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Xalq  la  rın keç  di  yi in  ki  şaf yo  lu  nun 
ən yax  şı bə  ləd  çi  si məhz özün  də zən
 gin fakt  lar, rən  ga  rəng mə  qam  lar və 
çox  say  lı ib  rət dərs  lə  ri  ni eh  ti  va edən 
ta  rix  dir. Tə  sa  dü  fən de  yil  mir ki, ta  rix 
dü  nə  nin si  ya  sə  ti, si  ya  sət isə bu  gü 
nün ta  ri  xi  dir. Dün  ya  nın si  ya  si ta  ri  xi
 nə nə  zər sal  dıq  da xalq  la  rın və döv 

lət  lə  rin ta  le  yin  də li  der ami  li  nin apa 
rı  cı və həl  le  di  ci fak  tor ki  mi müs  təs  na 
əhə  miy  yə  tə ma  lik ol  du  ğu ay  dın gö 
rü  nür. Bu mə  na  da, müasir müs  tə  qil 
Azər  bay  can da is  tis  na təş  kil et  mir. 
Ta  ri  xin si  ya  si səh  nə  sin  də özü  nə  məx
 sus yer tu  tan, aşı  rım  lı yol  lar  la zir  və 
lə  rə doğ  ru irə  li  lə  yən, in  ki  şa  fın mil  li 
mo  de  li  ni ya  ra  da  raq mü  tə  rəq  qi nü 
mu  nə ki  mi dün  ya  nın diq  qət mər  kə 
zin  də olan müasir Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də əl  də et  di  yi 
möh  tə  şəm nailiy  yət  lə  rin tə  mə  lin  də 
GÜC  LÜ Lİ  DER ami  li, XALQİQ  Tİ 
DAR BİR  Lİ  Yİ fak  to  ru du  rur. Ümum
 mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 1993cü 
il  də öl  kə  miz  də xal  qın tə  kid  li tə  lə  bi 
ilə ida  rə  çi  lik sü  ka  nı  nı ələ al  ma  sın 
dan  res  pub  li  ka  mı  za rəh  bər  lik et 
mə  sin  dən son  ra hə  ya  ta ke  çi  ri  lən qə 
tiy  yət  li da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət kur  su 
Azər  bay  ca  nın nü  fuz  lu, qüd  rət  li öl  kə 
ki  mi inam  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək  lə 
ya  na  şı, bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də söz və 
nü  fuz sa  hi  bi  nə çev  ril  mə  si  ni şərt  lən 
dir  di. Ulu ön  də  rin Azər  bay  can xal  qı 
qar  şı  sın  da əvə  ze  dil  məz və mi  sil  siz 
xid  mət  lə  rin  dən bi  ri özün  dən son  ra 
qə  tiy  yət  li, mil  li ma  raq  la  rı hər şey 

dən üs  tün tu  tan Lİ  DER ye  tiş  dir  mə 
si  dir. Yə  ni bö  yük döv  lət xa  di  mi, da 
hi si  ya  sət  çi Hey  dər Əli  yev müasir 
müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın si  ya  si va  ris 
lik prin  si  pi əsa  sın  da in  ki  şa  fı  nı tə  min 
et  mək  lə xal  qı  mı  zın və döv  lə  ti  mi  zin 
gə  lə  cə  yə əmin ad  dım  lar  la irə  li  lə  mə 
si  ni müm  kün et  di. Ümum  mil  li li  de 
rin la  yiq  li da  vam  çı  sı olan cə  nab İl 
ham Əli  yev 2003cü il okt  yab  rın 
15də ke  çi  ri  lən pre  zi  dent seç  ki  lə  rin 
də se  çi  ci  lə  rin 76,8% sə  si  ni top  la  ya 
raq xal  qın bö  yük eti  ma  dı əsa  sın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi 
den  ti se  çil  di, öl  kə  miz Hey  dər Əli  yev 
ide  ya  la  rı  nın inam  lı in  ki  şa  fı  nı da  vam 
et  dir  miş ol  du. Azər  bay  can ötən 
müd  dət ər  zin  də möh  tə  rəm Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
di  na  mik in  ki  şaf yo  lu ke  çə  rək möh  tə
 şəm və əzə  mət  li ta  ri  xi nailiy  yət  lə  rə 
im  za at  dı. Yə  ni xalq öz se  çi  min  də 
ya  nıl  ma  dı, Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev xal  qın bö  yük eti  ma  dı 
nı la  yi  qin  cə doğ  rul  da  raq öl  kə  mi  zin 
ta  ri  xi  nin ən qüd  rət  li döv  rü  nə qə  dəm 
qoy  ma  sı  nı tə  min et  di. Bə  li, bu gün 
Azər  bay  can öl  kə baş  çı  sı möh  tə  rəm 
İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə ço  xəsr 
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lik ta  ri  xi  nin ən güc  lü,  qüd  rət  li döv 
rü  nü ya  şa  yır. 

XALQ  DAN GÜC ALAN, 
XALQALƏYAQƏTLƏ
XİDMƏTEDƏNPREZİDENT

“Mən hə  mi  şə Azər  bay  can xal  qı 
nın dəs  tə  yi  ni hiss et  mi  şəm və hiss 
edi  rəm. Bu dəs  tək mə  nə güc ve  rir. 
Mən bu dəs  tə  yə ar  xa  la  nı  ram və xal  qı 
bir da  ha əmin et  mək is  tə  yi  rəm ki, 
bun  dan son  ra da xal  qa və və  tə  nə lə 
ya  qət  lə xid  mət edə  cə  yəm”. Bu söz  lər 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mil  li ma 
raq  la  ra söy  kə  nən si  ya  si fəaliy  yə  ti  nin 
kre  do  su  nu təş  kil edir. Azər  bay  can 
xal  qı öz Pre  zi  den  ti  ni dəs  tək  lə  yir. Bü 
tün vəd  lə  ri  nə sa  diq cə  nab İl  ham Əli 
yev isə xal  qın son  suz inam və eti  ma 
dı  nı doğ  rul  da  raq mil  li mə  na  fe  yi qə 
tiy  yət  lə qo  ru  yur. Onun li  der  li  yi 
Azər  bay  ca  nın ye  ni zir  və  lər fəth edə 
rək mi  sil  siz uğur  lar qa  zan  ma  sı  nı tə 
min edir. Məm  nun  luq his  si ilə bil  dir
 mək la  zım  dır ki, biz bu  nu Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin xal  qı  mı  zın müt  ləq 
ək  sə  riy  yə  ti  nin dəs  tə  yi  ni qa  za  na  raq 
növ  bə  ti də  fə döv  lət baş  çı  sı se  çil  mə 
sin  dən ötən 1 il ər  zin  də də mü  şa  hi  də 
et  dik. Xü  su  si  lə də so  sialiq  ti  sa  di sa 
hə  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq  səd  yön  lü 
təd  bir  lər, atı  lan in  qi  la  bi xa  rak  ter  li ad 
dım  lar nə  ti  cə  sin  də or  ta  ya çıx  mış 
müs  bət mən  zə  rə bu par  laq ger  çək  li 
yin ba  riz ifa  də  si  dir. 

“Mə  nim fəaliy  yə  tim  də Azər  bay 
can xal  qı  nın dəs  tə  yi əsas rol oy  na  yır. 
Hə  mi  şə ça  lış  mı  şam ki, xal  qa sə  da  qət
 lə, lə  ya  qət  lə xid  mət edim”,  de  yən 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev xalq  dan güc 
alır. O, hər za  man və  tən  daş  la  rın ya 
nın  da  dır. Bu  nu ca  ri il fev  ra  lın əv  və 
lin  də Ağ  su  da, İs  ma  yıl  lı  da və Şa  ma  xı
 da baş ve  rən zəl  zə  lə  lər  dən son  ra da 
əya  ni şə  kil  də iz  lə  dik. Cə  nab Pre  zi 
dent zəl  zə  lə baş ve  rən böl  gə  lə  rə sə 
fər  lər et  mək  lə, ti  kin  ti, tə  mirbər  pa iş 
lə  ri  ni şəx  si nə  za  rət  də sax  la  maq  la öz 
şəx  si nü  mu  nə  sin  də söz ilə əmə  lin 
vəh  də  ti  ni bir da  ha gös  tər  di. Və  tən 
daş  lar Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin tə 

bii fə  la  kət baş ve  rən böl  gə  lə  rə sə  fər  lə
 ri çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər  də 
döv  lə  tə, şəx  sən cə  nab İl  ham Əli  ye  və 
öz  lə  ri  nin son  suz min  nət  dar  lıq  la  rı  nı 
ifa  də et  di  lər. Bun  dan baş  qa, Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin tap  şı  rı  ğı  na əsa 
sən mü  va  fiq qu  rum  la  rın mə  sul 
əmək  daş  la  rı ilə “Diq  las” ti  ca  rət mər 
kə  zin  də baş ver  miş yan  ğın  dan zə  rər 
çə  kən sa  hib  kar  lar ara  sın  da gö  rüş ke 
çi  ril  mə  si, hə  min şəxs  lə  rə mad  di yar 
dım gös  tə  ril  mə  si haq  qın  da qə  rar ve 
ril  mə  si təq  di  rə  la  yiq hal ki  mi cə  miy 

yət  də ol  duq  ca yük  sək qiy  mət  lən  di 
ril  di. Bü  tün bun  lar, hər şey  dən əv  vəl, 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin öz və  tən  da  şı 
nı dar  da qoy  ma  dı  ğı  nı, hər za  man 
on  la  rın ya  nın  da ol  du  ğu  nu gös  tə  rən 
mü  hüm fakt  lar  dır. 

AZƏRBAYCANDÜNYAYA
SOSİALİNQİLAB
NÜMUNƏSİTƏQDİMEDİR

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin rəh  bər 
li  yi ilə “güc  lü iq  ti  sa  diy  yat  da  ya  nıq  lı 
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kü  nün ri  fah ha  lı  nın yük  səl  dil  mə  si  nə 
xid  mət edir. Həm  çi  nin bu il 110 mi 
nə  dək tə  lə  bə  nin də tə  qaüd  lə  ri  nin cid
 di şə  kil  də ar  tı  rıl  ma  sı tə  min olun  du. 

Di  gər in  qi  la  bi xa  rak  ter  li ad  dım 
800 min  dən çox in  sa  nın prob  lem  li 
kre  dit mə  sə  lə  si  ni ara  dan qal  dı  ra  caq 
fər  man ol  du. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
tə  rə  fin  dən im  za  la  nan da  ha bir fər 
man  la isə is  tis  ma  rı  na ica  zə ve  ril  mə 
miş çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi  na  la  rı  nın 
sa  kin  lə  rin  dən iba  rət 350400 min in 
sa  nın mə  na  fe  yi tə  min edil  di. 

Bü  tün bu fakt  lar növ  bə  ti də  fə mü 
hüm bir real  lı  ğı aş  kar su  rət  də gös  tə 
rir: Azər  bay  can dün  ya  ya so  sial in  qi 
lab nü  mu  nə  si təq  dim edir.

DƏRİNİSLAHATLARKURSU:
HƏDƏFAZƏRBAYCANI
İNKİŞAFETMİŞÖLKƏYƏ
ÇEVİRMƏKDİR

Si  ya  si li  der  lər müx  tə  lif me  yar  lar 
əsa  sın  da fərq  li ka  te  qo  ri  ya  lar  da təs  nif 
olu  nur  lar. Bun  ların sı  ra  sın  da re  for 
mist, yə  ni is  la  hat  çı li  der  lər xü  su  si yer 
tu  tur. Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin ide  ya  la  rı  nı əzm və qə  tiy  yət  lə 
hə  ya  ta ke  çi  rən Pre  zi  dent İl  ham Əli 

yev də, heç şüb  hə  siz, is  la  hat  çı li  der 
ki  mi xa  rak  te  ri  zə olu  na bi  lər. Çün  ki 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin hə  ya  ta ke  çir 
di  yi si  ya  sət müasir döv  rün ça  ğı  rış  la 
rı  na və real  lıq  la  rı  na uy  ğun ol  maq  la 
ya  na  şı, özün  də mü  tə  rəq  qi is  la  hat  lar 
kur  su  nu eh  ti  va edir. Döv  lət baş  çı  sı 
in  no  va  tiv və kreativ ya  naş  ma  lar əsa 
sın  da ye  ni nə  sil is  la  hat  la  rı uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu isə müs  tə  qil Azər 
bay  ca  nın bey  nəl  xalq are  na  da ye  ri  nin 
və ro  lu  nun möh  kəm  lən  mə  si  ni, öz 
qüd  rə  ti  ni da  ha da ar  tı  ra  raq ye  ni 
uğur  lar qa  zan  ma  sı  nı və nə  ha  yət, in 
ki  şaf yo  lun  da inam  la irə  li  lə  mə  si  ni 
tə  min edir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin is  la  hat 
lar kur  su  nun real və müs  bət nə  ti  cə  lə
 ri bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də də çox yük 
sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Nü  fuz  lu rey  tinq 
agent  lik  lə  ri  nin he  sa  bat  la  rın  da bu 
nun  la bağ  lı əks olu  nan mə  qam  lar sö 
zü  ge  dən real  lı  ğı bir da  ha təs  diq edir. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Azər  bay  can “Duin 
Biz  nes2019” (“Doing Bu  si  ness” Biz 
ne  sin apa  rıl  ma  sı) he  sa  ba  tın  da dün  ya
 nın 10 ən is  la  hat  çı döv  lə  ti si  ya  hı  sı  na 
da  xil edi  lib. Həm  çi  nin res  pub  li  ka  mız 
dün  ya  nın ən çox is  la  hat apa  ran öl  kə  si 
elan olu  nub. Ye  ni he  sa  bat  da Azər 

bay  can 2017ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 32 
pil  lə irə  li  lə  yə  rək 190 öl  kə ara  sın  da 
25ci yer  də qə  rar  la  şıb, dün  ya  nın bir 
çox döv  lət  lə  ri  ni ge  ri  də qoy  maq  la 
Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi öl  kə  lə  ri 
ara  sın  da li  der möv  qe  yə yük  sə  lib.

Azər  bay  ca  nı irə  li  yə apa  ran, döv 
lə  tin gü  cü  nü ar  tı  ran, xal  qın isə hə 
yat sə  viy  yə  si  ni yük  səl  dən də  rin is 
la  hat  lar öl  kə rəh  bə  ri  nin fəaliy  yə  ti 
nin son 1 ilin  də də uğur  la da  vam 
et  di  ri  lib. Xü  su  si  lə də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən st  ruk  tur və ins  ti  tu  sional xa  rak 
ter  li is  la  hat  lar ida  rəet  mə  nin op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı  na, sə  mə  rə  li  li  yi və 
çe  vik  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı  na xid  mət 
edib. Döv  lət baş  çı  sı  nın bu is  ti  qa 
mət  də “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın 
da döv  lət ida  rə  çi  li  yi  nin tək  mil  ləş  di
 ril  mə  si ilə bağ  lı əla  və təd  bir  lər haq
 qın  da” Fər  ma  nı  nı xü  su  si qeyd et 
mək la  zım  dır. Ey  ni za  man  da, Pre  zi
 dent İl  ham Əli  yev 2019cu il yan  va
 rın 17də Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sın  da bir sı  ra döv  lət or  qan  la  rı  nın 
st  ruk  tu  ru  nun op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı 
və ida  rə edil  mə  si  nin tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si ilə bağ  lı fər  man im  za  la  yıb ki, 
bu qə  rar  lar  la da birbi  ri ilə pa  ra  lel 
lik təş  kil edən, ya  xud sə  mə  rə  li  li  yi 
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və di  na  mik in  ki  şaf” pa  ra  diq  ma  sı əsa
 sın  da çox mü  hüm  ar  dı  cıl və uzaq 
gö  rən təd  bir  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı da 
bö  yük əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Əha  li 
nin ri  fah ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı hər 
za  man cə  nab İl  ham Əli  ye  vin diq  qət 
mər  kə  zin  də olub. Çün  ki döv  lət baş 
çı  sı  nın uğur  lu da  xi  li si  ya  sət kur  su 
nun ən mü  hüm və fərq  lən  di  ri  ci xü 
su  siy  yə  ti so  sial  yö  nüm  lü ol  ma  sı  dır. 
Bu gü  nə qə  dər öl  kə rəh  bə  ri  nin mü 
va  fiq qə  rar  la  rı əsa  sın  da maaş  lar təx 
mi  nən 7 də  fə, pen  si  ya  lar 10 də  fə  dən 
çox ar  tıb. Yox  sul  luq təx  mi  nən 50%
dən 5,4%ə dü  şüb, ha  zır  da iş  siz  lik 
5% sə  viy  yə  sin  də  dir. Seç  ki  lər  dən ötən 
1 il  də bü  tün öl  kə üz  rə ye  ni iş yer  lə  ri 
nin ya  ra  dıl  ma  sı, in  san  la  rın əmək ba 
za  rı  na in  teq  ra  si  ya olun  ma  sı is  ti  qa 
mə  tin  də apa  rı  lan fəal işin konk  ret 
nə  ti  cə  si ki  mi, bu müd  dət  də res  pub  li
 ka üz  rə 100 min  dən çox ye  ni iş ye  ri 
açı  lıb. Bu, Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di qüd
 rə  ti  nin da  ha da art  ma  sı  nı tə  min et 
mək  lə ya  na  şı, əha  li  nin so  sial ri  fa  hı 
nın yük  səl  mə  si  nə öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rib. Döv  lət baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü 
əsa  sın  da ha  zır  lan  mış “İş  si  zin DOS 
Tu” proq  ra  mı  nın ic  ra  sı  na start ve  ri 
lib, proq  ram çər  çi  və  sin  də ic  ti  mai iş  lə

 rə cəlb olu  nan  la  rın hər bi  ri ilə əmək 
mü  qa  vi  lə  si bağ  la  nı  lır. Əmək və Əha
 li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li  yi  nin 
ta  be  li  yin  də Da  ya  nıq  lı və Ope  ra  tiv 
So  sial Tə  mi  nat Agent  li  yi  nin (DOST 
Agent  li  yi  nin) “DOST İş Mər  kə  zi” tə 
rə  fin  dən ca  ri ilin əv  və  lin  dən ic  ra olu
 nan proq  ram çər  çi  və  sin  də 30 mi  nə 
dək şəx  sin ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lə  rə cəlb 
edil  mə  si nə  zər  də tu  tu  lub.

Son 1 il ər  zin  də so  sial in  qi  lab xa 
rak  ter  li ad  dım  lar  dan söz açar  kən bir 
sı  ra mə  qam  la  ra xü  su  si nə  zər sal  maq 
məq  sə  də  mü  va  fiq  dir. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin mü  va  fiq fər  man və sə 
rən  cam  la  rı əsa  sın  da şə  hid ailə  lə  ri  nə, 
məc  bu  ri köç  kün  lə  rə, tə  lə  bə  lə  rə, əlil  li
 yi olan şəxs  lə  rə ve  ri  lən müavi  nət  lə 
rin, mi  ni  mum ay  lıq əmək haq  qı  nın, 
pen  si  ya  la  rın ar  tı  rıl  ma  sı bö  yük və  tən
 daş məm  nun  lu  ğu  na sə  bəb ol  maq  la 
ya  na  şı, döv  lə  tin öz və  tən  daş  la  rı  na 
ver  di  yi yük  sək də  yə  ri əks et  di  rən 
par  laq nü  mu  nə  dir. Ötən 1 il ər  zin  də 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı tə  rə  fin  dən hə  ya 
ta ke  çi  ri  lən uğur  lu so  sial is  la  hat  lar 
pa  ke  ti 3 mil  yon və  tən  da  şın ri  fa  hı  nın 
cid  di şə  kil  də yax  şı  laş  ma  sı  na im  kan 
ya  ra  dıb. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin si  ya  sə 

ti  nin mər  kə  zin  də öl  kə və  tən  daş  la  rı 
nın mə  na  fe  yi və ri  fa  hı  nın da  yan  dı  ğı 
nı gös  tə  rən çox  say  lı nü  mu  nə  lər möv
 cud  dur. Bu par  laq ör  nək  lər sı  ra  sın  da 
ötən 1 ili əha  tə edən bir ne  çə fak  ta 
diq  qət ye  ti  rək. Seç  ki  lər  də inam  lı qə 
lə  bə qa  zan  dıq  dan son  ra Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı ilk fər  man 
şə  hid və  rə  sə  lə  ri  nə 11 min ma  nat həc
 min  də bir  də  fə  lik ödə  mə  nin ve  ril  mə  si 
ilə əla  qə  dar ol  du. 2019cu il 28 yan  var 
ta  rix  li da  ha bir fər  man  la isə bir  də  fə 
lik ödə  mə ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lan 
şə  hid və  rə  sə  lə  ri  nin əha  tə dairə  si da 
ha da ge  niş  lən  di  ril  di. Ötən 1 il ər  zin 
də mi  ni  mum pen  si  ya məb  lə  ği, mi  ni 
mum əmək haq  qı or  ta he  sab  la 40% 
ar  tı  rıl  dı. Döv  lət baş  çı  sı  nın 2019cu il 
25 fev  ral ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə isə 600 
mi  nə  dək şəx  sə, o cüm  lə  dən 300 min 
əlil  li  yi olan şəx  sə yö  nə  lən so  sial 
müavi  nət  lər, tə  qaüd  lər or  ta he  sab  la 
100% ar  tı  rıl  dı, əla  və ola  raq bir sı  ra 
ka  te  qo  ri  ya  lar  dan olan  lar üçün Pre  zi 
den  tin ay  lıq tə  qaüd  lə  ri tə  sis olun  du. 
Ca  ri ilin fev  ral ayı  nın son  la  rın  da im 
za  la  nan sə  rən  cam  la məc  bu  ri köç  kün
 lər və on  la  ra bə  ra  bər tu  tu  lan şəxs  lər 
üçün ay  lıq müavi  nət 50% ar  tı  rıl  dı ki, 
bu da 500 min  dən çox məc  bu  ri köç 
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kü  nün ri  fah ha  lı  nın yük  səl  dil  mə  si  nə 
xid  mət edir. Həm  çi  nin bu il 110 mi 
nə  dək tə  lə  bə  nin də tə  qaüd  lə  ri  nin cid
 di şə  kil  də ar  tı  rıl  ma  sı tə  min olun  du. 

Di  gər in  qi  la  bi xa  rak  ter  li ad  dım 
800 min  dən çox in  sa  nın prob  lem  li 
kre  dit mə  sə  lə  si  ni ara  dan qal  dı  ra  caq 
fər  man ol  du. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
tə  rə  fin  dən im  za  la  nan da  ha bir fər 
man  la isə is  tis  ma  rı  na ica  zə ve  ril  mə 
miş çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi  na  la  rı  nın 
sa  kin  lə  rin  dən iba  rət 350400 min in 
sa  nın mə  na  fe  yi tə  min edil  di. 

Bü  tün bu fakt  lar növ  bə  ti də  fə mü 
hüm bir real  lı  ğı aş  kar su  rət  də gös  tə 
rir: Azər  bay  can dün  ya  ya so  sial in  qi 
lab nü  mu  nə  si təq  dim edir.

DƏRİNİSLAHATLARKURSU:
HƏDƏFAZƏRBAYCANI
İNKİŞAFETMİŞÖLKƏYƏ
ÇEVİRMƏKDİR

Si  ya  si li  der  lər müx  tə  lif me  yar  lar 
əsa  sın  da fərq  li ka  te  qo  ri  ya  lar  da təs  nif 
olu  nur  lar. Bun  ların sı  ra  sın  da re  for 
mist, yə  ni is  la  hat  çı li  der  lər xü  su  si yer 
tu  tur. Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin ide  ya  la  rı  nı əzm və qə  tiy  yət  lə 
hə  ya  ta ke  çi  rən Pre  zi  dent İl  ham Əli 

yev də, heç şüb  hə  siz, is  la  hat  çı li  der 
ki  mi xa  rak  te  ri  zə olu  na bi  lər. Çün  ki 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin hə  ya  ta ke  çir 
di  yi si  ya  sət müasir döv  rün ça  ğı  rış  la 
rı  na və real  lıq  la  rı  na uy  ğun ol  maq  la 
ya  na  şı, özün  də mü  tə  rəq  qi is  la  hat  lar 
kur  su  nu eh  ti  va edir. Döv  lət baş  çı  sı 
in  no  va  tiv və kreativ ya  naş  ma  lar əsa 
sın  da ye  ni nə  sil is  la  hat  la  rı uğur  la 
hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu isə müs  tə  qil Azər 
bay  ca  nın bey  nəl  xalq are  na  da ye  ri  nin 
və ro  lu  nun möh  kəm  lən  mə  si  ni, öz 
qüd  rə  ti  ni da  ha da ar  tı  ra  raq ye  ni 
uğur  lar qa  zan  ma  sı  nı və nə  ha  yət, in 
ki  şaf yo  lun  da inam  la irə  li  lə  mə  si  ni 
tə  min edir. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin is  la  hat 
lar kur  su  nun real və müs  bət nə  ti  cə  lə
 ri bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də də çox yük 
sək qiy  mət  lən  di  ri  lir. Nü  fuz  lu rey  tinq 
agent  lik  lə  ri  nin he  sa  bat  la  rın  da bu 
nun  la bağ  lı əks olu  nan mə  qam  lar sö 
zü  ge  dən real  lı  ğı bir da  ha təs  diq edir. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Azər  bay  can “Duin 
Biz  nes2019” (“Doing Bu  si  ness” Biz 
ne  sin apa  rıl  ma  sı) he  sa  ba  tın  da dün  ya
 nın 10 ən is  la  hat  çı döv  lə  ti si  ya  hı  sı  na 
da  xil edi  lib. Həm  çi  nin res  pub  li  ka  mız 
dün  ya  nın ən çox is  la  hat apa  ran öl  kə  si 
elan olu  nub. Ye  ni he  sa  bat  da Azər 

bay  can 2017ci il  lə mü  qa  yi  sə  də 32 
pil  lə irə  li  lə  yə  rək 190 öl  kə ara  sın  da 
25ci yer  də qə  rar  la  şıb, dün  ya  nın bir 
çox döv  lət  lə  ri  ni ge  ri  də qoy  maq  la 
Müs  tə  qil Döv  lət  lər Bir  li  yi öl  kə  lə  ri 
ara  sın  da li  der möv  qe  yə yük  sə  lib.

Azər  bay  ca  nı irə  li  yə apa  ran, döv 
lə  tin gü  cü  nü ar  tı  ran, xal  qın isə hə 
yat sə  viy  yə  si  ni yük  səl  dən də  rin is 
la  hat  lar öl  kə rəh  bə  ri  nin fəaliy  yə  ti 
nin son 1 ilin  də də uğur  la da  vam 
et  di  ri  lib. Xü  su  si  lə də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən st  ruk  tur və ins  ti  tu  sional xa  rak 
ter  li is  la  hat  lar ida  rəet  mə  nin op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı  na, sə  mə  rə  li  li  yi və 
çe  vik  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı  na xid  mət 
edib. Döv  lət baş  çı  sı  nın bu is  ti  qa 
mət  də “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın 
da döv  lət ida  rə  çi  li  yi  nin tək  mil  ləş  di
 ril  mə  si ilə bağ  lı əla  və təd  bir  lər haq
 qın  da” Fər  ma  nı  nı xü  su  si qeyd et 
mək la  zım  dır. Ey  ni za  man  da, Pre  zi
 dent İl  ham Əli  yev 2019cu il yan  va
 rın 17də Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sın  da bir sı  ra döv  lət or  qan  la  rı  nın 
st  ruk  tu  ru  nun op  ti  mal  laş  dı  rıl  ma  sı 
və ida  rə edil  mə  si  nin tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si ilə bağ  lı fər  man im  za  la  yıb ki, 
bu qə  rar  lar  la da birbi  ri ilə pa  ra  lel 
lik təş  kil edən, ya  xud sə  mə  rə  li  li  yi 
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və di  na  mik in  ki  şaf” pa  ra  diq  ma  sı əsa
 sın  da çox mü  hüm  ar  dı  cıl və uzaq 
gö  rən təd  bir  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı da 
bö  yük əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Əha  li 
nin ri  fah ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı hər 
za  man cə  nab İl  ham Əli  ye  vin diq  qət 
mər  kə  zin  də olub. Çün  ki döv  lət baş 
çı  sı  nın uğur  lu da  xi  li si  ya  sət kur  su 
nun ən mü  hüm və fərq  lən  di  ri  ci xü 
su  siy  yə  ti so  sial  yö  nüm  lü ol  ma  sı  dır. 
Bu gü  nə qə  dər öl  kə rəh  bə  ri  nin mü 
va  fiq qə  rar  la  rı əsa  sın  da maaş  lar təx 
mi  nən 7 də  fə, pen  si  ya  lar 10 də  fə  dən 
çox ar  tıb. Yox  sul  luq təx  mi  nən 50%
dən 5,4%ə dü  şüb, ha  zır  da iş  siz  lik 
5% sə  viy  yə  sin  də  dir. Seç  ki  lər  dən ötən 
1 il  də bü  tün öl  kə üz  rə ye  ni iş yer  lə  ri 
nin ya  ra  dıl  ma  sı, in  san  la  rın əmək ba 
za  rı  na in  teq  ra  si  ya olun  ma  sı is  ti  qa 
mə  tin  də apa  rı  lan fəal işin konk  ret 
nə  ti  cə  si ki  mi, bu müd  dət  də res  pub  li
 ka üz  rə 100 min  dən çox ye  ni iş ye  ri 
açı  lıb. Bu, Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di qüd
 rə  ti  nin da  ha da art  ma  sı  nı tə  min et 
mək  lə ya  na  şı, əha  li  nin so  sial ri  fa  hı 
nın yük  səl  mə  si  nə öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rib. Döv  lət baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü 
əsa  sın  da ha  zır  lan  mış “İş  si  zin DOS 
Tu” proq  ra  mı  nın ic  ra  sı  na start ve  ri 
lib, proq  ram çər  çi  və  sin  də ic  ti  mai iş  lə

 rə cəlb olu  nan  la  rın hər bi  ri ilə əmək 
mü  qa  vi  lə  si bağ  la  nı  lır. Əmək və Əha
 li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li  yi  nin 
ta  be  li  yin  də Da  ya  nıq  lı və Ope  ra  tiv 
So  sial Tə  mi  nat Agent  li  yi  nin (DOST 
Agent  li  yi  nin) “DOST İş Mər  kə  zi” tə 
rə  fin  dən ca  ri ilin əv  və  lin  dən ic  ra olu
 nan proq  ram çər  çi  və  sin  də 30 mi  nə 
dək şəx  sin ödə  niş  li ic  ti  mai iş  lə  rə cəlb 
edil  mə  si nə  zər  də tu  tu  lub.

Son 1 il ər  zin  də so  sial in  qi  lab xa 
rak  ter  li ad  dım  lar  dan söz açar  kən bir 
sı  ra mə  qam  la  ra xü  su  si nə  zər sal  maq 
məq  sə  də  mü  va  fiq  dir. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin mü  va  fiq fər  man və sə 
rən  cam  la  rı əsa  sın  da şə  hid ailə  lə  ri  nə, 
məc  bu  ri köç  kün  lə  rə, tə  lə  bə  lə  rə, əlil  li
 yi olan şəxs  lə  rə ve  ri  lən müavi  nət  lə 
rin, mi  ni  mum ay  lıq əmək haq  qı  nın, 
pen  si  ya  la  rın ar  tı  rıl  ma  sı bö  yük və  tən
 daş məm  nun  lu  ğu  na sə  bəb ol  maq  la 
ya  na  şı, döv  lə  tin öz və  tən  daş  la  rı  na 
ver  di  yi yük  sək də  yə  ri əks et  di  rən 
par  laq nü  mu  nə  dir. Ötən 1 il ər  zin  də 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı tə  rə  fin  dən hə  ya 
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ti  nin mər  kə  zin  də öl  kə və  tən  daş  la  rı 
nın mə  na  fe  yi və ri  fa  hı  nın da  yan  dı  ğı 
nı gös  tə  rən çox  say  lı nü  mu  nə  lər möv
 cud  dur. Bu par  laq ör  nək  lər sı  ra  sın  da 
ötən 1 ili əha  tə edən bir ne  çə fak  ta 
diq  qət ye  ti  rək. Seç  ki  lər  də inam  lı qə 
lə  bə qa  zan  dıq  dan son  ra Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı ilk fər  man 
şə  hid və  rə  sə  lə  ri  nə 11 min ma  nat həc
 min  də bir  də  fə  lik ödə  mə  nin ve  ril  mə  si 
ilə əla  qə  dar ol  du. 2019cu il 28 yan  var 
ta  rix  li da  ha bir fər  man  la isə bir  də  fə 
lik ödə  mə ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lan 
şə  hid və  rə  sə  lə  ri  nin əha  tə dairə  si da 
ha da ge  niş  lən  di  ril  di. Ötən 1 il ər  zin 
də mi  ni  mum pen  si  ya məb  lə  ği, mi  ni 
mum əmək haq  qı or  ta he  sab  la 40% 
ar  tı  rıl  dı. Döv  lət baş  çı  sı  nın 2019cu il 
25 fev  ral ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə isə 600 
mi  nə  dək şəx  sə, o cüm  lə  dən 300 min 
əlil  li  yi olan şəx  sə yö  nə  lən so  sial 
müavi  nət  lər, tə  qaüd  lər or  ta he  sab  la 
100% ar  tı  rıl  dı, əla  və ola  raq bir sı  ra 
ka  te  qo  ri  ya  lar  dan olan  lar üçün Pre  zi 
den  tin ay  lıq tə  qaüd  lə  ri tə  sis olun  du. 
Ca  ri ilin fev  ral ayı  nın son  la  rın  da im 
za  la  nan sə  rən  cam  la məc  bu  ri köç  kün
 lər və on  la  ra bə  ra  bər tu  tu  lan şəxs  lər 
üçün ay  lıq müavi  nət 50% ar  tı  rıl  dı ki, 
bu da 500 min  dən çox məc  bu  ri köç 
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rir.  2018ci il  də Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti  nin Brüs  se  lə sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  can ilə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ara 
sın  da “Tə  rəf  daş  lıq priori  tet  lə  ri” sə 
nə  di pa  raf  lan  dı. Bu, mü  hüm ta  ri  xi 
əhə  miy  yə  tə ma  lik ha  di  sə ol  maq  la 
ya  na  şı, Azər  bay  ca  nın çox  şa  xə  li xa  ri 
ci si  ya  sət kur  su  nun sə  mə  rə  li nə  ti  cə 
lə  ri  ni, öl  kə  mi  zin eti  bar  lı tə  rəf  daş ki 
mi bö  yük nü  fu  za və eti  ma  da ma  lik 
ol  du  ğu  nu gös  tə  rən növ  bə  ti fakt  lar 
dan bi  ri  dir. 

Ən əsa  sı, Azər  bay  can bəhs olu 
nan dövr  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə xa  ri  ci si  ya  sət kur 
su  mu  zun ən mü  hüm st  ra  te  ji priori 
te  ti olan Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də qə  tiy  yət  li möv  qe  yi  ni, 
prin  si  pial si  ya  sə  ti  ni da  vam et  di  rib, 
öz möv  qe  yin  dən bir ad  dım da ge  ri 
çə  kil  mə  yib. Er  mə  nis  ta  nın ye  ni rəh 
bər  li  yi  nin da  nı  şıq  la  rın for  ma  tı  nın 
də  yiş  di  ril  mə  si  nə dair ab  surd və bey
 nəl  xalq hü  qu  qa  zidd olan id  diala  rı  na 
bax  ma  ya  raq, Dü  şən  bə, SanktPe  ter 
burq və Da  vos gö  rüş  lə  rin  dən son  ra 
ca  ri ilin mar  tın 29da ATƏTin Minsk 
Qru  pu həm  sədr  lə  ri  nin tə  şəb  bü  sü ilə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ilə baş na  zir 
Ni  kol Pa  şin  yan ara  sın  da gö  rüş ke  çi 
ril  di. Bu isə Er  mə  nis  ta  nın da  nı  şıq  lar 

pro  se  si  ni poz  maq və mə  su  liy  yət  dən 
ya  yın  maq cəhd  lə  ri  nin baş tut  ma  dı 
ğı  nı, da  nı  şıq  la  rın for  ma  tı  nın də  yiş 
məz qal  dı  ğı  nı təs  diq edir. Ey  ni za 
man  da, bu real  lıq Azər  bay  ca  nın 
növ  bə  ti dip  lo  ma  tik uğu  ru ki  mi sə 
ciy  yə  lən  di  ri  lə bi  lər. 

Be  lə  lik  lə, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə qa  za  nıl  mış xa  ri  ci 
si  ya  sət uğur  la  rı Azər  bay  ca  nın bey 
nəl  xalq müs  tə  vi  də ye  ni zir  və  lə  rə 
yük  səl  mə  si  ni, öl  kə  nin re  pu  ta  si  ya  sı 
nın da  ha da möh  kəm  lən  mə  si  ni tə 
min edib, res  pub  li  ka  mız qar  şı  sın  da 
ye  ni pers  pek  tiv  lər açıb.

XALQÖZPREZİDENTİNİ
QƏTİYYƏTLƏDƏSTƏKLƏYİR

Bü  tün bun  la  rın nə  ti  cə  si  dir ki, 
Azər  bay  can xal  qı onun ma  raq  la  rı  nı 
qə  tiy  yət  lə mü  da  fiə edən Pre  zi  den  ti  ni 
dəs  tək  lə  yir, öz li  de  ri  nə son  suz inam 
və eti  ma  dı  nı bir  mə  na  lı ola  raq ifa  də 
edir. İs  tər seç  ki  lə  rin, is  tər  sə də xalq 
ara  sın  da apa  rı  lan  so  siolo  ji sor  ğu  la 
rın nə  ti  cə  lə  ri bu ger  çək  li  yin təs  di  qi 
dir. Son ola  raq Fran  sa  nın “Opin  yon 
vey” (“Opi  nion Way”) şir  kə  ti  nin ke 
çir  di  yi ge  niş rəy sor  ğu  sun  da əks olu
 nan mə  qam  lar bu  nun ba  riz nü  mu  nə
 si  dir. Sor  ğu  nun nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə, 

res  pon  dent  lə  rin 80,1%i öl  kə  də  ki 
möv  cud ic  ti  maisi  ya  si və so  sialiq  ti 
sa  di sa  bit  li  yin qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sı 
nı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin fəaliy  yə
 ti  nin ən uğur  lu nə  ti  cə  si ki  mi də  yər 
lən  di  rib. Sor  ğu  nun “Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin son 1 il  də gör  dü  yü iş  lə  ri ne 
cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz?” sualı  na res 
pon  dent  lə  rin 85,1%i bü  töv  lük  də 
müs  bət ca  vab ve  rib. “Opin  yon vey” 
şir  kə  ti  nin “Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən so  sialiq  ti  sa  di fəaliy  yət və bu 
sa  hə  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin son 
il  də apar  dı  ğı is  la  hat  la  rı ne  cə qiy  mət 
lən  di  rir  si  niz?” sualı  na sor  ğu  da iş  ti 
rak edən  lə  rin 90,5%i bü  töv  lük  də 
müs  bət ca  vab ve  rib. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin seç  ki  qa  ba  ğı vəd  lə  ri  nin ye  ri 
nə ye  ti  ril  mə  si  nin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si
 nə dair suala isə res  pon  dent  lə  rin bü 
töv  lük  də 75,6%i müs  bət ca  vab ve  rib. 
Gö  rün  dü  yü ki  mi, rəy sor  ğu  su Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin ye  nə də öz se  çi 
ci  lə  ri  nin yük  sək eti  ma  dı  na ma  lik ol 
du  ğu  nu təs  diq edir. Sor  ğu  da əks olu
 nan ən mü  hüm mə  qam isə bu  dur ki, 
bu gün seç  ki ke  çi  ri  lər  sə, cə  nab İl  ham 
Əli  yev se  çi  ci  lə  rin 8385%nin sə  si  ni 
qa  za  na bi  lər. Bir söz  lə, Azər  bay  can 
xal  qı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mil  li 
ma  raq  la  ra söy  kə  nən si  ya  sə  ti  ni tam 
dəs  tək  lə  yir.

ar  zuedi  lən sə  viy  yə  dən aşa  ğı olan 
st  ruk  tur va  hid  lə  ri  nin ləğv edil  mə  si, 
bir  ləş  di  ril  mə  si və ya  da  ha çe  vik 
me  xa  nizm  lər  lə əvəz  lən  mə  si hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lib. 

Nə  ti  cə  də ida  rəet  mə sa  hə  si də da 
xil ol  maq  la bü  tün sa  hə  lər  də də  rin 
re  for  ma  la  rın apa  rıl  ma  sı qar  şı  da du 
ran st  ra  te  ji hə  dəf  lə  rə çat  ma  ğa  im  kan 
ve  rir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi, 2019cu il  dən baş  la  yan 
is  la  hat  la  rın əsas hə  də  fi Azər  bay  ca  nı 
müasir, in  ki  şaf edən və gə  lə  cək  də in 
ki  şaf et  miş öl  kə  yə çe  vir  mək  dir. 

XARİCİSİYASƏTUĞURLARI:
YENİZİRVƏLƏRƏDOĞRU

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin xal  qı 
mı  zın müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  nin dəs  tə 
yi  ni qa  za  na  raq növ  bə  ti də  fə döv  lət 
baş  çı  sı se  çil  mə  sin  dən son  ra mil  li 
ma  raq  la  ra söy  kə  nən xa  ri  ci si  ya  sət 
kur  su da uğur  la da  vam et  di  ri  lib, 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq möv  qe  yi 
da  ha da möh  kəm  lə  nib. Res  pub  li  ka

 mı  zın iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li mü  na 
si  bət  lə  ri  nin in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nın 
da  vam et  di  yi bu dövr  də Azər  bay 
can re  gional və qlo  bal əmək  daş  lı  ğa, 
təh  lü  kə  siz  li  yə əhə  miy  yət  li töh  fə  lər 
ve  rən mü  hüm uğur  la  ra im  za atıb. 

Heç şüb  hə  siz, 2018ci il av  qus  tun 
12də Qa  za  xıs  ta  nın Ak  tau şə  hə  rin  də 
Xə  zər  ya  nı Öl  kə  lə  rin Döv  lət Baş  çı  la 
rı  nın V Zir  və Top  lan  tı  sı çər  çi  və  sin  də 

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 
bu ba  xım  dan xü  su  si qeyd edil  mə  li 
dir. Əv  və  la, bu ta  ri  xi ra  zı  laş  ma Xə 
zər  ya  nı öl  kə  lər ara  sın  da əmək  daş  lı 
ğın da  ha da ge  niş  lən  mə  si  nə xid  mət 
et  mək  lə ya  na  şı, Azər  bay  ca  nın re 
gional sa  bit  li  yin və təh  lü  kə  siz  li  yin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si işi  nə öz də  yər 
li töh  fə  si  ni ver  di  yi  ni bir da  ha gös  tə 

MÖHTƏŞƏM 1 İL
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rir.  2018ci il  də Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti  nin Brüs  se  lə sə  fə  ri çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  can ilə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ara 
sın  da “Tə  rəf  daş  lıq priori  tet  lə  ri” sə 
nə  di pa  raf  lan  dı. Bu, mü  hüm ta  ri  xi 
əhə  miy  yə  tə ma  lik ha  di  sə ol  maq  la 
ya  na  şı, Azər  bay  ca  nın çox  şa  xə  li xa  ri 
ci si  ya  sət kur  su  nun sə  mə  rə  li nə  ti  cə 
lə  ri  ni, öl  kə  mi  zin eti  bar  lı tə  rəf  daş ki 
mi bö  yük nü  fu  za və eti  ma  da ma  lik 
ol  du  ğu  nu gös  tə  rən növ  bə  ti fakt  lar 
dan bi  ri  dir. 

Ən əsa  sı, Azər  bay  can bəhs olu 
nan dövr  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə xa  ri  ci si  ya  sət kur 
su  mu  zun ən mü  hüm st  ra  te  ji priori 
te  ti olan Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li 
is  ti  qa  mə  tin  də qə  tiy  yət  li möv  qe  yi  ni, 
prin  si  pial si  ya  sə  ti  ni da  vam et  di  rib, 
öz möv  qe  yin  dən bir ad  dım da ge  ri 
çə  kil  mə  yib. Er  mə  nis  ta  nın ye  ni rəh 
bər  li  yi  nin da  nı  şıq  la  rın for  ma  tı  nın 
də  yiş  di  ril  mə  si  nə dair ab  surd və bey
 nəl  xalq hü  qu  qa  zidd olan id  diala  rı  na 
bax  ma  ya  raq, Dü  şən  bə, SanktPe  ter 
burq və Da  vos gö  rüş  lə  rin  dən son  ra 
ca  ri ilin mar  tın 29da ATƏTin Minsk 
Qru  pu həm  sədr  lə  ri  nin tə  şəb  bü  sü ilə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ilə baş na  zir 
Ni  kol Pa  şin  yan ara  sın  da gö  rüş ke  çi 
ril  di. Bu isə Er  mə  nis  ta  nın da  nı  şıq  lar 

pro  se  si  ni poz  maq və mə  su  liy  yət  dən 
ya  yın  maq cəhd  lə  ri  nin baş tut  ma  dı 
ğı  nı, da  nı  şıq  la  rın for  ma  tı  nın də  yiş 
məz qal  dı  ğı  nı təs  diq edir. Ey  ni za 
man  da, bu real  lıq Azər  bay  ca  nın 
növ  bə  ti dip  lo  ma  tik uğu  ru ki  mi sə 
ciy  yə  lən  di  ri  lə bi  lər. 

Be  lə  lik  lə, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə qa  za  nıl  mış xa  ri  ci 
si  ya  sət uğur  la  rı Azər  bay  ca  nın bey 
nəl  xalq müs  tə  vi  də ye  ni zir  və  lə  rə 
yük  səl  mə  si  ni, öl  kə  nin re  pu  ta  si  ya  sı 
nın da  ha da möh  kəm  lən  mə  si  ni tə 
min edib, res  pub  li  ka  mız qar  şı  sın  da 
ye  ni pers  pek  tiv  lər açıb.

XALQÖZPREZİDENTİNİ
QƏTİYYƏTLƏDƏSTƏKLƏYİR

Bü  tün bun  la  rın nə  ti  cə  si  dir ki, 
Azər  bay  can xal  qı onun ma  raq  la  rı  nı 
qə  tiy  yət  lə mü  da  fiə edən Pre  zi  den  ti  ni 
dəs  tək  lə  yir, öz li  de  ri  nə son  suz inam 
və eti  ma  dı  nı bir  mə  na  lı ola  raq ifa  də 
edir. İs  tər seç  ki  lə  rin, is  tər  sə də xalq 
ara  sın  da apa  rı  lan  so  siolo  ji sor  ğu  la 
rın nə  ti  cə  lə  ri bu ger  çək  li  yin təs  di  qi 
dir. Son ola  raq Fran  sa  nın “Opin  yon 
vey” (“Opi  nion Way”) şir  kə  ti  nin ke 
çir  di  yi ge  niş rəy sor  ğu  sun  da əks olu
 nan mə  qam  lar bu  nun ba  riz nü  mu  nə
 si  dir. Sor  ğu  nun nə  ti  cə  lə  ri  nə gö  rə, 

res  pon  dent  lə  rin 80,1%i öl  kə  də  ki 
möv  cud ic  ti  maisi  ya  si və so  sialiq  ti 
sa  di sa  bit  li  yin qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sı 
nı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin fəaliy  yə
 ti  nin ən uğur  lu nə  ti  cə  si ki  mi də  yər 
lən  di  rib. Sor  ğu  nun “Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin son 1 il  də gör  dü  yü iş  lə  ri ne 
cə qiy  mət  lən  di  rir  si  niz?” sualı  na res 
pon  dent  lə  rin 85,1%i bü  töv  lük  də 
müs  bət ca  vab ve  rib. “Opin  yon vey” 
şir  kə  ti  nin “Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən so  sialiq  ti  sa  di fəaliy  yət və bu 
sa  hə  də Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin son 
il  də apar  dı  ğı is  la  hat  la  rı ne  cə qiy  mət 
lən  di  rir  si  niz?” sualı  na sor  ğu  da iş  ti 
rak edən  lə  rin 90,5%i bü  töv  lük  də 
müs  bət ca  vab ve  rib. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin seç  ki  qa  ba  ğı vəd  lə  ri  nin ye  ri 
nə ye  ti  ril  mə  si  nin qiy  mət  lən  di  ril  mə  si
 nə dair suala isə res  pon  dent  lə  rin bü 
töv  lük  də 75,6%i müs  bət ca  vab ve  rib. 
Gö  rün  dü  yü ki  mi, rəy sor  ğu  su Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin ye  nə də öz se  çi 
ci  lə  ri  nin yük  sək eti  ma  dı  na ma  lik ol 
du  ğu  nu təs  diq edir. Sor  ğu  da əks olu
 nan ən mü  hüm mə  qam isə bu  dur ki, 
bu gün seç  ki ke  çi  ri  lər  sə, cə  nab İl  ham 
Əli  yev se  çi  ci  lə  rin 8385%nin sə  si  ni 
qa  za  na bi  lər. Bir söz  lə, Azər  bay  can 
xal  qı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mil  li 
ma  raq  la  ra söy  kə  nən si  ya  sə  ti  ni tam 
dəs  tək  lə  yir.

ar  zuedi  lən sə  viy  yə  dən aşa  ğı olan 
st  ruk  tur va  hid  lə  ri  nin ləğv edil  mə  si, 
bir  ləş  di  ril  mə  si və ya  da  ha çe  vik 
me  xa  nizm  lər  lə əvəz  lən  mə  si hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lib. 

Nə  ti  cə  də ida  rəet  mə sa  hə  si də da 
xil ol  maq  la bü  tün sa  hə  lər  də də  rin 
re  for  ma  la  rın apa  rıl  ma  sı qar  şı  da du 
ran st  ra  te  ji hə  dəf  lə  rə çat  ma  ğa  im  kan 
ve  rir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi, 2019cu il  dən baş  la  yan 
is  la  hat  la  rın əsas hə  də  fi Azər  bay  ca  nı 
müasir, in  ki  şaf edən və gə  lə  cək  də in 
ki  şaf et  miş öl  kə  yə çe  vir  mək  dir. 

XARİCİSİYASƏTUĞURLARI:
YENİZİRVƏLƏRƏDOĞRU

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin xal  qı 
mı  zın müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  nin dəs  tə 
yi  ni qa  za  na  raq növ  bə  ti də  fə döv  lət 
baş  çı  sı se  çil  mə  sin  dən son  ra mil  li 
ma  raq  la  ra söy  kə  nən xa  ri  ci si  ya  sət 
kur  su da uğur  la da  vam et  di  ri  lib, 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq möv  qe  yi 
da  ha da möh  kəm  lə  nib. Res  pub  li  ka

 mı  zın iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li mü  na 
si  bət  lə  ri  nin in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı  nın 
da  vam et  di  yi bu dövr  də Azər  bay 
can re  gional və qlo  bal əmək  daş  lı  ğa, 
təh  lü  kə  siz  li  yə əhə  miy  yət  li töh  fə  lər 
ve  rən mü  hüm uğur  la  ra im  za atıb. 

