  lə  nən pul 
və  sait  lə  ri  nə dair bə  zi sə  nəd  lə  rin 
yox  lu  ğu sə  bə  bin  dən xərc  lə  rin iş 
pla  nı  na uy  ğun  lu  ğu  nu müəy  yən -
ləş  dir  mək müm  kün ol  ma  mış, 
üzv  lük haq  la  rı  nın yı  ğıl  ma  sı ba  rə  də 
qeyd  lə  ri əks et  di  rən sə  nəd  lə  rin ol -
ma  dı  ğı da gös  tə  ril  miş  dir. 
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Bol  qa  rıs  tan  da si  ya  si par  ti  ya  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nə və əm  la  kın is  ti  fa  də  si  nə 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti “Si  ya  si par  ti  ya  lar 
haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən AAO 
tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Qu  rum 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nı qə  bul et  dik -
dən son  ra  kı 6 ay ər  zin  də qa  nu  nauy -
ğun  lu  ğu, həm  çi  nin “Mü  ha  si  bat 
uço  tu haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən 
si  ya  si par  ti  ya  la  rın ötən il  ki ma  liy  yə 
fəaliy  yə  ti  nin audi  ti  ni aşa  ğı  da  kı  lar 
nə  zə  rə alın  maq  la hə  ya  ta ke  çi  rir:
1. Siyasipartiyalaradövlətsubsidi
yalarıayrılmasını;

2. Onlaraverilmişdövlətvəyabələ
diyyəmülkiyyətindənistifadəni;

3. Seçkilərdəiştirakı.
“Si  ya  si par  ti  ya  lar haq  qın  da” 

Qa  nu  na gö  rə, si  ya  si par  ti  ya  lar is  tə  ni -
lən bank he  sa  bı  nın açıl  ma  sı ba  rə  də 
he  sab açıl  dıq  dan 14 gün ər  zin  də 
AAO-ya mə  lu  mat ver  mə  li  dir  lər. He -
sa  bat döv  rü ər  zin  də par  ti  ya 50000 
BGN-dən çox və  sait əl  də et  miş və ya 
xərc  lə  miş  dir  sə, bu hal  da par  ti  ya  nın 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı AAO-ya gön  də -
ril  məz  dən əv  vəl müs  tə  qil audi  to  ra 
təq  dim edil  mə  li  dir. 

Qa  nu  na gö  rə, mə  lu  mat  lar ka  ğız 

və elekt  ron for  ma  da AAO-ya hər 
il mar  tın 31-dən gec ol  ma  ya  raq, 
təq  dim edil  mə  li, AAO isə ap  re  lin 
15-dən gec ol  ma  ya  raq, say  tın  da bu 
mə  lu  mat  la  rı dərc et  mə  li  dir. 

Öl  kə  də si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy -
yə əmə  liy  yat  la  rı və əm  lak ida  rəet -
mə  si  nin audi  ti üz  rə araş  dır  ma  lar  da 
par  ti  ya  lar  dan bi  ri  nin seç  ki kam  pa -
ni  ya  sı ilə əla  qə  dar çə  ki  lən xərc  lə  ri 
açıq  la  ma  dı  ğı, baş  qa bir par  ti  ya  nın 
üzv  lük haq  la  rın  dan əl  də edil  miş gə -
lir  lə  ri səhv gös  tər  di  yi, ica  rə haq  la  rı -
nın düz  gün açıq  lan  ma  dı  ğı müəy  yən 
olun  muş  dur. Çap edilmiş he  sa  bat  da 
7 si  ya  si par  ti  ya  nın seç  ki  lər  dən son  ra 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə nə  zər  də tu  tul  muş 
hü  quq  la  rı ol  ma  dı  ğı hal  da, döv  lət 
və bə  lə  diy  yə mül  kiy  yə  tin  dən ar  tıq 
is  ti  fa  də et  di  yi gös  tə  ril  miş  dir. 6 si  ya  si 
par  ti  ya  ya döv  lət və bə  lə  diy  yə or  qan -
la  rı tə  rə  fin  dən ve  ri  lən bi  na  la  ra gö  rə 
üç ay  dan ar  tıq ki  ra  yə haq  qı ödən -
mə  di  yi, ic  ti  mai re  yest  rin apa  rıl  ma  sı 
və ye  ni  lən  mə  si  nin qüv  və  də olan 
hü  qu  qi çər  çi  və  yə uy  ğun gəl  mə -
di  yi, seç  ki kam  pa  ni  ya  sı üçün elan 
olunmuş xərc  lə yox  la  ma za  ma  nı 
müəy  yən edi  lən xərc  lər ara  sın  da 

uy  ğun  suz  luq ol  du  ğu, fi  zi  ki şəxs  lər 
tə  rə  fin  dən si  ya  si par  ti  ya  la  ra ve  ril  miş 
əm  lak və mül  kiy  yət bə  yan  na  mə -
lə  ri ilə bağ  lı va  hid re  yestr  də dərc 
olun  maq üçün mə  lu  mat  la  rın açıq -
lan  ma  sı za  ma  nı Seç  ki Mə  cəl  lə  si  nin 
tə  ləb  lə  ri  nə əməl edil  mə  di  yi aş  ka  ra 
çı  xa  rıl  mış  dır. 

Fin  lan  di  ya  da “Si  ya  si par  ti  ya  lar 
haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən AAO 
si  ya  si par  ti  ya  la  ra döv  lət sub  si  di  ya  sı 
ki  mi ve  ri  lən və  sait  lə  rin is  ti  fa  də  si  ni 
yox  la  maq hü  qu  qu  na ma  lik  dir. Bu 
məq  səd  lə AAO sub  si  di  ya  nın nə  zər -
də tu  tul  muş məq  səd üçün qa  nu -
nauy  ğun ola  raq is  ti  fa  də edil  di  yi  ni 
müəy  yən et  mək məq  sə  di ilə si  ya  si 
par  ti  ya  nın mü  ha  si  bat  lı  ğı  nı yox  la  yır.

Audit Ofi  si “Si  ya  si par  ti  ya  lar 
haq  qın  da” Qa  nu  na uy  ğun ola  raq, 
si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə  ləş  di  ril -
mə  si  nin uy  ğun  luq mo  ni  to  rin  qi  nə 
dair il  lik he  sa  bat ha  zır  la  yır. Qa  nu  na 
əsa  sən par  ti  ya bir təq  vim ilin  də ey  ni 
do  nor  dan mak  si  mum 30000 av  ro 
məb  lə  ğin  də və  sait ala bi  lər. Si  ya  si 
par  ti  ya  la  rın do  nor  lar  dan al  dı  ğı və -
sait ən azı 1500 av  ro ol  duq  da, bu ba -
rə  də AAO-ya mə  lu  mat ve  ril  mə  li  dir. 
Bu  nun  la ya  na  şı, seç  ki kam  pa  ni  ya  sı 
za  ma  nı xərc  lər və gə  lir  lər ba  rə  də 
do  nor və  saiti alın  dı  ğı ay  dan son  ra -
kı ayın 15-nə qə  dər Audit Ofi  si  nə 
mə  lu  mat təq  dim olu  nur. Ofis  də isə 
bu mə  lu  mat  la  rın elekt  ron qey  diy  ya -
tı apa  rı  lır. 

Slo  ve  ni  ya  da mü  va  fiq mə  sə  lə “Si -
ya  si par  ti  ya  lar haq  qın  da” Qa  nu  nun 
mü  va  fiq mad  də  si ilə tən  zim  lə  nir. 
Ötən il ər  zin  də döv  lət və yer  li büd -
cə  lər  dən 10000 av  ro  dan çox və  sait 
alan si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti Slo  ve -
ni  ya Audit Məh  kə  mə  si tə  rə  fin  dən 
apa  rı  lır. 4 il  lik dövr ər  zin  də bu mad -
də  də qeyd edi  lən tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
olan par  ti  ya  la  rın ən azı üç  də bi  rin  də 
audit hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li  dir. 

Audit Məh  kə  mə  si həm  çi  nin Kor -
rup  si  ya ilə Mü  ba  ri  zə Ko  mis  si  ya  sı  nın 
və di  gər nə  za  rət or  qan  la  rı  nın tək  li  fi 
ilə si  ya  si par  ti  ya  la  rın fəaliy  yə  ti  nin 
sə  mə  rə  li  li  yi  ni, il  lik he  sa  ba  tın  da -
kı mə  lu  mat  la  rın düz  gün  lü  yü  nü 

yox  la  yır. Audit ob  yekt  lə  ri bü  tün 
bank he  sab  la  rı, əmə  liy  yat  la  rı ba  rə  də 
mə  lu  mat  la  rı və di  gər zə  ru  ri sə  nəd -
lə  ri təq  dim et  mə  li  dir. Audit he  sa  ba  tı 
son  da par  la  men  tə təq  dim edi  lir. 

Mon  te  neq  ro  da “Si  ya  si təş  ki  lat -
lar və seç  ki kam  pa  ni  ya  la  rı  nın ma -
liy  yə  ləş  di  ril  mə  si haq  qın  da” Qa  nu  na 
əsa  sən si  ya  si təş  ki  lat  lar de  dik  də, 
si  ya  si par  ti  ya  lar, koali  si  ya  lar, Mon 
te  neq  ro Pre  zi  den  ti ol  ma  ğa na  mi  zəd 
və se  çi  ci qrup  la  rı nə  zər  də tu  tu  lur. 
Hə  min qa  nun  la si  ya  si par  ti  ya  nın 
əv  vəl  ki il üz  rə mü  ha  si  bat he  sa  bat  la -
rı  nı və kon  so  li  də olun  muş ma  liy  yə 

he  sa  bat  la  rı  nı ca  ri il mar  tın 31-dək 
AAO-ya təq  dim et  mə  si təs  bit olun -
muş  dur. Həm  çi  nin AAO tə  rə  fin  dən 
cə  mi gə  lir  lə  ri 10000 av  ro  nu ke  çən 
si  ya  si təş  ki  lat  la  rın kon  so  li  də edil -
miş ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nın audi  ti 
ke  çi  ri  lir. 

Ma  ke  do  ni  ya  da “Döv  lət audi  ti 
haq  qın  da” Qa  nu  na əsa  sən AAO 
si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti  ni hə  ya -
ta ke  çi  rir. Hə  min mad  də  yə gö  rə, 
döv  lət audi  ti büd  cə  dən ma  liy -
yə  lə  şən si  ya  si par  ti  ya  la  rı əha  tə 
edir. Ey  ni za  man  da, 2016-cı il  də 
“Kor  rup  si  ya  nın qar  şı  sı  nın alın  ma -
sı  na dəs  tək” Tvin  ninq la  yi  hə  sin  də 
Av  ro  pa İt  i  fa  qı  nın dəs  tə  yi ilə “Si -

ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti qay  da  la  rı” 
qə  bul edil  miş  dir. 

“Si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə -
ləş  di  ril  mə  si haq  qın  da” Qa  nu  na 
əsa  sən si  ya  si par  ti  ya  lar əv  vəl  ki 
il üz  rə il  lik ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı 
ba  rə  də mə  lu  ma  tı hər il mar  tın 31-
dək AAO-ya təq  dim et  mə  li  dir  lər. 
Audit Ofi  si bu mə  lu  mat  la  rı öz veb 
say  tın  da dərc et  mə  li  dir.

Si  ya  si par  ti  ya  la  rın ma  liy  yə 
əmə  liy  yat  la  rı  na nə  za  rət qa  nu  na 
mü  va  fiq ola  raq AAO tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Qa  nun  la ma  liy  yə 
he  sa  bat  la  rın  da əks et  di  ril  mə  li olan 

mə  lu  mat  la  ra da tə  ləb  lər müəy  yən 
olun  muş  dur. 

Xor  va  ti  ya və Ser  bi  ya  nın 
“Döv  lət audi  ti haq  qın  da” Qa  nu -
na əsa  sən si  ya  si par  ti  ya  lar döv  lət 
audi  nin ob  yek  ti he  sab edi  lir  lər. 
Ey  ni za  man  da, Ser  bi  ya  da “Si  ya -
si fəaliy  yə  tin ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si 
haq  qın  da” Qa  nu  nun 34-cü mad  də -
si ilə Kor  rup  si  ya  ya Qar  şı Agent  lik 
la  zım bil  di  yi təq  dir  də si  ya  si təş  ki -
la  tın ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nı audit 
olun  ma  sı məq  sə  di ilə Döv  lət Audit 
İns  ti  tu  tu  na gön  də  rə bi  lər. 

Pol  şa, Ru  mı  ni  ya və Lit  va AAO-
la  rı mü  va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  li  yə əsa -
sən büd  cə  dən ayır  ma  lar da  xi  lin  də 

si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti  ni hə  ya  ta 
ke  çi  rir  lər.

Bey  nəl  xalq təc  rü  bə  nin araş  dı -
rıl  ma  sı si  ya  si par  ti  ya  la  rın audi  ti 
za  ma  nı aş  kar edi  lən ta  pın  tı  la  rın 
AAO-nun bu is  ti  qa  mət  də man -
da  tı ilə bir  ba  şa əla  qə  li ol  du  ğu  nu 
de  mə  yə əsas ve  rir. AAO-la  rın 
bu is  ti  qa  mət  də audit ta  pın  tı  la  rı 
Xor  va  ti  ya  da aşa  ğı  da  kı ki  mi  dir: 
öl  kə  də 2018-ci il  də si  ya  si par  ti -
ya  la  rın audi  ti za  ma  nı il  lik iş və 
ma  liy  yə pla  nı  nın vax  tın  da qə  bul 
edil  mə  di  yi, gə  lir və xərc  lə  rin real 
əks olun  ma  dı  ğı, əhə  miy  yət  li fərq -

lə  rin ol  du  ğu hal  da, pla  na heç bir 
də  yi  şik  lik  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  di  yi 
müəy  yən olun  muş  dur. Həm  çi  nin 
audit he  sa  ba  tın  da xərc  lə  rin real  laş -
ma  sı  nın iş pla  nın  da müəy  yən  ləş  di -
ril  miş fəaliy  yət  lə ida  rə edil  mə  di  yi, 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rın  da mə  lu  mat -
la  rın də  qiq və düz  gün əks olun  ma -
dı  ğı aş  kar  lan  mış  dır. Xərc  lə  nən pul 
və  sait  lə  ri  nə dair bə  zi sə  nəd  lə  rin 
yox  lu  ğu sə  bə  bin  dən xərc  lə  rin iş 
pla  nı  na uy  ğun  lu  ğu  nu müəy  yən -
ləş  dir  mək müm  kün ol  ma  mış, 
üzv  lük haq  la  rı  nın yı  ğıl  ma  sı ba  rə  də 
qeyd  lə  ri əks et  di  rən sə  nəd  lə  rin ol -
ma  dı  ğı da gös  tə  ril  miş  dir. 
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2020-ci ilin no  yab  rın  da Azər  bay  can, 
Ru  si  ya və Er  mə  nis  tan döv  lət baş  çı  la  rı 
ara  sın  da im  za  lan  mış üç  tə  rəf  i bə  ya  nat 
öl  kə  mi  zin ta  ri  xi zə  fə  ri  nin təs  di  qi ol  maq -
la ya  na  şı, həm də re  gion  da ya  ran  mış 
ye  ni təh  lü  kə  siz  lik kon  fi  qu  ra  si  ya  sı  nın il -
kin kon  tur  la  rı  nı müəy  yən  ləş  dir  di. 30 ilə 
ya  xın bir müd  dət ər  zin  də tor  paq  la  rı  nın 
20 faizi iş  ğal al  tın  da qal  mış Azər  bay  can 
döv  lə  ti 2021-ci ilə ta  ma  mi  lə fərq  li bir 
sta  tus  da qə  dəm qoy  du. Bey  nəl  xalq güc -
lə  rin onil  lik  lər ər  zin  də həll edə bil  mə -
di  yi mə  sə  lə  ni mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man -
da  nın rəh  bər  li  yi al  tın  da Azər  bay  can 
Or  du  su 44 gün  də həll et  di. 

Bu ta  ri  xi zə  fə  rə ge  dən yol o qə  dər də 
ha  mar ol  ma  mış  dır. Çox çə  tin, mü  rək -
kəb sı  naq  lar  dan çıx  ma  ğı  mı  zın fun  da -
men  tal sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri Ümum  mil  li 
li  der Hey  dər Əli  ye  vin ya  rat  dı  ğı mil  li 
döv  lət mo  de  li idi. Da  ha konk  ret ifa  də 
et  mə  yə ça  lış  saq, Ulu ön  dər Azər  bay  can 
döv  lət  çi  li  yi  ni məhv ol  maq  dan xi  las edə -
rək rə  van bir in  ki  şaf yo  lu  na çı  xar  ma  ğa 
mü  vəf  əq ol  du. XX əs  rin son  la  rın  da 
Azər  bay  can  da ya  ra  dı  lan mo  dern mil  li 
döv  lət mo  de  li is  tis  na  sız ola  raq bö  yük 
si  ya  si xa  dim Hey  dər Əli  ye  vin əsə  ri idi.

 Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Hey  dər Əli -
ye  vin si  ya  si kur  su  nu da  vam et  di  rə  rək, 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni ye  ni bir in  ki  şaf 
mər  hə  lə  si  nə çı  xar  dı və güc  lü Azər  bay -
can döv  lə  ti mo  de  li  ni ya  rat  dı. 44 gün  lük 
mü  ha  ri  bə  də öl  kə  mi  zin şan  lı qə  lə  bə  si  ni 
şərt  lən  di  rən məhz bu iki mü  hüm ami  lin 
ya  rat  dı  ğı ye  ni real  lıq  lar ol  du.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti İl  ham Əli  yev, Er  mə  nis  tan Res -
pub  li  ka  sı  nın baş na  zi  ri Ni  kol Pa  şin  yan 
və Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Pre  zi  den  ti 
Vla  di  mir Pu  ti  nin re  gion  da bü  tün iq  ti -
sa  di və nəq  liy  yat əla  qə  lə  ri  nin bər  pa  sı 
haq  qın  da 2021-ci il 11 yan  var ta  rix  li 
bə  ya  na  tı ma  hiy  yət eti  ba  ri  lə 10 no  yabr -
da im  za  lan  mış bir  gə sə  nə  din ic  ra  sı  nın 
nə qə  dər zə  ru  ri ol  du  ğu  nu bir da  ha 
təs  diq et  di. Azər  bay  can Mosk  va gö  rü -
şü  nə məhz mü  ha  ri  bə  nin ba  şa çat  dı  ğı  nı 
elan edən üç  tə  rəf  i bə  ya  nat  da nə  zər  də 
tu  tul  muş öh  də  lik  lə  rin də  qiq  lik  lə ic  ra 
olun  ma  sı tə  lə  bi ilə qa  tıl  mış  dı. Gö  rü  şün 
ye  ku  nu  na dair açıq  la  ma  lar və im  za -
lan  mış ye  ni sə  nəd bu tə  lə  bin ye  ri  nə 
ye  ti  ril  di  yi  ni təs  diq et  mək  lə Azər  bay -
ca  nın növ  bə  ti dip  lo  ma  tik uğu  ru ki  mi 
ta  ri  xə düş  dü. Er  mə  nis  ta  nın bu gö  rüş  də 
10 no  yabr bə  ya  na  tın  dan son  ra sax  la  nı -
lan şəxs  lə  rin qay  ta  rıl  ma  sı  na nail ol  maq 
is  tə  yi də real  laş  ma  dı. 

Üç öl  kə  nin baş na  zir müavin  lə  ri  nin 
ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  də də əsas mü  za  ki  rə 
möv  zu  la  rın  dan bi  ri məhz kom  mu  ni -
ka  si  ya  la  rın açıl  ma  sı idi. Er  mə  nis  ta  nın 
qey  ri-konst  ruk  tiv möv  qe  yi bu for  mat  da 
gö  rüş  lər  də müəy  yən dövr üçün fa  si  lə 
ya  rat  sa da, pro  ses  lə  rin ge  di  şi rəs  mi İrə -
va  nı ge  ri çə  kil  mə  yə məc  bur et  di. 

Azər  bay  ca  nın ar  dı  cıl və məq  səd -
yön  lü dip  lo  ma  tik səy  lə  ri mü  na  qi  şə  dən 
son  ra  kı döv  rün əsas mə  sə  lə  lə  rin  dən bi  ri 
olan iş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi  lə  rin 
mi  na  lar  dan tə  miz  lən  mə  si mə  sə  lə  sin  də 
də irə  li  lə  yiş əl  də et  mə  yə im  kan ya  rat -
dı. İyu  nun 12-də Er  mə  nis  ta  nın Ağ  dam 

ra  yo  nu üz  rə 97 min tank və pi  ya  da 
əley  hi  nə mi  na  nı, iyu  lun 3-də isə Fü  zu  li 
və Zən  gi  lan ra  yon  la  rın  da bas  dı  rı  lan 
təq  ri  bən 92 min tank və pi  ya  da əley  hi -
nə mi  na  nı özün  də əks et  di  rən xə  ri  tə  lə  ri 
Azər  bay  can tə  rə  fi  nə təq  dim et  mə  si 
mü  qa  bi  lin  də sax  la  nı  lan 15 nə  fər er  mə  ni 
Azər  bay  can-Gür  cüs  tan sər  hə  din  də 
Gür  cüs  tan nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı 
ilə iş  ğal  çı öl  kə  yə təh  vil ve  ril  di. Mi  na 
xə  ri  tə  lə  ri  nin əl  də edil  mə  si on min  lər  lə 
və  tən  da  şı  mı  zın, o cüm  lə  dən mi  na  tə -
miz  lə  yən  lə  rin hə  ya  tı  nı və sağ  lam  lı  ğı  nı 
təh  lü  kə  dən xi  las et  mək, ye  ni  dən  qur  ma 
la  yi  hə  lə  ri  ni və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin 
qa  yı  dış pro  se  si  ni da  ha da tez  ləş  dir  mək 
ba  xı  mın  dan son də  rə  cə mü  hüm əhə -
miy  yə  tə ma  lik idi. İlin so  nun  da - de  kabr 
ayın  da isə Er  mə  nis  tan tə  rə  fi Azər  bay  ca -
nın iş  ğal  dan azad olu  nan di  gər əra  zi  lə -
ri  nin mi  na xə  ri  tə  lə  ri  ni təq  dim et  mə  yə 
məc  bur ol  du.

2021-ci il iyu  nun 15-də Şu  şa şə  hə  rin -
də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Tür  ki -
yə Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da müt  ə  fiq  lik 
mü  na  si  bət  lə  ri haq  qın  da bə  yan  na  mə  nin 
im  za  lan  ma  sı bu ilin ən bö  yük ta  ri  xi 
əhə  miy  yə  tə ma  lik si  ya  si ha  di  sə  si ki  mi 
qiy  mət  lən  di  ri  lə bi  lər. Şu  şa Bə  yan  na  mə  si 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da dün  ya  nın ba  rış  ma  lı 
ol  du  ğu ye  ni bir təh  lü  kə  siz  lik for  ma -
tı  nın ya  ran  dı  ğı  nı bir da  ha nü  ma  yiş 
et  dir  di. Bu for  ma  tın həl  le  di  ci ele  men  ti 
isə Azər  bay  can və Tür  ki  yə ara  sın  da 
möh  kəm  lə  nən müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət -
lə  ri  dir. Bə  yan  na  mə iki öl  kə  nin ümu  mi 
ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sın  da im  kan  la  rın 
bir  ləş  di  ril  mə  si, or  taq ma  raq kəsb edən 
re  gional və bey  nəl  xalq st  ra  te  ji mə  sə  lə -
lər  də fəaliy  yət  lə  rin qar  şı  lıq  lı şə  kil  də əla -
qə  lən  di  ril  mə  si ki  mi mü  hüm mə  sə  lə  lə  ri 
eh  ti  va et  mək  lə ya  na  şı, tə  rəf  ər  dən bi  ri -
nin müs  tə  qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə, əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə, bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də 
ta  nın  mış sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı -
ğı  na və ya təh  lü  kə  siz  li  yi  nə qar  şı təh  did 

ya  ran  dı  ğı hal  da, qar  şı  lıq  lı zə  ru  ri yar  dım 
gös  tə  ril  mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Bu, fak  ti  ki 
ola  raq, böl  gə  də yü  zil  lik  lə  ri əha  tə edən 
bir dövr  də möv  cud ol  muş təh  lü  kə  siz  lik 
kon  fi  qu  ra  si  ya  sı  nın so  nu  nun çat  dı  ğı  nın, 
ta  ma  mi  lə fərq  li bir re  gional real  lı  ğın for -
ma  laş  dı  ğı  nın ela  nı idi. 

İlin so  nu  na ya  xın - no  yabr ayı  nın 
26-da Azər  bay  can, Ru  si  ya və Er  mə  nis -
tan li  der  lə  ri ara  sın  da ke  çi  ri  lən növ  bə  ti 
gö  rüş bir çox sual  la  ra ay  dın  lıq gə  tir  di. 
Bu gö  rüş  də də Azər  bay  can öz şərt  lə  ri  ni 
dik  tə et  mə  yə mü  vəf  əq ol  du. Gö  rüş  dən 
bir qə  dər əv  vəl Er  mə  nis  ta  nın iki öl  kə  nin 
döv  lət sər  hə  din  də təx  ri  bat  lar tö  rət  mək  lə 
Azər  bay  ca  na təz  yiq et  mək cəhd  lə  ri isə 
ta  ma  mi  lə əks nə  ti  cə do  ğur  du. Azər  bay -
can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin yük  sək pe  şə -
kar  lı  ğı və ha  zır  lı  ğı Er  mə  nis  tan baş na -
zi  ri  nin növ  bə  ti üç  tə  rəf  i sam  mi  tə da  ha 
çə  tin şərt  lər  lə qa  tıl  ma  sı  na sə  bəb ol  du. 
Gö  rüş  də əl  də edil  miş əsas ra  zı  laş  ma  lar 
post  mü  na  qi  şə döv  rün  də re  gional nəq -
liy  yat və kom  mu  ni  ka  si  ya əla  qə  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı  nı, Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can sər -
hə  di  nin de  li  mi  ta  si  ya  sı və de  mar  ka  si  ya  sı 
ilə bağ  lı konk  ret təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Hər iki mə  sə  lə 
məhz Azər  bay  ca  nın mü  ha  ri  bə  dən son  ra 
üzə  rin  də is  rar  la da  yan  dı  ğı möv  zu  lar ki -
mi nə  zər  dən ke  çi  ri  lir  di. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin qə  tiy  yə  ti Azər  bay  ca  na növ  bə  ti 
dip  lo  ma  tik uğu  ru gə  tir  di.

Mü  ha  ri  bə  dən son  ra rəs  mi Ba  kı -
nın elan et  di  yi dip  lo  ma  tik hə  dəf  ə  rin 
sı  ra  sın  da re  gion  da da  vam  lı sülh və 
sa  bit  li  yin bər  qə  rar olun  ma  sı, əmək  daş -
lıq üçün bü  tün im  kan  la  rın nə  zər  dən ke -
çi  ril  mə  si ki  mi va  cib mə  sə  lə  lər da  ya  nır. 
De  kab  rın 10-da Azər  bay  can, Tür  ki  yə, 
İran, Er  mə  nis  tan və Ru  si  ya  nın iş  ti  ra  kı 
ilə “3+3” for  ma  tın  da re  gional plat  for -
ma  nın Mosk  va  da ke  çi  ri  lən ilk top  lan  tı  sı 
əs  lin  də Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ye  ni si  ya  si 
real  lıq  la  rın möv  cud mən  zə  rə  si ba  rə  də 
çox söz de  yir. Bi  la  va  si  tə Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə  nin tə  şəb  bü  sü olan bu for  mat 
bü  tün re  gionun hə  ya  tın  da ye  ni döv  rün 
baş  la  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Top  lan  tı  dan son  ra 
ve  ri  lən açıq  la  ma  nın məz  mu  nu da bu 
mü  la  hi  zə  nin sa  də  cə eh  ti  mal  la  ra əsas  lan -
ma  dı  ğı  nı nü  ma  yiş et  di  rir. Təd  bir  dən 
dər  hal son  ra plat  for  ma  nın işi  nin onun 
bü  tün iş  ti  rak  çı  la  rı  nın ma  raq  la  rı  na ca  vab 
ve  rən prak  ti  ki mə  sə  lə  lə  rə - ti  ca  rət-iq  ti -
sa  di, nəq  liy  yat, mə  də  ni və hu  ma  ni  tar 
sa  hə  lər  də qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tə, ümu  mi 
təh  did  lə  rə qar  şı mü  ba  ri  zə  yə yö  nəl  dil -
mə  si  nin ra  zı  laş  dı  rıl  dı  ğı elan olun  du. 
Qeyd edi  lən bü  tün mə  sə  lə  lər isə Azər -
bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın post  mü  na  qi  şə 
döv  rü ilə bağ  lı gös  tər  di  yi əsas prin  sip  lə -
ri özün  də eh  ti  va edir. 

2021-ci ilin si  ya  si ye  kun  la  rı  nı nə -
zər  dən ke  çi  rər  kən heç şüb  hə  siz ki, 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 

sis  te  min  də ar  tan nü  fu  zu  nu, Cə  nu -
bi Qaf  qaz  la bağ  lı bü  tün mə  sə  lə  lər  də 
həlle  di  ci söz sa  hi  bi ol  ma  sı fak  tı  nı xü  su  si 
qeyd et  mək la  zım  dır. Azər  bay  can Av -
ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min 
olun  ma  sı, CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı 
ilə mü  ba  ri  zə müs  tə  vi  sin  də də ki  fa  yət 
qə  dər dü  şü  nül  müş, ar  dı  cıl və sa  bit 
möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mək  də  dir. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın da də  fə  lər  lə yük  sək tri  bu  na -
lar  dan bə  yan et  di  yi ki  mi, bi  zim öl  kə  miz 
bey  nəl  xalq bir  li  yin mə  su  liy  yət  li üz  vü 
ola  raq dav  ra  nır. Dün  ya  nı na  ra  hat edən 
prob  lem  lər Azər  bay  ca  nı da tə  bii ola  raq 
na  ra  hat edir. Azər  bay  can bü  tün plat  for -
ma  lar  da özü  nü eti  bar  lı, da  ya  nıq  lı tə  rəf -
daş ki  mi sü  but et  mə  yə mü  vəf  əq olur. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin müəy  yən 
et  di  yi xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı  nın ən 
va  cib sü  tun  la  rın  dan bi  ri də elə bun  dan 
iba  rət  dir: bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də 
qar  şı  lıq  lı eti  ba  ra və eti  ma  da əsas  la  nan 
əla  qə  lər qur  maq. 

Azər  bay  can bu si  ya  sə  ti  ni dün  ya  da 
son də  rə  cə gər  gin və mü  rək  kəb, bir çox 
hal  lar  da həm də zid  diy  yət  li pro  ses  lə  rin 
get  di  yi, bü  tün öl  kə  lə  rin eti  ma  da hə  mi  şə 
ol  du  ğun  dan da  ha çox eh  ti  yac duy  du  ğu 
bir vaxt  da real  laş  dı  rır. Əl  də olun  muş 
nə  ti  cə  lər və möv  cud real  lıq  la  rın təh  li  li 
gös  tə  rir ki, Azər  bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı -
nın bü  tün uğur  la  rı  nın əsa  sın  da da elə 
qeyd olu  nan amil da  ya  nır. 

Azərbaycanın diplomatik uğurları: 
reallıqlar, səbəblər və nəticələr

Ramin Məmmədov
Milli Məclisin deputatı 

Azər  bay  can, Tür  ki  yə, İran, Er  mə  nis  tan və Ru  si  ya  nın iş  ti  ra  kı ilə “3+3” for  ma  tın  da re  gional plat  for  ma  nın ilk top  lan  tı  sı
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2020-ci ilin no  yab  rın  da Azər  bay  can, 
Ru  si  ya və Er  mə  nis  tan döv  lət baş  çı  la  rı 
ara  sın  da im  za  lan  mış üç  tə  rəf  i bə  ya  nat 
öl  kə  mi  zin ta  ri  xi zə  fə  ri  nin təs  di  qi ol  maq -
la ya  na  şı, həm də re  gion  da ya  ran  mış 
ye  ni təh  lü  kə  siz  lik kon  fi  qu  ra  si  ya  sı  nın il -
kin kon  tur  la  rı  nı müəy  yən  ləş  dir  di. 30 ilə 
ya  xın bir müd  dət ər  zin  də tor  paq  la  rı  nın 
20 faizi iş  ğal al  tın  da qal  mış Azər  bay  can 
döv  lə  ti 2021-ci ilə ta  ma  mi  lə fərq  li bir 
sta  tus  da qə  dəm qoy  du. Bey  nəl  xalq güc -
lə  rin onil  lik  lər ər  zin  də həll edə bil  mə -
di  yi mə  sə  lə  ni mü  zəf  ər Ali Baş Ko  man -
da  nın rəh  bər  li  yi al  tın  da Azər  bay  can 
Or  du  su 44 gün  də həll et  di. 

Bu ta  ri  xi zə  fə  rə ge  dən yol o qə  dər də 
ha  mar ol  ma  mış  dır. Çox çə  tin, mü  rək -
kəb sı  naq  lar  dan çıx  ma  ğı  mı  zın fun  da -
men  tal sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri Ümum  mil  li 
li  der Hey  dər Əli  ye  vin ya  rat  dı  ğı mil  li 
döv  lət mo  de  li idi. Da  ha konk  ret ifa  də 
et  mə  yə ça  lış  saq, Ulu ön  dər Azər  bay  can 
döv  lət  çi  li  yi  ni məhv ol  maq  dan xi  las edə -
rək rə  van bir in  ki  şaf yo  lu  na çı  xar  ma  ğa 
mü  vəf  əq ol  du. XX əs  rin son  la  rın  da 
Azər  bay  can  da ya  ra  dı  lan mo  dern mil  li 
döv  lət mo  de  li is  tis  na  sız ola  raq bö  yük 
si  ya  si xa  dim Hey  dər Əli  ye  vin əsə  ri idi.

 Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Hey  dər Əli -
ye  vin si  ya  si kur  su  nu da  vam et  di  rə  rək, 
Azər  bay  can döv  lə  ti  ni ye  ni bir in  ki  şaf 
mər  hə  lə  si  nə çı  xar  dı və güc  lü Azər  bay -
can döv  lə  ti mo  de  li  ni ya  rat  dı. 44 gün  lük 
mü  ha  ri  bə  də öl  kə  mi  zin şan  lı qə  lə  bə  si  ni 
şərt  lən  di  rən məhz bu iki mü  hüm ami  lin 
ya  rat  dı  ğı ye  ni real  lıq  lar ol  du.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti İl  ham Əli  yev, Er  mə  nis  tan Res -
pub  li  ka  sı  nın baş na  zi  ri Ni  kol Pa  şin  yan 
və Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Pre  zi  den  ti 
Vla  di  mir Pu  ti  nin re  gion  da bü  tün iq  ti -
sa  di və nəq  liy  yat əla  qə  lə  ri  nin bər  pa  sı 
haq  qın  da 2021-ci il 11 yan  var ta  rix  li 
bə  ya  na  tı ma  hiy  yət eti  ba  ri  lə 10 no  yabr -
da im  za  lan  mış bir  gə sə  nə  din ic  ra  sı  nın 
nə qə  dər zə  ru  ri ol  du  ğu  nu bir da  ha 
təs  diq et  di. Azər  bay  can Mosk  va gö  rü -
şü  nə məhz mü  ha  ri  bə  nin ba  şa çat  dı  ğı  nı 
elan edən üç  tə  rəf  i bə  ya  nat  da nə  zər  də 
tu  tul  muş öh  də  lik  lə  rin də  qiq  lik  lə ic  ra 
olun  ma  sı tə  lə  bi ilə qa  tıl  mış  dı. Gö  rü  şün 
ye  ku  nu  na dair açıq  la  ma  lar və im  za -
lan  mış ye  ni sə  nəd bu tə  lə  bin ye  ri  nə 
ye  ti  ril  di  yi  ni təs  diq et  mək  lə Azər  bay -
ca  nın növ  bə  ti dip  lo  ma  tik uğu  ru ki  mi 
ta  ri  xə düş  dü. Er  mə  nis  ta  nın bu gö  rüş  də 
10 no  yabr bə  ya  na  tın  dan son  ra sax  la  nı -
lan şəxs  lə  rin qay  ta  rıl  ma  sı  na nail ol  maq 
is  tə  yi də real  laş  ma  dı. 

Üç öl  kə  nin baş na  zir müavin  lə  ri  nin 
ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  də də əsas mü  za  ki  rə 
möv  zu  la  rın  dan bi  ri məhz kom  mu  ni -
ka  si  ya  la  rın açıl  ma  sı idi. Er  mə  nis  ta  nın 
qey  ri-konst  ruk  tiv möv  qe  yi bu for  mat  da 
gö  rüş  lər  də müəy  yən dövr üçün fa  si  lə 
ya  rat  sa da, pro  ses  lə  rin ge  di  şi rəs  mi İrə -
va  nı ge  ri çə  kil  mə  yə məc  bur et  di. 

Azər  bay  ca  nın ar  dı  cıl və məq  səd -
yön  lü dip  lo  ma  tik səy  lə  ri mü  na  qi  şə  dən 
son  ra  kı döv  rün əsas mə  sə  lə  lə  rin  dən bi  ri 
olan iş  ğal  dan azad olun  muş əra  zi  lə  rin 
mi  na  lar  dan tə  miz  lən  mə  si mə  sə  lə  sin  də 
də irə  li  lə  yiş əl  də et  mə  yə im  kan ya  rat -
dı. İyu  nun 12-də Er  mə  nis  ta  nın Ağ  dam 

ra  yo  nu üz  rə 97 min tank və pi  ya  da 
əley  hi  nə mi  na  nı, iyu  lun 3-də isə Fü  zu  li 
və Zən  gi  lan ra  yon  la  rın  da bas  dı  rı  lan 
təq  ri  bən 92 min tank və pi  ya  da əley  hi -
nə mi  na  nı özün  də əks et  di  rən xə  ri  tə  lə  ri 
Azər  bay  can tə  rə  fi  nə təq  dim et  mə  si 
mü  qa  bi  lin  də sax  la  nı  lan 15 nə  fər er  mə  ni 
Azər  bay  can-Gür  cüs  tan sər  hə  din  də 
Gür  cüs  tan nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı 
ilə iş  ğal  çı öl  kə  yə təh  vil ve  ril  di. Mi  na 
xə  ri  tə  lə  ri  nin əl  də edil  mə  si on min  lər  lə 
və  tən  da  şı  mı  zın, o cüm  lə  dən mi  na  tə -
miz  lə  yən  lə  rin hə  ya  tı  nı və sağ  lam  lı  ğı  nı 
təh  lü  kə  dən xi  las et  mək, ye  ni  dən  qur  ma 
la  yi  hə  lə  ri  ni və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin 
qa  yı  dış pro  se  si  ni da  ha da tez  ləş  dir  mək 
ba  xı  mın  dan son də  rə  cə mü  hüm əhə -
miy  yə  tə ma  lik idi. İlin so  nun  da - de  kabr 
ayın  da isə Er  mə  nis  tan tə  rə  fi Azər  bay  ca -
nın iş  ğal  dan azad olu  nan di  gər əra  zi  lə -
ri  nin mi  na xə  ri  tə  lə  ri  ni təq  dim et  mə  yə 
məc  bur ol  du.

2021-ci il iyu  nun 15-də Şu  şa şə  hə  rin -
də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Tür  ki -
yə Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da müt  ə  fiq  lik 
mü  na  si  bət  lə  ri haq  qın  da bə  yan  na  mə  nin 
im  za  lan  ma  sı bu ilin ən bö  yük ta  ri  xi 
əhə  miy  yə  tə ma  lik si  ya  si ha  di  sə  si ki  mi 
qiy  mət  lən  di  ri  lə bi  lər. Şu  şa Bə  yan  na  mə  si 
Cə  nu  bi Qaf  qaz  da dün  ya  nın ba  rış  ma  lı 
ol  du  ğu ye  ni bir təh  lü  kə  siz  lik for  ma -
tı  nın ya  ran  dı  ğı  nı bir da  ha nü  ma  yiş 
et  dir  di. Bu for  ma  tın həl  le  di  ci ele  men  ti 
isə Azər  bay  can və Tür  ki  yə ara  sın  da 
möh  kəm  lə  nən müt  ə  fiq  lik mü  na  si  bət -
lə  ri  dir. Bə  yan  na  mə iki öl  kə  nin ümu  mi 
ma  raq  la  rı  nın qo  run  ma  sın  da im  kan  la  rın 
bir  ləş  di  ril  mə  si, or  taq ma  raq kəsb edən 
re  gional və bey  nəl  xalq st  ra  te  ji mə  sə  lə -
lər  də fəaliy  yət  lə  rin qar  şı  lıq  lı şə  kil  də əla -
qə  lən  di  ril  mə  si ki  mi mü  hüm mə  sə  lə  lə  ri 
eh  ti  va et  mək  lə ya  na  şı, tə  rəf  ər  dən bi  ri -
nin müs  tə  qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə, əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə, bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də 
ta  nın  mış sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı -
ğı  na və ya təh  lü  kə  siz  li  yi  nə qar  şı təh  did 

ya  ran  dı  ğı hal  da, qar  şı  lıq  lı zə  ru  ri yar  dım 
gös  tə  ril  mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Bu, fak  ti  ki 
ola  raq, böl  gə  də yü  zil  lik  lə  ri əha  tə edən 
bir dövr  də möv  cud ol  muş təh  lü  kə  siz  lik 
kon  fi  qu  ra  si  ya  sı  nın so  nu  nun çat  dı  ğı  nın, 
ta  ma  mi  lə fərq  li bir re  gional real  lı  ğın for -
ma  laş  dı  ğı  nın ela  nı idi. 

İlin so  nu  na ya  xın - no  yabr ayı  nın 
26-da Azər  bay  can, Ru  si  ya və Er  mə  nis -
tan li  der  lə  ri ara  sın  da ke  çi  ri  lən növ  bə  ti 
gö  rüş bir çox sual  la  ra ay  dın  lıq gə  tir  di. 
Bu gö  rüş  də də Azər  bay  can öz şərt  lə  ri  ni 
dik  tə et  mə  yə mü  vəf  əq ol  du. Gö  rüş  dən 
bir qə  dər əv  vəl Er  mə  nis  ta  nın iki öl  kə  nin 
döv  lət sər  hə  din  də təx  ri  bat  lar tö  rət  mək  lə 
Azər  bay  ca  na təz  yiq et  mək cəhd  lə  ri isə 
ta  ma  mi  lə əks nə  ti  cə do  ğur  du. Azər  bay -
can Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin yük  sək pe  şə -
kar  lı  ğı və ha  zır  lı  ğı Er  mə  nis  tan baş na -
zi  ri  nin növ  bə  ti üç  tə  rəf  i sam  mi  tə da  ha 
çə  tin şərt  lər  lə qa  tıl  ma  sı  na sə  bəb ol  du. 
Gö  rüş  də əl  də edil  miş əsas ra  zı  laş  ma  lar 
post  mü  na  qi  şə döv  rün  də re  gional nəq -
liy  yat və kom  mu  ni  ka  si  ya əla  qə  lə  ri  nin 
açıl  ma  sı  nı, Er  mə  nis  tan-Azər  bay  can sər -
hə  di  nin de  li  mi  ta  si  ya  sı və de  mar  ka  si  ya  sı 
ilə bağ  lı konk  ret təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi -
ril  mə  si  ni nə  zər  də tu  tur. Hər iki mə  sə  lə 
məhz Azər  bay  ca  nın mü  ha  ri  bə  dən son  ra 
üzə  rin  də is  rar  la da  yan  dı  ğı möv  zu  lar ki -
mi nə  zər  dən ke  çi  ri  lir  di. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin qə  tiy  yə  ti Azər  bay  ca  na növ  bə  ti 
dip  lo  ma  tik uğu  ru gə  tir  di.

Mü  ha  ri  bə  dən son  ra rəs  mi Ba  kı -
nın elan et  di  yi dip  lo  ma  tik hə  dəf  ə  rin 
sı  ra  sın  da re  gion  da da  vam  lı sülh və 
sa  bit  li  yin bər  qə  rar olun  ma  sı, əmək  daş -
lıq üçün bü  tün im  kan  la  rın nə  zər  dən ke -
çi  ril  mə  si ki  mi va  cib mə  sə  lə  lər da  ya  nır. 
De  kab  rın 10-da Azər  bay  can, Tür  ki  yə, 
İran, Er  mə  nis  tan və Ru  si  ya  nın iş  ti  ra  kı 
ilə “3+3” for  ma  tın  da re  gional plat  for -
ma  nın Mosk  va  da ke  çi  ri  lən ilk top  lan  tı  sı 
əs  lin  də Cə  nu  bi Qaf  qaz  da ye  ni si  ya  si 
real  lıq  la  rın möv  cud mən  zə  rə  si ba  rə  də 
çox söz de  yir. Bi  la  va  si  tə Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə  nin tə  şəb  bü  sü olan bu for  mat 
bü  tün re  gionun hə  ya  tın  da ye  ni döv  rün 
baş  la  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Top  lan  tı  dan son  ra 
ve  ri  lən açıq  la  ma  nın məz  mu  nu da bu 
mü  la  hi  zə  nin sa  də  cə eh  ti  mal  la  ra əsas  lan -
ma  dı  ğı  nı nü  ma  yiş et  di  rir. Təd  bir  dən 
dər  hal son  ra plat  for  ma  nın işi  nin onun 
bü  tün iş  ti  rak  çı  la  rı  nın ma  raq  la  rı  na ca  vab 
ve  rən prak  ti  ki mə  sə  lə  lə  rə - ti  ca  rət-iq  ti -
sa  di, nəq  liy  yat, mə  də  ni və hu  ma  ni  tar 
sa  hə  lər  də qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tə, ümu  mi 
təh  did  lə  rə qar  şı mü  ba  ri  zə  yə yö  nəl  dil -
mə  si  nin ra  zı  laş  dı  rıl  dı  ğı elan olun  du. 
Qeyd edi  lən bü  tün mə  sə  lə  lər isə Azər -
bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı  nın post  mü  na  qi  şə 
döv  rü ilə bağ  lı gös  tər  di  yi əsas prin  sip  lə -
ri özün  də eh  ti  va edir. 

2021-ci ilin si  ya  si ye  kun  la  rı  nı nə -
zər  dən ke  çi  rər  kən heç şüb  hə  siz ki, 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 

sis  te  min  də ar  tan nü  fu  zu  nu, Cə  nu -
bi Qaf  qaz  la bağ  lı bü  tün mə  sə  lə  lər  də 
həlle  di  ci söz sa  hi  bi ol  ma  sı fak  tı  nı xü  su  si 
qeyd et  mək la  zım  dır. Azər  bay  can Av -
ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min 
olun  ma  sı, CO  VID-19 pan  de  mi  ya  sı 
ilə mü  ba  ri  zə müs  tə  vi  sin  də də ki  fa  yət 
qə  dər dü  şü  nül  müş, ar  dı  cıl və sa  bit 
möv  qe nü  ma  yiş et  dir  mək  də  dir. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın da də  fə  lər  lə yük  sək tri  bu  na -
lar  dan bə  yan et  di  yi ki  mi, bi  zim öl  kə  miz 
bey  nəl  xalq bir  li  yin mə  su  liy  yət  li üz  vü 
ola  raq dav  ra  nır. Dün  ya  nı na  ra  hat edən 
prob  lem  lər Azər  bay  ca  nı da tə  bii ola  raq 
na  ra  hat edir. Azər  bay  can bü  tün plat  for -
ma  lar  da özü  nü eti  bar  lı, da  ya  nıq  lı tə  rəf -
daş ki  mi sü  but et  mə  yə mü  vəf  əq olur. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin müəy  yən 
et  di  yi xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı  nın ən 
va  cib sü  tun  la  rın  dan bi  ri də elə bun  dan 
iba  rət  dir: bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də 
qar  şı  lıq  lı eti  ba  ra və eti  ma  da əsas  la  nan 
əla  qə  lər qur  maq. 

Azər  bay  can bu si  ya  sə  ti  ni dün  ya  da 
son də  rə  cə gər  gin və mü  rək  kəb, bir çox 
hal  lar  da həm də zid  diy  yət  li pro  ses  lə  rin 
get  di  yi, bü  tün öl  kə  lə  rin eti  ma  da hə  mi  şə 
ol  du  ğun  dan da  ha çox eh  ti  yac duy  du  ğu 
bir vaxt  da real  laş  dı  rır. Əl  də olun  muş 
nə  ti  cə  lər və möv  cud real  lıq  la  rın təh  li  li 
gös  tə  rir ki, Azər  bay  can dip  lo  ma  ti  ya  sı -
nın bü  tün uğur  la  rı  nın əsa  sın  da da elə 
qeyd olu  nan amil da  ya  nır. 

Azərbaycanın diplomatik uğurları: 
reallıqlar, səbəblər və nəticələr

Ramin Məmmədov
Milli Məclisin deputatı 

Azər  bay  can, Tür  ki  yə, İran, Er  mə  nis  tan və Ru  si  ya  nın iş  ti  ra  kı ilə “3+3” for  ma  tın  da re  gional plat  for  ma  nın ilk top  lan  tı  sı
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Müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də et  dik  dən son  ra 
Azər  bay  can bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki -
mi, iq  ti  sa  di sa  hə  də də mü  hüm nailiy  yət -
lər əl  də et  miş  dir. İq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yin 
tam tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə çox  vek -
tor  lu iq  ti  sa  di si  ya  sət, uzun və or  ta  müd -
dət  li komp  leks təd  bir  lə  ri özün  də əks et -
di  rən ge  niş iq  ti  sa  di və so  sial proq  ram  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  lə düz  gün və mü  kəm -
məl ida  rəet  mə mo  de  li tət  biq edil  di. Ey  ni 
za  man  da, şəf  af  ı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si  nə 
xid  mət edən və fis  kal gə  lir  lə  rə bir  ba -
şa tə  sir gös  tə  rən proq  ram və la  yi  hə  lər 
iq  ti  sa  diy  ya  tın da  vam  lı in  ki  şa  fı ilə bağ  lı 
priori  tet ol  du.

Son 18 il  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən -
di  ril  mə  si, ar  dı  cıl və da  vam  lı in  ki  şa  fın, 
mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  li  yin tə  min olun  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm əhə  miy  yət kəsb 
edən gö  rül  müş əmə  li iş  lər çər  çi  və  sin -
də ÜDM üç də  fə  dən çox art  mış, ha  be  lə 
bey  nəl  xalq və re  gional təş  ki  lat  lar  la, ey  ni 
za  man  da, Azər  bay  can  da akk  re  di  tə olun -
muş bir sı  ra bey  nəl  xalq ma  liy  yə ins  ti  tut -
la  rı ilə hö  ku  mə  ti  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
eti  ma  da və hör  mə  tə əsas  la  nan iş mü  na  si -
bə  ti for  ma  laş  mış  dır.

Öl  kə  miz sa  də  cə öz sər  həd  lə  ri da  xi  lin -
də iq  ti  sa  di is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çir  mək  lə 
ki  fa  yət  lən  mir, ey  ni za  man  da, bey  nəl  xalq 
plat  for  ma  lar  da, o cüm  lə  dən İs  lam Əmək -
daş  lıq Təş  ki  la  tı və Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
çər  çi  və  sin  də İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş -
ki  la  tı  na üzv döv  lət  lər  lə sə  mə  rə  li əmək -
daş  lıq edir, öz üzə  ri  nə dü  şən öh  də  lik  lə  ri 
la  yi  qin  cə ye  ri  nə ye  ti  rir.

İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı re  gion 
öl  kə  lə  ri  ni özün  də bir  ləş  di  rən, çox bö  yük 
re  sus və po  ten  siala ma  lik qu  rum  lar  dan 
bi  ri  dir. 1964-cü il  də İran, Pa  kis  tan və 
Tür  ki  yə tə  rə  fin  dən İn  ki  şaf üçün Re  gional 
Əmək  daş  lıq (İRƏ) adı al  tın  da iq  ti  sa  di, 
tex  ni  ki və mə  də  ni əmək  daş  lı  ğı möh  kəm -
lən  dir  mək məq  sə  di ilə ya  ra  dıl  mış təş  ki  lat 
1985-ci il  dən eti  ba  rən İq  ti  sa  di Əmək  daş -
lıq Təş  ki  la  tı (İƏT) ad  lan  dı  rıl  mış  dır. 1992-
ci il  də da  ha 7 döv  lət təş  ki  la  ta qo  şul  muş -
dur (ha  zır  da Azər  bay  can, Əf  qa  nıs  tan, 
İran, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Pa  kis  tan, 
Ta  ci  kis  tan, Tür  ki  yə, Türk  mə  nis  tan, Öz  bə -
kis  tan  təş  ki  la  ta üzv döv  lət  lər  dir). İƏT-in 
ya  ra  dıl  ma  sın  da əsas məq  səd üzv öl  kə -
lə  rin və bü  töv  lük  də böl  gə  nin da  vam  lı 
in  ki  şa  fı  na töh  fə ver  mək  dən iba  rət  dir.

İƏT Na  zir  lər Şu  ra  sı  nın 1992-ci il 
no  yab  rın 28-də İs  la  ma  bad  da ke  çi  ril  miş 
növ  bə  dən  kə  nar ic  la  sı za  ma  nı Azər -
bay  can təş  ki  la  ta üzv  qə  bul edil  miş  dir. 
Azər  bay  can İƏT da  xi  lin  də iq  ti  sa  diy -
ya  tın li  be  ral  laş  dı  rıl  ma  sı pro  ses  lə  rin  də 
fəal iş  ti  rak edir. Üzv döv  lət  lər ara  sın  da 
iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə -
si və re  gion  da  xi  li ti  ca  rə  tin ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can tə  rə  fin  dən 10 
müx  tə  lif sa  ziş, o cüm  lə  dən “İƏT-ə üzv 
döv  lət  lər ara  sın  da Ti  ca  rət Əmək  daş  lı  ğı -
na dair Çər  çi  və Sa  ziş”i, “İƏT re  gionun  da 
Tran  zit Nəq  liy  yat haq  qın  da Sa  ziş”, “İƏT 
re  gionun  da in  ves  ti  si  ya  la  rın təş  vi  qi və 
qo  run  ma  sı haq  qın  da Sa  ziş” ki  mi mü  hüm 
sə  nəd  lər im  za  lan  mış  dır. İƏT-in 9 və 12-ci 
zir  və top  lan  tı  la  rı mü  va  fiq ola  raq 2006 və 
2012-ci il  lər  də Ba  kı  da ke  çi  ril  miş, Ba  kı Bə -
yan  na  mə  lə  ri qə  bul edil  miş  dir.

2013-cü il no  yab  rın 26-da İran İs  lam 
Res  pub  li  ka  sı  nın Teh  ran şə  hə  rin  də Na -
zir  lər Şu  ra  sı  nın XXI ic  la  sı ke  çi  ril  miş  dir. 
İc  las  da İƏT-in Ba  kı  da Təd  qi  qat Mər -
kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da ye  kun 
qə  rar qə  bul edil  miş və əsas  na  mə təs  diq 
olun  muş  dur.

Həm  çi  nin 2008-ci il  də İƏT-in Ti  ca  rət 
və İn  ki  şaf Ban  kı fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır. 
Ban  kın ya  ra  dıl  ma  sı  nın əsas məq  sə  di İƏT 
öl  kə  lə  ri  nin da  xi  li re  gional ti  ca  rə  ti  ni ge  niş -
lən  dir  mək, iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı sü  rət  lən  dir -
mək üçün ma  liy  yə və  sait  lə  ri  ni təş  kil və 
tə  min et  mək, inf  rast  ruk  tur, is  teh  sal, da  şı -
ma  lar, te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya və ener  ge  ti  ka 
sa  hə  lə  rin  də la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  mək  dir. 

Bil  di  yi  miz ki  mi, ca  ri il  no  yab  rın 
28-də Türk  mə  nis  ta  nın pay  tax  tı Aş  qa  bad 
şə  hə  rin  də İƏT-in XV Zir  və Top  lan  tı  sı 
ke  çi  ril  di. Top  lan  tı  da Azər  bay  can ilə  ya -
na  şı, Türk  mə  nis  tan, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan, 
İran, Qır  ğı  zıs  tan, Pa  kis  tan, Ta  ci  kis  tan və 
Öz  bə  kis  ta  nın döv  lət baş  çı  la  rı və nü  ma -
yən  də he  yət  lə  ri iş  ti  rak et  di  lər. Tədbirdə 
di  gər döv  lət  lə  rin baş  çı  la  rı  nın Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vi tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si və əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zün 
bər  pa  sı mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik et  mə  lə  ri, 
Azər  bay  can li  de  ri  nin də  rin və məz  mun -
lu çı  xı  şı  nın iş  ti  rak  çı  lar tə  rə  fin  dən bö  yük 
rəğ  bət  lə qar  şı  lan  ma  sı, Azər  bay  ca  nın 
ma  raq  la  rı  na uy  ğun bir sı  ra müd  dəala  rı 
özün  də əks et  di  rən Aş  qa  bad Bə  yan  na -
mə  si  nin im  za  lan  ma  sı qü  rur  ve  ri  ci mə -
qam  lar ol  du. 

Zir  və top  lan  tı  sın  dan son  ra İl  ham 
Əli  ye  vin İra  nın ye  ni se  çil  miş Pre  zi -
den  ti, həm  çi  nin Tür  ki  yə və Türk  mə -
nis  tan pre  zi  dent  lə  ri ilə İƏT-in gə  lə  cək 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy  yən edən 
iki  tə  rəf  i gö  rüş  lər ke  çir  mə  si, öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  rin və iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  di  ril  mə -
si  nə dair ge  niş fi  kir mü  ba  di  lə  si apar  ma -
sı öl  kə  mi  zin təş  ki  lat üçün əhə  miy  yə  ti  ni, 
ha  be  lə ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi, re  gional 
in  teq  ra  si  ya və so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 

sa  hə  lə  ri  nə bö  yük töh  fə  lər ver  di  yi  ni bir 
da  ha nü  ma  yiş et  dir  di.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev zir  və top -
lan  tı  sın  da  kı nit  qin  də öl  kə  mi  zin ma  lik 
ol  du  ğu iq  ti  sa  di po  ten  sial  dan, re  gional 
in  ki  şa  fa, həm  çi  nin təş  ki  la  ta üzv öl  kə  lər 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin da  ha da möh  kəm -
lən  mə  si  nə ve  ri  lən töh  fə  lər  dən bəhs 
edə  rək CO  VID-19 ilə mü  ba  ri  zə təd  bir -
lə  ri  nin güc  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
gö  rü  lən iş  lər kon  teks  tin  də iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın da  ya  nıq  lı  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı  nı 
sta  tis  tik rə  qəm  lər  lə diq  qə  tə çat  dır  dı: 
2020-ci il  dən öl  kə  də pan  de  mi  ya  dan 
əziy  yət çək  miş in  san  la  ra və sa  hib  kar -
lıq sub  yekt  lə  ri  nə təq  ri  bən 3 mlrd. ABŞ 
dol  la  rı həc  min  də so  sial-iq  ti  sa  di dəs  tək 
pa  ke  ti təq  dim edil  di və 2022-ci ilin 
döv  lət büd  cə  sin  dən hə  min məq  səd  lə  rə 
1,6 mlrd. ABŞ dol  la  rı həc  min  də ma  liy  yə 
dəs  tə  yi pa  ke  ti əla  və ola  raq ay  rı  la  caq. 

Azər  bay  can pan  de  mi  ya ilə mü  ba -
ri  zə sa  hə  sin  də qlo  bal səy  lə  rin sə  fər  bər 
edil  mə  si üçün də mü  hüm ad  dım  lar atır. 
Döv  lət baş  çı  mı  zın tə  şəb  bü  sü ilə bir sı  ra 
mö  tə  bər bey  nəl  xalq plat  for  ma  lar  da ke  çi -
ri  lən zir  və gö  rüş  lə  ri və xü  su  si ses  si  ya  lar 
bu  na əya  ni sü  but  dur. Öl  kə  miz ko  ro  na -
vi  rus  la mü  ba  ri  zə  ni dəs  tək  lə  mək məq  sə -
di ilə 80-ə ya  xın öl  kə  yə ÜST-ün xət  i ilə 
bir  ba  şa ma  liy  yə və hu  ma  ni  tar yar  dım  lar 
et  miş  dir. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin çı  xı  şın  da 
bəhs  et  di  yi di  gər əsas mə  sə  lə  2020-ci 
il  də 44 gün ər  zin  də mü  zəf  ər or  du  mu -

zun Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də er  mə  ni fa  şiz  mi 
üzə  rin  də əl  də et  di  yi ta  ri  xi qə  lə  bə  miz 
ba  rə  də ol  du. Bil  di  ril  di ki, mü  ha  ri  bə  dən 
son  ra Azər  bay  can yal  nız özü  nün ma  liy  yə 
re  surs  la  rı  na ar  xa  la  na  raq, iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lər  də sı  fır  dan ye  ni şə  hər və 
kənd  lər sa  lır. 2021-ci il ər  zin  də bu məq -
səd  lər  lə döv  lət büd  cə  sin  dən 1,3 mil  yard 
ABŞ dol  la  rı həc  min  də  ma  liy  yə və  saiti 
ay  rıl  mış, 2022-ci il  də də ən azı bu miq -
dar  da və  saitin ay  rıl  ma  sı nə  zər  də  tu  tu  lur 
ki, bu da xal  qı  mı  zın tez  lik  lə öz də  də-ba  ba 
yurd  la  rı  na qa  yıt  ma  sı  nı sü  rət  lən  di  rə  cək -
dir.

Qeyd olu  nan  la  rın fo  nun  da Azər  bay -
ca  nın iq  ti  sa  di və ma  liy  yə im  kan  la  rı  nın 
da  ya  nıq  lı  lı  ğı göz qa  ba  ğın  da  dır. Bu da son 
18 il  də tət  biq edi  lən düz  gün və mü  kəm -
məl ida  rə  çi  lik mo  de  li  nə əsas  la  nır. 

Gö  rü  lən iş  lə  rin nə  ti  cə  si ola  raq bu gün 
Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci bor  cu ÜDM-in 17,3 
faizi  ni təş  kil edir. Bax  ma  ya  raq ki,  bir sı  ra 
in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  də bu borc o öl  kə  lə -
rin ÜDM-dən da  ha çox  dur. 2030-cu ilin 
so  nu  na qə  dər bu rə  qə  min 10 faizə en  mə  si 
plan  laş  dı  rı  lır. Həm  çi  nin diq  qə  tə  la  yiq mə -
qam  dır ki, öl  kə  mi  zin val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 
xa  ri  ci bor  cu  mu  zu 6 də  fə üs  tə  lə  yir. Ey  ni 
za  man  da, 2003-cü il  dən eti  ba  rən Azər -
bay  can  da yox  sul  luq sə  viy  yə  si 49 faiz  dən 
təq  ri  bən 6 faizə qə  dər enib. Ge  niş  miq -
yas  lı is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can -
da mün  bit sər  ma  yə iq  li  mi ya  ra  dıl  ma  sı, 
bu  nun təs  di  qi ola  raq Dün  ya Ban  kı  nın 
“Doing Bu  si  ness” he  sa  ba  tın  da Azər  bay -

ca  nın 190 öl  kə ara  sın  da 28-ci yer  də qə  rar -
laş  ma  sı və öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ya  tı  rı  lan 
280 mil  yard ABŞ dol  la  rı həc  min  də sər -
ma  yə  nin ya  rı  sı  nın xa  ri  ci sər  ma  yə ol  ma  sı 
bir da  ha ötən 18 il ər  zin  də öl  kə  miz  də 
iq  ti  sa  diy  ya  tın sü  rət  lə in  ki  şaf et  mə  si  nin 
əya  ni sü  bu  tu  dur.

Ümu  mi  lik  də Azər  bay  can son il  lər  də 
Av  ra  si  ya  nın əsas, eti  bar  lı nəq  liy  yat və 
lo  gis  ti  ka mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ki  mi özü  nü 
təs  diq et  miş  dir. Yal  nız iki öl  kə  yə de -
yil, ey  ni za  man  da, re  giona sülh və ri  fah 
gə  ti  rə  rək bey  nəl  xalq bir  li  yin sa  bit  lik, 
və ma  raq  la  rı  na xid  mət edə  cə  yi vur  ğu -
la  nan Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin real  laş  ma  sı 
isə re  gionun nəq  liy  yat sek  to  run  da ye  ni 
im  kan  lar ya  ra  da  caq  dır. 

Cə  nab Pre  zi  den  tin də vur  ğu  la  dı  ğı ki -
mi, tez  lik  lə Ba  kı  da fəaliy  yə  tə baş  la  ya  caq 
İƏT-in Təd  qi  qat Mər  kə  zi  nin əsas məq  sə -
di iq  ti  sa  di təd  qi  qat  la  ra əsas  la  nan re  gional 
əmək  daş  lı  ğın qu  rul  ma  sı üçün İƏT-ə və 
üzv öl  kə  lə  rə yar  dım et  mək  dir. 

Bu gün Azər  bay  can  da is  tər öl  kə 
sə  viy  yə  sin  də, is  tər  sə də bey  nəl  xalq sə -
viy  yə  də əl  də edi  lən bü  tün uğur  lar ye  ni 
ça  ğı  rış  la  ra ca  vab ve  rən mü  kəm  məl və 
da  ya  nıq  lı ida  rəet  mə mo  de  li  nin tət  bi  qi  nin 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir. İş  ğal  dan azad  edi  lən 
tor  paq  la  rı  mız  da ge  dən sü  rət  li bər  pa iş  lə  ri 
Azər  bay  can döv  lə  ti və xal  qı  nın dün  ya -
da, xü  su  si  lə Cə  nu  bi Qaf  qaz  da sül  hün, 
əmin-aman  lı  ğın, da  vam  lı in  ki  şa  fın car  çı  sı 
ol  du  ğu  nu bir da  ha bü  tün dün  ya  ya nü -
ma  yiş et  dir  mək  də  dir.

Azərbaycan beynəlxalq platformalardakı 
öhdəliklərini layiqincə yerinə yetirir

Məzahir Əfəndiyev        
Milli Məclisin deputatı
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Müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də et  dik  dən son  ra 
Azər  bay  can bü  tün sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki -
mi, iq  ti  sa  di sa  hə  də də mü  hüm nailiy  yət -
lər əl  də et  miş  dir. İq  ti  sa  di müs  tə  qil  li  yin 
tam tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə çox  vek -
tor  lu iq  ti  sa  di si  ya  sət, uzun və or  ta  müd -
dət  li komp  leks təd  bir  lə  ri özün  də əks et -
di  rən ge  niş iq  ti  sa  di və so  sial proq  ram  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  lə düz  gün və mü  kəm -
məl ida  rəet  mə mo  de  li tət  biq edil  di. Ey  ni 
za  man  da, şəf  af  ı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si  nə 
xid  mət edən və fis  kal gə  lir  lə  rə bir  ba -
şa tə  sir gös  tə  rən proq  ram və la  yi  hə  lər 
iq  ti  sa  diy  ya  tın da  vam  lı in  ki  şa  fı ilə bağ  lı 
priori  tet ol  du.

Son 18 il  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə mil  li iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən -
di  ril  mə  si, ar  dı  cıl və da  vam  lı in  ki  şa  fın, 
mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  li  yin tə  min olun  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm əhə  miy  yət kəsb 
edən gö  rül  müş əmə  li iş  lər çər  çi  və  sin -
də ÜDM üç də  fə  dən çox art  mış, ha  be  lə 
bey  nəl  xalq və re  gional təş  ki  lat  lar  la, ey  ni 
za  man  da, Azər  bay  can  da akk  re  di  tə olun -
muş bir sı  ra bey  nəl  xalq ma  liy  yə ins  ti  tut -
la  rı ilə hö  ku  mə  ti  miz ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
eti  ma  da və hör  mə  tə əsas  la  nan iş mü  na  si -
bə  ti for  ma  laş  mış  dır.

Öl  kə  miz sa  də  cə öz sər  həd  lə  ri da  xi  lin -
də iq  ti  sa  di is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çir  mək  lə 
ki  fa  yət  lən  mir, ey  ni za  man  da, bey  nəl  xalq 
plat  for  ma  lar  da, o cüm  lə  dən İs  lam Əmək -
daş  lıq Təş  ki  la  tı və Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı 
çər  çi  və  sin  də İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş -
ki  la  tı  na üzv döv  lət  lər  lə sə  mə  rə  li əmək -
daş  lıq edir, öz üzə  ri  nə dü  şən öh  də  lik  lə  ri 
la  yi  qin  cə ye  ri  nə ye  ti  rir.

İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı re  gion 
öl  kə  lə  ri  ni özün  də bir  ləş  di  rən, çox bö  yük 
re  sus və po  ten  siala ma  lik qu  rum  lar  dan 
bi  ri  dir. 1964-cü il  də İran, Pa  kis  tan və 
Tür  ki  yə tə  rə  fin  dən İn  ki  şaf üçün Re  gional 
Əmək  daş  lıq (İRƏ) adı al  tın  da iq  ti  sa  di, 
tex  ni  ki və mə  də  ni əmək  daş  lı  ğı möh  kəm -
lən  dir  mək məq  sə  di ilə ya  ra  dıl  mış təş  ki  lat 
1985-ci il  dən eti  ba  rən İq  ti  sa  di Əmək  daş -
lıq Təş  ki  la  tı (İƏT) ad  lan  dı  rıl  mış  dır. 1992-
ci il  də da  ha 7 döv  lət təş  ki  la  ta qo  şul  muş -
dur (ha  zır  da Azər  bay  can, Əf  qa  nıs  tan, 
İran, Qa  za  xıs  tan, Qır  ğı  zıs  tan, Pa  kis  tan, 
Ta  ci  kis  tan, Tür  ki  yə, Türk  mə  nis  tan, Öz  bə -
kis  tan  təş  ki  la  ta üzv döv  lət  lər  dir). İƏT-in 
ya  ra  dıl  ma  sın  da əsas məq  səd üzv öl  kə -
lə  rin və bü  töv  lük  də böl  gə  nin da  vam  lı 
in  ki  şa  fı  na töh  fə ver  mək  dən iba  rət  dir.

İƏT Na  zir  lər Şu  ra  sı  nın 1992-ci il 
no  yab  rın 28-də İs  la  ma  bad  da ke  çi  ril  miş 
növ  bə  dən  kə  nar ic  la  sı za  ma  nı Azər -
bay  can təş  ki  la  ta üzv  qə  bul edil  miş  dir. 
Azər  bay  can İƏT da  xi  lin  də iq  ti  sa  diy -
ya  tın li  be  ral  laş  dı  rıl  ma  sı pro  ses  lə  rin  də 
fəal iş  ti  rak edir. Üzv döv  lət  lər ara  sın  da 
iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə -
si və re  gion  da  xi  li ti  ca  rə  tin ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Azər  bay  can tə  rə  fin  dən 10 
müx  tə  lif sa  ziş, o cüm  lə  dən “İƏT-ə üzv 
döv  lət  lər ara  sın  da Ti  ca  rət Əmək  daş  lı  ğı -
na dair Çər  çi  və Sa  ziş”i, “İƏT re  gionun  da 
Tran  zit Nəq  liy  yat haq  qın  da Sa  ziş”, “İƏT 
re  gionun  da in  ves  ti  si  ya  la  rın təş  vi  qi və 
qo  run  ma  sı haq  qın  da Sa  ziş” ki  mi mü  hüm 
sə  nəd  lər im  za  lan  mış  dır. İƏT-in 9 və 12-ci 
zir  və top  lan  tı  la  rı mü  va  fiq ola  raq 2006 və 
2012-ci il  lər  də Ba  kı  da ke  çi  ril  miş, Ba  kı Bə -
yan  na  mə  lə  ri qə  bul edil  miş  dir.

2013-cü il no  yab  rın 26-da İran İs  lam 
Res  pub  li  ka  sı  nın Teh  ran şə  hə  rin  də Na -
zir  lər Şu  ra  sı  nın XXI ic  la  sı ke  çi  ril  miş  dir. 
İc  las  da İƏT-in Ba  kı  da Təd  qi  qat Mər -
kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da ye  kun 
qə  rar qə  bul edil  miş və əsas  na  mə təs  diq 
olun  muş  dur.

Həm  çi  nin 2008-ci il  də İƏT-in Ti  ca  rət 
və İn  ki  şaf Ban  kı fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır. 
Ban  kın ya  ra  dıl  ma  sı  nın əsas məq  sə  di İƏT 
öl  kə  lə  ri  nin da  xi  li re  gional ti  ca  rə  ti  ni ge  niş -
lən  dir  mək, iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı sü  rət  lən  dir -
mək üçün ma  liy  yə və  sait  lə  ri  ni təş  kil və 
tə  min et  mək, inf  rast  ruk  tur, is  teh  sal, da  şı -
ma  lar, te  le  kom  mu  ni  ka  si  ya və ener  ge  ti  ka 
sa  hə  lə  rin  də la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  mək  dir. 

Bil  di  yi  miz ki  mi, ca  ri il  no  yab  rın 
28-də Türk  mə  nis  ta  nın pay  tax  tı Aş  qa  bad 
şə  hə  rin  də İƏT-in XV Zir  və Top  lan  tı  sı 
ke  çi  ril  di. Top  lan  tı  da Azər  bay  can ilə  ya -
na  şı, Türk  mə  nis  tan, Tür  ki  yə, Qa  za  xıs  tan, 
İran, Qır  ğı  zıs  tan, Pa  kis  tan, Ta  ci  kis  tan və 
Öz  bə  kis  ta  nın döv  lət baş  çı  la  rı və nü  ma -
yən  də he  yət  lə  ri iş  ti  rak et  di  lər. Tədbirdə 
di  gər döv  lət  lə  rin baş  çı  la  rı  nın Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vi tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğal  dan 
azad edil  mə  si və əra  zi bü  töv  lü  yü  mü  zün 
bər  pa  sı mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik et  mə  lə  ri, 
Azər  bay  can li  de  ri  nin də  rin və məz  mun -
lu çı  xı  şı  nın iş  ti  rak  çı  lar tə  rə  fin  dən bö  yük 
rəğ  bət  lə qar  şı  lan  ma  sı, Azər  bay  ca  nın 
ma  raq  la  rı  na uy  ğun bir sı  ra müd  dəala  rı 
özün  də əks et  di  rən Aş  qa  bad Bə  yan  na -
mə  si  nin im  za  lan  ma  sı qü  rur  ve  ri  ci mə -
qam  lar ol  du. 

Zir  və top  lan  tı  sın  dan son  ra İl  ham 
Əli  ye  vin İra  nın ye  ni se  çil  miş Pre  zi -
den  ti, həm  çi  nin Tür  ki  yə və Türk  mə -
nis  tan pre  zi  dent  lə  ri ilə İƏT-in gə  lə  cək 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy  yən edən 
iki  tə  rəf  i gö  rüş  lər ke  çir  mə  si, öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da  kı mü  na  si  bət  lə  rin və iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  di  ril  mə -
si  nə dair ge  niş fi  kir mü  ba  di  lə  si apar  ma -
sı öl  kə  mi  zin təş  ki  lat üçün əhə  miy  yə  ti  ni, 
ha  be  lə ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi, re  gional 
in  teq  ra  si  ya və so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şaf 

sa  hə  lə  ri  nə bö  yük töh  fə  lər ver  di  yi  ni bir 
da  ha nü  ma  yiş et  dir  di.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev zir  və top -
lan  tı  sın  da  kı nit  qin  də öl  kə  mi  zin ma  lik 
ol  du  ğu iq  ti  sa  di po  ten  sial  dan, re  gional 
in  ki  şa  fa, həm  çi  nin təş  ki  la  ta üzv öl  kə  lər 
ara  sın  da əla  qə  lə  rin da  ha da möh  kəm -
lən  mə  si  nə ve  ri  lən töh  fə  lər  dən bəhs 
edə  rək CO  VID-19 ilə mü  ba  ri  zə təd  bir -
lə  ri  nin güc  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
gö  rü  lən iş  lər kon  teks  tin  də iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fın da  ya  nıq  lı  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı  nı 
sta  tis  tik rə  qəm  lər  lə diq  qə  tə çat  dır  dı: 
2020-ci il  dən öl  kə  də pan  de  mi  ya  dan 
əziy  yət çək  miş in  san  la  ra və sa  hib  kar -
lıq sub  yekt  lə  ri  nə təq  ri  bən 3 mlrd. ABŞ 
dol  la  rı həc  min  də so  sial-iq  ti  sa  di dəs  tək 
pa  ke  ti təq  dim edil  di və 2022-ci ilin 
döv  lət büd  cə  sin  dən hə  min məq  səd  lə  rə 
1,6 mlrd. ABŞ dol  la  rı həc  min  də ma  liy  yə 
dəs  tə  yi pa  ke  ti əla  və ola  raq ay  rı  la  caq. 

Azər  bay  can pan  de  mi  ya ilə mü  ba -
ri  zə sa  hə  sin  də qlo  bal səy  lə  rin sə  fər  bər 
edil  mə  si üçün də mü  hüm ad  dım  lar atır. 
Döv  lət baş  çı  mı  zın tə  şəb  bü  sü ilə bir sı  ra 
mö  tə  bər bey  nəl  xalq plat  for  ma  lar  da ke  çi -
ri  lən zir  və gö  rüş  lə  ri və xü  su  si ses  si  ya  lar 
bu  na əya  ni sü  but  dur. Öl  kə  miz ko  ro  na -
vi  rus  la mü  ba  ri  zə  ni dəs  tək  lə  mək məq  sə -
di ilə 80-ə ya  xın öl  kə  yə ÜST-ün xət  i ilə 
bir  ba  şa ma  liy  yə və hu  ma  ni  tar yar  dım  lar 
et  miş  dir. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin çı  xı  şın  da 
bəhs  et  di  yi di  gər əsas mə  sə  lə  2020-ci 
il  də 44 gün ər  zin  də mü  zəf  ər or  du  mu -

zun Və  tən mü  ha  ri  bə  sin  də er  mə  ni fa  şiz  mi 
üzə  rin  də əl  də et  di  yi ta  ri  xi qə  lə  bə  miz 
ba  rə  də ol  du. Bil  di  ril  di ki, mü  ha  ri  bə  dən 
son  ra Azər  bay  can yal  nız özü  nün ma  liy  yə 
re  surs  la  rı  na ar  xa  la  na  raq, iş  ğal  dan azad 
edil  miş əra  zi  lər  də sı  fır  dan ye  ni şə  hər və 
kənd  lər sa  lır. 2021-ci il ər  zin  də bu məq -
səd  lər  lə döv  lət büd  cə  sin  dən 1,3 mil  yard 
ABŞ dol  la  rı həc  min  də  ma  liy  yə və  saiti 
ay  rıl  mış, 2022-ci il  də də ən azı bu miq -
dar  da və  saitin ay  rıl  ma  sı nə  zər  də  tu  tu  lur 
ki, bu da xal  qı  mı  zın tez  lik  lə öz də  də-ba  ba 
yurd  la  rı  na qa  yıt  ma  sı  nı sü  rət  lən  di  rə  cək -
dir.

Qeyd olu  nan  la  rın fo  nun  da Azər  bay -
ca  nın iq  ti  sa  di və ma  liy  yə im  kan  la  rı  nın 
da  ya  nıq  lı  lı  ğı göz qa  ba  ğın  da  dır. Bu da son 
18 il  də tət  biq edi  lən düz  gün və mü  kəm -
məl ida  rə  çi  lik mo  de  li  nə əsas  la  nır. 

Gö  rü  lən iş  lə  rin nə  ti  cə  si ola  raq bu gün 
Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci bor  cu ÜDM-in 17,3 
faizi  ni təş  kil edir. Bax  ma  ya  raq ki,  bir sı  ra 
in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  də bu borc o öl  kə  lə -
rin ÜDM-dən da  ha çox  dur. 2030-cu ilin 
so  nu  na qə  dər bu rə  qə  min 10 faizə en  mə  si 
plan  laş  dı  rı  lır. Həm  çi  nin diq  qə  tə  la  yiq mə -
qam  dır ki, öl  kə  mi  zin val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 
xa  ri  ci bor  cu  mu  zu 6 də  fə üs  tə  lə  yir. Ey  ni 
za  man  da, 2003-cü il  dən eti  ba  rən Azər -
bay  can  da yox  sul  luq sə  viy  yə  si 49 faiz  dən 
təq  ri  bən 6 faizə qə  dər enib. Ge  niş  miq -
yas  lı is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can -
da mün  bit sər  ma  yə iq  li  mi ya  ra  dıl  ma  sı, 
bu  nun təs  di  qi ola  raq Dün  ya Ban  kı  nın 
“Doing Bu  si  ness” he  sa  ba  tın  da Azər  bay -

ca  nın 190 öl  kə ara  sın  da 28-ci yer  də qə  rar -
laş  ma  sı və öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ya  tı  rı  lan 
280 mil  yard ABŞ dol  la  rı həc  min  də sər -
ma  yə  nin ya  rı  sı  nın xa  ri  ci sər  ma  yə ol  ma  sı 
bir da  ha ötən 18 il ər  zin  də öl  kə  miz  də 
iq  ti  sa  diy  ya  tın sü  rət  lə in  ki  şaf et  mə  si  nin 
əya  ni sü  bu  tu  dur.

Ümu  mi  lik  də Azər  bay  can son il  lər  də 
Av  ra  si  ya  nın əsas, eti  bar  lı nəq  liy  yat və 
lo  gis  ti  ka mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ki  mi özü  nü 
təs  diq et  miş  dir. Yal  nız iki öl  kə  yə de -
yil, ey  ni za  man  da, re  giona sülh və ri  fah 
gə  ti  rə  rək bey  nəl  xalq bir  li  yin sa  bit  lik, 
və ma  raq  la  rı  na xid  mət edə  cə  yi vur  ğu -
la  nan Zən  gə  zur dəh  li  zi  nin real  laş  ma  sı 
isə re  gionun nəq  liy  yat sek  to  run  da ye  ni 
im  kan  lar ya  ra  da  caq  dır. 

Cə  nab Pre  zi  den  tin də vur  ğu  la  dı  ğı ki -
mi, tez  lik  lə Ba  kı  da fəaliy  yə  tə baş  la  ya  caq 
İƏT-in Təd  qi  qat Mər  kə  zi  nin əsas məq  sə -
di iq  ti  sa  di təd  qi  qat  la  ra əsas  la  nan re  gional 
əmək  daş  lı  ğın qu  rul  ma  sı üçün İƏT-ə və 
üzv öl  kə  lə  rə yar  dım et  mək  dir. 

Bu gün Azər  bay  can  da is  tər öl  kə 
sə  viy  yə  sin  də, is  tər  sə də bey  nəl  xalq sə -
viy  yə  də əl  də edi  lən bü  tün uğur  lar ye  ni 
ça  ğı  rış  la  ra ca  vab ve  rən mü  kəm  məl və 
da  ya  nıq  lı ida  rəet  mə mo  de  li  nin tət  bi  qi  nin 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir. İş  ğal  dan azad  edi  lən 
tor  paq  la  rı  mız  da ge  dən sü  rət  li bər  pa iş  lə  ri 
Azər  bay  can döv  lə  ti və xal  qı  nın dün  ya -
da, xü  su  si  lə Cə  nu  bi Qaf  qaz  da sül  hün, 
əmin-aman  lı  ğın, da  vam  lı in  ki  şa  fın car  çı  sı 
ol  du  ğu  nu bir da  ha bü  tün dün  ya  ya nü -
ma  yiş et  dir  mək  də  dir.

Azərbaycan beynəlxalq platformalardakı 
öhdəliklərini layiqincə yerinə yetirir

Məzahir Əfəndiyev        
Milli Məclisin deputatı
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Azər  bay  can  da CO  vID-19-un
ağır fə  sad  lar ya  rat  ma  sı  na 
im  kan ve  ril  mə  di
Ko  ro  na  vi  rus in  fek  si  ya  sı  nın dün -

ya  da ilk də  fə qey  də alın  dı  ğı 2019-cu 
ilin de  kabr ayı  nın so  nun  dan ötən 
bir il bü  tün bə  şə  riy  yət üçün xü  su  si -
lə çə  tin və ağır dövr ol  du. Çün  ki vi -
ru  sun xü  su  siy  yət  lə  ri elə idi ki, onun 
ya  yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı tib  bə mə  lum 
olan möv  cud mü  ba  ri  zə üsul  la  rı 

ilə al  maq müm  kün de  yil  di. Bu  na 
gö  rə 2020-ci il CO  VID-19-un bü  tün 
öl  kə  lə  rə ya  yıl  ma  sı, da  ha çox yo  lux -
ma və in  san ölü  mü  nə sə  bəb ol  ma  sı 
ilə yad  da qal  dı. Müx  tə  lif öl  kə  lər  də 
vi  ru  sa qar  şı pey  vən  din ya  ra  dıl  ma  sı 
üz  rə iş  lər də məhz bu döv  rə tə  sa  düf 
et  di.

Bu müd  dət  də de  mək olar ki, 
bü  tün dün  ya ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba -
ri  zə  yə kök  lən  di. Bu döv  rün real  lıq -
la  rın  dan bi  ri on  dan iba  rət ol  du ki, 
prob  le  mə la  qeyd ya  na  şan, vi  ru  sun 
təh  lü  kə  li ol  ma  dı  ğı  nı dü  şü  nən öl  kə -
lər  də da  ha cid  di fə  sad  lar baş ver  di. 
İta  li  ya, İs  pa  ni  ya, Bö  yük Bri  ta  ni  ya, 
ABŞ ki  mi döv  lət  lər  də pan  de  mi -
ya  nın fə  sad  la  rı ilə bağ  lı gös  tə  ri  ci -
lər bu  nu bir da  ha təs  diq edir. Bu 
öl  kə  lər  də xü  su  sən ötən ilin bi  rin  ci 
ya  rı  sın  da vi  ru  sa yo  lu  xan  la  rın yüz 
min  lər  lə, və  fat edən  lə  rin isə on min -
lər  lə ol  ma  sı vax  tın  da qa  baq  la  yı  cı 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  mə  si  nin 
və ən əsa  sı in  san  la  rın xəs  tə  li  yə qar  şı 
la  qeyd mü  na  si  bə  ti  nin nə  ti  cə  si idi.

Xəs  tə  lik Azər  bay  can  dan da 
yan keç  mə  di. La  kin in  fek  si  ya  nın 
aş  kar  lan  dı  ğı ilk gün  dən tə  xi  rə  sa -
lın  maz ad  dım  lar atıl  dı. Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti ya  nın  da Ope  ra  tiv Qə  rar -
gah fəaliy  yə  tə baş  la  dı, “Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sın  da ye  ni ko  ro  na  vi  rus 
xəs  tə  li  yi  nin ya  yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı  na dair Fəaliy  yət Pla  nı” və 
ge  niş əha  tə  li Təd  bir  lər Pla  nı təs  diq 
edil  di. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
2020-ci il 19 mart ta  rix  li Fər  ma  nı ilə 
Ko  ro  na  vi  rus  la Mü  ba  ri  zə  yə Dəs  tək 
Fon  du ya  ra  dıl  dı.

Qa  baq  la  yı  cı təd  bir  lər gös  tə  rir  di 
ki, res  pub  li  ka  mız  da ko  ro  na  vi  ru  sun 
ağır fə  sad  lar ya  rat  ma  sı  na im  kan ve -
ril  mə  yə  cək. Be  lə də ol  du və 2020-ci 
ilin fev  ral ayı  nın so  nun  dan baş  la -
ya  raq ko  ro  na  vi  ru  sa qar  şı ar  dı  cıl 
təd  bir  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, xü  su -
si ka  ran  tin re  ji  mi  nin tət  bi  qi nə  ti  cə -
sin  də ilk vaxt  lar  dan epi  de  miolo  ji 
və  ziy  yət cid  di nə  za  rə  tə alın  dı. 

Azər  bay  can  da  kı və  ziy  yət bey -
nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın da diq  qə  tin  dən 
ya  yın  ma  dı və xəs  tə  lik  lə mü  ba  ri  zə  də 
öl  kə  lər  lə ya  xın  dan əmək  daş  lıq edən 
Ümum  dün  ya Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı res -
pub  li  ka  mız  da gö  rü  lən iş  lə  ri təq  dir 
et  di. Föv  qə  la  də Hal  lar Na  zir  li  yi  nin 
Tibb Mər  kə  zi  nin ko  ro  na  vi  rus  lu 
xəs  tə  lə  rin müali  cə  si üçün nə  zər  də 
tu  tu  lan mo  dul tip  li növ  bə  ti hos  pi  ta -
lı  nın açı  lı  şın  da vi  deofor  mat  da iş  ti -
rak edən möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev çı  xı  şın  da bu ba  rə  də de  miş -
di: “Bil  di  yi  niz ki  mi, Ümum  dün  ya 

Pandemiya ilə mübarizədə 
Azərbaycan nümunəsi

Bə  şər ta  ri  xin  də də  fə  lər  lə çox  say  lı in  san it  ki  si  nə sə  bəb olan epi  de  mi  ya  lar, pan  de  mi  ya  lar baş 
ve  rib. Elə çağ  daş döv  rü  müz  də də pla  ne  tin ay  rı-ay  rı yer  lə  rin  də lo  kal epi  de  mi  ya  lar mey  da  na 
çı  xır. La  kin heç kim tə  səv  vü  rü  nə gə  ti  rə bil  məz  di ki,  tibb el  mi  nin in  ki  şaf et  di  yi in  di  ki dövr  də 
bü  tün dün  ya ko  ro  na  vi  rus (CO  vID-19) ad  lı xəs  tə  lik  lə üz  lə  şə  cək və  bu in  fek  si  ya bü  tün öl  kə  lə -
ri təh  did edə  cək. Ar  tıq iki ilə ya  xın  dır ki, bə  şə  riy  yət pan  de  mi  ya  dan əziy  yət çə  kir. Sta  tis  ti  ka  ya 
əsa  sən in  di  yə  dək dün  ya  da 268 mil  yon  dan ar  tıq in  san CO  vID-19 in  fek  si  ya  sı  na, onun mu  ta  si -
ya  ya uğ  ra  yan növ  lə  ri  nə və mey  da  na çı  xan ştam  la  rı  na yo  lu  xub. Bu müd  dət  də dün  ya  da təx -
mi  nən 5,3 mil  yon in  san pan  de  mi  ya  nın qur  ba  nı olub. 

Müşfiq Məmmədli
Milli Məclisin deputatı
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Sə  hiy  yə Təş  ki  la  tı Azər  bay  can  da bu 
sa  hə  də gö  rü  lən iş  lə  rə çox yük  sək 
qiy  mət ver  miş  dir və Azər  bay  ca  nı 
nü  mu  nə  vi öl  kə ad  lan  dır  mış  dır. Bu, 
hə  qi  qə  tən də, be  lə  dir. Yə  ni gö  rül -
müş iş  lər, bu sa  hə  yə ay  rı  lan döv  lət 
və  saiti, sə  fər  bər  lik iş  lə  ri, xəs  tə  xa  na -
la  rın, la  bo  ra  to  ri  ya  la  rın in  şa  sı, so  sial 
proq  ram  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si - 
bü  tün bun  lar, əmi  nəm ki, bi  zim 
mü  ba  ri  zə  də əsas rol oy  na  mış  dır. 
Ona gö  rə bu gün də bu tə  mas  lar 
da  vam edir və əmi  nəm ki, biz bir  gə 
səy  lər  lə bu mə  sə  lə  nin - CO  VID-in 
nə  za  rət  də sax  lan  ma  sı  nı tə  min edə -
cə  yik”.  

Bü  töv  lük  də ko  ro  na  vi  rus  la mü -
ba  ri  zə mə  sə  lə  lə  ri, xü  su  sən və  tən -
daş  la  rı  mı  zın sağ  lam  lı  ğı  nın tə  min 
olun  ma  sı daim cə  nab Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin diq  qət mər  kə  zin  də 
ol  du. Həm  çi  nin xal  qı  mız Bi  rin  ci 
vit  se-pre  zi  dent Meh  ri  ban Əli  ye -
va  nın prob  le  mə həs  sas mü  na  si  bə -
ti  nə şa  hid  lik et  di. Ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə  də tib  bi ba  xım  dan əsas 
mə  sə  lə  lər tez bir za  man  da öz həl -
li  ni tap  dı. Öl  kə üz  rə 46 xəs  tə  xa  na 

ko  ro  na  vi  rus xəs  tə  lə  ri  nin müali  cə  si 
üçün ay  rıl  dı. Han  sı ki, bu xəs  tə  xa -
na  la  rın 41-i son 18 il  də in  şa olu -
nub. Za  man gös  tər  di ki, Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin re  gional in  ki  şaf 
si  ya  sə  ti  nin əsas tər  kib his  sə  lə  rin -
dən bi  ri ki  mi bu xəs  tə  xa  na  la  rın 
ti  kil  mə  si nə qə  dər uzaq  gö  rən ad -
dım  dır. Döv  lət baş  çı  sı  nın özü  nün 
qeyd et  di  yi ki  mi: “Əgər vax  tın  da 
bu xəs  tə  xa  na  lar ti  kil  mə  səy  di, bu 
gün biz çox ağır və  ziy  yə  tə dü  şə 
bi  lər  dik”. Bun  lar  la ya  na  şı, ko  ro -
na  vi  rus  la da  ha ef  ek  tiv mü  ba  ri  zə -
nin təş  ki  li üçün Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tə  şəb  büs  lə  ri ilə 11 mo  dul 
tip  li xəs  tə  xa  na da in  şa edil  di, bu 
da vi  ru  sa yo  lu  xan  la  rın sə  mə  rə  li 
müali  cə olun  ma  sın  da bö  yük rol 
oy  na  dı.  Da  ha bir ne  çə  mo  dul tip  li 
xəs  tə  xa  na  nın ti  kin  ti  si nə  zər  də tu -
tul  sa da, vi  ru  sun ya  yıl  ma  sı  na qar  şı 
ke  çi  ri  lən mü  ba  ri  zə təd  bir  lə  ri  nin 
nə  ti  cə  sin  də on  la  ra eh  ti  yac ol  ma -
dı. Son  ra  kı mər  hə  lə  də isə nə  zər  də 
tu  tul  muş xəs  tə  xa  na  la  rın bir qis  mi 
ko  ro  na  vi  rus xəs  tə  lə  ri üçün ay  rı  lan 
si  ya  hı  dan çı  xa  rıl  dı. 

Azər  bay  can  da ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə  nin baş  qa önəm  li ad  dım -
la  rın  dan bi  ri isə la  bo  ra  to  ri  ya  la  rın 
sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı idi. Be  lə ki, pan -
de  mi  ya ye  ni baş  la  yan  da Azər  bay -
can  da cə  mi 6 la  bo  ra  to  ri  ya var idi, 
az bir za  man  da on  la  rın sa  yı 45-ə 
çat  dı  rıl  dı. 

Azər  bay  can  da ko  ro  na  vi  rus in -
fek  si  ya  sı  na yo  lux  ma sə  viy  yə  si əha -
li  nin sa  yı  na nis  bət  də gö  tü  rül  dük  də 
ək  sər öl  kə  lər  lə mü  qa  yi  sə  də ol  duq  ca 
aşa  ğı  dır. De  kabr ayı  nın bi  rin  ci on -
gün  lü  yü  nə olan sta  tis  ti  ka  ya əsa  sən 
Azər  bay  can  da təx  mi  nən 600 min 
nə  fər vi  ru  sa yo  lu  xub və on  lar  dan  
570 mi  ni sa  ğa  lıb. Çox təəs  süf ki, 8 
min nə  fər bu xəs  tə  lik  dən hə  ya  tı  nı 
iti  rib.

Pan  de  mi  ya nə  ti  cə  sin  də xü  su  sən 
bir sı  ra iq  ti  sa  di fəaliy  yət növ  lə  ri  nin 
mü  vəq  qə  ti da  yan  ma  sı ilk dövr  lər -
də və  tən  daş  la  rın so  sial ri  fa  hı  na da 
tə  sir  siz ötüş  mə  di. Fə  rəh  li hal  dır ki, 
Azər  bay  can döv  lə  ti bu  nu da nə  zə  rə 
al  dı. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin fər -
man və sə  rən  cam  la  rı  na, tap  şı  rıq və 
gös  tə  riş  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq bü  tün 
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dün  ya  da na  dir nü  mu  nə  lər  dən bi  ri 
ki  mi res  pub  li  ka  mız  da pan  de  mi  ya 
döv  rün  də ge  niş so  sial proq  ram  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Beş mil  yo  na ya  xın 
in  san ge  niş so  sial pa  ket  lə əha  tə 
olun  du. Həm döv  lət sek  to  run  da, 
həm də özəl sek  tor  da iş  lə  yən  lər, 
ey  ni za  man  da, iş  siz  lər, az  tə  mi  nat  lı 
tə  bə  qə  yə aid olan in  san  lar döv  lət 
tə  rə  fin  dən mad  di dəs  tək  lə tə  min 
edil  di  lər. Bu, bir da  ha onu gös  tər  di 
ki, in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı ilə ya  na -
şı, həm də on  la  rın so  sial ri  fa  hı  nın 
tə  min olun  ma  sı əsas və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri  dir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
tə  şəb  büs  lə  ri ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə  də qlo  bal həm  rəy  li  yə 
bö  yük töh  fə  lər ve  rir
Hə  lə ötən ilin ap  rel ayın  da Azər -

bay  can Pre  zi  den  ti  nin tə  şəb  bü  sü 
ilə Türk Şu  ra  sı  nın ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə  yə həsr olun  muş zir  və gö -
rü  şü ke  çi  ril  di. İl  ham Əli  yev or  ta  ya 
qoy  du  ğu məq  səd  yön  lü möv  qe  yi  ni, 
prin  si  pial ya  naş  ma  sı  nı da  ha son  ra 
növ  bə  ti qlo  bal tə  şəb  büs  lə da  vam 
et  dir  di. Be  lə ki, Türk Şu  ra  sı  nın zir  və 

gö  rü  şün  dən son  ra Azər  bay  ca  nın 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ko  ro  na  vi  rus  la mü -
ba  ri  zə üz  rə bey  nəl  xalq həm  rəy  lik 
niy  yət  li növ  bə  ti bey  nəl  xalq təd  bir 
baş tut  du. 2020-ci ilin may ayın  da 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Tə  mas 
Qru  pu çər  çi  və  sin  də vi  deokonf  rans 
for  ma  tın  da “CO  VID-19-a qar  şı 
bir  lik  də  yik” möv  zu  sun  da zir  və gö -
rü  şü ke  çi  ril  di.

 Bu təd  bir Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin da  ha bir qlo  bal tə  şəb  bü  sü  nün 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də bö  yük dəs  tək 
qa  zan  ma  sı  na və  si  lə ol  du. Zir  və gö -
rü  şün  də  ki çı  xı  şı za  ma  nı  Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev qlo  bal həm  rəy  li  yin 
nü  mu  nə  si ki  mi pan  de  mi  ya ilə mü -
ba  ri  zə məq  sə  di  lə BMT Baş As -
samb  le  ya  sı  nın döv  lət və hö  ku  mət 
baş  çı  la  rı sə  viy  yə  sin  də vi  deokonf -
rans va  si  tə  si  lə xü  su  si ses  si  ya  sı  nın 
ke  çi  ril  mə  si tək  li  fi  ni irə  li sür  dü. Bu 
tək  lif Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na üzv 
120 öl  kə ara  sın  da yek  dil  lik  lə ra  zı -
laş  dı  rıl  dı. Bu  nun ar  dın  ca Hə  rə  ka  tın 
səd  ri ki  mi Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
üzv öl  kə  lər adın  dan BMT Baş As -
samb  le  ya  sı  nın döv  lət və hö  ku  mət 
baş  çı  la  rı sə  viy  yə  sin  də vi  deokonf -
rans va  si  tə  si  lə xü  su  si ses  si  yanın 
ke  çi  ril  mə  si tək  li  fi ilə BMT baş ka  ti  bi 
An  to  nio Qu  ter  re  şə mü  ra  ciət ün -
van  la  dı və ötən ilin iyul ayın  da 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü 
əsa  sın  da BMT Baş As  samb  le  ya  sı  nın 
31-ci xü  su  si ses  si  ya  sı ça  ğı  rıl  dı.

Ötən il no  yab  rın 5-də isə BMT 
Baş As  samb  le  ya  sı öz ple  nar ic  la -
sın  da “Ko  ro  na  vi  rus (CO  VID-19) 

pan  de  mi  ya  sı  na ca  vab ola  raq Baş 
As  samb  le  ya  nın xü  su  si ses  si  ya  sı” ilə 
bağ  lı qət  na  mə  ni qə  bul et  di. Qət  na -
mə  yə əsa  sən Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
tə  rə  fin  dən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na  
üzv öl  kə  lər adın  dan irə  li sü  rü  lən tə -
şəb  büs əsa  sın  da 2020-ci ilin de  kabr 
ayın  da BMT Baş As  samb  le  ya  sı  nın 
CO  VID-19-a qar  şı mü  ba  ri  zə  yə həsr 
olu  nan döv  lət və hö  ku  mət baş  çı -
la  rı sə  viy  yə  sin  də xü  su  si ses  si  ya  sı 
ke  çi  ril  di.

Da  ha son  ra Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tap  şı  rı  ğı ilə Azər  bay  ca -
nın Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı adın  dan 
BMT-nin İn  san Hü  quq  la  rı Şu  ra  sın -
da irə  li sür  dü  yü “Bü  tün öl  kə  lə  rin 
pey  vənd  lə  rə bə  ra  bər və uni  ver  sal 
çı  xı  şın tə  min edil  mə  si” ad  lı qət  na -
mə bu ilin mart ayın  da yek  dil  lik  lə 
qə  bul olun  du. 

Pan  de  mi  ya baş  la  yan vaxt  dan 
öl  kə  miz ÜST ilə sıx tə  mas  da olub. 
Təş  ki  lat Azər  bay  ca  nı pan  de  mi -
ya ilə mü  ba  ri  zə  də nü  mu  nə  vi öl  kə 
ad  lan  dı  rıb. Res  pub  li  ka  mız iki də  fə 

qu  ru  ma 10 mil  yon ABŞ dol  la  rı həc -
min  də kö  nül  lü ma  liy  yə töh  fə  si edib. 
Bun  dan baş  qa Azər  bay  can 30-dan 
ar  tıq öl  kə  yə hu  ma  ni  tar və ma  liy  yə 
yar  dı  mı gös  tə  rib, 4 öl  kə  yə tə  mən -
na  sız ola  raq 150 min do  za vak  sin 
ve  rib. Pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  də 
Azər  bay  ca  nın fəal ro  lu və eh  ti  ya -
cı olan öl  kə  lə  rə dəs  tək  nü  mu  nə  si 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lən bu hu  ma  nist 
ad  dımı xal  qı  mı  zın yar  dım  se  vər  lik 
ənə  nə  lə  ri  nin döv  lət baş  çı  sı tə  rə  fin -
dən yü  rü  dü  lən da  va  mı ol  du.

CO  VID-19-la mü  ba  ri  zə  də bey -
nəl  xalq həm  rəy  li  yi tə  min et  mək, 
var  lı və ka  sıb öl  kə  lər ara  sın  da 
pey  vənd  lə  rə çı  xış  la bağ  lı get  dik  cə 
də  rin  lə  şən qey  ri-bə  ra  bər  li  yə qar  şı 
mü  ba  ri  zə apar  maq daim Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin gün  də  li  yin  də -
dir.  Bu ilin sent  yab  rın  da BMT Baş 
As  samb  le  ya  sı  nın 76-cı ses  si  ya  sı  nın 
il  lik ümu  mi mü  za  ki  rə  lə  rin  də vi  deo 
mü  ra  ciət va  si  tə  si  lə çı  xış edən öl  kə 
baş  çı  mız dün  ya  da möv  cud olan 
pey  vənd mil  lət  çi  li  yi  ni qı  na  mış və 

Azər  bay  can tə  rə  fin  dən Qo  şul  ma -
ma Hə  rə  ka  tı adın  dan pey  vənd  lə  rə 
bə  ra  bər və uni  ver  sal çı  xı  şın tə  min 
edil  mə  si ilə bağ  lı BMT Baş As  samb -
le  ya  sın  da da qət  na  mə  nin irə  li sü  rü -
lə  cə  yi  ni elan et  miş  di. Bu il no  yab  rın 
18-də qu  ru  mun üçün  cü ko  mi  tə  sin -
də sö  zü  ge  dən qət  na  mə  nin la  yi  hə  si 
mü  za  ki  rə olun  du və səs  ver  mə ilə 
qə  bul edil  di. Heç bir öl  kə qət  na  mə -
nin əley  hi  nə səs ver  mə  di. Qət  na -
mə  yə bi  tə  rəf mü  na  si  bət  gös  tə  rən 7 
öl  kə  dən bi  ri  re  gion  da ən az pey -
vənd  lə  mə sə  viy  yə  si  nə ma  lik Er  mə -
nis  tan  dır. Bu,  iş  ğal  çı öl  kə  nin hət  a 
hu  ma  ni  tar mə  sə  lə  lər  də də Azər  bay -
ca  nın nailiy  yət  lə  ri  ni qıs  qanc  lıq  la 
qar  şı  la  ma  sı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir.

Hə  kim  lə  ri  miz ilk gün  dən 
ko  ro  na  vi  ru  sa qar  şı əzm  lə 
və yo  rul  ma  dan mü  ba  ri  zə 
apa  rır  lar
Tə  bii ki, res  pub  li  ka  mız  da ko  ro -

na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də əsas ağır  lıq 
hə  kim  lə  rin üzə  ri  nə düş  dü. Vi  ru -Pandemiyabaşlayanvaxtdan

ölkəmizÜSTiləsıxtəmasda
olub.TəşkilatAzərbaycanı
pandemiyailəmübarizədə
nümunəviölkəadlandırıb.
Respublikamızikidəfəqu
ruma10milyonABŞdolları
həcmindəkönüllümaliyyə
töhfəsiedib.Bundanbaş
qaAzərbaycan30danartıq
ölkəyəhumanitarvəmaliyyə
yardımıgöstərib,4ölkəyə
təmənnasızolaraq150min
dozavaksinverib.
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dün  ya  da na  dir nü  mu  nə  lər  dən bi  ri 
ki  mi res  pub  li  ka  mız  da pan  de  mi  ya 
döv  rün  də ge  niş so  sial proq  ram  lar 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Beş mil  yo  na ya  xın 
in  san ge  niş so  sial pa  ket  lə əha  tə 
olun  du. Həm döv  lət sek  to  run  da, 
həm də özəl sek  tor  da iş  lə  yən  lər, 
ey  ni za  man  da, iş  siz  lər, az  tə  mi  nat  lı 
tə  bə  qə  yə aid olan in  san  lar döv  lət 
tə  rə  fin  dən mad  di dəs  tək  lə tə  min 
edil  di  lər. Bu, bir da  ha onu gös  tər  di 
ki, in  san  la  rın sağ  lam  lı  ğı ilə ya  na -
şı, həm də on  la  rın so  sial ri  fa  hı  nın 
tə  min olun  ma  sı əsas və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri  dir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin 
tə  şəb  büs  lə  ri ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə  də qlo  bal həm  rəy  li  yə 
bö  yük töh  fə  lər ve  rir
Hə  lə ötən ilin ap  rel ayın  da Azər -

bay  can Pre  zi  den  ti  nin tə  şəb  bü  sü 
ilə Türk Şu  ra  sı  nın ko  ro  na  vi  rus  la 
mü  ba  ri  zə  yə həsr olun  muş zir  və gö -
rü  şü ke  çi  ril  di. İl  ham Əli  yev or  ta  ya 
qoy  du  ğu məq  səd  yön  lü möv  qe  yi  ni, 
prin  si  pial ya  naş  ma  sı  nı da  ha son  ra 
növ  bə  ti qlo  bal tə  şəb  büs  lə da  vam 
et  dir  di. Be  lə ki, Türk Şu  ra  sı  nın zir  və 

gö  rü  şün  dən son  ra Azər  bay  ca  nın 
təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ko  ro  na  vi  rus  la mü -
ba  ri  zə üz  rə bey  nəl  xalq həm  rəy  lik 
niy  yət  li növ  bə  ti bey  nəl  xalq təd  bir 
baş tut  du. 2020-ci ilin may ayın  da 
Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  nın Tə  mas 
Qru  pu çər  çi  və  sin  də vi  deokonf  rans 
for  ma  tın  da “CO  VID-19-a qar  şı 
bir  lik  də  yik” möv  zu  sun  da zir  və gö -
rü  şü ke  çi  ril  di.

 Bu təd  bir Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye -
vin da  ha bir qlo  bal tə  şəb  bü  sü  nün 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də bö  yük dəs  tək 
qa  zan  ma  sı  na və  si  lə ol  du. Zir  və gö -
rü  şün  də  ki çı  xı  şı za  ma  nı  Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev qlo  bal həm  rəy  li  yin 
nü  mu  nə  si ki  mi pan  de  mi  ya ilə mü -
ba  ri  zə məq  sə  di  lə BMT Baş As -
samb  le  ya  sı  nın döv  lət və hö  ku  mət 
baş  çı  la  rı sə  viy  yə  sin  də vi  deokonf -
rans va  si  tə  si  lə xü  su  si ses  si  ya  sı  nın 
ke  çi  ril  mə  si tək  li  fi  ni irə  li sür  dü. Bu 
tək  lif Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na üzv 
120 öl  kə ara  sın  da yek  dil  lik  lə ra  zı -
laş  dı  rıl  dı. Bu  nun ar  dın  ca Hə  rə  ka  tın 
səd  ri ki  mi Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
üzv öl  kə  lər adın  dan BMT Baş As -
samb  le  ya  sı  nın döv  lət və hö  ku  mət 
baş  çı  la  rı sə  viy  yə  sin  də vi  deokonf -
rans va  si  tə  si  lə xü  su  si ses  si  yanın 
ke  çi  ril  mə  si tək  li  fi ilə BMT baş ka  ti  bi 
An  to  nio Qu  ter  re  şə mü  ra  ciət ün -
van  la  dı və ötən ilin iyul ayın  da 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü 
əsa  sın  da BMT Baş As  samb  le  ya  sı  nın 
31-ci xü  su  si ses  si  ya  sı ça  ğı  rıl  dı.

Ötən il no  yab  rın 5-də isə BMT 
Baş As  samb  le  ya  sı öz ple  nar ic  la -
sın  da “Ko  ro  na  vi  rus (CO  VID-19) 

pan  de  mi  ya  sı  na ca  vab ola  raq Baş 
As  samb  le  ya  nın xü  su  si ses  si  ya  sı” ilə 
bağ  lı qət  na  mə  ni qə  bul et  di. Qət  na -
mə  yə əsa  sən Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
tə  rə  fin  dən Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı  na  
üzv öl  kə  lər adın  dan irə  li sü  rü  lən tə -
şəb  büs əsa  sın  da 2020-ci ilin de  kabr 
ayın  da BMT Baş As  samb  le  ya  sı  nın 
CO  VID-19-a qar  şı mü  ba  ri  zə  yə həsr 
olu  nan döv  lət və hö  ku  mət baş  çı -
la  rı sə  viy  yə  sin  də xü  su  si ses  si  ya  sı 
ke  çi  ril  di.

Da  ha son  ra Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin tap  şı  rı  ğı ilə Azər  bay  ca -
nın Qo  şul  ma  ma Hə  rə  ka  tı adın  dan 
BMT-nin İn  san Hü  quq  la  rı Şu  ra  sın -
da irə  li sür  dü  yü “Bü  tün öl  kə  lə  rin 
pey  vənd  lə  rə bə  ra  bər və uni  ver  sal 
çı  xı  şın tə  min edil  mə  si” ad  lı qət  na -
mə bu ilin mart ayın  da yek  dil  lik  lə 
qə  bul olun  du. 

Pan  de  mi  ya baş  la  yan vaxt  dan 
öl  kə  miz ÜST ilə sıx tə  mas  da olub. 
Təş  ki  lat Azər  bay  ca  nı pan  de  mi -
ya ilə mü  ba  ri  zə  də nü  mu  nə  vi öl  kə 
ad  lan  dı  rıb. Res  pub  li  ka  mız iki də  fə 

qu  ru  ma 10 mil  yon ABŞ dol  la  rı həc -
min  də kö  nül  lü ma  liy  yə töh  fə  si edib. 
Bun  dan baş  qa Azər  bay  can 30-dan 
ar  tıq öl  kə  yə hu  ma  ni  tar və ma  liy  yə 
yar  dı  mı gös  tə  rib, 4 öl  kə  yə tə  mən -
na  sız ola  raq 150 min do  za vak  sin 
ve  rib. Pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə  də 
Azər  bay  ca  nın fəal ro  lu və eh  ti  ya -
cı olan öl  kə  lə  rə dəs  tək  nü  mu  nə  si 
ki  mi də  yər  lən  di  ri  lən bu hu  ma  nist 
ad  dımı xal  qı  mı  zın yar  dım  se  vər  lik 
ənə  nə  lə  ri  nin döv  lət baş  çı  sı tə  rə  fin -
dən yü  rü  dü  lən da  va  mı ol  du.

CO  VID-19-la mü  ba  ri  zə  də bey -
nəl  xalq həm  rəy  li  yi tə  min et  mək, 
var  lı və ka  sıb öl  kə  lər ara  sın  da 
pey  vənd  lə  rə çı  xış  la bağ  lı get  dik  cə 
də  rin  lə  şən qey  ri-bə  ra  bər  li  yə qar  şı 
mü  ba  ri  zə apar  maq daim Pre  zi -
dent İl  ham Əli  ye  vin gün  də  li  yin  də -
dir.  Bu ilin sent  yab  rın  da BMT Baş 
As  samb  le  ya  sı  nın 76-cı ses  si  ya  sı  nın 
il  lik ümu  mi mü  za  ki  rə  lə  rin  də vi  deo 
mü  ra  ciət va  si  tə  si  lə çı  xış edən öl  kə 
baş  çı  mız dün  ya  da möv  cud olan 
pey  vənd mil  lət  çi  li  yi  ni qı  na  mış və 

Azər  bay  can tə  rə  fin  dən Qo  şul  ma -
ma Hə  rə  ka  tı adın  dan pey  vənd  lə  rə 
bə  ra  bər və uni  ver  sal çı  xı  şın tə  min 
edil  mə  si ilə bağ  lı BMT Baş As  samb -
le  ya  sın  da da qət  na  mə  nin irə  li sü  rü -
lə  cə  yi  ni elan et  miş  di. Bu il no  yab  rın 
18-də qu  ru  mun üçün  cü ko  mi  tə  sin -
də sö  zü  ge  dən qət  na  mə  nin la  yi  hə  si 
mü  za  ki  rə olun  du və səs  ver  mə ilə 
qə  bul edil  di. Heç bir öl  kə qət  na  mə -
nin əley  hi  nə səs ver  mə  di. Qət  na -
mə  yə bi  tə  rəf mü  na  si  bət  gös  tə  rən 7 
öl  kə  dən bi  ri  re  gion  da ən az pey -
vənd  lə  mə sə  viy  yə  si  nə ma  lik Er  mə -
nis  tan  dır. Bu,  iş  ğal  çı öl  kə  nin hət  a 
hu  ma  ni  tar mə  sə  lə  lər  də də Azər  bay -
ca  nın nailiy  yət  lə  ri  ni qıs  qanc  lıq  la 
qar  şı  la  ma  sı  nın gös  tə  ri  ci  si  dir.

Hə  kim  lə  ri  miz ilk gün  dən 
ko  ro  na  vi  ru  sa qar  şı əzm  lə 
və yo  rul  ma  dan mü  ba  ri  zə 
apa  rır  lar
Tə  bii ki, res  pub  li  ka  mız  da ko  ro -

na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də əsas ağır  lıq 
hə  kim  lə  rin üzə  ri  nə düş  dü. Vi  ru -Pandemiyabaşlayanvaxtdan

ölkəmizÜSTiləsıxtəmasda
olub.TəşkilatAzərbaycanı
pandemiyailəmübarizədə
nümunəviölkəadlandırıb.
Respublikamızikidəfəqu
ruma10milyonABŞdolları
həcmindəkönüllümaliyyə
töhfəsiedib.Bundanbaş
qaAzərbaycan30danartıq
ölkəyəhumanitarvəmaliyyə
yardımıgöstərib,4ölkəyə
təmənnasızolaraq150min
dozavaksinverib.
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sun öl  kə  miz  də qey  də alın  dı  ğı ilk 
gün  dən bü  tün diq  qət  lər on  la  ra 
yö  nəl  di. Və  ziy  yə  tin cid  di  li  yi hə -
kim  lər  dən bö  yük cə  sa  rət, hü  nər və 
mə  su  liy  yət tə  ləb edir  di. On  lar ilk 
gün  lər  dən öz pe  şə  lə  ri  nə sə  da  qət 
və və  tən  pər  vər  lik nü  ma  yiş et  di  rə -
rək res  pub  li  ka  mız  da ko  ro  na  vi  ru  sa 
qar  şı cə  sa  rət  lə mü  ba  ri  zə apar  dı  lar, 
gö  zə  gö  rün  məz düş  mən  lə mü -
ha  ri  bə  də çox bö  yük mə  su  liy  yət, 
yük  sək pe  şə ha  zır  lı  ğı və in  san  pər -
vər  lik gös  tər  di  lər.

 Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev çı  xış  la -
rın  da də  fə  lər  lə hə  kim  lə  rin fə  da -
kar  lı  ğı  nı yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. 
Ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də iş  ti  rak 
edək hə  kim  lə  rin ay  lıq mə  va  cib  lə -
ri ar  tı  rıl  dı. Ötən il “Ye  ni kli  ni  ka” 
tibb müəs  si  sə  si  nin açı  lı  şın  da cə  nab 
Pre  zi  dent hə  kim  lə  rə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rə  rək de  di: “Mən für  sət  dən 
is  ti  fa  də edə  rək Azər  bay  can hə -
kim  lə  ri  nə tə  şək  kü  rü  mü bil  dir -
mək is  tə  yi  rəm. Biz on  la  rın mad  di 
tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı üçün 

əla  və təd  bir  lər gör  mü  şük. Bil  di  yi -
niz ki  mi, ko  ro  na  vi  rus xəs  tə  lə  ri  nə 
xid  mət gös  tə  rən hə  kim  lə  rin maaşı 
3, 4, 5 mis  li məb  lə  ğin  də ar  tı  rı  lıb. 
Bu, döv  lət tə  rə  fin  dən hə  kim  lə  rə 
gös  tə  ri  lən diq  qə  tin tə  za  hü  rü  dür. 
An  caq mən bi  li  rəm və tam əmi -
nəm ki, hə  kim  lə  rin əsas mo  ti  va  si -
ya  sı bu de  yil. Əsas odur ki, on  lar 
öz və  zi  fə borc  la  rı  nı ye  ri  nə ye  tir -
mək is  tə  yir  lər. On  lar Hip  pok  rat 
an  dı  na sa  diq  lik  lə  ri  ni gös  tər  mək 
is  tə  yir  lər. On  lar xal  qı  mı  za xas olan 
ən yük  sək xü  su  siy  yət  lə  ri nü  ma  yiş 
et  di  rir  lər və öz hə  yat  la  rı  nı risk al  tı -
na ata  raq xəs  tə  lə  rə xid  mət gös  tə -
rir  lər. Ona gö  rə hər bir Azər  bay  can 
və  tən  da  şı hə  kim  lə  rə dəs  tək ol  ma  lı -
dır. O cüm  lə  dən ko  ro  na  vi  ru  sa yo -
lux  muş xəs  tə  lər ba  şa düş  mə  li  dir  lər 
ki, hə  kim  lər be  lə ağır şə  rait  də, 
sa  də  cə ola  raq, ye  ri  mə  yə çə  tin  lik 
ya  ra  dan ge  yim  lər  də, mas  ka  lar -
da on  la  ra xid  mət gös  tə  rir  lər. Ona 
gö  rə hə  kim  lər ən yük  sək qiy  mə  tə 
la  yiq  dir  lər”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin “Ye -
ni növ ko  ro  na  vi  rus (CO  VID-19) 
in  fek  si  ya  sı ilə mü  ba  ri  zə təd  bir  lə -
rin  də iş  ti  rak edən tibb iş  çi  lə  ri  nin 
so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril -
mə  si haq  qın  da” 18 mart 2020-ci il 
ta  rix  li Sə  rən  ca  mı  na əsa  sən döv  lət 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də ça  lı  şan iş  çi -
lə  rin əmək haq  la  rı  na ay  lıq və  zi  fə 
maaş  la  rı  nın 3-5 mis  li miq  da  rın  da 
müd  dət  li əla  və müəy  yən edi  lib. 

Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent Meh  ri -
ban Əli  ye  va da hə  kim  lə  rin rəs  mi 
“İns  tag  ram” sə  hi  fə  sin  də et  di  yi 
pay  la  şım  da tibb iş  çi  lə  ri  nin fəaliy -
yə  ti  nə yük  sək qiy  mət ve  rib: “Ən 
va  cib və mü  rək  kəb və  zi  fə  ni bu gün 
bi  zim tibb iş  çi  lə  ri  miz - hə  kim  lə  ri -
miz, tibb ba  cı  la  rı  mız, tex  ni  ki he  yət, 
alim və la  bo  rant  la  rı  mız ye  ri  nə 
ye  ti  rir  lər. Epi  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə -
də ön cəb  hə  də olan məhz on  lar -
dır. On  la  rın hər an qə  bul et  dik  lə  ri 
qə  rar  lar, pe  şə  kar bi  lik və ba  ca  rıq -
la  rı, fə  da  kar  lıq və şəf  qə  ti bi  zim 
əsas si  la  hı  mız və ümi  di  miz  dir. Bu 

gün  lər  də biz hə  kim pe  şə  si  nin ni  yə 
mü  qəd  dəs mis  si  ya ad  lan  dı  rıl  dı  ğı  nı 
ye  ni  dən dərk edi  rik. Bu pe  şə, hə -
qi  qə  tən də, hə  mi  şə də  rin zə  ka və 
yük  sək ba  ca  rıq tə  ləb edib. Am  ma 
bu gün bi  zim tibb iş  çi  lə  ri  miz  dən 
həm də bö  yük şəx  si cə  sa  rət tə  ləb 
olu  nur. On  lar bu çə  tin sı  naq  dan 
şə  rəf  ə çı  xır  lar”.

Yal  nız pey  vənd olu  na  raq 
özü  mü  zü, ya  xın  la  rı  mı  zı və 
cə  miy  yə  ti  mi  zi qo  ru  ya bi  lə  rik

Ko  ro  na  vi  ru  sun mu  ta  si  ya  la  rı 
nə  ti  cə  sin  də son za  man  lar mey  da -
na çı  xan ye  ni “omik  ron” va  rian -
tı bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da cid  di na  ra  hat  lıq 
do  ğu  rur. Bu, dün  ya  da ye  ni ştam 
ol  du  ğun  dan hə  lə  lik onun ba  rə  sin -
də tam, dol  ğun mə  lu  mat yox  dur. 
La  kin ÜST ilk də  fə bu il no  yab  rın 
24-də rast gə  li  nən bu va  riant  da 
tək  rar yo  lux  ma nis  bə  ti  nin əv  vəl  ki 
mu  ta  si  ya  lar  la mü  qa  yi  sə  də da  ha 
yük  sək ol  du  ğu  nu bil  di  rib. Bu, çox 
qor  xu  lu və təh  lü  kə  li siq  nal  dır. Ye -
ni mu  ta  si  ya  nın in  ki  şaf ge  di  şa  tı və 
yo  lux  du  ru  cu  lu  ğu ilə bağ  lı mə  lu -
mat  la  rın ya  xın vaxt  lar  da bəl  li ola -
ca  ğı göz  lə  ni  lir. Res  pub  li  ka  mı  zın 
sə  hiy  yə qu  rum  la  rı dün  ya öl  kə  lə  ri -
nin mu  ta  si  ya  lar  la bağ  lı təc  rü  bə  lə -

ri  ni iz  lə  yir və ye  ni şta  ma yo  lux  ma 
hal  la  rı  nı nə  za  rət  də sax  la  yırlar.

 “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın -
da CO  VID-19 xəs  tə  li  yi əley  hi  nə 
2021-2022-ci il  lər üçün Vak  si  na  si  ya 
St  ra  te  gi  ya  sı”na uy  ğun ola  raq ha  zır -
da öl  kə üz  rə pey  vənd  lən  mə pro  se  si 
mər  hə  lə  li şə  kil  də da  vam et  di  ri  lir. 
Pro  ses  də əha  li  nin ak  tiv iş  ti  ra  kı 
sa  yə  sin  də öl  kə  miz  də epi  de  miolo -
ji və  ziy  yə  tin sa  bit qal  ma  sı  na nail 
olu  nub. De  kab  rın ilk on  gün  lü  yü -
nün sta  tis  ti  ka  sı  na əsa  sən in  di  yə  dək 

vu  ru  lan vak  sin  lə  rin ümu  mi sa  yı 
təx  mi  nən 10 mil  yon 800 min nə  fər 
təş  kil edib. Pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri -
zə  də əha  li  nin vak  si  na  si  ya  sı üçün bu 
gü  nə  dək 433 mil  yon ma  nat və  sait 
ay  rı  lıb. Növ  bə  ti il  də də pan  de  mi -
ya  nın nə  za  rət  də sax  la  nıl  ma  sı, onun 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün pre  ven  tiv 
və pro  fi  lak  tik təd  bir  lər da  vam et  di -
ri  lə  cək, vak  si  na  si  ya pro  se  si  nin da  ha 
ef  ek  tiv apa  rıl  ma  sı, zə  ru  ri tə  mi  na -
tın ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə  di ilə təd  bir -
lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. Bu məq  səd  lə 
növ  bə  ti ilin döv  lət büd  cə  sin  də 350 
mln. ma  nat və  sait nə  zər  də tu  tul -
muş  dur. Ümu  mi  lik  də isə in  di  yə  dək  
CO  VID-19 in  fek  si  ya  sı ilə mü  ba  ri  zə 
çər  çi  və  sin  də sə  hiy  yə sis  te  mi  nə 1,6 
mil  yard ma  nat  dan çox və  sait yö  nəl -
dil  miş  dir.

Bu, bir hə  qi  qət  dir ki, pey  vənd 
olun  maq in  sa  nı vi  ru  sa yo  lux  maq -
dan xi  las et  mir, am  ma xəs  tə  li  yi 
da  ha yün  gül ke  çir  mə  yə sə  bəb olur. 
Və  tən  daş  la  rı  mız töv  si  yə  lə  rə və 
qay  da  la  ra əməl et  mə  li, vi  rus  dan 
qo  run  maq üçün vaxt itir  mə  dən 
pey  vənd olun  ma  lı  dır  lar. Pey  vənd 
vu  ru  lan  dan son  ra mak  si  mum sə -
viy  yə  yə ça  tan qo  ru  ma müəy  yən 
vaxt  dan son  ra ye  nə zəif  ə  yir. Ona 
gö  rə ilk vak  si  na  si  ya  lar  dan 5-6 ay 
son  ra və  tən  daş  la  rın “bus  ter” do  za 

ilə pey  vənd  lən  mə  si va  cib  dir. Bu, 
güc  lən  di  ri  ci və möh  kəm  lən  di  ri  ci 
funk  si  ya da  şı  yır, ilk iki do  za  nın 
da  va  mı ola  raq im  mu  ni  te  ti güc  lən -
dir  mə  yə xid  mət edir. 

Əha  li ara  sın  da vak  si  na  si  ya ilə 
ya  na  şı, xü  su  si qo  run  ma qay  da -
la  rı  na da riayət olun  ma  lı, so  sial 
mə  sa  fə göz  lə  nil  mə  li, tib  bi mas  ka -
lar  dan is  ti  fa  də güc  lən  di  ril  mə  li  dir. 
Bu qlo  bal təh  lü  kə  nin öz əha  li  si  nə 
tə  si  ri  ni mi  ni  mu  ma en  dir  mək üçün 
döv  lə  ti  miz üzə  ri  nə nə dü  şür  sə, 
onu edib və çox sə  mə  rə  li təd  bir -
lər hə  ya  ta ke  çi  rib.  Və  tən  daş  la  rın 
üzə  ri  nə dü  şən öh  də  lik isə gər  gin 
zəh  mət ba  ha  sı  na müs  bə  tə doğ  ru 
ge  dən bu ten  den  si  ya  nı qo  ru  maq, 
da  ha yax  şı nə  ti  cə  lə  rə nail olun  ma -
sı  na dəs  tək ver  mək  dir. 

Dekabrınilkongünlüyünün
statistikasınaəsasənindi
yədəkvurulanvaksinlərin
ümumisayıtəxminən10
milyon800minnəfərtəşkil
edib.Pandemiyailəmüba
rizədəəhalininvaksinasiyası
üçünbugünədək433mil
yonmanatvəsaitayrılıb.
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sun öl  kə  miz  də qey  də alın  dı  ğı ilk 
gün  dən bü  tün diq  qət  lər on  la  ra 
yö  nəl  di. Və  ziy  yə  tin cid  di  li  yi hə -
kim  lər  dən bö  yük cə  sa  rət, hü  nər və 
mə  su  liy  yət tə  ləb edir  di. On  lar ilk 
gün  lər  dən öz pe  şə  lə  ri  nə sə  da  qət 
və və  tən  pər  vər  lik nü  ma  yiş et  di  rə -
rək res  pub  li  ka  mız  da ko  ro  na  vi  ru  sa 
qar  şı cə  sa  rət  lə mü  ba  ri  zə apar  dı  lar, 
gö  zə  gö  rün  məz düş  mən  lə mü -
ha  ri  bə  də çox bö  yük mə  su  liy  yət, 
yük  sək pe  şə ha  zır  lı  ğı və in  san  pər -
vər  lik gös  tər  di  lər.

 Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev çı  xış  la -
rın  da də  fə  lər  lə hə  kim  lə  rin fə  da -
kar  lı  ğı  nı yük  sək qiy  mət  lən  di  rib. 
Ko  ro  na  vi  rus  la mü  ba  ri  zə  də iş  ti  rak 
edək hə  kim  lə  rin ay  lıq mə  va  cib  lə -
ri ar  tı  rıl  dı. Ötən il “Ye  ni kli  ni  ka” 
tibb müəs  si  sə  si  nin açı  lı  şın  da cə  nab 
Pre  zi  dent hə  kim  lə  rə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rə  rək de  di: “Mən für  sət  dən 
is  ti  fa  də edə  rək Azər  bay  can hə -
kim  lə  ri  nə tə  şək  kü  rü  mü bil  dir -
mək is  tə  yi  rəm. Biz on  la  rın mad  di 
tə  mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı üçün 

əla  və təd  bir  lər gör  mü  şük. Bil  di  yi -
niz ki  mi, ko  ro  na  vi  rus xəs  tə  lə  ri  nə 
xid  mət gös  tə  rən hə  kim  lə  rin maaşı 
3, 4, 5 mis  li məb  lə  ğin  də ar  tı  rı  lıb. 
Bu, döv  lət tə  rə  fin  dən hə  kim  lə  rə 
gös  tə  ri  lən diq  qə  tin tə  za  hü  rü  dür. 
An  caq mən bi  li  rəm və tam əmi -
nəm ki, hə  kim  lə  rin əsas mo  ti  va  si -
ya  sı bu de  yil. Əsas odur ki, on  lar 
öz və  zi  fə borc  la  rı  nı ye  ri  nə ye  tir -
mək is  tə  yir  lər. On  lar Hip  pok  rat 
an  dı  na sa  diq  lik  lə  ri  ni gös  tər  mək 
is  tə  yir  lər. On  lar xal  qı  mı  za xas olan 
ən yük  sək xü  su  siy  yət  lə  ri nü  ma  yiş 
et  di  rir  lər və öz hə  yat  la  rı  nı risk al  tı -
na ata  raq xəs  tə  lə  rə xid  mət gös  tə -
rir  lər. Ona gö  rə hər bir Azər  bay  can 
və  tən  da  şı hə  kim  lə  rə dəs  tək ol  ma  lı -
dır. O cüm  lə  dən ko  ro  na  vi  ru  sa yo -
lux  muş xəs  tə  lər ba  şa düş  mə  li  dir  lər 
ki, hə  kim  lər be  lə ağır şə  rait  də, 
sa  də  cə ola  raq, ye  ri  mə  yə çə  tin  lik 
ya  ra  dan ge  yim  lər  də, mas  ka  lar -
da on  la  ra xid  mət gös  tə  rir  lər. Ona 
gö  rə hə  kim  lər ən yük  sək qiy  mə  tə 
la  yiq  dir  lər”.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin “Ye -
ni növ ko  ro  na  vi  rus (CO  VID-19) 
in  fek  si  ya  sı ilə mü  ba  ri  zə təd  bir  lə -
rin  də iş  ti  rak edən tibb iş  çi  lə  ri  nin 
so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril -
mə  si haq  qın  da” 18 mart 2020-ci il 
ta  rix  li Sə  rən  ca  mı  na əsa  sən döv  lət 
tibb müəs  si  sə  lə  rin  də ça  lı  şan iş  çi -
lə  rin əmək haq  la  rı  na ay  lıq və  zi  fə 
maaş  la  rı  nın 3-5 mis  li miq  da  rın  da 
müd  dət  li əla  və müəy  yən edi  lib. 

Bi  rin  ci vit  se-pre  zi  dent Meh  ri -
ban Əli  ye  va da hə  kim  lə  rin rəs  mi 
“İns  tag  ram” sə  hi  fə  sin  də et  di  yi 
pay  la  şım  da tibb iş  çi  lə  ri  nin fəaliy -
yə  ti  nə yük  sək qiy  mət ve  rib: “Ən 
va  cib və mü  rək  kəb və  zi  fə  ni bu gün 
bi  zim tibb iş  çi  lə  ri  miz - hə  kim  lə  ri -
miz, tibb ba  cı  la  rı  mız, tex  ni  ki he  yət, 
alim və la  bo  rant  la  rı  mız ye  ri  nə 
ye  ti  rir  lər. Epi  de  mi  ya ilə mü  ba  ri  zə -
də ön cəb  hə  də olan məhz on  lar -
dır. On  la  rın hər an qə  bul et  dik  lə  ri 
qə  rar  lar, pe  şə  kar bi  lik və ba  ca  rıq -
la  rı, fə  da  kar  lıq və şəf  qə  ti bi  zim 
əsas si  la  hı  mız və ümi  di  miz  dir. Bu 

gün  lər  də biz hə  kim pe  şə  si  nin ni  yə 
mü  qəd  dəs mis  si  ya ad  lan  dı  rıl  dı  ğı  nı 
ye  ni  dən dərk edi  rik. Bu pe  şə, hə -
qi  qə  tən də, hə  mi  şə də  rin zə  ka və 
yük  sək ba  ca  rıq tə  ləb edib. Am  ma 
bu gün bi  zim tibb iş  çi  lə  ri  miz  dən 
həm də bö  yük şəx  si cə  sa  rət tə  ləb 
olu  nur. On  lar bu çə  tin sı  naq  dan 
şə  rəf  ə çı  xır  lar”.

Yal  nız pey  vənd olu  na  raq 
özü  mü  zü, ya  xın  la  rı  mı  zı və 
cə  miy  yə  ti  mi  zi qo  ru  ya bi  lə  rik

Ko  ro  na  vi  ru  sun mu  ta  si  ya  la  rı 
nə  ti  cə  sin  də son za  man  lar mey  da -
na çı  xan ye  ni “omik  ron” va  rian -
tı bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da cid  di na  ra  hat  lıq 
do  ğu  rur. Bu, dün  ya  da ye  ni ştam 
ol  du  ğun  dan hə  lə  lik onun ba  rə  sin -
də tam, dol  ğun mə  lu  mat yox  dur. 
La  kin ÜST ilk də  fə bu il no  yab  rın 
24-də rast gə  li  nən bu va  riant  da 
tək  rar yo  lux  ma nis  bə  ti  nin əv  vəl  ki 
mu  ta  si  ya  lar  la mü  qa  yi  sə  də da  ha 
yük  sək ol  du  ğu  nu bil  di  rib. Bu, çox 
qor  xu  lu və təh  lü  kə  li siq  nal  dır. Ye -
ni mu  ta  si  ya  nın in  ki  şaf ge  di  şa  tı və 
yo  lux  du  ru  cu  lu  ğu ilə bağ  lı mə  lu -
mat  la  rın ya  xın vaxt  lar  da bəl  li ola -
ca  ğı göz  lə  ni  lir. Res  pub  li  ka  mı  zın 
sə  hiy  yə qu  rum  la  rı dün  ya öl  kə  lə  ri -
nin mu  ta  si  ya  lar  la bağ  lı təc  rü  bə  lə -

ri  ni iz  lə  yir və ye  ni şta  ma yo  lux  ma 
hal  la  rı  nı nə  za  rət  də sax  la  yırlar.

 “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın -
da CO  VID-19 xəs  tə  li  yi əley  hi  nə 
2021-2022-ci il  lər üçün Vak  si  na  si  ya 
St  ra  te  gi  ya  sı”na uy  ğun ola  raq ha  zır -
da öl  kə üz  rə pey  vənd  lən  mə pro  se  si 
mər  hə  lə  li şə  kil  də da  vam et  di  ri  lir. 
Pro  ses  də əha  li  nin ak  tiv iş  ti  ra  kı 
sa  yə  sin  də öl  kə  miz  də epi  de  miolo -
ji və  ziy  yə  tin sa  bit qal  ma  sı  na nail 
olu  nub. De  kab  rın ilk on  gün  lü  yü -
nün sta  tis  ti  ka  sı  na əsa  sən in  di  yə  dək 

vu  ru  lan vak  sin  lə  rin ümu  mi sa  yı 
təx  mi  nən 10 mil  yon 800 min nə  fər 
təş  kil edib. Pan  de  mi  ya ilə mü  ba  ri -
zə  də əha  li  nin vak  si  na  si  ya  sı üçün bu 
gü  nə  dək 433 mil  yon ma  nat və  sait 
ay  rı  lıb. Növ  bə  ti il  də də pan  de  mi -
ya  nın nə  za  rət  də sax  la  nıl  ma  sı, onun 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün pre  ven  tiv 
və pro  fi  lak  tik təd  bir  lər da  vam et  di -
ri  lə  cək, vak  si  na  si  ya pro  se  si  nin da  ha 
ef  ek  tiv apa  rıl  ma  sı, zə  ru  ri tə  mi  na -
tın ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə  di ilə təd  bir -
lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. Bu məq  səd  lə 
növ  bə  ti ilin döv  lət büd  cə  sin  də 350 
mln. ma  nat və  sait nə  zər  də tu  tul -
muş  dur. Ümu  mi  lik  də isə in  di  yə  dək  
CO  VID-19 in  fek  si  ya  sı ilə mü  ba  ri  zə 
çər  çi  və  sin  də sə  hiy  yə sis  te  mi  nə 1,6 
mil  yard ma  nat  dan çox və  sait yö  nəl -
dil  miş  dir.

Bu, bir hə  qi  qət  dir ki, pey  vənd 
olun  maq in  sa  nı vi  ru  sa yo  lux  maq -
dan xi  las et  mir, am  ma xəs  tə  li  yi 
da  ha yün  gül ke  çir  mə  yə sə  bəb olur. 
Və  tən  daş  la  rı  mız töv  si  yə  lə  rə və 
qay  da  la  ra əməl et  mə  li, vi  rus  dan 
qo  run  maq üçün vaxt itir  mə  dən 
pey  vənd olun  ma  lı  dır  lar. Pey  vənd 
vu  ru  lan  dan son  ra mak  si  mum sə -
viy  yə  yə ça  tan qo  ru  ma müəy  yən 
vaxt  dan son  ra ye  nə zəif  ə  yir. Ona 
gö  rə ilk vak  si  na  si  ya  lar  dan 5-6 ay 
son  ra və  tən  daş  la  rın “bus  ter” do  za 

ilə pey  vənd  lən  mə  si va  cib  dir. Bu, 
güc  lən  di  ri  ci və möh  kəm  lən  di  ri  ci 
funk  si  ya da  şı  yır, ilk iki do  za  nın 
da  va  mı ola  raq im  mu  ni  te  ti güc  lən -
dir  mə  yə xid  mət edir. 

Əha  li ara  sın  da vak  si  na  si  ya ilə 
ya  na  şı, xü  su  si qo  run  ma qay  da -
la  rı  na da riayət olun  ma  lı, so  sial 
mə  sa  fə göz  lə  nil  mə  li, tib  bi mas  ka -
lar  dan is  ti  fa  də güc  lən  di  ril  mə  li  dir. 
Bu qlo  bal təh  lü  kə  nin öz əha  li  si  nə 
tə  si  ri  ni mi  ni  mu  ma en  dir  mək üçün 
döv  lə  ti  miz üzə  ri  nə nə dü  şür  sə, 
onu edib və çox sə  mə  rə  li təd  bir -
lər hə  ya  ta ke  çi  rib.  Və  tən  daş  la  rın 
üzə  ri  nə dü  şən öh  də  lik isə gər  gin 
zəh  mət ba  ha  sı  na müs  bə  tə doğ  ru 
ge  dən bu ten  den  si  ya  nı qo  ru  maq, 
da  ha yax  şı nə  ti  cə  lə  rə nail olun  ma -
sı  na dəs  tək ver  mək  dir. 

Dekabrınilkongünlüyünün
statistikasınaəsasənindi
yədəkvurulanvaksinlərin
ümumisayıtəxminən10
milyon800minnəfərtəşkil
edib.Pandemiyailəmüba
rizədəəhalininvaksinasiyası
üçünbugünədək433mil
yonmanatvəsaitayrılıb.
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SƏFİR SƏFİR

 - Cə  nab sə  fi r, bu gün  lər  də 
tən  tə  nə  li şə  kil  də qeyd edi  lən  
Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti Gü  nü və 
öl  kə  nin müs  tə  qil  li  yi  nin 30 
il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə si  zi təb  rik 
edi  rik. Azər  bay  can  da dip -
lo  ma  tik fəaliy  yə  ti  ni  zə ye  ni 
baş  la  mı  sı  nız. Öl  kə  miz  lə bağ  lı 
il  kin təəs  sü  rat  la  rı  nız ne  cə  dir?

- Təb  rik üçün çox sağ olun, 
min  nət  da  ram. Müasir Qa  za  xıs  ta -
nın ta  ri  xi  nin ay  rıl  maz və mü  hüm 
his  sə  si olan bu tən  tə  nə  li ta  rix hər 
bir qa  zax üçün əla  mət  dar ha  di  sə -
dir. 

Öl  kə  mi  zin Pre  zi  den  ti Ka  sım-
Jo  mart To  ka  yev 16 de  kabr  Qa -

za  xıs  ta  nın Müs  tə  qil  lik Gü  nü  nü 
döv  lət  çi  li  yin dir  çə  li  şi, azad  lı  ğı və 
əc  dad  la  rı  mı  zın ar  zu  la  rı  nın real  laş -
dı  ğı əla  mət  dar ta  rix ki  mi xa  rak  te -
ri  zə edir. Ola bil  sin ki, 30 il ta  ri  xi 
öl  çü  yə gö  rə qı  sa bir dövr  dür, la  kin 
bu müd  dət qa  zax xal  qı üçün müs -
tə  qil döv  lə  tin for  ma  laş  ma  sın  da 
mü  hüm mər  hə  lə  dir.

Hər il de  kab  rın 1-də biz Qa  za -
xıs  ta  nın Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti Gü  nü  nü 
qeyd edir, El  ba  sı  mız Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  ye  vin ye  ni müs  tə  qil döv  lə -
tin qu  ru  cu  su ki  mi öl  kə qar  şı  sın  da -
kı müs  təs  na xid  mət  lə  ri  ni min  nət -
dar  lıq  la ya  da sa  lı  rıq. Onun öl  kə  də 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi ge  niş  miq  yas  lı 
iq  ti  sa  di və si  ya  si is  la  hat  lar Qa -

za  xıs  ta  nı da  vam  lı in  ki  şaf tra  yek -
to  ri  ya  sı  na gə  ti  rən müd  rik döv  lət 
si  ya  sə  ti  nin sim  vo  lu  na çev  ri  lib. Son 
30 il ər  zin  də Qa  za  xıs  tan bö  yük 
uğur  lar qa  za  nıb. Hökm sü  rən da -
xi  li si  ya  si sa  bit  lik sa  yə  sin  də öl  kə  yə 
370 mil  yard dol  lar  dan çox xa  ri  ci 
in  ves  ti  si  ya cəlb edi  lib, dün  ya  nın 
180 öl  kə  si ilə uğur  lu ti  ca  rət əmək -
daş  lı  ğı qurulub. Bu gün öl  kə  miz 
inam  la ya  şıl, in  no  va  tiv və çox  şa  xə -
li iq  ti  sa  di mo  de  lə doğ  ru ad  dım  la -
yır. Qa  za  xıs  tan  da in  gi  lis hü  qu  qu 
əsa  sın  da fəaliy  yət gös  tə  rən, Or  ta 
Asi  ya  da ye  ga  nə müs  tə  qil məh  kə -
mə olan “As  ta  na” Bey  nəl  xalq Ma -
liy  yə Mər  kə  zi möv  cud  dur. 

El  ba  sın tə  şəb  bü  sü ilə Av  ra  si  ya -
nın mər  kə  zin  də rəs  mi ola  raq onun 
adı  nı da  şı  yan ye  ni pay  taxt ti  ki  lib. 
Qa  za  xıs  tan to  le  rant bir öl  kə  dir, 
bu  ra  da 130 et  nik qrup və 17 di  ni 
kon  fes  si  ya ya  şa  yır. On  la  rın ara -
sın  da Azər  bay  can əsil  li qar  daş və 
ba  cı  la  rı  mız da var ki, on  lar va  hid 
qa  zax xal  qı  nın la  yiq  li və ay  rıl  maz 
bir his  sə  si  dirlər. Qa  za  xıs  ta  nın 
müs  tə  qil  li  yi  nin bər  qə  rar ol  ma  sın -
da və in  ki  şa  fın  da bu azər  bay  can -
lı  la  rın xid  mət  lə  ri çox bö  yük  dür. 
Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev tə  rə  fi n  dən 
ha  zır  lan  mış sülh və ic  ti  mai sa  bit  lik 
mo  de  li cə  miy  yə  tin ahəng  dar in  ki -
şa  fı üçün eta  lon ki  mi bey  nəl  xalq 
sə  viy  yə  də ta  nı  nıb.

Qa  za  xıs  ta  nın sülh  se  vər və çox -
vek  tor  lu xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin əsas  la  rı 
da El  ba  sı tə  rə  fi n  dən qo  yul  muş -
dur. Onun bi  la  va  si  tə rəh  bər  li  yi ilə 
öl  kə  də pe  şə  kar dip  lo  ma  tik xid  mət 

for  ma  laş  mış, iri  miq  yas  lı xa  ri  ci 
si  ya  si mə  sə  lə  lər həll edil  miş  dir. 
Qa  za  xıs  ta  nın döv  lət sər  hə  di  nin 
hü  qu  qi cə  hət  dən tam möh  kəm  lən -
di  ril  mə  si,  üzə  rin  də 20 il  dən çox iş 
apa  rı  lan Xə  zər də  ni  zi  nin hü  qu  qi 
sta  tu  su haq  qın  da Kon  ven  si  ya  nın 
im  za  lan  ma  sı xal  qı  mız  üçün bö  yük 
ta  ri  xi nailiy  yət  lər ol  du, döv  lə  ti  mi -
zin təh  lü  kə  siz  li  yi  ni əhə  miy  yət  li 
də  rə  cə  də güc  lən  dir  di. 

Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev 30 il əv -
vəl ver  di  yi fər  man  la dün  ya  nın ən 
bö  yük Se  mi  pa  la  tinsk nü  və po  li  qo -
nu  nu bağ  la  dı, dün  ya  nın dör  dün  cü 
nü  və po  ten  sialın  dan im  ti  na et  di 
və bu sa  hə  də ar  dı  cıl ola  raq si  ya  si 
ira  də  gös  tər  di. Bu  nun sa  yə  sin  də 
öl  kə  miz tərk  si  lah üçün qlo  bal hə -
rə  ka  tın li  de  ri ki  mi dün  ya sə  viy -
yə  sin  də ta  nın  dı. Res  pub  li  ka  mız 
də  fə  lər  lə sülh  mə  ram  lı tə  şəb  büs  lər -
də çı  xış edə  rək döv  lət  lə  ra  ra  sı və 
və  tən  daş mü  na  qi  şə  lə  ri  nin həl  li  nə 
yö  nəl  miş va  si  tə  çi  lik səy  lə  ri gös  tə -
rib.

 Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev bü  tün 
dün  ya  da Av  ra  si  ya, Mər  kə  zi Asi  ya 
və türk in  teq  ra  si  ya  sı  nın sa  diq tə -
rəf  da  rı, Asi  ya  da Qar  şı  lıq  lı Fəaliy -
yət və Eti  mad Təd  bir  lə  ri üz  rə Mü -
şa  vi  rə  nin ya  ra  dı  cı  sı ki  mi ta  nı  nır. 
Onun tə  şəb  bü  sü ilə bu ya  xın  lar  da 
İs  tan  bul  da ke  çi  ri  lən sam  mit  də 
Türk Şu  ra  sı Türk Döv  lət  lə  ri 
Təş  ki  la  tı  na çev  ril  di və “Türk 
ba  xı  şı - 2040” proq  ra  mı qə  bul 
edil  di. Bu ha  di  sə qar  daş öl  kə  lər və 
xalq  lar ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın ye  ni 
mər  hə  lə  si  nin baş  lan  ğı  cı ol  du.

Sualı  nı  za  gəl  dik  də isə bil  di  rim 
ki, bu  ra  da iş  lə  di  yim iki il  dən ar  tıq 
müd  dət  də mən  də yal  nız müs  bət 
təəs  sü  rat  lar ya  ra  nıb. Azər  bay  can 
qə  dim ta  ri  xə və zən  gin mə  də  niy -
yə  tə, rən  ga  rəng adət-ənə  nə  lə  rə, 
əs  ra  rən  giz tə  biətə, ən gö  zəl mil  li 
mət  bə  xə ma  lik, meh  ri  ban və sə -
mi  mi in  san  la  rı olan qey  ri-adi bir 
öl  kə  dir. Xalq  la  rı  mı  zı meh  ri  ban 
dost  luq, qar  daş  lıq mü  na  si  bət -
lə  ri, ox  şar dil  lər və or  taq ta  ri  xi, 

di  ni, mə  də  ni də  yər  lər bir  ləş  di  rir. 
Bu  ra  da olar  kən də, iş  lə  yər  kən də 
hə  mi  şə hiss et  mi  şəm ki, doğ  ma və 
qar  daş öl  kə  də  yəm. Bu müd  dət ər -
zin  də bir çox mə  mur  lar  la, müx  tə  lif 
pe  şə adam  la  rı, biz  nes və in  cə  sə  nət 
nü  ma  yən  də  lə  ri, ya  ra  dı  cı in  san -
lar və elm xa  dim  lə  ri ilə ta  nı  şam, 
on  lar  dan ço  xu  su ilə həm  söh  bət və 
dost ol  mu  şam.

Öl  kə  də ge  dən pro  ses  lə  ri mü  şa -
hi  də edər  kən gö  rü  rəm ki, möh  tə -
rəm Pre  zi  dent İl  ham Hey  dər oğ  lu 
Əli  yev baş  da ol  maq  la Azər  bay  can 
st  ruk  tur və ins  ti  tu  sional is  la  hat  la  rın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də, so  sial-iq  ti -
sa  di in  ki  şaf  da, biz  nes və in  ves  ti  si -
ya  lar üçün əl  ve  riş  li şə  raitin ya  ra  dıl -
ma  sın  da, hə  qi  qə  tən də, çox bö  yük 
uğur  lar əl  də edib. Bu gün Azər -
bay  can dün  ya  da ən bö  yük ener  ji, 
nəq  liy  yat və lo  gis  ti  ka la  yi  hə  lə  ri  nin 
mər  kə  zi, bey  nəl  xalq ener  ji təh  lü  kə -
siz  li  yi  nin mü  hüm iş  ti  rak  çı  sı  dır. 

İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də -
ki par  laq hər  bi-si  ya  si və dip  lo  ma -

Müsahibimiz Azərbaycanla ortaq dəyərləri paylaşan qardaş Qazaxıstan Respublikasının 
ölkəmizdəki fövqəladə və səlahiyyətli səfi ri Serjan Abdıkarimovdur. 
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 - Cə  nab sə  fir, bu gün  lər  də 
tən  tə  nə  li şə  kil  də qeyd edi  lən  
Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti Gü  nü və 
öl  kə  nin müs  tə  qil  li  yi  nin 30 
il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə si  zi təb  rik 
edi  rik. Azər  bay  can  da dip -
lo  ma  tik fəaliy  yə  ti  ni  zə ye  ni 
baş  la  mı  sı  nız. Öl  kə  miz  lə bağ  lı 
il  kin təəs  sü  rat  la  rı  nız ne  cə  dir?

- Təb  rik üçün çox sağ olun, 
min  nət  da  ram. Müasir Qa  za  xıs  ta -
nın ta  ri  xi  nin ay  rıl  maz və mü  hüm 
his  sə  si olan bu tən  tə  nə  li ta  rix hər 
bir qa  zax üçün əla  mət  dar ha  di  sə -
dir. 