Heç şüb  hə  siz, 2018ci il av  qus  tun 
12də Qa  za  xıs  ta  nın Ak  tau şə  hə  rin  də 
Xə  zər  ya  nı Öl  kə  lə  rin Döv  lət Baş  çı  la 
rı  nın V Zir  və Top  lan  tı  sı çər  çi  və  sin  də 

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 
bu ba  xım  dan xü  su  si qeyd edil  mə  li 
dir. Əv  və  la, bu ta  ri  xi ra  zı  laş  ma Xə 
zər  ya  nı öl  kə  lər ara  sın  da əmək  daş  lı 
ğın da  ha da ge  niş  lən  mə  si  nə xid  mət 
et  mək  lə ya  na  şı, Azər  bay  ca  nın re 
gional sa  bit  li  yin və təh  lü  kə  siz  li  yin 
möh  kəm  lən  di  ril  mə  si işi  nə öz də  yər 
li töh  fə  si  ni ver  di  yi  ni bir da  ha gös  tə 

MÖHTƏŞƏM 1 İL
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oy  na  yır. Döv  lət baş  çı  sı Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nın Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı  nın sədr müavi  ni, Mil  li Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti, Mil  li Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si
 nin və İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin üz  vü 
ki  mi fəaliy  yə  ti  nin əhə  miy  yə  ti və sə 
mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri  nə to  xu  na  raq de  yib: 
“Bax, bu, çox  şa  xə  li fəaliy  yət və ey  ni 
za  man  da, uğur  lu fəaliy  yət mə  nim 
bu qə  ra  rı qə  bul et  mə  yim  də əsas rol 
oy  na  mış  dır. Ey  ni za  man  da, qeyd et 
mə  li  yəm ki, Meh  ri  ban Əli  ye  va çox 
pe  şə  kar, bi  lik  li, təc  rü  bə  li, prin  si  pial, 
çox xe  yir  xah bir in  san  dır. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, Azər  bay  can xal  qı ona bö 
yük rəğ  bət və sev  gi ilə ya  na  şır”.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va isə bəhs 
olu  nan ic  las  da döv  lət baş  çı  sı  nın, ona 
ina  nan in  san  la  rın eti  ma  dı  nı doğ  rul 
da  ca  ğı  nı vur  ğu  la  ya  raq: “Bu və  zi  fə  yə 
tə  yin olun  maq  la öh  də  mə dü  şən mə 
su  liy  yə  tin cid  di  li  yi  ni tam şə  kil  də 
dərk edi  rəm və ina  nı  ram ki, cə  nab 
Pre  zi  dent, Si  zin və mə  nə ina  nan bü 
tün in  san  la  rın eti  ma  dı  nı doğ  rult  ma 
ğı ba  ca  ra  ca  ğam”,  de  yə diq  qə  tə çat
 dır  mış  dı.

Tə  rəd  düd  süz vur  ğu  la  maq olar ki, 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  se
pre  zi  den  ti ki  mi fəaliy  yə  ti ilə bu  na 
nail ol  ma  ğı ba  ca  rıb. Bu real  lı  ğı da  ha 
yax  şı an  la  maq üçün Meh  ri  ban Əli 
ye  va  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent pos 
tun  da fəaliy  yə  ti  nin bir sı  ra as  pekt  lə 
ri  nə dair mə  qam  la  ra nə  zər sal  maq 
məq  bul  dur. 

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın Bi 
rin  ci vit  sepre  zi  dent ki  mi məq  səd 
yön  lü fəaliy  yə  ti  nə nə  zər sal  dıq  da 
onun daim so  sial mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə 
xü  su  si diq  qət gös  tər  di  yi  nin, mü  hüm 
tə  şəb  büs  lər  lə çı  xış et  di  yi  nin şa  hi  di 
olu  ruq. Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va 
əsas diq  qə  ti  ni so  sial mə  sə  lə  lə  rin, xü 
su  si  lə də əha  li  nin az  tə  mi  nat  lı tə  bə 
qə  lə  ri  nin prob  lem  lə  ri  nin həl  li üzə 
rin  də cəm  ləş  di  rib. Onun tə  şəb  bü  sü 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər, gö  rü 
lən iş  lər bö  yük so  sial əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va 

nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent ki  mi ilk 
mü  şa  vi  rə  si  ni Ba  kı və Sum  qa  yıt şə 
hər  lə  ri  nin ya  taq  xa  na  la  rın  da mü  vəq 
qə  ti məs  kun  laş  mış qaç  qın və məc 
bu  ri köç  kün ailə  lə  ri  nin kö  çü  rül  mə 
si  nə həsr et  mə  si bu  nun ba  riz nü  mu
 nə  lə  rin  dən  dir. Bəhs olu  nan mü  şa  vi 
rə  də mü  va  fiq qu  rum  lar qar  şı  sın  da 
bu sa  hə  də gö  rü  lə  cək iş  lər  lə bağ  lı 
konk  ret və  zi  fə  lər qo  yan Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va ye  ni bi  na  la  rın ti  kil 
mə  si və in  şa olu  nan bi  na  la  rın key 
fiy  yət stan  dart  la  rı  na tam ca  vab ver 
mə  si ilə bağ  lı gös  tə  riş ver  di. İl  kin 
mər  hə  lə  də dörd min köç  kün ailə  si  ni 
ye  ni mən  zil  lə, həm  çi  nin iş yer  lə  ri ilə 
tə  min et  mək və  zi  fə  si qar  şı  ya qo  yul 
du. Qı  sa za  man ər  zin  də Lök  ba  tan 
qə  sə  bə  sin  də məc  bu  ri köç  kün  lər 
üçün 1026 mən  zil  dən iba  rət müasir 
ya  şa  yış komp  lek  si  nin tə  mə  li  nin qo 
yul  ma  sı, qə  za  lı və  ziy  yət  də olan bi 
na  lar  da məs  kun  laş  mış məc  bu  ri köç
 kün ailə  lə  ri  nin ye  ni mən  zil  lər  lə tə 
min olun  ma  sı la  yi  hə  si  nin ic  ra  sı çər 
çi  və  sin  də on  la  ra Ab  şe  ron ra  yo  nu 
nun Ma  sa  zır və Meh  diabad qə  sə  bə 

lə  rin  də ye  ni mən  zil  lə  rin ve  ril  mə  si, iş 
adam  la  rı  nın yar  dı  mı ilə 214 ailə  nin 
ye  ni in  şa olun  muş və tam tə  mir  li 
mən  zil  lə  rə kö  çü  rül  mə  si, ey  ni za 
man  da, Ma  sa  zır, Ra  ma  na qə  sə  bə  lə 
rin  də və Xə  tai ra  yo  nun  da ye  ni bi  na 
la  rın is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si ilə da  ha 
725 məc  bu  ri köç  kün ailə  si  nin mən  zil 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı qar  şı  ya 
qo  yu  lan və  zi  fə  lə  rin mü  vəf  fə  qiy  yət  lə 
ic  ra edil  di  yi  ni gös  tə  rir.

Bu  nun  la ya  na  şı, Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın 2016cı il Ap  rel dö  yüş  lə  ri 
za  ma  nı Azər  bay  can Or  du  su  nun ya 
ra  lan  mış bir qrup əs  gər və za  bit  lə  ri 
ilə gö  rü  şü, dö  yüş  lər  də ya  ra  lan  mış 
əs  gər və za  bit  lə  rin yük  sək tex  no  lo  gi
 ya  lı pro  tez  lər  lə tə  min edil  mə  si ba  rə 
də tap  şı  rıq ver  mə  si də təq  di  rə  la  yiq 
hal ki  mi cə  miy  yət  də ol  duq  ca yük 
sək qiy  mət  lən  di  ril  di. Son ola  raq isə 
ap  re  lin 26da Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh
 ri  ban Əli  ye  va Nə  si  mi ra  yo  nun  da 
Tibb Uni  ver  si  te  ti  nin 4 say  lı ya  taq  xa 
na  sın  da və Qa  ra  dağ ra  yo  nun  da sa  lı
 nan “Qo  bu Park” ya  şa  yış komp  lek 

STRATEGİYA

Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti 
Azərbaycan xalqı tərəfindən  

böyük rəğbət və sevgi ilə qarşılanır
Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi 

den  ti, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti, YU  NES  KO və İSES  KO
nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va ic  ti  maisi  ya  si fəaliy  yə  ti
 nin bü  tün dövr  lə  rin  də Azər  bay  ca 
nın mil  li ma  raq  la  rı  na, xal  qın mə  na 
fe  yi  nə xid  mət edən çox  say  lı tə  şəb 
büs  lə  rin müəl  li  fi ol  muş, yük  sək hu 
ma  nizm və və  tən  pər  vər  lik nü  mu  nə
 si or  ta  ya qoy  muş  dur. Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va  nın fəaliy  yə  ti, onun tə 
rə  fin  dən irə  li sü  rü  lən tə  şəb  büs  lər və 
real  laş  dı  rı  lan la  yi  hə  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri 

həm Azər  bay  can  da, həm də bey  nəl 
xalq miq  yas  da ol  duq  ca yük  sək qiy 
mət  lən  di  ri  lir. Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci 
xa  nı  mı is  tər Hey  dər Əli  yev Fon  du 
nun pre  zi  den  ti, is  tər mil  lət və  ki  li, 
is  tər öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq müs  tə  vi 
də fəal təb  li  ğat  çı  sı ki  mi st  ra  te  ji əhə 
miy  yət  li mil  li məq  səd  lə  rə xid  mət 
edən çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti ilə xal  qın 
də  rin rəğ  bə  ti  ni və sev  gi  si  ni qa  za  nıb. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin 2017ci il fev  ra  lın 21də im 
za  la  dı  ğı mü  va  fiq sə  rən  ca  ma əsa  sən, 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi 
den  ti tə  yin olun  ma  sı və  tən  daş  lar tə 
rə  fin  dən bö  yük məm  nun  luq  la qar  şı
 lan  dı. Çün  ki bu tə  yi  nat Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın sə  mə  rə  li, mil  li 
ma  raq  la  ra xid  mət edən fəaliy  yə  ti  nin 
real və mən  ti  qi nə  ti  cə  si idi. Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev Təh  lü  kə  siz  lik Şu 
ra  sı  nın 2017ci il fev  ra  lın 21də ke  çi 
ri  lən ic  la  sın  da Meh  ri  ban xa  nım Əli 
ye  va  nı təq  dim edə  rək de  yib ki, Meh
 ri  ban Əli  ye  va uzun il  lər  dir ki, öl  kə 
mi  zin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da, mə 
də  ni hə  ya  tı  n  da mü  hüm və fəal rol 
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oy  na  yır. Döv  lət baş  çı  sı Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nın Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı  nın sədr müavi  ni, Mil  li Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti, Mil  li Olim  pi  ya Ko  mi  tə  si
 nin və İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin üz  vü 
ki  mi fəaliy  yə  ti  nin əhə  miy  yə  ti və sə 
mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri  nə to  xu  na  raq de  yib: 
“Bax, bu, çox  şa  xə  li fəaliy  yət və ey  ni 
za  man  da, uğur  lu fəaliy  yət mə  nim 
bu qə  ra  rı qə  bul et  mə  yim  də əsas rol 
oy  na  mış  dır. Ey  ni za  man  da, qeyd et 
mə  li  yəm ki, Meh  ri  ban Əli  ye  va çox 
pe  şə  kar, bi  lik  li, təc  rü  bə  li, prin  si  pial, 
çox xe  yir  xah bir in  san  dır. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, Azər  bay  can xal  qı ona bö 
yük rəğ  bət və sev  gi ilə ya  na  şır”.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va isə bəhs 
olu  nan ic  las  da döv  lət baş  çı  sı  nın, ona 
ina  nan in  san  la  rın eti  ma  dı  nı doğ  rul 
da  ca  ğı  nı vur  ğu  la  ya  raq: “Bu və  zi  fə  yə 
tə  yin olun  maq  la öh  də  mə dü  şən mə 
su  liy  yə  tin cid  di  li  yi  ni tam şə  kil  də 
dərk edi  rəm və ina  nı  ram ki, cə  nab 
Pre  zi  dent, Si  zin və mə  nə ina  nan bü 
tün in  san  la  rın eti  ma  dı  nı doğ  rult  ma 
ğı ba  ca  ra  ca  ğam”,  de  yə diq  qə  tə çat
 dır  mış  dı.

Tə  rəd  düd  süz vur  ğu  la  maq olar ki, 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  se
pre  zi  den  ti ki  mi fəaliy  yə  ti ilə bu  na 
nail ol  ma  ğı ba  ca  rıb. Bu real  lı  ğı da  ha 
yax  şı an  la  maq üçün Meh  ri  ban Əli 
ye  va  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent pos 
tun  da fəaliy  yə  ti  nin bir sı  ra as  pekt  lə 
ri  nə dair mə  qam  la  ra nə  zər sal  maq 
məq  bul  dur. 

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın Bi 
rin  ci vit  sepre  zi  dent ki  mi məq  səd 
yön  lü fəaliy  yə  ti  nə nə  zər sal  dıq  da 
onun daim so  sial mə  sə  lə  lə  rin həl  li  nə 
xü  su  si diq  qət gös  tər  di  yi  nin, mü  hüm 
tə  şəb  büs  lər  lə çı  xış et  di  yi  nin şa  hi  di 
olu  ruq. Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va 
əsas diq  qə  ti  ni so  sial mə  sə  lə  lə  rin, xü 
su  si  lə də əha  li  nin az  tə  mi  nat  lı tə  bə 
qə  lə  ri  nin prob  lem  lə  ri  nin həl  li üzə 
rin  də cəm  ləş  di  rib. Onun tə  şəb  bü  sü 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər, gö  rü 
lən iş  lər bö  yük so  sial əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir. Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va 

nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent ki  mi ilk 
mü  şa  vi  rə  si  ni Ba  kı və Sum  qa  yıt şə 
hər  lə  ri  nin ya  taq  xa  na  la  rın  da mü  vəq 
qə  ti məs  kun  laş  mış qaç  qın və məc 
bu  ri köç  kün ailə  lə  ri  nin kö  çü  rül  mə 
si  nə həsr et  mə  si bu  nun ba  riz nü  mu
 nə  lə  rin  dən  dir. Bəhs olu  nan mü  şa  vi 
rə  də mü  va  fiq qu  rum  lar qar  şı  sın  da 
bu sa  hə  də gö  rü  lə  cək iş  lər  lə bağ  lı 
konk  ret və  zi  fə  lər qo  yan Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va ye  ni bi  na  la  rın ti  kil 
mə  si və in  şa olu  nan bi  na  la  rın key 
fiy  yət stan  dart  la  rı  na tam ca  vab ver 
mə  si ilə bağ  lı gös  tə  riş ver  di. İl  kin 
mər  hə  lə  də dörd min köç  kün ailə  si  ni 
ye  ni mən  zil  lə, həm  çi  nin iş yer  lə  ri ilə 
tə  min et  mək və  zi  fə  si qar  şı  ya qo  yul 
du. Qı  sa za  man ər  zin  də Lök  ba  tan 
qə  sə  bə  sin  də məc  bu  ri köç  kün  lər 
üçün 1026 mən  zil  dən iba  rət müasir 
ya  şa  yış komp  lek  si  nin tə  mə  li  nin qo 
yul  ma  sı, qə  za  lı və  ziy  yət  də olan bi 
na  lar  da məs  kun  laş  mış məc  bu  ri köç
 kün ailə  lə  ri  nin ye  ni mən  zil  lər  lə tə 
min olun  ma  sı la  yi  hə  si  nin ic  ra  sı çər 
çi  və  sin  də on  la  ra Ab  şe  ron ra  yo  nu 
nun Ma  sa  zır və Meh  diabad qə  sə  bə 

lə  rin  də ye  ni mən  zil  lə  rin ve  ril  mə  si, iş 
adam  la  rı  nın yar  dı  mı ilə 214 ailə  nin 
ye  ni in  şa olun  muş və tam tə  mir  li 
mən  zil  lə  rə kö  çü  rül  mə  si, ey  ni za 
man  da, Ma  sa  zır, Ra  ma  na qə  sə  bə  lə 
rin  də və Xə  tai ra  yo  nun  da ye  ni bi  na 
la  rın is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si ilə da  ha 
725 məc  bu  ri köç  kün ailə  si  nin mən  zil 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı qar  şı  ya 
qo  yu  lan və  zi  fə  lə  rin mü  vəf  fə  qiy  yət  lə 
ic  ra edil  di  yi  ni gös  tə  rir.

Bu  nun  la ya  na  şı, Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın 2016cı il Ap  rel dö  yüş  lə  ri 
za  ma  nı Azər  bay  can Or  du  su  nun ya 
ra  lan  mış bir qrup əs  gər və za  bit  lə  ri 
ilə gö  rü  şü, dö  yüş  lər  də ya  ra  lan  mış 
əs  gər və za  bit  lə  rin yük  sək tex  no  lo  gi
 ya  lı pro  tez  lər  lə tə  min edil  mə  si ba  rə 
də tap  şı  rıq ver  mə  si də təq  di  rə  la  yiq 
hal ki  mi cə  miy  yət  də ol  duq  ca yük 
sək qiy  mət  lən  di  ril  di. Son ola  raq isə 
ap  re  lin 26da Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh
 ri  ban Əli  ye  va Nə  si  mi ra  yo  nun  da 
Tibb Uni  ver  si  te  ti  nin 4 say  lı ya  taq  xa 
na  sın  da və Qa  ra  dağ ra  yo  nun  da sa  lı
 nan “Qo  bu Park” ya  şa  yış komp  lek 

STRATEGİYA

Mehriban xanım Əliyevanın fəaliyyəti 
Azərbaycan xalqı tərəfindən  

böyük rəğbət və sevgi ilə qarşılanır
Azər  bay  ca  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi 

den  ti, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti, YU  NES  KO və İSES  KO
nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va ic  ti  maisi  ya  si fəaliy  yə  ti
 nin bü  tün dövr  lə  rin  də Azər  bay  ca 
nın mil  li ma  raq  la  rı  na, xal  qın mə  na 
fe  yi  nə xid  mət edən çox  say  lı tə  şəb 
büs  lə  rin müəl  li  fi ol  muş, yük  sək hu 
ma  nizm və və  tən  pər  vər  lik nü  mu  nə
 si or  ta  ya qoy  muş  dur. Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va  nın fəaliy  yə  ti, onun tə 
rə  fin  dən irə  li sü  rü  lən tə  şəb  büs  lər və 
real  laş  dı  rı  lan la  yi  hə  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri 

həm Azər  bay  can  da, həm də bey  nəl 
xalq miq  yas  da ol  duq  ca yük  sək qiy 
mət  lən  di  ri  lir. Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci 
xa  nı  mı is  tər Hey  dər Əli  yev Fon  du 
nun pre  zi  den  ti, is  tər mil  lət və  ki  li, 
is  tər öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq müs  tə  vi 
də fəal təb  li  ğat  çı  sı ki  mi st  ra  te  ji əhə 
miy  yət  li mil  li məq  səd  lə  rə xid  mət 
edən çox  şa  xə  li fəaliy  yə  ti ilə xal  qın 
də  rin rəğ  bə  ti  ni və sev  gi  si  ni qa  za  nıb. 
Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin 2017ci il fev  ra  lın 21də im 
za  la  dı  ğı mü  va  fiq sə  rən  ca  ma əsa  sən, 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın Azər  bay  can 

Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi 
den  ti tə  yin olun  ma  sı və  tən  daş  lar tə 
rə  fin  dən bö  yük məm  nun  luq  la qar  şı
 lan  dı. Çün  ki bu tə  yi  nat Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın sə  mə  rə  li, mil  li 
ma  raq  la  ra xid  mət edən fəaliy  yə  ti  nin 
real və mən  ti  qi nə  ti  cə  si idi. Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev Təh  lü  kə  siz  lik Şu 
ra  sı  nın 2017ci il fev  ra  lın 21də ke  çi 
ri  lən ic  la  sın  da Meh  ri  ban xa  nım Əli 
ye  va  nı təq  dim edə  rək de  yib ki, Meh
 ri  ban Əli  ye  va uzun il  lər  dir ki, öl  kə 
mi  zin ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da, mə 
də  ni hə  ya  tı  n  da mü  hüm və fəal rol 
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döv  lət tə  rə  fin  dən bö  yük diq  qət  lə ya 
na  şıl  dı. Mə  nim ya  dım  da  dır, Nov  ruz 
bay  ra  mın  da cə  nab Pre  zi  dent  lə bi 
zim bu  ra  da gə  zin  ti  miz ol  du və sa 
kin  lər  lə ün  siy  yət  də ol  duq. Fəxr edi 
rik ki, bi  zim Ba  kı  mı  zın be  lə İçə  ri  şə 
hə  ri var...”,  de  yən Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va bil  di  rib ki, İçə  ri  şə  hə  ri  miz 
gö  zəl  dir, bi  zim sər  və  ti  miz  dir, bun 
dan son  ra da biz onu qo  ru  yub sax  la
 ya  ca  ğıq, gə  lə  cək nə  sil  lə  rə ey  ni şə  kil 
də təh  vil ve  rə  cə  yik.

Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik 
et  di  yi Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
bey  nəl  xalq əhə  miy  yət  li la  yi  hə  lə  ri 
bö  yük hu  ma  ni  tar dəyərə ma  lik ol 
maq  la ya  na  şı, bir çox öl  kə  lə  ri əha  tə 
edir, qi  tə  lə  ri bir  ləş  di  rir, si  vi  li  za  si  ya 
la  ra  rası dialo  qun təş  vi  qi  nə, hu  ma 
nizm ide  ya  sı  nın da  ha ge  niş coğ  ra  fi 
ya  da ya  yıl  ma  sı  na müs  təs  na töh  fə  lər 
ve  rir. Fon  dun “To  le  rant  lı  ğın ün  va 
nı  Azər  bay  can” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin
 də Pa  kis  tan  da, Gür  cüs  tan  da, Mi  sir 
də, Ru  si  ya  da bir ne  çə mək  tə  bin ye 
ni  dən qu  rul  ma  sı  na, Va  ti  kan  da Ro 
ma ka  ta  kom  ba  la  rı  nın və St  ras  burq 
Ka  fed  ral kil  sə  si  nin bər  pa  sı  na dəs  tək 

nü  ma  yiş et  di  rib. Bu, həm də si  vi  li  za
 si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun təş  viq olun  ma
 sı ba  xı  mın  dan bö  yük önəm kəsb 
edir. Di  gər tə  rəf  dən, Pa  kis  tan  da qız
 lar üçün ye  ni mək  tə  bin ti  kin  ti  si, İs  la
 ma  bad  da, elə  cə də Pa  kis  ta  nın di  gər 
əya  lət  lə  rin  də sil  si  lə hu  ma  ni  tar ak  si 
ya  lar da xey  riy  yə  çi  lik təd  bir  lə  ri sı  ra
 sın  da yer alır. Ey  ni za  man  da, Ver  sal 
Sa  ra  yı  nın bir his  sə  si  nin, Luvr Mu  ze
 yi qa  le  re  ya  sın  dan bi  ri  nin bər  pa  sı, 
Həş  tər  xan  da Azər  bay  canRu  si  ya 
dost  luq kör  pü  sü  nün ti  kil  mə  si, Mü 
qəd  dəs Mə  lək  si  ma Kn  yaz Vla  di  mi  rə 
Ru  si  ya  da ilk abi  də ucal  dıl  ma  sı və 
di  gər la  yi  hə  lər də Hey  dər Əli  yev 
Fon  du  nun xey  riy  yə  çi  lik iş  lə  ri  ni əks 
et  di  rən nü  mu  nə  lər  dən  dir. 

Hey  dər Əli  yev Fon  du tə  rə  fin  dən 
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 hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq  səd 
yön  lü təd  bir  lər sə  mə  rə  li nə  ti  cə  lər 
ve  rir. Xü  su  si  lə də fon  dun Er  mə  nis 
tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı ya  rat  dı  ğı in  ter 
net por  ta  lı, müx  tə  lif dil  lər  də ha  zır  la 
dı  ğı “Qa  ra  bağ hə  qi  qət  lə  ri” ad  lı buk 

let  lər dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə prob  le 
min sə  bəb  lə  ri haq  qın  da ki  fa  yət qə  dər 
mə  lu  mat çat  dı  rıb. Fon  dun dəs  tə  yi ilə 
2007ci il  dən baş  la  ya  raq hər il müx 
tə  lif öl  kə  lər  də Xo  ca  lı fa  ciəsi  nə həsr 
olun  muş konf  rans  lar, təd  bir  lər ke  çi 
ri  lir, bu is  ti  qa  mət  də xü  su  si təb  li  ğat 
apa  rı  lır. Ak  si  ya  lar  da “Xo  ca  lı soy  qı  rı
 mı” fil  mi, er  mə  ni  lə  rin Xo  ca  lı  da tö  rət
 dik  lə  ri vəh  şi  lik  lə  ri əks et  di  rən fo  to 
şə  kil  lər, müx  tə  lif il  lər  də xa  ri  ci öl  kə  lə
 rin nü  fuz  lu nəşr  lə  rin  də Xo  ca  lı fa  ciəsi 
haq  qın  da dərc edil  miş ma  te  rial  lar 
təq  dim olu  nur. Fon  dun vit  sepre  zi 
den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
əsa  sı qo  yu  lan “Xo  ca  lı  ya əda  lət!” bey
 nəl  xalq kam  pa  ni  ya  sı da uğur  la da 
vam et  di  ri  lir. Bu kam  pa  ni  ya  ya start 
ve  ri  lən  dən son  ra bir sı  ra öl  kə  lə  rin 
par  la  ment  lə  ri  nin Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
nın ta  nın  ma  sı ilə bağ  lı qə  rar  lar qə  bul 
et  mə  si, ay  rıay  rı döv  lət  lər  də Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı abi  də  lə  ri  nin qo  yul  ma  sı 
ay  rı  ca qeyd olun  ma  lı  dır. Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du Ümum  mil  li 
li  de  rin ide  ya  la  rı  nı bö  yük əzm  lə və 
sə  da  qət  lə hə  ya  ta ke  çi  rir.

MİSSİYA

sin  də məs  kun  la  şan məc  bu  ri köç 
kün  lər  lə gö  rüş  dü. Gö  rüş za  ma  nı 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın səs  lən 
dir  di  yi fi  kir  lər bir da  ha gös  tər  di ki, 
onun bö  yük ic  ti  mai məz  mu  na ma  lik 
olan fəaliy  yə  ti  nin əsa  sın  da in  san  la 
rın ri  fa  hı  nın yük  səl  dil  mə  si  hə  yat 
sə  viy  yə  si  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, on  la 
rı ma  raq  lan  dı  ran so  sial mə  sə  lə  lə  rin 
həll edil  mə  si da  ya  nır: “Bi  lin ki, 
fəaliy  yə  tim  də mə  nim üçün ən va  cib, 
ən mü  hüm güc mən  bə  yi məhz si  zin
 lə  in  san  lar  la ün  siy  yət  də ol  maq  dır. 
Mən si  zin sev  gi  ni  zi, dəs  tə  yi  ni  zi hiss 
edən  də da  ha inam  lı olu  ram. Mə  nim 
üçün bö  yük şə  rəf  dir ki, in  san  lar mə 
nə dəs  tək ve  rir, mə  ni se  vir, mə  nə 
ina  nır. Si  zi əmin et  mək is  tə  yi  rəm ki, 
mən si  zin eti  ma  dı  nı  zı doğ  rul  da  ca 
ğam”. Bu fi  kir  lər Azər  bay  ca  nın Bi 
rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va  nın fəaliy  yət kre  do  su  nu 
təş  kil edir.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın mil  li 
məq  səd  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na xid 
mət edən çox  şa  xə  li fəaliy  yə  tin  dən 
bəhs edər  kən onun rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du tə  rə  fin  dən hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən məq  səd  yön  lü la  yi  hə 
lə  rə, ge  niş  miq  yas  lı iş  lə  rin əhə  miy  yə
 ti  nə və sə  mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri  nə xü  su  si 
diq  qət ye  tir  mək la  zım  dır. Öl  kə  nin 
ic  ti  mai hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  ri  ni 
əha  tə edən fon  dun fəaliy  yə  ti həm 
Azər  bay  ca  nın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa 
fı  na, həm də qar  şı  da du  ran st  ra  te  ji 
və  zi  fə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na öz də 
yər  li, la  yiq  li töh  fə  si  ni ve  rir. Ümum 
mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin adı  nı 
da  şı  yan fond təh  sil, sə  hiy  yə, mə  də 
niy  yət, id  man, elm və tex  no  lo  gi  ya, 
eko  lo  gi  ya, so  sial və di  gər sa  hə  lər  də 
müx  tə  lif la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  rə  rək 
ye  ni cə  miy  yət qu  ru  cu  lu  ğun  da fəal 
iş  ti  rak edir. Xü  su  si  lə də, təh  sil sa  hə 
sin  də irə  li sü  rü  lən mü  hüm tə  şəb 
büs  lər  dən bəhs edər  kən bu is  ti  qa 
mət  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə və 

proq  ram  la  rın əhə  miy  yə  ti  nə ay  rı  ca 
diq  qət ye  tir  mək la  zım  dır. Bu ba  xım
 dan, “Ye  ni  lə  şən Azər  bay  ca  na ye  ni 
mək  təb” proq  ra  mı  nın  önə  mi və sə 
mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri  nə xü  su  si nə  zər sal 
maq məq  sə  də  mü  va  fiq  dir. Bu proq 
ra  mın mü  vəf  fə  qiy  yət  lə ic  ra olun  ma
 sı nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz  də ye  ni mək 
təb bi  na  la  rı ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri 
lib, müx  tə  lif təh  sil ocaq  la  rı  nın mad 
ditex  ni  ki ba  za  sı yax  şı  laş  dı  rı  lıb, elə  cə 
də təh  si  lin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil 
mə  si  nə mü  hüm töh  fə  lər ve  ri  lib. Bu 
nun  la ya  na  şı, Hey  dər Əli  yev Fon  du
 nun dəs  tə  yi ilə pay  taxt Ba  kı  da və 
re  gion  lar  da çox  say  lı uşaq bağ  ça  la  rı, 
kör  pə  lər evi, xü  su  si tə  yi  nat  lı uşaq 
müəs  si  sə  lə  ri əsas  lı şə  kil  də və yük 
sək sə  viy  yə  də tə  mir olu  nub, bü  tün 
növ ava  dan  lıq  lar  la təc  hiz edi  lib. 
Fon  dun “Uşaq ev  lə  ri və in  ter  nat 
mək  təb  lə  ri  nə dəs  tək” la  yi  hə  si çər  çi 
və  sin  də çox  say  lı in  ter  nat və uşaq 
ev  lə  ri ye  ni  dən qu  ru  la  raq is  ti  fa  də  yə 
ve  ri  lib. Bü  tün bun  lar Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun uşaq  la  rın, 
ye  ni  yet  mə  lə  rin təh  si  li və sağ  lam  lı  ğı 
üçün real  laş  dır  dı  ğı la  yi  hə  lə  rin bö 
yük əhə  miy  yə  ti  ni or  ta  ya qo  yur. 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun tə  şəb  bü 
sü ilə uşaq ev  lə  ri və in  ter  nat mək  təb
 lə  ri  nin mə  zu  nu olan gənc  lər üçün 
çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi  na  la  rı  nın in  şa 
olun  ma  sı da xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma 
lik  dir. Fond, ey  ni za  man  da, bu vax  ta 
qə  dər sağ  lam  lıq müəs  si  sə  lə  ri  nin in 
şa  sı və ye  ni  dən qu  rul  ma  sı, müali  cə
diaq  nos  ti  ka, reabi  li  ta  si  ya mər  kəz  lə 
ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, diabet  li, ta  las  se 
mi  ya  lı xəs  tə  lə  rə qay  ğı və on  la  rın 
müali  cə  si  nin təş  kil edil  mə  si, qan  ver
 mə ak  si  ya  la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si və bu 
ki  mi di  gər mü  hüm iş  lə  rə im  za atıb. 
Hey  dər Əli  yev Fon  du həm  çi  nin mə 
də  niy  yə  ti  mi  zin, in  cə  sə  nə  ti  mi  zin, ta 
ri  xi ir  si  mi  zin təb  li  ği is  ti  qa  mə  tin  də 
ge  niş  miq  yas  lı iş  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu 

təd  bir  lər tək  cə öl  kə da  xi  lin  də de  yil, 
res  pub  li  ka  mı  zın hü  dud  la  rın  dan kə 
nar  da uğur  la real  laş  dı  rı  lır. Azər  bay 
can mu  ğa  mı  nın, Qo  bus  tan Döv  lət 
Ta  ri  xiBə  dii Qo  ru  ğu  nun, İçə  ri  şə  hə 
rin, Qız Qa  la  sı  nın, Şir  van  şah  lar Sa 
ra  yı Komp  lek  si  nin YU  NES  KOnun 
dün  ya mə  də  ni irs si  ya  hı  sı  na, aşıq, 
xal  ça  çı  lıq, tar ifa  çı  lı  ğı sə  nət  lə  ri  nin, 
Nov  ruz bay  ra  mı  nın, dol  ma, la  vaş və 
kə  la  ğa  yı  nın, La  hıc mis  gər  lik sə  nə  ti 
nin, çöv  kən oyu  nu  nun YU  NES  KO
nun bə  şə  riy  yə  tin qey  rimad  di mə 
də  ni ir  si üz  rə rep  re  zen  ta  tiv si  ya  hı  sı 
na da  xil edil  mə  si məhz Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın çox  şa  xə  li və məq
 səd  yön  lü fəaliy  yə  ti  nin nə  ti  cə  si  dir. 

Azər  bay  can me  mar  lı  ğı  nın və mə 
də  niy  yə  ti  nin na  dir in  ci  si sa  yı  lan İçə
 ri  şə  hə  rin qo  run  ma  sı  nın daim diq  qət 
mər  kə  zin  də sax  lan  ma  sı da xü  su  si 
vur  ğu  lan  ma  lı  dır. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev və bi  rin  ci xa  nım Meh  ri  ban 
Əli  ye  va xal  qı  mı  zın mil  li sər  və  ti olan 
İçə  ri  şə  hə  rin qə  dim  li  yi  nin qo  run  ma 
sı  na daim diq  qət və qay  ğı ilə ya  na 
şır  lar. Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent Meh  ri 
ban Əli  ye  va  nın ap  re  lin 26da “İçə  ri 
şə  hər” Döv  lət Ta  rixMe  mar  lıq Qo  ru
 ğun  da gö  rü  lən iş  lər  lə ta  nış  lı  ğı za  ma
 nı səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lər bu real  lı  ğı 
bir da  ha təs  diq edir: “İçə  ri  şə  hər bü 
tün Azər  bay  can üçün, bi  zim bü  tün 
və  tən  daş  la  rı  mız üçün çox doğ  ma və 
əziz yer  dir. Ba  kı  mı  zın, doğ  ma Ba  kı 
mı  zın ürə  yi  dir. Bu, doğ  ru  dan da, 
çox də  yər  li ta  ri  xi və mə  də  ni abi  də 
dir. Mə  nim ya  dım  da  dır, xa  tır  la  yı 
ram, bir za  man  lar İçə  ri  şə  hər YU 
NES  KOnun qa  ra si  ya  hı  sı  na sa  lın 
mış  dı. Çün  ki bu  ra  da bər  pa iş  lə  ri 
apa  rıl  mır  dı. Bü  tün bu qa  nun  la  ra 
zidd hə  rə  kət  lər olub. O za  man məhz 
Pre  zi  den  tin gös  tə  ri  şi ilə İçə  ri  şə  hər  də 
bir çox iş  lər, bər  pa, ye  ni  dən  qur  ma 
iş  lə  ri apa  rıl  dı. Sa  kin  lə  rin, sa  hib  kar 
la  rın mə  ram  la  rı nə  zə  rə alı  na  raq İçə 
ri  şə  hə  rin hər bi  na  sı  na, hər bir da  şı  na 
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döv  lət tə  rə  fin  dən bö  yük diq  qət  lə ya 
na  şıl  dı. Mə  nim ya  dım  da  dır, Nov  ruz 
bay  ra  mın  da cə  nab Pre  zi  dent  lə bi 
zim bu  ra  da gə  zin  ti  miz ol  du və sa 
kin  lər  lə ün  siy  yət  də ol  duq. Fəxr edi 
rik ki, bi  zim Ba  kı  mı  zın be  lə İçə  ri  şə 
hə  ri var...”,  de  yən Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va bil  di  rib ki, İçə  ri  şə  hə  ri  miz 
gö  zəl  dir, bi  zim sər  və  ti  miz  dir, bun 
dan son  ra da biz onu qo  ru  yub sax  la
 ya  ca  ğıq, gə  lə  cək nə  sil  lə  rə ey  ni şə  kil 
də təh  vil ve  rə  cə  yik.

Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik 
et  di  yi Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
bey  nəl  xalq əhə  miy  yət  li la  yi  hə  lə  ri 
bö  yük hu  ma  ni  tar dəyərə ma  lik ol 
maq  la ya  na  şı, bir çox öl  kə  lə  ri əha  tə 
edir, qi  tə  lə  ri bir  ləş  di  rir, si  vi  li  za  si  ya 
la  ra  rası dialo  qun təş  vi  qi  nə, hu  ma 
nizm ide  ya  sı  nın da  ha ge  niş coğ  ra  fi 
ya  da ya  yıl  ma  sı  na müs  təs  na töh  fə  lər 
ve  rir. Fon  dun “To  le  rant  lı  ğın ün  va 
nı  Azər  bay  can” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin
 də Pa  kis  tan  da, Gür  cüs  tan  da, Mi  sir 
də, Ru  si  ya  da bir ne  çə mək  tə  bin ye 
ni  dən qu  rul  ma  sı  na, Va  ti  kan  da Ro 
ma ka  ta  kom  ba  la  rı  nın və St  ras  burq 
Ka  fed  ral kil  sə  si  nin bər  pa  sı  na dəs  tək 

nü  ma  yiş et  di  rib. Bu, həm də si  vi  li  za
 si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun təş  viq olun  ma
 sı ba  xı  mın  dan bö  yük önəm kəsb 
edir. Di  gər tə  rəf  dən, Pa  kis  tan  da qız
 lar üçün ye  ni mək  tə  bin ti  kin  ti  si, İs  la
 ma  bad  da, elə  cə də Pa  kis  ta  nın di  gər 
əya  lət  lə  rin  də sil  si  lə hu  ma  ni  tar ak  si 
ya  lar da xey  riy  yə  çi  lik təd  bir  lə  ri sı  ra
 sın  da yer alır. Ey  ni za  man  da, Ver  sal 
Sa  ra  yı  nın bir his  sə  si  nin, Luvr Mu  ze
 yi qa  le  re  ya  sın  dan bi  ri  nin bər  pa  sı, 
Həş  tər  xan  da Azər  bay  canRu  si  ya 
dost  luq kör  pü  sü  nün ti  kil  mə  si, Mü 
qəd  dəs Mə  lək  si  ma Kn  yaz Vla  di  mi  rə 
Ru  si  ya  da ilk abi  də ucal  dıl  ma  sı və 
di  gər la  yi  hə  lər də Hey  dər Əli  yev 
Fon  du  nun xey  riy  yə  çi  lik iş  lə  ri  ni əks 
et  di  rən nü  mu  nə  lər  dən  dir. 

Hey  dər Əli  yev Fon  du tə  rə  fin  dən 
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 hə  ya  ta ke  çi  ri  lən məq  səd 
yön  lü təd  bir  lər sə  mə  rə  li nə  ti  cə  lər 
ve  rir. Xü  su  si  lə də fon  dun Er  mə  nis 
tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı ya  rat  dı  ğı in  ter 
net por  ta  lı, müx  tə  lif dil  lər  də ha  zır  la 
dı  ğı “Qa  ra  bağ hə  qi  qət  lə  ri” ad  lı buk 

let  lər dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə prob  le 
min sə  bəb  lə  ri haq  qın  da ki  fa  yət qə  dər 
mə  lu  mat çat  dı  rıb. Fon  dun dəs  tə  yi ilə 
2007ci il  dən baş  la  ya  raq hər il müx 
tə  lif öl  kə  lər  də Xo  ca  lı fa  ciəsi  nə həsr 
olun  muş konf  rans  lar, təd  bir  lər ke  çi 
ri  lir, bu is  ti  qa  mət  də xü  su  si təb  li  ğat 
apa  rı  lır. Ak  si  ya  lar  da “Xo  ca  lı soy  qı  rı
 mı” fil  mi, er  mə  ni  lə  rin Xo  ca  lı  da tö  rət
 dik  lə  ri vəh  şi  lik  lə  ri əks et  di  rən fo  to 
şə  kil  lər, müx  tə  lif il  lər  də xa  ri  ci öl  kə  lə
 rin nü  fuz  lu nəşr  lə  rin  də Xo  ca  lı fa  ciəsi 
haq  qın  da dərc edil  miş ma  te  rial  lar 
təq  dim olu  nur. Fon  dun vit  sepre  zi 
den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
əsa  sı qo  yu  lan “Xo  ca  lı  ya əda  lət!” bey
 nəl  xalq kam  pa  ni  ya  sı da uğur  la da 
vam et  di  ri  lir. Bu kam  pa  ni  ya  ya start 
ve  ri  lən  dən son  ra bir sı  ra öl  kə  lə  rin 
par  la  ment  lə  ri  nin Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
nın ta  nın  ma  sı ilə bağ  lı qə  rar  lar qə  bul 
et  mə  si, ay  rıay  rı döv  lət  lər  də Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı abi  də  lə  ri  nin qo  yul  ma  sı 
ay  rı  ca qeyd olun  ma  lı  dır. Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du Ümum  mil  li 
li  de  rin ide  ya  la  rı  nı bö  yük əzm  lə və 
sə  da  qət  lə hə  ya  ta ke  çi  rir.

MİSSİYA

sin  də məs  kun  la  şan məc  bu  ri köç 
kün  lər  lə gö  rüş  dü. Gö  rüş za  ma  nı 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın səs  lən 
dir  di  yi fi  kir  lər bir da  ha gös  tər  di ki, 
onun bö  yük ic  ti  mai məz  mu  na ma  lik 
olan fəaliy  yə  ti  nin əsa  sın  da in  san  la 
rın ri  fa  hı  nın yük  səl  dil  mə  si  hə  yat 
sə  viy  yə  si  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, on  la 
rı ma  raq  lan  dı  ran so  sial mə  sə  lə  lə  rin 
həll edil  mə  si da  ya  nır: “Bi  lin ki, 
fəaliy  yə  tim  də mə  nim üçün ən va  cib, 
ən mü  hüm güc mən  bə  yi məhz si  zin
 lə  in  san  lar  la ün  siy  yət  də ol  maq  dır. 
Mən si  zin sev  gi  ni  zi, dəs  tə  yi  ni  zi hiss 
edən  də da  ha inam  lı olu  ram. Mə  nim 
üçün bö  yük şə  rəf  dir ki, in  san  lar mə 
nə dəs  tək ve  rir, mə  ni se  vir, mə  nə 
ina  nır. Si  zi əmin et  mək is  tə  yi  rəm ki, 
mən si  zin eti  ma  dı  nı  zı doğ  rul  da  ca 
ğam”. Bu fi  kir  lər Azər  bay  ca  nın Bi 
rin  ci vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va  nın fəaliy  yət kre  do  su  nu 
təş  kil edir.

Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın mil  li 
məq  səd  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na xid 
mət edən çox  şa  xə  li fəaliy  yə  tin  dən 
bəhs edər  kən onun rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du tə  rə  fin  dən hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən məq  səd  yön  lü la  yi  hə 
lə  rə, ge  niş  miq  yas  lı iş  lə  rin əhə  miy  yə
 ti  nə və sə  mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri  nə xü  su  si 
diq  qət ye  tir  mək la  zım  dır. Öl  kə  nin 
ic  ti  mai hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  ri  ni 
əha  tə edən fon  dun fəaliy  yə  ti həm 
Azər  bay  ca  nın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa 
fı  na, həm də qar  şı  da du  ran st  ra  te  ji 
və  zi  fə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na öz də 
yər  li, la  yiq  li töh  fə  si  ni ve  rir. Ümum 
mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin adı  nı 
da  şı  yan fond təh  sil, sə  hiy  yə, mə  də 
niy  yət, id  man, elm və tex  no  lo  gi  ya, 
eko  lo  gi  ya, so  sial və di  gər sa  hə  lər  də 
müx  tə  lif la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  rə  rək 
ye  ni cə  miy  yət qu  ru  cu  lu  ğun  da fəal 
iş  ti  rak edir. Xü  su  si  lə də, təh  sil sa  hə 
sin  də irə  li sü  rü  lən mü  hüm tə  şəb 
büs  lər  dən bəhs edər  kən bu is  ti  qa 
mət  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən la  yi  hə və 

proq  ram  la  rın əhə  miy  yə  ti  nə ay  rı  ca 
diq  qət ye  tir  mək la  zım  dır. Bu ba  xım
 dan, “Ye  ni  lə  şən Azər  bay  ca  na ye  ni 
mək  təb” proq  ra  mı  nın  önə  mi və sə 
mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri  nə xü  su  si nə  zər sal 
maq məq  sə  də  mü  va  fiq  dir. Bu proq 
ra  mın mü  vəf  fə  qiy  yət  lə ic  ra olun  ma
 sı nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz  də ye  ni mək 
təb bi  na  la  rı ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri 
lib, müx  tə  lif təh  sil ocaq  la  rı  nın mad 
ditex  ni  ki ba  za  sı yax  şı  laş  dı  rı  lıb, elə  cə 
də təh  si  lin key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil 
mə  si  nə mü  hüm töh  fə  lər ve  ri  lib. Bu 
nun  la ya  na  şı, Hey  dər Əli  yev Fon  du
 nun dəs  tə  yi ilə pay  taxt Ba  kı  da və 
re  gion  lar  da çox  say  lı uşaq bağ  ça  la  rı, 
kör  pə  lər evi, xü  su  si tə  yi  nat  lı uşaq 
müəs  si  sə  lə  ri əsas  lı şə  kil  də və yük 
sək sə  viy  yə  də tə  mir olu  nub, bü  tün 
növ ava  dan  lıq  lar  la təc  hiz edi  lib. 
Fon  dun “Uşaq ev  lə  ri və in  ter  nat 
mək  təb  lə  ri  nə dəs  tək” la  yi  hə  si çər  çi 
və  sin  də çox  say  lı in  ter  nat və uşaq 
ev  lə  ri ye  ni  dən qu  ru  la  raq is  ti  fa  də  yə 
ve  ri  lib. Bü  tün bun  lar Meh  ri  ban xa 
nım Əli  ye  va  nın rəh  bər  lik et  di  yi 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun uşaq  la  rın, 
ye  ni  yet  mə  lə  rin təh  si  li və sağ  lam  lı  ğı 
üçün real  laş  dır  dı  ğı la  yi  hə  lə  rin bö 
yük əhə  miy  yə  ti  ni or  ta  ya qo  yur. 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun tə  şəb  bü 
sü ilə uşaq ev  lə  ri və in  ter  nat mək  təb
 lə  ri  nin mə  zu  nu olan gənc  lər üçün 
çox  mən  zil  li ya  şa  yış bi  na  la  rı  nın in  şa 
olun  ma  sı da xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma 
lik  dir. Fond, ey  ni za  man  da, bu vax  ta 
qə  dər sağ  lam  lıq müəs  si  sə  lə  ri  nin in 
şa  sı və ye  ni  dən qu  rul  ma  sı, müali  cə
diaq  nos  ti  ka, reabi  li  ta  si  ya mər  kəz  lə 
ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, diabet  li, ta  las  se 
mi  ya  lı xəs  tə  lə  rə qay  ğı və on  la  rın 
müali  cə  si  nin təş  kil edil  mə  si, qan  ver
 mə ak  si  ya  la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si və bu 
ki  mi di  gər mü  hüm iş  lə  rə im  za atıb. 
Hey  dər Əli  yev Fon  du həm  çi  nin mə 
də  niy  yə  ti  mi  zin, in  cə  sə  nə  ti  mi  zin, ta 
ri  xi ir  si  mi  zin təb  li  ği is  ti  qa  mə  tin  də 
ge  niş  miq  yas  lı iş  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu 

təd  bir  lər tək  cə öl  kə da  xi  lin  də de  yil, 
res  pub  li  ka  mı  zın hü  dud  la  rın  dan kə 
nar  da uğur  la real  laş  dı  rı  lır. Azər  bay 
can mu  ğa  mı  nın, Qo  bus  tan Döv  lət 
Ta  ri  xiBə  dii Qo  ru  ğu  nun, İçə  ri  şə  hə 
rin, Qız Qa  la  sı  nın, Şir  van  şah  lar Sa 
ra  yı Komp  lek  si  nin YU  NES  KOnun 
dün  ya mə  də  ni irs si  ya  hı  sı  na, aşıq, 
xal  ça  çı  lıq, tar ifa  çı  lı  ğı sə  nət  lə  ri  nin, 
Nov  ruz bay  ra  mı  nın, dol  ma, la  vaş və 
kə  la  ğa  yı  nın, La  hıc mis  gər  lik sə  nə  ti 
nin, çöv  kən oyu  nu  nun YU  NES  KO
nun bə  şə  riy  yə  tin qey  rimad  di mə 
də  ni ir  si üz  rə rep  re  zen  ta  tiv si  ya  hı  sı 
na da  xil edil  mə  si məhz Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  nın çox  şa  xə  li və məq
 səd  yön  lü fəaliy  yə  ti  nin nə  ti  cə  si  dir. 