Öl  kə  mi  zin Pre  zi  den  ti Ka  sım-
Jo  mart To  ka  yev 16 de  kabr  Qa -

za  xıs  ta  nın Müs  tə  qil  lik Gü  nü  nü 
döv  lət  çi  li  yin dir  çə  li  şi, azad  lı  ğı və 
əc  dad  la  rı  mı  zın ar  zu  la  rı  nın real  laş -
dı  ğı əla  mət  dar ta  rix ki  mi xa  rak  te -
ri  zə edir. Ola bil  sin ki, 30 il ta  ri  xi 
öl  çü  yə gö  rə qı  sa bir dövr  dür, la  kin 
bu müd  dət qa  zax xal  qı üçün müs -
tə  qil döv  lə  tin for  ma  laş  ma  sın  da 
mü  hüm mər  hə  lə  dir.

Hər il de  kab  rın 1-də biz Qa  za -
xıs  ta  nın Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti Gü  nü  nü 
qeyd edir, El  ba  sı  mız Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  ye  vin ye  ni müs  tə  qil döv  lə -
tin qu  ru  cu  su ki  mi öl  kə qar  şı  sın  da -
kı müs  təs  na xid  mət  lə  ri  ni min  nət -
dar  lıq  la ya  da sa  lı  rıq. Onun öl  kə  də 
hə  ya  ta ke  çir  di  yi ge  niş  miq  yas  lı 
iq  ti  sa  di və si  ya  si is  la  hat  lar Qa -

za  xıs  ta  nı da  vam  lı in  ki  şaf tra  yek -
to  ri  ya  sı  na gə  ti  rən müd  rik döv  lət 
si  ya  sə  ti  nin sim  vo  lu  na çev  ri  lib. Son 
30 il ər  zin  də Qa  za  xıs  tan bö  yük 
uğur  lar qa  za  nıb. Hökm sü  rən da -
xi  li si  ya  si sa  bit  lik sa  yə  sin  də öl  kə  yə 
370 mil  yard dol  lar  dan çox xa  ri  ci 
in  ves  ti  si  ya cəlb edi  lib, dün  ya  nın 
180 öl  kə  si ilə uğur  lu ti  ca  rət əmək -
daş  lı  ğı qurulub. Bu gün öl  kə  miz 
inam  la ya  şıl, in  no  va  tiv və çox  şa  xə -
li iq  ti  sa  di mo  de  lə doğ  ru ad  dım  la -
yır. Qa  za  xıs  tan  da in  gi  lis hü  qu  qu 
əsa  sın  da fəaliy  yət gös  tə  rən, Or  ta 
Asi  ya  da ye  ga  nə müs  tə  qil məh  kə -
mə olan “As  ta  na” Bey  nəl  xalq Ma -
liy  yə Mər  kə  zi möv  cud  dur. 

El  ba  sın tə  şəb  bü  sü ilə Av  ra  si  ya -
nın mər  kə  zin  də rəs  mi ola  raq onun 
adı  nı da  şı  yan ye  ni pay  taxt ti  ki  lib. 
Qa  za  xıs  tan to  le  rant bir öl  kə  dir, 
bu  ra  da 130 et  nik qrup və 17 di  ni 
kon  fes  si  ya ya  şa  yır. On  la  rın ara -
sın  da Azər  bay  can əsil  li qar  daş və 
ba  cı  la  rı  mız da var ki, on  lar va  hid 
qa  zax xal  qı  nın la  yiq  li və ay  rıl  maz 
bir his  sə  si  dirlər. Qa  za  xıs  ta  nın 
müs  tə  qil  li  yi  nin bər  qə  rar ol  ma  sın -
da və in  ki  şa  fın  da bu azər  bay  can -
lı  la  rın xid  mət  lə  ri çox bö  yük  dür. 
Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev tə  rə  fin  dən 
ha  zır  lan  mış sülh və ic  ti  mai sa  bit  lik 
mo  de  li cə  miy  yə  tin ahəng  dar in  ki -
şa  fı üçün eta  lon ki  mi bey  nəl  xalq 
sə  viy  yə  də ta  nı  nıb.

Qa  za  xıs  ta  nın sülh  se  vər və çox -
vek  tor  lu xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin əsas  la  rı 
da El  ba  sı tə  rə  fin  dən qo  yul  muş -
dur. Onun bi  la  va  si  tə rəh  bər  li  yi ilə 
öl  kə  də pe  şə  kar dip  lo  ma  tik xid  mət 

for  ma  laş  mış, iri  miq  yas  lı xa  ri  ci 
si  ya  si mə  sə  lə  lər həll edil  miş  dir. 
Qa  za  xıs  ta  nın döv  lət sər  hə  di  nin 
hü  qu  qi cə  hət  dən tam möh  kəm  lən -
di  ril  mə  si,  üzə  rin  də 20 il  dən çox iş 
apa  rı  lan Xə  zər də  ni  zi  nin hü  qu  qi 
sta  tu  su haq  qın  da Kon  ven  si  ya  nın 
im  za  lan  ma  sı xal  qı  mız  üçün bö  yük 
ta  ri  xi nailiy  yət  lər ol  du, döv  lə  ti  mi -
zin təh  lü  kə  siz  li  yi  ni əhə  miy  yət  li 
də  rə  cə  də güc  lən  dir  di. 

Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev 30 il əv -
vəl ver  di  yi fər  man  la dün  ya  nın ən 
bö  yük Se  mi  pa  la  tinsk nü  və po  li  qo -
nu  nu bağ  la  dı, dün  ya  nın dör  dün  cü 
nü  və po  ten  sialın  dan im  ti  na et  di 
və bu sa  hə  də ar  dı  cıl ola  raq si  ya  si 
ira  də  gös  tər  di. Bu  nun sa  yə  sin  də 
öl  kə  miz tərk  si  lah üçün qlo  bal hə -
rə  ka  tın li  de  ri ki  mi dün  ya sə  viy -
yə  sin  də ta  nın  dı. Res  pub  li  ka  mız 
də  fə  lər  lə sülh  mə  ram  lı tə  şəb  büs  lər -
də çı  xış edə  rək döv  lət  lə  ra  ra  sı və 
və  tən  daş mü  na  qi  şə  lə  ri  nin həl  li  nə 
yö  nəl  miş va  si  tə  çi  lik səy  lə  ri gös  tə -
rib.

 Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev bü  tün 
dün  ya  da Av  ra  si  ya, Mər  kə  zi Asi  ya 
və türk in  teq  ra  si  ya  sı  nın sa  diq tə -
rəf  da  rı, Asi  ya  da Qar  şı  lıq  lı Fəaliy -
yət və Eti  mad Təd  bir  lə  ri üz  rə Mü -
şa  vi  rə  nin ya  ra  dı  cı  sı ki  mi ta  nı  nır. 
Onun tə  şəb  bü  sü ilə bu ya  xın  lar  da 
İs  tan  bul  da ke  çi  ri  lən sam  mit  də 
Türk Şu  ra  sı Türk Döv  lət  lə  ri  
Təş  ki  la  tı  na çev  ril  di və “Türk  
ba  xı  şı - 2040” proq  ra  mı qə  bul 
edil  di. Bu ha  di  sə qar  daş öl  kə  lər və 
xalq  lar ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın ye  ni 
mər  hə  lə  si  nin baş  lan  ğı  cı ol  du.

Sualı  nı  za  gəl  dik  də isə bil  di  rim 
ki, bu  ra  da iş  lə  di  yim iki il  dən ar  tıq 
müd  dət  də mən  də yal  nız müs  bət 
təəs  sü  rat  lar ya  ra  nıb. Azər  bay  can 
qə  dim ta  ri  xə və zən  gin mə  də  niy -
yə  tə, rən  ga  rəng adət-ənə  nə  lə  rə, 
əs  ra  rən  giz tə  biətə, ən gö  zəl mil  li 
mət  bə  xə ma  lik, meh  ri  ban və sə -
mi  mi in  san  la  rı olan qey  ri-adi bir 
öl  kə  dir. Xalq  la  rı  mı  zı meh  ri  ban 
dost  luq, qar  daş  lıq mü  na  si  bət -
lə  ri, ox  şar dil  lər və or  taq ta  ri  xi, 

di  ni, mə  də  ni də  yər  lər bir  ləş  di  rir. 
Bu  ra  da olar  kən də, iş  lə  yər  kən də 
hə  mi  şə hiss et  mi  şəm ki, doğ  ma və 
qar  daş öl  kə  də  yəm. Bu müd  dət ər -
zin  də bir çox mə  mur  lar  la, müx  tə  lif 
pe  şə adam  la  rı, biz  nes və in  cə  sə  nət 
nü  ma  yən  də  lə  ri, ya  ra  dı  cı in  san -
lar və elm xa  dim  lə  ri ilə ta  nı  şam, 
on  lar  dan ço  xu  su ilə həm  söh  bət və 
dost ol  mu  şam.

Öl  kə  də ge  dən pro  ses  lə  ri mü  şa -
hi  də edər  kən gö  rü  rəm ki, möh  tə -
rəm Pre  zi  dent İl  ham Hey  dər oğ  lu 
Əli  yev baş  da ol  maq  la Azər  bay  can 
st  ruk  tur və ins  ti  tu  sional is  la  hat  la  rın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin  də, so  sial-iq  ti -
sa  di in  ki  şaf  da, biz  nes və in  ves  ti  si -
ya  lar üçün əl  ve  riş  li şə  raitin ya  ra  dıl -
ma  sın  da, hə  qi  qə  tən də, çox bö  yük 
uğur  lar əl  də edib. Bu gün Azər -
bay  can dün  ya  da ən bö  yük ener  ji, 
nəq  liy  yat və lo  gis  ti  ka la  yi  hə  lə  ri  nin 
mər  kə  zi, bey  nəl  xalq ener  ji təh  lü  kə -
siz  li  yi  nin mü  hüm iş  ti  rak  çı  sı  dır. 

İkin  ci Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  sin  də -
ki par  laq hər  bi-si  ya  si və dip  lo  ma -
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tik zə  fər isə Azər  bay  ca  na yük  sək 
bey  nəl  xalq nü  fuz qa  zan  ma  ğa 
im  kan ver  di və Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin dün  ya si  ya  sə  ti  nin nü  fuz -
lu li  der  lə  rin  dən bi  ri ki  mi yük  səl -
mə  si  nə şə  rait ya  rat  dı.

Si  zi əmin edə bi  lə  rəm ki, Qa -
za  xıs  tan qar  daş Azər  bay  ca  nın 
di  na  mik in  ki  şa  fı  nı, hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən is  la  hat  la  rı və mo  dern  ləş  mə  ni 
uğur  la da  vam et  dir  mə  si  nə ürək -
dən se  vi  nir.

- Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əmək -
daş  lı  ğın qu  rul  ma  sın  da və 
in  ki  şa  fın  da Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev və Qa  za  xıs  ta -
nın El  ba  sı Nur  sul  tan Na  zar -
ba  ye  vin müs  təs  na xid  mət  lə  ri 
olub. Ulu ön  də  rin si  ya  si kur -
su bu gün Azər  bay  can Pre -
zi  den  ti İl  ham Əli  yev tə  rə  fin -
dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da möv  cud 
əla  qə  lə  rin ha  zır  kı du  ru  mu 
ba  rə  də nə de  mək is  tər  di  niz?

- Doğ  ru  dur, öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da meh  ri  ban mü  na  si  bət  lə  rin, 
qar  şı  lıq  lı eti  ma  dın və st  ra  te  ji tə  rəf -
daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin əsa  sı Nur  sul  tan 

Na  zar  ba  yev və Hey  dər Əli  yev tə -
rə  fin  dən qo  yu  lub. On  lar uzun il  lər 
ya  xın dost olub  lar və bu, döv  lət  lə  r-
a  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rə də kök  lü tə  sir 
gös  tə  rib. Bu gün iki  tə  rəf  i əmək -
daş  lı  ğın sə  viy  yə  si hər iki öl  kə  nin 
pre  zi  dent  lə  ri İl  ham Əli  yev və 
Ka  sım-Jo  mart To  ka  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la da  vam və in  ki  şaf et  di  ri  lir. 

Döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da heç vaxt 
həll olun  ma  yan mə  sə  lə ol  ma  yıb. 
Bu, onun  la əla  qə  dar  dır ki, Qa  za -
xıs  tan-Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri 
möh  kəm tə  məl  lər üzərində qu  ru -
lub. Bu gün öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
si  ya  sət, iq  ti  sa  diy  yat, biz  nes və 
mə  də  niy  yə  tin müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də 
olan əmək  daş  lıq sis  tem  li və çox  şa -
xə  li xa  rak  ter da  şı  yır. 

Pan  de  mi  ya və ka  ran  tin təd  bir -
lə  ri  nə bax  ma  ya  raq, əla  qə  lər ar  dı  cıl 
və hər  tə  rəf  i in  ki  şaf et  mək  də da -
vam edir. Döv  lət  lə  ri  mi  zin li  der  lə  ri, 
par  la  ment  lə  ri, xa  ri  ci iş  lər or  qan -
la  rı  nın rəh  bər  lə  ri ara  sın  da si  ya  si 
mü  na  si  bət  lər sa  bit şə  kil  də da  vam 
et  di  ri  lir, qar  şı  lıq  lı ti  ca  rət və mə -
də  ni-hu  ma  ni  tar la  yi  hə  lər ka  ran  tin 
məh  du  diy  yət  lə  ri nə  zə  rə alın  maq  la 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

2022-ci il  də Qa  za  xıs  tan  la Azər -
bay  can ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü -
na  si  bət  lə  rin 30 ili ta  mam olur. Ona 
gö  rə gə  lən ilin qar  daş öl  kə  lə  ri  miz 
üçün iki  tə  rəf  i qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tin 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də nü  mu  nə  vi bir il 
ola  ca  ğı  na ümid  va  rıq.

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, iki  tə -
rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri  miz par -
la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də də 
yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 
Hər iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qan  la  rın  da dost  luq qrup  la  rı 
möv  cud  dur. Par  la  ment əmək -
daş  lı  ğı  nın in  ki  şaf pers  pek  tiv -
lə  ri  ni ne  cə gö  rür  sü  nüz?

- Son iki il  də öl  kə  lə  ri  miz -
də ke  çi  ri  lən par  la  ment seç  ki  lə  ri 
və on  la  rın qar  şı  lıq  lı mü  şa  hi  də  si 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq -
da ye  ni mər  hə  lə  yə qə  dəm qo  yub. 
Dost  luq-iş  çi qrup  la  rı ye  ni  dən 
ya  ra  dı  lıb. Ca  ri ilin iyun ayın  da isə 
vi  deokonf  rans for  ma  tın  da bir  gə 
gö  rüş ke  çi  ril  di ki, bu da qar  şı  lıq  lı 
fəaliy  yət  lə bağ  lı ak  tual mə  sə  lə  lər 
ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si apar  ma -
ğa və ya  xın gə  lə  cək üçün iş plan  la -
rı  nı müəy  yən et  mə  yə im  kan ver  di.

Bu il Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lıq  et  di  yi Azər -
bay  can  par  la  ment nü  ma  yən  də he -
yə  ti ölkəmizdə sə  fər  də ol  du. Sə  fər 
çər  çi  və  sin  də Qa  za  xıs  tan rəh  bər  li  yi 
ilə mü  hüm gö  rüş  lər ke  çi  ril  di. Gö -
rüş  lər za  ma  nı Qa  za  xıs  tan-Azər -
bay  can iki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğı  nın 
pers  pek  tiv  lə  ri, par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tin in  ki  şa  fı mü  za -
ki  rə olun  du, Qa  za  xıs  tan və Azər -
bay  can döv  lət baş  çı  la  rı  nın  ver  dik  lə -
ri qə  rar  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə tə  min 
olun  ma im  kan  la  rı qeyd edil  di. 

Həm  çi  nin ca  ri il  də Qa  za  xıs  tan 
Res  pub  li  ka  sı Par  la  men  ti Məc  li  si -
nin Bey  nəl  xalq mə  sə  lə  lər, mü  da  fiə 
və təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Ay  qul Kus  pa  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
bir qrup de  pu  ta  tın Azər  bay  ca  na 
sə  fə  ri baş tut  du. Sə  fər  çər  çi  və  sin -
də ke  çi  ri  lən mü  hüm gö  rüş  lər  lə 
bə  ra  bər Qa  za  xıs  tan nü  ma  yən  də 
he  yə  ti Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət 
pay  tax  tı Şu  şa şə  hə  rin  də də ol  du -
lar.  Qa  za  xıs  ta  nın Tür  küs  tan şə  hə  ri 
ilə Şu  şa ara  sın  da qar  daş  laş  mış 
şə  hər mü  na  si  bət  lə  ri ya  rat  maq is -
tək  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. On  lar er  mə  ni 
qəsb  kar  la  rı  tə  rə  fin  dən da  ğı  dı  lıb 
vi  ran edi  lən  Qa  ra  ba  ğın di  na  mik 
dir  çə  li  şi  ni  öz göz  lə  ri ilə gör  dü  lər.

Bun  dan baş  qa gə  lən il Qa  za  xıs -
tan Res  pub  li  ka  sı Par  la  men  ti Məc -
li  si  nin Səd  ri Nur  lan Niq  ma  tu  li  nin 
Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  ri nə  zər  də 
tu  tu  lur.  

Bü  tün qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər əla -
qə  lə  ri  mi  zin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də 
bö  yük po  ten  sial ol  du  ğu  nu gös  tə -
rir. Prak  tik ola  raq ya  xın gə  lə  cək 
üçün plan  lar, bir sı  ra la  yi  hə  lər 
ha  zır  la  nıb və ar  tıq bu la  yi  hə  lə  rin 
ic  ra  sı  na baş  la  nı  lıb. Bu  nun  la ya  na  şı, 
bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da, çox  tə  rəf  i 
plat  for  ma  lar  da par  la  ment  lə  ri  miz 
fəal əmək  daş  lıq edir, AŞ  PA-da, 
ATƏT PA-da, TÜRK  PA-da, MDB 
PA-da bir-bi  ri  nə qar  şı  lıq  lı dəs  tək 
nü  ma  yiş et  di  rir  lər. Hər iki döv  lə  ti 
bir  ləş  di  rən amil  lə  ri - türk dün -
ya  sı  na mən  sub  lu  ğu, or  taq ta  ri  xi, 
mə  də  niy  yə  ti, adət-ənə  nə  lə  ri və di  li 

nə  zə  rə al  saq, dü  şü  nü  rəm ki, baş  qa 
cür ola da bil  məz.

- Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti - El  ba -
sı Nur  sul  tan Na  zar  ba  ye  vin 
tə  şəb  bü  sü ilə adı də  yiş  di  ri  lə -
rək Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı 
ad  lan  dı  rı  lan qu  ru  mun türk 
dün  ya  sı, elə  cə də re  gion 
üçün əhə  miy  yə  ti ba  rə  də nə 
de  yə bi  lər  si  niz?

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Qa  za -
xıs  tan hə  mi  şə türk in  teq  ra  si  ya  sı -
nın in  ki  şa  fı  na tə  şəb  büs və ma  raq 
gös  tə  rib. Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka -
sı  nın Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti - El  ba  sı 
Nur  sul  tan Na  zar  ba  ye  vin Türk  dil  li 
Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  nın 
Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı  na çev  ril -
mə  si ide  ya  sı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
türk dün  ya  sı  nın dir  çə  li  şin  də və 
təş  ki  la  ta üzv döv  lət  lə  rin xalq  la  rı -
nın da  ha da ya  xın  laş  ma  sın  da ye  ni 
mər  hə  lə  nin baş  lan  ğı  cı  nı qoy  du. 
Türk Şu  ra  sı li  der  lə  ri  nin İs  tan  bul 
sam  mi  tin  də çı  xış edən Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  yev de  yib: “Bu sam  mi -
tin kö  mə  yi ilə me  saj ve  rə bi  lə  rik 
ki, türk si  vi  li  za  si  ya  sı dir  çəl  mə  yə 
baş  la  dı, türk döv  lət  lə  ri bir  ləş  di və 
ye  ni ideolo  gi  ya ya  rat  dı”.

Mən İs  tan  bul  da ke  çi  ri  lən Türk 
Şu  ra  sı li  der  lə  ri  nin sam  mi  ti za  ma -

nı Na  zar  ba  ye  vin qə  bul olun  muş 
da  ha bir tə  şəb  bü  sü  nü qeyd et  mək 
is  tər  dim. Söh  bət təş  ki  la  tın uzun -
müd  dət  li hə  dəf  ə  ri  ni müəy  yən 
edən “Türk ba  xı  şı - 2040” st  ra  te  ji 
proq  ra  mın  dan ge  dir. Sə  nəd tək  cə 
də  yər  lə  ri və or  taq türk kim  li  yi 
mə  sə  lə  lə  ri  ni de  yil, həm də iq  ti  sa  di, 
inf  rast  ruk  tur, nəq  liy  yat, tu  rizm  lə 
bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri, sə  hiy  yə, ener  ji və 
el  mi araş  dır  ma  la  rın ge  niş spekt  ri  ni 
əha  tə edir. Bu  ra  da ən son tex  no  lo -

gi  ya  la  rın, xü  su  sən də sü  ni in  tel  lek -
tin, Big Da  ta-nın in  ki  şa  fı sa  hə  sin  də 
əmək  daş  lı  ğın zə  ru  ri  li  yi ay  rı  ca 
qeyd olu  nub, rə  qəm  sal, ya  şıl və 
ağıl  lı iq  ti  sa  diy  ya  ta ke  çid, ağıl  lı şə -
hər  lə  rin in  ki  şa  fı nə  zər  də tu  tu  lub.

 Bu kon  tekst  də vur  ğu  la  maq 
is  tə  yi  rəm ki, Türk Döv  lət  lə  ri Təş -
ki  la  tı öl  kə  lə  ri ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
fəaliy  yət po  ten  sialı çox yük  sək  dir. 
Bu gün TDƏŞ-in əv  vəl  ki sam  mit -
lə  rin  də qar  şı  ya qo  yul  muş və  zi  fə -
lə  rin real  laş  ma  sı me  xa  nizm  lə  ri  ni 
tək  mil  ləş  dir  mək mə  sə  lə  si  ni həll 
et  mək la  zım  dır. Əs  lin  də ma  hiy  yə -
ti  nə gö  rə yol xə  ri  tə  si ad  lan  dı  rı  la 
bi  lən “Türk ba  xı  şı - 2040” st  ra -
te  ji sə  nə  di  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
isə nə  ti  cə  də qar  daş türk öl  kə  lə  ri 
ara  sın  da da  ha sıx əmək  daş  lı  ğa və 
in  teq  ra  si  ya  ya gə  ti  rib çı  xar  ma  lı  dır.

Qazaxıstan parlament nümayəndə heyətinin Şuşaya səfəri
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tik zə  fər isə Azər  bay  ca  na yük  sək 
bey  nəl  xalq nü  fuz qa  zan  ma  ğa 
im  kan ver  di və Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin dün  ya si  ya  sə  ti  nin nü  fuz -
lu li  der  lə  rin  dən bi  ri ki  mi yük  səl -
mə  si  nə şə  rait ya  rat  dı.

Si  zi əmin edə bi  lə  rəm ki, Qa -
za  xıs  tan qar  daş Azər  bay  ca  nın 
di  na  mik in  ki  şa  fı  nı, hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən is  la  hat  la  rı və mo  dern  ləş  mə  ni 
uğur  la da  vam et  dir  mə  si  nə ürək -
dən se  vi  nir.

- Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da əmək -
daş  lı  ğın qu  rul  ma  sın  da və 
in  ki  şa  fın  da Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev və Qa  za  xıs  ta -
nın El  ba  sı Nur  sul  tan Na  zar -
ba  ye  vin müs  təs  na xid  mət  lə  ri 
olub. Ulu ön  də  rin si  ya  si kur -
su bu gün Azər  bay  can Pre -
zi  den  ti İl  ham Əli  yev tə  rə  fin -
dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir. 
Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da möv  cud 
əla  qə  lə  rin ha  zır  kı du  ru  mu 
ba  rə  də nə de  mək is  tər  di  niz?

- Doğ  ru  dur, öl  kə  lə  ri  miz ara -
sın  da meh  ri  ban mü  na  si  bət  lə  rin, 
qar  şı  lıq  lı eti  ma  dın və st  ra  te  ji tə  rəf -
daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin əsa  sı Nur  sul  tan 

Na  zar  ba  yev və Hey  dər Əli  yev tə -
rə  fin  dən qo  yu  lub. On  lar uzun il  lər 
ya  xın dost olub  lar və bu, döv  lət  lə  r-
a  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rə də kök  lü tə  sir 
gös  tə  rib. Bu gün iki  tə  rəf  i əmək -
daş  lı  ğın sə  viy  yə  si hər iki öl  kə  nin 
pre  zi  dent  lə  ri İl  ham Əli  yev və 
Ka  sım-Jo  mart To  ka  yev tə  rə  fin  dən 
uğur  la da  vam və in  ki  şaf et  di  ri  lir. 

Döv  lət  lə  ri  miz ara  sın  da heç vaxt 
həll olun  ma  yan mə  sə  lə ol  ma  yıb. 
Bu, onun  la əla  qə  dar  dır ki, Qa  za -
xıs  tan-Azər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri 
möh  kəm tə  məl  lər üzərində qu  ru -
lub. Bu gün öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
si  ya  sət, iq  ti  sa  diy  yat, biz  nes və 
mə  də  niy  yə  tin müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  də 
olan əmək  daş  lıq sis  tem  li və çox  şa -
xə  li xa  rak  ter da  şı  yır. 

Pan  de  mi  ya və ka  ran  tin təd  bir -
lə  ri  nə bax  ma  ya  raq, əla  qə  lər ar  dı  cıl 
və hər  tə  rəf  i in  ki  şaf et  mək  də da -
vam edir. Döv  lət  lə  ri  mi  zin li  der  lə  ri, 
par  la  ment  lə  ri, xa  ri  ci iş  lər or  qan -
la  rı  nın rəh  bər  lə  ri ara  sın  da si  ya  si 
mü  na  si  bət  lər sa  bit şə  kil  də da  vam 
et  di  ri  lir, qar  şı  lıq  lı ti  ca  rət və mə -
də  ni-hu  ma  ni  tar la  yi  hə  lər ka  ran  tin 
məh  du  diy  yət  lə  ri nə  zə  rə alın  maq  la 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

2022-ci il  də Qa  za  xıs  tan  la Azər -
bay  can ara  sın  da dip  lo  ma  tik mü -
na  si  bət  lə  rin 30 ili ta  mam olur. Ona 
gö  rə gə  lən ilin qar  daş öl  kə  lə  ri  miz 
üçün iki  tə  rəf  i qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tin 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də nü  mu  nə  vi bir il 
ola  ca  ğı  na ümid  va  rıq.

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, iki  tə -
rəf  i mü  na  si  bət  lə  ri  miz par -
la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də də 
yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf edir. 
Hər iki öl  kə  nin qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qan  la  rın  da dost  luq qrup  la  rı 
möv  cud  dur. Par  la  ment əmək -
daş  lı  ğı  nın in  ki  şaf pers  pek  tiv -
lə  ri  ni ne  cə gö  rür  sü  nüz?

- Son iki il  də öl  kə  lə  ri  miz -
də ke  çi  ri  lən par  la  ment seç  ki  lə  ri 
və on  la  rın qar  şı  lıq  lı mü  şa  hi  də  si 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq -
da ye  ni mər  hə  lə  yə qə  dəm qo  yub. 
Dost  luq-iş  çi qrup  la  rı ye  ni  dən 
ya  ra  dı  lıb. Ca  ri ilin iyun ayın  da isə 
vi  deokonf  rans for  ma  tın  da bir  gə 
gö  rüş ke  çi  ril  di ki, bu da qar  şı  lıq  lı 
fəaliy  yət  lə bağ  lı ak  tual mə  sə  lə  lər 
ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si apar  ma -
ğa və ya  xın gə  lə  cək üçün iş plan  la -
rı  nı müəy  yən et  mə  yə im  kan ver  di.

Bu il Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va  nın baş  çı  lıq  et  di  yi Azər -
bay  can  par  la  ment nü  ma  yən  də he -
yə  ti ölkəmizdə sə  fər  də ol  du. Sə  fər 
çər  çi  və  sin  də Qa  za  xıs  tan rəh  bər  li  yi 
ilə mü  hüm gö  rüş  lər ke  çi  ril  di. Gö -
rüş  lər za  ma  nı Qa  za  xıs  tan-Azər -
bay  can iki  tə  rəf  i əmək  daş  lı  ğı  nın 
pers  pek  tiv  lə  ri, par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tin in  ki  şa  fı mü  za -
ki  rə olun  du, Qa  za  xıs  tan və Azər -
bay  can döv  lət baş  çı  la  rı  nın  ver  dik  lə -
ri qə  rar  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə tə  min 
olun  ma im  kan  la  rı qeyd edil  di. 

Həm  çi  nin ca  ri il  də Qa  za  xıs  tan 
Res  pub  li  ka  sı Par  la  men  ti Məc  li  si -
nin Bey  nəl  xalq mə  sə  lə  lər, mü  da  fiə 
və təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Ay  qul Kus  pa  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
bir qrup de  pu  ta  tın Azər  bay  ca  na 
sə  fə  ri baş tut  du. Sə  fər  çər  çi  və  sin -
də ke  çi  ri  lən mü  hüm gö  rüş  lər  lə 
bə  ra  bər Qa  za  xıs  tan nü  ma  yən  də 
he  yə  ti Azər  bay  ca  nın mə  də  niy  yət 
pay  tax  tı Şu  şa şə  hə  rin  də də ol  du -
lar.  Qa  za  xıs  ta  nın Tür  küs  tan şə  hə  ri 
ilə Şu  şa ara  sın  da qar  daş  laş  mış 
şə  hər mü  na  si  bət  lə  ri ya  rat  maq is -
tək  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. On  lar er  mə  ni 
qəsb  kar  la  rı  tə  rə  fin  dən da  ğı  dı  lıb 
vi  ran edi  lən  Qa  ra  ba  ğın di  na  mik 
dir  çə  li  şi  ni  öz göz  lə  ri ilə gör  dü  lər.

Bun  dan baş  qa gə  lən il Qa  za  xıs -
tan Res  pub  li  ka  sı Par  la  men  ti Məc -
li  si  nin Səd  ri Nur  lan Niq  ma  tu  li  nin 
Azər  bay  ca  na rəs  mi sə  fə  ri nə  zər  də 
tu  tu  lur.  

Bü  tün qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər əla -
qə  lə  ri  mi  zin ge  niş  lən  di  ril  mə  sin  də 
bö  yük po  ten  sial ol  du  ğu  nu gös  tə -
rir. Prak  tik ola  raq ya  xın gə  lə  cək 
üçün plan  lar, bir sı  ra la  yi  hə  lər 
ha  zır  la  nıb və ar  tıq bu la  yi  hə  lə  rin 
ic  ra  sı  na baş  la  nı  lıb. Bu  nun  la ya  na  şı, 
bey  nəl  xalq qu  rum  lar  da, çox  tə  rəf  i 
plat  for  ma  lar  da par  la  ment  lə  ri  miz 
fəal əmək  daş  lıq edir, AŞ  PA-da, 
ATƏT PA-da, TÜRK  PA-da, MDB 
PA-da bir-bi  ri  nə qar  şı  lıq  lı dəs  tək 
nü  ma  yiş et  di  rir  lər. Hər iki döv  lə  ti 
bir  ləş  di  rən amil  lə  ri - türk dün -
ya  sı  na mən  sub  lu  ğu, or  taq ta  ri  xi, 
mə  də  niy  yə  ti, adət-ənə  nə  lə  ri və di  li 

nə  zə  rə al  saq, dü  şü  nü  rəm ki, baş  qa 
cür ola da bil  məz.

- Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı  nın 
Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti - El  ba -
sı Nur  sul  tan Na  zar  ba  ye  vin 
tə  şəb  bü  sü ilə adı də  yiş  di  ri  lə -
rək Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı 
ad  lan  dı  rı  lan qu  ru  mun türk 
dün  ya  sı, elə  cə də re  gion 
üçün əhə  miy  yə  ti ba  rə  də nə 
de  yə bi  lər  si  niz?

- Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Qa  za -
xıs  tan hə  mi  şə türk in  teq  ra  si  ya  sı -
nın in  ki  şa  fı  na tə  şəb  büs və ma  raq 
gös  tə  rib. Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka -
sı  nın Bi  rin  ci Pre  zi  den  ti - El  ba  sı 
Nur  sul  tan Na  zar  ba  ye  vin Türk  dil  li 
Döv  lət  lə  rin Əmək  daş  lıq Şu  ra  sı  nın 
Türk Döv  lət  lə  ri Təş  ki  la  tı  na çev  ril -
mə  si ide  ya  sı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
türk dün  ya  sı  nın dir  çə  li  şin  də və 
təş  ki  la  ta üzv döv  lət  lə  rin xalq  la  rı -
nın da  ha da ya  xın  laş  ma  sın  da ye  ni 
mər  hə  lə  nin baş  lan  ğı  cı  nı qoy  du. 
Türk Şu  ra  sı li  der  lə  ri  nin İs  tan  bul 
sam  mi  tin  də çı  xış edən Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  yev de  yib: “Bu sam  mi -
tin kö  mə  yi ilə me  saj ve  rə bi  lə  rik 
ki, türk si  vi  li  za  si  ya  sı dir  çəl  mə  yə 
baş  la  dı, türk döv  lət  lə  ri bir  ləş  di və 
ye  ni ideolo  gi  ya ya  rat  dı”.

Mən İs  tan  bul  da ke  çi  ri  lən Türk 
Şu  ra  sı li  der  lə  ri  nin sam  mi  ti za  ma -

nı Na  zar  ba  ye  vin qə  bul olun  muş 
da  ha bir tə  şəb  bü  sü  nü qeyd et  mək 
is  tər  dim. Söh  bət təş  ki  la  tın uzun -
müd  dət  li hə  dəf  ə  ri  ni müəy  yən 
edən “Türk ba  xı  şı - 2040” st  ra  te  ji 
proq  ra  mın  dan ge  dir. Sə  nəd tək  cə 
də  yər  lə  ri və or  taq türk kim  li  yi 
mə  sə  lə  lə  ri  ni de  yil, həm də iq  ti  sa  di, 
inf  rast  ruk  tur, nəq  liy  yat, tu  rizm  lə 
bağ  lı mə  sə  lə  lə  ri, sə  hiy  yə, ener  ji və 
el  mi araş  dır  ma  la  rın ge  niş spekt  ri  ni 
əha  tə edir. Bu  ra  da ən son tex  no  lo -

gi  ya  la  rın, xü  su  sən də sü  ni in  tel  lek -
tin, Big Da  ta-nın in  ki  şa  fı sa  hə  sin  də 
əmək  daş  lı  ğın zə  ru  ri  li  yi ay  rı  ca 
qeyd olu  nub, rə  qəm  sal, ya  şıl və 
ağıl  lı iq  ti  sa  diy  ya  ta ke  çid, ağıl  lı şə -
hər  lə  rin in  ki  şa  fı nə  zər  də tu  tu  lub.

 Bu kon  tekst  də vur  ğu  la  maq 
is  tə  yi  rəm ki, Türk Döv  lət  lə  ri Təş -
ki  la  tı öl  kə  lə  ri ara  sın  da qar  şı  lıq  lı 
fəaliy  yət po  ten  sialı çox yük  sək  dir. 
Bu gün TDƏŞ-in əv  vəl  ki sam  mit -
lə  rin  də qar  şı  ya qo  yul  muş və  zi  fə -
lə  rin real  laş  ma  sı me  xa  nizm  lə  ri  ni 
tək  mil  ləş  dir  mək mə  sə  lə  si  ni həll 
et  mək la  zım  dır. Əs  lin  də ma  hiy  yə -
ti  nə gö  rə yol xə  ri  tə  si ad  lan  dı  rı  la 
bi  lən “Türk ba  xı  şı - 2040” st  ra -
te  ji sə  nə  di  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
isə nə  ti  cə  də qar  daş türk öl  kə  lə  ri 
ara  sın  da da  ha sıx əmək  daş  lı  ğa və 
in  teq  ra  si  ya  ya gə  ti  rib çı  xar  ma  lı  dır.

Qazaxıstan parlament nümayəndə heyətinin Şuşaya səfəri
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Tarixindərslərinəhərvaxtmöhtacdırbəşər,
Heçdəntarixədönmürgünlər,saatlar,anlar.
Əbədiömüredibqəlblərdətarixləşər
Xalqınıntarixiniyazanlar,yaradanlar.

Yaratmağa,yazmağasevənürəkgərəkdir,
Yanmasan,düşünməsən,duymasan,yaratmazsan.
Yaşadıbucaltmağaarzu,istəkgərəkdir,
ÜrəyiniVətənçünqoymasan,yaratmazsan.

Torpağınhəsrətininadan,cahilanlamaz,
Haqq,ədalətyolundasusar,ucalmazsəsin.
Səntorpağınbağrınabirşəhidadınıyaz,
Ordanqeyrət,cəsarət,xalqasevgigöyərsin...

Ağıllacəsarətinvəhdətinur,səadət,
Azadlıqqurtuluşdur,həqiqətdir,zəfərdir.
Həyatınıxalqınabəxşedənkəsin,əlbət,
Ömrüdətarixinin,xalqınömrüqədərdir.

Ədalətə,hikmətəgüvənənunudulmaz,
Torpağınısevənləradalıb,ucalırlar.
Haqsıztökülənqanlarheçzamanyerdəqalmaz,
Birgünbağlananyolunbirgünaçılmağıvar.
     
Rəhbərhaqqyoluseçdi,haqqolduqibləgahı,
Xalqınınkeçmişiylə,qüdrətiyləöyündü.
Sonsuzdüşüncələrləaçdıyenisabahı,
Ürəyitorpaqeşqi,yurddərdiylədöyündü...
     
Düşündüaxşamsəhər,düşündüaramaram,
Vətənindərdlərinigözlərinəçəkdio.
Təmkinlə,siyasətlə,inamla,qramqram,
Zəfərəgedənyolunözülünütökdüo.

Zəhmətəgüvəndilərvətənpərvəroğullar,
Azərbaycanadındabirdünyayaratdılar.
Dəyişdigörkəminikəndlər,şəhərlər,yollar,
Arzularaqovuşub,məqsədlərəçatdılar.

Uğurlarsıralandı,artdı,sürətləartdı,
Rəhbərhərçətinliyədözərək,sinəgərdi;
Xalqgücüyləmöhtəşəmxarüqələryaratdı,
Ancaqki,azalmadıürəkdənVətəndərdi...

* * *

Dərinxəyallaradalıbdırəhbər,
Keçmişəyolsalıbdüşüncələri.
Qəlbindəgəzdirirhəran,sərasər,
Xalqınındərdiniillərdənbəri.

FikrindəcanlanırUluÖndərin
söylədiyisözlər,müdrikkəlamlar:
“Oğlum,tarixiniöyrənənlərin,
Ürəyitəpərli,işiqlıolar.

Tarixindərsləriömrüuzunu
mayakdıröyrənibdüşünənlərə.
Ənböyükmüəllimtarixdirbunu,
deməyibmüdriklərbiləbəsyerə.

Dilinə,dininə,öztarixinə,
Xorbaxanxalqınaacıyabilməz.
Nəslinisevməyənqalarpisgünə,
Ömrübadagedər,taleyigülməz.
Başımızagələnmüsibətlərin,
Kökünü,sirrinianlamalıyıq.
Tarixidərkedib,dərindəndərin,
Çoxvaxtözümüzüdanlamalıyıq.

Qılıncçalmışıqsabirliyimizə,
Düşmənəyollarıaçmışıq,demək.
Dönükolmuşuqsabirliyimizə
Vətənsevgisindənqaçmışıq,demək.

Haqdan,ədalətdəndüşdükcəuzaq,
Aləməyüksəlibnaləahımız.
Keçmişiunutsaq,xatırlamasaq,
Artargündəngünəgünahlarımız.

Yadonsuzdayaddır,yadanəvarki,
Vətənodayanarelyadlaşanda.
Torpaq,yurdbölünərinsanlarbilki,
vardövlətuğrundahəddiaşanda.

Xəyanətboyatar,həqiqətölər,
Millətbirliyinəsahibolmasa.
Zalımlarsevinməz,ədalətgülər,
Ayoğul,insanlıqxırdalanmasa”.

Atadərsöyrədir,oğuldinləyir,
Hərkəlməincidir,nurdur,mayakdır.

Milli Məclisin deputatı Tahir Rzayev qələmə aldığı “Xilaskar atanın 
xilaskar oğlu” poemasını Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, 
Ali Baş Komandan İlham Əliyevə və düşmən üzərində qələbəmizi 

təmin edən igid oğullarımıza ithaf etmişdir. 

XİLASKAR ATANIN 
XİLASKAR OĞLU

(poemadan bir parça)
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Atanınköksündəbirsəsinləyir
Əvvəlivəsonuədalət,haqdır.

* * *

AliBaşKomandancəsarətiylə
Yatanvicdanlarıbirbiroyatdı.
Xalqına,yurdunasədaqətiylə
Möhtəşəmbirtarixyazdı,yaratdı.

Həsrətlitorpaqlar,kəndlər,şəhərlər,
Güldüüzümüzəilkbaharkimi.
AliBaşKomandancürətlirəhbər,
Səssaldıdünyayaxilaskarkimi.

Dağlarıngözünəişıqsaçıldı,
Qayalarsəsləndizəfərdilində
Fərəhdənpayızdagülləraçıldı,
KədərliArazınsahillərində...

Yerlərdəqalmadışəhidqanları
Ruhlarsevindilər,qanadlandılar.
Vətəninqəhrəman,mərdoğulları
Ölümüöldürübadqazandılar.

Odur,rəhbərininbirəmriilə,
Ordumuzsədləridəfetdi,keçdi.
İnamla,vüqarla,sədaqətilə,
Xalqımızqurtuluşyolunuseçdi.

Xalqrəhbərə,rəhbərxalqagüvəndi,
Çinetdixalqınınsafniyyətini.
“Xöşbəxtəmyerinəyetirdim”dedi, 
“Atamınəhdini,vəsiyyətini”...

Vətəninyolundaqanlarqadalar
Qırmadırəhbəriniradəsini.
Haradamillətin,xalqınhaqqıvar,
Ucaltdioyerdəməğrursəsini.

Ənçətinməqamda,ənəzizgündə,
Seçdibirbirindəndoğmanı,yadı.
Görüşlər,fikirlərçözələnsədə,
Qarabağheçzamanunudulmadı.

Dediki,“QarabağAzərbaycandır!”
Dediki,“Qarabağürəkdir,candır”.
Dediki,“Qarabağcəlladlarayox,
Mərdlərəyurdolancənnətməkandır.”

* * *

QoymadıqŞərXeyrinbeliniəyə,
Mərdlikcanımızda,qanımızdadır.

Qardaşlıqyolundamətinikdeyə,
Türkiyə,Pakistanyanımızdadır.

Birliknidalarıgöyəucalsın
Sevinsinatalar,gülsünanalar.
Aləmanlasınki,TürkDünyasının
Ərdoğan,İlhamtəkoğullarıvar.

Qonşumuznamərdsə,düşünəkgərək
Xalqımızabirgünağlamalıyıq.
Xalqlarıyumruqtəkbirləşdirərək,
Özümüzəümidbağlamalıyıq.

Millətmənliyiyləöyünər,gülər,
Söyüdbargətirməz,yoxdanvarolmaz.
Nəslipakolanlarcəngavərləşər,
Nadandansərkərdə,xilaskarolmaz.

Səbrlə,ağılla,siyasətilə,
Tarixidərslərianlatdıbizə.
Faktlarla,sübutla,cəsarətilə,
Düzəlişeylədisəhvlərimizə.

Xalqınqüdrətinisözlə,təriflə,
Dünyayagöstərdi,həryanayazdı.
Ədalətsözünüböyükbirhərflə
Haqqadönüklərinalnınayazdı.

Andıyla,sözüyləsübutetdiki,
Torpaqürəyidir,Vətəncanıdır.
Nahaqqınüstunəeləgetdiki,
Dedilər,zamanınqəhrəmanıdır.

Keçdi,zəmanəninsınaqlarından,
Ədalətəarxa,haqqayaroldu.
Vüqarlısərkərdə,məğrurKomandan,
Tarixdəizqoyanxilaskaroldu.

Dünyaunudulmazadverdiona,
Üzüağ,andıpak,sözüqətidir.
GücverənRəhbərə,BaşKomandana
Xalqınıntükənməzməhəbbətidir.

Ədalətüzülməz,şərayaqtutmaz,
Qışəvəzeləməzheçvaxtbaharı.
Nəsillərucaldar,tarixunutmaz,
Məğrurrəhbərləri,xilaskarları.

Verdiqiymətinidövrizamanın
Azadlıqamalı,ədalətyolu.
AldıözhaqqınıAzərbaycanın
Xilaskaratanınxilaskaroğlu!

Tahir Rzayev
Millətvəkili
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Birqruprayonsakiniilə,möhtərəmPrezidentlə
Zəngilanınişğaldanazadedilməsininbirilliyinəhəsredilən
görüşəgedirdik...

“İşğaldanazadolunmuşərazilərədaxilolursunuz”
lövhəsiiləbiziqarşılayırQarabağvəŞərqiZəngəzur
torpaqları...

“Zəfəryolu”iləirəliləyirik...
BütünyollarVətənyoludur...
Ətrafmənzərələrermənivəhşiliyinin,vandallığınınqanlı

nümunələrini,dağıntılarını,fəlakətləriniaydıngöstərir...
HəmdəquruculuğuntəkAzərbaycanınyox,Qafqazın

ənböyüktikintimeydanınaçevrilənbuərazilərdəki
dirçəlişinqürurvericimənzərələrinifəxrləseyredirik...

ArtıqZəngilandayıq...
28iləvvəltərketməyəməcburolduğumuz,27ilnisgilini

qəlbimizdəənböyükdərd,ələmkimisaxladığımız,1ilöncə
isəmüzəffərAliBaşKomandanın“dəmiryumruğ”unun
qətiyyətisayəsindəbizimolanZəngilanımızdayıq...

Keçirdiyim,keçirdiyimizduyğularıifadəetməyəsözmü
var?!..

Ağrıiləsevinc,kədərləqürur,dağıntılarınqüssəsiilə
qayıdışınqürurueynianda,eyniməqamdaikitəzadı
yaşayırıq...

Məlumolduki,artıqdövlətbaşçısıİlhamƏliyevvə
birincixanımMehribanƏliyevadaZəngilanadaxilolublar.
RayonictimaiyyətiiləgörüşdənöncəonlarAğalıkəndində
həyatakeçirilən“ağıllıkənd”layihəsiçərçivəsindəgörülən
işlərlətanışolublar.SonraZəngilanınyenimöhtəşəm
ünvanlarındanbiriolacaqBeynəlxalqHavaLimanının
tikintisinəbaxıblar.DövlətSərhədXidmətininZəngilan
rayonundayerləşənhərbihissəkompleksindəyaradılan
şəraitləmaraqlanıblar.“Azərişıq”ASCninZəngilan
RəqəmsalYarımstansiyasınıntəməlqoymamərasimində
və“Azərenerji”ASCnin“Zəngilan”yarımstansiyasının
açılışındaiştirakediblər.

PrezidentintarixifərmanıiləŞərqiZəngəzuriqtisadi
rayonuyaradılıb.Zəngilandabuiqtisadirayonunbirhissəsi
kimiözününyenidövrünə,əminamanlıqvəquruculuq
həyatınabaşlayır.

Butorpaqlarbaşdanbaşabolluqdur,bərəkətdir.
Zəngintəbiisərvətlərqaynağıdır.Nadirfloravəfauna
incilərininmünbitməkanıdır.Zəngilanıngurçaylarını,şəfalı
bulaqlarını,dünyadaikinci,Avropadabirinciolantəbiiçinar
meşələrinivəbaşqatəbiigözəlliklərinisaydıqcabitəndeyil.

Ötəniləqədərbizburadədəbabatorpağımıza
ayaqbasabilmirdik.ƏvvəlcəHoradizdən,sonraCocuq

İmamverdi İsmayılov
Milli Məclisin deputatı
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Mərcanlıdanqəribyurdlarımızahəsrətləboylanırdıq.
Buralarınbirudumhavasınıduymaqistəyirdik.Doğma
ocaqyerlərimizbizimüçünxəyalaçevrilmişdi.Butor
paqlarlabağlıxatirələrimizdəntəsəllitapıbbirgünyenidən
buralaradönməkümidiiləyaşayırdıq.

İndi isə o xəyallardan Qarabağdakı, Zəngilandakı 
reallığa gəlmişik. Biz qayıtmışıq. Yenidən əcdadlarımızın 
uyuduğu torpaqlardayıq.

Məhz Prezident İlham Əliyevin sayəsində!
Çoxumuzillərəvvələhdeləmişdikki,təkitorpaqlarımız

azadolunsun,heçyolirizdəistəmərik.Eləcə
yaddaşımızdakıizləritutub,qəribyurdlarındoğmaiyini
alıb,piyadagələrik!Ayağımızla,həttamaşınımızlagələ
bilmədiyimizbuyerlərəindimüasirhavalimanınaeniş
edəntəyyarələrləgələbilirik.Buəzmə,budəyanətəgörədə
bütünelobacənabPrezidentəminnətdardır!

Qarabağda,Zəngilandaindigördüklərimiz
düşündüklərimiziçoxgeridəqoydu!

*   *   *

Vənəhayət,möhtərəmPrezidentimizvəhörmətliMeh
ribanxanımtəşrifgətirirlər...

Özləriiləböyüksəmimiyyət,bəsirət,ülviyyətdə
gətirirlər...

Butorpaqlaraazadlıq,zəfərbəxşedənqüdrətliLiderindi
dəbizəmisilsizsevincbəxşedir...

Əlveribhərkəslətəktəkgörüşür...
Şəhidatasınınboynunuqucaqlayır,kövrəlir...
HələMehribanxanım...
Bütünanalarıbağrınabasır...
Azərbaycanqadınınınbütünnəcibliyi,alicənablığı,

müqəddəsliyiməhzMehribanxanımınsimasında,əməlində,
şəxsiyyətindətəcəssümedib...

Vəbugörüştimsalındabizbunlarıbirdahaaydın
görürük...

Ayağımızyurdtorpağındadırdeyə,çoxduyğulu,çox
həyəcanlıyıq.Hamıəzizxilaskarımızaminnətdarlığını,
sevgisinibildirməkistəyir...

Tələsirik,ürəyimizsevgisözləriilədoludur...
Sözçoxdur,ancaqvaxtyoxdur...
Uzunillərdirparlamentdətəmsiletdiyimhəmvətənlərim

adındansözalıram:“QədimqayımZəngəzurundilbər
guşələrindənolanZəngilanımızaxoşgəlmisiniz!”deyirəm...

“Düzdür,bizibuqəribyurdlarasizgətirmisiniz.İndibiz
dəevyiyəsikimiürəkləSizə“rayonumuzaxoşgəlmisiniz!”
deyəbilərik.Bugünümüzəşükürlərolsun!”sözləriməhamı
qoşulur.

XilaskarımızisəTƏVAZÖKARLIQLAgülümsəyir..
Hamımızçoxhəyəcanlıyıq.Sevincimizyerəgöyəsığmır.
OgünböyükHeydərƏliyevinböyükruhudaşad

idi.ZəngilancamaatıUluöndərinxilaskarlığınıhəmişə
minnətdarlıqduyğusuiləxatırlayırvəxatırlayacaq.Əgər
1993cüildəoBöyüktarixişəxsiyyətolmasaydı,həryerdən

yolubağlanmışvəözünüArazaqərqedənzəngilanlılarında
aqibətiXocalısakinlərininfaciəlitaleyikimiolacaqdı.