Azər  bay  can me  mar  lı  ğı  nın və mə 
də  niy  yə  ti  nin na  dir in  ci  si sa  yı  lan İçə
 ri  şə  hə  rin qo  run  ma  sı  nın daim diq  qət 
mər  kə  zin  də sax  lan  ma  sı da xü  su  si 
vur  ğu  lan  ma  lı  dır. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev və bi  rin  ci xa  nım Meh  ri  ban 
Əli  ye  va xal  qı  mı  zın mil  li sər  və  ti olan 
İçə  ri  şə  hə  rin qə  dim  li  yi  nin qo  run  ma 
sı  na daim diq  qət və qay  ğı ilə ya  na 
şır  lar. Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent Meh  ri 
ban Əli  ye  va  nın ap  re  lin 26da “İçə  ri 
şə  hər” Döv  lət Ta  rixMe  mar  lıq Qo  ru
 ğun  da gö  rü  lən iş  lər  lə ta  nış  lı  ğı za  ma
 nı səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lər bu real  lı  ğı 
bir da  ha təs  diq edir: “İçə  ri  şə  hər bü 
tün Azər  bay  can üçün, bi  zim bü  tün 
və  tən  daş  la  rı  mız üçün çox doğ  ma və 
əziz yer  dir. Ba  kı  mı  zın, doğ  ma Ba  kı 
mı  zın ürə  yi  dir. Bu, doğ  ru  dan da, 
çox də  yər  li ta  ri  xi və mə  də  ni abi  də 
dir. Mə  nim ya  dım  da  dır, xa  tır  la  yı 
ram, bir za  man  lar İçə  ri  şə  hər YU 
NES  KOnun qa  ra si  ya  hı  sı  na sa  lın 
mış  dı. Çün  ki bu  ra  da bər  pa iş  lə  ri 
apa  rıl  mır  dı. Bü  tün bu qa  nun  la  ra 
zidd hə  rə  kət  lər olub. O za  man məhz 
Pre  zi  den  tin gös  tə  ri  şi ilə İçə  ri  şə  hər  də 
bir çox iş  lər, bər  pa, ye  ni  dən  qur  ma 
iş  lə  ri apa  rıl  dı. Sa  kin  lə  rin, sa  hib  kar 
la  rın mə  ram  la  rı nə  zə  rə alı  na  raq İçə 
ri  şə  hə  rin hər bi  na  sı  na, hər bir da  şı  na 
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Ap  re  lin 18də Tav  ri  ya Sa  ra  yın  da 
ke  çi  ri  lən MDB PAAnın Şu  ra ic  la 
sı  na sədr  li  yi 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 xa  nım Va  len  ti  na Mat  vi 
yen  ko edir  di. Təş  ki  la  ti mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si za  ma  nı Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov V.Mat  vi  yen 
ko  nun ye  ni  dən MDB PAA Şu  ra  sı 
nın Səd  ri se  çil  mə  si tək  li  fi ilə çı  xış 
et  di. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri xa  nım 
V.Mat  vi  yen  ko  nun 2011ci il  dən şu 
ra  ya sədr  lik et  di  yi  ni vur  ğu  la  ya  raq 
onun döv  lət  lə  ra  ra  sı və bey  nəl  xalq 
əla  qə  lər sa  hə  sin  də bö  yük təc  rü  bə 
yə ma  lik ol  du  ğu  nu nə  zə  rə çat  dır 
dı. Tək  lif yek  dil  lik  lə qə  bul olun 
du.

İc  las  da MDB öl  kə  lə  rin  də son 
vaxt  lar ke  çi  ri  lən seç  ki  lə  rin mo  ni  to
 rin  qi  nin nə  ti  cə  lə  ri, 2018ci il  də təş 
ki  la  tın fəaliy  yə  ti  nin ye  kun  la  rı və 
di  gər mə  sə  lə  lər ba  rə  də mə  lu  mat  lar 
din  lə  nil  di. Da  ha son  ra “Bey  nəl  xalq 
ter  ro  rizm  lə mü  ba  ri  zə” möv  zu  sun 
da konf  rans ke  çi  ril  di. Təd  bi  ri açan 
Ru  si  ya Fe  de  ral Məc  li  si Fe  de  ra  si  ya 

Şu  ra  sı  nın Səd  ri V.Mat  vi  yen  ko ter 
ro  rizm  lə mü  ba  ri  zə  nin bir  lik  də apa
 rıl  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı. 
Bu iş  də mil  li par  la  ment  lər və par 

la  ment  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  la  rın əmək 
daş  lı  ğı  nın sə  mə  rə ve  rə bi  lə  cə  yi  ni 
söy  lə  yən Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın Səd
 ri in  ter  net va  si  tə  si ilə ekst  re  mizm  lə 

STRATEGİYA

Parlamentarilər terrorizmə qarşı 
birlikdə mübarizənin vacibliyini vurğuladılar

MDB PAA-nın 49-cu Plenar 
və növbəti Şura iclası keçirildi

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun rəh  bər  lik et  di  yi 
nü  ma  yən  də he  yə  ti ap  re  lin 1719da Müs  tə  qil Döv  lət 
lər Bir  li  yi Par  la  ment  lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı  nın (MDB 
PAA) SanktPe  ter  burq  da ke  çi  ri  lən 49cu Ple  nar və 
növbəti Şu  ra ic  la  sın  da iş  ti  rak et  di. Nü  ma  yən  də he  yə
 ti  nin tər  ki  bi  nə Mil  li Məc  li  sin ko  mi  tə səd  ri Əli Hü 
seyn  li, de  pu  tat  lar  dan Xan  lar Fə  ti  yev, Adil Əli  yev, 
Ra  sim Mu  sa  bə  yov, par  la  ment Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə 
fa Mir  zə  yev və di  gər rəs  mi şəxs  lər da  xil idi.
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Ap  re  lin 18də Tav  ri  ya Sa  ra  yın  da 
ke  çi  ri  lən MDB PAAnın Şu  ra ic  la 
sı  na sədr  li  yi 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 xa  nım Va  len  ti  na Mat  vi 
yen  ko edir  di. Təş  ki  la  ti mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si za  ma  nı Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov V.Mat  vi  yen 
ko  nun ye  ni  dən MDB PAA Şu  ra  sı 
nın Səd  ri se  çil  mə  si tək  li  fi ilə çı  xış 
et  di. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri xa  nım  
V.Mat  vi  yen  ko  nun 2011ci il  dən şu 
ra  ya sədr  lik et  di  yi  ni vur  ğu  la  ya  raq 
onun döv  lət  lə  ra  ra  sı və bey  nəl  xalq 
əla  qə  lər sa  hə  sin  də bö  yük təc  rü  bə 
yə ma  lik ol  du  ğu  nu nə  zə  rə çat  dır 
dı. Tək  lif yek  dil  lik  lə qə  bul olun 
du.

İc  las  da MDB öl  kə  lə  rin  də son 
vaxt  lar ke  çi  ri  lən seç  ki  lə  rin mo  ni  to
 rin  qi  nin nə  ti  cə  lə  ri, 2018ci il  də təş 
ki  la  tın fəaliy  yə  ti  nin ye  kun  la  rı və 
di  gər mə  sə  lə  lər ba  rə  də mə  lu  mat  lar 
din  lə  nil  di. Da  ha son  ra “Bey  nəl  xalq 
ter  ro  rizm  lə mü  ba  ri  zə” möv  zu  sun 
da konf  rans ke  çi  ril  di. Təd  bi  ri açan 
Ru  si  ya Fe  de  ral Məc  li  si Fe  de  ra  si  ya 

Şu  ra  sı  nın Səd  ri V.Mat  vi  yen  ko ter 
ro  rizm  lə mü  ba  ri  zə  nin bir  lik  də apa
 rıl  ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı. 
Bu iş  də mil  li par  la  ment  lər və par 

la  ment  lə  ra  ra  sı təş  ki  lat  la  rın əmək 
daş  lı  ğı  nın sə  mə  rə ve  rə bi  lə  cə  yi  ni 
söy  lə  yən Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın Səd
 ri in  ter  net va  si  tə  si ilə ekst  re  mizm  lə 
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V.Mat  vi  yen  ko sə  mi  mi qə  bu  la və 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
“Dost  luq” or  de  ni ilə təl  tif olun  du 
ğu  na gö  rə min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  dir  di. 
V.Mat  vi  yen  ko Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci vit  sepre  zi 
den  ti ilə gö  rü  şü  nü xa  tır  la  da  raq 
Meh  ri  ban xa  nı  mın çox ma  raq  lı 
həm  söh  bət ol  du  ğu  nu və onun Bi 
rin  ci vit  sepre  zi  dent ki  mi Ru  si  ya  ya 
sə  fə  ri  ni sə  bir  siz  lik  lə göz  lə  dik  lə  ri  ni 
xü  su  si qeyd et  di.

Öz növ  bə  sin  də Oq  tay Əsə  dov 
sə  mi  mi söz  lə  rə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rə  rək, xa  nım V.Mat  vi  yen  ko 
nun Azər  bay  canRu  si  ya mü  na  si 
bət  lə  ri  nin in  ki  şa  fın  da ro  lu  nun 
yük  sək ol  du  ğu  nu de  di. Mil  li Məc 
li  sin Səd  ri V.Mat  vi  yen  ko  ya Azər 
bay  can par  la  men  ti  nin 100 il  lik yu 
bi  le  yi  nə həsr edil  miş xü  su  si me  dal 
və Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq 
Təş  ki  la  tı Par  la  ment Məc  li  si  nin Fəx
 ri me  da  lı  nı təq  dim et  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə 
do  vun növ  bə  ti gö  rü  şü Qa  za  xıs  tan 
Se  na  tı  nın ye  ni se  çil  miş Səd  ri Da  ri 
qa Na  zar  ba  ye  va ilə ol  du. Qa  za  xıs 
tan Se  na  tı  nın Səd  ri öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da si  ya  si, iq  ti  sa  di, hu  ma  ni  tar 
və di  gər sa  hə  lər  də, o cüm  lə  dən Xə 
zər höv  zə  sin  də, nəq  liy  yatlo  gis  ti 
ka, tu  rizm sa  hə  lə  rin  də əmək  daş  lı 
ğın uğur  la in  ki  şaf et  di  yi  ni və ənə 
nə  vi dost  luq mü  na  si  bə  ti  nə söy  kən
 di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Da  ri  qa Na  zar  ba 
ye  va Qa  za  xıs  ta  nın keç  miş Pre  zi 
den  ti Nur  sul  tan Na  zar  ba  yev ilə 
Ba  kı  ya sə  fə  ri  ni, Azər  bay  ca  nın 
Ümum  mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  yev 
ilə gö  rüş  lə  ri  ni xa  tır  la  dı. “Xalq  la  rı 
mız öz  lə  ri meh  ri  ban mü  na  si  bət  lər 
ya  ra  dıb  lar, bi  zə isə bu əla  qə  lə  ri in 
ki  şaf et  dir  mək qa  lır”,  de  yə D.Na 
zar  ba  ye  va bil  dir  di. Se  na  tın Səd  ri 
iki öl  kə  nin par  la  ment  lə  ri ara  sın  da 
da möh  kəm əla  qə  lə  rin möv  cud ol 
du  ğu  nu vur  ğu  la  dı: “Ümid edi  rik 
ki, Azər  bay  can ilə əmək  daş  lı  ğı  mız 
bun  dan son  ra da in  ki  şaf edə  cək”.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə 
do  v Da  ri  qa Na  zar  ba  ye  va  nı Qa  za 

xıs  tan Se  na  tı  nın Səd  ri se  çil  mə  si 
mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik et  di. Oq  tay 
Əsə  dov vur  ğu  la  dı ki, Azər  bay  can 
və Qa  za  xıs  tan xalq  la  rı  nın li  der  lə  ri 
Hey  dər Əli  yev və Nur  sul  tan Na 
zar  ba  yev ara  sın  da olan dost  luq 
mü  na  si  bət  lə  ri əla  qə  lə  ri  mi  zin in  ki 
şa  fın  da mü  hüm rol oy  na  yıb. Azər 
bay  can xal  qı Nur  sul  tan Na  zar  ba 
ye  vin bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da öl 
kə  miz  lə bağ  lı əda  lət  li möv  qe  yi  ni 
hər za  man yük  sək qiy  mət  lən  di  rir. 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri iki dost öl  kə 
nin par  la  ment əla  qə  lə  ri  nin bun  dan 
son  ra sü  rət  lə in  ki  şaf edə  cə  yi  nə 
əmin ol  du  ğu  nu qeyd et  di.

Təd  bir çər  çi  və  sin  də ap  re  lin 
19da MDB Par  la  ment As  samb  le 
ya  sı  nın 49cu Ple  nar ic  la  sı ke  çi  ril  di. 
İc  las  da MDB PAAnın Hü  quq mə 
sə  lə  lə  ri, İq  ti  sa  di və ma  liy  yə mə  sə 
lə  lə  ri, Elm və təh  sil mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 
daimi ko  mis  si  ya  la  rı  nın ha  zır  la  dıq 
la  rı 11 mo  del qa  nun  ve  ri  ci  lik ak  tı 

və töv  si  yə  lər mü  za  ki  rə olun  du. 
Top  lan  tı çər  çi  və  sin  də Təh  lü  kə  siz 
lik, ye  ni ça  ğı  rış  lar və təh  did  lə  rə 
qar  şı mü  ba  ri  zə bir  ləş  miş ko  mis  si 
ya  sı  nın, Si  ya  si mə  sə  lə  lər və bey  nəl
 xalq əmək  daş  lıq daimi ko  mis  si  ya 
sı  nın, Mü  da  fiə və təh  lü  kə  siz  lik 
daimi ko  mis  si  ya  sı  nın ic  las  la  rı ke  çi
 ril  di. İc  las  lar  da mil  lət və  ki  li Əli 
Hü  seyn  li Hü  quq mə  sə  lə  lə  ri üz  rə 
daimi ko  mis  si  ya  nın sədr müavi  ni, 
mil  lət və  ki  li Adil Əli  yev isə Mü  da
 fiə və təh  lü  kə  siz  lik daimi ko  mis  si 
ya  sı  nın sədr müavi  ni se  çil  di  lər. 
Təd  bi  rə mət  buat konf  ran  sı ilə ye 
kun vu  rul  du.

Ap  re  lin 19da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun rəh  bər  lik 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti və  tə  nə 
dön  dü.

ÜlviyyəAbdullayeva
“MilliMəclis”jurnalının 

başredaktoru

SƏFƏR

mü  ba  ri  zə apa  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si  ni 
önə çək  di. O bil  dir  di ki, Ru  si  ya  da 
20 mil  yo  na ya  xın mü  səl  man ya  şa 
yır və ta  ri  xən bu tor  paq  lar  da heç 
za  man din  lə  ra  ra  sı mü  ha  ri  bə baş 
ver  mə  yib.

Mil  li Məc  li  sin Hü  quq si  ya  sə  ti və 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Əli Hü  seyn  li konf  rans  da çı 
xış edə  rək bil  dir  di ki, həll olun  ma 
mış mü  na  qi  şə  lər, döv  lət  lə  rin su  ve 
ren  li  yi  nə və əra  zi bü  töv  lü  yü  nə 

qar  şı yö  nəl  dil  miş se  pa  ra  tizm bey 
nəl  xalq ter  ro  rizm üçün mün  bit zə 
min  dir. O vur  ğu  la  dı ki, su  ve  ren 
döv  lət  lə  rin əra  zi  lə  rin  də müx  tə  lif 
şüar  lar al  tın  da ya  ra  dı  lan “boz əra 
zi  lər”də qa  nu  na  zidd fəaliy  yət  lər 
apa  rı  lır, ter  ror  çu  lar ha  zır  la  nır, qa 
nun  suz si  lah al  ve  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ əra
 zi  sin  də ter  ror  çu qrup  lar ha  zır  la  nır 
və on  lar  dan Azər  bay  ca  na qar  şı is 
ti  fa  də olu  nur.

Əli Hü  seyn  li qeyd et  di ki, xa  ri  ci 
təh  did  lə  rə bax  ma  ya  raq, Azər  bay 
can  da təh  lü  kə  siz  lik tə  min edi  lir. 
Res  pub  li  ka  mız təh  lü  kə  siz  lik və sa 
bit  lik gös  tə  ri  ci  si  nə gö  rə re  gionun 
li  der öl  kə  si  dir. Ko  mi  tə səd  ri vur 
ğu  la  dı ki, Mil  li Məc  lis də ter  ro 
rizm  lə mü  ba  ri  zə sa  hə  si  nə öz töh  fə
 si  ni ve  rir.

Elə hə  min gün  ap  re  lin 18də 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
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 xa 
nım Va  len  ti  na Mat  vi  yen  ko ilə gö 
rüş  dü. Ba  kı  ya sə  fə  ri  ni xa  tır  la  dan 
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 fiə və təh  lü  kə  siz  lik daimi ko  mis  si 
ya  sı  nın sədr müavi  ni se  çil  di  lər. 
Təd  bi  rə mət  buat konf  ran  sı ilə ye 
kun vu  rul  du.

Ap  re  lin 19da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun rəh  bər  lik 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti və  tə  nə 
dön  dü.

ÜlviyyəAbdullayeva
“MilliMəclis”jurnalının 

başredaktoru

SƏFƏR

mü  ba  ri  zə apa  rıl  ma  sı mə  sə  lə  si  ni 
önə çək  di. O bil  dir  di ki, Ru  si  ya  da 
20 mil  yo  na ya  xın mü  səl  man ya  şa 
yır və ta  ri  xən bu tor  paq  lar  da heç 
za  man din  lə  ra  ra  sı mü  ha  ri  bə baş 
ver  mə  yib.

Mil  li Məc  li  sin Hü  quq si  ya  sə  ti və 
döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Əli Hü  seyn  li konf  rans  da çı 
xış edə  rək bil  dir  di ki, həll olun  ma 
mış mü  na  qi  şə  lər, döv  lət  lə  rin su  ve 
ren  li  yi  nə və əra  zi bü  töv  lü  yü  nə 

qar  şı yö  nəl  dil  miş se  pa  ra  tizm bey 
nəl  xalq ter  ro  rizm üçün mün  bit zə 
min  dir. O vur  ğu  la  dı ki, su  ve  ren 
döv  lət  lə  rin əra  zi  lə  rin  də müx  tə  lif 
şüar  lar al  tın  da ya  ra  dı  lan “boz əra 
zi  lər”də qa  nu  na  zidd fəaliy  yət  lər 
apa  rı  lır, ter  ror  çu  lar ha  zır  la  nır, qa 
nun  suz si  lah al  ve  ri hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 
Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ əra
 zi  sin  də ter  ror  çu qrup  lar ha  zır  la  nır 
və on  lar  dan Azər  bay  ca  na qar  şı is 
ti  fa  də olu  nur.

Əli Hü  seyn  li qeyd et  di ki, xa  ri  ci 
təh  did  lə  rə bax  ma  ya  raq, Azər  bay 
can  da təh  lü  kə  siz  lik tə  min edi  lir. 
Res  pub  li  ka  mız təh  lü  kə  siz  lik və sa 
bit  lik gös  tə  ri  ci  si  nə gö  rə re  gionun 
li  der öl  kə  si  dir. Ko  mi  tə səd  ri vur 
ğu  la  dı ki, Mil  li Məc  lis də ter  ro 
rizm  lə mü  ba  ri  zə sa  hə  si  nə öz töh  fə
 si  ni ve  rir.

Elə hə  min gün  ap  re  lin 18də 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
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 xa 
nım Va  len  ti  na Mat  vi  yen  ko ilə gö 
rüş  dü. Ba  kı  ya sə  fə  ri  ni xa  tır  la  dan 
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ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni qeyd edən Mil  li 
Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni er  mə  ni  lə 
rin gi  rov gö  tür  dü  yü Dil  qəm Əs  gə 
rov və Şah  baz Qu  li  yev üçün ke  çir 
dik  lə  ri na  ra  hat  lı  ğa gö  rə Bey  nəl  xalq 
Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si  nə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  dir  di. Qeyd et  di ki, biz əsir  lik  də 
ya  şa  yan bü  tün in  san  la  rın azad edil
 mə  si  nin tə  rəf  da  rı  yıq.

Söh  bət za  ma  nı Ba  har Mu  ra  do  va 
Er  mə  nis  tan  la tə  mas xət  tin  də ya  şa 
yan Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li, er  mə  ni  lə  rin 
gi  rov gö  tür  dü  yü El  vin İb  ra  hi  mo 
vun azad edil  mə  si üçün Bey  nəl 
xalq Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si  nin Azər 
bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi ilə bir 
gə gös  tə  ri  lən səy  lə  rin da  ha da ar  tı
 rıl  ma  sı  nın va  cib ol  du  ğu  nu vur  ğu 
la  dı.

Xoş söz  lər üçün tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rən E.A.Ses  se  ra qu  ru  mun öl 
kə  miz  lə yax  şı mü  na  si  bət  lər qur  du
 ğu  nu, par  la  ment  lə də qa  nun  ve  ri  ci
 lik is  ti  qa  mə  tin  də uğur  lu əmək  daş 
lıq et  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. O, bu 
fay  da  lı əmək  daş  lı  ğın bun  dan son 
ra da da  vam edə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni 
bil  dir  di. Qo  naq diq  qə  tə çat  dır  dı ki, 
on  lar gi  rov gö  tü  rül  müş şəxs  lə  rə 
mü  tə  ma  di ola  raq baş çə  kir, on  la  rın 
sağ  lam  lıq  la  rı ilə ma  raq  la  nır və 
ailə  lə  ri  nə mə  lu  mat ve  rir  lər.

Mar  tın 12də Mil  li Məc  li  sin Səd
 ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər 
də olan Da  ğıs  tan Res  pub  li  ka  sı Xalq 
Məc  li  si  nin Səd  ri Xəz  ri Şıx  səido  vun 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü.

Qo  naq  la  rı sa  lam  la  yan Mil  li Məc
 li  sin spi  ke  ri bil  di  r  di ki, Azər  bay 
can Ru  si  ya  nın re  gion  la  rı, həmçinin 
Da  ğıs  tan  la hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə 
lə  rin  də əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə 
si  ni önəm  li he  sab edir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Xəz  ri Şıx  səidov xalq 
la  rı  mı  zın uzun il  lər dost  luq və qar
 daş  lıq şə  raitin  də ya  şa  dıq  la  rı  nı, bir

bir  lə  ri  nə də  rin rəğ  bət bəs  lə  dik  lə  ri 
ni di  lə gə  tir  di. Qeyd edil  di ki, Ru 
si  ya rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın 
döv  lət baş  çısı ara  sın  da  kı xoş mü 
na  si  bət Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın re 
gion  la  rı, o cüm  lə  dən Da  ğıs  tan  la 
Cə  nu  bi Qaf  qa  zın bu böl  gə  si ara 
sın  da əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  sin  də 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  yır və qa  nun 
ve  ri  ci or  qan  la  rın təm  sil  çi  lə  ri ara 
sın  da tə  mas  la  rın in  ten  siv  ləş  di  ril 
mə  si də bu qə  bil  dən önəm  li  dir.

Mar  tın 12də Mil  li Məc  lis Səd  ri 
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə 

rov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Kü  veyt 
Döv  lə  ti Mil  lət Məc  li  si  nin Kü  veyt
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri Xa  lid 
ƏlUtey  bi  nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma
 yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Bi  rin  ci  vit  sespi  ker bil  dir  di ki, 
Azər  bay  can döv  lə  ti Kü  veyt  lə əla 
qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na böyük əhə  miy 
yət ve  rir. Qeyd edildi ki, si  ya  si 
münasibətləri yük  sək sə  viy  yə  də 

olan öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di, 
ti  ca  ri, o cümlədən turizm sahəsində 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si üçün 
bö  yük po  ten  sial var.

Kü  veyt  lə Azər  bay  can ara  sın  da 
çox  şa  xə  li əla  qə  lər  dən ra  zı  lıq  la söz 
açan Xa  lid ƏlUtey  bi de  di ki, ağır 
gün  lər  də öl  kə  mi  zə dost dəs  tə  yi 
nü  ma  yiş et  di  rən Azər  bay  ca  na min
 nət  da  rıq. Qonaq bildirdi ki, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mə  sə  lə  sin  də Kü  veyt Azər
 bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi  ni və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü hər za  man dəs  tək  lə 
yib, bun  dan son  ra da dəs  tək  lə  yə 
cək: “Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  mə  sin  də 
ma  raq  lı  yıq. Kü  veyt  də Azər  bay  ca 

na sər  ma  yə ya  tır  maq is  tə  yən çox  lu 
in  ves  tor var. Sa  də  ləş  di  ril  miş vi  za 
re  ji  mi  nin tət  bi  qi ya  xın gə  lə  cək  də 
Azər  bay  ca  nı in  ki  şaf et  miş tu  rizm 
öl  kə  si  nə çe  vi  rə  cək”.

Söhbət zamanı Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı
 nın ta  nın  ma  sı  ndan söz açan Zi  ya 
fət Əs  gə  rov Kü  veyt Mil  lət Məc  li  si 
nin məsələ ilə bağlı müvafiq qərar 
qəbul etməsini ar  zuladığımızı nə 
zə  rə çat  dır  dı.

RƏSMİ XRONİKA

Ap  re  lin 11də Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də rəs  mi sə 
fər  də olan 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 xa  nım Va  len  ti  na Mat  vi  yen  ko 
ilə gö  rüş  dü.

Par   la   men   tin spi   ke   ri bil   dir   di ki, 
döv   lət   lə   ri   mi   zin baş   çı   la   rı   nın çox  
say   lı gö   rüş   lə   ri və sə   fər   lə   ri iki   tə   rəf   li 
möh   kəm hü   qu   qi ba   za ya   ran   ma   sı  
na im   kan ve   rib. Azər   bay   can   la Ru  
si   ya ara   sın   da döv   lət və hö   ku   mət 
sə   viy   yə   sin   də 227 iki   tə   rəf   li sə   nəd 
im   za   la   nıb, 43ü üzə   rin   də iş da   vam 
et   di   ri   lir. 2018ci il   də döv   lət   lə   ri   miz 
ara   sın   da ti   ca   rət döv   riy   yə   si ötən 
döv   rə nis   bə   tən 19% ar   tıb. Oq   tay 
Əsə   dov bil   di   rdi ki, Azər   bay   can   da 
hər za   man rus di   li   nə və mə   də   niy  
yə   ti   nə diq   qət   lə ya   na   şı   lıb: “Bu gün 
Azər   bay   can   da Slav   yan Uni   ver   si   te  
ti, 300dən çox rus   dil   li or   ta mək   təb 
fəaliy   yət gös   tə   rir. Öl   kə   mi   zin 27 ali 
mək   tə   bin   də rus di   lin   də dərs   lər 
təd   ris olu   nur. Öl   kə   miz   də M.V.Lo     
mo    no    sov adı   na Mosk   va Döv   lət 
Uni   ver   si   te   ti   nin və İ.M.Se   çe   nov adı
  na Bi   rin   ci Mosk   va Döv   lət Tibb 

Uni   ver   si   te   ti   nin fi   lial   la   rın   da azər  
bay   can   lı tə   lə   bə   lər təh   sil alır. Öl   kə  
miz   də ən bö   yük ic   ma rus ic   ma   sı  
dır”.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  sin  dən da  nı  şa  raq məsələnin 
tezliklə bey  nəl  xalq hü  qu  q nor  ma 
la  rı və Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv 
lü  yü çər  çi  və  sin  də sülh yo  lu ilə 
ədalətli həllinin re  gion üçün əhə 
miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yıb.

Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın Səd  ri xa 
nım Va  len  ti  na Mat  vi  yen  ko de  yib 
ki, xalq  la  rı  mı  zı ço  xəsr  lik dost  luq 
əla  qə  lə  ri, or  taq ta  rix, mə  də  niy  yət 
bir  ləş  di  rir.

Ru  si  ya ilə Azər  bay  can ara  sın  da 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sın 
dan 27 il keç  di  yi  ni de  yən Va  len  ti  na 
Mat  vi  yen  ko qeyd edib ki, ötən 
müd  dət ər  zin  də əmək  daş  lı  ğı  mız 
bü  tün sa  hə  lər  də ge  niş  lə  nib və st  ra
 te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə ça  tıb. 
Döv  lət  lə  ri  mi  zin baş  çı  la  rı ara  sın  da 
şəx  si dost  luq əla  qə  lə  ri və eti  bar  lı 
mü  na  si  bət  lər var. Ti  ca  riiq  ti  sa  di 
əmək  daş  lıq  dan da  nı  şan Va  len  ti  na 
Mat  vi  yen  ko de  yib ki, ke  çən il öl  kə

 lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  si 
2,5 mil  yard ABŞ dol  la  rı təş  kil edib. 
Ru  si  ya Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
1,5 mil  yard ABŞ dol  la  rı məb  lə  ğin 
də in  ves  ti  si  ya ya  tı  rıb. Ru  si  ya  dan 
Azər  bay  ca  na gə  lən tu  rist  lə  rin sa  yı 
da ar  tıb. Ke  çən il 800 min ru  si  ya  lı 
tu  rist Azər  bay  ca  nı zi  ya  rət edib.

Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə to  xu  nan 
Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın Səd  ri bil  di  rib 
ki, onun öl  kə  si mü  na  qi  şə  nin sülh 
yo  lu ilə həll olun  ma  sı  na çalışır və 
prob  le  min həl  li is  ti  qa  mə  tin  də səy 
lə  ri  ni azalt  ma  ya  caq.

Ap  re  lin 1də Mil  li Məc  lis Səd  ri 
nin müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va Bey
 nəl  xalq Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si  nin 
Azər  bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi 
nin rəh  bə  ri Ele  na Ay  mo  ne Ses  se  ra 
ilə gö  rüş  dü.

Qo  na  ğı sa  lam  la  yan Ba  har Mu  ra 
do  va bil  dir  di ki, Azər  bay  can Bey 
nəl  xalq Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si ilə əmək
 daş  lı  ğa bö  yük önəm ve  rir. Qar  şı  lıq
 lı gö  rüş  lə  rin in  ten  siv  li  yi  nin ar  tı  rıl 
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ma  sı  nın va  cib  li  yi  ni qeyd edən Mil  li 
Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni er  mə  ni  lə 
rin gi  rov gö  tür  dü  yü Dil  qəm Əs  gə 
rov və Şah  baz Qu  li  yev üçün ke  çir 
dik  lə  ri na  ra  hat  lı  ğa gö  rə Bey  nəl  xalq 
Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si  nə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  dir  di. Qeyd et  di ki, biz əsir  lik  də 
ya  şa  yan bü  tün in  san  la  rın azad edil
 mə  si  nin tə  rəf  da  rı  yıq.

Söh  bət za  ma  nı Ba  har Mu  ra  do  va 
Er  mə  nis  tan  la tə  mas xət  tin  də ya  şa 
yan Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 
prob  lem  lə  ri  nin həl  li, er  mə  ni  lə  rin 
gi  rov gö  tür  dü  yü El  vin İb  ra  hi  mo 
vun azad edil  mə  si üçün Bey  nəl 
xalq Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si  nin Azər 
bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi ilə bir 
gə gös  tə  ri  lən səy  lə  rin da  ha da ar  tı
 rıl  ma  sı  nın va  cib ol  du  ğu  nu vur  ğu 
la  dı.

Xoş söz  lər üçün tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rən E.A.Ses  se  ra qu  ru  mun öl 
kə  miz  lə yax  şı mü  na  si  bət  lər qur  du
 ğu  nu, par  la  ment  lə də qa  nun  ve  ri  ci
 lik is  ti  qa  mə  tin  də uğur  lu əmək  daş 
lıq et  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. O, bu 
fay  da  lı əmək  daş  lı  ğın bun  dan son 
ra da da  vam edə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni 
bil  dir  di. Qo  naq diq  qə  tə çat  dır  dı ki, 
on  lar gi  rov gö  tü  rül  müş şəxs  lə  rə 
mü  tə  ma  di ola  raq baş çə  kir, on  la  rın 
sağ  lam  lıq  la  rı ilə ma  raq  la  nır və 
ailə  lə  ri  nə mə  lu  mat ve  rir  lər.

Mar  tın 12də Mil  li Məc  li  sin Səd
 ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər 
də olan Da  ğıs  tan Res  pub  li  ka  sı Xalq 
Məc  li  si  nin Səd  ri Xəz  ri Şıx  səido  vun 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü.

Qo  naq  la  rı sa  lam  la  yan Mil  li Məc
 li  sin spi  ke  ri bil  di  r  di ki, Azər  bay 
can Ru  si  ya  nın re  gion  la  rı, həmçinin 
Da  ğıs  tan  la hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə 
lə  rin  də əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə 
si  ni önəm  li he  sab edir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Xəz  ri Şıx  səidov xalq 
la  rı  mı  zın uzun il  lər dost  luq və qar
 daş  lıq şə  raitin  də ya  şa  dıq  la  rı  nı, bir

bir  lə  ri  nə də  rin rəğ  bət bəs  lə  dik  lə  ri 
ni di  lə gə  tir  di. Qeyd edil  di ki, Ru 
si  ya rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın 
döv  lət baş  çısı ara  sın  da  kı xoş mü 
na  si  bət Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın re 
gion  la  rı, o cüm  lə  dən Da  ğıs  tan  la 
Cə  nu  bi Qaf  qa  zın bu böl  gə  si ara 
sın  da əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  mə  sin  də 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  yır və qa  nun 
ve  ri  ci or  qan  la  rın təm  sil  çi  lə  ri ara 
sın  da tə  mas  la  rın in  ten  siv  ləş  di  ril 
mə  si də bu qə  bil  dən önəm  li  dir.

Mar  tın 12də Mil  li Məc  lis Səd  ri 
nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə 

rov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Kü  veyt 
Döv  lə  ti Mil  lət Məc  li  si  nin Kü  veyt
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri Xa  lid 
ƏlUtey  bi  nin baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma
 yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Bi  rin  ci  vit  sespi  ker bil  dir  di ki, 
Azər  bay  can döv  lə  ti Kü  veyt  lə əla 
qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na böyük əhə  miy 
yət ve  rir. Qeyd edildi ki, si  ya  si 
münasibətləri yük  sək sə  viy  yə  də 

olan öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di, 
ti  ca  ri, o cümlədən turizm sahəsində 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si üçün 
bö  yük po  ten  sial var.

Kü  veyt  lə Azər  bay  can ara  sın  da 
çox  şa  xə  li əla  qə  lər  dən ra  zı  lıq  la söz 
açan Xa  lid ƏlUtey  bi de  di ki, ağır 
gün  lər  də öl  kə  mi  zə dost dəs  tə  yi 
nü  ma  yiş et  di  rən Azər  bay  ca  na min
 nət  da  rıq. Qonaq bildirdi ki, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mə  sə  lə  sin  də Kü  veyt Azər
 bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi  ni və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nü hər za  man dəs  tək  lə 
yib, bun  dan son  ra da dəs  tək  lə  yə 
cək: “Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da iq  ti  sa  di 
əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  mə  sin  də 
ma  raq  lı  yıq. Kü  veyt  də Azər  bay  ca 

na sər  ma  yə ya  tır  maq is  tə  yən çox  lu 
in  ves  tor var. Sa  də  ləş  di  ril  miş vi  za 
re  ji  mi  nin tət  bi  qi ya  xın gə  lə  cək  də 
Azər  bay  ca  nı in  ki  şaf et  miş tu  rizm 
öl  kə  si  nə çe  vi  rə  cək”.

Söhbət zamanı Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı
 nın ta  nın  ma  sı  ndan söz açan Zi  ya 
fət Əs  gə  rov Kü  veyt Mil  lət Məc  li  si 
nin məsələ ilə bağlı müvafiq qərar 
qəbul etməsini ar  zuladığımızı nə 
zə  rə çat  dır  dı.

RƏSMİ XRONİKA

Ap  re  lin 11də Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də rəs  mi sə 
fər  də olan 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 xa  nım Va  len  ti  na Mat  vi  yen  ko 
ilə gö  rüş  dü.

Par   la   men   tin spi   ke   ri bil   dir   di ki, 
döv   lət   lə   ri   mi   zin baş   çı   la   rı   nın çox  
say   lı gö   rüş   lə   ri və sə   fər   lə   ri iki   tə   rəf   li 
möh   kəm hü   qu   qi ba   za ya   ran   ma   sı  
na im   kan ve   rib. Azər   bay   can   la Ru  
si   ya ara   sın   da döv   lət və hö   ku   mət 
sə   viy   yə   sin   də 227 iki   tə   rəf   li sə   nəd 
im   za   la   nıb, 43ü üzə   rin   də iş da   vam 
et   di   ri   lir. 2018ci il   də döv   lət   lə   ri   miz 
ara   sın   da ti   ca   rət döv   riy   yə   si ötən 
döv   rə nis   bə   tən 19% ar   tıb. Oq   tay 
Əsə   dov bil   di   rdi ki, Azər   bay   can   da 
hər za   man rus di   li   nə və mə   də   niy  
yə   ti   nə diq   qət   lə ya   na   şı   lıb: “Bu gün 
Azər   bay   can   da Slav   yan Uni   ver   si   te  
ti, 300dən çox rus   dil   li or   ta mək   təb 
fəaliy   yət gös   tə   rir. Öl   kə   mi   zin 27 ali 
mək   tə   bin   də rus di   lin   də dərs   lər 
təd   ris olu   nur. Öl   kə   miz   də M.V.Lo     
mo    no    sov adı   na Mosk   va Döv   lət 
Uni   ver   si   te   ti   nin və İ.M.Se   çe   nov adı
  na Bi   rin   ci Mosk   va Döv   lət Tibb 

Uni   ver   si   te   ti   nin fi   lial   la   rın   da azər  
bay   can   lı tə   lə   bə   lər təh   sil alır. Öl   kə  
miz   də ən bö   yük ic   ma rus ic   ma   sı  
dır”.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  sin  dən da  nı  şa  raq məsələnin 
tezliklə bey  nəl  xalq hü  qu  q nor  ma 
la  rı və Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv 
lü  yü çər  çi  və  sin  də sülh yo  lu ilə 
ədalətli həllinin re  gion üçün əhə 
miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yıb.

Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın Səd  ri xa 
nım Va  len  ti  na Mat  vi  yen  ko de  yib 
ki, xalq  la  rı  mı  zı ço  xəsr  lik dost  luq 
əla  qə  lə  ri, or  taq ta  rix, mə  də  niy  yət 
bir  ləş  di  rir.

Ru  si  ya ilə Azər  bay  can ara  sın  da 
dip  lo  ma  tik əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sın 
dan 27 il keç  di  yi  ni de  yən Va  len  ti  na 
Mat  vi  yen  ko qeyd edib ki, ötən 
müd  dət ər  zin  də əmək  daş  lı  ğı  mız 
bü  tün sa  hə  lər  də ge  niş  lə  nib və st  ra
 te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə ça  tıb. 
Döv  lət  lə  ri  mi  zin baş  çı  la  rı ara  sın  da 
şəx  si dost  luq əla  qə  lə  ri və eti  bar  lı 
mü  na  si  bət  lər var. Ti  ca  riiq  ti  sa  di 
əmək  daş  lıq  dan da  nı  şan Va  len  ti  na 
Mat  vi  yen  ko de  yib ki, ke  çən il öl  kə

 lə  ri  miz ara  sın  da ti  ca  rət döv  riy  yə  si 
2,5 mil  yard ABŞ dol  la  rı təş  kil edib. 
Ru  si  ya Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
1,5 mil  yard ABŞ dol  la  rı məb  lə  ğin 
də in  ves  ti  si  ya ya  tı  rıb. Ru  si  ya  dan 
Azər  bay  ca  na gə  lən tu  rist  lə  rin sa  yı 
da ar  tıb. Ke  çən il 800 min ru  si  ya  lı 
tu  rist Azər  bay  ca  nı zi  ya  rət edib.

Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə to  xu  nan 
Fe  de  ra  si  ya Şu  ra  sı  nın Səd  ri bil  di  rib 
ki, onun öl  kə  si mü  na  qi  şə  nin sülh 
yo  lu ilə həll olun  ma  sı  na çalışır və 
prob  le  min həl  li is  ti  qa  mə  tin  də səy 
lə  ri  ni azalt  ma  ya  caq.

Ap  re  lin 1də Mil  li Məc  lis Səd  ri 
nin müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va Bey
 nəl  xalq Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si  nin 
Azər  bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi 
nin rəh  bə  ri Ele  na Ay  mo  ne Ses  se  ra 
ilə gö  rüş  dü.

Qo  na  ğı sa  lam  la  yan Ba  har Mu  ra 
do  va bil  dir  di ki, Azər  bay  can Bey 
nəl  xalq Qı  zıl Xaç Ko  mi  tə  si ilə əmək
 daş  lı  ğa bö  yük önəm ve  rir. Qar  şı  lıq
 lı gö  rüş  lə  rin in  ten  siv  li  yi  nin ar  tı  rıl 
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın müs 
tə  qil döv  lət ki  mi in  ki  şaf et  mə  si  nə 
həsr edə  cə  yəm” de  yi  mi  ni bu gün 
də hə  yə  can  sız xa  tır  la  maq müm  kün 
de  yil. Ona gö  rə ki, xal  qı  mı  zın əsr  lər 
bo  yu uğ  run  da mü  ba  ri  zə apar  dı  ğı, 
la  kin əsl mil  li də  yər ma  hiy  yə  ti  ni 
bu  gün  kü uğur  la  rı  mız  da da  ha real 
dərk et  di  yi müs  tə  qil  lik idealın  da 
cə  miy  yə  ti  mi  zin qar  şı  laş  dı  ğı mə  şəq
 qət, fa  ciəli an  lar, ağ  rı  lı gün  lər öz 
izi  ni qoy  muş  dur. Ulu ön  də  rin bu 
hə  yat ma  ni  fes  ti biz  də öl  çü  yə  gəl 
məz qü  rur his  si do  ğu  rur. Çün  ki bu 
op  ti  mizm  də onun rəh  bər  li  yi ilə 
mil  li var  lı  ğı  mı  zın ta  le  yük  lü prob 
lem  lə  ri  nin həl  li yo  lun  da atı  lan 
uğur  lu ad  dım  la  rı, mil  li tə  rəq  qi  yə 
ma  ne olan ne  qa  tiv əyin  ti  lə  ri vax  tın
 da təm  kin və qə  tiy  yət  lə ara  dan qal
 dır  maq əz  mi və ba  ca  rı  ğı, elin qüd 
rə  tin  dən ma  ya  la  nan mil  li tə  fək  kü 
rün ya  ra  dı  cı po  ten  sialı tə  cəs  sü  mü 
nü tap  mış  dır. Məhz bu  na gö  rə 
Hey  dər Əli  ye  vin müs  tə  qil  lik kon 
sep  si  ya  sı Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı
 nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  mi  zin əl  də et 
di  yi uğur  lar fo  nun  da xü  su  si ak  tual
 lıq  la səs  lə  nir.

Ulu ön  dər özü  nün bü  tün si  ya  si 
kar  ye  ra  sı bo  yu xal  qı  mı  zın müs  tə 
qil  li  yə yet  mək is  tə  yi  ni də  rin  dən 
duy  muş və mü  da  fiə et  miş, bu ta  le 
yük  lü mil  li prob  le  min məz  mun və 
ma  hiy  yə  ti ilə ya  xın  dan ta  nış ol  muş, 
bu ama  lı özü  nün fəaliy  yət kre  do  su
 na çe  vir  miş  dir. O, is  tər də  rin məz 
mun  lu çı  xış  la  rın  da, is  tər  sə də xalq 
la ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  də səs  lən  dir  di 
yi ide  ya  lar  la müs  tə  qil  lik kon  sep  si 
ya  sı  nın nə  zə  ri və prak  ti  ki əsas  la  rı  nı 
ya  rat  mış  dır. Bu kon  sep  si  ya  da mil  li 
döv  lət  çi  lik ide  ya  la  rı ilə hə  min ide 
ya  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rən müd  rik si  ya 
sə  tin ob  ra  zı  nın dialek  tik vəh  də  ti  ni 
gö  rü  rük. Məhz bu mə  qam  da  is  tər 

so  vet im  pe  ri  ya  sı  nın ağır rep  res  si  ya 
ma  şı  nının tam gü  cü ilə iş  lə  di  yi 
dövr  də, is  tər  sə nis  bi sa  bit  lik və sül
 hün ha  kim ol  du  ğu vaxt  lar  da və 
nə  ha  yət, ye  ni ic  ti  maisi  ya  si, iq  ti  sa  di 
epo  xa ilə şərt  lə  nən mü  rək  kəb müs 
tə  qil  lik il  lə  rin  də doğ  ma xal  qı  na 
xid  mə  tin ən müx  tə  lif for  ma və me 
tod  la  rı  nı müəy  yən  ləş  di  rən, ta  pıb 
üzə çı  xa  ran Hey  dər Əli  yev özü  nün 
za  ma  na qa  lib gə  lən qüd  rət  li şəx  siy
 yə  ti ilə ta  rix səh  nə  sin  də ol  duq  ca 
əzə  mət  li gö  rü  nür.  

Azər  bay  ca  nın 1960cı il  lə  rin so 
nun  dan baş  la  yan və XXI əs  rə ad  la 
yan ta  ri  xi  nin 34 il  lik bir döv  rü Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə qı  rıl
 maz tel  lər  lə bağ  lı  dır. O, VƏ  TƏN 
DAŞ, ŞƏX  SİY  YƏT, Lİ  DER ki  mi bü 
tün bu il  lər  də Azər  bay  ca  nın mə  su 
liy  yə  ti  ni öz çi  yin  lə  rin  də da  şı  mış, 
onu bir döv  lət, xal  qı  mı  zı bir mil  lət 
ki  mi ta  ri  xin ağır və sərt sı  naq  la  rın 
dan çı  xar  mış, müasir Azər  bay  can 
ad  lan  dır  dı  ğı  mız müs  tə  qil məm  lə 
kə  ti, onun bu  gün  kü hə  qi  qət  lə  ri  ni, 
işıq  lı sa  ba  hı  nın eti  bar  lı bü  növ  rə  si  ni 
ya  rat  mış  dır. Bu il  lər ər  zin  də Azər 
bay  can xal  qı  nın ic  ti  maisi  ya  si, so 
sialiq  ti  sa  di və mə  də  ni hə  ya  tı  nın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də dir  çə  liş məhz 
onun adı ilə bağ  lı  dır.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, in  san hü 
quq  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si və 
döv  lət ha  ki  miy  yə  ti  nin məh  dud  laş 
dı  rıl  ma  sı ide  ya  sı bu gün dün  ya  da 
ic  ti  mai in  ki  şaf pro  se  si  nə is  ti  qa  mət 
ve  rən mü  hüm ide  ya  lar  dan bi  ri  dir. 
İn  san hü  quq  la  rı cid  di el  mi araş  dır 
ma  la  rın pred  me  ti  nə, da  xi  li si  ya  sət  lə 
bağ  lı qız  ğın mü  za  ki  rə və mü  ba  hi  sə
 lə  rin möv  zu  su  na, ək  sər öl  kə  lə  rin 
Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın ana xət  ti  nə, sülh 
və əmək  daş  lıq haq  qın  da bey  nəl 
xalq sa  ziş  lə  rin baş  lı  ca məğ  zi  nə çev 
ril  miş  dir. Dün  ya  nın ək  sər öl  kə  lə 
rin  də in  san haq  la  rı in  sa  nın möv 

cud  lu  ğu  nun və mil  li in  ki  şa  fın ən 
va  cib şər  ti ki  mi qə  bul olu  nur. Bu 
nun  la ya  na  şı, in  san hü  quq  la  rı ide 
ya  sı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si hə  lə də 
bir çox an  la  şıl  maz  lıq  la  rın, zid  diy 
yət  lə  rin, öl  kə  da  xi  li və bey  nəl  xalq 
gər  gin  lik  lə  rin mən  bə  yi ola  raq qa  lır. 

Azər  bay  can  da bü  tün di  gər sa  hə
 lər  də ol  du  ğu ki  mi, in  san hü  quq  la  rı 
sa  hə  sin  də də is  la  hat  la  rın apa  rıl  ma 
sı, zə  ru  ri hü  qu  qi ba  za  nın və ins  ti  tu
 sional əsas  la  rın for  ma  laş  ma  sı məhz 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli 
ye  vin 1993cü il  də si  ya  si ha  ki  miy 
yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra baş ver 
miş  dir. Ən əsa  sı isə Ulu ön  dər döv
 lət  çi  li  yi  mi  zi təh  did edən təh  lü  kə  li 
ten  den  si  ya  la  rı ara  dan qal  dır  dıq 
dan, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın ideolo
 jiiq  ti  sa  di əsas  la  rı  nı (azər  bay  can  çı 
lıq ideolo  gi  ya  sı və “Əs  rin mü  qa  vi 
lə  si”) möh  kəm  lən  dir  dik  dən az son
 ra müəl  li  fi ol  du  ğu 1995ci il Kons  ti
 tu  si  ya  sın  da in  san hü  quq və azad 
lıq  la  rı  nı təs  bit et  di və hü  qu  qi tə  mi 
nat al  tı  na al  dı. Be  lə  lik  lə, ol  duq  ca 

LİDER

  zamana 
qalib gələn 
ŞƏXSİYYƏT

Yal  nız yük  sək amal  la  ra xid  mət 
edən ca  han  şü  mul bir ide  ya, qlo  bal 
la  şan dün  ya  da ge  dən pro  ses  lə  rin 
ob  yek  tiv dər  ki  nə əsas  la  nan hər  tə 

rəf  li iş  lə  nib ha  zır  lan  mış el  mi kon
 sep  si  ya bu gün haq  qın  da hər bi 
ri  mi  zin bö  yük qü  rur his  si ilə 

da  nış  dı  ğı  mız müs  tə  qil, di  na 
mik in  ki  şaf edən Azər  bay  can 

real  lı  ğı  nı ər  sə  yə gə  ti  rə bi  lər 
di. Ya  xın ta  ri  xi təc  rü  bə  miz 
real şə  kil  də sü  but et  di ki, 

əgər müs  tə  qil  lik hə  qi  qi 
mə  na  da xal  qa xid  mət 

edir  sə, mil  lə  tə öz 
mil  li hə  ya  tı  nı sər 
bəst, özü  nə  məx  sus 
şə  kil  də qur  maq im 
ka  nı ve  rir  sə, yal  nız 

bu hal  da o, mil  li in  ki
 şa  fın ən mü  qəd  dəm 

şər  ti he  sab olu  na bi  lər. 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər 

Əli  ye  vin vax  ti  lə söy  lə  di  yi: 
“Heç kə  sin şüb  hə  si ol  ma  sın ki, 
öm  rü  mün bun  dan son  ra  kı 

his  sə  si  ni ha  ra  da olur  saol 
sun, yal  nız və yal  nız 

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin İctimai birliklər 

və dini qurumlar komitəsinin sədri,
Yeni Azərbaycan Partiyası icra kati-

binin müavini 



mart-aprel 2019    19

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın müs 
tə  qil döv  lət ki  mi in  ki  şaf et  mə  si  nə 
həsr edə  cə  yəm” de  yi  mi  ni bu gün 
də hə  yə  can  sız xa  tır  la  maq müm  kün 
de  yil. Ona gö  rə ki, xal  qı  mı  zın əsr  lər 
bo  yu uğ  run  da mü  ba  ri  zə apar  dı  ğı, 
la  kin əsl mil  li də  yər ma  hiy  yə  ti  ni 
bu  gün  kü uğur  la  rı  mız  da da  ha real 
dərk et  di  yi müs  tə  qil  lik idealın  da 
cə  miy  yə  ti  mi  zin qar  şı  laş  dı  ğı mə  şəq
 qət, fa  ciəli an  lar, ağ  rı  lı gün  lər öz 
izi  ni qoy  muş  dur. Ulu ön  də  rin bu 
hə  yat ma  ni  fes  ti biz  də öl  çü  yə  gəl 
məz qü  rur his  si do  ğu  rur. Çün  ki bu 
op  ti  mizm  də onun rəh  bər  li  yi ilə 
mil  li var  lı  ğı  mı  zın ta  le  yük  lü prob 
lem  lə  ri  nin həl  li yo  lun  da atı  lan 
uğur  lu ad  dım  la  rı, mil  li tə  rəq  qi  yə 
ma  ne olan ne  qa  tiv əyin  ti  lə  ri vax  tın
 da təm  kin və qə  tiy  yət  lə ara  dan qal
 dır  maq əz  mi və ba  ca  rı  ğı, elin qüd 
rə  tin  dən ma  ya  la  nan mil  li tə  fək  kü 
rün ya  ra  dı  cı po  ten  sialı tə  cəs  sü  mü 
nü tap  mış  dır. Məhz bu  na gö  rə 
Hey  dər Əli  ye  vin müs  tə  qil  lik kon 
sep  si  ya  sı Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı
 nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə öl  kə  mi  zin əl  də et 
di  yi uğur  lar fo  nun  da xü  su  si ak  tual
 lıq  la səs  lə  nir.

Ulu ön  dər özü  nün bü  tün si  ya  si 
kar  ye  ra  sı bo  yu xal  qı  mı  zın müs  tə 
qil  li  yə yet  mək is  tə  yi  ni də  rin  dən 
duy  muş və mü  da  fiə et  miş, bu ta  le 
yük  lü mil  li prob  le  min məz  mun və 
ma  hiy  yə  ti ilə ya  xın  dan ta  nış ol  muş, 
bu ama  lı özü  nün fəaliy  yət kre  do  su
 na çe  vir  miş  dir. O, is  tər də  rin məz 
mun  lu çı  xış  la  rın  da, is  tər  sə də xalq 
la ke  çir  di  yi gö  rüş  lər  də səs  lən  dir  di 
yi ide  ya  lar  la müs  tə  qil  lik kon  sep  si 
ya  sı  nın nə  zə  ri və prak  ti  ki əsas  la  rı  nı 
ya  rat  mış  dır. Bu kon  sep  si  ya  da mil  li 
döv  lət  çi  lik ide  ya  la  rı ilə hə  min ide 
ya  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rən müd  rik si  ya 
sə  tin ob  ra  zı  nın dialek  tik vəh  də  ti  ni 
gö  rü  rük. Məhz bu mə  qam  da  is  tər 

so  vet im  pe  ri  ya  sı  nın ağır rep  res  si  ya 
ma  şı  nının tam gü  cü ilə iş  lə  di  yi 
dövr  də, is  tər  sə nis  bi sa  bit  lik və sül
 hün ha  kim ol  du  ğu vaxt  lar  da və 
nə  ha  yət, ye  ni ic  ti  maisi  ya  si, iq  ti  sa  di 
epo  xa ilə şərt  lə  nən mü  rək  kəb müs 
tə  qil  lik il  lə  rin  də doğ  ma xal  qı  na 
xid  mə  tin ən müx  tə  lif for  ma və me 
tod  la  rı  nı müəy  yən  ləş  di  rən, ta  pıb 
üzə çı  xa  ran Hey  dər Əli  yev özü  nün 
za  ma  na qa  lib gə  lən qüd  rət  li şəx  siy
 yə  ti ilə ta  rix səh  nə  sin  də ol  duq  ca 
əzə  mət  li gö  rü  nür.  

Azər  bay  ca  nın 1960cı il  lə  rin so 
nun  dan baş  la  yan və XXI əs  rə ad  la 
yan ta  ri  xi  nin 34 il  lik bir döv  rü Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə qı  rıl
 maz tel  lər  lə bağ  lı  dır. O, VƏ  TƏN 
DAŞ, ŞƏX  SİY  YƏT, Lİ  DER ki  mi bü 
tün bu il  lər  də Azər  bay  ca  nın mə  su 
liy  yə  ti  ni öz çi  yin  lə  rin  də da  şı  mış, 
onu bir döv  lət, xal  qı  mı  zı bir mil  lət 
ki  mi ta  ri  xin ağır və sərt sı  naq  la  rın 
dan çı  xar  mış, müasir Azər  bay  can 
ad  lan  dır  dı  ğı  mız müs  tə  qil məm  lə 
kə  ti, onun bu  gün  kü hə  qi  qət  lə  ri  ni, 
işıq  lı sa  ba  hı  nın eti  bar  lı bü  növ  rə  si  ni 
ya  rat  mış  dır. Bu il  lər ər  zin  də Azər 
bay  can xal  qı  nın ic  ti  maisi  ya  si, so 
sialiq  ti  sa  di və mə  də  ni hə  ya  tı  nın 
bü  tün sa  hə  lə  rin  də dir  çə  liş məhz 
onun adı ilə bağ  lı  dır.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, in  san hü 
quq  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si və 
döv  lət ha  ki  miy  yə  ti  nin məh  dud  laş 
dı  rıl  ma  sı ide  ya  sı bu gün dün  ya  da 
ic  ti  mai in  ki  şaf pro  se  si  nə is  ti  qa  mət 
ve  rən mü  hüm ide  ya  lar  dan bi  ri  dir. 
İn  san hü  quq  la  rı cid  di el  mi araş  dır 
ma  la  rın pred  me  ti  nə, da  xi  li si  ya  sət  lə 
bağ  lı qız  ğın mü  za  ki  rə və mü  ba  hi  sə
 lə  rin möv  zu  su  na, ək  sər öl  kə  lə  rin 
Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın ana xət  ti  nə, sülh 
və əmək  daş  lıq haq  qın  da bey  nəl 
xalq sa  ziş  lə  rin baş  lı  ca məğ  zi  nə çev 
ril  miş  dir. Dün  ya  nın ək  sər öl  kə  lə 
rin  də in  san haq  la  rı in  sa  nın möv 

cud  lu  ğu  nun və mil  li in  ki  şa  fın ən 
va  cib şər  ti ki  mi qə  bul olu  nur. Bu 
nun  la ya  na  şı, in  san hü  quq  la  rı ide 
ya  sı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si hə  lə də 
bir çox an  la  şıl  maz  lıq  la  rın, zid  diy 
yət  lə  rin, öl  kə  da  xi  li və bey  nəl  xalq 
gər  gin  lik  lə  rin mən  bə  yi ola  raq qa  lır. 

Azər  bay  can  da bü  tün di  gər sa  hə
 lər  də ol  du  ğu ki  mi, in  san hü  quq  la  rı 
sa  hə  sin  də də is  la  hat  la  rın apa  rıl  ma 
sı, zə  ru  ri hü  qu  qi ba  za  nın və ins  ti  tu
 sional əsas  la  rın for  ma  laş  ma  sı məhz 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli 
ye  vin 1993cü il  də si  ya  si ha  ki  miy 
yə  tə qa  yı  dı  şın  dan son  ra baş ver 
miş  dir. Ən əsa  sı isə Ulu ön  dər döv
 lət  çi  li  yi  mi  zi təh  did edən təh  lü  kə  li 
ten  den  si  ya  la  rı ara  dan qal  dır  dıq 
dan, müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın ideolo
 jiiq  ti  sa  di əsas  la  rı  nı (azər  bay  can  çı 
lıq ideolo  gi  ya  sı və “Əs  rin mü  qa  vi 
lə  si”) möh  kəm  lən  dir  dik  dən az son
 ra müəl  li  fi ol  du  ğu 1995ci il Kons  ti
 tu  si  ya  sın  da in  san hü  quq və azad 
lıq  la  rı  nı təs  bit et  di və hü  qu  qi tə  mi 
nat al  tı  na al  dı. Be  lə  lik  lə, ol  duq  ca 
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  zamana 
qalib gələn 
ŞƏXSİYYƏT

Yal  nız yük  sək amal  la  ra xid  mət 
edən ca  han  şü  mul bir ide  ya, qlo  bal 
la  şan dün  ya  da ge  dən pro  ses  lə  rin 
ob  yek  tiv dər  ki  nə əsas  la  nan hər  tə 

rəf  li iş  lə  nib ha  zır  lan  mış el  mi kon
 sep  si  ya bu gün haq  qın  da hər bi 
ri  mi  zin bö  yük qü  rur his  si ilə 

da  nış  dı  ğı  mız müs  tə  qil, di  na 
mik in  ki  şaf edən Azər  bay  can 

real  lı  ğı  nı ər  sə  yə gə  ti  rə bi  lər 
di. Ya  xın ta  ri  xi təc  rü  bə  miz 
real şə  kil  də sü  but et  di ki, 

əgər müs  tə  qil  lik hə  qi  qi 
mə  na  da xal  qa xid  mət 

edir  sə, mil  lə  tə öz 
mil  li hə  ya  tı  nı sər 
bəst, özü  nə  məx  sus 
şə  kil  də qur  maq im 
ka  nı ve  rir  sə, yal  nız 

bu hal  da o, mil  li in  ki
 şa  fın ən mü  qəd  dəm 

şər  ti he  sab olu  na bi  lər. 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər 

Əli  ye  vin vax  ti  lə söy  lə  di  yi: 
“Heç kə  sin şüb  hə  si ol  ma  sın ki, 
öm  rü  mün bun  dan son  ra  kı 

his  sə  si  ni ha  ra  da olur  saol 
sun, yal  nız və yal  nız 

Siyavuş Novruzov
Milli Məclisin İctimai birliklər 

və dini qurumlar komitəsinin sədri,
Yeni Azərbaycan Partiyası icra kati-
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çün  ki bu, təəs  süf ki, bü  tün dün  ya 
da get  dik  cə ar  tan an  la  şıl  maz  lı  ğa, 
fo  bi  ya  ya, qar  şı  qoy  ma  ya və qar  şı 
dur  ma  ya, mil  li və di  ni mü  na  qi  şə  lə
 rə apa  rıb çı  xa  ran yol  dur. Bu ba  xım
 dan əsa  sı Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yu  lan və ha  zır
 da möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et 
di  ri  lən mul  ti  kul  tu  ra  liz  min Azər 
bay  can mo  de  li sı  nan  mış və op  ti  mal 
va  riant ki  mi qar  şı  mı  za çı  xır. 

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev bu 
nun  la ilk növ  bə  də mul  ti  kul  tu  ra 
lizm si  ya  si mo  de  li  nin as  si  mil  ya  si  ya 
və izol  ya  si  ya ki  mi di  gər müm  kün 
si  ya  si mo  del  lər  dən üs  tün ol  du  ğu 
nu bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. 
“Azər  bay  can əha  li  si  nin çox  mil  li tər
 ki  bi bi  zim sər  və  ti  miz  dir, üs  tün  lü 
yü  müz  dür. Biz bu  nu qiy  mə  tən  di  ri
 rik və qo  ru  yub sax  la  ya  ca  ğıq”,  de 
yən Ümum  mil  li li  der bü  tün son  ra  kı 
si  ya  sı fəaliy  yə  ti  ni bu sər  və  tin əbə  di 
ol  ma  sı is  ti  qa  mə  ti  nə yö  nəlt  di.

Azər  bay  ca  nın ən ye  ni ta  ri  xi şəx 
siy  yə  tin və li  de  rin ic  ti  mai döv  lət 
hə  ya  tın  da  kı ro  lu  nun əsr  lər də  yiş 
dik  cə nəin  ki azal  ma  dı  ğı  nı, hət  ta ef 
fek  tiv ça  lar  lar qa  za  na  raq praq  ma  tik 
məz  mun və ma  hiy  yət kəsb et  di  yi  ni 
bir da  ha təs  diq  lə  yir. Tə  bii ki, po  li 
to  lo  ji an  lam  da li  der de  di  yi  miz şəxs 
ta  ri  xi in  ki  şa  fın ob  yek  tiv qa  nu  nauy 
ğun  luq  la  rı  nı də  rin  dən qav  ra  yan, 
cə  miy  yə  tin di  na  mik güc  lə  ri  ni va 
hid ide  ya ət  ra  fın  da sə  fər  bər edə  rək 
ad  dımad  dım hə  də  fə çat  ma  ğa ba 
ca  ran, st  ra  te  ji və proq  res  siv dü  şün 
cə tər  zi  nə ma  lik rəh  bər mo  de  li  nin 
tə  cəs  sü  mü  dür. Be  lə rəh  bə  rin fəaliy
 yə  ti möh  kəm so  sialiq  ti  sa  di və 
ideolo  ji ba  za  ya, elek  to  ra  tın son  suz 
ina  mı  na söy  kə  nən bir sis  te  mə ma 
lik  dir  sə və bü  tün bu kom  po  nent  lə 
rin məc  mu  su ye  ni və qüd  rət  li li  de 
rə trans  for  ma  si  ya edir  sə, da  ha əzə 
mət  li və uzu  nö  mür  lü olur. Ümum 
mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin la 
yiq  li va  ri  si möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti 

miz İl  ham Əli  ye  vin tim  sa  lın  da xal 
qı  mız öz ta  le  yin  də məhz be  lə uğur
 lu fe  no  me  nə şa  hid  lik et  mək  də  dir. 

Əs  ri  mi  zin ilk pre  zi  dent seç  ki  lə 
rin  də xal  qı  mı  zın ira  də  si  nə ar  xa  la 
nan, si  ya  sə  ti  ni mil  li ma  raq  la  rı  mı  zın 
tam tə  min olun  ma  sı üzə  rin  də qu 
ran, Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər 
Əli  ye  vin müəy  yən  ləş  dir  di  yi di  na 
mik in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nı rəh  bər tu 
tan və re  gion  da çox bö  yük nü  fu  za 
ma  lik olan İl  ham Əli  ye  vin döv  lə  ti 
mi  zin baş  çı  sı se  çil  mə  si ilə müasir 
ta  ri  xi  miz  də key  fiy  yət  cə ye  ni mər 
hə  lə  nin baş  lan  ğı  cı qo  yu  lub. Bü  tün 
sa  hə  lər  də kök  lü də  yi  şik  lər  lə, xal  qın 
ri  fah ha  lı  nın daim yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, 
Azər  bay  ca  nın dün  ya  da  kı ro  lu  nun 
yük  səl  mə  si ilə mü  şa  yiət olu  nan bu 
mər  hə  lə da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  si kur 
su  muz  da möh  tə  şəm uğur  lar  la, nə 
həng abad  lıq və qu  ru  cu  luq iş  lə  ri, 
dün  ya  da bən  zə  ri ol  ma  yan sıç  ra  yış  lı 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf  la ta  ri  xi  mi  zə qı  zıl 
hərf  lər  lə ya  zıl  maq  da  dır. 
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qı  sa za  man kə  si  yin  də müd  rik rəh 
bə  ri  mi  zin də  mir mən  ti  qinin, si  lin 
məz dəs  tixət  ti  nin, zən  gin hə  yat 
təc  rü  bə  si və işıq  lı zə  ka  sı  nın ən bö 
yük əsə  ri olan, dün  ya stan  dart  la  rı 
nın tə  ləb  lə  ri  nə tam dol  ğun  lu  ğu ilə 
ca  vab ve  rən kons  ti  tu  si  ya la  yi  hə  si 
ha  zır  la  na  raq ümum  xalq səs  ver  mə 
si  nə təq  dim olun  du. Hə  min sə  nəd  
1995ci il no  yab  rın 12də re  fe  ren 
dum yo  lu ilə qə  bul edil  di. Bu gün 
Azər  bay  ca  nın Əsas Qa  nu  nu  nu xal 
qı  mız if  ti  xar his  si ilə haq  lı ola  raq 
“Hey  dər Əli  yev Kons  ti  tu  si  ya  sı” ad 
lan  dı  rır, ey  ni za  man  da, onu Hey 
dər Əli  ye  vin si  ya  si ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nın 
şah əsə  ri he  sab edir. Bu, xal  qın rəh
 bə  ri  nə olan son  suz və ül  vi mə  həb 
bə  ti  nin ifa  də  si, kons  ti  tu  si  ya  nın ha 
zır  lan  ma  sın  da, mü  za  ki  rə  sin  də və 
qə  bul edil  mə  sin  də yo  rul  maz fəaliy
 yə  ti  nə ver  di  yi ha  lal qiy  mət  dir. 

Si  ya  si sis  tem özün  də müx  tə  lif 
pro  fil  li kom  po  nent  lə  ri cəm  ləş  di  rən 
çox  funk  si  ya  lı st  ruk  tur  dur və bu 
sis  te  min hər bir kom  po  nen  ti özü 
nün xü  su  si st  ruk  tu  ru  na və ifa  də 
xü  su  siy  yət  lə  ri  nə ma  lik  dir. Be  lə 
çox  funk  si  ya  lı st  ruk  tu  ru təş  kil edən 
ay  rıay  rı kom  po  nent  lə  rin (ins  ti  tu 
sional, funk  sional, re  qul  ya  tiv, kom
 mu  ni  ka  tiv, ideolo  ji pro  fil  li kom  po 
nent  lər) for  ma  laş  ma  sın  da Hey  dər 
Əli  yev fe  no  me  ni  nin ro  lu  nu bir mə 
qa  lə çər  çi  və  sin  də şərh et  mək çox 
çə  tin  dir. La  kin da  nıl  maz hə  qi  qət 
dir ki, Azər  bay  can  da si  ya  si sis  te 
min tə  şək  kül tap  ma  sın  da məhz 
Ulu ön  də  rin müs  təs  na xid  mə  ti var
 dır. Be  lə ki, onun 30 il  dən ar  tıq bir 
müd  dət  də Azər  bay  can  da si  ya  si ha 
ki  miy  yə  tin ba  şın  da ol  ma  sı fak  tı  nın 
özü çağ  daş Azər  bay  ca  nın si  ya  si 
sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sın  da Hey 
dər Əli  yev fe  no  me  ni  nin han  sı ro  la 
ma  lik ol  ma  sı  nı ay  dın şə  kil  də gös  tə
 rir. Çün  ki məhz si  ya  si ha  ki  miy  yət 
si  ya  si sis  te  min ele  ment  lə  ri  nin tə 

mər  küz  ləş  mə  si və for  ma  laş  ma  sı 
ba  xı  mın  dan ən va  cib amil  dir. Si  ya 
si sis  tem  də cə  miy  yə  tin hə  ya  tı  nın 
bü  tün is  ti  qa  mət  lə  ri  cə  miy  yə  tin 
möv  cud  lu  ğu  nun iq  ti  sa  di şərt  lə  ri, 
cə  miy  yə  tin so  sial və mil  li st  ruk  tu 
ru, ic  ti  mai şüurun və  ziy  yə  ti və sə 
viy  yə  si, mə  də  niy  yət və s. öz ək  si  ni 
ta  pır. Məhz si  ya  si sis  tem va  si  tə  si 
ilə cə  miy  yə  tin əsas ma  raq  la  rı, so 
sial priori  tet  lər müəy  yən  ləş  di  ri  lir 
ki, son  ra  lar on  lar si  ya  sət  də möh 
kəm  lə  nir.

XXI əsr ta  ri  xə si  vi  li  za  si  ya  nı key 
fiy  yət  cə ye  ni bir mər  hə  lə  yə yük  səl
 dən qlo  bal  laş  ma əs  ri ki  mi da  xil ol 
muş  dur. İn  ki  şaf sə  viy  yə  lə  rin  də, 
din və mə  də  niy  yət  lə  rin  də, ta  ri  xi 
ənə  nə  lə  rin  də möv  cud olan fərq  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, qlo  bal pro  ses  lər dün 
ya öl  kə  lə  ri  nin və xalq  la  rı  nın birbi 
rin  dən qar  şı  lıq  lı ası  lı  lı  ğı  nı get  dik  cə 
ar  tı  rır. Bu pro  ses  lər xalq  la  rın və 
bü  töv  lük  də si  vi  li  za  si  ya  nın ta  le  yi  ni 
həl  le  di  ci də  rə  cə  də müəy  yən et  mə 
yə baş  la  mış  dır. Ümum  mil  li li  de  ri 
miz Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı qoy 
du  ğu, möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl 
ham Əli  ye  vin uğur  la da  vam et  dir 
di  yi da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət bu  gün 
kü qlo  bal real  lı  ğın və fun  da  men  tal 
ten  den  si  ya  la  rın mü  kəm  məl dər  ki 
nə əsas  la  nır və ha  zır  kı pla  ne  tar 
miq  yas  lı kon  yuk  tur də  yi  şik  lik  lə  rə 
ta  ma  mi  lə ca  vab ve  rir. 

Müasir dövr  də ic  ti  mai hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  ri ki  mi, mə  də  niy  yət  lər 
də get  dik  cə qlo  bal  laş  ma  ya mə  ruz 
qa  lır, fərq  li si  vi  li  za  si  ya  la  rın Han 
tinq  to  nun de  yi  mi ilə sa  də  cə “qar  şı
 dur  ma  sı” de  yil, həm də in  teq  ra  si 
ya  sı baş ve  rir. Bu pro  ses  dən təc  rid 
olun  maq, öz mil  li məh  dud  lu  ğu  na 
qa  pa  nıb qal  maq qey  rimüm  kün 
dür. Qlo  bal  laş  ma  nın ge  di  şi, tə  bii 
ki, si  vi  li  za  si  ya  la  rın ta  le  yin  dən yan 
ke  çə bil  məz. Be  lə ki, qlo  bal  la  şan 
so  siomə  də  ni mə  kan  da öl  kə  lə  rin 

və si  vi  li  za  si  ya  la  rın qar  şı  lıq  lı ası  lı  lı 
ğı da  ha da ar  tır, miq  ra  si  ya pro  se  si 
nin ge  niş  lən  mə  si ilə on  la  rın birbi 
ri  nə ya  xın  laş  ma  sı da  ha da in  ten  siv 
sə  ciy  yə da  şı  ma  ğa baş  la  yır. Di  gər 
tə  rəf  dən isə xalq  la  rın si  vi  li  za  sion 
özü  nü  dər  ki pro  se  si ge  niş vü  sət 
alır, mil  li və di  ni zə  min  də zid  diy 
yət  lər or  ta  ya çı  xır. Tə  bii ki, be  lə bir 
or  tam  da hər bir si  vil döv  lət qlo  bal
 laş  ma  nın mey  da  na çı  xar  dı  ğı zid 
diy  yət  lər  dən və fə  sad  lar  dan qa  ça 
raq, bu axı  nı xalq  la  rın iq  ti  sa  di, mə 
də  ni hə  ya  tı  nın in  ki  şa  fı üçün bir 
üs  tün  lü  yə çe  vir  mə  li  dir. Məhz bu 
ami  li nə  zə  rə ala  raq Ulu ön  dər Hey
 dər Əli  yev uzaq  gö  rən  lik  lə de  miş 
dir: “Dün  ya  nın in  ki  şa  fı  nın in  di  ki 
mər  hə  lə  si  nin baş  lı  ca mey  li qlo  bal 
laş  ma  dır. Bu mü  rək  kəb, heç də bir
 mə  na  lı ol  ma  yan pro  se  sin pers  pek 
tiv  lə  ri bi  zim ha  mı  mı  zı dü  şün  dü 
rür. Bu zə  ru  ri axın döv  lət  lə  rin sa  bit 
in  ki  şa  fı  nın, bü  töv  lü  yü  nün və ida 
rəet  mə sis  tem  lə  ri  nin sa  bit  li  yi  nin 
tə  min olun  ma  sı  na, iq  ti  sa  di mü  na 
si  bət  lər  də ay  rıseç  ki  li  yin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  na, xalq  la  rın ri  fah ha  lı 
nın yük  səl  dil  mə  si  nə kö  mək et  mə  li
 dir”. Be  lə  lik  lə, Ümum  mil  li li  de  rin 
Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin tə  mə  li 
nə yer  ləş  dir  di  yi azər  bay  can  çı  lıq 
ideolo  gi  ya  sı  nın bir  ləş  di  ri  ci və eh  ti 
vaedi  ci xa  rak  te  ri  nin ak  tual  lı  ğı gü 
nü  müz  də da  ha ar  tıq önəm və əhə 
miy  yət qa  za  nır. 

Müasir mul  ti  mə  də  ni cə  miy  yət 
lər kul  tu  ro  lo  ji st  ra  te  gi  ya  la  ra əsas  la 
nan dü  şü  nül  müş mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
si  ya  sə  ti ol  ma  dan sa  bit in  ki  şaf edə 
bil  məz  lər. Bu  nun sü  but  la  rın  dan bi 
ri Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın in 
ki  şa  fı  dır ki, bu  ra  da öl  kə  mi  zin mil  li 
mə  də  niy  yə  ti  nə mü  vəf  fə  qiy  yət  lə in 
teq  ra  si  ya olan müx  tə  lif xalq  la  rın 
nü  ma  yən  də  lə  ri har  mo  nik in  ki  şaf 
edir  lər. Mul  ti  kul  tu  ra  lizm  dən im  ti 
na et  mək yax  şı heç nə vəd et  mir, 
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çün  ki bu, təəs  süf ki, bü  tün dün  ya 
da get  dik  cə ar  tan an  la  şıl  maz  lı  ğa, 
fo  bi  ya  ya, qar  şı  qoy  ma  ya və qar  şı 
dur  ma  ya, mil  li və di  ni mü  na  qi  şə  lə
 rə apa  rıb çı  xa  ran yol  dur. Bu ba  xım
 dan əsa  sı Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yu  lan və ha  zır
 da möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et 
di  ri  lən mul  ti  kul  tu  ra  liz  min Azər 
bay  can mo  de  li sı  nan  mış və op  ti  mal 
va  riant ki  mi qar  şı  mı  za çı  xır. 

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev bu 
nun  la ilk növ  bə  də mul  ti  kul  tu  ra 
lizm si  ya  si mo  de  li  nin as  si  mil  ya  si  ya 
və izol  ya  si  ya ki  mi di  gər müm  kün 
si  ya  si mo  del  lər  dən üs  tün ol  du  ğu 
nu bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. 
“Azər  bay  can əha  li  si  nin çox  mil  li tər
 ki  bi bi  zim sər  və  ti  miz  dir, üs  tün  lü 
yü  müz  dür. Biz bu  nu qiy  mə  tən  di  ri
 rik və qo  ru  yub sax  la  ya  ca  ğıq”,  de 
yən Ümum  mil  li li  der bü  tün son  ra  kı 
si  ya  sı fəaliy  yə  ti  ni bu sər  və  tin əbə  di 
ol  ma  sı is  ti  qa  mə  ti  nə yö  nəlt  di.

Azər  bay  ca  nın ən ye  ni ta  ri  xi şəx 
siy  yə  tin və li  de  rin ic  ti  mai döv  lət 
hə  ya  tın  da  kı ro  lu  nun əsr  lər də  yiş 
dik  cə nəin  ki azal  ma  dı  ğı  nı, hət  ta ef 
fek  tiv ça  lar  lar qa  za  na  raq praq  ma  tik 
məz  mun və ma  hiy  yət kəsb et  di  yi  ni 
bir da  ha təs  diq  lə  yir. Tə  bii ki, po  li 
to  lo  ji an  lam  da li  der de  di  yi  miz şəxs 
ta  ri  xi in  ki  şa  fın ob  yek  tiv qa  nu  nauy 
ğun  luq  la  rı  nı də  rin  dən qav  ra  yan, 
cə  miy  yə  tin di  na  mik güc  lə  ri  ni va 
hid ide  ya ət  ra  fın  da sə  fər  bər edə  rək 
ad  dımad  dım hə  də  fə çat  ma  ğa ba 
ca  ran, st  ra  te  ji və proq  res  siv dü  şün 
cə tər  zi  nə ma  lik rəh  bər mo  de  li  nin 
tə  cəs  sü  mü  dür. Be  lə rəh  bə  rin fəaliy
 yə  ti möh  kəm so  sialiq  ti  sa  di və 
ideolo  ji ba  za  ya, elek  to  ra  tın son  suz 
ina  mı  na söy  kə  nən bir sis  te  mə ma 
lik  dir  sə və bü  tün bu kom  po  nent  lə 
rin məc  mu  su ye  ni və qüd  rət  li li  de 
rə trans  for  ma  si  ya edir  sə, da  ha əzə 
mət  li və uzu  nö  mür  lü olur. Ümum 
mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli  ye  vin la 
yiq  li va  ri  si möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti 

miz İl  ham Əli  ye  vin tim  sa  lın  da xal 
qı  mız öz ta  le  yin  də məhz be  lə uğur
 lu fe  no  me  nə şa  hid  lik et  mək  də  dir. 

Əs  ri  mi  zin ilk pre  zi  dent seç  ki  lə 
rin  də xal  qı  mı  zın ira  də  si  nə ar  xa  la 
nan, si  ya  sə  ti  ni mil  li ma  raq  la  rı  mı  zın 
tam tə  min olun  ma  sı üzə  rin  də qu 
ran, Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər 
Əli  ye  vin müəy  yən  ləş  dir  di  yi di  na 
mik in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  nı rəh  bər tu 
tan və re  gion  da çox bö  yük nü  fu  za 
ma  lik olan İl  ham Əli  ye  vin döv  lə  ti 
mi  zin baş  çı  sı se  çil  mə  si ilə müasir 
ta  ri  xi  miz  də key  fiy  yət  cə ye  ni mər 
hə  lə  nin baş  lan  ğı  cı qo  yu  lub. Bü  tün 
sa  hə  lər  də kök  lü də  yi  şik  lər  lə, xal  qın 
ri  fah ha  lı  nın daim yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, 
Azər  bay  ca  nın dün  ya  da  kı ro  lu  nun 
yük  səl  mə  si ilə mü  şa  yiət olu  nan bu 
mər  hə  lə da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  si kur 
su  muz  da möh  tə  şəm uğur  lar  la, nə 
həng abad  lıq və qu  ru  cu  luq iş  lə  ri, 
dün  ya  da bən  zə  ri ol  ma  yan sıç  ra  yış  lı 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf  la ta  ri  xi  mi  zə qı  zıl 
hərf  lər  lə ya  zıl  maq  da  dır. 

LİDER

qı  sa za  man kə  si  yin  də müd  rik rəh 
bə  ri  mi  zin də  mir mən  ti  qinin, si  lin 
məz dəs  tixət  ti  nin, zən  gin hə  yat 
təc  rü  bə  si və işıq  lı zə  ka  sı  nın ən bö 
yük əsə  ri olan, dün  ya stan  dart  la  rı 
nın tə  ləb  lə  ri  nə tam dol  ğun  lu  ğu ilə 
ca  vab ve  rən kons  ti  tu  si  ya la  yi  hə  si 
ha  zır  la  na  raq ümum  xalq səs  ver  mə 
si  nə təq  dim olun  du. Hə  min sə  nəd  
1995ci il no  yab  rın 12də re  fe  ren 
dum yo  lu ilə qə  bul edil  di. Bu gün 
Azər  bay  ca  nın Əsas Qa  nu  nu  nu xal 
qı  mız if  ti  xar his  si ilə haq  lı ola  raq 
“Hey  dər Əli  yev Kons  ti  tu  si  ya  sı” ad 
lan  dı  rır, ey  ni za  man  da, onu Hey 
dər Əli  ye  vin si  ya  si ya  ra  dı  cı  lı  ğı  nın 
şah əsə  ri he  sab edir. Bu, xal  qın rəh
 bə  ri  nə olan son  suz və ül  vi mə  həb 
bə  ti  nin ifa  də  si, kons  ti  tu  si  ya  nın ha 
zır  lan  ma  sın  da, mü  za  ki  rə  sin  də və 
qə  bul edil  mə  sin  də yo  rul  maz fəaliy
 yə  ti  nə ver  di  yi ha  lal qiy  mət  dir. 

Si  ya  si sis  tem özün  də müx  tə  lif 
pro  fil  li kom  po  nent  lə  ri cəm  ləş  di  rən 
çox  funk  si  ya  lı st  ruk  tur  dur və bu 
sis  te  min hər bir kom  po  nen  ti özü 
nün xü  su  si st  ruk  tu  ru  na və ifa  də 
xü  su  siy  yət  lə  ri  nə ma  lik  dir. Be  lə 
çox  funk  si  ya  lı st  ruk  tu  ru təş  kil edən 
ay  rıay  rı kom  po  nent  lə  rin (ins  ti  tu 
sional, funk  sional, re  qul  ya  tiv, kom
 mu  ni  ka  tiv, ideolo  ji pro  fil  li kom  po 
nent  lər) for  ma  laş  ma  sın  da Hey  dər 
Əli  yev fe  no  me  ni  nin ro  lu  nu bir mə 
qa  lə çər  çi  və  sin  də şərh et  mək çox 
çə  tin  dir. La  kin da  nıl  maz hə  qi  qət 
dir ki, Azər  bay  can  da si  ya  si sis  te 
min tə  şək  kül tap  ma  sın  da məhz 
Ulu ön  də  rin müs  təs  na xid  mə  ti var
 dır. Be  lə ki, onun 30 il  dən ar  tıq bir 
müd  dət  də Azər  bay  can  da si  ya  si ha 
ki  miy  yə  tin ba  şın  da ol  ma  sı fak  tı  nın 
özü çağ  daş Azər  bay  ca  nın si  ya  si 
sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sın  da Hey 
dər Əli  yev fe  no  me  ni  nin han  sı ro  la 
ma  lik ol  ma  sı  nı ay  dın şə  kil  də gös  tə
 rir. Çün  ki məhz si  ya  si ha  ki  miy  yət 
si  ya  si sis  te  min ele  ment  lə  ri  nin tə 

mər  küz  ləş  mə  si və for  ma  laş  ma  sı 
ba  xı  mın  dan ən va  cib amil  dir. Si  ya 
si sis  tem  də cə  miy  yə  tin hə  ya  tı  nın 
bü  tün is  ti  qa  mət  lə  ri  cə  miy  yə  tin 
möv  cud  lu  ğu  nun iq  ti  sa  di şərt  lə  ri, 
cə  miy  yə  tin so  sial və mil  li st  ruk  tu 
ru, ic  ti  mai şüurun və  ziy  yə  ti və sə 
viy  yə  si, mə  də  niy  yət və s. öz ək  si  ni 
ta  pır. Məhz si  ya  si sis  tem va  si  tə  si 
ilə cə  miy  yə  tin əsas ma  raq  la  rı, so 
sial priori  tet  lər müəy  yən  ləş  di  ri  lir 
ki, son  ra  lar on  lar si  ya  sət  də möh 
kəm  lə  nir.

XXI əsr ta  ri  xə si  vi  li  za  si  ya  nı key 
fiy  yət  cə ye  ni bir mər  hə  lə  yə yük  səl
 dən qlo  bal  laş  ma əs  ri ki  mi da  xil ol 
muş  dur. İn  ki  şaf sə  viy  yə  lə  rin  də, 
din və mə  də  niy  yət  lə  rin  də, ta  ri  xi 
ənə  nə  lə  rin  də möv  cud olan fərq  lə  rə 
bax  ma  ya  raq, qlo  bal pro  ses  lər dün 
ya öl  kə  lə  ri  nin və xalq  la  rı  nın birbi 
rin  dən qar  şı  lıq  lı ası  lı  lı  ğı  nı get  dik  cə 
ar  tı  rır. Bu pro  ses  lər xalq  la  rın və 
bü  töv  lük  də si  vi  li  za  si  ya  nın ta  le  yi  ni 
həl  le  di  ci də  rə  cə  də müəy  yən et  mə 
yə baş  la  mış  dır. Ümum  mil  li li  de  ri 
miz Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı qoy 
du  ğu, möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl 
ham Əli  ye  vin uğur  la da  vam et  dir 
di  yi da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət bu  gün 
kü qlo  bal real  lı  ğın və fun  da  men  tal 
ten  den  si  ya  la  rın mü  kəm  məl dər  ki 
nə əsas  la  nır və ha  zır  kı pla  ne  tar 
miq  yas  lı kon  yuk  tur də  yi  şik  lik  lə  rə 
ta  ma  mi  lə ca  vab ve  rir. 

Müasir dövr  də ic  ti  mai hə  ya  tın 
bü  tün sa  hə  lə  ri ki  mi, mə  də  niy  yət  lər 
də get  dik  cə qlo  bal  laş  ma  ya mə  ruz 
qa  lır, fərq  li si  vi  li  za  si  ya  la  rın Han 
tinq  to  nun de  yi  mi ilə sa  də  cə “qar  şı
 dur  ma  sı” de  yil, həm də in  teq  ra  si 
ya  sı baş ve  rir. Bu pro  ses  dən təc  rid 
olun  maq, öz mil  li məh  dud  lu  ğu  na 
qa  pa  nıb qal  maq qey  rimüm  kün 
dür. Qlo  bal  laş  ma  nın ge  di  şi, tə  bii 
ki, si  vi  li  za  si  ya  la  rın ta  le  yin  dən yan 
ke  çə bil  məz. Be  lə ki, qlo  bal  la  şan 
so  siomə  də  ni mə  kan  da öl  kə  lə  rin 

və si  vi  li  za  si  ya  la  rın qar  şı  lıq  lı ası  lı  lı 
ğı da  ha da ar  tır, miq  ra  si  ya pro  se  si 
nin ge  niş  lən  mə  si ilə on  la  rın birbi 
ri  nə ya  xın  laş  ma  sı da  ha da in  ten  siv 
sə  ciy  yə da  şı  ma  ğa baş  la  yır. Di  gər 
tə  rəf  dən isə xalq  la  rın si  vi  li  za  sion 
özü  nü  dər  ki pro  se  si ge  niş vü  sət 
alır, mil  li və di  ni zə  min  də zid  diy 
yət  lər or  ta  ya çı  xır. Tə  bii ki, be  lə bir 
or  tam  da hər bir si  vil döv  lət qlo  bal
 laş  ma  nın mey  da  na çı  xar  dı  ğı zid 
diy  yət  lər  dən və fə  sad  lar  dan qa  ça 
raq, bu axı  nı xalq  la  rın iq  ti  sa  di, mə 
də  ni hə  ya  tı  nın in  ki  şa  fı üçün bir 
üs  tün  lü  yə çe  vir  mə  li  dir. Məhz bu 
ami  li nə  zə  rə ala  raq Ulu ön  dər Hey
 dər Əli  yev uzaq  gö  rən  lik  lə de  miş 
dir: “Dün  ya  nın in  ki  şa  fı  nın in  di  ki 
mər  hə  lə  si  nin baş  lı  ca mey  li qlo  bal 
laş  ma  dır. Bu mü  rək  kəb, heç də bir
 mə  na  lı ol  ma  yan pro  se  sin pers  pek 
tiv  lə  ri bi  zim ha  mı  mı  zı dü  şün  dü 
rür. Bu zə  ru  ri axın döv  lət  lə  rin sa  bit 
in  ki  şa  fı  nın, bü  töv  lü  yü  nün və ida 
rəet  mə sis  tem  lə  ri  nin sa  bit  li  yi  nin 
tə  min olun  ma  sı  na, iq  ti  sa  di mü  na 
si  bət  lər  də ay  rıseç  ki  li  yin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı  na, xalq  la  rın ri  fah ha  lı 
nın yük  səl  dil  mə  si  nə kö  mək et  mə  li
 dir”. Be  lə  lik  lə, Ümum  mil  li li  de  rin 
Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin tə  mə  li 
nə yer  ləş  dir  di  yi azər  bay  can  çı  lıq 
ideolo  gi  ya  sı  nın bir  ləş  di  ri  ci və eh  ti 
vaedi  ci xa  rak  te  ri  nin ak  tual  lı  ğı gü 
nü  müz  də da  ha ar  tıq önəm və əhə 
miy  yət qa  za  nır. 

Müasir mul  ti  mə  də  ni cə  miy  yət 
lər kul  tu  ro  lo  ji st  ra  te  gi  ya  la  ra əsas  la 
nan dü  şü  nül  müş mul  ti  kul  tu  ra  lizm 
si  ya  sə  ti ol  ma  dan sa  bit in  ki  şaf edə 
bil  məz  lər. Bu  nun sü  but  la  rın  dan bi 
ri Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın in 
ki  şa  fı  dır ki, bu  ra  da öl  kə  mi  zin mil  li 
mə  də  niy  yə  ti  nə mü  vəf  fə  qiy  yət  lə in 
teq  ra  si  ya olan müx  tə  lif xalq  la  rın 
nü  ma  yən  də  lə  ri har  mo  nik in  ki  şaf 
edir  lər. Mul  ti  kul  tu  ra  lizm  dən im  ti 
na et  mək yax  şı heç nə vəd et  mir, 
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gün döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi or  qan  la  rı  nın 
şəx  si he  yə  ti üçün ta  ri  xi ör  nək, pe  şə 
kar  lıq mək  tə  bi  dir.

Özü  nün fit  ri is  te  da  dı, par  laq zə  ka  sı, 
güc  lü ira  də  si və yük  sək pe  şə  kar  lı  ğı sa 
yə  sin  də təh  lü  kə  siz  lik or  qa  nın  da ge  ne 
ral rüt  bə  si  nə və Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik 
Ko  mi  tə  si  nin səd  ri və  zi  fə  si  nə yük  sə  lən, 
son  ra isə res  pub  li  ka rəh  bə  ri se  çi  lən və 
Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin ta  le  yi  nin 
müəy  yən  ləş  mə  sin  də əvəz  siz ro  lu olan 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin hə 
min və  tən  pər  vər  lər ara  sın  da müs  təs  na 
ye  ri olub. Şə  rəf  li öm  rü  nün 25 ili  ni təh 
lü  kə  siz  lik or  qan  la  rın  da Azər  bay  ca  nın 
gə  lə  cək müs  tə  qil  li  yi üçün ad  dımad 
dım zə  min ya  rat  maq  la mü  hüm bir 
fəaliy  yə  tə həsr edən Ulu ön  dər gənc 
yaş  la  rın  dan kəş  fiy  yat və əkskəş  fiy  yat 
işi  nin mü  kəm  məl bi  li  ci  si, fe  no  me  nal 
qa  bi  liy  yə  tə ma  lik xü  su  si xid  mət za  bi  ti 
ki  mi öz həm  kar  la  rı ara  sın  da şöh  rət və 
nü  fuz qa  za  nıb.

Döv  lət təh  lü  kə  siz  lik or  qa  nın  da 
xid  mə  tə baş  la  yan Hey  dər Əli  ye  vin 
yük  sək in  tel  lek  ti, ori  ji  nal əmə  liy  yat 
tə  fək  kü  rü, mə  su  liy  yət  li  li  yi və qə  tiy 

yə  ti ona və  zi  fə  lə  ri  nin ic  ra  sın  da fərq 
lən  mək im  ka  nı ve  rib. Hey  dər Əli  yev 
böl  mə rəisi, əkskəş  fiy  yat şö  bə  si  nin 
rəisi, Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik Ko  mi  tə  si 
səd  ri  nin müavi  ni və nə  ha  yət, səd  ri 
və  zi  fə  lə  rin  də iş  lə  yə  rək həm əsl pe  şə 
kar  lıq nü  mu  nə  si gös  tə  rib, həm də 
xid  mə  ti sə  la  hiy  yət  lə  ri ilə bağ  lı bü  tün 
mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də xal  qı  nın, və  tə  ni 
nin mə  na  fe  yi  ni əsas gö  tü  rüb.

Bu or  qan  da rəh  bər və  zi  fə  lər  də iş 
lə  yər  kən da  hi şəx  siy  yət Hey  dər Əli 
yev mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tin təz  yiq  lə  ri 
nə bax  ma  ya  raq, st  ruk  tur böl  mə  lə  rin 
an  ti  mil  li ün  sür  lər  dən tə  miz  lən  mə  si, 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil gə  lə  cə  yi üçün 
kadr  la  rın ye  tiş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin 
də bö  yük prin  si  pial  lıq və hü  nər gös 
tə  rib. Vax  ti  lə xal  qı  mı  zın mə  nə  vi də 
yər  lə  ri ilə ya  na  şı, ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  ri  ni 
də məhv edən qüv  və  lər bu cə  sa  rət  li 
ad  dım  la  ra qar  şı çıx  sa  lar da, Ulu ön 
dər özü  nün mən  ti  qi və də  mir ira  də  si 
ilə be  lə cəhd  lə  rin qar  şı  sı  nı al  ma  ğa 
nail olub. Ey  ni za  man  da, azər  bay  can
 çı  lıq ide  ya  la  rı  nı təb  liğ və tə  rən  nüm 
edən zi  ya  lı  la  rı  mı  zı və ic  ti  mai xa  dim 

lə  ri  mi  zi tə  qib  dən, həbs  dən və məhv 
ol  maq  dan qur  ta  rıb.

Gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli
 yev so  vet Azər  bay  ca  nı  na rəh  bər  lik et 
mə  yə baş  la  dıq  dan son  ra təh  lü  kə  siz  lik 
or  qan  la  rın  da əsa  sı  nı qoy  du  ğu mil  li hə 
dəf  lə  rə xid  mət st  ra  te  ji xət  ti tək  cə qəl 
bən öz xal  qı  na bağ  lı olan və  tən  pər  vər 
kadr  la  rın irə  li çə  kil  mə  si ilə məh  dud  laş
 ma  yıb. Tor  paq  la  rı  mı  zın Er  mə  nis  tan tə 
rə  fin  dən iş  ğa  lı, Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da er 
mə  ni  lə  rin res  pub  li  ka  mı  zın ma  raq və 
mə  na  fe  lə  ri əley  hi  nə se  pa  rat  çı  lıq fəaliy 
yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, Azər  bay 
can di  li  nin döv  lət sə  viy  yə  sin  də is  ti  fa 
də  si  nin da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə  si, zi 
ya  lı  la  rın və gənc  lə  rin hər  tə  rəf  li hi  ma  yə 
edil  mə  si, mə  də  nimə  nə  vi də  yər  lə  rin 
qo  run  ma  sı, ümu  mən, bü  tün sa  hə  lər  də 
mil  li in  ki  şa  fın fun  da  men  tal tə  mi  na  tı 
məhz hə  min dövr  də müəy  yən  ləş  di  ri 
lən st  ra  te  gi  ya  nın əsas is  ti  qa  mət  lə  ri 
olub. Elə bu  na gö  rə  dir ki, Hey  dər Əli 
yev bən  zər  siz da  hi ki  mi xal  qı  mı  zın 
Ümum  mil  li li  de  ri adı  nı qa  zan  mış  dır. 
1969cu il  də Azər  bay  ca  na rəh  bər se  çi 
lən Hey  dər Əli  ye  vin mil  li in  ti  bah mis 

VƏTƏNƏ SƏDAQƏTLƏ

Heydər Əliyevin 
vətənpərvərlik və 

peşəkarlıq irsi  dövlət 
təhlükəsizliyinin 

təminatının başlıca 
prinsipidir

Müasir Azər  bay  ca  nın 100 il  lik ta  ri 
xə ma  lik təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la  rı  nın ali 
məq  sə  di şəx  siy  yə  tin, cə  miy  yə  tin və 
döv  lə  tin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  ni eti  bar
 lı şə  kil  də qo  ru  maq  dır. Res  pub  li  ka  mı 
zın  təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la  rı  nın ya  ra  dıl
 ma  sı Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
nin ta  ri  xi ilə bağ  lı  dır. Kəş  fiy  yat və 
əkskəş  fiy  yat böl  mə  si ad  lan  dı  rı  lan və 
xü  su  si xid  mət or  qa  nı funk  si  ya  sı  nı hə 
ya  ta ke  çi  rən be  lə bir st  ruk  tur 1919cu il 
mar  tın 28də Hər  bi Na  zir  li  yin Baş Qə 
rar  ga  hı  nın tər  ki  bin  də təş  kil olu  nub. 
Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın təh  lü  kə  siz  lik 
or  qan  la  rı  nın pe  şə bay  ra  mı  nın məhz 
hə  min gün qeyd edil  mə  si də ta  ri  xi va 
ris  li  yin tə  cəs  sü  mü  dür. Ulu ön  dər Hey
 dər Əli  ye  vin 1997ci il mar  tın 23də bu 
ba  rə  də im  za  la  dı  ğı sə  rən  cam, ey  ni za 

man  da, təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la  rı əmək 
daş  la  rı  nın rə  şa  dət  li və şə  rəf  li xid  mə  ti 
nə ve  ri  lən də  yə  rin ba  riz ifa  də  si  dir.

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti hö  ku  mə  ti döv 
lə  tin təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  mi  na  tı is  ti  qa 
mə  tin  də zə  ru  ri təd  bir  lə  ri da  vam et  di  rə
 rək, 1919cu il iyu  nun 11də Döv  lət 
Mü  da  fiə Ko  mi  tə  si ya  nın  da klas  sik təc 
rü  bə əsa  sın  da xü  su  si xid  mət or  qa  nı ki 
mi fəaliy  yət gös  tə  rən Ək  sin  qi  lab  la Mü 
ba  ri  zə Təş  ki  la  tı  nı ya  ra  dıb. İlk rəh  bər  lə  ri 
Məm  məd  ba  ğır bəy və Na  ğı bəy Şeyx 
za  man  lı olan bu təş  ki  lat Cüm  hu  riy  yə 
tin xa  ri  ci və da  xi  li düş  mən  lə  ri  nə qar  şı 
ba  rış  maz mü  ba  ri  zə apa  rıb. Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin öm  rü az ol  sa 
da, möv  cud  lu  ğu  nun 23 ayı ər  zin  də 
onun tə  sis et  di  yi döv  lət qu  rum  la  rı  nın 
tək  cə ad  la  rı de  yil, həm də fəaliy  yət təc
 rü  bə  si və ənə  nə  lə  ri ta  ri  xi  mi  zin şan  lı və 
unu  dul  maz sə  hi  fə  lə  ri  dir. Bol  şe  vik iş  ğa
 lı nə  ti  cə  sin  də sü  qut edən Cüm  hu  riy  yə
 tin qu  ru  cu  la  rı ki  mi, bu döv  lə  tə xid  mət 
edən  lə  rin, o cüm  lə  dən təh  lü  kə  siz  lik or 
qan  la  rı əmək  daş  la  rı  nın da ək  sə  riy  yə  ti 
tə  qib  lə  rə və rep  res  si  ya  ya mə  ruz qa  lıb.

So  vet ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də təh  lü 
kə  siz  li  yi  ni qo  ru  du  ğu ic  ti  maisi  ya  si 
qu  ru  lu  şun məq  səd və prin  sip  lə  ri  nə 
uy  ğun fəaliy  yət gös  tə  rən xü  su  si xid 
mət or  qan  la  rı  nın ib  rə  ta  miz və keş  mə 
keş  li ta  ri  xi olub. Bu or  qan  la  rın bü  tün 
im  kan  la  rı kom  mu  nistbol  şe  vik ideolo
 gi  ya  sı  na əsas  la  nan ha  ki  miy  yə  tin möh
 kəm  lən  mə  si  nə, onun əleyh  dar  la  rı  na 
qar  şı aman  sız və qəd  dar mü  ba  ri  zə  yə 
yö  nəl  di  lib. Xü  su  sən ötən əs  rin 2030
cu il  lə  rin  də xal  qı  mı  zın min  lər  lə gör 
kəm  li elm, sə  nət, mə  də  niy  yət xa  di  mi, 
mil  li dü  şün  cə və əx  la  qın da  şı  yı  cı  la  rı 
olan mü  tə  fək  kir  lə  ri, və  tən  pər  vər oğul
qız  la  rı mə  nə  vi və fi  zi  ki cə  hət  dən məhv 
edi  lib. La  kin bu ta  ri  xi hə  qi  qə  ti unut 
ma  maq  la ya  na  şı, onu da xa  tır  la  ma  lı 
yıq ki, xü  su  si xid  mət or  qan  la  rın  da iş 
lə  yər  kən heç bir hal  da mil  li mə  na  fe  lə 
rə zidd möv  qe tut  ma  yan, hət  ta xid  mə
 ti kar  ye  ra  sı  nı be  lə təh  lü  kə al  tın  da qo 
ya  raq doğ  ma xal  qı  nın, və  tə  ni  nin ma 
raq  la  rı  na sə  da  qət nü  mu  nə  si gös  tə  rən 
azər  bay  can  lı  lar olub. Məhz on  la  rın 
təc  rü  bə  si və şə  rəf  li mü  ba  ri  zə yo  lu bu 

Mədət Quliyev
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 

rəisi, Azərbaycanın milli qəhrəmanı,
general-polkovnik
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gün döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi or  qan  la  rı  nın 
şəx  si he  yə  ti üçün ta  ri  xi ör  nək, pe  şə 
kar  lıq mək  tə  bi  dir.