“HeydərƏliyevzəngilanlılarınxilaskarıoldu.Siz
isəcənabPrezident,Zəngilanınxilaskarıoldunuz!”
minnətdarlıqduyğularıiləqəlbimdənsüzülənbusözlər,
əslində,bütünelimizintəşəkkürü,şükranlıqduasıidi...

*   *   *

Zəngilanişğalolunandaanasınınkürəyindəkişəlləkdə
doğmayurdlardançıxankörpələrinindi30yaşıvar.Onları
vətənpərvər,məsuliyyətligəncnəsilkimiPrezidentin
vətənpərvərliksiyasətiyetişdirdi,formalaşdırdı.

OnlarınhərbiriAzərbaycanınigidəsgəri,zabitikimi
böyüdü.BuhərbçilərqüdrətliSərkərdəmizinəmriiləhaqq
ədalətuğrundavuruşubtorpaqlarımızıazadetdilər,ölüm
dirimsavaşınaatıldılarvəqalibgəldilər!

Bəli, Suqovuşandan Şuşayadək zəfər yürüşündə məhz 
İlham Əliyevin mübarək adı əsgərlərimizi coşdurdu, 
qələbəyə köklədi!

AzərbaycanOrdusudağlarda,buyüksəkliklərdəüçrəngli
bayrağımızıucaltdı.Kəndlərimiz,qəsəbələrimiz,şəhərlərimiz
birbirininardıncaazadedildi.Ruhumuzunşəhəri,
mədəniyyətpaytaxtımızŞuşamızaZəfərbayrağısancıldı.

Qəhrəmanşəhidoğullarımızınruhuqarşısındabaş
əyirik.Ruhlarışadolsun!

İlhamƏliyevAzərbaycantarixindəçoxmöcüzələr
yaradıb.Çoxəlçatmazarzularıreallığaçevirib.
Torpaqlarımızınazadlığıbunlarınənmisilsizidir.

İndiyədəkdünyaAzərbaycanıniqtisadimodelini,milli
inkişafmodelini,dövlətquruculuğumodeliniöyrənirvə
əxzedir.İndiisədünyanınəngüclühərbimərkəzləri,xarici
dövlətlərİlhamƏliyevinhərbimodeliniöyrənir.

Prezident möhtəşəm bir tarix yazdı  Zəfər tariximizi.
MüzəffərAliBaşKomandan,eynizamanda,Azərbaycan

dövlətini,AzərbaycanxalqınımüzəffəredənŞəxsiyyətkimi
tariximöcüzəyaratdı.XXIəsringörünməmişmöhtəşəm
qələbəsinivəmöcüzəsini!

İndiDövlətmillətordugenetikformuluyaranıbvə
möhkəmtəməllərüstündəqurulub.

Millətləşmə,dövlətləşməhisslərigüclənib.Misli
görünməyənyekdillikformalaşıb.

Bütün bunları yaradan isə, əlbəttə ki, Xilaskarımızdır!..

*   *   *

Təlatümlüdünyamızınbuvaxtında,müxtəlifsi
yasimaraqlarıntoqquşduğuzamandaİlhamƏliyevin
uzaqgörən,cəsarətlisiyasəti,mahirdiplomatiyasıilənə
qədərçətinbirmissiyanıyerinəyetirdiyinihərkəsbilir,
görür.

44gününhəyəcanlı,intizarlı,biroqədərdəsevincli
fərəhlianlarıhəmişəbizimlədir.İndiadamfikirləşirki,bu
tarixi,şərəflimissiyanıhəyatakeçirəndəPrezidentneçə44
minhəyəcanlı,narahatanlaryaşayıb.

İmamverdi İsmayılov
Milli Məclisin deputatı
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Qətiyyətli Sərkərdə kimi ordumuzun azadlıq 
mücadiləsinə rəhbərlik etməklə yanaşı, informasiya 
müharibəsində də fədakarcasına döyüşüb. Azərbaycanın 
haqq səsini müxtəlif kommunikasiya kanalları vasitəsilə 
dünyaya çatdırıb. Erməniləri və havadarlarını informasi
ya savaşında da məğlub edib.

Keçirdiyidiplomatikgörüşlər,telefondanışıqları,bildiyi
mizvəbilmədiyimiz,təsəvvüretmədiyimiztəzyiqlərindəf
edilməsibütünbunlarısinxron,paralelşəkildəvənecə
ustalıqlayerinəyetirməyionunliderlikəzmindənirəligəlir.

Bunlarınhamısınınöhdəsindənləyaqətlə,əslqəhrəman
kimigəldi!

Camaatımız“Kişioğlukişi!”deməkdəçoxhaqlıdır!
BütünbunlarınhamısıZəfərtariximizinqızıl

səhifələridir!
İlhamƏliyevbütünçətinliklərəbaxmayaraq,bunu

bacardı.Qələbətariximiziyazdı.Adınıbutarixəəbədiyazdı.
Milliqürurumuzuözümüzəqaytardı.

Buqürurun,butarixinmüəllifi,buQələbəninSərkərdəsi
Odur...

Həyatgöstərdiki,nəyi,necə,nəvaxtetdiyiniO,daha
dəqiqbilir.Obaxımdanhələindidədemədiklərivar...

Ammabizbilirikki,O,sabahımızüçündə,eləQərbi
Zəngəzurumuzüçündənəyinecəedəcəyiniindidəndəqiq
bilir...

Vəedirdə...
Müstəqil Azərbaycanımızın müzəff ər Ali Baş 

Komandanı!
Qarabağın, Şərqi Zəngəzurun tarixi xilaskarı!

*   *   *

Coğrafiyabirtaledir.Nəetməli,bizimdətaleyimizə
beləbirqonşuluqqismətiyazılıb.Dünyanınkoronavirus
pandemiyasıiləmübarizəapardığızamandaondandabetər
virusa,xəstəliyə,saxtatarixxəstəliyinə,faşizmmərəzinə
yoluxmuşməxluqlarladöyüşməkdəbizimtaleyimizimiş.

Ammabilirikki,bunadanlarAfrikacəngəlliklərində,
yaxudAvstraliyaucqarlarındayaşasaydılarbelə,yenə
mənfurvərdişlərindən,iddialarındanəlçəkməzdilər.Oraları
daməkrlisavaşmeydanınaçevirərdilər.

Bax, onda onlar da görərdilər ki, bu erməni xəstəliyi 
necə bir bəladır.

Həyat göstərdi ki, sən demə, bu məxluqların əlacı 
və ilacı İlham Əliyevin “dəmir yumruğ”unda imiş.

Əzəmətli“dəmiryumruq”laermənifaşizmininbaşıəzildi,
regionbubəladanxilasedildi.

İstəksiz,könülsüz,dişsizATƏTinillərdiruzatdığıməsələ
cəmi44güniçindəyolunaqoyuldu.BMTnin30iləyaxın
havadaqalmış4qətnaməsininicrasına44güniçindənail
olundu.

CənabPrezidentbölgədəyenibirtarixireallıqyaratdı.
AzərbaycanındəmirqollarınıQarabağa,Zəngəzuravəbura
dandabütündünyayaaçdı.Bizzəngəzurlularindiyəqədərbu

dəmiryollarınınnostalgiyasıiləyaşayırdıq.Buralardankeçən
qatarlarodövrünənişləksərnişinvəyükdaşımavasitəsiidi.

Xatırlamasamgünaholar.BakıNoraşen,BakıQafan,
Bakıİrəvan,BakıMincivan...Kiminyadındançıxar?!

Bu qatarlar arzularımızın qatarı idi.
Qurucu Prezident kimi bu dəmir qolları doğma 

yurdlarımıza açır, Azərbaycanın polad qollarını, əyilməz, 
bükülməz qollarını dünyaya qovuşdurur...

Bir zamanlar hərəkət qrafi ki bölgə sakinlərinin za
manvaxt ölçüsü idi. İndi yeni salınacaq möhtəşəm dəmir 
yolları ilə gələn bu qatarlar Zəngəzura yeni zaman, yeni 
ritm və yeni ruh gətirəcək.

AzadetdiyimizbuyurdlarıPrezidentimizhörmətliMeh
ribanxanımladəfələrləqarışqarışgəzir.Kəndləri,onların
adlarını,qədimtoponimləriəzbərbilən,mənasınıizahedən,
ənəsasüzəçıxaranvətarixiədalətibərpaedənmilliLider
kimi,təkcəbuyurdlarıyox,buyurdlarınitirilənillərinidə
geriqaytarırPrezident...

Əminik ki, Prezidentimiz qoşa qanad kimi, çox 
hörmətli Mehriban xanımla azad yurdlarımızı tezliklə 
cənnətməkana çevirəcək...

Azadedilmişyurdlarımızdahəyatakeçirilənböyük
bərpaquruculuqişləri,“ağıllıkənd”,“ağıllışəhər”layihələri
tezlikləreallığaçevriləcək...

*   *   *

Yekunda bir deyəcəyim, yazacağım qaldı. Bu fi kirlər 
mənim qəlbimdə çoxdan nisgil bağlamışdı...

Bunların bir qismini Xilaskarımıza  Prezidentimizə də 
bütün zəngilanlıların diləyi kimi çatdırdım...

Dinlədi, məmnunluqla, daha doğrusu, əminliklə 
gülümsədi...

Və qarşıya  uca dağlara baxdı...
İnamla baxdı...
Qalib Komandan kimi baxdı...
Millətini və dövlətini aydın sabaha düzgün yolla 

aparan Müdrik Şəxsiyyət kimi baxdı...
Bu baxışlarda nələr yoxdu, İlahi?!.
...Uşaqvaxtıteztezbudağlaraçıxardıq.Çiyinçiyinə

durmuştəpələrəçaydaşları,çınqıllardaşıyıbirihərflərlə
sözlər,şüarlaryazardıq.Busözlərintarixkimiqalmasını
istərdik.İndibudəmiryollarıboyunca,azadolunmuşbu
torpaqlarınköksündə,İlhamƏliyevinyaratdığıabadlıq
inkişafmənzərələriiləyenibirtarixyazılır...

Buyenitarixinsözlərini,zamanındiktəelədiyişüarlarını
Zəfərtarixininşahidləriolanxoşbəxtgənclərəzəmətli
qələbəbayrağınındalğalandığıbuyurdlardamüstəqil
Azərbaycanınbütövləşmişxəritəsinidağlara,təpələrə
hörəcəklər:

Qarabağ Azərbaycandır!
Zəngəzur Azərbaycandır!
Bu yurdların xilaskarına eşq olsun!
Böyük qayıdışımız mübarək, cənab Prezident!
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- Əh  məd müəl  lim, xoş gör -
dük si  zi. Bu gün  lər  də 75 il  lik 
yu  bi  ley ya  şı  nı  zı qeyd et  di  niz. 
Bu mü  na  si  bət  lə jur  na  lı  mız  
adın  dan biz  də si  zi  təb  rik 
edi  rik. Yu  bi  le  yi  ni  zi han  sı şə -
rait  də qeyd et  di  niz? 

-  Tə  şək  kür edi  rəm. Çox xoş  dur 
ki, bu əla  mət  dar gün  də mə  ni ya  da 
sal  mı  sı  nız. Tə  sa  dü  fən öy  rən  dim ki, 
tə  lə  bə  lə  rim yu  bi  le  yim mü  na  si  bə  ti 
ilə hə  ya  tı  mı əks et  di  rən fi lm ha  zır -
la  yıb  lar. Hə  min gün uni  ver  si  te  tin 
akt za  lı  na da  xil olan  da gör  dük -
lə  rim mə  ni həm təəc  cüb  lən  dir  di, 
həm də duy  ğu  lan  dır  dı. Zal  da 
tə  lə  bə və müəl  lim he  yə  ti, keç -
miş de  pu  tat həm  kar  la  rım, Təh  sil 

Na  zir  li  yi  nin əmək  daş  la  rı və di  gər 
rəs  mi şəxs  lər top  laş -
mış  dı  lar. Mə  ra  sim  də 
iş  ti  rak edən təh  sil 
na  zi  ri  nin müavi  ni 
Fi  ru  din Qur  ba  nov 
cə  nab na  zi  rin mə  nə 
ün  van  lan  dı  ğı mək -
tu  bu oxu  du və özü  
də  təh  sil  də keç  di -
yim yol ba  rə  də ət  raf -
lı çı  xış et  di. Əs  lin  də 
Fi  ru  din müəl  lim 
mə  nim fəaliy  yə  tim  lə 
ya  xın  dan ta  nış  dır. 
Mən o vaxt  kı Xalq 
Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti -
tu  tun  da müəl  lim 

iş  lə  di  yim za  man o, mə  nim tə  lə  bəm 
olub. 

Mil  lət və  ki  li, aka  de  mik Zi  yad 
Sə  məd  za  də  nin də çı  xı  şı mə  nim 
üçün çox xoş ol  du. Onun  la ar  tıq 
50 il  dən ar  tıq  dır ki, bir-bi  ri  mi  zi 
ta  nı  yı  rıq. Təb  rik üçün de  pu  tat Eti -
bar Əli  yev də gəl  miş  di. O, ha  zır  da 
Mil  li Məc  lis  də mə  nim əv  vəl se  çil -
di  yim Su  ra  xa  nı ra  yo  nu  nu təm  sil 
edir. Seç  ki kam  pa  ni  ya  sı za  ma  nı 
və  ki  lim ol  muş  du. Son  ra hə  min 
əra  zi  dən na  mi  zəd  li  yi  ni ve  rən  də 
ar  tıq se  çi  ci  lər onu ya  xın  dan ta  nı -
yır  dı  lar və bu da ona çox kö  mək 
etdi. 

-  10 il  Azər  bay  can par  la  men -
ti  nin de  pu  ta  tı ol  mu  su  nuz. 
Elm və təh  sil ko  mi  tə  si ki  mi  
mü  hüm bir sa  hə  də qa  nun  ve -
ri  ci  lik ba  za  sı  nın for  ma  laş  ma -

sın  da fəaliy  yət gös  tər  mi  si  niz. 
Bu sa  hə  də  ki qa  nun  ve  ri  ci  lik 
ba  za  sı  nın ha  zır  kı və  ziy  yə  ti 
si  zi qa  ne edir  mi və bu gün 
nə ki  mi prob  lem  lər  lə üz  lə  şir -
si  niz?

 - Ulu ön  dər daim de  yir  di ki, 
hər ad  dı  mı mil  li-mə  nə  vi də  yər -
lə  rə söy  kə  nə  rək at  maq la  zım  dır. 
Bu qa  nun tam ye  tər  li ol  ma  sa da, 
müəy  yən bir ba  za  dır. Mən Mil  li 
Məc  lis  də  ki çı  xış  la  rım  da da daim 
qeyd edir  dim ki, gənc  lər iş  lə və ya 
təh  sil  lə əha  tə olun  ma  lı  dır  lar. Bi -
zim mə  zun  la  rın öl  kə üz  rə 50 faizi 
ali və pe  şə mək  təb  lə  ri  nə, kol  lec  lə -
rə da  xil olur  lar. Di  gər 50 faizi isə 
aşa  ğı bal top  la  dı  ğı  na gö  rə, təh  sil 
ocaq  la  rı  na və  si  qə qa  za  na bil  mir. 
Bal top  la  ya bil  mə  yən 17 yaş  lı gənc 
bəs ha  ra  da iş  lə  sin? Mə  nim öz 
he  sab  la  ma  la  rı  ma gö  rə, hər il 100 
min gənc təh  sil  dən və iş  dən kə -
nar  da qa  lır. 

Bə  zən çı  xış yo  lu ta  pa bil  mə -
yən bu gənc  lə  rin va  li  deyn  lə  ri pul 
və  saiti  ni gö  tü  rüb xa  ric  də sax  ta təh -
si  lə ya  tız  dı  rır və bö  yük pul it  ki  sin -
dən son  ra sax  ta dip  lom  lar  la ge  ri 
dö  nür  lər. Nə  ti  cə  də öl  kə  dən çox  lu 
miqdarda ma  liy  yə və  saiti çı  xır. Bi -
zim prob  le  mi  miz bu  dur. Mə  sə  lə  ni 
həll et  mək üçün təh  sil ocaq  la  rı  nın 
qa  pı  la  rı  nı açıb oxu  yan  la  ra dip  lom, 
im  ta  han  dan keç  mə  yən tə  lə  bə  lə  rə 
isə ser  ti  fi   kat ver  mək olar. Mə  nim 
ar  zum bu ide  ya  nı hə  ya  ta ke  çir -
mək  dir. 

Bu gün əsas prob  lem  lə  ri  miz -
dən bi  ri də kadr po  ten  sialı  nın 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  dır. İs  tə  yi  rik 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li kadr  lar ha  zır -
la  yaq. Bu  nun üçün yük  sək sə  viy -
yə  li pe  da  qoq po  ten  sialı  na ma  lik 
ol  ma  lı  yıq. Bu ol  ma  sa, gənc  lə  ri 
yax  şı mü  tə  xəs  sis ki  mi ye  tiş  dir  mək 
müm  kün  süz  dür. Bu gün və  ziy  yət 
də  yi  şib və ha  zır  kı təh  sil sis  te  mi 
5-10 il bun  dan əv  vəl  kin  dən fərq  li -
dir, keç  miş  də ne  qa  tiv hal  lar  la da  ha 
çox üz  lə  şir  dik. İn  di cə  miy  yə  ti  miz 
də, təh  si  li  miz də tam for  ma  la  şıb, 
bi  lik və ba  ca  rı  ğı olan  lar iş  lə tə  min 

olu  nur  lar. Bü  tün st  ruk  tur  la  ra - is -
tər döv  lət, is  tər  sə də özəl qu  rum  la -
ra im  ta  han  la işə gö  tü  rür  lər. 

Döv  lə  ti  mi  zin təh  sil sa  hə  sin  də 
ən fun  da  men  tal ad  dım  la  rın  dan 
bi  ri də tə  lə  bə  lə  rə təh  sil kre  di  ti  nin 
ve  ril  mə  si  dir. Ar  tıq is  te  dad  lı, am  ma 
mad  di cə  hət  dən prob  lem  lə  ri olan 
heç bir tə  lə  bə təh  sil  dən kə  nar  da 
qal  ma  ya  caq və on  lar ara  sın  da rə -
qa  bət mü  hi  ti ya  ra  na  caq. 

- Qu  ru  cu  su və rəh  bə  ri ol  du  ğu -
nuz “Od  lar Yur  du” Uni  ver  si -
te  ti  Azər  bay  can təh  sil ocaq -
la  rı ara  sın  da özəl sek  tor  da 

ya  ran  mış ilk elm oca  ğı  dır. 
Ha  zır  da uni  ver  si  tet  də iş  lər 
ne  cə ge  dir? 

- Hə  mi  şə de  mi  şəm ki, hər bir 
in  sa  nın hə  yat mo  de  li ol  ma  lı  dır. Ri -
ya  ziy  yat  çı ol  du  ğum üçün gənc  lə  rə 
də müt  ləq şə  kil  də öz hə  yat mo  del -
lə  ri  ni qur  ma  la  rı  nı töv  si  yə edi  rəm. 
Mən daim be  lə bir təh  sil oca  ğı 
ya  rat  ma  ğa hə  dəf   ən  miş  dim. Bu işə 
hə  ya  tı  mı həsr et  mi  şəm. Qa  zax ra -
yon Daş Sa  lah  lı kənd or  ta mək  tə -
bin  də mə  nə dərs  de  yən ri  ya  ziy  yat 
müəl  li  mi  min ix  ti  sas seç  mə  yi  mə 
bö  yük tə  si  ri ol  muş  du. O za  man -
lar Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin 

“Sabiq  deputat” rubrikamızın budəfəki qonağı tanınmış pedaqoq, iki çağırış Milli 
Məclisin deputatı olmuş, “Odlar Yurdu” Universitetinin rektoru, fi zika-riyaziyyat 
elmləri doktoru, professor, “Şöhrət” ordenli elm xadimi Əhməd  vəliyevdir. 

Əhməd vəliyev: 

“Par  la  ment bö  yük mək  təb  dir”

Ammaetirafedimki,parlamentüçündədarıxı
ram.MilliMəclisdəkibütünçıxışlarımınvideoya
zılarınıxatirəolaraqözümləgötürmüşəm.İstər
Qazaxrayonundan,istərsədəSuraxanırayonun
dandeputatseçildiyimvaxtdaimseçicilərimin
bütünproblemləriniMilliMəclisdəqaldırmışam.
Qazaxrayonunundeputatıolduğummüddətdə
cənabPrezidentoraüçdəfəsəfəretdi.Çoxsə
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- Əh  məd müəl  lim, xoş gör -
dük si  zi. Bu gün  lər  də 75 il  lik 
yu  bi  ley ya  şı  nı  zı qeyd et  di  niz. 
Bu mü  na  si  bət  lə jur  na  lı  mız  
adın  dan biz  də si  zi  təb  rik 
edi  rik. Yu  bi  le  yi  ni  zi han  sı şə -
rait  də qeyd et  di  niz? 

-  Tə  şək  kür edi  rəm. Çox xoş  dur 
ki, bu əla  mət  dar gün  də mə  ni ya  da 
sal  mı  sı  nız. Tə  sa  dü  fən öy  rən  dim ki, 
tə  lə  bə  lə  rim yu  bi  le  yim mü  na  si  bə  ti 
ilə hə  ya  tı  mı əks et  di  rən film ha  zır -
la  yıb  lar. Hə  min gün uni  ver  si  te  tin 
akt za  lı  na da  xil olan  da gör  dük -
lə  rim mə  ni həm təəc  cüb  lən  dir  di, 
həm də duy  ğu  lan  dır  dı. Zal  da 
tə  lə  bə və müəl  lim he  yə  ti, keç -
miş de  pu  tat həm  kar  la  rım, Təh  sil 

Na  zir  li  yi  nin əmək  daş  la  rı və di  gər 
rəs  mi şəxs  lər top  laş -
mış  dı  lar. Mə  ra  sim  də 
iş  ti  rak edən təh  sil 
na  zi  ri  nin müavi  ni 
Fi  ru  din Qur  ba  nov 
cə  nab na  zi  rin mə  nə 
ün  van  lan  dı  ğı mək -
tu  bu oxu  du və özü  
də  təh  sil  də keç  di -
yim yol ba  rə  də ət  raf -
lı çı  xış et  di. Əs  lin  də 
Fi  ru  din müəl  lim 
mə  nim fəaliy  yə  tim  lə 
ya  xın  dan ta  nış  dır. 
Mən o vaxt  kı Xalq 
Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti -
tu  tun  da müəl  lim 

iş  lə  di  yim za  man o, mə  nim tə  lə  bəm 
olub. 

Mil  lət və  ki  li, aka  de  mik Zi  yad 
Sə  məd  za  də  nin də çı  xı  şı mə  nim 
üçün çox xoş ol  du. Onun  la ar  tıq 
50 il  dən ar  tıq  dır ki, bir-bi  ri  mi  zi 
ta  nı  yı  rıq. Təb  rik üçün de  pu  tat Eti -
bar Əli  yev də gəl  miş  di. O, ha  zır  da 
Mil  li Məc  lis  də mə  nim əv  vəl se  çil -
di  yim Su  ra  xa  nı ra  yo  nu  nu təm  sil 
edir. Seç  ki kam  pa  ni  ya  sı za  ma  nı 
və  ki  lim ol  muş  du. Son  ra hə  min 
əra  zi  dən na  mi  zəd  li  yi  ni ve  rən  də 
ar  tıq se  çi  ci  lər onu ya  xın  dan ta  nı -
yır  dı  lar və bu da ona çox kö  mək 
etdi. 

-  10 il  Azər  bay  can par  la  men -
ti  nin de  pu  ta  tı ol  mu  su  nuz. 
Elm və təh  sil ko  mi  tə  si ki  mi  
mü  hüm bir sa  hə  də qa  nun  ve -
ri  ci  lik ba  za  sı  nın for  ma  laş  ma -

sın  da fəaliy  yət gös  tər  mi  si  niz. 
Bu sa  hə  də  ki qa  nun  ve  ri  ci  lik 
ba  za  sı  nın ha  zır  kı və  ziy  yə  ti 
si  zi qa  ne edir  mi və bu gün 
nə ki  mi prob  lem  lər  lə üz  lə  şir -
si  niz?

 - Ulu ön  dər daim de  yir  di ki, 
hər ad  dı  mı mil  li-mə  nə  vi də  yər -
lə  rə söy  kə  nə  rək at  maq la  zım  dır. 
Bu qa  nun tam ye  tər  li ol  ma  sa da, 
müəy  yən bir ba  za  dır. Mən Mil  li 
Məc  lis  də  ki çı  xış  la  rım  da da daim 
qeyd edir  dim ki, gənc  lər iş  lə və ya 
təh  sil  lə əha  tə olun  ma  lı  dır  lar. Bi -
zim mə  zun  la  rın öl  kə üz  rə 50 faizi 
ali və pe  şə mək  təb  lə  ri  nə, kol  lec  lə -
rə da  xil olur  lar. Di  gər 50 faizi isə 
aşa  ğı bal top  la  dı  ğı  na gö  rə, təh  sil 
ocaq  la  rı  na və  si  qə qa  za  na bil  mir. 
Bal top  la  ya bil  mə  yən 17 yaş  lı gənc 
bəs ha  ra  da iş  lə  sin? Mə  nim öz 
he  sab  la  ma  la  rı  ma gö  rə, hər il 100 
min gənc təh  sil  dən və iş  dən kə -
nar  da qa  lır. 

Bə  zən çı  xış yo  lu ta  pa bil  mə -
yən bu gənc  lə  rin va  li  deyn  lə  ri pul 
və  saiti  ni gö  tü  rüb xa  ric  də sax  ta təh -
si  lə ya  tız  dı  rır və bö  yük pul it  ki  sin -
dən son  ra sax  ta dip  lom  lar  la ge  ri 
dö  nür  lər. Nə  ti  cə  də öl  kə  dən çox  lu 
miqdarda ma  liy  yə və  saiti çı  xır. Bi -
zim prob  le  mi  miz bu  dur. Mə  sə  lə  ni 
həll et  mək üçün təh  sil ocaq  la  rı  nın 
qa  pı  la  rı  nı açıb oxu  yan  la  ra dip  lom, 
im  ta  han  dan keç  mə  yən tə  lə  bə  lə  rə 
isə ser  ti  fi  kat ver  mək olar. Mə  nim 
ar  zum bu ide  ya  nı hə  ya  ta ke  çir -
mək  dir. 

Bu gün əsas prob  lem  lə  ri  miz -
dən bi  ri də kadr po  ten  sialı  nın 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı  dır. İs  tə  yi  rik 
bey  nəl  xalq sə  viy  yə  li kadr  lar ha  zır -
la  yaq. Bu  nun üçün yük  sək sə  viy -
yə  li pe  da  qoq po  ten  sialı  na ma  lik 
ol  ma  lı  yıq. Bu ol  ma  sa, gənc  lə  ri 
yax  şı mü  tə  xəs  sis ki  mi ye  tiş  dir  mək 
müm  kün  süz  dür. Bu gün və  ziy  yət 
də  yi  şib və ha  zır  kı təh  sil sis  te  mi 
5-10 il bun  dan əv  vəl  kin  dən fərq  li -
dir, keç  miş  də ne  qa  tiv hal  lar  la da  ha 
çox üz  lə  şir  dik. İn  di cə  miy  yə  ti  miz 
də, təh  si  li  miz də tam for  ma  la  şıb, 
bi  lik və ba  ca  rı  ğı olan  lar iş  lə tə  min 

olu  nur  lar. Bü  tün st  ruk  tur  la  ra - is -
tər döv  lət, is  tər  sə də özəl qu  rum  la -
ra im  ta  han  la işə gö  tü  rür  lər. 

Döv  lə  ti  mi  zin təh  sil sa  hə  sin  də 
ən fun  da  men  tal ad  dım  la  rın  dan 
bi  ri də tə  lə  bə  lə  rə təh  sil kre  di  ti  nin 
ve  ril  mə  si  dir. Ar  tıq is  te  dad  lı, am  ma 
mad  di cə  hət  dən prob  lem  lə  ri olan 
heç bir tə  lə  bə təh  sil  dən kə  nar  da 
qal  ma  ya  caq və on  lar ara  sın  da rə -
qa  bət mü  hi  ti ya  ra  na  caq. 

- Qu  ru  cu  su və rəh  bə  ri ol  du  ğu -
nuz “Od  lar Yur  du” Uni  ver  si -
te  ti  Azər  bay  can təh  sil ocaq -
la  rı ara  sın  da özəl sek  tor  da 

ya  ran  mış ilk elm oca  ğı  dır. 
Ha  zır  da uni  ver  si  tet  də iş  lər 
ne  cə ge  dir? 

- Hə  mi  şə de  mi  şəm ki, hər bir 
in  sa  nın hə  yat mo  de  li ol  ma  lı  dır. Ri -
ya  ziy  yat  çı ol  du  ğum üçün gənc  lə  rə 
də müt  ləq şə  kil  də öz hə  yat mo  del -
lə  ri  ni qur  ma  la  rı  nı töv  si  yə edi  rəm. 
Mən daim be  lə bir təh  sil oca  ğı 
ya  rat  ma  ğa hə  dəf  ən  miş  dim. Bu işə 
hə  ya  tı  mı həsr et  mi  şəm. Qa  zax ra -
yon Daş Sa  lah  lı kənd or  ta mək  tə -
bin  də mə  nə dərs  de  yən ri  ya  ziy  yat 
müəl  li  mi  min ix  ti  sas seç  mə  yi  mə 
bö  yük tə  si  ri ol  muş  du. O za  man -
lar Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin 

“Sabiq  deputat” rubrikamızın budəfəki qonağı tanınmış pedaqoq, iki çağırış Milli 
Məclisin deputatı olmuş, “Odlar Yurdu” Universitetinin rektoru, fizika-riyaziyyat 
elmləri doktoru, professor, “Şöhrət” ordenli elm xadimi Əhməd  vəliyevdir. 

Əhməd vəliyev: 

“Par  la  ment bö  yük mək  təb  dir”

Ammaetirafedimki,parlamentüçündədarıxı
ram.MilliMəclisdəkibütünçıxışlarımınvideoya
zılarınıxatirəolaraqözümləgötürmüşəm.İstər
Qazaxrayonundan,istərsədəSuraxanırayonun
dandeputatseçildiyimvaxtdaimseçicilərimin
bütünproblemləriniMilliMəclisdəqaldırmışam.
Qazaxrayonunundeputatıolduğummüddətdə
cənabPrezidentoraüçdəfəsəfəretdi.Çoxsə
mimisöhbətlərimizoldu.MilliMəclisdəçoxyaxşı
insanlarlatanışoldum.ParlamentAparatındaba
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Me  xa  ni  ka-ri  ya  ziy  yat fa  kül  tə  si  nə 
da  xil ol  dum. Uni  ver  si  te  ti bi  tir  dik -
dən son  ra Xalq Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti -
tu  tu  nun ri  ya  ziy  yat ka  fed  ra  sın  da 
la  bo  rant ki  mi işə baş  la  dım. Cə  mi 
beş gün  dən son  ra ka  fed  ra mü  di -
rim mə  nə dərs de  mə  yi tək  lif et  di. 
Ora  da for  ma  laş  dım, dis  ser  ta  si  ya 
mü  da  fiə et  dim, müəl  lim, do  sent 
və  zi  fə  lə  rin  də ça  lış  dım. 

“Od  lar Yur  du” Uni  ver  si  te  ti  ni  
1995-ci il  də sı  fır  dan qur  mu  şam. O 
za  man mən Ba  kı Sə  na  ye Pe  da  qo  ji 
Tex  ni  ku  mu  nun di  rek  to  ru və  zi  fə -
sin  də ça  lı  şır  dım. Bu uni  ver  si  te  ti 
də onun ba  za  sın  da for  ma  laş  dır -
dım. O dövr  lər ar  tıq özəl müəs  si -
sə  lər ya  ran  ma  ğa baş  la  mış  dı. Hə -
mi  şə dü  şü  nür  düm ki, Ame  ri  ka  nın 
özün  də ya  ra  nan ilk uni  ver  si  tet 
özəl olub. Biz  də ni  yə bu ol  ma  sın? 
Rəh  mət  lik Fə  ra  məz Maq  su  dov 
Döv  lət Ma  liy  yə Eks  pert Ko  mis  si -
ya  sı  nın səd  ri idi. Mən on  dan be  lə 
bir özəl təh  sil oca  ğı ya  rat  maq is -
tə  di  yi  mi öl  kə Pre  zi  den  ti, rəh  mət -
lik Hey  dər Əli  ye  və çat  dır  ma  sı  nı 

xa  hiş et  dim. Ulu ön  dər Fə  ra  məz 
müəl  li  mə bu mə  sə  lə  də bi  zə kö -
mək  lik gös  tər  mə  si  ni tap  şır  mış  dı. 
Be  lə  lik  lə, çə  tin  lik  lə də ol  sa, “Od -
lar Yur  du” Uni  ver  si  te  ti ya  ran  dı. 
Əv  vəl ki  ra  yə bi  na  lar  da  ça  lış  dıq. 
Şü  kür ki, ar  tıq fun  da  men  tal bi  na -
ya sa  hi  bik.  Bu uni  ver  si  te  tin hər 

ota  ğı, hər kün  cü mə  nə əziz  dir. 
Əziy  yət  lə ər  sə  yə gə  lib, hər şe -
yi zəh  mət  lə qur  mu  şam. “Od  lar 
Yur  du” ye  ga  nə uni  ver  si  tet  dir ki, 
onun nəz  din  də həm kol  lec, həm 
də or  ta mək  təb fəaliy  yət gös  tə  rir. 

Bu ar  zu  mun real  laş  ma  sı  na  gö -
rə hər  za  man Ulu ön  də  rin ru  hu  na 
duaçı  yam. Çox keş  mə  keş  li yol  lar 
keç  dik. So  vet  lər bir  li  yi da  ğı  lan -
da biz pro  ses  lə  rin için  də idik. O 
vaxt Xalq Cəb  hə  sin  də olan  la  rın bir 
qru  pu uni  ver  si  tet  dən, tə  lə  bə ya  taq -
xa  na  sın  dan mə  nim ta  nı  dıq  la  rım 
idi. Hə  mi  şə on  la  ra de  yir  dim ki, 
siz döv  lət ida  rə edə bil  məz  si  niz... 
Bir də  fə kən  də ge  dən  də rəh  mət -
lik atam (o, uzun il  lər hö  ku  mət 
işin  də ça  lış  mış  dı) so  ruş  du ki, ba  la, 
siz döv  lə  ti da  ğıt  maq is  tə  yir  si  niz? 
De  dim ki, yox, ay ata, biz müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti qur  maq is  tə -
yi  rik. Müd  rik  lik  lə mə  nə ba  xa  raq 
de  di: ”Siz uşaq oyu  nu oy  na  yır  sı -
nız, ba  la. Döv  lət ya  rat  maq is  tə -
yir  si  niz  sə, ge  din, Hey  dər Əli  ye  vi 
gə  ti  rin...” 

90-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Xalq 
Cəb  hə  si  nin üzv  lə  ri də  fə  lər  lə üs  tü -
mə hü  cum çək  sə  lər də, əqi  dəm  dən 
dön  mə  dim. 1992-ci ilin no  yab  rın  da 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ya  ra  dıl -
dı. 1993-cü il  də mən də rəh  bər  lik 

et  di  yim Ba  kı Sə  na  ye Pe  da  qo  ji Tex -
ni  ku  mun  da YAP-ın da  yaq nöq  tə  si -
ni ya  rat  dım. 31 nə  fər par  ti  ya  ya üzv 
ya  zıl  dı. Pre  zi  dent  li  yə na  mi  zəd  lə  rin 
yaş sen  zi  nin gö  tü  rül  mə  si ilə bağ  lı 
Ali So  ve  tin qar  şı  sın  da mi  tinq  lər 
ke  çi  ri  lir  di, mən də müəl  lim-tə  lə -
bə he  yə  tim  lə bə  ra  bər ora  da iş  ti  rak  
edir  dim. 

Hey  dər Əli  yev ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  di və Azər  bay  can döv  lə  ti  ni ye -
ni  dən qur  du... 

Ulu ön  dər dün  ya  sı  nı də  yi  şən  də 
uni  ver  si  te  tin fo  yesin  də büs  tü  nü 
qoy  maq is  tə  dim. Hey  dər Əli  ye -
vin ru  hu qar  şı  sın  da özü  mü borc  lu 
hiss edir  dim. Hey  kəl  tə  raş Fuad 
Sa  la  ye  və büs  tü si  fa  riş et  dim. Büst 
ha  zır olan  da 2004-cü il ma  yın 8-də 
açı  lış  da iş  ti  rak et  mək üçün Pre -
zi  dent İl  ham Əli  ye  və te  leq  ram 
gön  dər  dim, açı  lı  şa də  vət et  dim. O, 
hə  min dövr  də Nax  çı  van  da təd  bir -
də ol  du  ğun  dan iş  ti  rak  la bağ  lı o 
vaxt  kı par  la  men  tin Səd  ri Mur  tuz 
Ələs  gə  ro  va tap  şı  rıq ver  di. Mur  tuz 
Ələs  gə  ro  vun rəh  bər  li  yi ilə bü  tün 
döv  lət rəs  mi  lə  ri da  hi şəx  siy  yə  tin 
“Od  lar yur  du” Unu  ver  si  te  tin  də 
büs  tü  nün açı  lı  şın  da iş  ti  rak et  di -
lər. Pre  zi  dent hət  a mə  nə tə  şək  kür 
mək  tu  bu da yaz  dı. Yə  ni ki, Azər -
bay  can  da Ulu ön  də  rin büs  tü  nü ilk 
də  fə mən qoy  mu  şam.  

- Əh  məd müəl  lim, öv  lad  la  rı -
nız  dan da  vam  çı  la  rı  nız var  mı? 

- Tə  bii ki... Ailəm bö  yük  dür. İki 
oğ  lum, bir qı  zım, doq  quz nə  vəm, 
bir nə  ti  cəm var. Bö  yük oğ  lum hü -
quq elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor  dur. 
O dövr SS  Rİ miq  ya  sın  da 32 ya -
şın  da hü  quq üz  rə elm  lər dok  to  ru 
olan ilk şəxs idi. Ha  zır  da “Od  lar 
Yur  du” Uni  ver  si  te  tin  də ça  lı  şır. O, 
ey  ni za  man  da, si  ya  si fəaliy  yət gös -
tə  rir -YAP Nə  ri  ma  nov Ra  yon Təş -
ki  la  tı  nın səd  ri  dir. İkin  ci oğ  lum  da 
iq  ti  sa  diy  yat üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru, 
do  sent  dir.  O da bu uni  ver  si  tet  də 
ça  lı  şır. Qı  zım hə  kim ol  sa da, pe  da -
qo  ji fəaliy  yə  ti də var. Nə  və  lə  ri  min 
be  şi Bri  ta  ni  ya  da müx  tə  lif ix  ti  sas  lar 

üz  rə ali təh  sil alıb  lar. On  lar  dan bi  ri 
ha  zır  da “Od  lar Yur  du” Uni  ver  si -
te  ti  nin nəz  din  də  ki or  ta mək  tə  bə 
rəh  bər  lik edir. Di  gər  lə  ri isə müx  tə -
lif sa  hə  lər üz  rə ça  lı  şır  lar. 

- Par  la  ment  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  
üçün  da  rı  xır  sı  nız  mı? Yə  qin 
ki, Mil  li Məc  lis  lə  bağ  lı  xoş  
xa  ti  rə  lə  ri  niz  çox  dur... 

- Par  la  ment bö  yük mək  təb  dir. 
La  kin dü  şü  nü  rəm ki, mən təh  sil -
də ol  ma  lı  yam. 10 il  lik de  pu  tat  lıq 
fəaliy  yə  tim qu  rub ya  rat  dı  ğım bu 
uni  ver  si  te  tin, kol  lec və mək  tə  bin 
işi  nə mən  fi tə  sir gös  tər  di. Mil  li 
Məc  lis  dən ay  rıl  dıq  dan son  ra bu 
təh  sil ocaq  la  rı  mın işi  ni yük  sək 
şə  viy  yə  yə qal  dır  mı  şam. Am  ma 
eti  raf edim ki, par  la  ment üçün də 
da  rı  xı  ram. Mil  li Məc  lis  də  ki bü  tün 
çı  xış  la  rı  mın vi  deoya  zı  la  rı  nı xa  ti  rə 
ola  raq özüm  lə gö  tür  mü  şəm. İs  tər 
Qa  zax ra  yo  nun  dan, is  tər  sə də 
Su  ra  xa  nı ra  yo  nun  dan de  pu  tat se -

çil  di  yim vaxt daim  se  çi  ci  lə  ri  min 
bü  tün prob  lem  lə  ri  ni Mil  li Məc  lis -
də qal  dır  mı  şam. Qa  zax ra  yo  nu -
nun de  pu  ta  tı ol  du  ğum müd  dət  də 
cə  nab Pre  zi  dent ora üç də  fə sə  fər 
et  di. Çox sə  mi  mi söh  bət  lə  ri  miz 
ol  du. Mil  li Məc  lis  də çox yax  şı 
in  san  lar  la ta  nış ol  dum. Par  la  ment 
Apa  ra  tın  da ba  ca  rıq  lı, pro  fes  sional 
in  san  lar ça  lı  şır  lar. 

Hə  ya  tım  dan çox ra  zı  yam. Çox 
çə  tin  lik  lər  lə üz  ləş  səm də, ruh -
dan düş  mə  mi  şəm, Tan  rı mə  nə yol 
açıb. Tə  lə  bə vax  tı dost  la  rım daim 
mən  dən 15-20 yaş bö  yük in  san -
lar olar  dı. Hət  a on  la  rın ara  sın  da 
müəl  lim  lə  rim də var idi. Ha  zır  da 
dost  la  rı  mın öv  lad  la  rı da, nə  və  lə  ri 
də mə  nim ət  ra  fım  da  dır  lar. Dost  lu -
ğa sa  diq in  sa  nam...
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SABİQ DEPUTAT SABİQ DEPUTAT

Me  xa  ni  ka-ri  ya  ziy  yat fa  kül  tə  si  nə 
da  xil ol  dum. Uni  ver  si  te  ti bi  tir  dik -
dən son  ra Xalq Tə  sər  rü  fa  tı İns  ti -
tu  tu  nun ri  ya  ziy  yat ka  fed  ra  sın  da 
la  bo  rant ki  mi işə baş  la  dım. Cə  mi 
beş gün  dən son  ra ka  fed  ra mü  di -
rim mə  nə dərs de  mə  yi tək  lif et  di. 
Ora  da for  ma  laş  dım, dis  ser  ta  si  ya 
mü  da  fiə et  dim, müəl  lim, do  sent 
və  zi  fə  lə  rin  də ça  lış  dım. 

“Od  lar Yur  du” Uni  ver  si  te  ti  ni  
1995-ci il  də sı  fır  dan qur  mu  şam. O 
za  man mən Ba  kı Sə  na  ye Pe  da  qo  ji 
Tex  ni  ku  mu  nun di  rek  to  ru və  zi  fə -
sin  də ça  lı  şır  dım. Bu uni  ver  si  te  ti 
də onun ba  za  sın  da for  ma  laş  dır -
dım. O dövr  lər ar  tıq özəl müəs  si -
sə  lər ya  ran  ma  ğa baş  la  mış  dı. Hə -
mi  şə dü  şü  nür  düm ki, Ame  ri  ka  nın 
özün  də ya  ra  nan ilk uni  ver  si  tet 
özəl olub. Biz  də ni  yə bu ol  ma  sın? 
Rəh  mət  lik Fə  ra  məz Maq  su  dov 
Döv  lət Ma  liy  yə Eks  pert Ko  mis  si -
ya  sı  nın səd  ri idi. Mən on  dan be  lə 
bir özəl təh  sil oca  ğı ya  rat  maq is -
tə  di  yi  mi öl  kə Pre  zi  den  ti, rəh  mət -
lik Hey  dər Əli  ye  və çat  dır  ma  sı  nı 

xa  hiş et  dim. Ulu ön  dər Fə  ra  məz 
müəl  li  mə bu mə  sə  lə  də bi  zə kö -
mək  lik gös  tər  mə  si  ni tap  şır  mış  dı. 
Be  lə  lik  lə, çə  tin  lik  lə də ol  sa, “Od -
lar Yur  du” Uni  ver  si  te  ti ya  ran  dı. 
Əv  vəl ki  ra  yə bi  na  lar  da  ça  lış  dıq. 
Şü  kür ki, ar  tıq fun  da  men  tal bi  na -
ya sa  hi  bik.  Bu uni  ver  si  te  tin hər 

ota  ğı, hər kün  cü mə  nə əziz  dir. 
Əziy  yət  lə ər  sə  yə gə  lib, hər şe -
yi zəh  mət  lə qur  mu  şam. “Od  lar 
Yur  du” ye  ga  nə uni  ver  si  tet  dir ki, 
onun nəz  din  də həm kol  lec, həm 
də or  ta mək  təb fəaliy  yət gös  tə  rir. 

Bu ar  zu  mun real  laş  ma  sı  na  gö -
rə hər  za  man Ulu ön  də  rin ru  hu  na 
duaçı  yam. Çox keş  mə  keş  li yol  lar 
keç  dik. So  vet  lər bir  li  yi da  ğı  lan -
da biz pro  ses  lə  rin için  də idik. O 
vaxt Xalq Cəb  hə  sin  də olan  la  rın bir 
qru  pu uni  ver  si  tet  dən, tə  lə  bə ya  taq -
xa  na  sın  dan mə  nim ta  nı  dıq  la  rım 
idi. Hə  mi  şə on  la  ra de  yir  dim ki, 
siz döv  lət ida  rə edə bil  məz  si  niz... 
Bir də  fə kən  də ge  dən  də rəh  mət -
lik atam (o, uzun il  lər hö  ku  mət 
işin  də ça  lış  mış  dı) so  ruş  du ki, ba  la, 
siz döv  lə  ti da  ğıt  maq is  tə  yir  si  niz? 
De  dim ki, yox, ay ata, biz müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti qur  maq is  tə -
yi  rik. Müd  rik  lik  lə mə  nə ba  xa  raq 
de  di: ”Siz uşaq oyu  nu oy  na  yır  sı -
nız, ba  la. Döv  lət ya  rat  maq is  tə -
yir  si  niz  sə, ge  din, Hey  dər Əli  ye  vi 
gə  ti  rin...” 

90-cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də Xalq 
Cəb  hə  si  nin üzv  lə  ri də  fə  lər  lə üs  tü -
mə hü  cum çək  sə  lər də, əqi  dəm  dən 
dön  mə  dim. 1992-ci ilin no  yab  rın  da 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ya  ra  dıl -
dı. 1993-cü il  də mən də rəh  bər  lik 

et  di  yim Ba  kı Sə  na  ye Pe  da  qo  ji Tex -
ni  ku  mun  da YAP-ın da  yaq nöq  tə  si -
ni ya  rat  dım. 31 nə  fər par  ti  ya  ya üzv 
ya  zıl  dı. Pre  zi  dent  li  yə na  mi  zəd  lə  rin 
yaş sen  zi  nin gö  tü  rül  mə  si ilə bağ  lı 
Ali So  ve  tin qar  şı  sın  da mi  tinq  lər 
ke  çi  ri  lir  di, mən də müəl  lim-tə  lə -
bə he  yə  tim  lə bə  ra  bər ora  da iş  ti  rak  
edir  dim. 

Hey  dər Əli  yev ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  di və Azər  bay  can döv  lə  ti  ni ye -
ni  dən qur  du... 

Ulu ön  dər dün  ya  sı  nı də  yi  şən  də 
uni  ver  si  te  tin fo  yesin  də büs  tü  nü 
qoy  maq is  tə  dim. Hey  dər Əli  ye -
vin ru  hu qar  şı  sın  da özü  mü borc  lu 
hiss edir  dim. Hey  kəl  tə  raş Fuad 
Sa  la  ye  və büs  tü si  fa  riş et  dim. Büst 
ha  zır olan  da 2004-cü il ma  yın 8-də 
açı  lış  da iş  ti  rak et  mək üçün Pre -
zi  dent İl  ham Əli  ye  və te  leq  ram 
gön  dər  dim, açı  lı  şa də  vət et  dim. O, 
hə  min dövr  də Nax  çı  van  da təd  bir -
də ol  du  ğun  dan iş  ti  rak  la bağ  lı o 
vaxt  kı par  la  men  tin Səd  ri Mur  tuz 
Ələs  gə  ro  va tap  şı  rıq ver  di. Mur  tuz 
Ələs  gə  ro  vun rəh  bər  li  yi ilə bü  tün 
döv  lət rəs  mi  lə  ri da  hi şəx  siy  yə  tin 
“Od  lar yur  du” Unu  ver  si  te  tin  də 
büs  tü  nün açı  lı  şın  da iş  ti  rak et  di -
lər. Pre  zi  dent hət  a mə  nə tə  şək  kür 
mək  tu  bu da yaz  dı. Yə  ni ki, Azər -
bay  can  da Ulu ön  də  rin büs  tü  nü ilk 
də  fə mən qoy  mu  şam.  

- Əh  məd müəl  lim, öv  lad  la  rı -
nız  dan da  vam  çı  la  rı  nız var  mı? 

- Tə  bii ki... Ailəm bö  yük  dür. İki 
oğ  lum, bir qı  zım, doq  quz nə  vəm, 
bir nə  ti  cəm var. Bö  yük oğ  lum hü -
quq elm  lə  ri dok  to  ru, pro  fes  sor  dur. 
O dövr SS  Rİ miq  ya  sın  da 32 ya -
şın  da hü  quq üz  rə elm  lər dok  to  ru 
olan ilk şəxs idi. Ha  zır  da “Od  lar 
Yur  du” Uni  ver  si  te  tin  də ça  lı  şır. O, 
ey  ni za  man  da, si  ya  si fəaliy  yət gös -
tə  rir -YAP Nə  ri  ma  nov Ra  yon Təş -
ki  la  tı  nın səd  ri  dir. İkin  ci oğ  lum  da 
iq  ti  sa  diy  yat üz  rə fəl  sə  fə dok  to  ru, 
do  sent  dir.  O da bu uni  ver  si  tet  də 
ça  lı  şır. Qı  zım hə  kim ol  sa da, pe  da -
qo  ji fəaliy  yə  ti də var. Nə  və  lə  ri  min 
be  şi Bri  ta  ni  ya  da müx  tə  lif ix  ti  sas  lar 

üz  rə ali təh  sil alıb  lar. On  lar  dan bi  ri 
ha  zır  da “Od  lar Yur  du” Uni  ver  si -
te  ti  nin nəz  din  də  ki or  ta mək  tə  bə 
rəh  bər  lik edir. Di  gər  lə  ri isə müx  tə -
lif sa  hə  lər üz  rə ça  lı  şır  lar. 

- Par  la  ment  də  ki fəaliy  yə  ti  niz  
üçün  da  rı  xır  sı  nız  mı? Yə  qin 
ki, Mil  li Məc  lis  lə  bağ  lı  xoş  
xa  ti  rə  lə  ri  niz  çox  dur... 