Özü  nün fit  ri is  te  da  dı, par  laq zə  ka  sı, 
güc  lü ira  də  si və yük  sək pe  şə  kar  lı  ğı sa 
yə  sin  də təh  lü  kə  siz  lik or  qa  nın  da ge  ne 
ral rüt  bə  si  nə və Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik 
Ko  mi  tə  si  nin səd  ri və  zi  fə  si  nə yük  sə  lən, 
son  ra isə res  pub  li  ka rəh  bə  ri se  çi  lən və 
Azər  bay  can döv  lət  çi  li  yi  nin ta  le  yi  nin 
müəy  yən  ləş  mə  sin  də əvəz  siz ro  lu olan 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin hə 
min və  tən  pər  vər  lər ara  sın  da müs  təs  na 
ye  ri olub. Şə  rəf  li öm  rü  nün 25 ili  ni təh 
lü  kə  siz  lik or  qan  la  rın  da Azər  bay  ca  nın 
gə  lə  cək müs  tə  qil  li  yi üçün ad  dımad 
dım zə  min ya  rat  maq  la mü  hüm bir 
fəaliy  yə  tə həsr edən Ulu ön  dər gənc 
yaş  la  rın  dan kəş  fiy  yat və əkskəş  fiy  yat 
işi  nin mü  kəm  məl bi  li  ci  si, fe  no  me  nal 
qa  bi  liy  yə  tə ma  lik xü  su  si xid  mət za  bi  ti 
ki  mi öz həm  kar  la  rı ara  sın  da şöh  rət və 
nü  fuz qa  za  nıb.

Döv  lət təh  lü  kə  siz  lik or  qa  nın  da 
xid  mə  tə baş  la  yan Hey  dər Əli  ye  vin 
yük  sək in  tel  lek  ti, ori  ji  nal əmə  liy  yat 
tə  fək  kü  rü, mə  su  liy  yət  li  li  yi və qə  tiy 

yə  ti ona və  zi  fə  lə  ri  nin ic  ra  sın  da fərq 
lən  mək im  ka  nı ve  rib. Hey  dər Əli  yev 
böl  mə rəisi, əkskəş  fiy  yat şö  bə  si  nin 
rəisi, Döv  lət Təh  lü  kə  siz  lik Ko  mi  tə  si 
səd  ri  nin müavi  ni və nə  ha  yət, səd  ri 
və  zi  fə  lə  rin  də iş  lə  yə  rək həm əsl pe  şə 
kar  lıq nü  mu  nə  si gös  tə  rib, həm də 
xid  mə  ti sə  la  hiy  yət  lə  ri ilə bağ  lı bü  tün 
mə  sə  lə  lə  rin həl  lin  də xal  qı  nın, və  tə  ni 
nin mə  na  fe  yi  ni əsas gö  tü  rüb.

Bu or  qan  da rəh  bər və  zi  fə  lər  də iş 
lə  yər  kən da  hi şəx  siy  yət Hey  dər Əli 
yev mər  kə  zi ha  ki  miy  yə  tin təz  yiq  lə  ri 
nə bax  ma  ya  raq, st  ruk  tur böl  mə  lə  rin 
an  ti  mil  li ün  sür  lər  dən tə  miz  lən  mə  si, 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil gə  lə  cə  yi üçün 
kadr  la  rın ye  tiş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin 
də bö  yük prin  si  pial  lıq və hü  nər gös 
tə  rib. Vax  ti  lə xal  qı  mı  zın mə  nə  vi də 
yər  lə  ri ilə ya  na  şı, ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  ri  ni 
də məhv edən qüv  və  lər bu cə  sa  rət  li 
ad  dım  la  ra qar  şı çıx  sa  lar da, Ulu ön 
dər özü  nün mən  ti  qi və də  mir ira  də  si 
ilə be  lə cəhd  lə  rin qar  şı  sı  nı al  ma  ğa 
nail olub. Ey  ni za  man  da, azər  bay  can
 çı  lıq ide  ya  la  rı  nı təb  liğ və tə  rən  nüm 
edən zi  ya  lı  la  rı  mı  zı və ic  ti  mai xa  dim 

lə  ri  mi  zi tə  qib  dən, həbs  dən və məhv 
ol  maq  dan qur  ta  rıb.

Gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey  dər Əli
 yev so  vet Azər  bay  ca  nı  na rəh  bər  lik et 
mə  yə baş  la  dıq  dan son  ra təh  lü  kə  siz  lik 
or  qan  la  rın  da əsa  sı  nı qoy  du  ğu mil  li hə 
dəf  lə  rə xid  mət st  ra  te  ji xət  ti tək  cə qəl 
bən öz xal  qı  na bağ  lı olan və  tən  pər  vər 
kadr  la  rın irə  li çə  kil  mə  si ilə məh  dud  laş
 ma  yıb. Tor  paq  la  rı  mı  zın Er  mə  nis  tan tə 
rə  fin  dən iş  ğa  lı, Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da er 
mə  ni  lə  rin res  pub  li  ka  mı  zın ma  raq və 
mə  na  fe  lə  ri əley  hi  nə se  pa  rat  çı  lıq fəaliy 
yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, Azər  bay 
can di  li  nin döv  lət sə  viy  yə  sin  də is  ti  fa 
də  si  nin da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə  si, zi 
ya  lı  la  rın və gənc  lə  rin hər  tə  rəf  li hi  ma  yə 
edil  mə  si, mə  də  nimə  nə  vi də  yər  lə  rin 
qo  run  ma  sı, ümu  mən, bü  tün sa  hə  lər  də 
mil  li in  ki  şa  fın fun  da  men  tal tə  mi  na  tı 
məhz hə  min dövr  də müəy  yən  ləş  di  ri 
lən st  ra  te  gi  ya  nın əsas is  ti  qa  mət  lə  ri 
olub. Elə bu  na gö  rə  dir ki, Hey  dər Əli 
yev bən  zər  siz da  hi ki  mi xal  qı  mı  zın 
Ümum  mil  li li  de  ri adı  nı qa  zan  mış  dır. 
1969cu il  də Azər  bay  ca  na rəh  bər se  çi 
lən Hey  dər Əli  ye  vin mil  li in  ti  bah mis 
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Heydər Əliyevin 
vətənpərvərlik və 

peşəkarlıq irsi  dövlət 
təhlükəsizliyinin 

təminatının başlıca 
prinsipidir

Müasir Azər  bay  ca  nın 100 il  lik ta  ri 
xə ma  lik təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la  rı  nın ali 
məq  sə  di şəx  siy  yə  tin, cə  miy  yə  tin və 
döv  lə  tin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  ni eti  bar
 lı şə  kil  də qo  ru  maq  dır. Res  pub  li  ka  mı 
zın  təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la  rı  nın ya  ra  dıl
 ma  sı Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
nin ta  ri  xi ilə bağ  lı  dır. Kəş  fiy  yat və 
əkskəş  fiy  yat böl  mə  si ad  lan  dı  rı  lan və 
xü  su  si xid  mət or  qa  nı funk  si  ya  sı  nı hə 
ya  ta ke  çi  rən be  lə bir st  ruk  tur 1919cu il 
mar  tın 28də Hər  bi Na  zir  li  yin Baş Qə 
rar  ga  hı  nın tər  ki  bin  də təş  kil olu  nub. 
Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın təh  lü  kə  siz  lik 
or  qan  la  rı  nın pe  şə bay  ra  mı  nın məhz 
hə  min gün qeyd edil  mə  si də ta  ri  xi va 
ris  li  yin tə  cəs  sü  mü  dür. Ulu ön  dər Hey
 dər Əli  ye  vin 1997ci il mar  tın 23də bu 
ba  rə  də im  za  la  dı  ğı sə  rən  cam, ey  ni za 

man  da, təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la  rı əmək 
daş  la  rı  nın rə  şa  dət  li və şə  rəf  li xid  mə  ti 
nə ve  ri  lən də  yə  rin ba  riz ifa  də  si  dir.

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti hö  ku  mə  ti döv 
lə  tin təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  mi  na  tı is  ti  qa 
mə  tin  də zə  ru  ri təd  bir  lə  ri da  vam et  di  rə
 rək, 1919cu il iyu  nun 11də Döv  lət 
Mü  da  fiə Ko  mi  tə  si ya  nın  da klas  sik təc 
rü  bə əsa  sın  da xü  su  si xid  mət or  qa  nı ki 
mi fəaliy  yət gös  tə  rən Ək  sin  qi  lab  la Mü 
ba  ri  zə Təş  ki  la  tı  nı ya  ra  dıb. İlk rəh  bər  lə  ri 
Məm  məd  ba  ğır bəy və Na  ğı bəy Şeyx 
za  man  lı olan bu təş  ki  lat Cüm  hu  riy  yə 
tin xa  ri  ci və da  xi  li düş  mən  lə  ri  nə qar  şı 
ba  rış  maz mü  ba  ri  zə apa  rıb. Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin öm  rü az ol  sa 
da, möv  cud  lu  ğu  nun 23 ayı ər  zin  də 
onun tə  sis et  di  yi döv  lət qu  rum  la  rı  nın 
tək  cə ad  la  rı de  yil, həm də fəaliy  yət təc
 rü  bə  si və ənə  nə  lə  ri ta  ri  xi  mi  zin şan  lı və 
unu  dul  maz sə  hi  fə  lə  ri  dir. Bol  şe  vik iş  ğa
 lı nə  ti  cə  sin  də sü  qut edən Cüm  hu  riy  yə
 tin qu  ru  cu  la  rı ki  mi, bu döv  lə  tə xid  mət 
edən  lə  rin, o cüm  lə  dən təh  lü  kə  siz  lik or 
qan  la  rı əmək  daş  la  rı  nın da ək  sə  riy  yə  ti 
tə  qib  lə  rə və rep  res  si  ya  ya mə  ruz qa  lıb.

So  vet ha  ki  miy  yə  ti döv  rün  də təh  lü 
kə  siz  li  yi  ni qo  ru  du  ğu ic  ti  maisi  ya  si 
qu  ru  lu  şun məq  səd və prin  sip  lə  ri  nə 
uy  ğun fəaliy  yət gös  tə  rən xü  su  si xid 
mət or  qan  la  rı  nın ib  rə  ta  miz və keş  mə 
keş  li ta  ri  xi olub. Bu or  qan  la  rın bü  tün 
im  kan  la  rı kom  mu  nistbol  şe  vik ideolo
 gi  ya  sı  na əsas  la  nan ha  ki  miy  yə  tin möh
 kəm  lən  mə  si  nə, onun əleyh  dar  la  rı  na 
qar  şı aman  sız və qəd  dar mü  ba  ri  zə  yə 
yö  nəl  di  lib. Xü  su  sən ötən əs  rin 2030
cu il  lə  rin  də xal  qı  mı  zın min  lər  lə gör 
kəm  li elm, sə  nət, mə  də  niy  yət xa  di  mi, 
mil  li dü  şün  cə və əx  la  qın da  şı  yı  cı  la  rı 
olan mü  tə  fək  kir  lə  ri, və  tən  pər  vər oğul
qız  la  rı mə  nə  vi və fi  zi  ki cə  hət  dən məhv 
edi  lib. La  kin bu ta  ri  xi hə  qi  qə  ti unut 
ma  maq  la ya  na  şı, onu da xa  tır  la  ma  lı 
yıq ki, xü  su  si xid  mət or  qan  la  rın  da iş 
lə  yər  kən heç bir hal  da mil  li mə  na  fe  lə 
rə zidd möv  qe tut  ma  yan, hət  ta xid  mə
 ti kar  ye  ra  sı  nı be  lə təh  lü  kə al  tın  da qo 
ya  raq doğ  ma xal  qı  nın, və  tə  ni  nin ma 
raq  la  rı  na sə  da  qət nü  mu  nə  si gös  tə  rən 
azər  bay  can  lı  lar olub. Məhz on  la  rın 
təc  rü  bə  si və şə  rəf  li mü  ba  ri  zə yo  lu bu 

Mədət Quliyev
Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin 

rəisi, Azərbaycanın milli qəhrəmanı,
general-polkovnik
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əsa  sın  da Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə 
ti  nin və Xa  ri  ci Kəş  fiy  yat Xid  mə  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı qlo  bal təh  lü  kə  siz  lik ar  xi 
tek  tu  ra  sı  nın, bey  nəl  xalq ni  za  mın cid  di 
təz  yiq və tə  sir  lə  rə mə  ruz qal  dı  ğı, re 
gional əminaman  lı  ğa təh  did  lə  rin güc 
lən  di  yi bir dövr  də öl  kə  mi  zin döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  nin, möv  cud ic  ti  maisi  ya  si 
sa  bit  li  yin qo  run  ma  sı və möh  kəm  lən  di
 ril  mə  si ilə bağ  lı xü  su  si xid  mət or  qan  la
 rı  nın fəaliy  yə  ti  ni da  ha da güc  lən  di  rib.

Dün  ya döv  lət  lə  ri ara  sın  da nü  fu  zu 
yük  sə  lən, re  gionun li  der döv  lə  ti  nə çev
 ri  lən Azər  bay  can üçün bu fər  man döv
 rün və za  ma  nın tə  lə  bi idi. Xal  qı  mı  zın 
ən bö  yük nailiy  yə  ti olan döv  lət müs  tə 
qil  li  yi  nin qo  ru  nub sax  lan  ma  sın  da və 
da  ha da möh  kəm  lən  mə  sin  də üzə  ri  nə 
mü  hüm və  zi  fə  lər dü  şən Döv  lət Təh  lü 
kə  siz  li  yi Xid  mə  tin  də qar  şı  ya qo  yul  muş 
tapşırıqları hə  ya  ta ke  çi  rən şəx  si he  yə  tin 
saf  lı  ğı, və  tə  nə, xal  qa və döv  lə  tə sə  da  qə
 ti, ey  ni za  man  da, pe  şə, fi  zi  ki və dö  yüş 
ha  zır  lı  ğı xü  su  si əhə  miy  yət da  şı  yır. İn  di 
yük  sək pe  şə  kar  lıq və in  tel  lek  tual sə  viy
 yə, cid  di xid  mət və ic  ra in  ti  za  mı bu 
or  qan  da xid  mə  tin baş  lı  ca me  yar  la  rı  dır. 
Ümum  mil  li li  der tə  rə  fin  dən müəy  yən 
ləş  di  ril  miş pe  şə və mə  nə  viy  yat me  yar 
la  rı  yük  sək bi  li  yə ma  lik ol  maq, döv  lə
 ti  mi  zin da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni, bey 
nəl  xalq və  ziy  yə  ti, qa  nun  la  rı  mı  zı yax  şı 
bil  mək, xal  qı  mı  za və döv  lə  ti  mi  zə sə  da
 qət  li ol  maq, bö  yük şəx  si cə  sa  rət, ira  də, 
dön  məz  lik Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid 
mə  ti  nin hər əmək  da  şı üçün hə  yat və 
fəaliy  yət prin  si  pi  dir.

Bir mə  qa  ma da xü  su  si to  xun  maq 
is  tər  dim. Bu gün döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  yev res  pub  li  ka  nın mü 
da  fiə qa  bi  liy  yə  ti  nin dur  ma  dan möh 
kəm  lən  di  ril  mə  si, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin, o 
cüm  lə  dən döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min 
edən xü  su  si qüv  və  lə  rin hər  bitex  ni  ki 
po  ten  sialı  nın güc  lən  di  ril  mə  si üçün ar 
dı  cıl təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. Azər  bay 
can Or  du  su  nun ha  zır  da dün  ya  nın ən 
güc  lü 50 or  du  su sı  ra  sın  da ol  ma  sı hər  bi 

qu  ru  cu  luq sa  hə  sin  də apa  rı  lan məq  səd
 yön  lü döv  lət si  ya  sə  ti  nin nə  ti  cə  si  dir. Öl 
kə gənc  lə  ri  nin hər  bi və  tən  pər  vər  lik ru 
hu isə ən yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Ali Baş 
Ko  man  da  nın ötən ilin sent  yabr ayın  da 
Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin hər  bi 
his  sə  sin  də gənc əs  gər  lə  rin an  diç  mə 
təd  bi  rin  də iş  ti  rak et  mə  si şəx  si he  yət 
üçün ən mö  tə  bər və əla  mət  dar bir gün 
ki  mi Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin 
ta  ri  xi  nə əbə  di həkk ol  du. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent cə  nab İl  ham Əli  ye  vin hər  bi 
his  sə  yə gə  li  şi Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Xid  mə  tin  də fə  da  kar  lıq ru  hu  nu da  ha 
da ar  tı  ra  raq, şəx  si he  yə  tin əmə  liy  yat, 
dö  yüş, mə  nə  vipsi  xo  lo  ji ha  zır  lı  ğın  da 
ye  ni uğur  lar qa  zan  maq əz  mi  ni güc  lən 
di  rir. Çox ma  raq  lı və əla  mət  dar hal  dır 
ki, Ulu ön  də  rin nə  və  si, ADA Uni  ver  si
 te  ti  nin mə  zu  nu Hey  dər Əli  yev də bu 
gün özü  nün 100 il  li  yi  ni qeyd edən 
Azər  bay  ca  nın xü  su  si xid  mət or  qa  nı 
nın  Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin 
hər  bi his  sə  lə  rin  dən bi  rin  də hə  qi  qi hər
 bi xid  mət ke  çir. Hər  bi xid  mət  də yük 
sək nə  ti  cə  lər əl  də edən əs  gər  lər  dən bi  ri 
ki  mi onun da va  li  deyn  lə  ri  nə tə  şək  kür 
mək  tu  bu ün  van  la  nıb və əs  gər ana  sı ki 
mi Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Həm 

rəy  lik Gü  nü və Ye  ni il mü  na  si  bə  ti ilə 
hər  bi his  sə  də ke  çi  ri  lən təd  bir  də iş  ti  rak 
edən Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  ya təq  dim olu  nub.

Bu gün müs  tə  qil döv  lət  çi  li  yi  mi  zin 
qa  ran  tı möh  tə  rəm Pre  zi  dent cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin müd  rik rəh  bər  li  yi ilə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı öz gü  cü  nü, 
qüd  rə  ti  ni dur  ma  dan ar  tı  rır, hər  tə  rəf  li 
di  na  mik in  ki  şa  fı ilə se  çi  lir, dün  ya  da sa 
bit  lik və təh  lü  kə  siz  lik mə  ka  nı ki  mi ta 
nı  nır. Öl  kə  də  ki möh  kəm ic  ti  maisi  ya  si 
sa  bit  li  yin, da  vam  lı tə  rəq  qi  nin tə  mə  lin 
də xalqiq  ti  dar bir  li  yi, sar  sıl  maz və  tən 
daşdöv  lət vəh  də  ti da  ya  nır. Ötən il ke 
çi  ri  lən pre  zi  dent seç  ki  lə  ri də bu bir  li  yin 
par  laq tə  cəs  sü  mü ol  du. Xal  qı  mız növ 
bə  ti də  fə Hey  dər Əli  yev si  ya  si xət  ti  nə 
sa  diq  li  yi  ni nü  ma  yiş et  dir  di, se  çi  ci  lə  ri 
nin müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  nin dəs  tə  yi ilə 
dün  ya şöh  rət  li si  ya  si xa  dim cə  nab İl 
ham Əli  yev yed  di il müd  də  ti  nə Pre  zi 
dent se  çil  di.

Ötən il, ey  ni za  man  da, müasir müs 
tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti va  ri  si ol  du  ğu 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik yu  bi  le 
yi  ni yük  sək sə  viy  yə  də, tən  tə  nə  li şə  kil 
də qeyd et  di. Bun  dan baş  qa, Azər  bay 
can Or  du  su  nun ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li  yi 
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si  ya  sı  nın bi  rin  ci mər  hə  lə  sin  də res  pub 
li  ka  da güc  lü iq  ti  sa  di inf  rast  ruk  tur və 
kadr po  ten  sialı ya  ra  dıl  mış, xal  qın mil  li 
oya  nı  şı  nın əsa  sı qo  yul  muş  dur.

1993cü ilin iyun ayın  da xal  qın tə 
kid  li tə  lə  bi nə  ti  cə  sin  də si  ya  si ha  ki  miy 
yə  tə ikin  ci də  fə qa  yı  dı  şı ilə Ulu ön  də  rin 
müs  tə  qil  lik mis  si  ya  sı  nın qur  tu  luş mər 
hə  lə  si baş  la  dı. Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  ye  vin zən  gin döv  lət  çi  lik təc  rü 
bə  si, yo  rul  maz fəaliy  yə  ti, qə  tiy  yət  li ira
 də  si sa  yə  sin  də öl  kə  miz düş  dü  yü ağır 
si  ya  si böh  ran  dan, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
təh  lü  kə  sin  dən, tüğ  yan edən ci  na  yət 
kar  lıq və öz  ba  şı  na  lıq  dan xi  las edil  di.

Qeyd olun  ma  lı  dır ki, müs  tə  qil  li  yin 
bər  pa  sı ərə  fə  sin  də və son  ra  kı il  lər  də 
res  pub  li  ka  nın döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi sis 
te  min  də tə  zad  lı və çə  tin bir dövr ya 
şan  mış, bir yan  dan er  mə  ni şo  vi  nist  lə  ri
 nin si  lah  lı se  pa  rat  çı  lı  ğı və Er  mə  nis  tan 
Res  pub  li  ka  sı  nın hər  bi tə  ca  vü  zü, kəş 
fiy  yatpo  zu  cu  luq və ter  rortəx  ri  bat 
fəaliy  yə  ti, di  gər tə  rəf  dən möv  cud ic  ti 

maisi  ya  si qu  ru  lu  şun 
də  yiş  mə  si və mil  li 
döv  lət  çi  li  yin ye  ni 
mər  hə  lə  si  nin baş  lan 
ma  sı xü  su  si xid  mət 
or  qa  nı  nın qar  şı  sın  da 
həl  li va  cib, tə  xi  rə  sa 
lın  maz və  zi  fə  lər qo 
yur  du. Döv  lət müs  tə 
qil  li  yi  nə qar  şı yö  nəl 
miş təz  yiq  lər, da  xi  li 
və xa  ri  ci təh  did  lər şə 
raitin  də mil  li təh  lü  kə
 siz  lik sis  te  mi  nin ye  ni
 dən qu  rul  ma  sı zə  ru  ri 
idi. La  kin get  dik  cə 
də  rin  lə  şən ic  ti  maisi 
ya  si böh  ran, xü  su  sən 
res  pub  li  ka  nın o vaxt 
kı rəh  bər  lə  ri  nin sə  riş 
tə  siz  li  yi və na  şı  lı  ğı bu 
sa  hə  də cid  di təd  bir  lə
 rin gö  rül  mə  si  ni çə  tin 
ləş  di  rir  di.

Məhz Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin 

Azər  bay  can  da müs  tə  qil döv  lət qu  ru  cu
 lu  ğu  na baş  la  ma  sı ilə bü  tün döv  lət ida 
rəet  mə sis  te  min  də, o cüm  lə  dən hü  quq
mü  ha  fi  zə və xü  su  si xid  mət or  qan  la  rı 
nın da fəaliy  yə  ti  nin ye  ni tə  ləb  lər sə  viy
 yə  sin  də qu  rul  ma  sı  na im  kan və şə  rait 
ya  ran  dı. Öz sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə da  xil olan 
və  zi  fə  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mək üçün təh  lü 
kə  siz  lik or  qa  nı  nın pe  şə  kar kadr po  ten 
sialı  nı for  ma  laş  dır  maq, st  ruk  tu  ru  nu 
tək  mil  ləş  dir  mək, xal  qın və döv  lə  tin 
ma  raq  la  rı  na ca  vab ve  rən tə  ləb  lər sə  viy
 yə  sin  də fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy
 yən  ləş  dir  mək yö  nün  də zə  ru  ri təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Bu or  qa  nın əmək  daş 
la  rı di  gər aidiy  yə  ti döv  lət və hü  quq
mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı ilə bir  lik  də Ümum
 mil  li li  de  rin tap  şı  rıq və töv  si  yə  lə  ri  ni 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə sə  fər  bər olun  du  lar. 
Öl  kə da  xi  lin  də po  zu  cu, se  pa  rat  çı qüv 
və  lər  lə mü  ba  ri  zə güc  lən  di və on  la  rın 
hü  qu  qa  zidd əməl  lə  ri  nin qar  şı  sı qə  tiy 
yət  lə alın  dı, ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  lik və 
qa  nun  çu  luq bər  qə  rar edil  di, qon  şu 

döv  lət  lər  lə mü  na  si  bət  lər tən  zim  lən  di. 
Mil  li təh  lü  kə  siz  li  yin tə  mi  na  tı pro  se  si 
sis  tem  li xa  rak  ter al  dı. Bu  nun sa  yə  sin  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  di dir  çə  liş və in  ki  şaf 
döv  rü  nə qə  dəm qoy  du. Ulu ön  də  rin 
müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi 
dövr  də di  gər hü  quqmü  ha  fi  zə st  ruk 
tur  la  rı ilə ya  na  şı, təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la
 rı  nın əmək  daş  la  rı da tə  ca  vüz  kar Er  mə
 nis  ta  nın və di  gər düş  mən qüv  və  lə  rin 
öl  kə  mi  zə qar  şı ter  rortəx  ri  bat və ca  sus
 luq fəaliy  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, 
kons  ti  tu  si  ya qu  ru  lu  şu əley  hi  nə yö  nəl 
miş ci  na  yət  lə  rin if  şa  sı və ci  na  yət  kar 
qrup  laş  ma  la  rın ləğ  vi, ümu  miy  yət  lə, 
da  xi  li risk  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
üçün fə  da  kar  lıq  la ça  lı  şıb  lar.

2003cü il okt  yab  rın 15də xal  qın 
müt  ləq dəs  tə  yi  ni və eti  ma  dı  nı qa  zan 
mış Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi
 den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin müd  rik 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can döv  lə  ti ye  ni 
mər  hə  lə  yə  di  na  mik in  ki  şaf, müasir 
ləş  mə və ye  ni  ləş  mə mər  hə  lə  si  nə da  xil 
ol  du.

Ulu ön  də  rin si  ya  si mək  tə  bi  nin la  yiq
 li ye  tir  mə  si ki  mi möh  tə  rəm Pre  zi  dent, 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı 
cə  nab İl  ham Əli  yev də xal  qın və döv  lə
 tin təh  lü  kə  siz  li  yi  nin eti  bar  lı və möh 
kəm tə  mi  na  tı üçün məq  səd  yön  lü təd 
bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. “Mil  li təh  lü  kə  siz 
lik haq  qın  da”, “Kəş  fiy  yat və əkskəş 
fiy  yat haq  qın  da”, “Döv  lət sir  ri haq  qın 
da” qa  nun  lar  dan, “Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Mil  li Təh  lü  kə  siz  lik Kon 
sep  si  ya  sı”ndan, di  gər qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rın  dan və zə  ru  ri nor  ma  tiv hü  qu  qi 
sə  nəd  lər  dən iba  rət mü  kəm  məl qa  nun 
ve  ri  ci  lik ba  za  sı olan döv  lət təh  lü  kə  siz 
li  yi sis  te  min  də müasir tə  ləb  lər sə  viy  yə
 sin  də apa  rı  lan is  la  hat  la  rın növ  bə  ti mər
 hə  lə  si möh  tə  rəm Pre  zi  dent cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin 14 de  kabr 2015ci il ta  rix
 li 706 nöm  rə  li Fər  ma  nı ilə baş  la  nıb. Be  lə 
ki, xü  su  si xid  mət or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə
 ti  nin sə  mə  rə  li  li  yi  ni ar  tır  maq və döv  lət 
ida  rəet  mə st  ruk  tu  ru  nu tək  mil  ləş  dir 
mək məq  sə  di ilə Azər  bay  can Res  pub  li
 ka  sı Mil  li Təh  lü  kə  siz  lik Na  zir  li  yi  nin 
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əsa  sın  da Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə 
ti  nin və Xa  ri  ci Kəş  fiy  yat Xid  mə  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı qlo  bal təh  lü  kə  siz  lik ar  xi 
tek  tu  ra  sı  nın, bey  nəl  xalq ni  za  mın cid  di 
təz  yiq və tə  sir  lə  rə mə  ruz qal  dı  ğı, re 
gional əminaman  lı  ğa təh  did  lə  rin güc 
lən  di  yi bir dövr  də öl  kə  mi  zin döv  lət 
müs  tə  qil  li  yi  nin, möv  cud ic  ti  maisi  ya  si 
sa  bit  li  yin qo  run  ma  sı və möh  kəm  lən  di
 ril  mə  si ilə bağ  lı xü  su  si xid  mət or  qan  la
 rı  nın fəaliy  yə  ti  ni da  ha da güc  lən  di  rib.

Dün  ya döv  lət  lə  ri ara  sın  da nü  fu  zu 
yük  sə  lən, re  gionun li  der döv  lə  ti  nə çev
 ri  lən Azər  bay  can üçün bu fər  man döv
 rün və za  ma  nın tə  lə  bi idi. Xal  qı  mı  zın 
ən bö  yük nailiy  yə  ti olan döv  lət müs  tə 
qil  li  yi  nin qo  ru  nub sax  lan  ma  sın  da və 
da  ha da möh  kəm  lən  mə  sin  də üzə  ri  nə 
mü  hüm və  zi  fə  lər dü  şən Döv  lət Təh  lü 
kə  siz  li  yi Xid  mə  tin  də qar  şı  ya qo  yul  muş 
tapşırıqları hə  ya  ta ke  çi  rən şəx  si he  yə  tin 
saf  lı  ğı, və  tə  nə, xal  qa və döv  lə  tə sə  da  qə
 ti, ey  ni za  man  da, pe  şə, fi  zi  ki və dö  yüş 
ha  zır  lı  ğı xü  su  si əhə  miy  yət da  şı  yır. İn  di 
yük  sək pe  şə  kar  lıq və in  tel  lek  tual sə  viy
 yə, cid  di xid  mət və ic  ra in  ti  za  mı bu 
or  qan  da xid  mə  tin baş  lı  ca me  yar  la  rı  dır. 
Ümum  mil  li li  der tə  rə  fin  dən müəy  yən 
ləş  di  ril  miş pe  şə və mə  nə  viy  yat me  yar 
la  rı  yük  sək bi  li  yə ma  lik ol  maq, döv  lə
 ti  mi  zin da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni, bey 
nəl  xalq və  ziy  yə  ti, qa  nun  la  rı  mı  zı yax  şı 
bil  mək, xal  qı  mı  za və döv  lə  ti  mi  zə sə  da
 qət  li ol  maq, bö  yük şəx  si cə  sa  rət, ira  də, 
dön  məz  lik Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid 
mə  ti  nin hər əmək  da  şı üçün hə  yat və 
fəaliy  yət prin  si  pi  dir.

Bir mə  qa  ma da xü  su  si to  xun  maq 
is  tər  dim. Bu gün döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  yev res  pub  li  ka  nın mü 
da  fiə qa  bi  liy  yə  ti  nin dur  ma  dan möh 
kəm  lən  di  ril  mə  si, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin, o 
cüm  lə  dən döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min 
edən xü  su  si qüv  və  lə  rin hər  bitex  ni  ki 
po  ten  sialı  nın güc  lən  di  ril  mə  si üçün ar 
dı  cıl təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. Azər  bay 
can Or  du  su  nun ha  zır  da dün  ya  nın ən 
güc  lü 50 or  du  su sı  ra  sın  da ol  ma  sı hər  bi 

qu  ru  cu  luq sa  hə  sin  də apa  rı  lan məq  səd
 yön  lü döv  lət si  ya  sə  ti  nin nə  ti  cə  si  dir. Öl 
kə gənc  lə  ri  nin hər  bi və  tən  pər  vər  lik ru 
hu isə ən yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Ali Baş 
Ko  man  da  nın ötən ilin sent  yabr ayın  da 
Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin hər  bi 
his  sə  sin  də gənc əs  gər  lə  rin an  diç  mə 
təd  bi  rin  də iş  ti  rak et  mə  si şəx  si he  yət 
üçün ən mö  tə  bər və əla  mət  dar bir gün 
ki  mi Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin 
ta  ri  xi  nə əbə  di həkk ol  du. Möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent cə  nab İl  ham Əli  ye  vin hər  bi 
his  sə  yə gə  li  şi Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Xid  mə  tin  də fə  da  kar  lıq ru  hu  nu da  ha 
da ar  tı  ra  raq, şəx  si he  yə  tin əmə  liy  yat, 
dö  yüş, mə  nə  vipsi  xo  lo  ji ha  zır  lı  ğın  da 
ye  ni uğur  lar qa  zan  maq əz  mi  ni güc  lən 
di  rir. Çox ma  raq  lı və əla  mət  dar hal  dır 
ki, Ulu ön  də  rin nə  və  si, ADA Uni  ver  si
 te  ti  nin mə  zu  nu Hey  dər Əli  yev də bu 
gün özü  nün 100 il  li  yi  ni qeyd edən 
Azər  bay  ca  nın xü  su  si xid  mət or  qa  nı 
nın  Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin 
hər  bi his  sə  lə  rin  dən bi  rin  də hə  qi  qi hər
 bi xid  mət ke  çir. Hər  bi xid  mət  də yük 
sək nə  ti  cə  lər əl  də edən əs  gər  lər  dən bi  ri 
ki  mi onun da va  li  deyn  lə  ri  nə tə  şək  kür 
mək  tu  bu ün  van  la  nıb və əs  gər ana  sı ki 
mi Dün  ya Azər  bay  can  lı  la  rı  nın Həm 

rəy  lik Gü  nü və Ye  ni il mü  na  si  bə  ti ilə 
hər  bi his  sə  də ke  çi  ri  lən təd  bir  də iş  ti  rak 
edən Bi  rin  ci vit  sepre  zi  dent Meh  ri  ban 
xa  nım Əli  ye  va  ya təq  dim olu  nub.

Bu gün müs  tə  qil döv  lət  çi  li  yi  mi  zin 
qa  ran  tı möh  tə  rəm Pre  zi  dent cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin müd  rik rəh  bər  li  yi ilə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı öz gü  cü  nü, 
qüd  rə  ti  ni dur  ma  dan ar  tı  rır, hər  tə  rəf  li 
di  na  mik in  ki  şa  fı ilə se  çi  lir, dün  ya  da sa 
bit  lik və təh  lü  kə  siz  lik mə  ka  nı ki  mi ta 
nı  nır. Öl  kə  də  ki möh  kəm ic  ti  maisi  ya  si 
sa  bit  li  yin, da  vam  lı tə  rəq  qi  nin tə  mə  lin 
də xalqiq  ti  dar bir  li  yi, sar  sıl  maz və  tən 
daşdöv  lət vəh  də  ti da  ya  nır. Ötən il ke 
çi  ri  lən pre  zi  dent seç  ki  lə  ri də bu bir  li  yin 
par  laq tə  cəs  sü  mü ol  du. Xal  qı  mız növ 
bə  ti də  fə Hey  dər Əli  yev si  ya  si xət  ti  nə 
sa  diq  li  yi  ni nü  ma  yiş et  dir  di, se  çi  ci  lə  ri 
nin müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  nin dəs  tə  yi ilə 
dün  ya şöh  rət  li si  ya  si xa  dim cə  nab İl 
ham Əli  yev yed  di il müd  də  ti  nə Pre  zi 
dent se  çil  di.

Ötən il, ey  ni za  man  da, müasir müs 
tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti va  ri  si ol  du  ğu 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik yu  bi  le 
yi  ni yük  sək sə  viy  yə  də, tən  tə  nə  li şə  kil 
də qeyd et  di. Bun  dan baş  qa, Azər  bay 
can Or  du  su  nun ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li  yi 
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si  ya  sı  nın bi  rin  ci mər  hə  lə  sin  də res  pub 
li  ka  da güc  lü iq  ti  sa  di inf  rast  ruk  tur və 
kadr po  ten  sialı ya  ra  dıl  mış, xal  qın mil  li 
oya  nı  şı  nın əsa  sı qo  yul  muş  dur.

1993cü ilin iyun ayın  da xal  qın tə 
kid  li tə  lə  bi nə  ti  cə  sin  də si  ya  si ha  ki  miy 
yə  tə ikin  ci də  fə qa  yı  dı  şı ilə Ulu ön  də  rin 
müs  tə  qil  lik mis  si  ya  sı  nın qur  tu  luş mər 
hə  lə  si baş  la  dı. Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  ye  vin zən  gin döv  lət  çi  lik təc  rü 
bə  si, yo  rul  maz fəaliy  yə  ti, qə  tiy  yət  li ira
 də  si sa  yə  sin  də öl  kə  miz düş  dü  yü ağır 
si  ya  si böh  ran  dan, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
təh  lü  kə  sin  dən, tüğ  yan edən ci  na  yət 
kar  lıq və öz  ba  şı  na  lıq  dan xi  las edil  di.

Qeyd olun  ma  lı  dır ki, müs  tə  qil  li  yin 
bər  pa  sı ərə  fə  sin  də və son  ra  kı il  lər  də 
res  pub  li  ka  nın döv  lət təh  lü  kə  siz  li  yi sis 
te  min  də tə  zad  lı və çə  tin bir dövr ya 
şan  mış, bir yan  dan er  mə  ni şo  vi  nist  lə  ri
 nin si  lah  lı se  pa  rat  çı  lı  ğı və Er  mə  nis  tan 
Res  pub  li  ka  sı  nın hər  bi tə  ca  vü  zü, kəş 
fiy  yatpo  zu  cu  luq və ter  rortəx  ri  bat 
fəaliy  yə  ti, di  gər tə  rəf  dən möv  cud ic  ti 

maisi  ya  si qu  ru  lu  şun 
də  yiş  mə  si və mil  li 
döv  lət  çi  li  yin ye  ni 
mər  hə  lə  si  nin baş  lan 
ma  sı xü  su  si xid  mət 
or  qa  nı  nın qar  şı  sın  da 
həl  li va  cib, tə  xi  rə  sa 
lın  maz və  zi  fə  lər qo 
yur  du. Döv  lət müs  tə 
qil  li  yi  nə qar  şı yö  nəl 
miş təz  yiq  lər, da  xi  li 
və xa  ri  ci təh  did  lər şə 
raitin  də mil  li təh  lü  kə
 siz  lik sis  te  mi  nin ye  ni
 dən qu  rul  ma  sı zə  ru  ri 
idi. La  kin get  dik  cə 
də  rin  lə  şən ic  ti  maisi 
ya  si böh  ran, xü  su  sən 
res  pub  li  ka  nın o vaxt 
kı rəh  bər  lə  ri  nin sə  riş 
tə  siz  li  yi və na  şı  lı  ğı bu 
sa  hə  də cid  di təd  bir  lə
 rin gö  rül  mə  si  ni çə  tin 
ləş  di  rir  di.

Məhz Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin 

Azər  bay  can  da müs  tə  qil döv  lət qu  ru  cu
 lu  ğu  na baş  la  ma  sı ilə bü  tün döv  lət ida 
rəet  mə sis  te  min  də, o cüm  lə  dən hü  quq
mü  ha  fi  zə və xü  su  si xid  mət or  qan  la  rı 
nın da fəaliy  yə  ti  nin ye  ni tə  ləb  lər sə  viy
 yə  sin  də qu  rul  ma  sı  na im  kan və şə  rait 
ya  ran  dı. Öz sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə da  xil olan 
və  zi  fə  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mək üçün təh  lü 
kə  siz  lik or  qa  nı  nın pe  şə  kar kadr po  ten 
sialı  nı for  ma  laş  dır  maq, st  ruk  tu  ru  nu 
tək  mil  ləş  dir  mək, xal  qın və döv  lə  tin 
ma  raq  la  rı  na ca  vab ve  rən tə  ləb  lər sə  viy
 yə  sin  də fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy
 yən  ləş  dir  mək yö  nün  də zə  ru  ri təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di. Bu or  qa  nın əmək  daş 
la  rı di  gər aidiy  yə  ti döv  lət və hü  quq
mü  ha  fi  zə or  qan  la  rı ilə bir  lik  də Ümum
 mil  li li  de  rin tap  şı  rıq və töv  si  yə  lə  ri  ni 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə sə  fər  bər olun  du  lar. 
Öl  kə da  xi  lin  də po  zu  cu, se  pa  rat  çı qüv 
və  lər  lə mü  ba  ri  zə güc  lən  di və on  la  rın 
hü  qu  qa  zidd əməl  lə  ri  nin qar  şı  sı qə  tiy 
yət  lə alın  dı, ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  lik və 
qa  nun  çu  luq bər  qə  rar edil  di, qon  şu 

döv  lət  lər  lə mü  na  si  bət  lər tən  zim  lən  di. 
Mil  li təh  lü  kə  siz  li  yin tə  mi  na  tı pro  se  si 
sis  tem  li xa  rak  ter al  dı. Bu  nun sa  yə  sin  də 
Azər  bay  can iq  ti  sa  di dir  çə  liş və in  ki  şaf 
döv  rü  nə qə  dəm qoy  du. Ulu ön  də  rin 
müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi 
dövr  də di  gər hü  quqmü  ha  fi  zə st  ruk 
tur  la  rı ilə ya  na  şı, təh  lü  kə  siz  lik or  qan  la
 rı  nın əmək  daş  la  rı da tə  ca  vüz  kar Er  mə
 nis  ta  nın və di  gər düş  mən qüv  və  lə  rin 
öl  kə  mi  zə qar  şı ter  rortəx  ri  bat və ca  sus
 luq fəaliy  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, 
kons  ti  tu  si  ya qu  ru  lu  şu əley  hi  nə yö  nəl 
miş ci  na  yət  lə  rin if  şa  sı və ci  na  yət  kar 
qrup  laş  ma  la  rın ləğ  vi, ümu  miy  yət  lə, 
da  xi  li risk  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
üçün fə  da  kar  lıq  la ça  lı  şıb  lar.

2003cü il okt  yab  rın 15də xal  qın 
müt  ləq dəs  tə  yi  ni və eti  ma  dı  nı qa  zan 
mış Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi
 den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin müd  rik 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can döv  lə  ti ye  ni 
mər  hə  lə  yə  di  na  mik in  ki  şaf, müasir 
ləş  mə və ye  ni  ləş  mə mər  hə  lə  si  nə da  xil 
ol  du.

Ulu ön  də  rin si  ya  si mək  tə  bi  nin la  yiq
 li ye  tir  mə  si ki  mi möh  tə  rəm Pre  zi  dent, 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı 
cə  nab İl  ham Əli  yev də xal  qın və döv  lə
 tin təh  lü  kə  siz  li  yi  nin eti  bar  lı və möh 
kəm tə  mi  na  tı üçün məq  səd  yön  lü təd 
bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. “Mil  li təh  lü  kə  siz 
lik haq  qın  da”, “Kəş  fiy  yat və əkskəş 
fiy  yat haq  qın  da”, “Döv  lət sir  ri haq  qın 
da” qa  nun  lar  dan, “Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Mil  li Təh  lü  kə  siz  lik Kon 
sep  si  ya  sı”ndan, di  gər qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rın  dan və zə  ru  ri nor  ma  tiv hü  qu  qi 
sə  nəd  lər  dən iba  rət mü  kəm  məl qa  nun 
ve  ri  ci  lik ba  za  sı olan döv  lət təh  lü  kə  siz 
li  yi sis  te  min  də müasir tə  ləb  lər sə  viy  yə
 sin  də apa  rı  lan is  la  hat  la  rın növ  bə  ti mər
 hə  lə  si möh  tə  rəm Pre  zi  dent cə  nab İl 
ham Əli  ye  vin 14 de  kabr 2015ci il ta  rix
 li 706 nöm  rə  li Fər  ma  nı ilə baş  la  nıb. Be  lə 
ki, xü  su  si xid  mət or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə
 ti  nin sə  mə  rə  li  li  yi  ni ar  tır  maq və döv  lət 
ida  rəet  mə st  ruk  tu  ru  nu tək  mil  ləş  dir 
mək məq  sə  di ilə Azər  bay  can Res  pub  li
 ka  sı Mil  li Təh  lü  kə  siz  lik Na  zir  li  yi  nin 
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əmə  li kö  mək  lik şək  lin  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Qü  rur  ve  ri  ci  dir ki, dün  ya  nın təh  lü 
kə  siz  lik sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sın  da 
Azər  bay  ca  nın da əmə  yi var. 

Res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq an  ti  ter
 ror koali  si  ya  sın  da fəal iş  ti  ra  kı ilə ver  di
 yi töh  fə  lər də xü  su  si qeyd edil  mə  li  dir. 
Ter  ror  çu  lu  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə is  ti  qa  mə 
tin  də bey  nəl  xalq ax  ta  rış  da olan ter  ror 
çu  la  rın sax  la  nı  la  raq xa  ri  ci döv  lət  lə  rə 
ekst  ra  di  si  ya olun  ma  sı, elə  cə də BMT 
tə  rə  fin  dən ter  ror təş  ki  la  tı ki  mi ta  nın  mış 
di  ni ekst  re  mist ci  na  yət  kar bir  li  yin tər 
ki  bin  də öl  kə  mi  zin hü  dud  la  rın  dan kə 
nar  da apa  rı  lan si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər  də 
iş  ti  rak edə  rək ter  ror akt  la  rı tö  rə  dən 
şəxs  lə  rin giz  li ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nin 
təs  bit edi  lib qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, ter  ror 
çu  lar  la əla  qə  li müx  tə  lif bank he  sab  la  rı 
nın don  du  rul  ma  sı və di  gər bu is  ti  qa 
mət  də önəm  li nə  ti  cə  lər əl  də edil  miş  dir. 
Qeyd et  mək ye  ri  nə dü  şər ki, 2018ci 
ilin de  kabr ayın  da Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
MO  NEY  VAL Ko  mi  tə  si pul  la  rın le  qal 
laş  dı  rıl  ma  sı  na və ter  ror  çu  lu  ğun ma  liy 
yə  ləş  di  ril  mə  si  nə qar  şı Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı  nın mü  ba  ri  zə sis  te  mi  ni müs 
bət də  yər  lən  di  rə  rək, öl  kə  də bu sa  hə  də 
apa  rıl  mış is  la  hat  la  ra yük  sək qiy  mət 
ver  miş, ins  ti  tu  sional po  ten  sialın güc 
lən  di  ril  mə  si, hü  qu  qi ba  za  nın, nə  za  rət 
me  xa  nizm  lə  ri  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə 

əla  qə  dar əl  də edil  miş nailiy  yət  lə  ri xü 
su  si ola  raq vur  ğu  la  mış  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin si  ya  si ira  də  si 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən, möv  cud ida  rə  çi  lik 
sis  te  mi  nin da  ha çe  vik, ope  ra  tiv və sə 
mə  rə  li xa  rak  ter al  ma  sı  na xid  mət edən 
is  la  hat  la  rın uğu  ru  nu tə  min et  mək üçün 
xalqiq  ti  dar bir  li  yi  nin, ic  ti  maisi  ya  si sa 
bit  li  yin qo  run  ma  sı ol  duq  ca va  cib  dir və 
bu və  zi  fə  nin ic  ra  sın  da döv  lət təh  lü  kə 
siz  li  yi or  qan  la  rı əmək  daş  la  rı  nın da xü 
su  si ro  lu var. Bu mə  sul və  zi  fə  lə  rin ye  ri
 nə ye  ti  ril  mə  si Azər  bay  can təh  lü  kə  siz  lik 
or  qan  la  rı  nın ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li  yi  ni 
ya  şa  yan Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə 
ti  nin əmək  daş  la  rı üçün şə  rəf işi  dir. Ali 
Baş Ko  man  dan cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı döv  lət təh 
lü  kə  siz  li  yi və xa  ri  ci kəş  fiy  yat or  qan  la  rı
 nın 100 il  li  yi (19192019)” yu  bi  ley me 
da  lı  nın tə  sis edil  mə  si ilə əla  qə  dar im  za
 la  dı  ğı 30 okt  yabr 2018ci il ta  rix  li qa  nun 
bu or  qan  lar  da ça  lı  şa  raq döv  lə  ti  mi  zin 
və xal  qı  mı  zın mə  na  fe  yi  nə sə  da  qət  lə 
xid  mət edən həm  kar  la  rı  mı  zın rə  şa  dət  li 
əmə  yi  nə gös  tə  ri  lən diq  qət və qay  ğı  nın 
növ  bə  ti tə  za  hü  rü  dür. 

Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin 
şəx  si he  yə  ti möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin ali 
eti  ma  dı  nı, döv  lə  tin qay  ğı  sı  nı, ic  ti  maiy
 yə  tin dəs  tə  yi  ni və eti  ba  rı  nı bö  yük mə 
su  liy  yət sa  yır. Döv  lət tə  rə  fin  dən nor 

mal xid  mət üçün hər cür diq  qət gös  tə
 ri  lir. Əmək  daş  la  rın iş və mən  zilməişət 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, so  sial mü 
da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə  sin  də  ki 
son il  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri əv  vəl  ki dövr  lə 
mü  qa  yi  səolun  maz  dır. Bü  tün bun  la  rı, 
elə  cə də yu  bi  ley ərə  fə  sin  də möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent cə  nab İl  ham Əli  ye  vin sə  rən
 cam  la  rı ilə bir qrup əmək  da  şın döv  lət 
mü  ka  fat  la  rı  na və ali za  bit rüt  bə  lə  ri  nə 
la  yiq gö  rül  mə  si Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Xid  mə  ti  nin fəaliy  yə  ti  nə növ  bə  ti də  fə 
ve  ri  lən yük  sək qiy  mə  tin ba  riz nü  mu 
nə  si  dir. 

Və  tə  nə sə  da  qət  lə xid  mət edən, 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
azər  bay  can  çı  lıq, və  tən  pər  vər  lik ir  si  ni 
və şan  lı pe  şə  kar  lıq mək  tə  bi  ni qü  rur və 
fəxr  lə da  vam et  di  rən Döv  lət Təh  lü  kə 
siz  li  yi Xid  mə  ti  nin şəx  si he  yə  ti  Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə 
nab İl  ham Əli  ye  vin gös  tər  di  yi ali eti 
ma  dı və eti  ba  rı la  yi  qin  cə doğ  rult  maq, 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı
 nın mü  səl  ləh əs  gə  ri ola  raq xal  qın və 
müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin ke  şi  yin  də ayıq
sa  yıq da  yan  maq  la, onun hər bir və  tən 
da  şı  nın ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  nin, təh  lü
 kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si üçün qar  şı 
ya qo  yul  muş və  zi  fə  lə  ri şə  rəf, lə  ya  qət, 
vic  dan və qə  tiy  yət  lə ye  ri  nə ye  tir  mək 
əz  min  də  dir.

VƏTƏNƏ SƏDAQƏTLƏ

mü  na  si  bə  ti ilə təş  kil edi  lən möh  tə  şəm 
hər  bi pa  rad döv  lə  ti  mi  zin gü  cü  nü, qüd
 rə  ti  ni bü  tün dün  ya  ya gös  tər  di. Hə  min 
ərə  fə  də Nax  çı  va  nın Cün  nüt kən  di  nin 
er  mə  ni iş  ğa  lın  dan azad edil  mə  si, 2016
cı ilin Ap  rel dö  yüş  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
qəsb  kar Er  mə  nis  ta  na bö  yük sar  sı  dı  cı 
zər  bə ol  du. Ba  kı şə  hə  ri  nin Qaf  qaz İs 
lam Or  du  su tə  rə  fin  dən iş  ğal  dan azad 
edil  mə  si  nin 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə təş
 kil olu  nan da  ha bir hər  bi pa  rad  da isə 
Azər  bay  can və Tür  ki  yə pre  zi  dent  lə  ri 
nin bir  gə iş  ti  ra  kı iki qar  daş döv  lə  tin 
ta  ri  xi dost  lu  ğu  nun və bir  li  yi  nin nü  ma 
yi  şi  nə çev  ril  di. Hə  min pa  rad  lar  da Döv
 lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin hər  bi qul
 luq  çu  la  rı də tri  bu  na önün  dən qü  rur  la 
keç  di  lər.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın müd  rik rəh
 bər  li  yi ilə mü  va  fiq döv  lət st  ruk  tur  la  rı 
nın və hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  nın 
bir  gə fəaliy  yə  ti və önəm  li ic  ti  mai dəs 
tək nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka  da dön  məz 
sa  bit  lik möv  cud  dur. Bu ba  xım  dan, 
həm  çi  nin Azər  bay  ca  nın dün  ya  da nü 
fu  zu  nun art  ma  sı və bey  nəl  xalq təh  lü 
kə  siz  lik sis  te  mi  nin fəal iş  ti  rak  çı  sı ol  ma
 sı nə  ti  cə  sin  də öl  kə  yə eti  bar edi  lir, ge  niş 
in  ves  ti  si  ya qo  yu  lur, iri  miq  yas  lı la  yi  hə 
lər ger  çək  ləş  di  ri  lir. Möh  tə  rəm Pre  zi 
dent cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur  la hə 
ya  ta ke  çir  di  yi ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi st  ra 
te  gi  ya  sı həm re  gional, həm də bey  nəl 
xalq iq  ti  sa  di in  ki  şaf üçün mü  hüm əhə 
miy  yət kəsb edir. Qlo  bal ma  liy  yəiq  ti 
sa  di böh  ra  nın tə  si  ri  nin in  ki  şaf et  miş 
öl  kə  lər  də hə  lə də hiss olun  du  ğu bir 
vaxt  da Azər  bay  ca  nın so  sialiq  ti  sa  di in 
ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri bü  tün dün  ya  da ma 
raq və rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır. Res  pub  li  ka 
mı  zın for  ma  laş  mış güc  lü təh  lü  kə  siz  lik 
st  ra  te  gi  ya  sı öl  kə  yə eti  bar  lı tə  rəf  daş və 
öz ma  raq  la  rı  nı qo  ru  ma  ğa qa  dir döv  lət 
imi  ci qa  zan  dı  rır. 

Ümu  mən, son 15 il  dən ar  tıq olan 
müd  də  tin Azər  bay  can üçün əsas xa 
rak  te  rik cə  hə  ti sa  bit  lik, təh  lü  kə  siz  lik, 
müasir  ləş  mə, ye  ni  ləş  mə, sü  rət  li iq  ti  sa 

di in  ki  şaf, xal  qın mad  di ri  fa  hı  nın yük 
səl  mə  si  dir. Ən əsas şərt söz  süz ki, xal 
qın müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  nin möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent, za  tiali  lə  ri cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin yü  rüt  dü  yü və al  ter  na  ti  vi ol  ma 
yan döv  lət  çi  lik, tə  rəq  qi və si  ya  sət xət  ti 
ni son  suz mə  həb  bət  lə dəs  tək  lə  mə  si  dir.

Bu gün sü  rət  li el  mitex  ni  ki tə  rəq  qi 
nin son nailiy  yət  lə  ri  nin tət  bi  qi, in  for 
ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi 
ya  la  rı  nın in  ki  şaf et  mə  si qlo  bal in  for  ma
 si  ya mü  hi  ti  nin ya  ran  ma  sı  na, möv  cud 
sər  həd və ma  neələ  rin şəf  faf  laş  ma  sı  na, 
əm  təələ  rin sər  bəst bey  nəl  xalq döv  riy 
yə  si  nə, in  san  la  rın azad yer  də  yiş  mə  si  nə 
gə  ti  rib çı  xar  mış  dır. Ey  ni za  man  da, bu 
ten  den  si  ya müasir dün  ya  nı bey  nəl  xalq 
ter  ror  çu  lu  ğun, trans  mil  li mü  tə  şək  kil 
ci  na  yət  kar  lı  ğın, ha  be  lə si  lah və nar  ko 
tik  lə  rin qa  nun  suz döv  riy  yə  si  nin, qey  ri
qa  nu  ni miq  ra  si  ya  nın do  ğur  du  ğu ye  ni 
təh  did  lər  lə üz  ləş  dir  miş və hər bir döv 
lət qar  şı  sın  da təh  lü  kə  li tə  za  hür  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün zə  ru  ri olan 
mil  li təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nin da  ha da 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və  zi  fə  lə  ri  ni qoy  muş
 dur. Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti hə 
min ci  na  yət  kar niy  yət  lər, plan  lar və 
əməl  lər ba  rə  də mə  lu  mat  la  rı əl  də edir, 
mil  li təh  lü  kə  siz  li  yə real və po  ten  sial 
təh  did  lə  ri proq  noz  laş  dı  rır, xa  ri  ci xü  su 
si xid  mət or  qan  la  rı  nın və təş  ki  lat  la  rın, 
ci  na  yət  kar qrup  la  rın və ay  rıay  rı şəxs 
lə  rin Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın su 
ve  ren  li  yi  nə, əra  zi bü  töv  lü  yü  nə, kons  ti 
tu  si  ya qu  ru  lu  şu  nun əsas  la  rı  na və təh 
lü  kə  siz  li  yi  nə, iq  ti  sa  di, el  mitex  ni  ki, 
mü  da  fiə po  ten  sialı  na və mil  li ma  raq  la 
rı  na zə  rər vu  rul  ma  sı  na yö  nəl  miş kəş 
fiy  yat, ter  rortəx  ri  bat, di  gər po  zu  cu  luq 
və ci  na  yət  kar fəaliy  yə  ti  nin aş  kar  lan 
ma  sı, qa  baq  lan  ma  sı və qar  şı  sı  nın alın 
ma  sı məq  sə  di ilə təd  bir  lər gö  rür.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı təh  lü  kə 
siz  li  yin qo  run  ma  sı sa  hə  sin  də bey  nəl 
xalq nor  ma və prin  sip  lə  rə uy  ğun ola 
raq dün  ya bir  li  yi  nin səy  lə  ri  ni daim 
mü  da  fiə edir. Si  ya  si, di  ni və di  gər mo 

tiv  lər  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, ter  ro  run bü 
tün for  ma və tə  za  hür  lə  ri  nə qar  şı bir  mə
 na  lı ba  rış  maz möv  qe tu  tur. 

Ali Baş Ko  man  dan cə  nab İl  ham Əli
 ye  vin rəh  bər  li  yi ilə yü  rü  dü  lən dü  şü 
nül  müş və qə  tiy  yət  li hü  quqmü  ha  fi  zə 
si  ya  sə  ti  nin uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, 
ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  li  yin və təh  lü  kə  siz  li 
yin qo  run  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də Döv  lət 
Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti res  pub  li  ka  nın 
hü  quqmü  ha  fi  zə və di  gər aidiy  yə  ti 
döv  lət or  qan  la  rı ilə bir  gə sə  mə  rə  li 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Ümu  mən, ter  rortəx 
ri  bat və di  gər təh  lü  kə  li ci  na  yət  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üz  rə gö  rü  lən bir  gə 
səy  lər də bu is  ti  qa  mət  də mü  hüm rol 
oy  na  yır. Bu  nun  la ya  na  şı, ha  zır  da dün 
ya  nın 70dən ar  tıq xü  su  si xid  mət or  qa 
nı ilə qar  şı  lıq  lıfay  da  lı əmək  daş  lıq edən 
Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin bey 
nəl  xalq əla  qə  lə  ri də son il  lər da  ha fəal 
və sə  mə  rə  li xa  rak  ter al  mış  dır. Bu əla  qə
 lər st  ra  te  ji və tə  rəf  daş  lıq xa  rak  te  ri da  şı 
yır. MDByə üzv döv  lət  lə  rin SORB təş 
ki  la  tı, Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Xü  su  si Xid
 mət Or  qan  la  rı Konf  ran  sı, İn  ter  pol ilə, 
həm  çi  nin di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
çər  çi  və  sin  də iki və çox  tə  rəf  li for  mat  da 
tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  miz in  ki  şaf 
edir və güc  lə  nir. Əmək  daş  lıq yal  nız in 
for  ma  si  ya və təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si ilə 
de  yil, bir çox hal  lar  da bir  gə fəaliy  yət və 
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əmə  li kö  mək  lik şək  lin  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Qü  rur  ve  ri  ci  dir ki, dün  ya  nın təh  lü 
kə  siz  lik sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sın  da 
Azər  bay  ca  nın da əmə  yi var. 

Res  pub  li  ka  mı  zın bey  nəl  xalq an  ti  ter
 ror koali  si  ya  sın  da fəal iş  ti  ra  kı ilə ver  di
 yi töh  fə  lər də xü  su  si qeyd edil  mə  li  dir. 
Ter  ror  çu  lu  ğa qar  şı mü  ba  ri  zə is  ti  qa  mə 
tin  də bey  nəl  xalq ax  ta  rış  da olan ter  ror 
çu  la  rın sax  la  nı  la  raq xa  ri  ci döv  lət  lə  rə 
ekst  ra  di  si  ya olun  ma  sı, elə  cə də BMT 
tə  rə  fin  dən ter  ror təş  ki  la  tı ki  mi ta  nın  mış 
di  ni ekst  re  mist ci  na  yət  kar bir  li  yin tər 
ki  bin  də öl  kə  mi  zin hü  dud  la  rın  dan kə 
nar  da apa  rı  lan si  lah  lı mü  na  qi  şə  lər  də 
iş  ti  rak edə  rək ter  ror akt  la  rı tö  rə  dən 
şəxs  lə  rin giz  li ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nin 
təs  bit edi  lib qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, ter  ror 
çu  lar  la əla  qə  li müx  tə  lif bank he  sab  la  rı 
nın don  du  rul  ma  sı və di  gər bu is  ti  qa 
mət  də önəm  li nə  ti  cə  lər əl  də edil  miş  dir. 
Qeyd et  mək ye  ri  nə dü  şər ki, 2018ci 
ilin de  kabr ayın  da Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
MO  NEY  VAL Ko  mi  tə  si pul  la  rın le  qal 
laş  dı  rıl  ma  sı  na və ter  ror  çu  lu  ğun ma  liy 
yə  ləş  di  ril  mə  si  nə qar  şı Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı  nın mü  ba  ri  zə sis  te  mi  ni müs 
bət də  yər  lən  di  rə  rək, öl  kə  də bu sa  hə  də 
apa  rıl  mış is  la  hat  la  ra yük  sək qiy  mət 
ver  miş, ins  ti  tu  sional po  ten  sialın güc 
lən  di  ril  mə  si, hü  qu  qi ba  za  nın, nə  za  rət 
me  xa  nizm  lə  ri  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə 

əla  qə  dar əl  də edil  miş nailiy  yət  lə  ri xü 
su  si ola  raq vur  ğu  la  mış  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin si  ya  si ira  də  si 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən, möv  cud ida  rə  çi  lik 
sis  te  mi  nin da  ha çe  vik, ope  ra  tiv və sə 
mə  rə  li xa  rak  ter al  ma  sı  na xid  mət edən 
is  la  hat  la  rın uğu  ru  nu tə  min et  mək üçün 
xalqiq  ti  dar bir  li  yi  nin, ic  ti  maisi  ya  si sa 
bit  li  yin qo  run  ma  sı ol  duq  ca va  cib  dir və 
bu və  zi  fə  nin ic  ra  sın  da döv  lət təh  lü  kə 
siz  li  yi or  qan  la  rı əmək  daş  la  rı  nın da xü 
su  si ro  lu var. Bu mə  sul və  zi  fə  lə  rin ye  ri
 nə ye  ti  ril  mə  si Azər  bay  can təh  lü  kə  siz  lik 
or  qan  la  rı  nın ya  ran  ma  sı  nın 100 il  li  yi  ni 
ya  şa  yan Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə 
ti  nin əmək  daş  la  rı üçün şə  rəf işi  dir. Ali 
Baş Ko  man  dan cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı döv  lət təh 
lü  kə  siz  li  yi və xa  ri  ci kəş  fiy  yat or  qan  la  rı
 nın 100 il  li  yi (19192019)” yu  bi  ley me 
da  lı  nın tə  sis edil  mə  si ilə əla  qə  dar im  za
 la  dı  ğı 30 okt  yabr 2018ci il ta  rix  li qa  nun 
bu or  qan  lar  da ça  lı  şa  raq döv  lə  ti  mi  zin 
və xal  qı  mı  zın mə  na  fe  yi  nə sə  da  qət  lə 
xid  mət edən həm  kar  la  rı  mı  zın rə  şa  dət  li 
əmə  yi  nə gös  tə  ri  lən diq  qət və qay  ğı  nın 
növ  bə  ti tə  za  hü  rü  dür. 

Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin 
şəx  si he  yə  ti möh  tə  rəm Pre  zi  den  tin ali 
eti  ma  dı  nı, döv  lə  tin qay  ğı  sı  nı, ic  ti  maiy
 yə  tin dəs  tə  yi  ni və eti  ba  rı  nı bö  yük mə 
su  liy  yət sa  yır. Döv  lət tə  rə  fin  dən nor 

mal xid  mət üçün hər cür diq  qət gös  tə
 ri  lir. Əmək  daş  la  rın iş və mən  zilməişət 
şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, so  sial mü 
da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə  sin  də  ki 
son il  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri əv  vəl  ki dövr  lə 
mü  qa  yi  səolun  maz  dır. Bü  tün bun  la  rı, 
elə  cə də yu  bi  ley ərə  fə  sin  də möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent cə  nab İl  ham Əli  ye  vin sə  rən
 cam  la  rı ilə bir qrup əmək  da  şın döv  lət 
mü  ka  fat  la  rı  na və ali za  bit rüt  bə  lə  ri  nə 
la  yiq gö  rül  mə  si Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Xid  mə  ti  nin fəaliy  yə  ti  nə növ  bə  ti də  fə 
ve  ri  lən yük  sək qiy  mə  tin ba  riz nü  mu 
nə  si  dir. 

Və  tə  nə sə  da  qət  lə xid  mət edən, 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
azər  bay  can  çı  lıq, və  tən  pər  vər  lik ir  si  ni 
və şan  lı pe  şə  kar  lıq mək  tə  bi  ni qü  rur və 
fəxr  lə da  vam et  di  rən Döv  lət Təh  lü  kə 
siz  li  yi Xid  mə  ti  nin şəx  si he  yə  ti  Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə 
nab İl  ham Əli  ye  vin gös  tər  di  yi ali eti 
ma  dı və eti  ba  rı la  yi  qin  cə doğ  rult  maq, 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı
 nın mü  səl  ləh əs  gə  ri ola  raq xal  qın və 
müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin ke  şi  yin  də ayıq
sa  yıq da  yan  maq  la, onun hər bir və  tən 
da  şı  nın ma  raq və mə  na  fe  lə  ri  nin, təh  lü
 kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si üçün qar  şı 
ya qo  yul  muş və  zi  fə  lə  ri şə  rəf, lə  ya  qət, 
vic  dan və qə  tiy  yət  lə ye  ri  nə ye  tir  mək 
əz  min  də  dir.

VƏTƏNƏ SƏDAQƏTLƏ

mü  na  si  bə  ti ilə təş  kil edi  lən möh  tə  şəm 
hər  bi pa  rad döv  lə  ti  mi  zin gü  cü  nü, qüd
 rə  ti  ni bü  tün dün  ya  ya gös  tər  di. Hə  min 
ərə  fə  də Nax  çı  va  nın Cün  nüt kən  di  nin 
er  mə  ni iş  ğa  lın  dan azad edil  mə  si, 2016
cı ilin Ap  rel dö  yüş  lə  rin  də ol  du  ğu ki  mi, 
qəsb  kar Er  mə  nis  ta  na bö  yük sar  sı  dı  cı 
zər  bə ol  du. Ba  kı şə  hə  ri  nin Qaf  qaz İs 
lam Or  du  su tə  rə  fin  dən iş  ğal  dan azad 
edil  mə  si  nin 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə təş
 kil olu  nan da  ha bir hər  bi pa  rad  da isə 
Azər  bay  can və Tür  ki  yə pre  zi  dent  lə  ri 
nin bir  gə iş  ti  ra  kı iki qar  daş döv  lə  tin 
ta  ri  xi dost  lu  ğu  nun və bir  li  yi  nin nü  ma 
yi  şi  nə çev  ril  di. Hə  min pa  rad  lar  da Döv
 lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin hər  bi qul
 luq  çu  la  rı də tri  bu  na önün  dən qü  rur  la 
keç  di  lər.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın müd  rik rəh
 bər  li  yi ilə mü  va  fiq döv  lət st  ruk  tur  la  rı 
nın və hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  nın 
bir  gə fəaliy  yə  ti və önəm  li ic  ti  mai dəs 
tək nə  ti  cə  sin  də res  pub  li  ka  da dön  məz 
sa  bit  lik möv  cud  dur. Bu ba  xım  dan, 
həm  çi  nin Azər  bay  ca  nın dün  ya  da nü 
fu  zu  nun art  ma  sı və bey  nəl  xalq təh  lü 
kə  siz  lik sis  te  mi  nin fəal iş  ti  rak  çı  sı ol  ma
 sı nə  ti  cə  sin  də öl  kə  yə eti  bar edi  lir, ge  niş 
in  ves  ti  si  ya qo  yu  lur, iri  miq  yas  lı la  yi  hə 
lər ger  çək  ləş  di  ri  lir. Möh  tə  rəm Pre  zi 
dent cə  nab İl  ham Əli  ye  vin uğur  la hə 
ya  ta ke  çir  di  yi ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi st  ra 
te  gi  ya  sı həm re  gional, həm də bey  nəl 
xalq iq  ti  sa  di in  ki  şaf üçün mü  hüm əhə 
miy  yət kəsb edir. Qlo  bal ma  liy  yəiq  ti 
sa  di böh  ra  nın tə  si  ri  nin in  ki  şaf et  miş 
öl  kə  lər  də hə  lə də hiss olun  du  ğu bir 
vaxt  da Azər  bay  ca  nın so  sialiq  ti  sa  di in 
ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri bü  tün dün  ya  da ma 
raq və rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır. Res  pub  li  ka 
mı  zın for  ma  laş  mış güc  lü təh  lü  kə  siz  lik 
st  ra  te  gi  ya  sı öl  kə  yə eti  bar  lı tə  rəf  daş və 
öz ma  raq  la  rı  nı qo  ru  ma  ğa qa  dir döv  lət 
imi  ci qa  zan  dı  rır. 

Ümu  mən, son 15 il  dən ar  tıq olan 
müd  də  tin Azər  bay  can üçün əsas xa 
rak  te  rik cə  hə  ti sa  bit  lik, təh  lü  kə  siz  lik, 
müasir  ləş  mə, ye  ni  ləş  mə, sü  rət  li iq  ti  sa 

di in  ki  şaf, xal  qın mad  di ri  fa  hı  nın yük 
səl  mə  si  dir. Ən əsas şərt söz  süz ki, xal 
qın müt  ləq ək  sə  riy  yə  ti  nin möh  tə  rəm 
Pre  zi  dent, za  tiali  lə  ri cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin yü  rüt  dü  yü və al  ter  na  ti  vi ol  ma 
yan döv  lət  çi  lik, tə  rəq  qi və si  ya  sət xət  ti 
ni son  suz mə  həb  bət  lə dəs  tək  lə  mə  si  dir.

Bu gün sü  rət  li el  mitex  ni  ki tə  rəq  qi 
nin son nailiy  yət  lə  ri  nin tət  bi  qi, in  for 
ma  si  ya və kom  mu  ni  ka  si  ya tex  no  lo  gi 
ya  la  rı  nın in  ki  şaf et  mə  si qlo  bal in  for  ma
 si  ya mü  hi  ti  nin ya  ran  ma  sı  na, möv  cud 
sər  həd və ma  neələ  rin şəf  faf  laş  ma  sı  na, 
əm  təələ  rin sər  bəst bey  nəl  xalq döv  riy 
yə  si  nə, in  san  la  rın azad yer  də  yiş  mə  si  nə 
gə  ti  rib çı  xar  mış  dır. Ey  ni za  man  da, bu 
ten  den  si  ya müasir dün  ya  nı bey  nəl  xalq 
ter  ror  çu  lu  ğun, trans  mil  li mü  tə  şək  kil 
ci  na  yət  kar  lı  ğın, ha  be  lə si  lah və nar  ko 
tik  lə  rin qa  nun  suz döv  riy  yə  si  nin, qey  ri
qa  nu  ni miq  ra  si  ya  nın do  ğur  du  ğu ye  ni 
təh  did  lər  lə üz  ləş  dir  miş və hər bir döv 
lət qar  şı  sın  da təh  lü  kə  li tə  za  hür  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün zə  ru  ri olan 
mil  li təh  lü  kə  siz  lik sis  te  mi  nin da  ha da 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və  zi  fə  lə  ri  ni qoy  muş
 dur. Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti hə 
min ci  na  yət  kar niy  yət  lər, plan  lar və 
əməl  lər ba  rə  də mə  lu  mat  la  rı əl  də edir, 
mil  li təh  lü  kə  siz  li  yə real və po  ten  sial 
təh  did  lə  ri proq  noz  laş  dı  rır, xa  ri  ci xü  su 
si xid  mət or  qan  la  rı  nın və təş  ki  lat  la  rın, 
ci  na  yət  kar qrup  la  rın və ay  rıay  rı şəxs 
lə  rin Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın su 
ve  ren  li  yi  nə, əra  zi bü  töv  lü  yü  nə, kons  ti 
tu  si  ya qu  ru  lu  şu  nun əsas  la  rı  na və təh 
lü  kə  siz  li  yi  nə, iq  ti  sa  di, el  mitex  ni  ki, 
mü  da  fiə po  ten  sialı  na və mil  li ma  raq  la 
rı  na zə  rər vu  rul  ma  sı  na yö  nəl  miş kəş 
fiy  yat, ter  rortəx  ri  bat, di  gər po  zu  cu  luq 
və ci  na  yət  kar fəaliy  yə  ti  nin aş  kar  lan 
ma  sı, qa  baq  lan  ma  sı və qar  şı  sı  nın alın 
ma  sı məq  sə  di ilə təd  bir  lər gö  rür.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı təh  lü  kə 
siz  li  yin qo  run  ma  sı sa  hə  sin  də bey  nəl 
xalq nor  ma və prin  sip  lə  rə uy  ğun ola 
raq dün  ya bir  li  yi  nin səy  lə  ri  ni daim 
mü  da  fiə edir. Si  ya  si, di  ni və di  gər mo 

tiv  lər  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, ter  ro  run bü 
tün for  ma və tə  za  hür  lə  ri  nə qar  şı bir  mə
 na  lı ba  rış  maz möv  qe tu  tur. 

Ali Baş Ko  man  dan cə  nab İl  ham Əli
 ye  vin rəh  bər  li  yi ilə yü  rü  dü  lən dü  şü 
nül  müş və qə  tiy  yət  li hü  quqmü  ha  fi  zə 
si  ya  sə  ti  nin uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, 
ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  li  yin və təh  lü  kə  siz  li 
yin qo  run  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də Döv  lət 
Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti res  pub  li  ka  nın 
hü  quqmü  ha  fi  zə və di  gər aidiy  yə  ti 
döv  lət or  qan  la  rı ilə bir  gə sə  mə  rə  li 
fəaliy  yət gös  tə  rir. Ümu  mən, ter  rortəx 
ri  bat və di  gər təh  lü  kə  li ci  na  yət  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üz  rə gö  rü  lən bir  gə 
səy  lər də bu is  ti  qa  mət  də mü  hüm rol 
oy  na  yır. Bu  nun  la ya  na  şı, ha  zır  da dün 
ya  nın 70dən ar  tıq xü  su  si xid  mət or  qa 
nı ilə qar  şı  lıq  lıfay  da  lı əmək  daş  lıq edən 
Döv  lət Təh  lü  kə  siz  li  yi Xid  mə  ti  nin bey 
nəl  xalq əla  qə  lə  ri də son il  lər da  ha fəal 
və sə  mə  rə  li xa  rak  ter al  mış  dır. Bu əla  qə
 lər st  ra  te  ji və tə  rəf  daş  lıq xa  rak  te  ri da  şı 
yır. MDByə üzv döv  lət  lə  rin SORB təş 
ki  la  tı, Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Xü  su  si Xid
 mət Or  qan  la  rı Konf  ran  sı, İn  ter  pol ilə, 
həm  çi  nin di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar 
çər  çi  və  sin  də iki və çox  tə  rəf  li for  mat  da 
tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  miz in  ki  şaf 
edir və güc  lə  nir. Əmək  daş  lıq yal  nız in 
for  ma  si  ya və təc  rü  bə mü  ba  di  lə  si ilə 
de  yil, bir çox hal  lar  da bir  gə fəaliy  yət və 
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STRATEGİYA

Azərbaycan möhtəşəm Formula-1 
yarışlarının növbəti mərhələsinə 

uğurla ev sahibliyi etdi
Ap  re  lin 26da start ve  rilən For 

mu  la1 Azər  bay  can Qranpri  si  nin 
bi  rin  ci gü  nün  də pi  lot  lar Ba  kı tre  kin
 də iki sər  bəst yü  rüş  də güc  lə  ri  ni sı 
na  dı  lar. Sı  ra  la  ma yü  rü  şün  dən son  ra 
isə Qranpri  də pi  lot  la  rın dü  zü  lü  şü 
müəy  yən  ləş  di. For  mu  la1 Azər  bay 
can Qranpri  si çər  çi  və  sin  də Ba  kı  da 
For  mu  la2 ya  rış  la  rı da ke  çi  ril  di. 

For  mu  la1 Azər  bay  can Qranpri 
si  nin ap  re  lin 28də ke  çi  ri  lən əsas ya 

rış  la  rı  nın pay  tax  tın Azad  lıq mey  da 
nın  da  kı möh  tə  şəm açı  lış mə  ra  si  mi 
də ma  raq  lı an  la  rı ilə yad  da qal  dı.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev və bi  rin  ci 
xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va For  mu 
la1 üz  rə dün  ya çem  piona  tı  nın 
dör  dün  cü mər  hə  lə  si  nin  SO  CAR 
Azər  bay  can Qranpri  si  nin əsas ya 
rış  la  rı  na bax  maq üçün təş  rif bu 
yur  muş  du  lar. Əv  vəl  cə pi  lot  la  rın 

pa  ra  dı və açı  lış mə  ra  si  mi ol  du.
Pa  rad  da və himn mə  ra  si  min  də 

pi  lot  la  rı az  yaş  lı  lar mü  şa  yiət et  di  lər. 
For  mu  la1 şir  kə  ti  nin və Bey  nəl  xalq 
Av  to  mo  bil Fe  de  ra  si  ya  sı  nın “Gə  lə 
cə  yin ul  duz  la  rı” ad  lı bir  gə tə  şəb  bü 
sü çər  çi  və  sin  də qə  bul et  di  yi qə  ra  ra 
əsa  sən, ötə  nil  ki möv  süm  dən eti  ba 
rən həm pa  rad, həm də himn mə  ra
 sim  lə  rin  də pi  lot  lar az  yaş  lı  lar tə  rə 
fin  dən mü  şa  yiət olu  nur  lar. Buil  ki 
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ya  rış üçün xü  su  si tər  tib olun  muş 
ku  bok təq  dim edil  di.

Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni ta 
nın  mış bəs  tə  kar Azad Və  li  ye  vin 
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Him  ni Azər  bay  ca  nın əmək  dar ar 
tist  lə  ri Bə  yim  xa  nım Və  li  ye  va və 
Nur  lan Növ  rəs  li bir  lik  də, mü  va  fiq 
ola  raq, mu  ğam və klas  sik üs  lub  lar
 da ifa et  di  lər. Son  ra For  mu  la1 
Azər  bay  can Qranpri  si  nin 51 döv 
rə  dən iba  rət əsas ya  rı  şı baş  la  dı.

Fi  nal mər  hə  lə  sin  də hər bi  rin  də 
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zə apar  dı. Ötən gün ke  çi  ri  lən sı  ra 
la  ma yü  rü  şü  nün nə  ti  cə  si  nə əsa  sən 
start xət  ti  nə ən ya  xın mə  sa  fə  də 
“Mer  se  des” ko  man  da  sı  nın sü  rü  cü
 lə  ri Luis Ha  mil  ton və Valt  te  ri Bot 
tas, “Fer  ra  ri” ko  man  da  sı  nın pi  lo  tu 
Se  bas  tian Fet  tel da  yan  dı  lar.

Gər  gin id  man mü  ba  ri  zə  si  nin ye 
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qi  qə 52,942 sa  ni  yə  yə ba  şa vur  du. 
On  dan 1,524 sa  ni  yə ge  ri qa  lan ko 
man  da yol  da  şı, ötə  nil  ki Ba  kı Qran
pri  si  nin qa  li  bi Luis Ha  mil  ton ikin  ci 
ol  du. İlk üç  lü  yü li  de  rə 11,739 sa  ni 
yə  lik fərq  lə udu  zan “Fer  ra  ri” ko 
man  da  sı  nın sü  rü  cü  sü Se  bas  tian 
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di. İkin  ci ye  rin sa  hi  bi, “Mer  ce 
des”in sü  rü  cü  sü Luis Ha  mil  to  na 
ku  bo  ku Azər  bay  ca  nın gənc  lər və 
id  man na  zi  ri Azad Rə  hi  mov, üçün
 cü ye  ri tu  tan “Fer  ra  ri” ko  man  da  sı 
nın sü  rü  cü  sü Se  bas  tian Fet  te  lə isə 
ku  bo  ku Azər  bay  can Av  to  mo  bil Fe 
de  ra  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Anar 
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Beləliklə, ap  re  lin 2628də ke  çi 
ri  lən For  mu  la1 üz  rə dün  ya çem 
piona  tı  nın Ba  kı mər  hə  lə  si hə  yə 
can  la do  lu an  la  rı ilə ta  ri  xə ya  zıl  dı.
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- Çingiz müəllim, Formula-1 yarışları 2019-cu il
mövsümündəqaydalardamüəyyəndəyişikliklər
edilib.BuilkimövsümdəbiziBakıŞəhərHalqa-
sındahansıyeniliklərgözləyir?

 Bil di yi niz ki mi, bir ne çə il dir ki, Azər bay can 
Qranpri si bey nəl xalq aləm də ba xım, ekst re mal və 
hə yə can do lu öt mə əmə liy yat la rı nın mak si mum həd
də ol ma sı sə bə bin dən si ya hı da yük sək yer lə ri tut
maq da dır.

Bu möv süm də ya rış ma şın la rı nın aero di na mik böl
mə si nin req la ment də yi şik lik lə ri nə əsa sən trek də öt mə 
əmə liy yat la rı nın sa yı nın art ma sı nı mü şa hi də edə bi lə
cə yik. Bu, öz növ bə sin də təh lü kə siz lik təd bir lə ri nin 
da ha da mü kəm məl şə kil də təş kil olun ma sı zə ru rə ti ni 
ar tı rır. Di gər öl kə lər də ke çi ri lən For mu la1 ya rış la rı
nın sta tis tik mə lu mat la rı nı nə zə rə al saq, nə ti cə eti ba rı 
ilə Ba kı Şə hər Hal qa sın da ke çi ri lə cək ya rış bi zə və 
şə hə ri mi zin qo naq la rı na da ha ekst re mal və hə yə can 
do lu an lar ya şa da caq.

-KeçənildənbolidlərdəHalotəhlükəsizliksiste-
mitətbiqedilir.Buyeniliközününecəgöstərdi?
Başqadəyişikliklərplanlaşdırılırmı?

 Ha lo sis te mi nin funk si ya sı nın əsas sə bə bi pi lo tu 
hər han sı bir qə za za ma nı cid di zər bə lər dən qo ru
maq dır. İlk ön cə es te tik gö rü nüş cə hət dən bu sis tem 
bir az ne qa tiv qar şı lan sa da, bə zi “qranpri”lər də 
pi lo tu cid di zə də lər dən qo ru ma ğı nın şa hi di ol duq. 
Di gər tə rəf dən, Ha lo sis te mi nin tət bi qi pi lo tun qə za 
za ma nı təx li yə si ni bir qə dər çə tin ləş di rir. Am ma 
bi zim pi lo tun təx li yə ko man da sı gər gin tə lim lər nə ti
cə sin də bu işin öh də sin dən bö yük pe şə kar lıq la gəl
mək də dir.

-Ümumilikdə2021-ciildəFormula-1yarışlarında
həyatakeçiriləcəkdahaciddiislahatlarınmüjdə-
siniverirlər.Bugözlənilən islahatlarvəonların
mahiyyətibarədənədeyəbilərsiniz?

 Ümu mi lik də gə lə cək də baş ve rə cək də yi şik lik lər 
For mu la1in ba xım lı, ekst re mal, hə yə can do lu ol ma sı 
və  bu id man nö vü nə da ha çox ta ma şa çı və pə rəs tiş kar 
küt lə si cəlb edil mə si nə yö nəl dil miş bir ad dım dır. 
Əl bət tə ki, bu ad dı mı an caq müs bət qiy mət lən dir mək 
olar. Də yi şik lik lər dən ası lı ol ma ya raq, Ba kı Mar şal 
Klu bu tə lim za ma nı bü tün mar şal la rı baş ver miş də yi
şik lik lər ba rə də mə lu matlandırır və bu də yi şik lik lə rə 
əsa sən tə lim pro se dur la rı ke çi ri lir. Nə ti cə eti ba rı ilə 
mar şal la rın funk sional lı ğı hər bir hal da yük sək sə viy
yə də tə min olun maq da dır.

-Çingiz müəllim, Formula-1 yarışlarının keçiril-
məsindəxüsusiroloynayanmarşallarınişibarə-
dəməlumat verərdiniz  və BakıMarşalKlubu-
nunbeynəlxalqəlaqələrinecəqurulub?

STRATEGİYA

Ba kı da ke çi ri lən 

1001-ci  For mu la-1 

ekst re mal və hə yə can do lu 

an lar ya �at dı

“For mu la1 Azər bay can Qran
pri 2019”un hə yə can do lu an la rı 
coş qun bir sü rət lə gə lib keç di. 
Azər bay can da 2016cı il dən ke çi
ri lən For mu la1 ya rış la rı nın Azər
bay can Qranpri si eks trim cə hət
dən For mu la1 təq vi mi ni məz
mun ca zən gin ləş dir mə si ilə bu 
“kral ya rış”ın hə vəs kar la rı ara sın
da bö yük po pul yar lıq qa za nıb. 
Elə buil ki ya rış la rın ilk gü nün dən 
dal ba dal ekst rim ya şan ma ğa baş
la dı. İlk əv vəl bi rin ci sər bəst yü rüş 
za ma nı Corc Ras se lin ida rə et di yi 
bo lid dre naj qa pa ğı nı qal dır ma sı 
ilə qə za baş ver di. Xöş bəxt lik dən 
pi lo ta heç nə ol ma dı, am ma bo lid 
cid di zə də al dı.

Bu ha di sə dər hal son ra so sial 
şə bə kə lər də, özü də “bi zim ki lər” 
tə rə fin dən xo şa gəl məz mü za ki
rə lə rə sə bəb ol du. Han sı ki, For
mu la1 iz lə yi ci lə ri yax şı bi lir lər 
ki, ya rış tras la rın da bu cür ha di
sə lər teztez baş ve rir. Ba kı da kı 
ha di sə də For mu la1 ta ri xin də ilk 
de yil. Bir cə onu qeyd edək ki, 
1929cu il dən ke çi ri lən Mo na ko 
Qranpri sin də ana lo ji qə za lar 
də fə lər lə olub. For mu la1də 
qə za lar id man ic ti maiy yə ti tə rə
fin dən nor mal, hət ta ma raq la 
qar şı la nır. 

Ba kı Şə hər Hal qa sı Əmə liy yat 
Şir kə ti nin Əmə liy yat lar şö bə si nin 
və Ba kı Mar şal lar Klu bu nun rəh

bə ri Çin giz Meh di yev lə For mu la
1in Ba kı mər hə lə si nin bə zi nüans
la rı ba rə də ya rış lar dan əv vəl 
gö rü şüb söh bət et miş dik.
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MÜSAHİBƏ

 Mar şal lıq çox əhə miy yət li 
fəaliy yət sa hə si ola raq, mə su liy yət, 
də qiq lik və bu şə rait də iş lə mək 
üçün güc lü is tək ki mi şəx si key fiy
yət lər tə ləb edir. Mar şal lar ya rış 
za ma nı ya ra na bi lə cək müx tə lif 
hal la rı ara dan qal dır ma ğa ha zır 
olan hər tə rəf li ba ca rıq la ra ma lik 
şəxs lər dir. On lar For mu la1 ya rış
la rı nın təş ki lat çı lı ğın da və ke çi ril
mə sin də bö yük əhə miy yət da şı yır
lar. F1 alə min də mar şal la ra həm çi
nin “Ya rış rəs mi lə ri” də de yi lir. 
On la rın işi pi lot la rın təh lü kə siz li
yi nin tə mi na tın da və bü tün mar şal 
ko man da sı nın in zi ba ti təş ki lat çı lı
ğın da hə ya ti əhə miy yət da şı yır. 
Ba kı Şə hər Hal qa sı Əmə liy yat Şir
kə ti tə rə fin dən ya ra dı lan Ba kı Mar
şal lar Klu bu mar şal lıq fəaliy yə ti
nin bü tün is ti qa mət lə ri nə dair təd
bir lər təş kil edir, mü sa hi bə lər və 
tə lim lər ke çi rir, ey ni za man da, 
bey nəl xalq mar şal klub la rı ilə də 
sıx əmək daş lıq qu rur. Bey nəl xalq 
mar şal klub la rı ilə əmək daş lıq çər
çi və sin də yer li mar şal la rın di gər 
öl kə lər də ke çi ri lən bu id man 
nö vün də la zı mi təc rü bə yə yi yə lən

mək məq sə di ilə iş ti ra kı, həm çi nin 
xa ri ci mar şal la rın öl kə miz də ke çi
ri lən ya rış da iş ti ra kı Ba kı Şə hər 
Hal qa sı Əmə liy yat Şir kə ti tə rə fin
dən ic ra olu nur.

-Formula-1 yarışları bahalı
idman növü sayılır. Əgər
detalları açıqlasaq, məsələn,
birbolidinvəyabirmühərri-
kindəyərinəqədərtutur?Ən
bahalıvəənucuzehtiyathis-
səsihansıdır?

 Bə li. Siz düz bu yu rur su nuz. 
For mu la1 ma şın la rı nın ər sə yə gəl
mə si ba ha ba şa gə lir, ümu mi lik də 
80 000 de tal dan iba rət olan ma şı
nın ən ucuz de ta lı olan otu ra caq 
2000 ABŞ dol la rı də yə rin də dir. 
Ar xa və qa baq as qı sis te mi 220 000, 
sü rət lər qu tu su 2,5 mil yon, mü hər
rik 3 mil yon, elekt ron təc hi zat sis
te mi 4 mil yon dur. Ümu mi lik də 
For mu la1 ma şı nı ko man da dan 
ası lı ola raq mi ni mum 15 mil yon 
ABŞ dol la rı na ba şa gə lir.

-İşlənmişvəyayararsızehtiyat

hissələriningeridönüşüolur-
mu?

 For mu la1 də bü tün zə də lən
miş, hər han sı bir sə bə bə gö rə sı ra
dan çıx mış eh ti yat his sə lə ri müt ləq 
şə kil də ko man da ya qay ta rı lır. Bu 
ad dım ko man da tə rə fin dən eh ti yat 
his sə lə ri nin han sı sə bəb dən və han
sı şə rait də sı ra dan çıx ma ğı nın təd
qi qa tı zə ru rə tin dən qay naq la nır.

-Formula-1yarışlarıhəmdəən
son texnologiyaların tətbiq
olunduğu,həttayenitexnoloji
yeniliklərinixtiraedildiyibir
sahədir. Texnologiyaların tət-
biqinin bu ön cəbhəsində
hazırdanəkimiişlərgörülür?

 Ümu miy yət lə, For mu la1 ya ra
nan gün dən tə ka mül və in ki şaf da
dır. İl dənilə as qı sis te mi, mü hər
rik, sü rət lər qu tu su və aero di na
mik his sə lər üzə rin də da yan ma dan 
iş lər ge dir.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı 

başredaktorununmüavini
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rıl  ma  sı, ye  ni KOB sub  yekt  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı və in  ki  şa  fı  nın bü  tün 
mər  hə  lə  lə  rin  də, elə  cə də sa  hib  kar 
la  rın hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi is  ti  qa
 mə  tin  də dəs  tək olur. KOB dost  la  rı 
adın  dan da gö  rün  dü  yü ki  mi, daim 
sa  hib  kar  lar  la sıx ün  siy  yət ya  ra  dır, 
on  la  rın in  ki  şaf eh  ti  yac  la  rı  nı sor  ğu 
lar və di  gər me  tod  lar va  si  tə  si ilə 
öy  rə  nir, yer  lər  də KOBla  ra gös  tə  ri 
lən xid  mət  lə  rin mo  ni  to  rin  qi  ni apa 
rır. “KOB Dos  tu” me  xa  niz  mi həm 
də ona gö  rə əhə  miy  yət  li  dir ki, bu 
və  zi  fə  ni da  şı  yan şəxs  lər sa  hib  ka  rın 
mü  ra  ciət et  mə  si  ni göz  lə  mir, özü 
on  la  rın gö  rü  şü  nə ge  dir, mü  tə  ma  di 
ola  raq sa  hə  vi gö  rüş  lər təş  kil edir 
lər. Ümu  mi  lik  də öl  kə  nin 10 iq  ti  sa  di 
ra  yo  nu üz  rə 60 “KOB Dos  tu”ndan 
iba  rət şə  bə  kə  nin ya  ra  dıl  ma  sı nə  zər
 də tu  tu  lur.

KOBlar üçün ye  ni dəs  tək me  xa 
nizm  lə  ri  nin və mo  del  lə  ri  nin ya  ra  dıl 
ma  sı ilə ya  na  şı, agent  li  yin fəaliy  yə  ti 
nin di  gər is  ti  qa  mə  ti mü  va  fiq sa  hə  də 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si pro  se  sin  də KOB ma  raq  la  rı 
ba  xı  mın  dan çı  xış et  mək  dir. Bu sa  hə 
də agent  li  yin tək  lif  lə  ri əsa  sın  da “Ki 

çik və or  ta sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı haq
 qın  da” qa  nun la  yi  hə  si, KOBla  ra 
müx  tə  lif dəs  tək təd  bir  lə  ri  nin gös  tə 
ril  mə  si  ni nə  zər  də tu  tan nor  ma  tiv hü 
qu  qi akt  la  rın la  yi  hə  lə  ri ha  zır  la  nıb, 
Ver  gi Mə  cəl  lə  si  nə KOBlar üçün bir 
sı  ra ye  ni gü  zəşt  lə  ri nə  zər  də tu  tan də 
yi  şik  lik  lər edi  lib. Sa  hib  kar  lıq sub 
yekt  lə  ri  nin ye  ni böl  gü  sü me  yar  la  rı 
nın təs  diq olun  ma  sı, KOBla  rın kom
 mu  nal xid  mət  lə  rə qo  şul  ma pro  se 
dur  la  rı  nın sa  də  ləş  di  ril  mə  si, döv  lət 
sa  tı  nal  ma  la  rı haq  qın  da qa  nun  ve  ri  ci 
li  yə mü  tə  rəq  qi də  yi  şik  lik  lə  rin edil 
mə  si də KOB sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı is 
ti  qa  mə  tin  də atıl  mış önəm  li ad  dım 
lar  dan  dır.

Agent  lik tə  rə  fin  dən re  gion  lar  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən mik  ro, ki  çik və or 
ta sa  hib  kar  lar üçün hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lə  ri və la  yi  hə  lə  ri xü  su  si  lə vur 
ğu  la  maq is  tər  dim. Bu ba  xım  dan 
KOB dost  la  rı  nın re  gion  lar  da KOB 
sub  yekt  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na və in 
ki  şa  fı  na gös  tər  di  yi dəs  tək qeyd olun
 ma  lı  dır. 

Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə hö  ku  mə  ti tə  rə  fin  dən Cəb  ra 
yıl ra  yo  nu  nun Co  cuq Mər  can  lı kən 

din  də arı  çı  lıq tə  sər  rü  fat  la  rı ya  ra  dı  lıb. 
Agent  li  yin si  fa  ri  şi ilə bu tə  sər  rü  fat 
lar  da is  teh  sal edi  lən məh  sul  la  rın 
ema  lı və qab  laş  dı  rıl  ma  sı  na dəs  tək 
məq  sə  di ilə mo  bil ema  lat  xa  na və 
kənd məh  sul  la  rı  nın sa  tı  şı üçün mo 
bil sa  tış mən  tə  qə  si is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib.

Agent  lik KOB dost  la  rı va  si  tə  si ilə 
re  gion  lar  da iş ax  ta  ran və iş  siz şəxs 
lə  rin özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı  na 
qo  şul  ma  sı  na, on  lar üçün tə  lim  lə  rin 
ke  çi  ril  mə  si  nə və sa  hib  kar  lıq fəaliy 
yə  ti  nə cəlb olun  ma  sı  na da dəs  tək 
gös  tə  rir.

Agent  li  yin real  laş  dır  dı  ğı di  gər la 
yi  hə  lə  rə və təd  bir  lə  rə gə  lin  cə, bil  dir 
mək is  tə  yi  rəm ki, KO  BİA “Ba  ku  tel 
2018” Sər  gi  sin  də “KOB dəs  tək proq 
ra  mı”nı hə  ya  ta ke  çi  rib. Ye  ri gəl  miş 
kən, bu il Ba  kı  da ke  çi  ri  lə  cək bir sı  ra 
sər  gi  lər çər  çi  və  sin  də də “KOB dəs 
tək proq  ra  mı” da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

KO  BİAnın dəs  tə  yi və təş  ki  lat  çı 
lı  ğı ilə “Azər  bay  ca  nın biz  nes ic  ti 
maiy  yə  tin  də me  ne  cer  lə  rin ix  ti  sa  sı 
nın ar  tı  rıl  ma  sı üz  rə Al  ma  ni  yaAzər
 bay  can Bir  gə Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin 
də sa  hib  kar və me  ne  cer  lər Al  ma  ni 
ya  ya tə  lim və is  teh  sal müəs  si  sə  lə 

İNKİŞAF

Orxan Məmmədov:
“KOB-un payının ÜDM-də 60%-ə, 
məşğulluqda 70%-ə, qeyri-neft ixracında 
isə 40%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur”

-Orxan müəllim, ilk olaraq
rəhbərliketdiyinizKiçikvə
Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin fəaliyyəti və
qarşıda duran vəzifələr ba-
rədə məlumat verməyinizi
xahişedirik.

 Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin 2017ci il de  kab 
rın 28də im  za  la  dı  ğı fər  man  la İq 
ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi  nin ta  be  li  yin 
də Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin İn  ki  şa  fı 
Agent  li  yi (KO  BİA) ya  ra  dı  lıb. Öl 
kə baş  çı  sı  nın 2018ci il iyu  nun 
26sı im  za  la  dı  ğı fər  man  la agent  li
 yin ni  zam  na  mə  si və st  ruk  tu  ru 
təs  diq olu  nub. Ki  çik və or  ta biz 
ne  sin (KOB) in  ki  şa  fı  nın dəs  tək 
lən  mə  si, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 
KOBla  rın ro  lu  nun ar  tı  rıl  ma  sı, 
on  la  rın ma  raq  la  rı  nın mü  da  fiəsi, 
KOBla  ra va  hid mə  kan prin  si  pi 
ilə xid  mət  lə  rin gös  tə  ril  mə  si, döv 
lət və özəl qu  rum  la  rın bu sa  hə  də 
fəaliy  yə  ti  nin əla  qə  lən  di  ril  mə  si 
qu  ru  mun baş  lı  ca fəaliy  yət is  ti  qa 
mət  lə  ri  dir. Bir söz  lə, agent  lik ki 
çik və or  ta biz  ne  sin ya  ra  dıl  ma 
sın  dan baş  la  ya  raq, onun fəaliy 
yə  ti  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
möv  cud döv  lət dəs  tə  yi me  xa 
nizm  lə  ri və agent  li  yin gös  tər  di  yi 
xid  mət  lər çər  çi  və  sin  də KOBla  ra 

dəs  tək olur, döv  lət qu  rum  la  rı ilə 
KOB sub  yekt  lə  ri ara  sın  da kör  pü 
ro  lu  nu oy  na  yır.

Fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sın  dan qı 
sa müd  dət öt  sə də, bu za  man 
ər  zin  də agent  li  yin bir sı  ra dəs 
tək me  xa  nizm  lə  ri sa  hib  kar  la  rın 
xid  mə  ti  nə ve  ri  lib, müx  tə  lif la  yi 
hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Ha  zır  da 
öl  kə üz  rə ya  ra  dıl  maq  da olan 
“Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin Dos  tu”, 
qı  sa  ca de  sək “KOB Dos  tu” be  lə 
me  xa  nizm  lər  dən  dir. “KOB Dos 
tu” kon  sep  si  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
bir  ba  şa ola  raq agent  li  yin qar  şı 
sı  na qo  yul  muş məq  səd  lər  dən və 
hə  dəf  lə  ri  miz  dən irə  li gə  lir. Be  lə 
ki, sa  hib  ka  rın dos  tu  na çev  ril 
mək agent  li  yin əsas hə  dəf  lə  rin 
dən  dir. Apar  dı  ğı  mız təh  lil  lər və 
sa  hib  kar  lar  dan da  xil olan mü  ra
 ciət  lər də gös  tə  rir ki, “KOB Dos
 tu” ef  fek  tiv və iş  lək bir me  xa 
nizm  dir. Ha  zır  da öl  kə  nin 12 ra 
yon və şə  hə  rin  də 14 “KOB Dos 
tu” möv  cud döv  lət dəs  tə  yi me 
xa  nizm  lə  ri və agent  li  yin gös  tər 
di  yi dəs  tək təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin
 də sa  hib  kar  la  ra xid  mət gös  tə  rir. 
KOB dost  la  rı fəaliy  yət gös  tər  di 
yi yer  lər  də mik  ro, ki  çik və or  ta 
sa  hib  kar  la  ra on  la  rın tə  şəb  büs  lə 
ri  nin, po  ten  sial im  kan  la  rı  nın 
müəy  yən edil  mə  si və real  laş  dı 

Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin 
İn  ki  şa  fı Agent  li  yi 
İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri 
OrxanMəmmədovun
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na 
mü  sa  hi  bə  si



mart-aprel 2019    3534     Milli Məclis

rıl  ma  sı, ye  ni KOB sub  yekt  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı və in  ki  şa  fı  nın bü  tün 
mər  hə  lə  lə  rin  də, elə  cə də sa  hib  kar 
la  rın hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiəsi is  ti  qa
 mə  tin  də dəs  tək olur. KOB dost  la  rı 
adın  dan da gö  rün  dü  yü ki  mi, daim 
sa  hib  kar  lar  la sıx ün  siy  yət ya  ra  dır, 
on  la  rın in  ki  şaf eh  ti  yac  la  rı  nı sor  ğu 
lar və di  gər me  tod  lar va  si  tə  si ilə 
öy  rə  nir, yer  lər  də KOBla  ra gös  tə  ri 
lən xid  mət  lə  rin mo  ni  to  rin  qi  ni apa 
rır. “KOB Dos  tu” me  xa  niz  mi həm 
də ona gö  rə əhə  miy  yət  li  dir ki, bu 
və  zi  fə  ni da  şı  yan şəxs  lər sa  hib  ka  rın 
mü  ra  ciət et  mə  si  ni göz  lə  mir, özü 
on  la  rın gö  rü  şü  nə ge  dir, mü  tə  ma  di 
ola  raq sa  hə  vi gö  rüş  lər təş  kil edir 
lər. Ümu  mi  lik  də öl  kə  nin 10 iq  ti  sa  di 
ra  yo  nu üz  rə 60 “KOB Dos  tu”ndan 
iba  rət şə  bə  kə  nin ya  ra  dıl  ma  sı nə  zər
 də tu  tu  lur.

KOBlar üçün ye  ni dəs  tək me  xa 
nizm  lə  ri  nin və mo  del  lə  ri  nin ya  ra  dıl 
ma  sı ilə ya  na  şı, agent  li  yin fəaliy  yə  ti 
nin di  gər is  ti  qa  mə  ti mü  va  fiq sa  hə  də 
qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si pro  se  sin  də KOB ma  raq  la  rı 
ba  xı  mın  dan çı  xış et  mək  dir. Bu sa  hə 
də agent  li  yin tək  lif  lə  ri əsa  sın  da “Ki 

çik və or  ta sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı haq
 qın  da” qa  nun la  yi  hə  si, KOBla  ra 
müx  tə  lif dəs  tək təd  bir  lə  ri  nin gös  tə 
ril  mə  si  ni nə  zər  də tu  tan nor  ma  tiv hü 
qu  qi akt  la  rın la  yi  hə  lə  ri ha  zır  la  nıb, 
Ver  gi Mə  cəl  lə  si  nə KOBlar üçün bir 
sı  ra ye  ni gü  zəşt  lə  ri nə  zər  də tu  tan də 
yi  şik  lik  lər edi  lib. Sa  hib  kar  lıq sub 
yekt  lə  ri  nin ye  ni böl  gü  sü me  yar  la  rı 
nın təs  diq olun  ma  sı, KOBla  rın kom
 mu  nal xid  mət  lə  rə qo  şul  ma pro  se 
dur  la  rı  nın sa  də  ləş  di  ril  mə  si, döv  lət 
sa  tı  nal  ma  la  rı haq  qın  da qa  nun  ve  ri  ci 
li  yə mü  tə  rəq  qi də  yi  şik  lik  lə  rin edil 
mə  si də KOB sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı is 
ti  qa  mə  tin  də atıl  mış önəm  li ad  dım 
lar  dan  dır.

Agent  lik tə  rə  fin  dən re  gion  lar  da 
fəaliy  yət gös  tə  rən mik  ro, ki  çik və or 
ta sa  hib  kar  lar üçün hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lə  ri və la  yi  hə  lə  ri xü  su  si  lə vur 
ğu  la  maq is  tər  dim. Bu ba  xım  dan 
KOB dost  la  rı  nın re  gion  lar  da KOB 
sub  yekt  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı  na və in 
ki  şa  fı  na gös  tər  di  yi dəs  tək qeyd olun
 ma  lı  dır. 

Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  can və 
Tür  ki  yə hö  ku  mə  ti tə  rə  fin  dən Cəb  ra 
yıl ra  yo  nu  nun Co  cuq Mər  can  lı kən 

din  də arı  çı  lıq tə  sər  rü  fat  la  rı ya  ra  dı  lıb. 
Agent  li  yin si  fa  ri  şi ilə bu tə  sər  rü  fat 
lar  da is  teh  sal edi  lən məh  sul  la  rın 
ema  lı və qab  laş  dı  rıl  ma  sı  na dəs  tək 
məq  sə  di ilə mo  bil ema  lat  xa  na və 
kənd məh  sul  la  rı  nın sa  tı  şı üçün mo 
bil sa  tış mən  tə  qə  si is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib.

Agent  lik KOB dost  la  rı va  si  tə  si ilə 
re  gion  lar  da iş ax  ta  ran və iş  siz şəxs 
lə  rin özü  nü  məş  ğul  luq proq  ra  mı  na 
qo  şul  ma  sı  na, on  lar üçün tə  lim  lə  rin 
ke  çi  ril  mə  si  nə və sa  hib  kar  lıq fəaliy 
yə  ti  nə cəlb olun  ma  sı  na da dəs  tək 
gös  tə  rir.

Agent  li  yin real  laş  dır  dı  ğı di  gər la 
yi  hə  lə  rə və təd  bir  lə  rə gə  lin  cə, bil  dir 
mək is  tə  yi  rəm ki, KO  BİA “Ba  ku  tel 
2018” Sər  gi  sin  də “KOB dəs  tək proq 
ra  mı”nı hə  ya  ta ke  çi  rib. Ye  ri gəl  miş 
kən, bu il Ba  kı  da ke  çi  ri  lə  cək bir sı  ra 
sər  gi  lər çər  çi  və  sin  də də “KOB dəs 
tək proq  ra  mı” da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

KO  BİAnın dəs  tə  yi və təş  ki  lat  çı 
lı  ğı ilə “Azər  bay  ca  nın biz  nes ic  ti 
maiy  yə  tin  də me  ne  cer  lə  rin ix  ti  sa  sı 
nın ar  tı  rıl  ma  sı üz  rə Al  ma  ni  yaAzər
 bay  can Bir  gə Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin 
də sa  hib  kar və me  ne  cer  lər Al  ma  ni 
ya  ya tə  lim və is  teh  sal müəs  si  sə  lə 

İNKİŞAF

Orxan Məmmədov:
“KOB-un payının ÜDM-də 60%-ə, 
məşğulluqda 70%-ə, qeyri-neft ixracında 
isə 40%-ə çatdırılması nəzərdə tutulur”

-Orxan müəllim, ilk olaraq
rəhbərliketdiyinizKiçikvə
Orta Biznesin İnkişafı
Agentliyinin fəaliyyəti və
qarşıda duran vəzifələr ba-
rədə məlumat verməyinizi
xahişedirik.

 Bil  di  yi  niz ki  mi, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin 2017ci il de  kab 
rın 28də im  za  la  dı  ğı fər  man  la İq 
ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi  nin ta  be  li  yin 
də Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin İn  ki  şa  fı 
Agent  li  yi (KO  BİA) ya  ra  dı  lıb. Öl 
kə baş  çı  sı  nın 2018ci il iyu  nun 
26sı im  za  la  dı  ğı fər  man  la agent  li
 yin ni  zam  na  mə  si və st  ruk  tu  ru 
təs  diq olu  nub. Ki  çik və or  ta biz 
ne  sin (KOB) in  ki  şa  fı  nın dəs  tək 
lən  mə  si, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 
KOBla  rın ro  lu  nun ar  tı  rıl  ma  sı, 
on  la  rın ma  raq  la  rı  nın mü  da  fiəsi, 
KOBla  ra va  hid mə  kan prin  si  pi 
ilə xid  mət  lə  rin gös  tə  ril  mə  si, döv 
lət və özəl qu  rum  la  rın bu sa  hə  də 
fəaliy  yə  ti  nin əla  qə  lən  di  ril  mə  si 
qu  ru  mun baş  lı  ca fəaliy  yət is  ti  qa 
mət  lə  ri  dir. Bir söz  lə, agent  lik ki 
çik və or  ta biz  ne  sin ya  ra  dıl  ma 
sın  dan baş  la  ya  raq, onun fəaliy 
yə  ti  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
möv  cud döv  lət dəs  tə  yi me  xa 
nizm  lə  ri və agent  li  yin gös  tər  di  yi 
xid  mət  lər çər  çi  və  sin  də KOBla  ra 

dəs  tək olur, döv  lət qu  rum  la  rı ilə 
KOB sub  yekt  lə  ri ara  sın  da kör  pü 
ro  lu  nu oy  na  yır.

Fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sın  dan qı 
sa müd  dət öt  sə də, bu za  man 
ər  zin  də agent  li  yin bir sı  ra dəs 
tək me  xa  nizm  lə  ri sa  hib  kar  la  rın 
xid  mə  ti  nə ve  ri  lib, müx  tə  lif la  yi 
hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Ha  zır  da 
öl  kə üz  rə ya  ra  dıl  maq  da olan 
“Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin Dos  tu”, 
qı  sa  ca de  sək “KOB Dos  tu” be  lə 
me  xa  nizm  lər  dən  dir. “KOB Dos 
tu” kon  sep  si  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
bir  ba  şa ola  raq agent  li  yin qar  şı 
sı  na qo  yul  muş məq  səd  lər  dən və 
hə  dəf  lə  ri  miz  dən irə  li gə  lir. Be  lə 
ki, sa  hib  ka  rın dos  tu  na çev  ril 
mək agent  li  yin əsas hə  dəf  lə  rin 
dən  dir. Apar  dı  ğı  mız təh  lil  lər və 
sa  hib  kar  lar  dan da  xil olan mü  ra
 ciət  lər də gös  tə  rir ki, “KOB Dos
 tu” ef  fek  tiv və iş  lək bir me  xa 
nizm  dir. Ha  zır  da öl  kə  nin 12 ra 
yon və şə  hə  rin  də 14 “KOB Dos 
tu” möv  cud döv  lət dəs  tə  yi me 
xa  nizm  lə  ri və agent  li  yin gös  tər 
di  yi dəs  tək təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin
 də sa  hib  kar  la  ra xid  mət gös  tə  rir. 
KOB dost  la  rı fəaliy  yət gös  tər  di 
yi yer  lər  də mik  ro, ki  çik və or  ta 
sa  hib  kar  la  ra on  la  rın tə  şəb  büs  lə 
ri  nin, po  ten  sial im  kan  la  rı  nın 
müəy  yən edil  mə  si və real  laş  dı 

Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin 
İn  ki  şa  fı Agent  li  yi 
İda  rə He  yə  ti  nin səd  ri 
OrxanMəmmədovun
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na 
mü  sa  hi  bə  si
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 sə  di sa  hib  kar  la  rın gü  zəşt  li ma  liy  yə 
re  surs  la  rın  dan is  ti  fa  də im  kan  la  rı  nı 
ge  niş  lən  di  rən tə  şəb  büs  lər ger  çək  ləş 
dir  mək, star  tap  la  rın və KOB sub 
yekt  lə  ri  nin ma  liy  yə re  surs  la  rı  na 
(kre  dit  lə  rə, in  ves  ti  si  ya  la  ra, qrant  la 
ra) çı  xış im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si  nə dəs  tək ver  mək  dir.

Ye  ri gəl  miş  kən, KOB sub  yekt  lə 
ri  nin ma  liy  yə re  surs  la  rı  na çı  xış  la  rı 
nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si, on  la  rın ma 
liy  yə sa  vad  lı  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin 
İn  ki  şa  fı Agent  li  yi, Ma  liy  yə Ba  zar  la
 rı  na Nə  za  rət Pa  la  ta  sı və Azər  bay 
can Bank  lar As  so  siasi  ya  sı  nın bir  gə 
əmək  daş  lı  ğı nə  zər  də tu  tu  lur. Bu 
məq  səd  lə mü  va  fiq qu  rum  lar ara 
sın  da qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lı  ğa dair 
niy  yət pro  to  ko  lu da im  za  la  nıb. Sə 
nə  də əsa  sən hər üç qu  rum KOBla 
rın ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si üçün döv 
lət ma  liy  yə dəs  tə  yi və özəl ma  liy 
yəkre  dit təş  ki  lat  la  rın  da tət  biq edi 
lən möv  cud me  xa  nizm  lə  rin ef  fek 
tiv  li  yi  nin mü  za  ki  rə edil  mə  si məq 
sə  di i  lə bir  gə plat  for  ma ya  ra  da  caq, 
KOBla  rın ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  sin  də 
bey  nəl  xalq təc  rü  bə  yə əsas  la  nan in 
no  va  tiv və al  ter  na  tiv ma  liy  yə  ləş 
dir  mə me  xa  nizm  lə  ri  nin tət  bi  qi im 
kan  la  rı  nı araş  dı  ra  caq, KOBla  rın 

qiy  mət  li ka  ğız  lar ba  za  rı  na çı  xı  şı  nın 
və mü  va  fiq ba  zar alət  lə  rin  dən is  ti 
fa  də  si  nin təş  vi  qi üçün bir  gə əmək 
daş  lıq edə  cək  lər. Tə  rəf  lər həm  çi  nin 
KOBla  rın ma  liy  yə sa  vad  lı  lı  ğı  nın 
ar  tı  rıl  ma  sı, öl  kə re  gion  la  rın  da bu 
sa  hə  də müx  tə  lif möv  zu  lar  da bir  gə 
maarif  lən  dir  mə təd  bir  lə  ri  nin ke  çi 
ril  mə  si, KOBla  rın in  ki  şa  fı  na dair 
fo  rum və də  yir  mi ma  sa  la  rın təş  ki  li 
is  ti  qa  mət  lə  rin  də bir  gə təd  bir  lər 
real  laş  dı  ra  caq  lar.

-Məlumolduğukimi,“Diqlas”
ticarətmərkəzindəbaşvermiş
yanğınla əlaqədar zərər çək-
mişsahibkarlaradəstəkgöstə-
rilməsiməqsədi ilə İqtisadiy-
yatNazirliyindəKiçikvəOrta
BiznesinİnkişafıAgentliyinin
dətəmsilolunduğuişçiqrupu
yaradılıb. Bu barədə daha ət-
raflıməlumatverməyinizixa-
hişedirik.

 Əv  vəl  cə qeyd et  mək is  tər  dim 
ki, mar  tın 26da Ba  kı  nın Ni  za  mi ra 
yo  nun  da  kı ti  ca  rət mər  kə  zin  də baş 
ver  miş yan  ğın bir da  ha gös  tər  di ki, 
Azər  bay  can döv  lə  ti hər za  man öz 
və  tən  da  şı  nın ya  nın  da  dır və döv  lət 
sa  hib  kar üçün ən yax  şı tə  rəf  daş  dır. 
Ha  di  sə  dən dər  hal son  ra Azər  bay 

can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə 
nab İl  ham Əli  yev mə  sə  lə  ni şəx  si 
nə  za  rə  ti  nə gö  tür  dü, döv  lət baş  çı  sı 
nın sədr  li  yi ilə mü  şa  vi  rə ke  çi  ril  di. 
Növ  bə  ti ad  dım ola  raq, ti  ca  rət mər 
kə  zin  də baş ver  miş yan  ğın  la əla  qə 
dar ko  mis  si  ya  nın ya  ra  dıl  ma  sı və 
sa  hib  kar  la  ra mad  di yar  dı  mın gös 
tə  ril  mə  si haq  qın  da sə  rən  cam  lar im 
za  lan  dı.

Öl  kə rəh  bə  ri  nin mü  va  fiq tap  şı 
rıq  la  rı  nın tə  min edil  mə  si məq  sə  di 
ilə mü  şa  vi  rə  dən son  ra İq  ti  sa  diy  yat 
Na  zir  li  yin  də KO  BİAnın da təm  sil 
olun  du  ğu iş  çi qru  pu və agent  lik  də 
(012) 4040401 nöm  rə  li “qay  nar 
xətt” ya  ra  dı  lıb. Mar  tın 29dan eti 
ba  rən 3 gün müd  də  tin  də 450dək 
sa  hib  kar  la fər  di qay  da  da qə  bul ke 
çi  ri  lib. On  la  rın prob  lem  lə  ri, dəy  miş 
mad  di zi  yan, fəaliy  yət  lə  ri  nin təş  ki  li 
və da  vam et  di  ril  mə  si ilə bağ  lı fi  kir
 lə  ri öy  rə  ni  lib, baş ver  miş ha  di  sə ilə 
əla  qə  dar ya  ran  mış çə  tin  lik  lər və bu 
is  ti  qa  mət  də tə  ləb olu  nan iş  lər mü 
za  ki  rə edi  lib.

Ti  ca  rət mər  kəz  lə  ri ilə da  nı  şıq  lar 
apa  rı  la  raq sa  hib  kar  la  ra 5 ay ica  rə 
haq  qı ödə  nil  mə  mək şər  ti ilə Ba  kı 
şə  hə  ri  nin müx  tə  lif əra  zi  lə  rin  də yer
 lə  şən 9 ti  ca  rət mər  kə  zin  də ümu  mi 
sa  hə  si 45 min kvad  rat metr  dən çox 
olan ti  ca  rət ob  yekt  lə  ri tək  lif olu 
nub. Ar  tıq bir sı  ra sa  hib  kar  la  rın 
müx  tə  lif ti  ca  rət ob  yekt  lə  rin  də 
fəaliy  yə  ti tə  min edi  lib.

Yan  ğın  dan zə  rər çək  miş sa  hib 
kar  la  ra ma  liy  yə yar  dı  mı  nın gös  tə 
ril  mə  si haq  qın  da döv  lət baş  çı  sı  nın 
sə  rən  ca  mı  na uy  ğun ola  raq, ap  re  lin 
4dən eti  ba  rən Ki  çik və Or  ta Biz  ne
 sin İn  ki  şa  fı Agent  li  yi  nin in  zi  ba  ti 
bi  na  sın  da on  lar  dan əri  zə  lə  rin qə 
bu  lu  na və sa  hib  kar  la  ra mad  di yar 
dı  mın ödə  nil  mə  si  nə baş  la  nı  lıb. 
Yan  ğın  dan zə  rər çək  mış sa  hib  kar 
la  rın mal  la  rı  nın ti  ca  rət mər  kə  zin 
dən çı  xa  rıl  ma  sı pro  se  si ar  tıq ba  şa 
çat  dı  rı  lıb və 345 sa  hib  ka  rın mal  la  rı 
ti  ca  rət mər  kə  zin  dən çı  xa  rı  lıb. On 
lar mal  la  rı  nın da  şın  ma  sı üçün nəq 
liy  yat  la tə  min edi  lib  lər.

İNKİŞAF

rin  də təc  rü  bə  yə gön  də  ri  lir. İn  di  yə 
dək 402 sa  hib  kar və me  ne  cer bu 
proq  ram  dan fay  da  la  nıb.

Həm  çi  nin fəaliy  yət gös  tər  di  yi qı 
sa müd  dət ər  zin  də agent  li  yin məs 
lə  hət, döv  lət st  ruk  tur  la  rı ilə əla  qə 
lən  dir  mə, müx  tə  lif möv  zu  lar  da təş
 kil olun  muş on  layn tə  lim, se  mi  nar 
və tre  ninq  lə  rin  dən, elə  cə də di  gər 
dəs  tək təd  bir  lə  rin  dən xey  li say  da 
mik  ro, ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq sub
 yekt  lə  ri ya  rar  la  nıb.

Sa  hib  kar  la  rın döv  lət xid  mət  lə  ri 
nə ra  hat çı  xı  şı  nın tə  min edil  mə  si, 
çox  say  lı döv  lət dəs  tək  lə  ri  nin, ey  ni 
za  man  da, biz  nes  dən biz  ne  sə olan 
xid  mət  lə  rin va  hid mə  kan  da təş  ki  li, 
KOBla  rın dəs  tək  lən  mə  si üz  rə ye  ni 
sti  mul  laş  dı  rı  cı mo  del  lə  rin ya  ra  dıl 
ma  sı, sa  hib  kar  la  rın qa  nu  ni ma  raq 
la  rı  nın mü  da  fiəsi ilə bağ  lı on  layn 
plat  for  ma  nın təş  ki  li, sa  hib  kar  lar 
üçün müasir döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun tə  lim, kon  sal  tinq sis  te  mi  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı ha  zır  da real  laş  dır  maq 
da ol  du  ğu  muz la  yi  hə  lər  dən  dir. Ya 
xın gə  lə  cək  də KOBla  ra da  xi  li ba 
zar araş  dır  ma  la  rı  nın apa  rıl  ma  sı, 
sa  tış im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə 
si, müx  tə  lif la  yi  hə  lə  rin ma  liy  yə  ləş 
di  ril  mə  si və bu ki  mi di  gər is  ti  qa 
mət  lər  də dəs  tək məq  sə  di ilə təd  bir
 lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı da nə  zər  də 
tu  tu  lur.

-“KOB evləri”nin yaradılması
sahibkarlığın inkişafına xid-
mət edəcək mühüm layihələr-
dənbirikimicəmiyyətdəgeniş
müzakirəolunur.Bubarədənə
deyəbilərsiniz?

 Döv  lət baş  çı  sı  nın agent  li  yin 
fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil  mə  si ilə 
bağ  lı mü  va  fiq fər  ma  nın  da KOBla 
rın in  ki  şa  fı üçün bir sı  ra ye  ni me  xa
 nizm  lə  rin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı nə  zər 
də tu  tu  lur. Bun  lar  dan bi  ri də ki  çik 
və or  ta biz  nes ev  lə  ri  nin (“KOB ev 

lə  ri”) və “eKOB evi” por  ta  lı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı  dır. 

“KOB ev  lə  ri”n  də sa  hib  kar  lıq sub
 yekt  lə  ri öz biz  nes  lə  ri  nin plan  la  ma 
sın  dan baş  la  ya  raq biz  ne  sin ida  rə 
edil  mə  si  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
eh  ti  yac du  yu  lan xid  mət  lə  ri əl  də edə 
bi  lə  cək  lər. Bu  ra  da “biz  ne  si plan  la”, 
“biz  ne  sə baş  la”, “biz  ne  si in  ki  şaf et 
dir” ki  mi 5 biz  nes pro  se  si üz  rə 
30dan çox döv  lət qu  ru  mu  nun 100
dən ar  tıq “G2B” (döv  lətbiz  nes) və 
özəl qu  rum  la  rın 1000dən ar  tıq 
“B2B” (biz  nesbiz  nes) xid  mət  lə  ri 
əla  qə  li şə  kil  də təş  kil olu  na  caq  dır. 
“KOB ev  lə  ri”n  də bank, sı  ğor  ta, no 
ta  riat, di  zayn, məs  lə  hət, hü  qu  qi yar
 dım və sa  hib  kar  la  rın biz  nes fəaliy 
yə  ti çər  çi  və  sin  də eh  ti  yac duy  du  ğu 
di  gər xid  mət  lər tək  lif edi  lə  cək  dir.

“KOB ev  lə  ri”n  də gös  tə  ri  lə  cək xid
 mət  lə  rin ope  ra  tiv  li  yi  nin və döv  lət 
qu  rum  la  rı ilə agent  lik ara  sın  da sə 
mə  rə  li əla  qə  lən  dir  mə  nin tə  min edil 
mə  si məq  sə  di ilə agent  lik ya  nın  da 
döv  lət qu  rum  la  rı  nın sə  la  hiy  yət  li nü 
ma  yən  də  lə  rin  dən iba  rət daimi 
fəaliy  yət gös  tə  rən koor  di  na  si  ya qru 
pu ya  ra  dı  lıb.

İlk “KOB evi”nin bu il Ba  kı şə  hə 
rin  də is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si plan  laş  dı 
rı  lır və ha  zır  da bu is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  va  fiq təd  bir  lər gö  rü  lür. Həm  çi 
nin ha  zır  da elekt  ron for  ma  da va  hid 
plat  for  ma üzə  rin  dən xid  mət  lə  rin 
gös  tə  ril  mə  si  ni tə  min edə  cək “eKOB 
evi” por  ta  lı  nın ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa 
mə  tin  də də mü  va  fiq iş  lər apa  rı  lır.

-KOB subyektlərininölkə iqti-
sadiyyatında rolunun və rəqa-
bət qabiliyyətinin artırılması
istiqamətində hədəflər nədən
ibarətdir və sahibkarların ma-
liyyə resurslarına çıxış imkan-
larının genişləndirilməsi isti-
qamətində hansı tədbirlər hə-
yatakeçirilir?

 Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin öl  kə  miz  də sa  hib  kar  lı  ğın, 
xü  su  si  lə də ki  çik və or  ta biz  ne  sin in 
ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də ver  di  yi tap  şı  rıq
 la  ra mü  va  fiq ola  raq, 2025ci il  dən 
son  ra  kı dövr üçün KOBla  rın rə  qa 
bət qa  bi  liy  yə  ti  nin da  ha da ar  tı  rıl  ma 
sı, gün  də  lik is  teh  lak mal  la  rı ilə tə  mi
 na  tın əsa  sən KOB sub  yekt  lə  ri va  si  tə
 si ilə hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, KOBun 
pa  yı  nın ÜDMdə 60%ə, məş  ğul  luq
 da 70%ə, qey  rineft ix  ra  cın  da isə 
40%ə çat  dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

KOBla  rın ma  liy  yə re  surs  la  rı  na 
çı  xış im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si
 nə gə  lin  cə, bu gün öl  kə  miz  də mik  ro, 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə  ri 
döv  lə  tin bir sı  ra dəs  tək me  xa  nizm  lə
 rin  dən, o cüm  lə  dən gü  zəşt  li kre  dit 
lər  dən is  ti  fa  də edir. Sə  na  ye, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı, tu  rizm, İKT və xid  mət 
sa  hə  lə  rin  də öz biz  ne  si  ni qur  maq və 
in  ki  şaf et  dir  mək is  tə  yən sa  hib  kar  lar 
bu  nun üçün İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi 
nin Sa  hib  kar  lı  ğın İn  ki  şa  fı Fon  du, 
Nəq  liy  yat, Ra  bi  tə və Yük  sək Tex  no 
lo  gi  ya  lar Na  zir  li  yi  nin İn  for  ma  si  ya 
Tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın İn  ki  şa  fı Döv  lət 
Fon  du, Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi 
nin Aq  rar Kre  dit və İn  ki  şaf Agent  li  yi 
ilə əmək  daş  lıq edən mü  vək  kil kre  dit 
təş  ki  lat  la  rı  na mü  ra  ciət edir  lər. 

KOBla  rın ma  liy  yə re  surs  la  rı  na 
çı  xı  şı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si və on  la 
rın yük  sək key  fiy  yət  li ma  liy  yə xid 
mət  lə  ri ilə tə  min olun  ma  sı di  gər st 
ra  te  ji in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri ilə ya  na  şı, 
priori  tet  lə  ri  miz sı  ra  sın  da  dır. Agent 
lik bu is  ti  qa  mət  də ən qa  baq  cıl bey 
nəl  xalq təc  rü  bə  ni öy  rə  nir. KOB sub 
yekt  lə  ri  nin ma  liy  yə  ləş  mə  si ilə əla  qə
 dar möv  cud me  xa  nizm  lə  rin op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı, əla  və ola  raq ye  ni və 
in  no  va  tiv ma  liy  yə me  xa  nizm  lə  ri  nin 
ha  zır  lan  ma  sı üzə  rin  də iş apa  rı  lır. 

Həm  çi  nin ha  zır  da əsas hə  dəf  lər 
dən bi  ri KOB in  ki  şaf fond  la  rı  nın ya 
ra  dıl  ma  sı  dır. Bu fond  la  rın əsas məq
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 sə  di sa  hib  kar  la  rın gü  zəşt  li ma  liy  yə 
re  surs  la  rın  dan is  ti  fa  də im  kan  la  rı  nı 
ge  niş  lən  di  rən tə  şəb  büs  lər ger  çək  ləş 
dir  mək, star  tap  la  rın və KOB sub 
yekt  lə  ri  nin ma  liy  yə re  surs  la  rı  na 
(kre  dit  lə  rə, in  ves  ti  si  ya  la  ra, qrant  la 
ra) çı  xış im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si  nə dəs  tək ver  mək  dir.

Ye  ri gəl  miş  kən, KOB sub  yekt  lə 
ri  nin ma  liy  yə re  surs  la  rı  na çı  xış  la  rı 
nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si, on  la  rın ma 
liy  yə sa  vad  lı  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di ilə Ki  çik və Or  ta Biz  ne  sin 
İn  ki  şa  fı Agent  li  yi, Ma  liy  yə Ba  zar  la
 rı  na Nə  za  rət Pa  la  ta  sı və Azər  bay 
can Bank  lar As  so  siasi  ya  sı  nın bir  gə 
əmək  daş  lı  ğı nə  zər  də tu  tu  lur. Bu 
məq  səd  lə mü  va  fiq qu  rum  lar ara 
sın  da qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lı  ğa dair 
niy  yət pro  to  ko  lu da im  za  la  nıb. Sə 
nə  də əsa  sən hər üç qu  rum KOBla 
rın ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si üçün döv 
lət ma  liy  yə dəs  tə  yi və özəl ma  liy 
yəkre  dit təş  ki  lat  la  rın  da tət  biq edi 
lən möv  cud me  xa  nizm  lə  rin ef  fek 
tiv  li  yi  nin mü  za  ki  rə edil  mə  si məq 
sə  di i  lə bir  gə plat  for  ma ya  ra  da  caq, 
KOBla  rın ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  sin  də 
bey  nəl  xalq təc  rü  bə  yə əsas  la  nan in 
no  va  tiv və al  ter  na  tiv ma  liy  yə  ləş 
dir  mə me  xa  nizm  lə  ri  nin tət  bi  qi im 
kan  la  rı  nı araş  dı  ra  caq, KOBla  rın 

qiy  mət  li ka  ğız  lar ba  za  rı  na çı  xı  şı  nın 
və mü  va  fiq ba  zar alət  lə  rin  dən is  ti 
fa  də  si  nin təş  vi  qi üçün bir  gə əmək 
daş  lıq edə  cək  lər. Tə  rəf  lər həm  çi  nin 
KOBla  rın ma  liy  yə sa  vad  lı  lı  ğı  nın 
ar  tı  rıl  ma  sı, öl  kə re  gion  la  rın  da bu 
sa  hə  də müx  tə  lif möv  zu  lar  da bir  gə 
maarif  lən  dir  mə təd  bir  lə  ri  nin ke  çi 
ril  mə  si, KOBla  rın in  ki  şa  fı  na dair 
fo  rum və də  yir  mi ma  sa  la  rın təş  ki  li 
is  ti  qa  mət  lə  rin  də bir  gə təd  bir  lər 
real  laş  dı  ra  caq  lar.

-Məlumolduğukimi,“Diqlas”
ticarətmərkəzindəbaşvermiş
yanğınla əlaqədar zərər çək-
mişsahibkarlaradəstəkgöstə-
rilməsiməqsədi ilə İqtisadiy-
yatNazirliyindəKiçikvəOrta
BiznesinİnkişafıAgentliyinin
dətəmsilolunduğuişçiqrupu
yaradılıb. Bu barədə daha ət-
raflıməlumatverməyinizixa-
hişedirik.

 Əv  vəl  cə qeyd et  mək is  tər  dim 
ki, mar  tın 26da Ba  kı  nın Ni  za  mi ra 
yo  nun  da  kı ti  ca  rət mər  kə  zin  də baş 
ver  miş yan  ğın bir da  ha gös  tər  di ki, 
Azər  bay  can döv  lə  ti hər za  man öz 
və  tən  da  şı  nın ya  nın  da  dır və döv  lət 
sa  hib  kar üçün ən yax  şı tə  rəf  daş  dır. 
Ha  di  sə  dən dər  hal son  ra Azər  bay 

can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə 
nab İl  ham Əli  yev mə  sə  lə  ni şəx  si 
nə  za  rə  ti  nə gö  tür  dü, döv  lət baş  çı  sı 
nın sədr  li  yi ilə mü  şa  vi  rə ke  çi  ril  di. 
Növ  bə  ti ad  dım ola  raq, ti  ca  rət mər 
kə  zin  də baş ver  miş yan  ğın  la əla  qə 
dar ko  mis  si  ya  nın ya  ra  dıl  ma  sı və 
sa  hib  kar  la  ra mad  di yar  dı  mın gös 
tə  ril  mə  si haq  qın  da sə  rən  cam  lar im 
za  lan  dı.

Öl  kə rəh  bə  ri  nin mü  va  fiq tap  şı 
rıq  la  rı  nın tə  min edil  mə  si məq  sə  di 
ilə mü  şa  vi  rə  dən son  ra İq  ti  sa  diy  yat 
Na  zir  li  yin  də KO  BİAnın da təm  sil 
olun  du  ğu iş  çi qru  pu və agent  lik  də 
(012) 4040401 nöm  rə  li “qay  nar 
xətt” ya  ra  dı  lıb. Mar  tın 29dan eti 
ba  rən 3 gün müd  də  tin  də 450dək 
sa  hib  kar  la fər  di qay  da  da qə  bul ke 
çi  ri  lib. On  la  rın prob  lem  lə  ri, dəy  miş 
mad  di zi  yan, fəaliy  yət  lə  ri  nin təş  ki  li 
və da  vam et  di  ril  mə  si ilə bağ  lı fi  kir
 lə  ri öy  rə  ni  lib, baş ver  miş ha  di  sə ilə 
əla  qə  dar ya  ran  mış çə  tin  lik  lər və bu 
is  ti  qa  mət  də tə  ləb olu  nan iş  lər mü 
za  ki  rə edi  lib.

Ti  ca  rət mər  kəz  lə  ri ilə da  nı  şıq  lar 
apa  rı  la  raq sa  hib  kar  la  ra 5 ay ica  rə 
haq  qı ödə  nil  mə  mək şər  ti ilə Ba  kı 
şə  hə  ri  nin müx  tə  lif əra  zi  lə  rin  də yer
 lə  şən 9 ti  ca  rət mər  kə  zin  də ümu  mi 
sa  hə  si 45 min kvad  rat metr  dən çox 
olan ti  ca  rət ob  yekt  lə  ri tək  lif olu 
nub. Ar  tıq bir sı  ra sa  hib  kar  la  rın 
müx  tə  lif ti  ca  rət ob  yekt  lə  rin  də 
fəaliy  yə  ti tə  min edi  lib.

Yan  ğın  dan zə  rər çək  miş sa  hib 
kar  la  ra ma  liy  yə yar  dı  mı  nın gös  tə 
ril  mə  si haq  qın  da döv  lət baş  çı  sı  nın 
sə  rən  ca  mı  na uy  ğun ola  raq, ap  re  lin 
4dən eti  ba  rən Ki  çik və Or  ta Biz  ne
 sin İn  ki  şa  fı Agent  li  yi  nin in  zi  ba  ti 
bi  na  sın  da on  lar  dan əri  zə  lə  rin qə 
bu  lu  na və sa  hib  kar  la  ra mad  di yar 
dı  mın ödə  nil  mə  si  nə baş  la  nı  lıb. 
Yan  ğın  dan zə  rər çək  mış sa  hib  kar 
la  rın mal  la  rı  nın ti  ca  rət mər  kə  zin 
dən çı  xa  rıl  ma  sı pro  se  si ar  tıq ba  şa 
çat  dı  rı  lıb və 345 sa  hib  ka  rın mal  la  rı 
ti  ca  rət mər  kə  zin  dən çı  xa  rı  lıb. On 
lar mal  la  rı  nın da  şın  ma  sı üçün nəq 
liy  yat  la tə  min edi  lib  lər.

İNKİŞAF

rin  də təc  rü  bə  yə gön  də  ri  lir. İn  di  yə 
dək 402 sa  hib  kar və me  ne  cer bu 
proq  ram  dan fay  da  la  nıb.

Həm  çi  nin fəaliy  yət gös  tər  di  yi qı 
sa müd  dət ər  zin  də agent  li  yin məs 
lə  hət, döv  lət st  ruk  tur  la  rı ilə əla  qə 
lən  dir  mə, müx  tə  lif möv  zu  lar  da təş
 kil olun  muş on  layn tə  lim, se  mi  nar 
və tre  ninq  lə  rin  dən, elə  cə də di  gər 
dəs  tək təd  bir  lə  rin  dən xey  li say  da 
mik  ro, ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq sub
 yekt  lə  ri ya  rar  la  nıb.

Sa  hib  kar  la  rın döv  lət xid  mət  lə  ri 
nə ra  hat çı  xı  şı  nın tə  min edil  mə  si, 
çox  say  lı döv  lət dəs  tək  lə  ri  nin, ey  ni 
za  man  da, biz  nes  dən biz  ne  sə olan 
xid  mət  lə  rin va  hid mə  kan  da təş  ki  li, 
KOBla  rın dəs  tək  lən  mə  si üz  rə ye  ni 
sti  mul  laş  dı  rı  cı mo  del  lə  rin ya  ra  dıl 
ma  sı, sa  hib  kar  la  rın qa  nu  ni ma  raq 
la  rı  nın mü  da  fiəsi ilə bağ  lı on  layn 
plat  for  ma  nın təş  ki  li, sa  hib  kar  lar 
üçün müasir döv  rün tə  ləb  lə  ri  nə 
uy  ğun tə  lim, kon  sal  tinq sis  te  mi  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı ha  zır  da real  laş  dır  maq 
da ol  du  ğu  muz la  yi  hə  lər  dən  dir. Ya 
xın gə  lə  cək  də KOBla  ra da  xi  li ba 
zar araş  dır  ma  la  rı  nın apa  rıl  ma  sı, 
sa  tış im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə 
si, müx  tə  lif la  yi  hə  lə  rin ma  liy  yə  ləş 
di  ril  mə  si və bu ki  mi di  gər is  ti  qa 
mət  lər  də dəs  tək məq  sə  di ilə təd  bir
 lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı da nə  zər  də 
tu  tu  lur.

-“KOB evləri”nin yaradılması
sahibkarlığın inkişafına xid-
mət edəcək mühüm layihələr-
dənbirikimicəmiyyətdəgeniş
müzakirəolunur.Bubarədənə
deyəbilərsiniz?

 Döv  lət baş  çı  sı  nın agent  li  yin 
fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil  mə  si ilə 
bağ  lı mü  va  fiq fər  ma  nın  da KOBla 
rın in  ki  şa  fı üçün bir sı  ra ye  ni me  xa
 nizm  lə  rin for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı nə  zər 
də tu  tu  lur. Bun  lar  dan bi  ri də ki  çik 
və or  ta biz  nes ev  lə  ri  nin (“KOB ev 

lə  ri”) və “eKOB evi” por  ta  lı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı  dır. 

“KOB ev  lə  ri”n  də sa  hib  kar  lıq sub
 yekt  lə  ri öz biz  nes  lə  ri  nin plan  la  ma 
sın  dan baş  la  ya  raq biz  ne  sin ida  rə 
edil  mə  si  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
eh  ti  yac du  yu  lan xid  mət  lə  ri əl  də edə 
bi  lə  cək  lər. Bu  ra  da “biz  ne  si plan  la”, 
“biz  ne  sə baş  la”, “biz  ne  si in  ki  şaf et 
dir” ki  mi 5 biz  nes pro  se  si üz  rə 
30dan çox döv  lət qu  ru  mu  nun 100
dən ar  tıq “G2B” (döv  lətbiz  nes) və 
özəl qu  rum  la  rın 1000dən ar  tıq 
“B2B” (biz  nesbiz  nes) xid  mət  lə  ri 
əla  qə  li şə  kil  də təş  kil olu  na  caq  dır. 
“KOB ev  lə  ri”n  də bank, sı  ğor  ta, no 
ta  riat, di  zayn, məs  lə  hət, hü  qu  qi yar
 dım və sa  hib  kar  la  rın biz  nes fəaliy 
yə  ti çər  çi  və  sin  də eh  ti  yac duy  du  ğu 
di  gər xid  mət  lər tək  lif edi  lə  cək  dir.

“KOB ev  lə  ri”n  də gös  tə  ri  lə  cək xid
 mət  lə  rin ope  ra  tiv  li  yi  nin və döv  lət 
qu  rum  la  rı ilə agent  lik ara  sın  da sə 
mə  rə  li əla  qə  lən  dir  mə  nin tə  min edil 
mə  si məq  sə  di ilə agent  lik ya  nın  da 
döv  lət qu  rum  la  rı  nın sə  la  hiy  yət  li nü 
ma  yən  də  lə  rin  dən iba  rət daimi 
fəaliy  yət gös  tə  rən koor  di  na  si  ya qru 
pu ya  ra  dı  lıb.

İlk “KOB evi”nin bu il Ba  kı şə  hə 
rin  də is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si plan  laş  dı 
rı  lır və ha  zır  da bu is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  va  fiq təd  bir  lər gö  rü  lür. Həm  çi 
nin ha  zır  da elekt  ron for  ma  da va  hid 
plat  for  ma üzə  rin  dən xid  mət  lə  rin 
gös  tə  ril  mə  si  ni tə  min edə  cək “eKOB 
evi” por  ta  lı  nın ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa 
mə  tin  də də mü  va  fiq iş  lər apa  rı  lır.

-KOB subyektlərininölkə iqti-
sadiyyatında rolunun və rəqa-
bət qabiliyyətinin artırılması
istiqamətində hədəflər nədən
ibarətdir və sahibkarların ma-
liyyə resurslarına çıxış imkan-
larının genişləndirilməsi isti-
qamətində hansı tədbirlər hə-
yatakeçirilir?

 Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin öl  kə  miz  də sa  hib  kar  lı  ğın, 
xü  su  si  lə də ki  çik və or  ta biz  ne  sin in 
ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də ver  di  yi tap  şı  rıq
 la  ra mü  va  fiq ola  raq, 2025ci il  dən 
son  ra  kı dövr üçün KOBla  rın rə  qa 
bət qa  bi  liy  yə  ti  nin da  ha da ar  tı  rıl  ma 
sı, gün  də  lik is  teh  lak mal  la  rı ilə tə  mi
 na  tın əsa  sən KOB sub  yekt  lə  ri va  si  tə
 si ilə hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, KOBun 
pa  yı  nın ÜDMdə 60%ə, məş  ğul  luq
 da 70%ə, qey  rineft ix  ra  cın  da isə 
40%ə çat  dı  rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

KOBla  rın ma  liy  yə re  surs  la  rı  na 
çı  xış im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si
 nə gə  lin  cə, bu gün öl  kə  miz  də mik  ro, 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lıq sub  yekt  lə  ri 
döv  lə  tin bir sı  ra dəs  tək me  xa  nizm  lə
 rin  dən, o cüm  lə  dən gü  zəşt  li kre  dit 
lər  dən is  ti  fa  də edir. Sə  na  ye, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı, tu  rizm, İKT və xid  mət 
sa  hə  lə  rin  də öz biz  ne  si  ni qur  maq və 
in  ki  şaf et  dir  mək is  tə  yən sa  hib  kar  lar 
bu  nun üçün İq  ti  sa  diy  yat Na  zir  li  yi 
nin Sa  hib  kar  lı  ğın İn  ki  şa  fı Fon  du, 
Nəq  liy  yat, Ra  bi  tə və Yük  sək Tex  no 
lo  gi  ya  lar Na  zir  li  yi  nin İn  for  ma  si  ya 
Tex  no  lo  gi  ya  la  rı  nın İn  ki  şa  fı Döv  lət 
Fon  du, Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi 
nin Aq  rar Kre  dit və İn  ki  şaf Agent  li  yi 
ilə əmək  daş  lıq edən mü  vək  kil kre  dit 
təş  ki  lat  la  rı  na mü  ra  ciət edir  lər. 

KOBla  rın ma  liy  yə re  surs  la  rı  na 
çı  xı  şı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si və on  la 
rın yük  sək key  fiy  yət  li ma  liy  yə xid 
mət  lə  ri ilə tə  min olun  ma  sı di  gər st 
ra  te  ji in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri ilə ya  na  şı, 
priori  tet  lə  ri  miz sı  ra  sın  da  dır. Agent 
lik bu is  ti  qa  mət  də ən qa  baq  cıl bey 
nəl  xalq təc  rü  bə  ni öy  rə  nir. KOB sub 
yekt  lə  ri  nin ma  liy  yə  ləş  mə  si ilə əla  qə
 dar möv  cud me  xa  nizm  lə  rin op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı, əla  və ola  raq ye  ni və 
in  no  va  tiv ma  liy  yə me  xa  nizm  lə  ri  nin 
ha  zır  lan  ma  sı üzə  rin  də iş apa  rı  lır. 

Həm  çi  nin ha  zır  da əsas hə  dəf  lər 
dən bi  ri KOB in  ki  şaf fond  la  rı  nın ya 
ra  dıl  ma  sı  dır. Bu fond  la  rın əsas məq
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və qız  lar Azər  bay  can şir  kət  lə  ri  nin gə  lə  cək 
kadr  la  rı  dır.

2017ci ilin sent  yab  rın  da Azər  bay  can
Fran  sız Uni  ver  si  te  ti  nin (UFAZ) Av  ro  pa və 
Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi ya  nın  da döv  lət ka  ti  bi 
JanBa  tist Lö  muən və o döv  rün təh  sil na 
zi  ri ol  muş Mi  ka  yıl Cab  ba  ro  vun iş  ti  ra  kı ilə 
ye  ni bi  na  sı  nın tən  tə  nə  li açı  lı  şı baş tut  muş
 dur. UFAZ iki  li dip  lom  lar tək  lif edir və 
ar  tıq 400dən çox tə  lə  bə ora  da təh  sil alır, 
bi  lik  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də ol  ma  sı on 
la  ra bey  nəl  xalq tur  nir  lər  də ilk uğur  la  ra 
im  za at  ma  ğa im  kan ve  rib. UFAZda kim 
ya, geofi  zi  ka, kom  pü  ter və neft mü  hən 
dis  li  yi fən  lə  ri təd  ris olu  nur və tə  lə  bə  lə  rə 
iki öl  kə tə  rə  fin  dən ta  nı  nan dip  lom  lar ve  ri
 lir. Bir ne  çə şir  kət  “Ta  les”, Ba  kı Met  ro  po
 li  te  ni, “Şney  der Elekt  rik” və “Şlüm  ber  je” 
ar  tıq UFAZla əmək  daş  lıq edir və bu da 
iq  ti  sa  di dairə  lə  rin təh  si  lə olan ma  ra  ğı  nın 
yük  səl  mə  si  ni gös  tə  rir.

2014cü il  də iki öl  kə  nin pre  zi  dent  lə  ri 
tə  rə  fin  dən açı  lı  şı edi  lən Ba  kı Fran  sız Li  se
 yi Fran  sa Dün  yə  vi Mis  si  ya və ARDNŞ 
ara  sın  da olan tə  rəf  daş  lı  ğın nə  ti  cə  si  dir. 
Fran  sa  nın Mil  li Təh  sil Na  zir  li  yi tə  rə  fin 
dən təs  diq  lən  miş və əsa  sən fran  sız müəl 
lim  lə  rin  dən iba  rət olan bu li  sey azər  bay 
can  lı və xa  ri  ci ailə  lə  rin öv  lad  la  rı  na fran  sız 
di  lin  də və Fran  sa  nın mil  li təd  ris pla  nı  na 
əsa  sən yük  sək sə  viy  yə  li təh  sil ve  rir.

Azər  bay  can  da fran  sız təh  sil sis  te  mi şa 
gird  lə  rə mak  si  mum se  çim im  ka  nı tə  min 
edir. Bu, Azər  bay  ca  nın ali təh  sil sis  te  min 
də (UFAZ da da  xil ol  maq  la) və ya Fran  sa
 da, fran  sız  dil  li bir öl  kə  də və ya anq  lo  sak 
son öl  kə  lə  rin  də təh  si  lin da  vam et  di  ril  mə 
si  nə im  kan ya  ra  dır: dün  ya  da  kı 500 fran  sız 
li  se  yi, o cüm  lə  dən Ba  kı Fran  sız Li  se  yi bir 
çox xa  ri  ci dil  lər yük  sək sə  viy  yə  də təd  ris 
olu  nan nü  fuz  lu qu  rum  dur. Bu li  sey Azər
 bay  ca  nın təh  sil sis  te  min  də ar  tıq av  to  ri  te  tə 
ma  lik  dir və şa  gird  lə  rin sa  yı daim art  maq
 da  dır.

Həm  çi  nin Azər  bay  can  da  kı Fran  sız 
İns  ti  tu  tu  nun (İFA) fəaliy  yə  ti  ni də vur  ğu 
la  maq la  zım  dır. Onun və  zi  fə  si fran  sız 
di  li  ni in  ki  şaf et  dir  mək, Azər  bay  can  la 
Fran  sa ara  sın  da təd  bir  lər təş  kil et  mək və 
mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də mü  ba  di  lə  lər apar
 maq  dır. Azər  bay  can  da fran  sız di  li  nin 
təd  ri  si sa  hə  sin  də İFA apa  rı  cı təh  sil müəs

 si  sə  si  dir. O, ey  ni za  man  da, fran  sız di  li 
(DELF, DALF, TCF) ser  ti  fi  kat  la  rı  nı al 
maq üçün im  ta  han ke  çi  rən ye  ga  nə qu 
rum  dur.

Fran  sa  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fir  li  yi və 
mə  də  niy  yət mər  kə  zi  miz olan Azər  bay 
can  da  kı Fran  sız İns  ti  tu  tu mə  də  niy  yə  ti  mi 
zin və di  li  mi  zin da  ha da ya  xın  dan ta  nın 
ma  sın  da, Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
Fran  sa  nı tu  rist öl  kə ki  mi təb  liğ et  mə  sin  də 
bir sı  ra tə  şəb  büs  lər hə  ya  ta ke  çi  rir.

Hər il Fran  sa  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fir
 li  yi və Azər  bay  can  da  kı Fran  sız İns  ti  tu  tu 
fran  ko  fo  ni  ya gün  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  sin  də 
fəal iş  ti  rak edir  lər. Bey  nəl  xalq Fran  ko  fo  ni
 ya Gü  nü hər il 5 qi  tə  də və 220 mil  yon 
fran  ko  fon  (fran  sız  dil  li) üçün təş  kil olu 
nur. Bey  nəl  xalq Fran  ko  fo  ni  ya Təş  ki  la  tı  na 
mü  şa  hi  də  çi və üzv olan öl  kə  lə  rin sə  fir  lik 
lə  ri  nin tə  şəb  bü  sü ilə ke  çi  ril  miş bu təd  bir 
lər Azər  bay  can  da ap  rel ayı  nın əv  vəl  lə  rin 
də baş tu  tur.