- Par  la  ment bö  yük mək  təb  dir. 
La  kin dü  şü  nü  rəm ki, mən təh  sil -
də ol  ma  lı  yam. 10 il  lik de  pu  tat  lıq 
fəaliy  yə  tim qu  rub ya  rat  dı  ğım bu 
uni  ver  si  te  tin, kol  lec və mək  tə  bin 
işi  nə mən  fi tə  sir gös  tər  di. Mil  li 
Məc  lis  dən ay  rıl  dıq  dan son  ra bu 
təh  sil ocaq  la  rı  mın işi  ni yük  sək 
şə  viy  yə  yə qal  dır  mı  şam. Am  ma 
eti  raf edim ki, par  la  ment üçün də 
da  rı  xı  ram. Mil  li Məc  lis  də  ki bü  tün 
çı  xış  la  rı  mın vi  deoya  zı  la  rı  nı xa  ti  rə 
ola  raq özüm  lə gö  tür  mü  şəm. İs  tər 
Qa  zax ra  yo  nun  dan, is  tər  sə də 
Su  ra  xa  nı ra  yo  nun  dan de  pu  tat se -

çil  di  yim vaxt daim  se  çi  ci  lə  ri  min 
bü  tün prob  lem  lə  ri  ni Mil  li Məc  lis -
də qal  dır  mı  şam. Qa  zax ra  yo  nu -
nun de  pu  ta  tı ol  du  ğum müd  dət  də 
cə  nab Pre  zi  dent ora üç də  fə sə  fər 
et  di. Çox sə  mi  mi söh  bət  lə  ri  miz 
ol  du. Mil  li Məc  lis  də çox yax  şı 
in  san  lar  la ta  nış ol  dum. Par  la  ment 
Apa  ra  tın  da ba  ca  rıq  lı, pro  fes  sional 
in  san  lar ça  lı  şır  lar. 

Hə  ya  tım  dan çox ra  zı  yam. Çox 
çə  tin  lik  lər  lə üz  ləş  səm də, ruh -
dan düş  mə  mi  şəm, Tan  rı mə  nə yol 
açıb. Tə  lə  bə vax  tı dost  la  rım daim 
mən  dən 15-20 yaş bö  yük in  san -
lar olar  dı. Hət  a on  la  rın ara  sın  da 
müəl  lim  lə  rim də var idi. Ha  zır  da 
dost  la  rı  mın öv  lad  la  rı da, nə  və  lə  ri 
də mə  nim ət  ra  fım  da  dır  lar. Dost  lu -
ğa sa  diq in  sa  nam...
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ŞƏxSİYYƏT ŞƏxSİYYƏT

2005-ci il  in pa  yız gün  lə  ri  nin 
bi  rin  də Ba  kı  nın məş  hur “Neft -
çi  lər” xəs  tə  xa  na  sı  nın o qə  dər də 
ge  niş ol  ma  yan, sə  li  qə  li bir ota  ğın  da 
XX əsr Azər  bay  can el  mi  nin fe  no -
men şəx  siy  yət  lə  rin  dən bi  ri sa  yı  lan 
aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də ilə 
so  nun  cu də  fə gö  rü  şüm ol  du. Ca  zi -
bə  si hər za  man  kı ki  mi ye  rin  də idi. 
Xəs  tə in  sa  nı sıx  ma  maq üçün yo  ru  cu 
möv  zu  dan ya  yın  ma  ğa ça  lış  sam da, 
hə  mi  şə  ki ki  mi müəl  lim  lik və  zi  fə  si  nə 
sa  diq  li  yi  nin əla  mə  ti ola  raq töv  si -
yə  lə  ri  ni sı  ra  la  yır  dı. Ona ac  göz  lük  lə 
qu  laq asır, sa  də  cə din  lə  mək is  tə  yir, 
vaxt az  lı  ğın  dan nə  lə  ri isə öy  rən  mək 
für  sə  ti  ni iti  rə  cə  yim  dən qor  xur  dum. 
Yo  ru  cu ol  ma  maq üçün ya  rım saatın 
ta  ma  mın  da ay  rıl  maq məq  sə  di ilə 
ica  zə is  tə  yən  də ya  ta  ğı  nın ya  nın  da  kı 
şkaf  dan bö  yük al  man ek  siz  ten  sialist 

fi   lo  so  fu Karl Yas  per  sin “Psi  xo  pa  to -
lo  gi  ya üz  rə” iki  cild  lik ki  ta  bı  nı mə  nə 
uzat  dı və bu  nu hök  mən oxu  ma  mı 
söy  lə  di. Məhz bu epi  zo  da gö  rə hər 
də  fə Azad Mir  zə  can  za  də ba  rə  də 
dü  şü  nər  kən, onu müəl  lim  lik mis  si -
ya  sı  nı xəs  tə ya  ta  ğın  da be  lə so  na  dək 
ye  ri  nə ye  ti  rən üs  tün bir azər  bay  can -
lı ola  raq yad edi  rəm. 

“Mə  nim ən bö  yük ar  zum odur 
ki, Azər  bay  can xa  ri  ci ba  za  ra öz 
in  tel  lek  ti ilə çıx  sın”. Bu söz  lə  ri aka -
de  mik Azad Mir  zə  can  za  də son mü -
sa  hi  bə  lə  ri  nin bi  rin  də de  miş  di. Əsl 
hə  qi  qət  də o, öz öm  rü  nü bu ar  zu  nun 
ger  çək  ləş  mə  si  nə həsr et  miş  di. “Siz 
özü  nü  zü da  hi he  sab edir  si  niz  mi?” 
sualı  na isə tə  va  zö  kar  lıq  la  “mən 
özü  mü pe  şə  kar sa  yı  ram” ca  va  bı  nı 
ve  rə  rək öz ob  ra  zı  nı sa  də  ləş  dir  mə  yə 
ça  lış  mış  dı. “Mə  nim ar  zum özüm -

dən son  ra mən  dən çox bi  lən, öz 
işi  ni se  vən pe  şə  kar  lar ye  tiş  dir  mək -
dir” - de  miş  di.

Am  ma o, yal  nız pe  şə  kar  lar 
ye  tiş  dir  mək  lə ki  fa  yət  lən  mə  di. 
Azər  bay  can  da el  min və sə  nə  tin 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də dü  şü  nən in  san 
ob  ra  zı  nın bü  töv sis  te  mi  ni ya  rat -
dı. El  mi-tex  ni  ki bil  gi  lə  rin ha  mı  nın 
an  la  ya  ca  ğı po  pul  yar dil  lə və mü  qa -
yi  sə  lər  lə an  la  dıl  ma  sı isti  qa  mə  tin  də 
Azad Mir  zə  can  za  də  nin ça  ğı  rış  la -
rı  na ca  vab ve  rən in  san  la  rın bö  yük 
əksəriyyəti ça  lış  ma və təd  qi  qat sa -
hə  sin  də uğur qa  zan  ma  nın ko  du  nu 
an  la  ya bil  di  lər. 

Bu bö  yük ali  min el  mi ir  sin  də 
dün  ya  nın nü  fuz  lu jur  nal  la  rın  da çap 
olun  muş 500-ə ya  xın el  mi mə  qa  lə, 
100-ə ya  xın mo  noq  ra  fi   ya, dərs  lik, 
dərs və  saiti, 50 ix  ti  ra  və el  mi-küt  lə -

vi əsər yer alır. La  kin bu el  mi ir  sin 
içə  ri  sin  də bir qə  dər qey  ri-el  mi irs 
sa  yı  la bi  lə  cək  “Təh  si  lin hu  ma  ni  tar -
laş  ma  sı haq  qın  da etüd  lər” və “XXI 
əs  rə doğ  ru yol”  əsər  lə  ri is  tə  ni  lən 
ix  ti  sas sa  hi  bi üçün ge  niş dün  ya  gö -
rü  şü və ya  ra  dı  cı xa  rak  te  ri aşı  la  yan 
tək  ra  ro  lun  maz mən  bə  yə çev  ril  di. 
Bu əsər  lə  rin il  lər son  ra Azər  bay -
can mü  hi  tin  də el  mi bil  gi  lə  rin da  ha 
an  la  şı  lan üs  lub  da təb  li  ğin  də əvəz  siz 
rol oy  na  ma  sı ilə ya  na  şı, gə  lə  cək  də 
bir mən  bə ədə  biy  ya  tı ki  mi klas  sik 
mətn  lər ola  raq da  ha çox əhə  miy  yət 
qa  za  na  ca  ğı da şüb  hə do  ğur  mur.  

Azər  bay  can  da 78 il  lik Azad 
Mir  zə  can  za  də epo  xa  sı 2006-cı ilin 
17 iyul gü  nün  də ba  şa çat  dı. Cə  miy -
yə  tin ru  hun  da bu it  ki ilk dövr  lər  də 
hiss olun  ma  sa da, il  lər öt  dük  cə elmi 
mü  hi  ti  miz  də bir boş  luq zo  na  sı ya -
ran  dı  ğı  nın fər  qin  də ol  duq və Azad 
Mir  zə  can  za  də  ni ax  tar  ma  ğa baş  la -
dıq. An  caq Azad Mir  zə  can  za  də  ni 
mə  kan ola  raq ax  ta  rı  şa çı  xan  lar ani -

dən an  la  dı  lar ki, bu  ra  da Çin fəl  sə -
fə  sin  dən yad  daş  la  rı  mı  za yer  ləş  miş 
Daonu, yə  ni Yo  lu xa  tır  la  maq la  zım 
gə  lir. Bu Yol Azad Mir  zə  can  za  də -
nin son ki  ta  bı ola  raq mi  ras qo  yub 
get  di  yi “XXI əs  rə ge  dən yol”dur. 
Azər  bay  can in  sa  nı üçün XXI əs  rin 
yo  lu  nu ay  dın  la  dan bu mü  tə  fək  ki -
rin də  yə  ri da  ha fərq  li bir ra  kurs  dan 
an  la  şıl  ma  ğa baş  la  dı.

Onun üçün ta  raz  lı  ğın qo  ru  nub 
sax  lan  ma  sı - mü  va  zi  nət ən priori -
tet hə  ya  ti nə  zə  riy  yə idi. De  yir  di: 
“Hə  yat  da heç bir şey nə düz xət , nə 
də yük  sə  lən xət  üz  rə ge  də bil  məz: 
eniş  lər var, yo  xuş  lar var. İn  san yük -
sə  liş  də  dir və özü  nü elə ha  zır  la  ma  lı -
dır ki, pik nöq  tə  yə ça  tan  da ora  dan 
sərt şə  kil  də en  mə  sin. Elə et  sin ki, 
çox zə  rər çək  mə  dən özü  nə gə  lə 
bil  sin”. O, Azər  bay  ca  nın dü  şün  cə 
sis  te  mi  nə məhz bu hə  ya  ti nə  zə  riy -
yə  ni yer  ləş  dir  di. 

Tək  cə in  san  lar de  yil, xalq  lar da 
bu mü  va  zi  nət  lə ayaq  da qa  la bi  lir  lər 
və gə  lə  cə  yə doğ  ru tə  la  tüm  süz və 
bir  gə  ya  şam tər  zi  ni mə  nim  sə  yir  lər. 
Azad müəl  lim məhz bu nə  zə  riy  yə 
üzə  rin  dən Azər  bay  can cə  miy  yə -
ti  nin ge  ri  li  yə dü  çar ol  muş ha  lı  nı 
gös  tər  mə  yə ça  lış  mış  dı və dir  çə  liş 
im  kan  la  rı  nın el  mi bi  lik  lə  rə in  ti  zam  lı 
ya  naş  ma ilə baş  la  ya  ca  ğı  na diq  qət 
yö  nəlt  miş  di. 

Onun ti  tul  la  rı da, təl  tif   ə  ri də 
çox  dur. El  mi də  rə  cə  lə  ri 
də pi  ra  mi  da  nın aya  ğın -
dan ba  şı  na  can ta  mam -
lan  mış sə  viy  yə  də  dir. 
Ta  nı  yan  lar bi  lir ki, o, 
fi t  ri is  te  da  da ma  lik bir 
şəx  siy  yət olub. Bu  nun 
ilk işa  rə  lə  ri  ni də uşaq  lı -
ğın  dan gös  tə  rib. 1928-ci 
il sent  yab  rın 29-da Ba  kı 
şə  hə  rin  də ana  dan olan 
Azad or  ta mək  tə  bi 15 ya -
şın  da bi  tir  mək  lə çev  rə  sin -
də  ki  lə  ri hey  rət  lən  di  rib. 
Ali təh  si  li  ni 1944-1949-cu 
il  lər  də, yə  ni 16 ya  şın  dan 
baş  la  ya  raq Azər  bay -
can Sə  na  ye İns  ti  tu  tu  nun 

Neft-mə  dən fa  kül  tə  sin  də alıb və 
dağ mü  hən  di  si ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lə -
nib. 1951-ci il  də 23 ya  şın  da tex  ni  ka 
elm  lə  ri üz  rə na  mi  zəd  lik, 1957-ci 
il  də 29 ya  şın  da dok  tor  luq dis  ser -
ta  si  ya  la  rı  nı mü  da  fi ə edib, 1959-cu 
il  də pro  fes  sor adı  nı alıb, 1962-ci 
il  də Azər  bay  can Elm  lər Aka  de  mi -
ya  sı  nın müx  bir üz  vü, 1968-ci il  də 
isə hə  qi  qi üz  vü se  çi  lib. 

Aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də -
nin Azər  bay  can el  mi  nin in  ki  şa  fın  da  
müs  təs  na xid  mət  lə  ri var. O, elm 
xa  dim  lə  ri ara  sın  da tət  bi  qi me  xa  ni -
ka və neft-mə  dən iş  lə  ri sa  hə  sin  də  ki  
qiy  mət  li araş  dır  ma  la  rı ilə məş  hur -
laş  mış  dır. Nef  tin çı  xa  rıl  ma  sın  da tex -
no  lo  ji pro  ses  lə  rin me  xa  ni  ka  sı, ri  ya  zi 
fi   zi  ka me  tod  la  rı  nın neft sa  hə  sin  də 
tət  bi  qi ilə bağ  lı prob  lem  lər məhz 
Azad Mir  zə  can  za  də  tə  rə  fi n  dən fun -
da  men  tal el  min nə  zə  ri mə  sə  lə  lə  ri 
sə  viy  yə  sin  də araş  dı  rı  lır  dı. Ali  min 
neft və qaz-kon  den  sat ya  taq  la  rı  nın 
mə  nim  sə  nil  mə  si  nin və is  tis  ma  rı  nın 
əsas  la  rı  na həsr olun  muş el  mi  təd  qi -
qat  la  rın  da neft sə  na  ye  si  nin qaz  ma, 
is  teh  sal və neft ma  şın  qa  yır  ma  sı 
ki  mi sa  hə  lə  ri  nin ak  tual prob  lem  lə  ri 
öz həl  li  ni tap  mış  dır.

Azad Mir  zə  can  za  də 400-ə ya  xın 
el  mi əsə  rin, 50-dən ar  tıq ix  ti  ra və 
pa  ten  tin müəl  li  fi   dir. O, özü  nün el  mi 
fəaliy  yə  tin  də neft və qaz çı  xa  rıl  ma  sı 
pro  ses  lə  ri  nin qlo  bal op  ti  mal  laş  dı -
rıl  ma  sı  na xü  su  si diq  qət ye  ti  rir  di. 
Də  niz neft ya  taq  la  rı  nın iş  lə  nil  mə -
si sa  hə  sin  də di  na  mik me  tod  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı və tət  biq edil  mə  si 
Azad Mir  zə  can  za  də  nin baş  lı  ca el  mi 
nailiy  yət  lə  rin  dən  dir.

Azad Mir  zə  can  za  də Ka  zan Döv -
lət Uni  ver  si  te  tin  də, Qub  kin adı  na 

Azərbaycanda78illikAzadMirzəcanzadəepo
xası2006cıilin17iyulgünündəbaşaçatdı.
Cəmiyyətinruhundabuitkiilkdövrlərdəhiss
olunmasada,illərötdükcəelmimühitimizdə
birboşluqzonasıyarandığınınfərqindəolduq
vəAzadMirzəcanzadəniaxtarmağabaşladıq.
AncaqAzadMirzəcanzadəniməkanolaraqax
tarışaçıxanlaranidənanladılarki,buradaÇin
fəlsəfəsindənyaddaşlarımızayerləşmişDaonu,
yəniYoluxatırlamaqlazımgəlir.BuYolAzad
Mirzəcanzadəninsonkitabıolaraqmirasqo
yubgetdiyi“XXIəsrəgedənyol”dur
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2005-ci il  in pa  yız gün  lə  ri  nin 
bi  rin  də Ba  kı  nın məş  hur “Neft -
çi  lər” xəs  tə  xa  na  sı  nın o qə  dər də 
ge  niş ol  ma  yan, sə  li  qə  li bir ota  ğın  da 
XX əsr Azər  bay  can el  mi  nin fe  no -
men şəx  siy  yət  lə  rin  dən bi  ri sa  yı  lan 
aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də ilə 
so  nun  cu də  fə gö  rü  şüm ol  du. Ca  zi -
bə  si hər za  man  kı ki  mi ye  rin  də idi. 
Xəs  tə in  sa  nı sıx  ma  maq üçün yo  ru  cu 
möv  zu  dan ya  yın  ma  ğa ça  lış  sam da, 
hə  mi  şə  ki ki  mi müəl  lim  lik və  zi  fə  si  nə 
sa  diq  li  yi  nin əla  mə  ti ola  raq töv  si -
yə  lə  ri  ni sı  ra  la  yır  dı. Ona ac  göz  lük  lə 
qu  laq asır, sa  də  cə din  lə  mək is  tə  yir, 
vaxt az  lı  ğın  dan nə  lə  ri isə öy  rən  mək 
für  sə  ti  ni iti  rə  cə  yim  dən qor  xur  dum. 
Yo  ru  cu ol  ma  maq üçün ya  rım saatın 
ta  ma  mın  da ay  rıl  maq məq  sə  di ilə 
ica  zə is  tə  yən  də ya  ta  ğı  nın ya  nın  da  kı 
şkaf  dan bö  yük al  man ek  siz  ten  sialist 

fi   lo  so  fu Karl Yas  per  sin “Psi  xo  pa  to -
lo  gi  ya üz  rə” iki  cild  lik ki  ta  bı  nı mə  nə 
uzat  dı və bu  nu hök  mən oxu  ma  mı 
söy  lə  di. Məhz bu epi  zo  da gö  rə hər 
də  fə Azad Mir  zə  can  za  də ba  rə  də 
dü  şü  nər  kən, onu müəl  lim  lik mis  si -
ya  sı  nı xəs  tə ya  ta  ğın  da be  lə so  na  dək 
ye  ri  nə ye  ti  rən üs  tün bir azər  bay  can -
lı ola  raq yad edi  rəm. 

“Mə  nim ən bö  yük ar  zum odur 
ki, Azər  bay  can xa  ri  ci ba  za  ra öz 
in  tel  lek  ti ilə çıx  sın”. Bu söz  lə  ri aka -
de  mik Azad Mir  zə  can  za  də son mü -
sa  hi  bə  lə  ri  nin bi  rin  də de  miş  di. Əsl 
hə  qi  qət  də o, öz öm  rü  nü bu ar  zu  nun 
ger  çək  ləş  mə  si  nə həsr et  miş  di. “Siz 
özü  nü  zü da  hi he  sab edir  si  niz  mi?” 
sualı  na isə tə  va  zö  kar  lıq  la  “mən 
özü  mü pe  şə  kar sa  yı  ram” ca  va  bı  nı 
ve  rə  rək öz ob  ra  zı  nı sa  də  ləş  dir  mə  yə 
ça  lış  mış  dı. “Mə  nim ar  zum özüm -

dən son  ra mən  dən çox bi  lən, öz 
işi  ni se  vən pe  şə  kar  lar ye  tiş  dir  mək -
dir” - de  miş  di.

Am  ma o, yal  nız pe  şə  kar  lar 
ye  tiş  dir  mək  lə ki  fa  yət  lən  mə  di. 
Azər  bay  can  da el  min və sə  nə  tin 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də dü  şü  nən in  san 
ob  ra  zı  nın bü  töv sis  te  mi  ni ya  rat -
dı. El  mi-tex  ni  ki bil  gi  lə  rin ha  mı  nın 
an  la  ya  ca  ğı po  pul  yar dil  lə və mü  qa -
yi  sə  lər  lə an  la  dıl  ma  sı isti  qa  mə  tin  də 
Azad Mir  zə  can  za  də  nin ça  ğı  rış  la -
rı  na ca  vab ve  rən in  san  la  rın bö  yük 
əksəriyyəti ça  lış  ma və təd  qi  qat sa -
hə  sin  də uğur qa  zan  ma  nın ko  du  nu 
an  la  ya bil  di  lər. 

Bu bö  yük ali  min el  mi ir  sin  də 
dün  ya  nın nü  fuz  lu jur  nal  la  rın  da çap 
olun  muş 500-ə ya  xın el  mi mə  qa  lə, 
100-ə ya  xın mo  noq  ra  fi   ya, dərs  lik, 
dərs və  saiti, 50 ix  ti  ra  və el  mi-küt  lə -

vi əsər yer alır. La  kin bu el  mi ir  sin 
içə  ri  sin  də bir qə  dər qey  ri-el  mi irs 
sa  yı  la bi  lə  cək  “Təh  si  lin hu  ma  ni  tar -
laş  ma  sı haq  qın  da etüd  lər” və “XXI 
əs  rə doğ  ru yol”  əsər  lə  ri is  tə  ni  lən 
ix  ti  sas sa  hi  bi üçün ge  niş dün  ya  gö -
rü  şü və ya  ra  dı  cı xa  rak  te  ri aşı  la  yan 
tək  ra  ro  lun  maz mən  bə  yə çev  ril  di. 
Bu əsər  lə  rin il  lər son  ra Azər  bay -
can mü  hi  tin  də el  mi bil  gi  lə  rin da  ha 
an  la  şı  lan üs  lub  da təb  li  ğin  də əvəz  siz 
rol oy  na  ma  sı ilə ya  na  şı, gə  lə  cək  də 
bir mən  bə ədə  biy  ya  tı ki  mi klas  sik 
mətn  lər ola  raq da  ha çox əhə  miy  yət 
qa  za  na  ca  ğı da şüb  hə do  ğur  mur.  

Azər  bay  can  da 78 il  lik Azad 
Mir  zə  can  za  də epo  xa  sı 2006-cı ilin 
17 iyul gü  nün  də ba  şa çat  dı. Cə  miy -
yə  tin ru  hun  da bu it  ki ilk dövr  lər  də 
hiss olun  ma  sa da, il  lər öt  dük  cə elmi 
mü  hi  ti  miz  də bir boş  luq zo  na  sı ya -
ran  dı  ğı  nın fər  qin  də ol  duq və Azad 
Mir  zə  can  za  də  ni ax  tar  ma  ğa baş  la -
dıq. An  caq Azad Mir  zə  can  za  də  ni 
mə  kan ola  raq ax  ta  rı  şa çı  xan  lar ani -

dən an  la  dı  lar ki, bu  ra  da Çin fəl  sə -
fə  sin  dən yad  daş  la  rı  mı  za yer  ləş  miş 
Daonu, yə  ni Yo  lu xa  tır  la  maq la  zım 
gə  lir. Bu Yol Azad Mir  zə  can  za  də -
nin son ki  ta  bı ola  raq mi  ras qo  yub 
get  di  yi “XXI əs  rə ge  dən yol”dur. 
Azər  bay  can in  sa  nı üçün XXI əs  rin 
yo  lu  nu ay  dın  la  dan bu mü  tə  fək  ki -
rin də  yə  ri da  ha fərq  li bir ra  kurs  dan 
an  la  şıl  ma  ğa baş  la  dı.

Onun üçün ta  raz  lı  ğın qo  ru  nub 
sax  lan  ma  sı - mü  va  zi  nət ən priori -
tet hə  ya  ti nə  zə  riy  yə idi. De  yir  di: 
“Hə  yat  da heç bir şey nə düz xət , nə 
də yük  sə  lən xət  üz  rə ge  də bil  məz: 
eniş  lər var, yo  xuş  lar var. İn  san yük -
sə  liş  də  dir və özü  nü elə ha  zır  la  ma  lı -
dır ki, pik nöq  tə  yə ça  tan  da ora  dan 
sərt şə  kil  də en  mə  sin. Elə et  sin ki, 
çox zə  rər çək  mə  dən özü  nə gə  lə 
bil  sin”. O, Azər  bay  ca  nın dü  şün  cə 
sis  te  mi  nə məhz bu hə  ya  ti nə  zə  riy -
yə  ni yer  ləş  dir  di. 

Tək  cə in  san  lar de  yil, xalq  lar da 
bu mü  va  zi  nət  lə ayaq  da qa  la bi  lir  lər 
və gə  lə  cə  yə doğ  ru tə  la  tüm  süz və 
bir  gə  ya  şam tər  zi  ni mə  nim  sə  yir  lər. 
Azad müəl  lim məhz bu nə  zə  riy  yə 
üzə  rin  dən Azər  bay  can cə  miy  yə -
ti  nin ge  ri  li  yə dü  çar ol  muş ha  lı  nı 
gös  tər  mə  yə ça  lış  mış  dı və dir  çə  liş 
im  kan  la  rı  nın el  mi bi  lik  lə  rə in  ti  zam  lı 
ya  naş  ma ilə baş  la  ya  ca  ğı  na diq  qət 
yö  nəlt  miş  di. 

Onun ti  tul  la  rı da, təl  tif   ə  ri də 
çox  dur. El  mi də  rə  cə  lə  ri 
də pi  ra  mi  da  nın aya  ğın -
dan ba  şı  na  can ta  mam -
lan  mış sə  viy  yə  də  dir. 
Ta  nı  yan  lar bi  lir ki, o, 
fi t  ri is  te  da  da ma  lik bir 
şəx  siy  yət olub. Bu  nun 
ilk işa  rə  lə  ri  ni də uşaq  lı -
ğın  dan gös  tə  rib. 1928-ci 
il sent  yab  rın 29-da Ba  kı 
şə  hə  rin  də ana  dan olan 
Azad or  ta mək  tə  bi 15 ya -
şın  da bi  tir  mək  lə çev  rə  sin -
də  ki  lə  ri hey  rət  lən  di  rib. 
Ali təh  si  li  ni 1944-1949-cu 
il  lər  də, yə  ni 16 ya  şın  dan 
baş  la  ya  raq Azər  bay -
can Sə  na  ye İns  ti  tu  tu  nun 

Neft-mə  dən fa  kül  tə  sin  də alıb və 
dağ mü  hən  di  si ix  ti  sa  sı  na yi  yə  lə -
nib. 1951-ci il  də 23 ya  şın  da tex  ni  ka 
elm  lə  ri üz  rə na  mi  zəd  lik, 1957-ci 
il  də 29 ya  şın  da dok  tor  luq dis  ser -
ta  si  ya  la  rı  nı mü  da  fi ə edib, 1959-cu 
il  də pro  fes  sor adı  nı alıb, 1962-ci 
il  də Azər  bay  can Elm  lər Aka  de  mi -
ya  sı  nın müx  bir üz  vü, 1968-ci il  də 
isə hə  qi  qi üz  vü se  çi  lib. 

Aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də -
nin Azər  bay  can el  mi  nin in  ki  şa  fın  da  
müs  təs  na xid  mət  lə  ri var. O, elm 
xa  dim  lə  ri ara  sın  da tət  bi  qi me  xa  ni -
ka və neft-mə  dən iş  lə  ri sa  hə  sin  də  ki  
qiy  mət  li araş  dır  ma  la  rı ilə məş  hur -
laş  mış  dır. Nef  tin çı  xa  rıl  ma  sın  da tex -
no  lo  ji pro  ses  lə  rin me  xa  ni  ka  sı, ri  ya  zi 
fi   zi  ka me  tod  la  rı  nın neft sa  hə  sin  də 
tət  bi  qi ilə bağ  lı prob  lem  lər məhz 
Azad Mir  zə  can  za  də  tə  rə  fi n  dən fun -
da  men  tal el  min nə  zə  ri mə  sə  lə  lə  ri 
sə  viy  yə  sin  də araş  dı  rı  lır  dı. Ali  min 
neft və qaz-kon  den  sat ya  taq  la  rı  nın 
mə  nim  sə  nil  mə  si  nin və is  tis  ma  rı  nın 
əsas  la  rı  na həsr olun  muş el  mi  təd  qi -
qat  la  rın  da neft sə  na  ye  si  nin qaz  ma, 
is  teh  sal və neft ma  şın  qa  yır  ma  sı 
ki  mi sa  hə  lə  ri  nin ak  tual prob  lem  lə  ri 
öz həl  li  ni tap  mış  dır.

Azad Mir  zə  can  za  də 400-ə ya  xın 
el  mi əsə  rin, 50-dən ar  tıq ix  ti  ra və 
pa  ten  tin müəl  li  fi   dir. O, özü  nün el  mi 
fəaliy  yə  tin  də neft və qaz çı  xa  rıl  ma  sı 
pro  ses  lə  ri  nin qlo  bal op  ti  mal  laş  dı -
rıl  ma  sı  na xü  su  si diq  qət ye  ti  rir  di. 
Də  niz neft ya  taq  la  rı  nın iş  lə  nil  mə -
si sa  hə  sin  də di  na  mik me  tod  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı və tət  biq edil  mə  si 
Azad Mir  zə  can  za  də  nin baş  lı  ca el  mi 
nailiy  yət  lə  rin  dən  dir.

Azad Mir  zə  can  za  də Ka  zan Döv -
lət Uni  ver  si  te  tin  də, Qub  kin adı  na 

Azərbaycanda78illikAzadMirzəcanzadəepo
xası2006cıilin17iyulgünündəbaşaçatdı.
Cəmiyyətinruhundabuitkiilkdövrlərdəhiss
olunmasada,illərötdükcəelmimühitimizdə
birboşluqzonasıyarandığınınfərqindəolduq
vəAzadMirzəcanzadəniaxtarmağabaşladıq.
AncaqAzadMirzəcanzadəniməkanolaraqax
tarışaçıxanlaranidənanladılarki,buradaÇin
fəlsəfəsindənyaddaşlarımızayerləşmişDaonu,
yəniYoluxatırlamaqlazımgəlir.BuYolAzad
Mirzəcanzadəninsonkitabıolaraqmirasqo
yubgetdiyi“XXIəsrəgedənyol”dur

xxI ƏSRƏ DOĞRU 
AzAD YOL

Fazil Mustafa
Milli Məclisin Mədəniyyət 
komitəsinin sədr müavini,

fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru
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Neft-Kim  ya və Qaz İns  ti  tu  tun  da, 
No  vo  si  birsk  də, Ufa  da el  mi-təd  qi  qat 
müəs  si  sə  lə  rin  də iş  lə  yib və ça  lış  dı  ğı 
hər yer  də bö  yük müəl  lim ob  ra  zı  nı 
təs  diq  lə  mə  yi ba  ca  rıb. El  mi dis  kus  si -
ya  lar  da öz fərq  li üs  lu  bu və ca  zi  bə  si 
ilə çev  rə  sin  də  ki  lə  rin xü  su  si rəğ  bə  ti -
ni qa  za  nıb. 

O, bö  yük alim ol  du  ğu qə  dər də 
pe  şə  kar təş  ki  lat  çı idi. Li  sey ide  ya -
sı  nı ilk də  fə Azər  bay  ca  na o, gə  ti  rib. 
İki mək  təb ya  rat  mış  dı - 2 nöm  rə  li 
tex  ni  ki-hu  ma  ni  tar li  sey, Xə  tai ra -
yo  nu 47 say  lı li  sey. Sə  bail ra  yo  nu 2 
nöm  rə  li mək  tə  bin  ba  za  sın  da ri  ya -

ziy  yat tə  ma  yül  lü li  sey ya  ran  dıq  dan 
son  ra bu  ra  da müəl  lim və şa  gird  lər 
üçün mü  ha  zi  rə  lər oxu  muş, se  mi -
nar  lar təş  kil et  miş  di. Onun keç  di  yi 
dərs  lər  də ri  ya  ziy  yat, ədə  biy  yat, 
ta  rix, coğ  ra  fi   ya, tibbin əsasları,  mu -
si  qi har  mo  ni  ya  sı  var  dı. O, audi  to  ri -
ya  lar  da X-XI si  nif şa  gird  lə  ri  nə əla  və 
dərs  lər ke  çər, on  la  ra tex  ni  ki, fi   zi  ki 
tə  fək  kür  dü  şün  cə  si aşı  la  yar  dı.

Azad Mir  zə  can  za  də heç bir elm 
sa  hə  si  ni ri  ya  ziy  yat  dan  ayır  mır  dı. 
Bil  di  rir  di ki, ədə  biy  ya  tın özün  də də 
ri  ya  ziy  yat var. Yer üzün  də elə bir 
sa  hə yox  dur  ki, ora  da ri  ya  ziy  yat 

ol  ma  sın. Ri  ya  ziy  yat bü  tün elm  lə  rin 
aça  rı  dır. İn  for  ma  ti  ka ri  ya  ziy  yat  dır, 
fi   zi  ka ri  ya  ziy  yat  dır, ədə  biy  yat, ta  rix, 
kim  ya, coğ  ra  fi   ya, biolo  gi  ya ha  mı  sı 
ri  ya  ziy  yat  dır. Ona gö  rə də şa  gir  də 
bi  rin  ci ri  ya  ziy  ya  tı sev  dir  mək la  zım -
dır. Onun ən bö  yük ar  zu  su uşaq  la  ra 
dün  yə  vi təh  sil ver  mək idi. Mü  ha -
zi  rə  lə  rə gö  rə ona ödə  ni  lən pu  lu 
yax  şı oxu  yan tə  lə  bə  lə  rə tə  qaüd ki  mi 
ve  rir  di. 

Azad Mir  zə  can  za  də çox də  rin 
dü  şün  cə  yə, eru  di  si  ya  ya, gör  mə 
əha  tə  li  li  yi  nə, fi k  ri  ni an  la  şı  la  na  dək 
ye  rit  mək mə  ha  rə  ti  nə, yük  sək din -
lə  mək qa  bi  liy  yə  ti  nə ma  lik  alim və 
bö  yük pe  da  qoq idi. Ye  ni in  for  ma  si -
ya  nı sü  rət  lə qə  bul et  mə qa  bi  liy  yə  ti -
nə, al  dı  ğı mə  lu  ma  tı tez bir za  man  da 
aşı  la  yıb ye  ni key  fi y  yət  lər  lə, el  mi 
ye  ni  lik  lər  lə ide  ya  lar çox  lu  ğu  na çe -
vir  mə ba  ca  rı  ğı var  dı. 

Azad Mir  zə  can  za  də adi ada  mın, 
bəl  kə də sı  ra  dan bir ali  min gö  rə 
bil  mə  yə  cə  yi prob  lem  lə  ri gö  rür və 
du  yur, hə  dəf   ə  ri müəy  yən  ləş  di  rir, 
pro  ses  lə  ri təh  lil edə  rək on  la  rı ri  ya -
zi üsul  lar  la izah edir  di. Am  ma ən 
baş  lı  ca  sı bu idi ki, o, ən mü  rək  kəb 
fi   kir  lə  ri də adi in  san dü  şün  cə  si  nə 
ya  xın tərz  də şərh edə bi  lir  di. Həm -
çi  nin o, ge  niş el  mi ma  raq  la  rı, zən  gin  
mən  ti  qi  tə  fək  kü  rü, fi t  ri is  te  da  dı, iti 
yad  da  şı olan şəx  siy  yət idi.

Azad Mir  zə  can  za  də  ni Azər  bay -
ca  na qa  zan  dı  ran şəx  siy  yət  lər  dən 
bi  ri onun dok  tor  luq işi  nin el  mi 
məs  lə  hət  çi  si aka  de  mik İl  yu  şin ol -
muş  dur. Ba  kı  da Aza  dın ya  şa  dı  ğı 
mən  zil  lə  ta  nış  lıq  dan son  ra aka  de -
mik çox na  ra  hat olur və Ba  kı Şə  hər 
So  ve  ti  nin səd  ri ilə gö  rü  şüb de  yir ki, 
əgər bu gənc və çox pers  pek  tiv  li ali -
mə nor  mal mən  zil ver  mə  sə  niz, onu 
özüm  lə  Mosk  va  ya apa  ra  ca  ğam. 
Bu mü  ra  ciət  dən son  ra ona şə  hə  rin 
mər  kə  zin  də üço  taq  lı mən  zil ve  ri  lir 
və Azad müəl  lim öm  rü  nün so  nu  na 
qə  dər hə  min mən  zil  də ya  şa  yır. Jur -
na  list  lər aka  de  mik İl  yu  şin  dən bir  gə 
fəaliy  yət döv  rün  də Aza  dın  on  dan 
nə  lər öy  rən  di  yi  ni so  ru  şan  da onun 
ca  va  bı ma  raq  lı olub: “Mən Azad  dan 

da  ha çox öy  rən  mi  şəm, nəin  ki, Azad 
mən  dən.” Bu, vic  dan  lı bir ali  min 
ör  nək dav  ra  nı  şı  dır. 

Azad Mir  zə  can  za  də mu  si  qi me -
lo  di  ya  la  rı  nın st  ruk  tu  run  da ri  ya  zi 
mən  tiq ele  ment  lə  ri  nin ol  ma  sı  nı gös -
tə  rən ma  raq  lı mə  qa  lə  lər top  lu  su  nun 
müəl  li  fi  ki  mi oxu  cu  la  rın yad  da  şın -
da si  lin  məz iz  lər bu  rax  mış  dır. O, 
qa  nın ka  pil  yar  lar  da və da  mar  lar  da 
hə  rə  kə  ti  nin nef  tin bo  ru kə  mər  lə  ri 
ilə axı  nı və mə  sa  mə  lər  də sü  zül  mə  si 
ilə ey  ni  li  yi  ni gös  tə  rə  rək, tibb sa  hə -
sin  də də bir çox mə  sə  lə  lə  rin həl  li  ni 
ver  miş  di.

Aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də 
dün  ya  nın ye  ga  nə alim  lə  rin  dən  dir 
ki, 60 il  lik el  mi fəaliy  yə  ti ər  zin  də 
100-ə ya  xın elm  lər dok  to  ru, 300-dən 
çox elm  lər na  mi  zə  di ye  tiş  dir  miş  dir. 
On  lar Azər  bay  ca  nın, Ru  si  ya  nın, 
Öz  bə  kis  ta  nın, Ta  ta  rıs  ta  nın, Türk  mə -
nis  ta  nın, Uk  ray  na  nın, Əf  qa  nıs  ta  nın, 
Al  ma  ni  ya  nın, Bol  qa  rıs  ta  nın, Su  ri  ya -
nın, Mi  si  rin, Əl  cə  zairin, Ko  re  ya  nın, 
Vyet  na  mın, İor  da  ni  ya  nın, Yə  mə  nin, 
Su  da  nın və di  gər öl  kə  lə  rin elm və 
təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də yük  sək ix -
ti  sas  lı kadr  lar ki  mi müəl  lim  lə  ri  nin 
el  mi ir  si  ni uğur  la da  vam et  di  rir  lər. 
Şüb  hə  siz, onun tə  lə  bə  lə  ri  nin bö  yük 
ək  sə  riy  yə  ti azər  bay  can  lı  lar ol  muş -
dur. Azad müəl  li  min rəh  bər  li  yi 
ilə yal  nız Baş  qırds  tan  da 34 nə  fər 
elm  lər na  mi  zə  di, 18 nə  fər elm  lər 
dok  to  ru ha  zır  lan  mış  dır. On  dan so -
ru  şan  da ki, bir rəh  bə  rin 300-dən çox 
alim ye  tiş  dir  mə  si nə qə  dər real  dır? 
- Ca  va  bın  da be  lə de  yər  di: “Mə  nim 
yüz  lər  lə ide  ya  la  rım ol  muş  dur ki, 
həm geolo  gi  ya, həm qaz  ma, həm 
neft və qa  zın ha  si  la  tı  nın,  nəq  li  nin, 
mə  dən me  xa  ni  ka  sı  nın və s. elm 
sa  hə  lə  ri  nin əsas  la  rı  nın for  ma  laş  ma -
sı  na xid  mət et  miş  dir. Be  lə  lik  lə, bir 
ide  ya bir ne  çə is  ti  qa  mə  tin el  mi bü -
növ  rə  si  ni təş  kil edər  sə, on  da bu  ra  da 
qey  ri-adi bir şey yox  dur”. 

Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın Döv  lət 
Elm və Tex  ni  ka Ko  mi  tə  si  nin ya  ra -
dıl  ma  sı və fəaliy  yə  ti də onun ilk 
səd  ri Azad Mir  zə  can  za  də  nin adı 
ilə bağ  lı  dır. 10 il ər  zin  də rəh  bər -

lik et  di  yi Elm və Tex  ni  ka Ko  mi  tə  si 
Azər  bay  can el  mi  nin dün  ya el  mi  nə 
in  teq  ra  si  ya  sı  nı sü  rət  lən  dir  miş, öl  kə -
miz  də Pa  tent Agent  li  yi  nin əsa  sı  nı 
qoy  muş  dur.

Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  rin -
də aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti ya  nın  da  Ali At   es  ta  si  ya Ko -
mis  si  ya  sı  nın səd  ri və  zi  fə  si  nə tə  yin 
edi  lir. Məhz onun rəh  bər  li  yi döv -
rün  də el  mi mü  da  fi ə şu  ra  la  rı gü  nün 
tə  ləb  lə  ri sə  viy  yə  sin  də for  ma  laş  dı  rıl -
mış,  dis  ser  ta  si  ya  la  rın key  fi y  yə  ti  nin 
yük  səl  dil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də cid  di 
iş  lər gö  rül  müş, sax  ta  kar  lıq və pro -
tek  sioniz  mə qar  şı mü  ba  ri  zə apa  rıl -
mış  dır.

Azad Mir  zə  can  za  də təh  sil və 
in  ti  zam mə  sə  lə  lə  ri  nin priori  tet  li  yi 
möv  zu  sun  da mü  qa  yi  sə  də ma  raq -
lı me  to  do  lo  gi  ya  nın da təq  di  ma  tı  nı 
ver  miş  dir. On  dan so  ru  şan  da ki, tə  lə -
bə  lə  ri  ni  zin təh  si  li  nə çox üs  tün  lük 

ve  rir  si  niz, yox  sa in  ti  za  mı  na? O, be  lə 
de  yər  di: “Nə oxu  maq, nə də in  ti  zam 
əsas de  yil  dir, bun  lar an  caq nə  ti  cə  dir. 
Əsas isə in  sa  nın mən  lik və is  te  da  dı -
nın ol  ma  sı  dır. Bu iki amil ol  duq  da 
təh  sil də, in  ti  zam da öz-özü  nə əmə  lə 
gə  lir”. Onun me  to  do  lo  gi  ya  sı  na gö  rə, 
in  sa  nın öz po  ten  sialı  nı kəşf et  mə -
si  nin mən  lik şüuru  na qo  vuş  ma  sı 
ilə ek  vi  va  lent ola  raq ələ alın  ma  sı 
zə  ri  ri  dir. El  min təəs  sü  bü  nü çə  kən 
mə  su  liy  yət  li in  san həm də cə  miy  yət 
qar  şı  sın  da borc duy  ğu  su  nu da  ha 
çox an  la  mış olur. 

Azər  bay  can el  mi  nin Azad 
Mir  zə  can  za  də yo  lu öz yol  çu  la  rı  nı 
göz  lə  yir. Onun tü  kən  məz ir  si  ni bu 
yol  çu  la  rın azad dü  şün  cə sa  hi  bi ola -
raq an  la  ma  sın  dan çox şey ası  lı  dır. 
Bu yo  lu ad  dım  la  maq üçün ti  tul  lar, 
təl  tif   ər bir işə ya  ra  mır. XXI əs  rə 
doğ  ru yo  lu gös  tə  rən bö  yük ali  min 
ar  zu  la  dı  ğı elm  də pe  şə  kar  lıq bor  cu -
nu dərk et  mək ən va  cib şərt  dir.
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Neft-Kim  ya və Qaz İns  ti  tu  tun  da, 
No  vo  si  birsk  də, Ufa  da el  mi-təd  qi  qat 
müəs  si  sə  lə  rin  də iş  lə  yib və ça  lış  dı  ğı 
hər yer  də bö  yük müəl  lim ob  ra  zı  nı 
təs  diq  lə  mə  yi ba  ca  rıb. El  mi dis  kus  si -
ya  lar  da öz fərq  li üs  lu  bu və ca  zi  bə  si 
ilə çev  rə  sin  də  ki  lə  rin xü  su  si rəğ  bə  ti -
ni qa  za  nıb. 

O, bö  yük alim ol  du  ğu qə  dər də 
pe  şə  kar təş  ki  lat  çı idi. Li  sey ide  ya -
sı  nı ilk də  fə Azər  bay  ca  na o, gə  ti  rib. 
İki mək  təb ya  rat  mış  dı - 2 nöm  rə  li 
tex  ni  ki-hu  ma  ni  tar li  sey, Xə  tai ra -
yo  nu 47 say  lı li  sey. Sə  bail ra  yo  nu 2 
nöm  rə  li mək  tə  bin  ba  za  sın  da ri  ya -

ziy  yat tə  ma  yül  lü li  sey ya  ran  dıq  dan 
son  ra bu  ra  da müəl  lim və şa  gird  lər 
üçün mü  ha  zi  rə  lər oxu  muş, se  mi -
nar  lar təş  kil et  miş  di. Onun keç  di  yi 
dərs  lər  də ri  ya  ziy  yat, ədə  biy  yat, 
ta  rix, coğ  ra  fi   ya, tibbin əsasları,  mu -
si  qi har  mo  ni  ya  sı  var  dı. O, audi  to  ri -
ya  lar  da X-XI si  nif şa  gird  lə  ri  nə əla  və 
dərs  lər ke  çər, on  la  ra tex  ni  ki, fi   zi  ki 
tə  fək  kür  dü  şün  cə  si aşı  la  yar  dı.

Azad Mir  zə  can  za  də heç bir elm 
sa  hə  si  ni ri  ya  ziy  yat  dan  ayır  mır  dı. 
Bil  di  rir  di ki, ədə  biy  ya  tın özün  də də 
ri  ya  ziy  yat var. Yer üzün  də elə bir 
sa  hə yox  dur  ki, ora  da ri  ya  ziy  yat 

ol  ma  sın. Ri  ya  ziy  yat bü  tün elm  lə  rin 
aça  rı  dır. İn  for  ma  ti  ka ri  ya  ziy  yat  dır, 
fi   zi  ka ri  ya  ziy  yat  dır, ədə  biy  yat, ta  rix, 
kim  ya, coğ  ra  fi   ya, biolo  gi  ya ha  mı  sı 
ri  ya  ziy  yat  dır. Ona gö  rə də şa  gir  də 
bi  rin  ci ri  ya  ziy  ya  tı sev  dir  mək la  zım -
dır. Onun ən bö  yük ar  zu  su uşaq  la  ra 
dün  yə  vi təh  sil ver  mək idi. Mü  ha -
zi  rə  lə  rə gö  rə ona ödə  ni  lən pu  lu 
yax  şı oxu  yan tə  lə  bə  lə  rə tə  qaüd ki  mi 
ve  rir  di. 

Azad Mir  zə  can  za  də çox də  rin 
dü  şün  cə  yə, eru  di  si  ya  ya, gör  mə 
əha  tə  li  li  yi  nə, fi k  ri  ni an  la  şı  la  na  dək 
ye  rit  mək mə  ha  rə  ti  nə, yük  sək din -
lə  mək qa  bi  liy  yə  ti  nə ma  lik  alim və 
bö  yük pe  da  qoq idi. Ye  ni in  for  ma  si -
ya  nı sü  rət  lə qə  bul et  mə qa  bi  liy  yə  ti -
nə, al  dı  ğı mə  lu  ma  tı tez bir za  man  da 
aşı  la  yıb ye  ni key  fi y  yət  lər  lə, el  mi 
ye  ni  lik  lər  lə ide  ya  lar çox  lu  ğu  na çe -
vir  mə ba  ca  rı  ğı var  dı. 

Azad Mir  zə  can  za  də adi ada  mın, 
bəl  kə də sı  ra  dan bir ali  min gö  rə 
bil  mə  yə  cə  yi prob  lem  lə  ri gö  rür və 
du  yur, hə  dəf   ə  ri müəy  yən  ləş  di  rir, 
pro  ses  lə  ri təh  lil edə  rək on  la  rı ri  ya -
zi üsul  lar  la izah edir  di. Am  ma ən 
baş  lı  ca  sı bu idi ki, o, ən mü  rək  kəb 
fi   kir  lə  ri də adi in  san dü  şün  cə  si  nə 
ya  xın tərz  də şərh edə bi  lir  di. Həm -
çi  nin o, ge  niş el  mi ma  raq  la  rı, zən  gin  
mən  ti  qi  tə  fək  kü  rü, fi t  ri is  te  da  dı, iti 
yad  da  şı olan şəx  siy  yət idi.

Azad Mir  zə  can  za  də  ni Azər  bay -
ca  na qa  zan  dı  ran şəx  siy  yət  lər  dən 
bi  ri onun dok  tor  luq işi  nin el  mi 
məs  lə  hət  çi  si aka  de  mik İl  yu  şin ol -
muş  dur. Ba  kı  da Aza  dın ya  şa  dı  ğı 
mən  zil  lə  ta  nış  lıq  dan son  ra aka  de -
mik çox na  ra  hat olur və Ba  kı Şə  hər 
So  ve  ti  nin səd  ri ilə gö  rü  şüb de  yir ki, 
əgər bu gənc və çox pers  pek  tiv  li ali -
mə nor  mal mən  zil ver  mə  sə  niz, onu 
özüm  lə  Mosk  va  ya apa  ra  ca  ğam. 
Bu mü  ra  ciət  dən son  ra ona şə  hə  rin 
mər  kə  zin  də üço  taq  lı mən  zil ve  ri  lir 
və Azad müəl  lim öm  rü  nün so  nu  na 
qə  dər hə  min mən  zil  də ya  şa  yır. Jur -
na  list  lər aka  de  mik İl  yu  şin  dən bir  gə 
fəaliy  yət döv  rün  də Aza  dın  on  dan 
nə  lər öy  rən  di  yi  ni so  ru  şan  da onun 
ca  va  bı ma  raq  lı olub: “Mən Azad  dan 

da  ha çox öy  rən  mi  şəm, nəin  ki, Azad 
mən  dən.” Bu, vic  dan  lı bir ali  min 
ör  nək dav  ra  nı  şı  dır. 

Azad Mir  zə  can  za  də mu  si  qi me -
lo  di  ya  la  rı  nın st  ruk  tu  run  da ri  ya  zi 
mən  tiq ele  ment  lə  ri  nin ol  ma  sı  nı gös -
tə  rən ma  raq  lı mə  qa  lə  lər top  lu  su  nun 
müəl  li  fi  ki  mi oxu  cu  la  rın yad  da  şın -
da si  lin  məz iz  lər bu  rax  mış  dır. O, 
qa  nın ka  pil  yar  lar  da və da  mar  lar  da 
hə  rə  kə  ti  nin nef  tin bo  ru kə  mər  lə  ri 
ilə axı  nı və mə  sa  mə  lər  də sü  zül  mə  si 
ilə ey  ni  li  yi  ni gös  tə  rə  rək, tibb sa  hə -
sin  də də bir çox mə  sə  lə  lə  rin həl  li  ni 
ver  miş  di.

Aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də 
dün  ya  nın ye  ga  nə alim  lə  rin  dən  dir 
ki, 60 il  lik el  mi fəaliy  yə  ti ər  zin  də 
100-ə ya  xın elm  lər dok  to  ru, 300-dən 
çox elm  lər na  mi  zə  di ye  tiş  dir  miş  dir. 
On  lar Azər  bay  ca  nın, Ru  si  ya  nın, 
Öz  bə  kis  ta  nın, Ta  ta  rıs  ta  nın, Türk  mə -
nis  ta  nın, Uk  ray  na  nın, Əf  qa  nıs  ta  nın, 
Al  ma  ni  ya  nın, Bol  qa  rıs  ta  nın, Su  ri  ya -
nın, Mi  si  rin, Əl  cə  zairin, Ko  re  ya  nın, 
Vyet  na  mın, İor  da  ni  ya  nın, Yə  mə  nin, 
Su  da  nın və di  gər öl  kə  lə  rin elm və 
təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də yük  sək ix -
ti  sas  lı kadr  lar ki  mi müəl  lim  lə  ri  nin 
el  mi ir  si  ni uğur  la da  vam et  di  rir  lər. 
Şüb  hə  siz, onun tə  lə  bə  lə  ri  nin bö  yük 
ək  sə  riy  yə  ti azər  bay  can  lı  lar ol  muş -
dur. Azad müəl  li  min rəh  bər  li  yi 
ilə yal  nız Baş  qırds  tan  da 34 nə  fər 
elm  lər na  mi  zə  di, 18 nə  fər elm  lər 
dok  to  ru ha  zır  lan  mış  dır. On  dan so -
ru  şan  da ki, bir rəh  bə  rin 300-dən çox 
alim ye  tiş  dir  mə  si nə qə  dər real  dır? 
- Ca  va  bın  da be  lə de  yər  di: “Mə  nim 
yüz  lər  lə ide  ya  la  rım ol  muş  dur ki, 
həm geolo  gi  ya, həm qaz  ma, həm 
neft və qa  zın ha  si  la  tı  nın,  nəq  li  nin, 
mə  dən me  xa  ni  ka  sı  nın və s. elm 
sa  hə  lə  ri  nin əsas  la  rı  nın for  ma  laş  ma -
sı  na xid  mət et  miş  dir. Be  lə  lik  lə, bir 
ide  ya bir ne  çə is  ti  qa  mə  tin el  mi bü -
növ  rə  si  ni təş  kil edər  sə, on  da bu  ra  da 
qey  ri-adi bir şey yox  dur”. 

Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın Döv  lət 
Elm və Tex  ni  ka Ko  mi  tə  si  nin ya  ra -
dıl  ma  sı və fəaliy  yə  ti də onun ilk 
səd  ri Azad Mir  zə  can  za  də  nin adı 
ilə bağ  lı  dır. 10 il ər  zin  də rəh  bər -

lik et  di  yi Elm və Tex  ni  ka Ko  mi  tə  si 
Azər  bay  can el  mi  nin dün  ya el  mi  nə 
in  teq  ra  si  ya  sı  nı sü  rət  lən  dir  miş, öl  kə -
miz  də Pa  tent Agent  li  yi  nin əsa  sı  nı 
qoy  muş  dur.

Müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  rin -
də aka  de  mik Azad Mir  zə  can  za  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi -
den  ti ya  nın  da  Ali At   es  ta  si  ya Ko -
mis  si  ya  sı  nın səd  ri və  zi  fə  si  nə tə  yin 
edi  lir. Məhz onun rəh  bər  li  yi döv -
rün  də el  mi mü  da  fi ə şu  ra  la  rı gü  nün 
tə  ləb  lə  ri sə  viy  yə  sin  də for  ma  laş  dı  rıl -
mış,  dis  ser  ta  si  ya  la  rın key  fi y  yə  ti  nin 
yük  səl  dil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də cid  di 
iş  lər gö  rül  müş, sax  ta  kar  lıq və pro -
tek  sioniz  mə qar  şı mü  ba  ri  zə apa  rıl -
mış  dır.

Azad Mir  zə  can  za  də təh  sil və 
in  ti  zam mə  sə  lə  lə  ri  nin priori  tet  li  yi 
möv  zu  sun  da mü  qa  yi  sə  də ma  raq -
lı me  to  do  lo  gi  ya  nın da təq  di  ma  tı  nı 
ver  miş  dir. On  dan so  ru  şan  da ki, tə  lə -
bə  lə  ri  ni  zin təh  si  li  nə çox üs  tün  lük 

ve  rir  si  niz, yox  sa in  ti  za  mı  na? O, be  lə 
de  yər  di: “Nə oxu  maq, nə də in  ti  zam 
əsas de  yil  dir, bun  lar an  caq nə  ti  cə  dir. 
Əsas isə in  sa  nın mən  lik və is  te  da  dı -
nın ol  ma  sı  dır. Bu iki amil ol  duq  da 
təh  sil də, in  ti  zam da öz-özü  nə əmə  lə 
gə  lir”. Onun me  to  do  lo  gi  ya  sı  na gö  rə, 
in  sa  nın öz po  ten  sialı  nı kəşf et  mə -
si  nin mən  lik şüuru  na qo  vuş  ma  sı 
ilə ek  vi  va  lent ola  raq ələ alın  ma  sı 
zə  ri  ri  dir. El  min təəs  sü  bü  nü çə  kən 
mə  su  liy  yət  li in  san həm də cə  miy  yət 
qar  şı  sın  da borc duy  ğu  su  nu da  ha 
çox an  la  mış olur. 

Azər  bay  can el  mi  nin Azad 
Mir  zə  can  za  də yo  lu öz yol  çu  la  rı  nı 
göz  lə  yir. Onun tü  kən  məz ir  si  ni bu 
yol  çu  la  rın azad dü  şün  cə sa  hi  bi ola -
raq an  la  ma  sın  dan çox şey ası  lı  dır. 
Bu yo  lu ad  dım  la  maq üçün ti  tul  lar, 
təl  tif   ər bir işə ya  ra  mır. XXI əs  rə 
doğ  ru yo  lu gös  tə  rən bö  yük ali  min 
ar  zu  la  dı  ğı elm  də pe  şə  kar  lıq bor  cu -
nu dərk et  mək ən va  cib şərt  dir.
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- Ə  mi  nə xa  nım, uzun il  lər -
dir Azər  bay  can  dan kə  nar  da 
ya  şa  yır  sı  nız. Ora  da özü  nü  zü 
ne  cə hiss edir  si  niz? Azər  bay -
can üçün da  rı  xır  sı  nız  mı?

- 2002-ci il  dən ABŞ-ın İn  diana 
şta  tın  da ya  şa  yı  ram. Və  tən  dən 
uzaq  da ya  şa  yan hər bir azər  bay -
can  lı özü  nü ne  cə hiss edər  sə, 
mən  də də bu, fərq  li de  yil. Və  tə  nin 
ət  ri də, qo  xu  su da, ləz  zə  ti də bir 
baş  qa  dır. Bu  nu qür  bət  də ya  şa  ma -
yan in  san  la  ra izah et  mək çox çə -
tin  dir. Ame  ri  ka  da ya  şa  maq mə  nim 
üçün çox ra  hat ol  sa da, Azər  bay -
can üçün həd  din  dən ar  tıq da  rı  xı -
ram. Ələl  xü  sus, 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də bö  yük qü  rur 
his  si ke  çir  mək  lə ya  na  şı, da  rıx  ma 
duy  ğum həd  siz art  mış  dı. San  ki 
ça  ba  la  yır  dım, quş olub uç  maq is  tə -
yir  dim. İn  ter  net va  si  tə  si  lə ge  cə-
gün  düz, an  baan mü  ha  ri  bə epi  zod -
la  rı  nı, pro  ses  lər ilə bağ  lı ye  ni vi  deo 

ma  te  rial  la  rı iz  lə  yir, in  for  ma  si  ya  lar 
oxu  yur  dum. Bir ba  cım Ka  na  da -
da ya  şa  yır. Onun  la hər saat  ba  şı 
da  nı  şır, ye  ni mə  lu  mat  la  rı bir-bi  ri -
mizə ötü  rür  dük. Hət  a de  yim ki, o 
dö  nəm  də işi  mə də diq  qət yö  nəl  də 
bil  mir  dim. Mən Ba  kı  da do  ğul  mu -
şam, əs  lən də ba  kı  lı  yam. Am  ma 
hə  min gün  lər  də o qə  dər hə  yə  can 
ke  çi  rir  dim ki, tə  mas  da ol  du  ğum 
in  san  lar, qür  bət  də ya  şa  yan soy  daş -
la  rı  mız mə  nim Qa  ra  bağ  dan ol  du -
ğu  mu zənn edir  di  lər. (Kövrəlir)

 Si  zin mə  nə ver  di  yi  niz bu für  sət -
dən is  ti  fa  də edə  rək bu bö  yük zə  fər 
mü  na  si  bə  ti ilə doğ  ma və  tə  ni  mi, 
hör  mət  li Pre  zi  den  ti  mi  zi, qüd  rət  li 
or  du  mu  zun bü  tün şəx  si he  yə  ti  ni 
və hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı  nı 
ürək  dən təb  rik edi  rəm. Tor  paq -
la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad edil  mə  si 
uğ  run  da ca  nın  dan ke  çən, bi  zə bu 
qü  rur his  si  ni ya  şa  dan bü  tün şə  hid 
oğul və qız  la  rı  mı  za Al  lah  dan rəh -

mət di  lə  yir, ya  ra  la  nan in  san  la  ra tez 
bir za  man  da şə  fa ar  zu  la  yı  ram.

- Bir azər  bay  can  lı ki  mi mü -
ha  ri  bə döv  rün  də pro  ses  lə  rə 
dəs  tək ve  rə bil  di  niz  mi?

- Bu mü  ha  ri  bə həm də in  for  ma -
si  ya mü  ha  ri  bə  si idi. Bu  na dəs  tək 
ver  mək üçün so  sial şə  bə  kə  lər  də 
ak  tiv  li  yi  mi ar  tır  dım,  Azər  bay -
can  da  kı ya  xın  la  rım  dan və rəs  mi 
mət  buat  dan al  dı  ğım, doğ  ru  lu  ğu  na 
əmin ol  du  ğum mə  lu  mat  la  rı tez-tez 
öz “Tvit  er” ak  kaun  tum  dan, “Fa -
ce  book” he  sa  bım  dan pay  la  şır  dım, 
mü  ha  ri  bə  də baş ve  rən  lə  rə dair 
rəy  lər və s  tatus  lar ya  zır  dım. İş  ğal 
al  tın  da olan tor  paq  la  rı  mız bir-bir 
azad olun  duq  ca se  vin  ci  mi bö  lü -
şür  düm. 

Təəs  süf  ər ol  sun ki, Azər  bay  can 
ba  rə  də hə  lə də ora  lar  da ge  niş mə -
lu  mat yox  dur. Bax  ma  ya  raq ki, mən 
ya  şa  dı  ğım İn  diana şta  tın  da er  mə  ni -

lər, ümu  miy  yət  lə, az  dır  lar, on  la  rın 
da  ha çox ak  tiv  li  yi Nyu-York, Los-
An  ce  les şə  hər  lə  rin  də və Ka  li  for  ni  ya 
şta  tın  da mü  şa  hi  də olu  nur. Am  ma 
İn  diana  da da möv  cud in  for  ma  si  ya -
lar da  ha çox er  mə  ni dias  po  ru  nun 
üzv  lə  ri tə  rə  fin  dən yan  lış şə  kil  də 
qay  naq  la  nan  lar  dır. Mən hər də  fə 
ye  ni bir mə  lu  mat pay  la  şan ki  mi 
ora  da  kı dost  lar, ta  nış  lar və müx  tə  lif 
öl  kə  lər  dən olan tə  lə  bə və müəl  lim -
lər tə  rə  fin  dən dər  hal me  saj  lar və 

zəng  lər gə  lir  di, ma  raq  la  nır  dı  lar. 
Ha  mı  ya de  tal  lı bir şə  kil  də bil  dik  lə -
ri  mi izah et  mə  yə, Azər  bay  ca  nın bu 
mü  ha  ri  bə  də so  nu  na  can haq  lı ol  du -
ğu  nu fakt  lar  la is  bat  la  ma  ğa ça  lı  şır -
dım. Çox şü  kür ki, öl  kə  mi  zi ta  nı -
ma  yan in  san  lar  da da Azər  bay  ca  na 
ma  raq və rəğ  bə  ti qis  mən də ol  sa 
ar  tır  ma  ğa nail ola bil  dim. Gü  cüm 
an  caq bu  na çat  dı.

- Dün  ya  nın föv  qəl  döv  lə  ti olan 
Ame  ri  ka ki  mi bir döv  lət  də 
ya  şa  maq və alim ki  mi ta  nın -
maq asan mə  sə  lə de  yil. Bu  na 
ne  cə nail ol  du  nuz?

- Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin 
Kim  ya fa  kül  tə  si  ni həm ba  ka  lavr, 
həm də ma  gist  ra  tu  ra üz  rə qır  mı  zı 
dip  lom  la bi  tir  mi  şəm. Bir müd  dət 

uni  ver  si  te  tin Kim  ya la  bo  ra  to  ri  ya -
sın  da el  mi iş  çi ki  mi ça  lış  dım. Elə 
hə  min vaxt  dan xa  ric  də təh  si  li  mi, 
el  mi araş  dır  ma  la  rı  mı da  vam et  dir -
mək ar  zu  su ya  ran  dı. Eko  lo  ji kim  ya 
sa  hə  si  nə də  rin ma  ra  ğım var  dı, 
am  ma o za  man Azər  bay  can  da kim -
ya  nın bu is  ti  qa  mə  ti çox zəif in  ki  şaf 
et  miş  di. Mən məhz kim  ya el  mi  nin 
da  ha fay  da  lı və az araş  dı  rıl  mış bu 
tət  biq sa  hə  si üz  rə ya Ame  ri  ka  da, ya 
da Av  ro  pa  nın hər han  sı bir öl  kə -

sin  də təh  si  li  mi da  vam et  dir  mək 
is  tə  yir  dim. 

2002-ci il  də ABŞ-ın İn  diana 
Uni  ver  si  te  tin  də ikiil  lik ma  gist  ra -

tu  ra proq  ra  mı ud  dum. Se  çim  lər 
çox ağır, xü  su  si  lə xa  ric  dən gə  lən 
iş  ti  rak  çı  lar üçün qə  bul qay  da  la  rı 
həd  din  dən ar  tıq çə  tin idi. Am  ma 
şü  kür ki, qa  zan  dım. Ailəm  lə bir -
lik  də Ame  ri  ka  ya köç  dük, oxu  ma -
ğa baş  la  dım. Təh  sil haq  qı  mı ABŞ 
Döv  lət De  par  ta  men  ti  nin E.S.Mus -
kie Freedom Sup  port Ast Gra  duate 
Fel  lows  hip proq  ra  mı qar  şı  la  dı. Uni -
ver  si  tet İn  diana şta  tı  nın Blu  minq -
ton şə  hə  rin  də yer  lə  şir. Bu, İn  diana -

nın ən bö  yük kam  pus şə  hə  ri  dir. 
Uni  ver  si  tet  də 100 min tə  lə  bə təh  sil 
alır.  

2004-cü il  də ikiil  lik ma  gist  ra  tu  ra 
bö  lü  mü  nü uğur  la bi  tir  dim. Son  ra 
eko  lo  ji kim  ya çər  çi  və  sin  də At  mos -
fe  rin tok  sik ant  ro  po  gen mad  də  lər  lə 
çirk  lən  mə  si prob  lem  lə  ri üz  rə dok -
to  ran  tu  ra  ya qə  bul olun  dum. Qeyd 
edim ki, Ame  ri  ka  da tex  ni  ki sa  hə  də 
dok  to  ran  tu  ra  ya qə  bul edi  lən ilk 
azər  bay  can  lı qa  dın mən ol  mu  şam. 
Dok  to  ran  tu  ra  da təh  sil alan za  man 
da təh  sil xərc  lə  rim İn  diana Uni  ver -
si  te  ti tə  rə  fin  dən ödə  ni  lir  di. 

2011-ci il  dən hə  min uni  ver  si  tet -
də iş  lə  mə  yə baş  la  dım. Ha  zır  da da 
ora  da ça  lı  şı  ram. Bö  yük bir la  bo  ra -
to  ri  ya  nın mü  di  ri  yəm. İki Ame  ri  ka 
el  mi də  rə  cə  si  nə ma  li  kəm - ma  gistr 

“Ekolojikimyavəatmosferinmoni
torinqi”dünyadaənuzunmüddətli
vəböyükmonitorinqproqramı
dır.1990cıildəndavamedənbu
proqramınməhzbizimlaboratori
yayaetibarolunmasıçoxtəqdirə
layiqhaldır.Proqramçərçivəsində
atmosferiçirkləndirən150dən
artıqtoksikmaddələrinmüşahidəsi
aparılırvəABŞdaböyükgöllərin
lillənmədərəcəsiölçülür.

Mü sa hi bi miz ABŞ-ın İn diana şta-
tın da ya şa yan azər bay can lı alim 
Əmi nə Sa la mo va dır. Bu zə rif xa-
nım uzun il lər dir Qər bin ən güc lü 
döv lə tin də İn diana Uni ver si te-
tin də həm el mi iş çi, həm də ABŞ 
və Ka na da bir gə əmək daş lı ğı ilə 
ya ra dı lan Eko lo ji kim ya la bo ra to-
ri ya sı nın At mos fe rin mo ni to rin qi 
proq ra mı nın di rek to ru dur. Mas ter 
of Scien ce ma gistr də rə cə si nə və 
PhD (Dok tor of Phi lo sophy) el mi 
də rə cə si nə sa hib olan Əmi nə 
Sa la mo va ye ga nə azər bay can lı 
qa dın dır ki, xa ri ci təh sil oca ğın da 
PhD el mi də rə cə si ni qa zan mış dır.

vətən torpağının ətri başqadır
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- Ə  mi  nə xa  nım, uzun il  lər -
dir Azər  bay  can  dan kə  nar  da 
ya  şa  yır  sı  nız. Ora  da özü  nü  zü 
ne  cə hiss edir  si  niz? Azər  bay -
can üçün da  rı  xır  sı  nız  mı?

- 2002-ci il  dən ABŞ-ın İn  diana 
şta  tın  da ya  şa  yı  ram. Və  tən  dən 
uzaq  da ya  şa  yan hər bir azər  bay -
can  lı özü  nü ne  cə hiss edər  sə, 
mən  də də bu, fərq  li de  yil. Və  tə  nin 
ət  ri də, qo  xu  su da, ləz  zə  ti də bir 
baş  qa  dır. Bu  nu qür  bət  də ya  şa  ma -
yan in  san  la  ra izah et  mək çox çə -
tin  dir. Ame  ri  ka  da ya  şa  maq mə  nim 
üçün çox ra  hat ol  sa da, Azər  bay -
can üçün həd  din  dən ar  tıq da  rı  xı -
ram. Ələl  xü  sus, 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si döv  rün  də bö  yük qü  rur 
his  si ke  çir  mək  lə ya  na  şı, da  rıx  ma 
duy  ğum həd  siz art  mış  dı. San  ki 
ça  ba  la  yır  dım, quş olub uç  maq is  tə -
yir  dim. İn  ter  net va  si  tə  si  lə ge  cə-
gün  düz, an  baan mü  ha  ri  bə epi  zod -
la  rı  nı, pro  ses  lər ilə bağ  lı ye  ni vi  deo 

ma  te  rial  la  rı iz  lə  yir, in  for  ma  si  ya  lar 
oxu  yur  dum. Bir ba  cım Ka  na  da -
da ya  şa  yır. Onun  la hər saat  ba  şı 
da  nı  şır, ye  ni mə  lu  mat  la  rı bir-bi  ri -
mizə ötü  rür  dük. Hət  a de  yim ki, o 
dö  nəm  də işi  mə də diq  qət yö  nəl  də 
bil  mir  dim. Mən Ba  kı  da do  ğul  mu -
şam, əs  lən də ba  kı  lı  yam. Am  ma 
hə  min gün  lər  də o qə  dər hə  yə  can 
ke  çi  rir  dim ki, tə  mas  da ol  du  ğum 
in  san  lar, qür  bət  də ya  şa  yan soy  daş -
la  rı  mız mə  nim Qa  ra  bağ  dan ol  du -
ğu  mu zənn edir  di  lər. (Kövrəlir)

 Si  zin mə  nə ver  di  yi  niz bu für  sət -
dən is  ti  fa  də edə  rək bu bö  yük zə  fər 
mü  na  si  bə  ti ilə doğ  ma və  tə  ni  mi, 
hör  mət  li Pre  zi  den  ti  mi  zi, qüd  rət  li 
or  du  mu  zun bü  tün şəx  si he  yə  ti  ni 
və hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı  nı 
ürək  dən təb  rik edi  rəm. Tor  paq -
la  rı  mı  zın iş  ğal  dan azad edil  mə  si 
uğ  run  da ca  nın  dan ke  çən, bi  zə bu 
qü  rur his  si  ni ya  şa  dan bü  tün şə  hid 
oğul və qız  la  rı  mı  za Al  lah  dan rəh -

mət di  lə  yir, ya  ra  la  nan in  san  la  ra tez 
bir za  man  da şə  fa ar  zu  la  yı  ram.

- Bir azər  bay  can  lı ki  mi mü -
ha  ri  bə döv  rün  də pro  ses  lə  rə 
dəs  tək ve  rə bil  di  niz  mi?

- Bu mü  ha  ri  bə həm də in  for  ma -
si  ya mü  ha  ri  bə  si idi. Bu  na dəs  tək 
ver  mək üçün so  sial şə  bə  kə  lər  də 
ak  tiv  li  yi  mi ar  tır  dım,  Azər  bay -
can  da  kı ya  xın  la  rım  dan və rəs  mi 
mət  buat  dan al  dı  ğım, doğ  ru  lu  ğu  na 
əmin ol  du  ğum mə  lu  mat  la  rı tez-tez 
öz “Tvit  er” ak  kaun  tum  dan, “Fa -
ce  book” he  sa  bım  dan pay  la  şır  dım, 
mü  ha  ri  bə  də baş ve  rən  lə  rə dair 
rəy  lər və s  tatus  lar ya  zır  dım. İş  ğal 
al  tın  da olan tor  paq  la  rı  mız bir-bir 
azad olun  duq  ca se  vin  ci  mi bö  lü -
şür  düm. 

Təəs  süf  ər ol  sun ki, Azər  bay  can 
ba  rə  də hə  lə də ora  lar  da ge  niş mə -
lu  mat yox  dur. Bax  ma  ya  raq ki, mən 
ya  şa  dı  ğım İn  diana şta  tın  da er  mə  ni -

lər, ümu  miy  yət  lə, az  dır  lar, on  la  rın 
da  ha çox ak  tiv  li  yi Nyu-York, Los-
An  ce  les şə  hər  lə  rin  də və Ka  li  for  ni  ya 
şta  tın  da mü  şa  hi  də olu  nur. Am  ma 
İn  diana  da da möv  cud in  for  ma  si  ya -
lar da  ha çox er  mə  ni dias  po  ru  nun 
üzv  lə  ri tə  rə  fin  dən yan  lış şə  kil  də 
qay  naq  la  nan  lar  dır. Mən hər də  fə 
ye  ni bir mə  lu  mat pay  la  şan ki  mi 
ora  da  kı dost  lar, ta  nış  lar və müx  tə  lif 
öl  kə  lər  dən olan tə  lə  bə və müəl  lim -
lər tə  rə  fin  dən dər  hal me  saj  lar və 

zəng  lər gə  lir  di, ma  raq  la  nır  dı  lar. 
Ha  mı  ya de  tal  lı bir şə  kil  də bil  dik  lə -
ri  mi izah et  mə  yə, Azər  bay  ca  nın bu 
mü  ha  ri  bə  də so  nu  na  can haq  lı ol  du -
ğu  nu fakt  lar  la is  bat  la  ma  ğa ça  lı  şır -
dım. Çox şü  kür ki, öl  kə  mi  zi ta  nı -
ma  yan in  san  lar  da da Azər  bay  ca  na 
ma  raq və rəğ  bə  ti qis  mən də ol  sa 
ar  tır  ma  ğa nail ola bil  dim. Gü  cüm 
an  caq bu  na çat  dı.

- Dün  ya  nın föv  qəl  döv  lə  ti olan 
Ame  ri  ka ki  mi bir döv  lət  də 
ya  şa  maq və alim ki  mi ta  nın -
maq asan mə  sə  lə de  yil. Bu  na 
ne  cə nail ol  du  nuz?

- Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin 
Kim  ya fa  kül  tə  si  ni həm ba  ka  lavr, 
həm də ma  gist  ra  tu  ra üz  rə qır  mı  zı 
dip  lom  la bi  tir  mi  şəm. Bir müd  dət 

uni  ver  si  te  tin Kim  ya la  bo  ra  to  ri  ya -
sın  da el  mi iş  çi ki  mi ça  lış  dım. Elə 
hə  min vaxt  dan xa  ric  də təh  si  li  mi, 
el  mi araş  dır  ma  la  rı  mı da  vam et  dir -
mək ar  zu  su ya  ran  dı. Eko  lo  ji kim  ya 
sa  hə  si  nə də  rin ma  ra  ğım var  dı, 
am  ma o za  man Azər  bay  can  da kim -
ya  nın bu is  ti  qa  mə  ti çox zəif in  ki  şaf 
et  miş  di. Mən məhz kim  ya el  mi  nin 
da  ha fay  da  lı və az araş  dı  rıl  mış bu 
tət  biq sa  hə  si üz  rə ya Ame  ri  ka  da, ya 
da Av  ro  pa  nın hər han  sı bir öl  kə -

sin  də təh  si  li  mi da  vam et  dir  mək 
is  tə  yir  dim. 

2002-ci il  də ABŞ-ın İn  diana 
Uni  ver  si  te  tin  də ikiil  lik ma  gist  ra -

tu  ra proq  ra  mı ud  dum. Se  çim  lər 
çox ağır, xü  su  si  lə xa  ric  dən gə  lən 
iş  ti  rak  çı  lar üçün qə  bul qay  da  la  rı 
həd  din  dən ar  tıq çə  tin idi. Am  ma 
şü  kür ki, qa  zan  dım. Ailəm  lə bir -
lik  də Ame  ri  ka  ya köç  dük, oxu  ma -
ğa baş  la  dım. Təh  sil haq  qı  mı ABŞ 
Döv  lət De  par  ta  men  ti  nin E.S.Mus -
kie Freedom Sup  port Ast Gra  duate 
Fel  lows  hip proq  ra  mı qar  şı  la  dı. Uni -
ver  si  tet İn  diana şta  tı  nın Blu  minq -
ton şə  hə  rin  də yer  lə  şir. Bu, İn  diana -

nın ən bö  yük kam  pus şə  hə  ri  dir. 
Uni  ver  si  tet  də 100 min tə  lə  bə təh  sil 
alır.  

2004-cü il  də ikiil  lik ma  gist  ra  tu  ra 
bö  lü  mü  nü uğur  la bi  tir  dim. Son  ra 
eko  lo  ji kim  ya çər  çi  və  sin  də At  mos -
fe  rin tok  sik ant  ro  po  gen mad  də  lər  lə 
çirk  lən  mə  si prob  lem  lə  ri üz  rə dok -
to  ran  tu  ra  ya qə  bul olun  dum. Qeyd 
edim ki, Ame  ri  ka  da tex  ni  ki sa  hə  də 
dok  to  ran  tu  ra  ya qə  bul edi  lən ilk 
azər  bay  can  lı qa  dın mən ol  mu  şam. 
Dok  to  ran  tu  ra  da təh  sil alan za  man 
da təh  sil xərc  lə  rim İn  diana Uni  ver -
si  te  ti tə  rə  fin  dən ödə  ni  lir  di. 

2011-ci il  dən hə  min uni  ver  si  tet -
də iş  lə  mə  yə baş  la  dım. Ha  zır  da da 
ora  da ça  lı  şı  ram. Bö  yük bir la  bo  ra -
to  ri  ya  nın mü  di  ri  yəm. İki Ame  ri  ka 
el  mi də  rə  cə  si  nə ma  li  kəm - ma  gistr 

“Ekolojikimyavəatmosferinmoni
torinqi”dünyadaənuzunmüddətli
vəböyükmonitorinqproqramı
dır.1990cıildəndavamedənbu
proqramınməhzbizimlaboratori
yayaetibarolunmasıçoxtəqdirə
layiqhaldır.Proqramçərçivəsində
atmosferiçirkləndirən150dən
artıqtoksikmaddələrinmüşahidəsi
aparılırvəABŞdaböyükgöllərin
lillənmədərəcəsiölçülür.

Mü sa hi bi miz ABŞ-ın İn diana şta-
tın da ya şa yan azər bay can lı alim 
Əmi nə Sa la mo va dır. Bu zə rif xa-
nım uzun il lər dir Qər bin ən güc lü 
döv lə tin də İn diana Uni ver si te-
tin də həm el mi iş çi, həm də ABŞ 
və Ka na da bir gə əmək daş lı ğı ilə 
ya ra dı lan Eko lo ji kim ya la bo ra to-
ri ya sı nın At mos fe rin mo ni to rin qi 
proq ra mı nın di rek to ru dur. Mas ter 
of Scien ce ma gistr də rə cə si nə və 
PhD (Dok tor of Phi lo sophy) el mi 
də rə cə si nə sa hib olan Əmi nə 
Sa la mo va ye ga nə azər bay can lı 
qa dın dır ki, xa ri ci təh sil oca ğın da 
PhD el mi də rə cə si ni qa zan mış dır.

vətən torpağının ətri başqadır
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də  rə  cə  si (Mas  ter of Scien  ce) və PhD 
də  rə  cə  si (Dok  tor of Phi  lo  sophy). 
Bil  di  yim qə  dər mən in  di  yə ki  mi 
ye  ga  nə azər  bay  can  lı qa  dı  nam ki, 
xa  ri  ci təh  sil oca  ğın  da PhD el  mi də -
rə  cə  si  ni ala bil  mi  şəm.

- Xa  ric  də ya  şa  yan bir alim ki  mi 
Azər  bay  can el  mi  nin bu  gün -
kü sə  viy  yə  si ba  rə  də nə de  yə 
bi  lər  si  niz? 

- A  zər  bay  can el  mi son 20 il  də 
bö  yük yol ke  çib, el  mi tə  rəq  qi in  ki -
şaf mər  hə  lə  sin  də  dir. Am  ma fik  rim -
cə, elm sa  hə  sin  də ça  lı  şan  lar bir az 
da ak  tiv ol  ma  lı, gör  dük  lə  ri işi dün -
ya sə  viy  yə  si  nə çı  xar  ma  lı, bey  nəl -
xalq sim  po  zium və konf  rans  lar  da 

iş  ti  rak et  mə  li  dir  lər. Ha  zır  da eko  lo  ji 
kim  ya  nın məş  ğul ol  du  ğum bu qo  lu 
Azər  bay  can  da çox ak  tual  dır. Bu sa -
hə  də öl  kə  mi  zin el  mi ic  ti  maiy  yə  ti ilə 
əla  qə  lə  ri  mi  zi ge  niş  lən  dir  mək üz  rə 
mü  za  ki  rə  lər apa  rı  rıq. 

- A  me  ri  ka ki  mi bir döv  lət  də 
ta  nın  mış bir elm oca  ğı  nın 
la  bo  ra  to  ri  ya di  rek  to  ru ki  mi 
fəaliy  yət gös  tər  mək əs  lin  də 
ki  çik gös  tə  ri  ci de  yil. Bu  na ne -
cə nail ol  du  nuz?

- Doğ  ru  dur, həm İn  diana Uni -
ver  si  te  tin  də el  mi iş  çi  yəm, həm də 
Eko  lo  ji kim  ya la  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın 
At  mos  fe  rin mo  ni  to  rin  qi proq  ra  mı -
nın di  rek  to  ru  yam. Bu la  bo  ra  to  ri  ya 

ABŞ və Ka  na  da bir  gə əmək  daş  lı  ğı 
ilə ya  ra  dı  lıb və hər iki öl  kə  nin ət  raf 
mü  hi  tin mü  ha  fi  zə  si na  zir  lik  lə  ri 
tə  rə  fin  dən ma  liy  yə  lə  şir. Proq  ram 
çər  çi  və  sin  də dok  to  rant ki  mi iş gö -
tü  rə  rək dis  ser  ta  si  ya mü  da  fiə et  dim. 
Bu sa  hə  də on  lar  la el  mi mə  qa  lə  lər 
yaz  dım. Bun  dan son  ra uni  ver  si  tet 
rəh  bər  li  yi tə  rə  fin  dən bir  gə əmək -
daş  lıq və la  bo  ra  to  ri  ya  ya rəh  bər  lik 
et  mək tək  lif  ə  ri  ni al  dım və də  yər -
lən  dir  dim.  

De  mək olar ki, “Eko  lo  ji kim  ya və 
at  mos  fe  rin mo  ni  to  rin  qi” dün  ya  da 
ən uzun  müd  dət  li və bö  yük mo  ni -
to  rinq proq  ra  mı  dır. 1990-cı il  dən 
da  vam edən bu proq  ra  mın məhz 
bi  zim la  bo  ra  to  ri  ya  ya eti  bar olun  ma -
sı çox təq  di  rə  la  yiq hal  dır. Proq  ram 
çər  çi  və  sin  də at  mos  fe  ri çirk  lən  di -
rən 150-dən ar  tıq tok  sik mad  də  lə -
rin mü  şa  hi  də  si apa  rı  lır və ABŞ-da 
bö  yük göl  lə  rin lil  lən  mə də  rə  cə  si 
öl  çü  lür. Şi  ma  li Ame  ri  ka  da göl  lə  rin 
qo  run  ma  sı, su sis  tem  lə  ri  nin in  ki  şa -
fı  na bö  yük diq  qət ye  ti  ri  lir. Se  vin  di -
ri  ci hal  dır ki, dün  ya  nın ən bö  yük el -
mi-tə  dqi  qat ins  ti  tut  la  rı məhz bi  zim 
araş  dır  ma  la  rı  mı  za gü  və  nir.

Bu  nun  la ya  na  şı, mə  nim təd  qi -
qat  la  rım  da əsas məq  səd eko  lo  gi  ya -
nın in  san sağ  lam  lı  ğı  na, or  qa  nizm  də 
xro  ni  ki xəs  tə  lik  lə  rin ya  ran  ma  sı  na 
tə  sir  lə  ri  dir. Təd  qi  qat  la  rım ABŞ-ın 
Sə  hiy  yə Na  zir  li  yi və Eko  lo  gi  ya Na -
zir  li  yi tə  rə  fin  dən ay  rı  lan qrant  lar 
he  sa  bı  na ma  liy  yə  lə  şir. Ümid edi -
rəm ki, rəh  bər  lik et  di  yim la  bo  ra  to -
ri  ya  nın el  mi ko  man  da  sı tə  rə  fin  dən 
apa  rı  lan araş  dır  ma  lar eko  lo  gi  ya sa -
hə  sin  də el  mi cə  miy  yə  ti ma  raq  lan -
dı  ran qa  ran  lıq mə  qam  la  ra ay  dın  lıq 
gə  ti  rə  cək  dir. 

- Gə  lə  cək fəaliy  yət plan  la  rı  nız -
da nə ki  mi ye  ni  lik  lər ola  caq?

- Gə  lən il  dən kar  ye  ram  da ikin  ci 
bir dövr baş  la  yır. İn  diana Uni  ver -
si  te  tin  də ke  çir  di  yim 20 il  dən son  ra 
fəaliy  yə  ti  mi Cor  ci  ya şta  tı  nın At  lan -
ta şə  hə  rin  də yer  lə  şən Emo  ri Uni -
ver  si  te  tin  də da  vam et  di  rə  cə  yəm. 
Bu uni  ver  si  tet də ABŞ-ın ən qa  baq -

cıl təh  sil ocaq  la  rın  dan sa  yı  lır. Emo  ri 
Uni  ver  si  te  ti  nin İc  ti  mai Sağ  lam  lıq 
Mək  tə  bi ya  nın  da “Eko  lo  ji sağ  lam -
lıq” ka  fed  ra  sı  nın pro  fes  so  ru ki  mi 
pe  da  qo  ji fəaliy  yət gös  tə  rə  cə  yəm və 
bu təh  sil oca  ğı  nın el  mi la  bo  ra  to  ri -
ya  sı  na rəh  bər  lik edə  cə  yəm. 

- Ə  mi  nə xa  nım, azər  bay  can  lı 
ailə  lər bir qə  dər mü  ha  fi  zə -
kar olur  lar. Xa  ric  də təh  si  li -
ni  zi da  vam et  dir  mək, ora  da 
ya  şa  maq və ça  lış  maq fik  ri  ni  zi 
öy  rə  nən  də ailə  niz bu  na ne  cə 
reak  si  ya ver  di? 

- Mən zi  ya  lı ailə  də do  ğul  mu -
şam. Atam Nə  cəf Sa  la  mov ta  nın  mış 
hey  kəl  tə  raş idi. Rəs  sam  lar İt  i  fa  qı -
nın üz  vü olub. Həm Ba  kı  da, həm 
böl  gə  lə  ri  miz  də müəl  li  fi ol  du  ğu 
on  lar  la əsər  lər sər  gi  lə  nib. Anam 
da ali təh  sil  li qa  dın  dır. Əv  vəl  lər 
ça  lış  mır  dı, bi  zi bö  yü  düb tər  bi  yə 
et  dik  dən son  ra ki  tab  xa  na sis  te  min -
də iş  lə  di. Ha  zır  da tə  qaüd  də  dir. 
Va  li  deyn  lə  rim sa  vad  lı və ge  niş 
dün  ya  gö  rü  şü  nə ma  lik in  san  lar ol -
du  ğu üçün mə  nim təh  si  li  mi Ame -
ri  ka  da da  vam et  dir  mək qə  ra  rı  mı 
hör  mət  lə qar  şı  la  dı  lar. Həm də ar  tıq 
hə  min vaxt mən ailə  li idim. Hə  yat 
yol  da  şım azər  bay  can  lı  dır. O, ha  zır -
da İn  diana  da bö  yük bir əc  za  çı  lıq 
şir  kə  tin  də mü  hən  dis və  zi  fə  sin  də 
ça  lı  şır. Mə  nim ən bö  yük dəs  tək  çim 
elə hə  yat yol  da  şım və va  li  deyn  lə -
rim olub. Qa  zan  dıq  la  rım  da on  la  rın 
da  nıl  maz pa  yı var. 

İki qı  zı  mız var. La  yan 18 ya  şın -
da  dır, Mər  yəm 15. Hər iki  si mək  tə -
bə ge  dir, oxu  ma  ğı, öy  rən  mə  yi çox 
se  vir  lər. La  yan so  nun  cu si  nif  də  dir. 
İn  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı, kreativ 
ya  zı  çı  lıq və si  ya  sət  lə ma  raq  la  nır. 
Təh  si  li  ni in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya -
la  rı sa  hə  sin  də bey  nəl  xalq əla  qə  lər 
üz  rə da  vam et  dir  mə  yi plan  laş  dı  rır. 
Mər  yəm ten  nis  lə məş  ğul olur və 
vo  lont  yor  luq  la ma  raq  la  nır. Qız  la -
rım Azər  bay  can, in  gi  lis və rus dil  lə -
ri  ni çox yax  şı bi  lir  lər. Öl  kə  mi  zə aid 
olan hər şe  yi, xü  su  si  lə mu  si  qi  mi  zi 
çox se  vir  lər. Ev  də daim Azər  bay  can 

di  lin  də da  nı  şı  rıq və an  caq öz mil  li 
mət  bə  xi  mi  zə aid olan ye  mək  lər ha -
zır  la  yı  rıq. Öv  lad  la  rım Ame  ri  ka  da 
do  ğul  sa  lar da, kim  sə so  ru  şan  da ki, 
ha  ra  lı  sı  nız, de  yir  lər Azər  bay  can  da -
nıq. Ağıl  la  rı kə  sən vaxt  dan ya  şa  dı -
ğı  mız evin da  mın  dan Azər  bay  can 
bay  ra  ğı asıb  lar.

- O  ra  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı -
lar  la tə  mas  la  rı  nız var  mı?

- B  lu  minq  ton kam  pus şə  hə  ri  dir. 
Ora gə  lən  lər yal  nız təh  sil məq  sə  di 
ilə mü  vəq  qə  ti ola  raq oxu  ma  ğa və 
ya hər han  sı müd  dət  li proq  ram  da 
ça  lış  ma  ğa gə  lir  lər. Daimi ya  şa  yan 
bir ne  çə ailə var ki, sıx əla  qə  də  yik. 
Azər  bay  can  dan ora kim gə  lir  sə, 
müt  ləq bu ailə  lər  dən bi  ri tə  rə  fin  dən 
qar  şı  la  nır, əli  miz  dən gə  lən qə  dər 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə yar  dım  çı 
olu  ruq... Baş  qa ştat  lar  da ya  şa  yan 
azər  bay  can  lı  lar  la isə an  caq so  sial 
şə  bə  kə  lər və te  le  fon va  si  tə  si  lə əla  qə 
sax  la  ya bi  li  rik. 

- Xa  ric  də ya  şa  yan soy  daş  la  rı -
mı  za nə ar  zu edər  di  niz?

- Ar  zu edər  dim ki, on  lar nə ilə 
məş  ğul ol  ma  la  rın  dan ası  lı ol  ma  ya -
raq, öz azər  bay  can  lı kök  lə  ri  nə sa  diq 
ol  sun  lar. Xü  su  si  lə 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı mü  şa  hi  də olu -
nan həm  rəy  li  yi və mil  li vəh  də  ti hər 
za  man qo  ru  sun  lar. Bir də heç bir 
çə  tin  lik  dən qorx  ma  sın  lar. İş  lə  mək -
dən zövq al  sın  lar. Çün  ki zəh  mət 
heç vaxt it  mir. 

Və  tə  ni  min daim çi  çək  lən  mə  si  ni 
və tə  rəq  qi  si  ni ar  zu  la  yı  ram. 

QızlarımAzərbaycan,ingilis
vərusdilləriniçoxyaxşıbilir
lər.Ölkəmizəaidolanhərşeyi,
xüsusiləmusiqimiziçoxsevirlər.
EvdədaimAzərbaycandilində
danışırıqvəancaqözmillimət
bəximizəaidolanyeməklərha
zırlayırıq.ÖvladlarımAmerikada
doğulsalarda,kimsəsoruşanda
ki,haralısınız,deyirlərAzərbay
candanıq.Ağıllarıkəsənvaxt
danyaşadığımızevindamından
Azərbaycanbayrağıasıblar.
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ELM ADAMI ELM ADAMI

də  rə  cə  si (Mas  ter of Scien  ce) və PhD 
də  rə  cə  si (Dok  tor of Phi  lo  sophy). 
Bil  di  yim qə  dər mən in  di  yə ki  mi 
ye  ga  nə azər  bay  can  lı qa  dı  nam ki, 
xa  ri  ci təh  sil oca  ğın  da PhD el  mi də -
rə  cə  si  ni ala bil  mi  şəm.

- Xa  ric  də ya  şa  yan bir alim ki  mi 
Azər  bay  can el  mi  nin bu  gün -
kü sə  viy  yə  si ba  rə  də nə de  yə 
bi  lər  si  niz? 

- A  zər  bay  can el  mi son 20 il  də 
bö  yük yol ke  çib, el  mi tə  rəq  qi in  ki -
şaf mər  hə  lə  sin  də  dir. Am  ma fik  rim -
cə, elm sa  hə  sin  də ça  lı  şan  lar bir az 
da ak  tiv ol  ma  lı, gör  dük  lə  ri işi dün -
ya sə  viy  yə  si  nə çı  xar  ma  lı, bey  nəl -
xalq sim  po  zium və konf  rans  lar  da 

iş  ti  rak et  mə  li  dir  lər. Ha  zır  da eko  lo  ji 
kim  ya  nın məş  ğul ol  du  ğum bu qo  lu 
Azər  bay  can  da çox ak  tual  dır. Bu sa -
hə  də öl  kə  mi  zin el  mi ic  ti  maiy  yə  ti ilə 
əla  qə  lə  ri  mi  zi ge  niş  lən  dir  mək üz  rə 
mü  za  ki  rə  lər apa  rı  rıq. 

- A  me  ri  ka ki  mi bir döv  lət  də 
ta  nın  mış bir elm oca  ğı  nın 
la  bo  ra  to  ri  ya di  rek  to  ru ki  mi 
fəaliy  yət gös  tər  mək əs  lin  də 
ki  çik gös  tə  ri  ci de  yil. Bu  na ne -
cə nail ol  du  nuz?

- Doğ  ru  dur, həm İn  diana Uni -
ver  si  te  tin  də el  mi iş  çi  yəm, həm də 
Eko  lo  ji kim  ya la  bo  ra  to  ri  ya  sı  nın 
At  mos  fe  rin mo  ni  to  rin  qi proq  ra  mı -
nın di  rek  to  ru  yam. Bu la  bo  ra  to  ri  ya 

ABŞ və Ka  na  da bir  gə əmək  daş  lı  ğı 
ilə ya  ra  dı  lıb və hər iki öl  kə  nin ət  raf 
mü  hi  tin mü  ha  fi  zə  si na  zir  lik  lə  ri 
tə  rə  fin  dən ma  liy  yə  lə  şir. Proq  ram 
çər  çi  və  sin  də dok  to  rant ki  mi iş gö -
tü  rə  rək dis  ser  ta  si  ya mü  da  fiə et  dim. 
Bu sa  hə  də on  lar  la el  mi mə  qa  lə  lər 
yaz  dım. Bun  dan son  ra uni  ver  si  tet 
rəh  bər  li  yi tə  rə  fin  dən bir  gə əmək -
daş  lıq və la  bo  ra  to  ri  ya  ya rəh  bər  lik 
et  mək tək  lif  ə  ri  ni al  dım və də  yər -
lən  dir  dim.  

De  mək olar ki, “Eko  lo  ji kim  ya və 
at  mos  fe  rin mo  ni  to  rin  qi” dün  ya  da 
ən uzun  müd  dət  li və bö  yük mo  ni -
to  rinq proq  ra  mı  dır. 1990-cı il  dən 
da  vam edən bu proq  ra  mın məhz 
bi  zim la  bo  ra  to  ri  ya  ya eti  bar olun  ma -
sı çox təq  di  rə  la  yiq hal  dır. Proq  ram 
çər  çi  və  sin  də at  mos  fe  ri çirk  lən  di -
rən 150-dən ar  tıq tok  sik mad  də  lə -
rin mü  şa  hi  də  si apa  rı  lır və ABŞ-da 
bö  yük göl  lə  rin lil  lən  mə də  rə  cə  si 
öl  çü  lür. Şi  ma  li Ame  ri  ka  da göl  lə  rin 
qo  run  ma  sı, su sis  tem  lə  ri  nin in  ki  şa -
fı  na bö  yük diq  qət ye  ti  ri  lir. Se  vin  di -
ri  ci hal  dır ki, dün  ya  nın ən bö  yük el -
mi-tə  dqi  qat ins  ti  tut  la  rı məhz bi  zim 
araş  dır  ma  la  rı  mı  za gü  və  nir.

Bu  nun  la ya  na  şı, mə  nim təd  qi -
qat  la  rım  da əsas məq  səd eko  lo  gi  ya -
nın in  san sağ  lam  lı  ğı  na, or  qa  nizm  də 
xro  ni  ki xəs  tə  lik  lə  rin ya  ran  ma  sı  na 
tə  sir  lə  ri  dir. Təd  qi  qat  la  rım ABŞ-ın 
Sə  hiy  yə Na  zir  li  yi və Eko  lo  gi  ya Na -
zir  li  yi tə  rə  fin  dən ay  rı  lan qrant  lar 
he  sa  bı  na ma  liy  yə  lə  şir. Ümid edi -
rəm ki, rəh  bər  lik et  di  yim la  bo  ra  to -
ri  ya  nın el  mi ko  man  da  sı tə  rə  fin  dən 
apa  rı  lan araş  dır  ma  lar eko  lo  gi  ya sa -
hə  sin  də el  mi cə  miy  yə  ti ma  raq  lan -
dı  ran qa  ran  lıq mə  qam  la  ra ay  dın  lıq 
gə  ti  rə  cək  dir. 

- Gə  lə  cək fəaliy  yət plan  la  rı  nız -
da nə ki  mi ye  ni  lik  lər ola  caq?

- Gə  lən il  dən kar  ye  ram  da ikin  ci 
bir dövr baş  la  yır. İn  diana Uni  ver -
si  te  tin  də ke  çir  di  yim 20 il  dən son  ra 
fəaliy  yə  ti  mi Cor  ci  ya şta  tı  nın At  lan -
ta şə  hə  rin  də yer  lə  şən Emo  ri Uni -
ver  si  te  tin  də da  vam et  di  rə  cə  yəm. 
Bu uni  ver  si  tet də ABŞ-ın ən qa  baq -

cıl təh  sil ocaq  la  rın  dan sa  yı  lır. Emo  ri 
Uni  ver  si  te  ti  nin İc  ti  mai Sağ  lam  lıq 
Mək  tə  bi ya  nın  da “Eko  lo  ji sağ  lam -
lıq” ka  fed  ra  sı  nın pro  fes  so  ru ki  mi 
pe  da  qo  ji fəaliy  yət gös  tə  rə  cə  yəm və 
bu təh  sil oca  ğı  nın el  mi la  bo  ra  to  ri -
ya  sı  na rəh  bər  lik edə  cə  yəm. 

- Ə  mi  nə xa  nım, azər  bay  can  lı 
ailə  lər bir qə  dər mü  ha  fi  zə -
kar olur  lar. Xa  ric  də təh  si  li -
ni  zi da  vam et  dir  mək, ora  da 
ya  şa  maq və ça  lış  maq fik  ri  ni  zi 
öy  rə  nən  də ailə  niz bu  na ne  cə 
reak  si  ya ver  di? 

- Mən zi  ya  lı ailə  də do  ğul  mu -
şam. Atam Nə  cəf Sa  la  mov ta  nın  mış 
hey  kəl  tə  raş idi. Rəs  sam  lar İt  i  fa  qı -
nın üz  vü olub. Həm Ba  kı  da, həm 
böl  gə  lə  ri  miz  də müəl  li  fi ol  du  ğu 
on  lar  la əsər  lər sər  gi  lə  nib. Anam 
da ali təh  sil  li qa  dın  dır. Əv  vəl  lər 
ça  lış  mır  dı, bi  zi bö  yü  düb tər  bi  yə 
et  dik  dən son  ra ki  tab  xa  na sis  te  min -
də iş  lə  di. Ha  zır  da tə  qaüd  də  dir. 
Va  li  deyn  lə  rim sa  vad  lı və ge  niş 
dün  ya  gö  rü  şü  nə ma  lik in  san  lar ol -
du  ğu üçün mə  nim təh  si  li  mi Ame -
ri  ka  da da  vam et  dir  mək qə  ra  rı  mı 
hör  mət  lə qar  şı  la  dı  lar. Həm də ar  tıq 
hə  min vaxt mən ailə  li idim. Hə  yat 
yol  da  şım azər  bay  can  lı  dır. O, ha  zır -
da İn  diana  da bö  yük bir əc  za  çı  lıq 
şir  kə  tin  də mü  hən  dis və  zi  fə  sin  də 
ça  lı  şır. Mə  nim ən bö  yük dəs  tək  çim 
elə hə  yat yol  da  şım və va  li  deyn  lə -
rim olub. Qa  zan  dıq  la  rım  da on  la  rın 
da  nıl  maz pa  yı var. 

İki qı  zı  mız var. La  yan 18 ya  şın -
da  dır, Mər  yəm 15. Hər iki  si mək  tə -
bə ge  dir, oxu  ma  ğı, öy  rən  mə  yi çox 
se  vir  lər. La  yan so  nun  cu si  nif  də  dir. 
İn  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı, kreativ 
ya  zı  çı  lıq və si  ya  sət  lə ma  raq  la  nır. 
Təh  si  li  ni in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya -
la  rı sa  hə  sin  də bey  nəl  xalq əla  qə  lər 
üz  rə da  vam et  dir  mə  yi plan  laş  dı  rır. 
Mər  yəm ten  nis  lə məş  ğul olur və 
vo  lont  yor  luq  la ma  raq  la  nır. Qız  la -
rım Azər  bay  can, in  gi  lis və rus dil  lə -
ri  ni çox yax  şı bi  lir  lər. Öl  kə  mi  zə aid 
olan hər şe  yi, xü  su  si  lə mu  si  qi  mi  zi 
çox se  vir  lər. Ev  də daim Azər  bay  can 

di  lin  də da  nı  şı  rıq və an  caq öz mil  li 
mət  bə  xi  mi  zə aid olan ye  mək  lər ha -
zır  la  yı  rıq. Öv  lad  la  rım Ame  ri  ka  da 
do  ğul  sa  lar da, kim  sə so  ru  şan  da ki, 
ha  ra  lı  sı  nız, de  yir  lər Azər  bay  can  da -
nıq. Ağıl  la  rı kə  sən vaxt  dan ya  şa  dı -
ğı  mız evin da  mın  dan Azər  bay  can 
bay  ra  ğı asıb  lar.

- O  ra  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı -
lar  la tə  mas  la  rı  nız var  mı?

- B  lu  minq  ton kam  pus şə  hə  ri  dir. 
Ora gə  lən  lər yal  nız təh  sil məq  sə  di 
ilə mü  vəq  qə  ti ola  raq oxu  ma  ğa və 
ya hər han  sı müd  dət  li proq  ram  da 
ça  lış  ma  ğa gə  lir  lər. Daimi ya  şa  yan 
bir ne  çə ailə var ki, sıx əla  qə  də  yik. 
Azər  bay  can  dan ora kim gə  lir  sə, 
müt  ləq bu ailə  lər  dən bi  ri tə  rə  fin  dən 
qar  şı  la  nır, əli  miz  dən gə  lən qə  dər 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə yar  dım  çı 
olu  ruq... Baş  qa ştat  lar  da ya  şa  yan 
azər  bay  can  lı  lar  la isə an  caq so  sial 
şə  bə  kə  lər və te  le  fon va  si  tə  si  lə əla  qə 
sax  la  ya bi  li  rik. 

- Xa  ric  də ya  şa  yan soy  daş  la  rı -
mı  za nə ar  zu edər  di  niz?

- Ar  zu edər  dim ki, on  lar nə ilə 
məş  ğul ol  ma  la  rın  dan ası  lı ol  ma  ya -
raq, öz azər  bay  can  lı kök  lə  ri  nə sa  diq 
ol  sun  lar. Xü  su  si  lə 44 gün  lük Və  tən 
mü  ha  ri  bə  si za  ma  nı mü  şa  hi  də olu -
nan həm  rəy  li  yi və mil  li vəh  də  ti hər 
za  man qo  ru  sun  lar. Bir də heç bir 
çə  tin  lik  dən qorx  ma  sın  lar. İş  lə  mək -
dən zövq al  sın  lar. Çün  ki zəh  mət 
heç vaxt it  mir. 

Və  tə  ni  min daim çi  çək  lən  mə  si  ni 
və tə  rəq  qi  si  ni ar  zu  la  yı  ram. 

QızlarımAzərbaycan,ingilis
vərusdilləriniçoxyaxşıbilir
lər.Ölkəmizəaidolanhərşeyi,
xüsusiləmusiqimiziçoxsevirlər.
EvdədaimAzərbaycandilində
danışırıqvəancaqözmillimət
bəximizəaidolanyeməklərha
zırlayırıq.ÖvladlarımAmerikada
doğulsalarda,kimsəsoruşanda
ki,haralısınız,deyirlərAzərbay
candanıq.Ağıllarıkəsənvaxt
danyaşadığımızevindamından
Azərbaycanbayrağıasıblar.
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İQAMƏTGAH İQAMƏTGAH

Bü tün si vil mə də niy yət be şik-
lə rin də ol du ğu ki mi, Azər bay can 
xal qın da da mü qəd dəs çö rə yə hör-
mət və eh ti ram kök lü bir ənə nə, qan 
yad da şı na hop muş bir də yər dir. Bu, 
bü tün dövr lər də be lə olub. “Çö rə yin 
bə rə kə ti haq qı” - bi zə ilk and ki mi 
aşı la nıb. Hər bi ri miz dil aç ma ğa, ayaq 
tut ma ğa baş la dı ğı mız an dan “çö rə yi 
ye rə at maz lar, tap da la maz lar, çö rək 
mü qəd dəs dir, ona xə ya nət et mək gü-
nah dır” öyüd-nə si hət lə ri ilə bö yü mü-
şük. Çö rə yə qar şı hör mət siz lik edə nin 
aqi bə ti nin heç vaxt yax şı ol ma dı ğı nın 
də fə lər lə şa hi di ol mu şuq. Xal qı mız da 
bu mü qəd dəs ne mə tə eh ti ram ol duq ca 
də rin dir. 

Çö rə yin ta ri xi bə şə riy yə tin ya ran-
dı ğı gün dən baş la yır. Bu gün dün-
ya nın elə bir öl kə si yox dur ki, ora da 
apa rı lan ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı 
çö rək lə bağ lı əla mət lə rə rast gə lin-
mə sin. Bu qud sal ne mə ti da ha əziz 

tut maq, onun hik mə ti ilə bağ lı ənə nə-
lə ri sağ lam bir şə kil də gə lə cək nə sil-
lə rə ötür mək və bu də yə ri da ha ge niş 
və məz mun lu təb liğ et mək məq sə di 
ilə ötən əsr dən eti ba rən bə zi öl kə lər-
də qiy mət li mu zey lər ya ra dıl ma ğa 
baş la dı. İlk rəs mi döv lət sta tu su alan 
mu zey lər dən bi ri də Qa ra ba ğın gö zəl 
in ci si olan Ağ dam da ya ra dıl dı. Bu 
Çö rək Mu ze yi dün ya da say ca ikin ci si, 
keç miş SS Rİ mə ka nın da isə bir ilk idi; 
Şərq dün ya sın da isə hə lə də ye ga nə 
mu zey ola raq qal maq da dır. Mu ze yin 
ya ra dıl ma sın da əsas məq səd in san lar-
da çö rə yə və bi çin çi əmə yi nə hör mət 
və eh ti ram his si ni aşı la maq, qə dim 
ənə nə lə ri ya şat maq ol muş du. 

Təəs süf ki, XX əs rin son la rın da 
səs-so ra ğı bü tün dün ya ya ya yı lan, 
ağ dam lı lar üçün doğ ma mə ka na, and 
ye ri nə, bu yur dun sim vo lu na çev ri lən 
mu ze yin ta le yi də Qa ra ba ğın ta le yi 
ki mi keş mə keş li ol du. 

Ağ dam Çö rək Mu ze yi
Mu zey 1980-ci il də Ag dam Ra yon 

Par ti ya Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi se çi-
lən Sa dıq Mur tu za ye vin tə şəb bü sü ilə 
ya ra dıl mış dı. O, özü mu ze yin ya ra-
dıl ma sı ilə bağ lı xa ti rə lə ri nin bi rin də 
be lə de yir: “Ağ da mı ma şın la gə zər kən 
bö yük bir xa ra ba bi na ya rast gə lib da-
yan dım. Bu, İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
il lə rin də bü tün ra yo na xid mət edən 
köh nə “Od də yir ma nı”nın bi na sı idi. 
Son ra lar is ti fa də olun ma dı ğın dan da-
ğıl sa da, bir za man lar bü tün sa kin lə ri 
çö rək lə tə min edən, ac lıq dan qo ru yan 
bir ob yekt ol du ğun dan, mü qəd dəs 
bi lə rək ona to xun ma mış dı lar. Bər pa 
et dik, ət ra fı abad laş dır dıq və mu zey-
də yir ma nı işə sal dıq. Ya nın da xü su si 
“Sün bül” ka fe si is ti fa də yə ve ril di. Bu-
ra da üyü dül müş Ağ dam buğ da sı nın 
unun dan tən dir çö rə yi bi şi ri lib ka fe də 
əha li yə sa tı lır, zi ya rət çi lə rə hə min 
çö rək lə mo tal pen di ri, şi rin çay, ko fe 

ve ri lir di. Çö rək Mu ze yi az bir vaxt da 
bö yük şöh rət qa zan dı...”

Mu ze yin yer ləş di yi, bü tün Qa ra-
bağ da “Od də yir ma nı” adı ilə ta nı nan 
bi na XIX əs rin son la rın da Pe ter burq da 
ali mü hən dis lik təh si li alan Ağ da mın 
Se yid li kən din dən ta nın mış bir nəs lin 
nü ma yən də si olan Mə həm məd Qa ra-
yev tə rə fin dən ti kil miş dir. İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si za ma nı bu də yir man şə hər 
sa kin lə ri nin ümid ye ri ol muş du. Ma-
zut la iş lə yən də yir man bü tün Ağ da mı 
nəin ki un la, hət a ener ji ilə də tə min 
edir miş. Də yir ma nı ilk iş lə dən Mə həm-
məd ad lı şəxs olub, son ra lar bu ənə nə ni 
As tan ad lı yer li sa kin da vam et di rib. 
Də yir man bər pa edi lib mu ze yə çev ri-
lən dən son ra da mu zey də də yir man çı 
işi ni ilk ola raq As tan ki şi ye ri nə ye ti rib. 

1982-ci il dən də yir man da baş la yan 
tə mir-bər pa iş lə ri yer li mü tə xəs sis lər 
tə rə fin dən ic ra olun muş dur. Mu ze-
yin bü tün tər ti bat iş lə ri Mə də niy yət 
Na zir li yi nin o vaxt kı əmək da şı, yə hi di 
əsil li E.G.Krup ki nin rəh bər lik et di yi 6 
nə fər lik bə dii tər ti bat qru pu tə rə fin dən 
ye ri nə ye ti ri lir. Bər pa iş lə rin də Ağ dam 
Dəz gah qa yır ma Za vo dun da iş lə miş 
on lar ca ra yon sa ki ni ya xın dan iş ti rak 
edir, bü tün və sait yer li im kan lar he sa-
bı na - Ra yon Mə də niy yət Şö bə si nin, 

Ag dam İs teh lak Cə miy yə ti nin, Ag dam 
Ta xıl Məh sul la rı Kom bi na tı nın ma liy yə 
və saiti ilə hə ya ta ke çi ri lir. Hər bir ağ-
dam lı mu ze yə öz töh fə si ni ver mək üçün 
can-baş la kö mək gös tər mə yə ça lı şır. Nə-
ha yət, 1983-cü il no yab rın 25-də mu zey 
ilk zi ya rət çi lə ri ni qə bul edir. 

3 əsas böl mə dən iba rət mu ze yin 
gi ri şi bir ba şa eks po zi si ya sər gi si za lı na 
açı lır, ümu mi lik də 110 kv/m. həc min də 
iki sər gi za lı möv cud olan mu zey də ki 
də yir man isə 1987-ci il də tam iş lək və-
ziy yə tə gə ti ri lir.

Mu zey Azər bay can  döv lə ti tə rə-
fin dən yer li mə də niy yət abi də si ki mi 
qo run muş dur. Çö rək Mu ze yi nin gə-
lə cək də el mi mər kə zə çev ril mə si, əkin 
sa hə si nin ay rıl ma sı, bu ra da yer li buğ da 
növ lə ri nin əkil mə si, nü ma yi şi və çö rək 
bi şi ri lə rək sa tı şa çı xa rıl ma sı üçün ge niş 
fəaliy yət proq ra mı nə zər də tu tul muş du.

Çörək haqqı 
Tanrı haqqı 
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Bü tün si vil mə də niy yət be şik-
lə rin də ol du ğu ki mi, Azər bay can 
xal qın da da mü qəd dəs çö rə yə hör-
mət və eh ti ram kök lü bir ənə nə, qan 
yad da şı na hop muş bir də yər dir. Bu, 
bü tün dövr lər də be lə olub. “Çö rə yin 
bə rə kə ti haq qı” - bi zə ilk and ki mi 
aşı la nıb. Hər bi ri miz dil aç ma ğa, ayaq 
tut ma ğa baş la dı ğı mız an dan “çö rə yi 
ye rə at maz lar, tap da la maz lar, çö rək 
mü qəd dəs dir, ona xə ya nət et mək gü-
nah dır” öyüd-nə si hət lə ri ilə bö yü mü-
şük. Çö rə yə qar şı hör mət siz lik edə nin 
aqi bə ti nin heç vaxt yax şı ol ma dı ğı nın 
də fə lər lə şa hi di ol mu şuq. Xal qı mız da 
bu mü qəd dəs ne mə tə eh ti ram ol duq ca 
də rin dir. 

Çö rə yin ta ri xi bə şə riy yə tin ya ran-
dı ğı gün dən baş la yır. Bu gün dün-
ya nın elə bir öl kə si yox dur ki, ora da 
apa rı lan ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı 
çö rək lə bağ lı əla mət lə rə rast gə lin-
mə sin. Bu qud sal ne mə ti da ha əziz 

tut maq, onun hik mə ti ilə bağ lı ənə nə-
lə ri sağ lam bir şə kil də gə lə cək nə sil-
lə rə ötür mək və bu də yə ri da ha ge niş 
və məz mun lu təb liğ et mək məq sə di 
ilə ötən əsr dən eti ba rən bə zi öl kə lər-
də qiy mət li mu zey lər ya ra dıl ma ğa 
baş la dı. İlk rəs mi döv lət sta tu su alan 
mu zey lər dən bi ri də Qa ra ba ğın gö zəl 
in ci si olan Ağ dam da ya ra dıl dı. Bu 
Çö rək Mu ze yi dün ya da say ca ikin ci si, 
keç miş SS Rİ mə ka nın da isə bir ilk idi; 
Şərq dün ya sın da isə hə lə də ye ga nə 
mu zey ola raq qal maq da dır. Mu ze yin 
ya ra dıl ma sın da əsas məq səd in san lar-
da çö rə yə və bi çin çi əmə yi nə hör mət 
və eh ti ram his si ni aşı la maq, qə dim 
ənə nə lə ri ya şat maq ol muş du. 

Təəs süf ki, XX əs rin son la rın da 
səs-so ra ğı bü tün dün ya ya ya yı lan, 
ağ dam lı lar üçün doğ ma mə ka na, and 
ye ri nə, bu yur dun sim vo lu na çev ri lən 
mu ze yin ta le yi də Qa ra ba ğın ta le yi 
ki mi keş mə keş li ol du. 

Ağ dam Çö rək Mu ze yi
Mu zey 1980-ci il də Ag dam Ra yon 

Par ti ya Ko mi tə si nin bi rin ci ka ti bi se çi-
lən Sa dıq Mur tu za ye vin tə şəb bü sü ilə 
ya ra dıl mış dı. O, özü mu ze yin ya ra-
dıl ma sı ilə bağ lı xa ti rə lə ri nin bi rin də 
be lə de yir: “Ağ da mı ma şın la gə zər kən 
bö yük bir xa ra ba bi na ya rast gə lib da-
yan dım. Bu, İkin ci Dün ya mü ha ri bə si 
il lə rin də bü tün ra yo na xid mət edən 
köh nə “Od də yir ma nı”nın bi na sı idi. 
Son ra lar is ti fa də olun ma dı ğın dan da-
ğıl sa da, bir za man lar bü tün sa kin lə ri 
çö rək lə tə min edən, ac lıq dan qo ru yan 
bir ob yekt ol du ğun dan, mü qəd dəs 
bi lə rək ona to xun ma mış dı lar. Bər pa 
et dik, ət ra fı abad laş dır dıq və mu zey-
də yir ma nı işə sal dıq. Ya nın da xü su si 
“Sün bül” ka fe si is ti fa də yə ve ril di. Bu-
ra da üyü dül müş Ağ dam buğ da sı nın 
unun dan tən dir çö rə yi bi şi ri lib ka fe də 
əha li yə sa tı lır, zi ya rət çi lə rə hə min 
çö rək lə mo tal pen di ri, şi rin çay, ko fe 

ve ri lir di. Çö rək Mu ze yi az bir vaxt da 
bö yük şöh rət qa zan dı...”

Mu ze yin yer ləş di yi, bü tün Qa ra-
bağ da “Od də yir ma nı” adı ilə ta nı nan 
bi na XIX əs rin son la rın da Pe ter burq da 
ali mü hən dis lik təh si li alan Ağ da mın 
Se yid li kən din dən ta nın mış bir nəs lin 
nü ma yən də si olan Mə həm məd Qa ra-
yev tə rə fin dən ti kil miş dir. İkin ci Dün ya 
mü ha ri bə si za ma nı bu də yir man şə hər 
sa kin lə ri nin ümid ye ri ol muş du. Ma-
zut la iş lə yən də yir man bü tün Ağ da mı 
nəin ki un la, hət a ener ji ilə də tə min 
edir miş. Də yir ma nı ilk iş lə dən Mə həm-
məd ad lı şəxs olub, son ra lar bu ənə nə ni 
As tan ad lı yer li sa kin da vam et di rib. 
Də yir man bər pa edi lib mu ze yə çev ri-
lən dən son ra da mu zey də də yir man çı 
işi ni ilk ola raq As tan ki şi ye ri nə ye ti rib. 

1982-ci il dən də yir man da baş la yan 
tə mir-bər pa iş lə ri yer li mü tə xəs sis lər 
tə rə fin dən ic ra olun muş dur. Mu ze-
yin bü tün tər ti bat iş lə ri Mə də niy yət 
Na zir li yi nin o vaxt kı əmək da şı, yə hi di 
əsil li E.G.Krup ki nin rəh bər lik et di yi 6 
nə fər lik bə dii tər ti bat qru pu tə rə fin dən 
ye ri nə ye ti ri lir. Bər pa iş lə rin də Ağ dam 
Dəz gah qa yır ma Za vo dun da iş lə miş 
on lar ca ra yon sa ki ni ya xın dan iş ti rak 
edir, bü tün və sait yer li im kan lar he sa-
bı na - Ra yon Mə də niy yət Şö bə si nin, 

Ag dam İs teh lak Cə miy yə ti nin, Ag dam 
Ta xıl Məh sul la rı Kom bi na tı nın ma liy yə 
və saiti ilə hə ya ta ke çi ri lir. Hər bir ağ-
dam lı mu ze yə öz töh fə si ni ver mək üçün 
can-baş la kö mək gös tər mə yə ça lı şır. Nə-
ha yət, 1983-cü il no yab rın 25-də mu zey 
ilk zi ya rət çi lə ri ni qə bul edir. 

3 əsas böl mə dən iba rət mu ze yin 
gi ri şi bir ba şa eks po zi si ya sər gi si za lı na 
açı lır, ümu mi lik də 110 kv/m. həc min də 
iki sər gi za lı möv cud olan mu zey də ki 
də yir man isə 1987-ci il də tam iş lək və-
ziy yə tə gə ti ri lir.

Mu zey Azər bay can  döv lə ti tə rə-
fin dən yer li mə də niy yət abi də si ki mi 
qo run muş dur. Çö rək Mu ze yi nin gə-
lə cək də el mi mər kə zə çev ril mə si, əkin 
sa hə si nin ay rıl ma sı, bu ra da yer li buğ da 
növ lə ri nin əkil mə si, nü ma yi şi və çö rək 
bi şi ri lə rək sa tı şa çı xa rıl ma sı üçün ge niş 
fəaliy yət proq ra mı nə zər də tu tul muş du.

Çörək haqqı 
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122      NOYABR-DEKABR, 2021  MİLLİ MƏCLİS  |  123   

İQAMƏTGAH İQAMƏTGAH

Mu ze yin ilk di rek to ru ta nın mış te le-
jur na list Al lah ver di Əsə dov ol muş dur. 
Son ra Ağ dam 4 nöm rə li or ta mək tə bin 
müəl li mi iş lə miş Ofel ya Zey na lo va, 
AzTV-nin şö bə re dak to ru və zi fə sin də 
ça lış mış Ni ya zi Qu li yev, ən so nun cu isə 
Ha fiz Əli yev bu və zi fə ni ic ra et miş lər.

Hə min il lər də Ağ dam da ke çi ri lən 
“Na tə van” Qız lar Bay ra mı, “Xa rıbül-
bül” Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı məhz 
mu ze yə ba xış la baş la yır dı. Çö rək Mu-
ze yi nin fəaliy yə ti san ki Ağ da ma ikin ci 
nə fəs, ye ni ruh gə tir miş di. Mu ze yin 
fəaliy yə ti 1991-ci ilin so nu na dək da vam 
edib...

Eks po nat Fon du
Ağ dam Çö rək Mu ze yin də 2800-dən 

ar tıq müx tə lif növ mil li və di gər xalq-
la rın spe si fik çö rək-bul ka mə mu lat la rı, 
ta xıl çe şid lə ri, əkin çi lik alət lə ri, on la rın 
ta ri xi haq qın da mə lu mat lar və eks po-
nat lar nü ma yiş et di ril miş dir. Sər gi də 
keç miş SS Rİ-nin pay taxt şə hər lə rin də 
və Azər bay ca nın müx tə lif böl gə lə rin də 
bi şi ri lən 300-dən ar tıq çö rək nu mu nə si, 
qə dim kü pə lər, ta xıl əki nin də is ti fa də 
olu nan ko tan və xış nü mu nə lə ri, əra zi-
dən ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı ta pıl mış 
çö rək is teh sa lı na aid əş ya lar da sər gi-
lən miş dir. La kin mul ya jı ol ma dı ğın dan 
tez sı ra dan çı xan çö rək növ lə ri sər gi dən 
dər hal yı ğış dı rı lır mış. Za qa ta la dan 
mu ze yə hə diy yə olu nan buğ da dan ha-
zır lan mış Azər bay can xə ri tə si mu ze yin 

ən qiy mət li eks po nat la rın dan bi ri he sab 
olu nub. 

Eks po nat fon du nun top lan ma sın da 
da ra yon əha li si nin bö yük xid mət lə ri 
var dı. Hət a Ağ dam da ke çi ri lən bü tün 
şən lik lər də öz fay to nu ilə ön də ge dən 
Bəh mən ki şi se vim li fay to nu nu eks-
po nat ki mi mu ze yə ba ğış la yıb. Hə min 
dövr mu zey də nü ma yiş olu nan eks po-
nat la rın 300-ə qədəri mu ze yi zi ya rə tə 
gə lən əc nə bi qo naq lar tə rə fin dən hə diy-
yə edil miş di. Bu eks po nat la rın ara sın da 
ən məş hu ru Sankt-Pe ter burq şə hə rin dən 
olan Qa li na Ko na ye va ad lı bir qa dı nın 
mu ze yə hə diy yə et di yi “blo ka da çö rə yi” 
idi. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si za ma nı 
uzun müd dət al man la rın mü ha si rə sin də 
qa lan Le ninq ra dın əha li si nə adam ba-
şı gün də lik çö rək nor ma sı ola raq 125 
qram lıq qa ra çö rək ve ri lir miş. Ko na ye va 
hə min gün lər də rəh mə tə get miş kör pə 
qı zı nın çö rək pa yı nı xü su si ya di gar 
ki mi qo ru yub sax la yıb mış. Ru si ya nın 
Mər kə zi Te le vi zi ya sın da Ağ dam Çö rək 
Mu ze yi ilə bağ lı Al lah ver di Əsə do vun 
ha zır la dı ğı sü jet efi rə get dik dən son ra 
Qa li na Ko na ye va Azər bay ca na sə fə rə 
gə lir. Ağ da ma ge də rək Çö rək Mu ze yi ni 
zi ya rət edir və qı zı nın son çö rək ti kə si ni 
mu ze yə ba ğış la yır.

Mu ze yin ilk di rek to ru Al lah ver di 
Əsə do vun o vaxt kı SS Rİ-nin mü va fiq 
qu rum la rı ilə apar dı ğı ya zış ma lar nə ti-
cə sin də mu ze yə o za man lar üçün na dir 
eks po nat sa yı lan “kos mo navt çö rə yi” 

də hə diy yə olun muş du. Mosk va nın 
“Zvezd nıy qo ro dok” şə hər ci yin dən 
gön də ri lən və kos mo su do la nıb gə lən 
bu çö rək nü mu nə lə ri mu zey də bö yük 
də yə rə ma lik idi və son gü nə dək xü su si 
diq qət lə qo ru nub sax la nıl mış dı. 

Mu zey də nü ma yiş olun maq üçün 
res pub li ka nın bü tün böl gə lə rin dən 
çö rək növ lə ri top lan mış dı. Gə də bəy 
ra yo nu nun sa kin lə ri qə dim ta ri xə ma lik 
16 əkin çi lik ava dan lı ğı nı mu ze yin Eks-
po nat Fon du na hə diy yə et miş di lər. Bu-
ra da ən çox diq qət çə kən eks po nat lar dan 
bi ri də şə hər mək təb li lə rin dən bi ri nin 
ha zır la ya raq mu ze yə hə diy yə et di yi “Su 
də yir ma nı” ma ke ti ol muş dur.

Mu zey eks po nat la rı içə ri sin də ən qə-
di mi era mız dan əv vəl VII min ni li yə aid 
olan daş laş mış buğ da də nə lə ri idi. Buğ-
da nı mu ze yə aka de mik İmam Mus ta fa-
yev təq dim et miş di. Bu buğ da də nə lə ri 
Ağ da mın Əfət li kən di əra zi sin də olan 
Ça la ğan tə pə də ki ar xeolo ji qa zın tı lar 
nə ti cə sin də ta pıl mış dı.

Mu ze yin ya ra dıl ma sın da xü su si xid-
mət lə ri olan in san lar dan bi ri də uzun 
il lər Ag dam Mə də niy yət Şö bə si nin 
mü di ri iş lə miş, “Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si”, Mil li Məc li sin sa biq de pu ta tı 
Çim naz Əli ye va idi. Bu mü qəd dəs mə-
ka nın ya ran ma sı ilə bağ lı xa ti rə lə rin də 
Çim naz xa nım de yir: “Sa dıq Mur tu za-
yev o vaxt “İz ves ti ya” qə ze tin də ge dən 
bir mə lu ma tı oxu duq dan son ra mə ni 
ya nı na ça ğıt dır dı. Mə lu mat da Al ma ni-
ya nın Ulm şə hə rin də ya ra dı lan Çö rək 
Mu ze yi ba rə sin də ya zı lır dı. Bu, Sa dıq 
müəl li min  köh nə “Od də yir ma nı”nın 
ye rin də be lə bir Çö rək Mu ze yi nin ya-
ra dıl ma sı ide ya sı nı or ta ya çı xar mış dı. 
Sa dıq müəl li min fik ri nəin ki mən, ha mı 
tə rə fin dən dəs tək lən di. Çö rək Mu ze-
yi nin  tə mir-bər pa sı ilə bağ lı apa rı lan 
iş lə rin ha mı sı yer li im kan lar he sa bı na 
hə ya ta ke çi ril di. Ma liy yə ilə bag lı mər-
kə zə mü ra ciət edil mə di. 

O vaxt mu ze yin ştat cəd və li nə  də-
yir man çı şta tı da sa lın mış dı. Bu nun əsas 
sə bə bi məhz də yir ma nı iş lək və ziy yət də 
sax la maq və ha zır məh sul la rı qo naq la ra 
təq dim et mək idi. Bu mu zey mə nə öv la-
dım ki mi doğ ma idi. Ora hər bir ağ dam-
lı zəh mət çək miş, can qoy muş du... 

Çö rək Mu ze yi mən fur er mə ni lə-
rin 1992-ci il av qust ayı nın 12-də at dı ğı 
“Qrad” mər mi sin dən alı şıb ya nar kən 
yo lun əks tə rə fin də du rub göz ya şı axı-
da-axı da bu yan ğı nı iz lə yir dim...”

Er mə ni xain lə ri nin Ag dam Çö rək 
Mu ze yi ni hə dəf al dı ğı mər mi dü şən 
za man güc lü yan ğın baş ve rir. Də yir ma-
nın ta va nı tax ta ma te rialın dan ha zır lan-
dı ğın dan tez alı şır və bir saat ər zin də 
mu zey ya nıb kü lə dö nür. 

1987-ci il də SS Rİ rəh bər li yi nə gə-
ti ri lən Mi xail Qor ba ço vun ide ya sı ilə 
öl kə də ge niş vü sət alan “pe rest roy-
ka”nın il kin nə ti cə si ola raq it i fa qa da xil 
olan res pub li ka lar da çö rək qıt lı ğı hiss 
edil mə yə baş la yan da bu çə tin li yin ara-
dan qal dı rıl ma sı na öz töh fə si ni ver mək 
məq sə di ilə məhz Çim naz Əli ye va nın 
kö mək li yi ilə Çö rək Mu ze yin də ki də yir-
man iş lək və ziy yə tə gə ti ri lir. Son ra kı il 
ya rım ər zin də də yir man həm Ağ da mın, 
həm də qon şu ra yon la rın sa kin lə ri nə 
tə mən na sız xid mət gös tə rir.

Məş hur mo zaika
Ağ dam ra yo nu nun bi rin ci ka ti bi 

Sa dıq Mur tu za yev mu zey də apa rı lan 
tə mir-bər pa iş lə ri nə çox diq qət lə ya na-
şıb və bü tün mə qam la rı çox say lı mü-
za ki rə lər dən son ra hə ya ta ke çi rir miş. 
Mu ze yin hər bir eks po zi si ya sı, di var lar-
da kı or na ment lər, şü şə dən və daş dan 
ha zır lan mış na xış lar, hət a çıl çı raq lar 
be lə xü su si həs sas lıq la quraşdırılmışdı. 
Çö rək Mu ze yi nin fa sa dın da kı məş hur 
mo zaika nın ide ya sı nı da Sa dıq müəl lim 
özü dü şü nüb müş. 

Azər bay can Pre zi den ti, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li-
yi, şü caət li Azər bay can Or du su nun 
səy lə ri nə ti cə sin də ötən il iş ğal al tın da 
olan tor paq la rı mız azad edil di. Ağ-
da mın da şı daş üs tün də qal ma mış dı. 
Öl kə baş çı mız Ağ da ma ilk sə fə rin də 
be lə bir söz iş lət di: “San ki bu ra dan 
vəh şi qə bi lə lər ke çib.” Bu xa ra ba lı ğa 
tək cə bir əsr lik ta le yi olan və onun 30 
ili ni öz doğ ma la rı nın üzü nə həs rət 
qa lan də yir man-mu ze yin fa sa dı və 
onun üzə rin də ki gü nəş şə fəq lə ri nin və 
buğ da də nə lə ri nin rən gi ilə bə zən miş 
mo zaika sı rəng qa tır. Mö cü zə ki mi 

gö rün sə də, pan no əv vəl ki şux lu ğu nu 
qo ru yub sax la ya bi lib. Mo zaika nın da-
ğıl ma ma sı san ki bir hik mət dir. 

Bu gün Ağ da mın er mə ni lər tə rə fin-
dən vi ran edi lən xa ra ba lıq la rı ara sın-
da doğ ma ev-eşik lə ri nin, kü çə lə ri nin, 
da lan la rı nın, yurd la rı nın izi ni, səm ti ni 
tap ma ğa ça lı şan yer li sa kin lə rin hər 
bi ri eti raf edir ki, Çö rək Mu ze yi nin od-
dan-alov dan sa la mat çı xan bu pan no-
mo zaika sı on la ra bu pro ses də doğ ru 
bir is ti qa mət gös tər miş olur. 

Mo zaika nın müəl li fi Əzim Əzim-
za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bi nin, 
Mu xi na adı na Le ninq rad Ali Rəs sam-
lıq-Sə na ye İns ti tu tu nun mə zu nu olan 
ağ dam lı Za kir Rüs tə mov dur. Rəs sam-
di zay ner xa ti rə lə rin də al tı ya şın da 
olar kən qar da şı ilə bir lik də “Od də yir-
man”ın dan üyü dül müş un gə tir mə si ni 
hə lə də unut ma mış və bu mu ze yin 
ona hər za man ən əziz yer ol du ğu nu 
bil dir miş dir. 

1982-ci il də Rəs sam lar İt i fa qı nın 
Bə dii Fon dun da ça lı şan Za kir müəl lim 
yay is ti ra hə ti üçün doğ ma Ağ da ma 
gə lir. Ona bil di ri lir ki, köh nə “Od də-
yir ma nı”nın is ti fa də siz qa lan bi na sın-
da Çö rək Mu ze yi ya ra dı la caq. Rəs sa mı 
ya xın dan ta nı yan in san lar Mə də niy yət 
Şö bə si nin mü di ri Çim naz Əli ye va ya 
Za kir Rüs tə mo vun fit ri is te da da ma lik 
ol ma sı ba rə də mə lu mat ve rir lər və 
Çim naz xa nı mın sə yi nə ti cə sin də ağ-
dam lı rəs sam bu işə cəlb edi lir. 

Za kir Rüs tə mo vun xa ti rə lə ri: “Də-
yir ma nın de mək olar ki, qu ru di var la rı 
qal mış dı. Çim naz xa nım la bir lik də 
ra yo nun bi rin ci ka ti bi Sa dıq Mur tu za-
yev lə gö rüş düm və o, mə nə töv si yə lə-
ri ni ver di. Bir həf tə yə bü tün es kiz lə ri 
ha zır elə dim. Əmin lik lə de yə bi lə rəm 
ki, Çö rək Mu ze yi nin hər bir de ta lın-
da mə nim də əmə yim var dı. Məş hur 
pan no-mo zaika üzə rin də xey li iş lə dik. 
Onu xü su si rəng li daş lar dan is ti fa də 
edə rək yığ dıq və da ha çox buğ da rən-
gi nə ox şar sa rı-qı zı lı rəng ça lar la rı na 
üs tün lük ver dik. Ora da məh sul bay-
ra mı, Ağ dam da ye tiş di ri lən ne mət lər, 
saz-söz, mu si qi ele ment lə ri, zəh mət keş 
in san la rın se vin ci əks olu nur du. Mu-
ze yin içə ri sin də də yir ma nın ab-ha va sı-
na uy ğun ke ra mik löv hə lər  dü zəlt miş-
dim ki, hər bi ri nin öz adı və mə na sı 
var idi. Da xi li di zayn iş lə ri tam ba şa 
çat dıq dan son ra ona bi ti şik “Sün bül” 
ka fe si nin tər ti ba tı nı hə ya ta ke çir dik. 
Ka fe üçün şü şə dən la yi hə lən dir di yim 
mo zaika lar Ba kı da ha zır lan dı. 

Çö rək Mü ze yi ni ya ra dı cı lı ğı mın 
şah əsə ri he sab edi rəm. Fəxr edi rəm ki, 
mə nim də ora da xid mə tim var. Ar tıq 
igid oğul la rı mı zın şü caəti sa yə sin də Qa-
ra bağ tor pa ğı - Ağ dam xain düş mən lər-
dən tə miz lə nib. Ən bö yük ar zum Çö rək 
Mu ze yi nin ye ni dən bər pa edil mə si və 
mə nim də bu pro se sə qa tıl ma ğım dır. 
Sə bir siz lik lə göz lə yi rəm...”

 Qə rən fil Man su ro va
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Mu ze yin ilk di rek to ru ta nın mış te le-
jur na list Al lah ver di Əsə dov ol muş dur. 
Son ra Ağ dam 4 nöm rə li or ta mək tə bin 
müəl li mi iş lə miş Ofel ya Zey na lo va, 
AzTV-nin şö bə re dak to ru və zi fə sin də 
ça lış mış Ni ya zi Qu li yev, ən so nun cu isə 
Ha fiz Əli yev bu və zi fə ni ic ra et miş lər.

Hə min il lər də Ağ dam da ke çi ri lən 
“Na tə van” Qız lar Bay ra mı, “Xa rıbül-
bül” Bey nəl xalq Mu si qi Fes ti va lı məhz 
mu ze yə ba xış la baş la yır dı. Çö rək Mu-
ze yi nin fəaliy yə ti san ki Ağ da ma ikin ci 
nə fəs, ye ni ruh gə tir miş di. Mu ze yin 
fəaliy yə ti 1991-ci ilin so nu na dək da vam 
edib...

Eks po nat Fon du
Ağ dam Çö rək Mu ze yin də 2800-dən 

ar tıq müx tə lif növ mil li və di gər xalq-
la rın spe si fik çö rək-bul ka mə mu lat la rı, 
ta xıl çe şid lə ri, əkin çi lik alət lə ri, on la rın 
ta ri xi haq qın da mə lu mat lar və eks po-
nat lar nü ma yiş et di ril miş dir. Sər gi də 
keç miş SS Rİ-nin pay taxt şə hər lə rin də 
və Azər bay ca nın müx tə lif böl gə lə rin də 
bi şi ri lən 300-dən ar tıq çö rək nu mu nə si, 
qə dim kü pə lər, ta xıl əki nin də is ti fa də 
olu nan ko tan və xış nü mu nə lə ri, əra zi-
dən ar xeolo ji qa zın tı lar za ma nı ta pıl mış 
çö rək is teh sa lı na aid əş ya lar da sər gi-
lən miş dir. La kin mul ya jı ol ma dı ğın dan 
tez sı ra dan çı xan çö rək növ lə ri sər gi dən 
dər hal yı ğış dı rı lır mış. Za qa ta la dan 
mu ze yə hə diy yə olu nan buğ da dan ha-
zır lan mış Azər bay can xə ri tə si mu ze yin 

ən qiy mət li eks po nat la rın dan bi ri he sab 
olu nub. 

Eks po nat fon du nun top lan ma sın da 
da ra yon əha li si nin bö yük xid mət lə ri 
var dı. Hət a Ağ dam da ke çi ri lən bü tün 
şən lik lər də öz fay to nu ilə ön də ge dən 
Bəh mən ki şi se vim li fay to nu nu eks-
po nat ki mi mu ze yə ba ğış la yıb. Hə min 
dövr mu zey də nü ma yiş olu nan eks po-
nat la rın 300-ə qədəri mu ze yi zi ya rə tə 
gə lən əc nə bi qo naq lar tə rə fin dən hə diy-
yə edil miş di. Bu eks po nat la rın ara sın da 
ən məş hu ru Sankt-Pe ter burq şə hə rin dən 
olan Qa li na Ko na ye va ad lı bir qa dı nın 
mu ze yə hə diy yə et di yi “blo ka da çö rə yi” 
idi. İkin ci Dün ya mü ha ri bə si za ma nı 
uzun müd dət al man la rın mü ha si rə sin də 
qa lan Le ninq ra dın əha li si nə adam ba-
şı gün də lik çö rək nor ma sı ola raq 125 
qram lıq qa ra çö rək ve ri lir miş. Ko na ye va 
hə min gün lər də rəh mə tə get miş kör pə 
qı zı nın çö rək pa yı nı xü su si ya di gar 
ki mi qo ru yub sax la yıb mış. Ru si ya nın 
Mər kə zi Te le vi zi ya sın da Ağ dam Çö rək 
Mu ze yi ilə bağ lı Al lah ver di Əsə do vun 
ha zır la dı ğı sü jet efi rə get dik dən son ra 
Qa li na Ko na ye va Azər bay ca na sə fə rə 
gə lir. Ağ da ma ge də rək Çö rək Mu ze yi ni 
zi ya rət edir və qı zı nın son çö rək ti kə si ni 
mu ze yə ba ğış la yır.

Mu ze yin ilk di rek to ru Al lah ver di 
Əsə do vun o vaxt kı SS Rİ-nin mü va fiq 
qu rum la rı ilə apar dı ğı ya zış ma lar nə ti-
cə sin də mu ze yə o za man lar üçün na dir 
eks po nat sa yı lan “kos mo navt çö rə yi” 

də hə diy yə olun muş du. Mosk va nın 
“Zvezd nıy qo ro dok” şə hər ci yin dən 
gön də ri lən və kos mo su do la nıb gə lən 
bu çö rək nü mu nə lə ri mu zey də bö yük 
də yə rə ma lik idi və son gü nə dək xü su si 
diq qət lə qo ru nub sax la nıl mış dı. 

Mu zey də nü ma yiş olun maq üçün 
res pub li ka nın bü tün böl gə lə rin dən 
çö rək növ lə ri top lan mış dı. Gə də bəy 
ra yo nu nun sa kin lə ri qə dim ta ri xə ma lik 
16 əkin çi lik ava dan lı ğı nı mu ze yin Eks-
po nat Fon du na hə diy yə et miş di lər. Bu-
ra da ən çox diq qət çə kən eks po nat lar dan 
bi ri də şə hər mək təb li lə rin dən bi ri nin 
ha zır la ya raq mu ze yə hə diy yə et di yi “Su 
də yir ma nı” ma ke ti ol muş dur.

Mu zey eks po nat la rı içə ri sin də ən qə-
di mi era mız dan əv vəl VII min ni li yə aid 
olan daş laş mış buğ da də nə lə ri idi. Buğ-
da nı mu ze yə aka de mik İmam Mus ta fa-
yev təq dim et miş di. Bu buğ da də nə lə ri 
Ağ da mın Əfət li kən di əra zi sin də olan 
Ça la ğan tə pə də ki ar xeolo ji qa zın tı lar 
nə ti cə sin də ta pıl mış dı.

Mu ze yin ya ra dıl ma sın da xü su si xid-
mət lə ri olan in san lar dan bi ri də uzun 
il lər Ag dam Mə də niy yət Şö bə si nin 
mü di ri iş lə miş, “Əmək dar mə də niy yət 
iş çi si”, Mil li Məc li sin sa biq de pu ta tı 
Çim naz Əli ye va idi. Bu mü qəd dəs mə-
ka nın ya ran ma sı ilə bağ lı xa ti rə lə rin də 
Çim naz xa nım de yir: “Sa dıq Mur tu za-
yev o vaxt “İz ves ti ya” qə ze tin də ge dən 
bir mə lu ma tı oxu duq dan son ra mə ni 
ya nı na ça ğıt dır dı. Mə lu mat da Al ma ni-
ya nın Ulm şə hə rin də ya ra dı lan Çö rək 
Mu ze yi ba rə sin də ya zı lır dı. Bu, Sa dıq 
müəl li min  köh nə “Od də yir ma nı”nın 
ye rin də be lə bir Çö rək Mu ze yi nin ya-
ra dıl ma sı ide ya sı nı or ta ya çı xar mış dı. 
Sa dıq müəl li min fik ri nəin ki mən, ha mı 
tə rə fin dən dəs tək lən di. Çö rək Mu ze-
yi nin  tə mir-bər pa sı ilə bağ lı apa rı lan 
iş lə rin ha mı sı yer li im kan lar he sa bı na 
hə ya ta ke çi ril di. Ma liy yə ilə bag lı mər-
kə zə mü ra ciət edil mə di. 

O vaxt mu ze yin ştat cəd və li nə  də-
yir man çı şta tı da sa lın mış dı. Bu nun əsas 
sə bə bi məhz də yir ma nı iş lək və ziy yət də 
sax la maq və ha zır məh sul la rı qo naq la ra 
təq dim et mək idi. Bu mu zey mə nə öv la-
dım ki mi doğ ma idi. Ora hər bir ağ dam-
lı zəh mət çək miş, can qoy muş du... 

Çö rək Mu ze yi mən fur er mə ni lə-
rin 1992-ci il av qust ayı nın 12-də at dı ğı 
“Qrad” mər mi sin dən alı şıb ya nar kən 
yo lun əks tə rə fin də du rub göz ya şı axı-
da-axı da bu yan ğı nı iz lə yir dim...”

Er mə ni xain lə ri nin Ag dam Çö rək 
Mu ze yi ni hə dəf al dı ğı mər mi dü şən 
za man güc lü yan ğın baş ve rir. Də yir ma-
nın ta va nı tax ta ma te rialın dan ha zır lan-
dı ğın dan tez alı şır və bir saat ər zin də 
mu zey ya nıb kü lə dö nür. 

1987-ci il də SS Rİ rəh bər li yi nə gə-
ti ri lən Mi xail Qor ba ço vun ide ya sı ilə 
öl kə də ge niş vü sət alan “pe rest roy-
ka”nın il kin nə ti cə si ola raq it i fa qa da xil 
olan res pub li ka lar da çö rək qıt lı ğı hiss 
edil mə yə baş la yan da bu çə tin li yin ara-
dan qal dı rıl ma sı na öz töh fə si ni ver mək 
məq sə di ilə məhz Çim naz Əli ye va nın 
kö mək li yi ilə Çö rək Mu ze yin də ki də yir-
man iş lək və ziy yə tə gə ti ri lir. Son ra kı il 
ya rım ər zin də də yir man həm Ağ da mın, 
həm də qon şu ra yon la rın sa kin lə ri nə 
tə mən na sız xid mət gös tə rir.

Məş hur mo zaika
Ağ dam ra yo nu nun bi rin ci ka ti bi 

Sa dıq Mur tu za yev mu zey də apa rı lan 
tə mir-bər pa iş lə ri nə çox diq qət lə ya na-
şıb və bü tün mə qam la rı çox say lı mü-
za ki rə lər dən son ra hə ya ta ke çi rir miş. 
Mu ze yin hər bir eks po zi si ya sı, di var lar-
da kı or na ment lər, şü şə dən və daş dan 
ha zır lan mış na xış lar, hət a çıl çı raq lar 
be lə xü su si həs sas lıq la quraşdırılmışdı. 
Çö rək Mu ze yi nin fa sa dın da kı məş hur 
mo zaika nın ide ya sı nı da Sa dıq müəl lim 
özü dü şü nüb müş. 

Azər bay can Pre zi den ti, Ali Baş 
Ko man dan İl ham Əli ye vin rəh bər li-
yi, şü caət li Azər bay can Or du su nun 
səy lə ri nə ti cə sin də ötən il iş ğal al tın da 
olan tor paq la rı mız azad edil di. Ağ-
da mın da şı daş üs tün də qal ma mış dı. 
Öl kə baş çı mız Ağ da ma ilk sə fə rin də 
be lə bir söz iş lət di: “San ki bu ra dan 
vəh şi qə bi lə lər ke çib.” Bu xa ra ba lı ğa 
tək cə bir əsr lik ta le yi olan və onun 30 
ili ni öz doğ ma la rı nın üzü nə həs rət 
qa lan də yir man-mu ze yin fa sa dı və 
onun üzə rin də ki gü nəş şə fəq lə ri nin və 
buğ da də nə lə ri nin rən gi ilə bə zən miş 
mo zaika sı rəng qa tır. Mö cü zə ki mi 

gö rün sə də, pan no əv vəl ki şux lu ğu nu 
qo ru yub sax la ya bi lib. Mo zaika nın da-
ğıl ma ma sı san ki bir hik mət dir. 

Bu gün Ağ da mın er mə ni lər tə rə fin-
dən vi ran edi lən xa ra ba lıq la rı ara sın-
da doğ ma ev-eşik lə ri nin, kü çə lə ri nin, 
da lan la rı nın, yurd la rı nın izi ni, səm ti ni 
tap ma ğa ça lı şan yer li sa kin lə rin hər 
bi ri eti raf edir ki, Çö rək Mu ze yi nin od-
dan-alov dan sa la mat çı xan bu pan no-
mo zaika sı on la ra bu pro ses də doğ ru 
bir is ti qa mət gös tər miş olur. 

Mo zaika nın müəl li fi Əzim Əzim-
za də adı na Rəs sam lıq Mək tə bi nin, 
Mu xi na adı na Le ninq rad Ali Rəs sam-
lıq-Sə na ye İns ti tu tu nun mə zu nu olan 
ağ dam lı Za kir Rüs tə mov dur. Rəs sam-
di zay ner xa ti rə lə rin də al tı ya şın da 
olar kən qar da şı ilə bir lik də “Od də yir-
man”ın dan üyü dül müş un gə tir mə si ni 
hə lə də unut ma mış və bu mu ze yin 
ona hər za man ən əziz yer ol du ğu nu 
bil dir miş dir. 

1982-ci il də Rəs sam lar İt i fa qı nın 
Bə dii Fon dun da ça lı şan Za kir müəl lim 
yay is ti ra hə ti üçün doğ ma Ağ da ma 
gə lir. Ona bil di ri lir ki, köh nə “Od də-
yir ma nı”nın is ti fa də siz qa lan bi na sın-
da Çö rək Mu ze yi ya ra dı la caq. Rəs sa mı 
ya xın dan ta nı yan in san lar Mə də niy yət 
Şö bə si nin mü di ri Çim naz Əli ye va ya 
Za kir Rüs tə mo vun fit ri is te da da ma lik 
ol ma sı ba rə də mə lu mat ve rir lər və 
Çim naz xa nı mın sə yi nə ti cə sin də ağ-
dam lı rəs sam bu işə cəlb edi lir. 

Za kir Rüs tə mo vun xa ti rə lə ri: “Də-
yir ma nın de mək olar ki, qu ru di var la rı 
qal mış dı. Çim naz xa nım la bir lik də 
ra yo nun bi rin ci ka ti bi Sa dıq Mur tu za-
yev lə gö rüş düm və o, mə nə töv si yə lə-
ri ni ver di. Bir həf tə yə bü tün es kiz lə ri 
ha zır elə dim. Əmin lik lə de yə bi lə rəm 
ki, Çö rək Mu ze yi nin hər bir de ta lın-
da mə nim də əmə yim var dı. Məş hur 
pan no-mo zaika üzə rin də xey li iş lə dik. 
Onu xü su si rəng li daş lar dan is ti fa də 
edə rək yığ dıq və da ha çox buğ da rən-
gi nə ox şar sa rı-qı zı lı rəng ça lar la rı na 
üs tün lük ver dik. Ora da məh sul bay-
ra mı, Ağ dam da ye tiş di ri lən ne mət lər, 
saz-söz, mu si qi ele ment lə ri, zəh mət keş 
in san la rın se vin ci əks olu nur du. Mu-
ze yin içə ri sin də də yir ma nın ab-ha va sı-
na uy ğun ke ra mik löv hə lər  dü zəlt miş-
dim ki, hər bi ri nin öz adı və mə na sı 
var idi. Da xi li di zayn iş lə ri tam ba şa 
çat dıq dan son ra ona bi ti şik “Sün bül” 
ka fe si nin tər ti ba tı nı hə ya ta ke çir dik. 
Ka fe üçün şü şə dən la yi hə lən dir di yim 
mo zaika lar Ba kı da ha zır lan dı. 

Çö rək Mü ze yi ni ya ra dı cı lı ğı mın 
şah əsə ri he sab edi rəm. Fəxr edi rəm ki, 
mə nim də ora da xid mə tim var. Ar tıq 
igid oğul la rı mı zın şü caəti sa yə sin də Qa-
ra bağ tor pa ğı - Ağ dam xain düş mən lər-
dən tə miz lə nib. Ən bö yük ar zum Çö rək 
Mu ze yi nin ye ni dən bər pa edil mə si və 
mə nim də bu pro se sə qa tıl ma ğım dır. 
Sə bir siz lik lə göz lə yi rəm...”

 Qə rən fil Man su ro va
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