Bu il Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti  nə 30 
mart15 ap  rel ta  rix  lə  rin  də 14 iş  ti  rak  çı sə  fir
 lik  lər tə  rə  fin  dən 20yə ya  xın təd  bir (kon 
sert  lər, sər  gi  lər, konf  rans  lar, film nü  ma 
yiş  lə  ri) təq  dim olu  nub. Bu təd  bir  lər Azər 
bay  can  da  kı Fran  sız İns  ti  tu  tu, Azər  bay  can
Fran  sız Uni  ver  si  te  ti, “Park Si  ne  ma”, “Ya 
rat” Müasir İn  cə  sə  nət Mə  kə  zi, “Land 
mark” ote  li, Müasir İn  cə  sə  nət Mu  ze  yi və 
“Art Konsil” (“Art Coun  cil”) qa  le  re  ya  sı ki 
mi tə  rəf  daş  la  rı sə  fər  bər edir. Onu da bil  di
 rim ki, bu il proq  ra  ma Fran  sa  nın Azər  bay
 can  da  kı sə  fir  li  yi  nin və “Kam  pus Fran  s”ın 
Azər  bay  can böl  mə  si  nin tə  şəb  bü  sü ilə təş 
kil olun  muş uni  ver  si  tet fo  ru  mu da  xil edi 
lib. Fran  sa, Ma  ca  rıs  tan, Mol  do  va, Pol  şa və 
Ru  mı  ni  ya  dan olan 10a ya  xın uni  ver  si  te  tin 
iş  ti  ra  kı ilə Azər  bay  canFran  sız Uni  ver  si  te 
tin  də Ba  kı II Fran  ko  fon Uni  ver  si  tet Sər  gi  si 
ke  çi  ri  lib və bir sı  ra öl  kə  lə  rin fran  sız  dil  li 
uni  ver  si  tet  lə  ri tək  lif  lə  ri  ni Azər  bay  can ic  ti 
maiy  yə  ti  nə təq  dim edib  lər.

Orelia Buşez:
“Əminəm ki, 
Azərbaycan  

irsinin bütün 
zənginliklərini 
görməmişəm”

-XanımOreliaBuşez, əvvəlcəAzər-
baycaniləFransaarasındamüxtəlif
sahələriəhatəedənçoxşaxəlimüna-
sibətlərin inkişaf dinamikası ilə
bağlı sualımızı cavablandırmağını-
zıxahişedirik.Ölkələrarasındasi-
yasi, iqtisadi, elmi, mədəni və hu-
manitarəlaqələrinhazırkısəviyyəsi
barədənədeyəbilərsiniz?

 Fran  sa ilə Azər  bay  ca  nın mü  na  si  bət  lə
 ri dayanıqlıdır, yük  sək sə  viy  yə  li  dir və son 
il  lər  də bu əla  qə  lər şa  xə  lə  nə  rək da  ha da 
qüv  vət  lə  nib. Öl  kə  lə  ri  mi  zin pre  zi  dent  lə  ri 
və na  zir  lik  lə  ri ara  sın  da mün  tə  zəm gö  rüş 
lər ke  çi  ri  lir və ən yük  sək döv  lət sə  viy  yə 
sin  də si  ya  si dialoq apa  rı  lır. Bil  di  yi  niz ki 
mi, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci 
vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban Əli  ye  va bu il 
mar  tın 1113də Baş na  zir Eduard Fi  li  pin 
də  və  ti ilə Pa  ri  sə sə  fər edib. Bu sə  fər za  ma
 nı xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va Baş na  zir ilə, 
Bi  rin  ci xa  nım Bri  jit Mak  ron  la, Or  se Mu  ze
 yi  nə fər  di zi  ya  rət za  ma  nı mə  də  niy  yət na 
zi  ri Frank Ries  ter ilə, iq  ti  sa  diy  yat və ma 

liy  yə na  zi  ri Brü  no Lö Mer ilə, Mil  li As 
samb  le  ya  nın Səd  ri Ri  şar Fe  rran və Se  na  tın 
Səd  ri Je  rar Lar  şer  lə gö  rü  şüb. Xa  nım Meh
 ri  ban Əli  ye  va həm  çi  nin Fran  sa Res  pub  li 
ka  nın keç  miş Pre  zi  den  ti Ni  ko  la Sar  ko  zi 
ilə və bir ne  çə fran  sız şir  kə  ti  nin baş  çı  la  rı 
ilə də gö  rüş ke  çi  rib.

Za  tiali  lə  ri Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ən mü  hüm 
mə  qa  mı ol  muş 2018ci il 1920 iyul  da Pa 
ri  sə sə  fə  ri  ni ya  da sal  maq is  tər  dim. Bu 
mü  na  si  bət  lə Fran  sa və Azər  bay  can pre  zi 
dent  lə  ri  nin ilk gö  rü  şü baş tut  du və bu 
gö  rüş bir çox iki  tə  rəf  li və re  gional mə  sə  lə
 lər ba  rə  sin  də da  nış  ma  ğa im  kan ya  rat  dı.

Bü  tün möv  zu  la  ra, xü  su  si  lə ter  ror ris  ki 
də da  xil ol  maq  la, re  gional və bey  nəl  xalq 
əhə  miy  yət  li mə  sə  lə  lə  rə dair inam  lı və açıq 
si  ya  si dialoq və yük  sək tex  no  lo  gi  ya  la  ra 
ge  niş şə  kil  də yö  nəl  miş iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri 
miz  lə ya  na  şı, mə  də  ni və təh  sil əmək  daş  lı 
ğı  mı  zı da uğur  la in  ki  şaf et  di  ri  rik. İq  ti  sa 
diy  yat, təh  sil, tu  rizm sa  hə  sin  də də mü  ba 
di  lə  lər apar  ma  ğa im  kan ve  rən Fran  sa və 

Azər  bay  can re  gion  la  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğa 
dəs  tək gös  tə  ri  rik. Xü  su  si  lə aka  de  mik mü 
ba  di  lə  lə  rin ne  cə ak  tiv və di  na  mik ol  du  ğu 
nu vur  ğu  la  maq is  tər  dim. Bir çox Fran  sız 
uni  ver  si  teti Azər  bay  can uni  ver  si  tet  lə  ri ilə 
əmək  daş  lıq edir: mə  sə  lən, St  ras  burq, Ren 
1, Mon  pel  ye 3, Tu  luz Ca  pi  to  le, Sar  bon, 
İNAL  KO uni  ver  si  tet  lə  ri, Pa  ris Ti  ca  rət və 
Mar  ke  tinq Mək  tə  bi, Lion Fran  saABŞ Biz 
nes Mək  tə  bi (CE  FAM), Lil şə  hə  rin  də yer  lə
 şən Biz  nes Ali Təh  sil Mək  tə  bi (ED  HEC) 
ki  mi biz  nes mək  təb  lə  ri və s. Mə  zun şə  bə 
kə  miz də ar  tıq zən  gin  dir. Biz bu əmək  daş
 lıq üçün Azər  bay  can tə  rəf  daş  la  rı  mı  zın 
gös  tər  di  yi dəs  tə  yi yük  sək qiy  mət  lən  di  ri 
rik və bu, öl  kə  nin gənc nəs  li  nin gə  lə  cə  yi 
üçün bir  gə fəaliy  yə  ti  mi  zə im  kan ve  rir.

Təh  sil sa  hə  sin  də iki  tə  rəf  li tə  rəf  daş  lı  ğı 
mız uğur  la  ra və nü  mu  nə  vi bir də  yə  rə 
ma  lik  dir. Bu sa  hə  də əmək  daş  lı  ğı  mız  po 
liq  lot və yük  sək sə  viy  yə  li azər  bay  can  lı 
mə  zun  lar nəs  li  nin ye  tiş  mə  si  nə töh  fə ve  rir 
və bu, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə  lən  mə  si 
nin uğu  ru üçün zə  ru  ri  dir. Be  lə gənc oğ  lan 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın “Sə  fir” rub  ri  ka  sı  nın bu  də  fə  ki qo  na  ğı Fran  sa  nın  
Azər  bay  can  da  kı föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri xa  nım Ore  lia Bu  şez  dir
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və qız  lar Azər  bay  can şir  kət  lə  ri  nin gə  lə  cək 
kadr  la  rı  dır.

2017ci ilin sent  yab  rın  da Azər  bay  can
Fran  sız Uni  ver  si  te  ti  nin (UFAZ) Av  ro  pa və 
Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi ya  nın  da döv  lət ka  ti  bi 
JanBa  tist Lö  muən və o döv  rün təh  sil na 
zi  ri ol  muş Mi  ka  yıl Cab  ba  ro  vun iş  ti  ra  kı ilə 
ye  ni bi  na  sı  nın tən  tə  nə  li açı  lı  şı baş tut  muş
 dur. UFAZ iki  li dip  lom  lar tək  lif edir və 
ar  tıq 400dən çox tə  lə  bə ora  da təh  sil alır, 
bi  lik  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də ol  ma  sı on 
la  ra bey  nəl  xalq tur  nir  lər  də ilk uğur  la  ra 
im  za at  ma  ğa im  kan ve  rib. UFAZda kim 
ya, geofi  zi  ka, kom  pü  ter və neft mü  hən 
dis  li  yi fən  lə  ri təd  ris olu  nur və tə  lə  bə  lə  rə 
iki öl  kə tə  rə  fin  dən ta  nı  nan dip  lom  lar ve  ri
 lir. Bir ne  çə şir  kət  “Ta  les”, Ba  kı Met  ro  po
 li  te  ni, “Şney  der Elekt  rik” və “Şlüm  ber  je” 
ar  tıq UFAZla əmək  daş  lıq edir və bu da 
iq  ti  sa  di dairə  lə  rin təh  si  lə olan ma  ra  ğı  nın 
yük  səl  mə  si  ni gös  tə  rir.

2014cü il  də iki öl  kə  nin pre  zi  dent  lə  ri 
tə  rə  fin  dən açı  lı  şı edi  lən Ba  kı Fran  sız Li  se
 yi Fran  sa Dün  yə  vi Mis  si  ya və ARDNŞ 
ara  sın  da olan tə  rəf  daş  lı  ğın nə  ti  cə  si  dir. 
Fran  sa  nın Mil  li Təh  sil Na  zir  li  yi tə  rə  fin 
dən təs  diq  lən  miş və əsa  sən fran  sız müəl 
lim  lə  rin  dən iba  rət olan bu li  sey azər  bay 
can  lı və xa  ri  ci ailə  lə  rin öv  lad  la  rı  na fran  sız 
di  lin  də və Fran  sa  nın mil  li təd  ris pla  nı  na 
əsa  sən yük  sək sə  viy  yə  li təh  sil ve  rir.

Azər  bay  can  da fran  sız təh  sil sis  te  mi şa 
gird  lə  rə mak  si  mum se  çim im  ka  nı tə  min 
edir. Bu, Azər  bay  ca  nın ali təh  sil sis  te  min 
də (UFAZ da da  xil ol  maq  la) və ya Fran  sa
 da, fran  sız  dil  li bir öl  kə  də və ya anq  lo  sak 
son öl  kə  lə  rin  də təh  si  lin da  vam et  di  ril  mə 
si  nə im  kan ya  ra  dır: dün  ya  da  kı 500 fran  sız 
li  se  yi, o cüm  lə  dən Ba  kı Fran  sız Li  se  yi bir 
çox xa  ri  ci dil  lər yük  sək sə  viy  yə  də təd  ris 
olu  nan nü  fuz  lu qu  rum  dur. Bu li  sey Azər
 bay  ca  nın təh  sil sis  te  min  də ar  tıq av  to  ri  te  tə 
ma  lik  dir və şa  gird  lə  rin sa  yı daim art  maq
 da  dır.

Həm  çi  nin Azər  bay  can  da  kı Fran  sız 
İns  ti  tu  tu  nun (İFA) fəaliy  yə  ti  ni də vur  ğu 
la  maq la  zım  dır. Onun və  zi  fə  si fran  sız 
di  li  ni in  ki  şaf et  dir  mək, Azər  bay  can  la 
Fran  sa ara  sın  da təd  bir  lər təş  kil et  mək və 
mə  də  niy  yət sa  hə  sin  də mü  ba  di  lə  lər apar
 maq  dır. Azər  bay  can  da fran  sız di  li  nin 
təd  ri  si sa  hə  sin  də İFA apa  rı  cı təh  sil müəs

 si  sə  si  dir. O, ey  ni za  man  da, fran  sız di  li 
(DELF, DALF, TCF) ser  ti  fi  kat  la  rı  nı al 
maq üçün im  ta  han ke  çi  rən ye  ga  nə qu 
rum  dur.

Fran  sa  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fir  li  yi və 
mə  də  niy  yət mər  kə  zi  miz olan Azər  bay 
can  da  kı Fran  sız İns  ti  tu  tu mə  də  niy  yə  ti  mi 
zin və di  li  mi  zin da  ha da ya  xın  dan ta  nın 
ma  sın  da, Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti  nə 
Fran  sa  nı tu  rist öl  kə ki  mi təb  liğ et  mə  sin  də 
bir sı  ra tə  şəb  büs  lər hə  ya  ta ke  çi  rir.

Hər il Fran  sa  nın Azər  bay  can  da  kı sə  fir
 li  yi və Azər  bay  can  da  kı Fran  sız İns  ti  tu  tu 
fran  ko  fo  ni  ya gün  lə  ri  nin ke  çi  ril  mə  sin  də 
fəal iş  ti  rak edir  lər. Bey  nəl  xalq Fran  ko  fo  ni
 ya Gü  nü hər il 5 qi  tə  də və 220 mil  yon 
fran  ko  fon  (fran  sız  dil  li) üçün təş  kil olu 
nur. Bey  nəl  xalq Fran  ko  fo  ni  ya Təş  ki  la  tı  na 
mü  şa  hi  də  çi və üzv olan öl  kə  lə  rin sə  fir  lik 
lə  ri  nin tə  şəb  bü  sü ilə ke  çi  ril  miş bu təd  bir 
lər Azər  bay  can  da ap  rel ayı  nın əv  vəl  lə  rin 
də baş tu  tur.

Bu il Azər  bay  can ic  ti  maiy  yə  ti  nə 30 
mart15 ap  rel ta  rix  lə  rin  də 14 iş  ti  rak  çı sə  fir
 lik  lər tə  rə  fin  dən 20yə ya  xın təd  bir (kon 
sert  lər, sər  gi  lər, konf  rans  lar, film nü  ma 
yiş  lə  ri) təq  dim olu  nub. Bu təd  bir  lər Azər 
bay  can  da  kı Fran  sız İns  ti  tu  tu, Azər  bay  can
Fran  sız Uni  ver  si  te  ti, “Park Si  ne  ma”, “Ya 
rat” Müasir İn  cə  sə  nət Mə  kə  zi, “Land 
mark” ote  li, Müasir İn  cə  sə  nət Mu  ze  yi və 
“Art Konsil” (“Art Coun  cil”) qa  le  re  ya  sı ki 
mi tə  rəf  daş  la  rı sə  fər  bər edir. Onu da bil  di
 rim ki, bu il proq  ra  ma Fran  sa  nın Azər  bay
 can  da  kı sə  fir  li  yi  nin və “Kam  pus Fran  s”ın 
Azər  bay  can böl  mə  si  nin tə  şəb  bü  sü ilə təş 
kil olun  muş uni  ver  si  tet fo  ru  mu da  xil edi 
lib. Fran  sa, Ma  ca  rıs  tan, Mol  do  va, Pol  şa və 
Ru  mı  ni  ya  dan olan 10a ya  xın uni  ver  si  te  tin 
iş  ti  ra  kı ilə Azər  bay  canFran  sız Uni  ver  si  te 
tin  də Ba  kı II Fran  ko  fon Uni  ver  si  tet Sər  gi  si 
ke  çi  ri  lib və bir sı  ra öl  kə  lə  rin fran  sız  dil  li 
uni  ver  si  tet  lə  ri tək  lif  lə  ri  ni Azər  bay  can ic  ti 
maiy  yə  ti  nə təq  dim edib  lər.

Orelia Buşez:
“Əminəm ki, 
Azərbaycan  

irsinin bütün 
zənginliklərini 
görməmişəm”

-XanımOreliaBuşez, əvvəlcəAzər-
baycaniləFransaarasındamüxtəlif
sahələriəhatəedənçoxşaxəlimüna-
sibətlərin inkişaf dinamikası ilə
bağlı sualımızı cavablandırmağını-
zıxahişedirik.Ölkələrarasındasi-
yasi, iqtisadi, elmi, mədəni və hu-
manitarəlaqələrinhazırkısəviyyəsi
barədənədeyəbilərsiniz?

 Fran  sa ilə Azər  bay  ca  nın mü  na  si  bət  lə
 ri dayanıqlıdır, yük  sək sə  viy  yə  li  dir və son 
il  lər  də bu əla  qə  lər şa  xə  lə  nə  rək da  ha da 
qüv  vət  lə  nib. Öl  kə  lə  ri  mi  zin pre  zi  dent  lə  ri 
və na  zir  lik  lə  ri ara  sın  da mün  tə  zəm gö  rüş 
lər ke  çi  ri  lir və ən yük  sək döv  lət sə  viy  yə 
sin  də si  ya  si dialoq apa  rı  lır. Bil  di  yi  niz ki 
mi, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Bi  rin  ci 
vit  sepre  zi  den  ti Meh  ri  ban Əli  ye  va bu il 
mar  tın 1113də Baş na  zir Eduard Fi  li  pin 
də  və  ti ilə Pa  ri  sə sə  fər edib. Bu sə  fər za  ma
 nı xa  nım Meh  ri  ban Əli  ye  va Baş na  zir ilə, 
Bi  rin  ci xa  nım Bri  jit Mak  ron  la, Or  se Mu  ze
 yi  nə fər  di zi  ya  rət za  ma  nı mə  də  niy  yət na 
zi  ri Frank Ries  ter ilə, iq  ti  sa  diy  yat və ma 

liy  yə na  zi  ri Brü  no Lö Mer ilə, Mil  li As 
samb  le  ya  nın Səd  ri Ri  şar Fe  rran və Se  na  tın 
Səd  ri Je  rar Lar  şer  lə gö  rü  şüb. Xa  nım Meh
 ri  ban Əli  ye  va həm  çi  nin Fran  sa Res  pub  li 
ka  nın keç  miş Pre  zi  den  ti Ni  ko  la Sar  ko  zi 
ilə və bir ne  çə fran  sız şir  kə  ti  nin baş  çı  la  rı 
ilə də gö  rüş ke  çi  rib.

Za  tiali  lə  ri Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin ən mü  hüm 
mə  qa  mı ol  muş 2018ci il 1920 iyul  da Pa 
ri  sə sə  fə  ri  ni ya  da sal  maq is  tər  dim. Bu 
mü  na  si  bət  lə Fran  sa və Azər  bay  can pre  zi 
dent  lə  ri  nin ilk gö  rü  şü baş tut  du və bu 
gö  rüş bir çox iki  tə  rəf  li və re  gional mə  sə  lə
 lər ba  rə  sin  də da  nış  ma  ğa im  kan ya  rat  dı.

Bü  tün möv  zu  la  ra, xü  su  si  lə ter  ror ris  ki 
də da  xil ol  maq  la, re  gional və bey  nəl  xalq 
əhə  miy  yət  li mə  sə  lə  lə  rə dair inam  lı və açıq 
si  ya  si dialoq və yük  sək tex  no  lo  gi  ya  la  ra 
ge  niş şə  kil  də yö  nəl  miş iq  ti  sa  di əla  qə  lə  ri 
miz  lə ya  na  şı, mə  də  ni və təh  sil əmək  daş  lı 
ğı  mı  zı da uğur  la in  ki  şaf et  di  ri  rik. İq  ti  sa 
diy  yat, təh  sil, tu  rizm sa  hə  sin  də də mü  ba 
di  lə  lər apar  ma  ğa im  kan ve  rən Fran  sa və 

Azər  bay  can re  gion  la  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğa 
dəs  tək gös  tə  ri  rik. Xü  su  si  lə aka  de  mik mü 
ba  di  lə  lə  rin ne  cə ak  tiv və di  na  mik ol  du  ğu 
nu vur  ğu  la  maq is  tər  dim. Bir çox Fran  sız 
uni  ver  si  teti Azər  bay  can uni  ver  si  tet  lə  ri ilə 
əmək  daş  lıq edir: mə  sə  lən, St  ras  burq, Ren 
1, Mon  pel  ye 3, Tu  luz Ca  pi  to  le, Sar  bon, 
İNAL  KO uni  ver  si  tet  lə  ri, Pa  ris Ti  ca  rət və 
Mar  ke  tinq Mək  tə  bi, Lion Fran  saABŞ Biz 
nes Mək  tə  bi (CE  FAM), Lil şə  hə  rin  də yer  lə
 şən Biz  nes Ali Təh  sil Mək  tə  bi (ED  HEC) 
ki  mi biz  nes mək  təb  lə  ri və s. Mə  zun şə  bə 
kə  miz də ar  tıq zən  gin  dir. Biz bu əmək  daş
 lıq üçün Azər  bay  can tə  rəf  daş  la  rı  mı  zın 
gös  tər  di  yi dəs  tə  yi yük  sək qiy  mət  lən  di  ri 
rik və bu, öl  kə  nin gənc nəs  li  nin gə  lə  cə  yi 
üçün bir  gə fəaliy  yə  ti  mi  zə im  kan ve  rir.

Təh  sil sa  hə  sin  də iki  tə  rəf  li tə  rəf  daş  lı  ğı 
mız uğur  la  ra və nü  mu  nə  vi bir də  yə  rə 
ma  lik  dir. Bu sa  hə  də əmək  daş  lı  ğı  mız  po 
liq  lot və yük  sək sə  viy  yə  li azər  bay  can  lı 
mə  zun  lar nəs  li  nin ye  tiş  mə  si  nə töh  fə ve  rir 
və bu, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə  lən  mə  si 
nin uğu  ru üçün zə  ru  ri  dir. Be  lə gənc oğ  lan 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın “Sə  fir” rub  ri  ka  sı  nın bu  də  fə  ki qo  na  ğı Fran  sa  nın  
Azər  bay  can  da  kı föv  qə  la  də və sə  la  hiy  yət  li sə  fi  ri xa  nım Ore  lia Bu  şez  dir
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Fran  sa özü  nü res  pub  li  ka elan et  miş • 
Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı ta  nı  mır və öz  lə  ri  ni 
onun təm  sil  çi  lə  ri ki  mi təq  dim edən 
lər  lə Fran  sa heç bir əla  qə sax  la  mır.
Minsk Qru  pu  nun həm  səd  ri ki  mi • 
Fran  sa mü  na  qi  şə  nin sülh yo  lu ilə, 
əda  lət  li və da  vam  lı həl  li üçün tə  rəf  lər 
ara  sın  da dialo  qu asan  laş  dır  maq is  ti 
qa  mə  tin  də səy  lə  ri  ni əsir  gə  mir və qə 
tiy  yət  lə özü  nün qə  rəz  siz və  zi  fə  si  nə 
tam riayət et  mək  lə va  si  tə  çi  lik mis  si 
ya  sı  nı ye  ri  nə ye  ti  rir.
Ru  si  ya və ABŞ ilə bir  gə Fran  sa mar • 
tın 29da Vya  na  da ke  çi  ri  lən gö  rüş  də 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ilə Er  mə  nis 
tan Baş na  zi  ri ara  sın  da fi  kir mü  ba  di 
lə  lə  ri  nə gə  ti  rib çı  xa  ran müs  bət və 
konst  ruk  tiv mü  hi  ti və iki li  der ara  sın
 da  kı dialoq sa  yə  sin  də əl  də edi  lən 
irə  li  lə  yiş  lə  ri al  qış  la  yır (zir  və top  lan  tı 
sın  dan son  ra dərc olu  nan bir  gə bə  ya
 na  ta ba  xın);
Fran  sa Ru  si  ya xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri  nin • 
də  və  ti ilə ap  re  lin 15də Minsk Qru 
pu  nun həm  sədr  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə 
Mosk  va  da ke  çi  ri  lən Azər  bay  can və 
Er  mə  nis  tan xa  ri  ci iş  lər na  zir  lə  ri ara 
sın  da  kı məs  lə  hət  ləş  mə  lə  rin müs  bət 
nə  ti  cə  lə  ri  ni al  qış  la  yır. Fran  sa xü  su  si 
lə hu  ma  ni  tar əmək  daş  lıq təd  bir  lə  ri 
nin qu  rul  ma  sı  nın pers  pek  tiv  lə  ri  ni və 
həm  çi  nin tə  rəf  lə  rin mü  za  ki  rə  lə  ri da 
vam et  dir  mək ira  də  si  ni dəs  tək  lə  yir.

- Siz müəyyən müddətdir ki, Azər-
baycandafəaliyyətgöstərirsiniz.Öl-
kəmizin müasir mənzərəsi sizdə
hansıtəəssüratlaryaradır?

 Fran  sız sə  fir  li  yi  nin bi  na  sı  nı və onun 
ət  ra  fın  da  kı mə  həl  lə  ni bi  rin  ci də  fə gö  rər 
kən ilk təəs  sü  rat  la  rı  mın bi  ri haq  qın  da si 
zə da  nış  maq is  tər  dim. Mən dər  hal XIX 
əs  rin Pa  ris me  mar  lı  ğı  na bən  zər  li  yi  nə, 
həm  çi  nin Av  ro  pa və Şərq üs  lub  la  rı  nı 
özün  də bir  ləş  dir  mə  si  nə hey  ran qal  dım. 
Bö  yük iş ada  mı, qu  ru  cu və xey  riy  yə  çi 
Ta  ğı  ye  vin sa  yə  sin  də qu  ru  lan bu gö  zəl 
mə  həl  lə  ni gəz  mə  yi çox se  vi  rəm. Mə  nim 
ona qar  şı bö  yük bir rəğ  bə  tim var. Çün  ki 
o, tək  cə sər  və  ti  ni ar  tır  maq və iq  ti  sa  di 
fəaliy  yə  ti  ni uğur  la şa  xə  lən  dir  mək  lə de 
yil, həm də gənc qız  la  rın təh  si  li  ni in  ki  şaf 

et  dir  mək  lə də məş  ğul olub və bu, mə  nim 
üçün mü  hüm möv  zu  dur.

Ba  kı  nın mər  kə  zi  ni xa  rak  te  ri  zə edən 
qə  dim İçə  ri  şə  hə  rin ey  van  lı ev  lə  ri  ni və dar 
kü  çə  lə  ri  ni müasir  li  yi ilə se  çi  lən Hey  dər 
Əli  yev Mər  kə  zi ilə bir ara  ya gə  ti  rən me 
mar  lıq müx  tə  lif  li  yi  ni də bə  yə  ni  rəm. Əmi 
nəm ki, Azər  bay  can ir  si  nin bü  tün zən  gin
 lik  lə  ri  ni gör  mə  mi  şəm. La  kin Şə  ki, ha  be  lə 
Qə  bə  lə və Gən  cə şə  hər  lə  ri  ni, me  mar  lıq və 
ta  ri  xi bi  na  lar  dan əla  və, üzüm  çü  lü  yə sev 
gi  ni Fran  sa ilə bö  lü  şən bir çox böl  gə  lə  ri 
kəşf et  mək se  vin  ci  ni ya  şa  mı  şam.

Azər  bay  ca  nın ənə  nə  lə  ri  nə gəl  dik  də, 
ba  ha  rın gə  li  şi  ni təm  tə  raq  la, xoşəh  val ru 
hiy  yə və sə  xa  vət  lə qar  şı  la  yan Nov  ruz 
bay  ra  mı  na vur  ğun  lu  ğu  mu eti  raf edi  rəm. 
Bu, həm  çi  nin Azər  bay  can mət  bə  xi  nin  
pax  la  va  dan tut  muş qo  yun ətin  dən tək  ra  r
o  lun  maz üsul  lar  lar  la ha  zır  lan  mış ən lə  ziz 
xö  rək  lə  ri eh  ti  va edən qast  ro  no  mi  ya bay 
ra  mı  dır. On  la  rın içə  ri  sin  də plov mə  nim 
ən çox sev  di  yim ye  mək  dir. Am  ma əl  bət  tə 

ki, dol  ma  la  rı, qu  tab  la  rı, gö  zəl yer  li tə  rə 
vəz  lə  ri də çox bə  yə  ni  rəm. 

Sə  nət  kar  lıq iş  lə  ri  nə gəl  dik  də isə xal  ça 
sə  nə  ti ilə ma  raq  la  nı  ram və eti  raf edi  rəm 
ki, Ba  kı Xal  ça Mu  ze  yi  ni tək, ya  xud dost  la
 rım ilə zi  ya  rət et  mək  dən tək  ra  ro  lun  maz 
zövq alı  ram.

Nə  ha  yət, in  ten  siv  li  yi və vir  tuoz  lu  ğu 
xa  rak  te  ri  zə edən mu  ğa  ma çox va  le  həm və  
xü  su  si  lə gö  zəl ifa olun  muş so  lo so  nun  da 
se  vinc do  lu his  si bil  dir  mə  yi tə  rəd  düd et 
mə  yən diq  qət  li və ma  raq gös  tə  rən ta  ma 
şa  çı  lar  la bir  gə kon  sert  lər  də iş  ti  rak et  mə  yi 
se  vi  rəm. Diq  qə  ti  ni  zi mu  si  qi  nin in  san  la  rı 
bir ara  ya gə  tir  mək qa  bi  liy  yə  ti  nin bir sim 
vo  lu  na da cəlb et  mək is  tər  dim. Söh  bət caz 
ifa  çı  sı Pyer de Tre  qo  mən və ta  nın  mış mu 
ğam ifa  çı  sı Qo  çaq Əs  gə  ro  vun bu ya  xın  lar
 da ya  rat  dıq  la  rı duet  dən ge  dir. On  lar iki  si 
dün  ya  da bir  gə kon  sert  lər ve  rir  lər. Bu, bi 
zim iki öl  kə və mə  də  niy  yət  lə  ri  miz ara  sın
 da çox  say  lı ox  şar  lıq  la  rın sı  ra  sın  da bir nü 
mu  nə  dir.

SƏFİR

Hər il iyun ayın  da Azər  bay  can  da Bey 
nəl  xalq Mu  si  qi Fes  ti  va  lı  nı qeyd edi  rik. 
Dün  ya miq  ya  sın  da po  pul  yar olan fran  sız 
mən  şə  li bu tə  şəb  büs ar  tıq Ba  kı şə  hə  ri  nin 
mü  hüm mə  də  ni təd  bir  lə  ri si  ya  hı  sın  da yer 
tu  tur. Bü  tün bu təd  bir  lər birbi  ri  mi  zi da  ha 
ya  xın  dan ta  nı  maq im  kan  la  rı ya  ra  dır. Da 
ha çox ta  ma  şa  çı  nın bu təd  bir  lə  ri iz  lə  dik  lə
 ri  ni gör  mək  dən məm  nu  nuq.

- Bir müddət öncəAzərbaycan Res-
publikasınınBirincivitse-preziden-
tixanımMehribanƏliyevaFransa-
yasəfəretdi.Səfərçərçivəsindəbir
sıragörüşlərbaştutdu,müxtəlifmə-
sələlərədairsəmərəlifikirmübadi-
ləsiaparıldı.Səfərinəhəmiyyətiilə
bağlınədüşünürsünüz?

 Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın Pa  ri  sə 
sə  fə  ri xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir  di, çün  ki 
o, yük  sək sə  viy  yə  li ol  maq  la ya  na  şı, həm 
də iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin bü  tün sa  hə  lə 
ri  ni əha  tə edir  di. Onun Baş na  zir, Bi  rin  ci 
xa  nım Bri  jit Mak  ron, iq  ti  sa  diy  yat və mə 
də  niy  yət na  zir  lə  ri, ey  ni za  man  da, Se  na  tın 
Səd  ri və Mil  li As  samb  le  ya  nın Səd  ri ilə  
gö  rüş  lə  ri mü  sa  hib  lə  rin söz  lə  ri  nə gö  rə, 

əmək  daş  lı  ğı  mı  zın bü  tün ge  niş spektr  lə  ri 
nə to  xun  ma  ğa im  kan ver  di. Həm si  ya  si 
mə  sə  lə  lər  Dağ  lıqQa  ra  bağ, re  gional mə 
sə  lə  lər, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə əmək  daş  lıq, 
həm də iq  ti  sa  di mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olun
 du və onu da qeyd edim ki, sə  fər   vaxtı 
dörd mü  qa  vi  lə im  za  lan  dı: Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Ma  liy  yə Na  zir  li  yi ilə Fran  sa
 nın İn  ki  şaf Agent  li  yi ara  sın  da Şi  malCə 
nub də  mir yo  lu (Ba  kıYa  la  ma) xət  ti  nin 
müasir  ləş  di  ril  mə  si, Ba  kı Met  ro  po  li  te  ni ilə 
“Ta  les” şir  kə  ti ara  sın  da “Xo  ca  sən” de  po 
su  nun siq  na  li  za  si  ya və te  le  kom  mu  ni  ka  si 
ya sis  te  mi  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı və Əmə  liy 
yat Nə  za  rə  ti Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı, 
Azər  bay  can Mər  kə  zi Ban  kı ilə “Rot  şild & 
Ko” Ban  kı ara  sın  da st  ra  te  ji əmək  daş  lıq 
sa  zi  şləri.

Ye  li  sey Sa  ra  yın  da Bi  rin  ci vit  sepre  zi 
den  tin xa  nım Bri  jit Mak  ron ilə gö  rü  şü, 
xü  su  sən ailə və qa  dın prob  lem  lə  ri, gen  der 
bə  ra  bər  li  yi, təh  sil, ət  raf mü  hi  tin qo  run 
ma  sı ba  rə  sin  də fi  kir mü  ba  di  lə  si  nə im  kan 
ya  rat  dı.

Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  tin müx  tə  lif gö 
rüş  lə  rin  də Ba  kı Fran  sız Li  se  yi  nin və Azər
 bay  canFran  sız Uni  ver  si  te  ti  nin uğu  ru, 

həm  çi  nin uni  ver  si  tet təh  si  li  nin və iq  ti  sa 
diy  ya  tın şa  xə  lən  mə  si, mo  dern  ləş  mə  si ara
 sın  da güc  lü əla  qə  nin ol  du  ğu vur  ğu  lan  dı. 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın fran  sız mə 
də  niy  yət na  zi  ri ilə bir  lik  də Or  se Mu  ze  yi 
nə şəx  si zi  ya  rə  ti sə  fə  rin əhə  miy  yət  li bir 
mə  qa  mı ol  du. Nə  ha  yət, Bi  rin  ci vit  sepre 
zi  den  tin Fran  sa Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
hər iki pa  la  ta  sı  nın pre  zi  dent  lə  ri ilə əhə 
miy  yət  li gö  rüş  lə  ri  ni vur  ğu  la  maq is  tər 
dim. Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın Mil  li Məc  li  sin 
Azər  bay  canFran  sa par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri olar  kən keç  miş 
fəaliy  yət  lə  ri və təc  rü  bə  si, əl  bət  tə ki, rol 
oy  na  mış  dır və bu, iki öl  kə  nin par  la  ment 
lə  ri ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ten  siv  ləş  mə 
si  nin pers  pek  tiv  lə  ri  ni açır.

-Azərbaycanınərazisinin20faiziEr-
mənistanınişğalıaltındadır.Təmsil
etdiyinizölkəDağlıqQarabağmü-
naqişəsinintənzimlənməsiiləməş-
ğulolanATƏT-inMinskQrupunun
həmsədrlərindən biridir. Münaqi-
şəninhəlli iləbağlı fikirləriniznə-
dənibarətdir?

 Bi  zim möv  qe  yi  miz ay  dın  dır:
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Fran  sa mü  na  qi  şə  nin sülh yo  lu ilə, 
əda  lət  li və da  vam  lı həl  li üçün tə  rəf  lər 
ara  sın  da dialo  qu asan  laş  dır  maq is  ti 
qa  mə  tin  də səy  lə  ri  ni əsir  gə  mir və qə 
tiy  yət  lə özü  nün qə  rəz  siz və  zi  fə  si  nə 
tam riayət et  mək  lə va  si  tə  çi  lik mis  si 
ya  sı  nı ye  ri  nə ye  ti  rir.
Ru  si  ya və ABŞ ilə bir  gə Fran  sa mar • 
tın 29da Vya  na  da ke  çi  ri  lən gö  rüş  də 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti ilə Er  mə  nis 
tan Baş na  zi  ri ara  sın  da fi  kir mü  ba  di 
lə  lə  ri  nə gə  ti  rib çı  xa  ran müs  bət və 
konst  ruk  tiv mü  hi  ti və iki li  der ara  sın
 da  kı dialoq sa  yə  sin  də əl  də edi  lən 
irə  li  lə  yiş  lə  ri al  qış  la  yır (zir  və top  lan  tı 
sın  dan son  ra dərc olu  nan bir  gə bə  ya
 na  ta ba  xın);
Fran  sa Ru  si  ya xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri  nin • 
də  və  ti ilə ap  re  lin 15də Minsk Qru 
pu  nun həm  sədr  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə 
Mosk  va  da ke  çi  ri  lən Azər  bay  can və 
Er  mə  nis  tan xa  ri  ci iş  lər na  zir  lə  ri ara 
sın  da  kı məs  lə  hət  ləş  mə  lə  rin müs  bət 
nə  ti  cə  lə  ri  ni al  qış  la  yır. Fran  sa xü  su  si 
lə hu  ma  ni  tar əmək  daş  lıq təd  bir  lə  ri 
nin qu  rul  ma  sı  nın pers  pek  tiv  lə  ri  ni və 
həm  çi  nin tə  rəf  lə  rin mü  za  ki  rə  lə  ri da 
vam et  dir  mək ira  də  si  ni dəs  tək  lə  yir.

- Siz müəyyən müddətdir ki, Azər-
baycandafəaliyyətgöstərirsiniz.Öl-
kəmizin müasir mənzərəsi sizdə
hansıtəəssüratlaryaradır?

 Fran  sız sə  fir  li  yi  nin bi  na  sı  nı və onun 
ət  ra  fın  da  kı mə  həl  lə  ni bi  rin  ci də  fə gö  rər 
kən ilk təəs  sü  rat  la  rı  mın bi  ri haq  qın  da si 
zə da  nış  maq is  tər  dim. Mən dər  hal XIX 
əs  rin Pa  ris me  mar  lı  ğı  na bən  zər  li  yi  nə, 
həm  çi  nin Av  ro  pa və Şərq üs  lub  la  rı  nı 
özün  də bir  ləş  dir  mə  si  nə hey  ran qal  dım. 
Bö  yük iş ada  mı, qu  ru  cu və xey  riy  yə  çi 
Ta  ğı  ye  vin sa  yə  sin  də qu  ru  lan bu gö  zəl 
mə  həl  lə  ni gəz  mə  yi çox se  vi  rəm. Mə  nim 
ona qar  şı bö  yük bir rəğ  bə  tim var. Çün  ki 
o, tək  cə sər  və  ti  ni ar  tır  maq və iq  ti  sa  di 
fəaliy  yə  ti  ni uğur  la şa  xə  lən  dir  mək  lə de 
yil, həm də gənc qız  la  rın təh  si  li  ni in  ki  şaf 

et  dir  mək  lə də məş  ğul olub və bu, mə  nim 
üçün mü  hüm möv  zu  dur.

Ba  kı  nın mər  kə  zi  ni xa  rak  te  ri  zə edən 
qə  dim İçə  ri  şə  hə  rin ey  van  lı ev  lə  ri  ni və dar 
kü  çə  lə  ri  ni müasir  li  yi ilə se  çi  lən Hey  dər 
Əli  yev Mər  kə  zi ilə bir ara  ya gə  ti  rən me 
mar  lıq müx  tə  lif  li  yi  ni də bə  yə  ni  rəm. Əmi 
nəm ki, Azər  bay  can ir  si  nin bü  tün zən  gin
 lik  lə  ri  ni gör  mə  mi  şəm. La  kin Şə  ki, ha  be  lə 
Qə  bə  lə və Gən  cə şə  hər  lə  ri  ni, me  mar  lıq və 
ta  ri  xi bi  na  lar  dan əla  və, üzüm  çü  lü  yə sev 
gi  ni Fran  sa ilə bö  lü  şən bir çox böl  gə  lə  ri 
kəşf et  mək se  vin  ci  ni ya  şa  mı  şam.

Azər  bay  ca  nın ənə  nə  lə  ri  nə gəl  dik  də, 
ba  ha  rın gə  li  şi  ni təm  tə  raq  la, xoşəh  val ru 
hiy  yə və sə  xa  vət  lə qar  şı  la  yan Nov  ruz 
bay  ra  mı  na vur  ğun  lu  ğu  mu eti  raf edi  rəm. 
Bu, həm  çi  nin Azər  bay  can mət  bə  xi  nin  
pax  la  va  dan tut  muş qo  yun ətin  dən tək  ra  r
o  lun  maz üsul  lar  lar  la ha  zır  lan  mış ən lə  ziz 
xö  rək  lə  ri eh  ti  va edən qast  ro  no  mi  ya bay 
ra  mı  dır. On  la  rın içə  ri  sin  də plov mə  nim 
ən çox sev  di  yim ye  mək  dir. Am  ma əl  bət  tə 

ki, dol  ma  la  rı, qu  tab  la  rı, gö  zəl yer  li tə  rə 
vəz  lə  ri də çox bə  yə  ni  rəm. 

Sə  nət  kar  lıq iş  lə  ri  nə gəl  dik  də isə xal  ça 
sə  nə  ti ilə ma  raq  la  nı  ram və eti  raf edi  rəm 
ki, Ba  kı Xal  ça Mu  ze  yi  ni tək, ya  xud dost  la
 rım ilə zi  ya  rət et  mək  dən tək  ra  ro  lun  maz 
zövq alı  ram.

Nə  ha  yət, in  ten  siv  li  yi və vir  tuoz  lu  ğu 
xa  rak  te  ri  zə edən mu  ğa  ma çox va  le  həm və  
xü  su  si  lə gö  zəl ifa olun  muş so  lo so  nun  da 
se  vinc do  lu his  si bil  dir  mə  yi tə  rəd  düd et 
mə  yən diq  qət  li və ma  raq gös  tə  rən ta  ma 
şa  çı  lar  la bir  gə kon  sert  lər  də iş  ti  rak et  mə  yi 
se  vi  rəm. Diq  qə  ti  ni  zi mu  si  qi  nin in  san  la  rı 
bir ara  ya gə  tir  mək qa  bi  liy  yə  ti  nin bir sim 
vo  lu  na da cəlb et  mək is  tər  dim. Söh  bət caz 
ifa  çı  sı Pyer de Tre  qo  mən və ta  nın  mış mu 
ğam ifa  çı  sı Qo  çaq Əs  gə  ro  vun bu ya  xın  lar
 da ya  rat  dıq  la  rı duet  dən ge  dir. On  lar iki  si 
dün  ya  da bir  gə kon  sert  lər ve  rir  lər. Bu, bi 
zim iki öl  kə və mə  də  niy  yət  lə  ri  miz ara  sın
 da çox  say  lı ox  şar  lıq  la  rın sı  ra  sın  da bir nü 
mu  nə  dir.

SƏFİR

Hər il iyun ayın  da Azər  bay  can  da Bey 
nəl  xalq Mu  si  qi Fes  ti  va  lı  nı qeyd edi  rik. 
Dün  ya miq  ya  sın  da po  pul  yar olan fran  sız 
mən  şə  li bu tə  şəb  büs ar  tıq Ba  kı şə  hə  ri  nin 
mü  hüm mə  də  ni təd  bir  lə  ri si  ya  hı  sın  da yer 
tu  tur. Bü  tün bu təd  bir  lər birbi  ri  mi  zi da  ha 
ya  xın  dan ta  nı  maq im  kan  la  rı ya  ra  dır. Da 
ha çox ta  ma  şa  çı  nın bu təd  bir  lə  ri iz  lə  dik  lə
 ri  ni gör  mək  dən məm  nu  nuq.

- Bir müddət öncəAzərbaycan Res-
publikasınınBirincivitse-preziden-
tixanımMehribanƏliyevaFransa-
yasəfəretdi.Səfərçərçivəsindəbir
sıragörüşlərbaştutdu,müxtəlifmə-
sələlərədairsəmərəlifikirmübadi-
ləsiaparıldı.Səfərinəhəmiyyətiilə
bağlınədüşünürsünüz?

 Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın Pa  ri  sə 
sə  fə  ri xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir  di, çün  ki 
o, yük  sək sə  viy  yə  li ol  maq  la ya  na  şı, həm 
də iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət  lə  rin bü  tün sa  hə  lə 
ri  ni əha  tə edir  di. Onun Baş na  zir, Bi  rin  ci 
xa  nım Bri  jit Mak  ron, iq  ti  sa  diy  yat və mə 
də  niy  yət na  zir  lə  ri, ey  ni za  man  da, Se  na  tın 
Səd  ri və Mil  li As  samb  le  ya  nın Səd  ri ilə  
gö  rüş  lə  ri mü  sa  hib  lə  rin söz  lə  ri  nə gö  rə, 

əmək  daş  lı  ğı  mı  zın bü  tün ge  niş spektr  lə  ri 
nə to  xun  ma  ğa im  kan ver  di. Həm si  ya  si 
mə  sə  lə  lər  Dağ  lıqQa  ra  bağ, re  gional mə 
sə  lə  lər, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə əmək  daş  lıq, 
həm də iq  ti  sa  di mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə olun
 du və onu da qeyd edim ki, sə  fər   vaxtı 
dörd mü  qa  vi  lə im  za  lan  dı: Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Ma  liy  yə Na  zir  li  yi ilə Fran  sa
 nın İn  ki  şaf Agent  li  yi ara  sın  da Şi  malCə 
nub də  mir yo  lu (Ba  kıYa  la  ma) xət  ti  nin 
müasir  ləş  di  ril  mə  si, Ba  kı Met  ro  po  li  te  ni ilə 
“Ta  les” şir  kə  ti ara  sın  da “Xo  ca  sən” de  po 
su  nun siq  na  li  za  si  ya və te  le  kom  mu  ni  ka  si 
ya sis  te  mi  nin real  laş  dı  rıl  ma  sı və Əmə  liy 
yat Nə  za  rə  ti Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı, 
Azər  bay  can Mər  kə  zi Ban  kı ilə “Rot  şild & 
Ko” Ban  kı ara  sın  da st  ra  te  ji əmək  daş  lıq 
sa  zi  şləri.

Ye  li  sey Sa  ra  yın  da Bi  rin  ci vit  sepre  zi 
den  tin xa  nım Bri  jit Mak  ron ilə gö  rü  şü, 
xü  su  sən ailə və qa  dın prob  lem  lə  ri, gen  der 
bə  ra  bər  li  yi, təh  sil, ət  raf mü  hi  tin qo  run 
ma  sı ba  rə  sin  də fi  kir mü  ba  di  lə  si  nə im  kan 
ya  rat  dı.

Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  tin müx  tə  lif gö 
rüş  lə  rin  də Ba  kı Fran  sız Li  se  yi  nin və Azər
 bay  canFran  sız Uni  ver  si  te  ti  nin uğu  ru, 

həm  çi  nin uni  ver  si  tet təh  si  li  nin və iq  ti  sa 
diy  ya  tın şa  xə  lən  mə  si, mo  dern  ləş  mə  si ara
 sın  da güc  lü əla  qə  nin ol  du  ğu vur  ğu  lan  dı. 
Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın fran  sız mə 
də  niy  yət na  zi  ri ilə bir  lik  də Or  se Mu  ze  yi 
nə şəx  si zi  ya  rə  ti sə  fə  rin əhə  miy  yət  li bir 
mə  qa  mı ol  du. Nə  ha  yət, Bi  rin  ci vit  sepre 
zi  den  tin Fran  sa Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın 
hər iki pa  la  ta  sı  nın pre  zi  dent  lə  ri ilə əhə 
miy  yət  li gö  rüş  lə  ri  ni vur  ğu  la  maq is  tər 
dim. Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın Mil  li Məc  li  sin 
Azər  bay  canFran  sa par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri olar  kən keç  miş 
fəaliy  yət  lə  ri və təc  rü  bə  si, əl  bət  tə ki, rol 
oy  na  mış  dır və bu, iki öl  kə  nin par  la  ment 
lə  ri ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ten  siv  ləş  mə 
si  nin pers  pek  tiv  lə  ri  ni açır.

-Azərbaycanınərazisinin20faiziEr-
mənistanınişğalıaltındadır.Təmsil
etdiyinizölkəDağlıqQarabağmü-
naqişəsinintənzimlənməsiiləməş-
ğulolanATƏT-inMinskQrupunun
həmsədrlərindən biridir. Münaqi-
şəninhəlli iləbağlı fikirləriniznə-
dənibarətdir?

 Bi  zim möv  qe  yi  miz ay  dın  dır:
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-Paşinyanın bu suala verdiyi
cavabı necə xarakterizə edə
bilərsiniz?

 Təəs  süf  lə qeyd et  mə  li  yəm ki, 
ün  van  la  dı  ğım suala Er  mə  nis  ta  nın 
baş na  zi  ri  nin ca  va  bı hər za  man 
üs  tün  lük ver  di  yi po  pu  list ri  to  ri 
ka  sın  dan o qə  dər də uzaq ol  ma  dı. 
Si  ya  si cə  hət  dən əsas  lan  dı  rıl  mış 
heç bir fi  kir di  lə gə  tir  mə  yən er  mə
 ni baş na  zir ək  si  nə hə  mi  şə  ki ki  mi 
möv  zu  nu baş  qa is  ti  qa  mə  tə yö  nəlt
 di və ar  qu  ment  lə  rə əsas  lan  ma  yan 
fi  kir  lər irə  li sü  rə  rək, ona ün  van  la 
nan sual  da öz ək  si  ni tap  mış heç 
bir mə  qa  mı ca  vab  lan  dır  ma  dı. Be  lə 
ki, öz ca  va  bın  da Pa  şin  yan bir da 
ha Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın 3cü tə  rəf 
qis  min  də da  nı  şıq  lar pro  se  si  nə qo 
şul  ma  sı  nı və Er  mə  nis  tan  la Azər 
bay  can ara  sın  da ic  ti  mai dialo  qun 
zə  ru  ri ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Bu  nun  la 
bağ  lı qeyd et  mək la  zım  dır ki, da 
nı  şıq  lar pro  se  si  nin müs  tə  qil tə  rə  fi 
qis  min  də se  pa  rat  çı Dağ  lıq Qa  ra 
bağ re  ji  mi  nin iş  ti  rak et  mə  yə heç 
bir hü  qu  qu  nun ol  ma  ma  sı hər kə 
sə, o cüm  lə  dən Pa  şin  ya  nın özü  nə 

də çox gö  zəl mə  lum  dur. O ki qal 
dı ic  ti  mai dialoq mə  sə  lə  si  nə, rəs 
mi Azər  bay  can bir ne  çə də  fə bu 
cür tə  şəb  büs irə  li sür  sə də, məhz 
Er  mə  nis  ta  nın qey  rikonst  ruk  tiv 
və real  lıq  la heç bir əla  qə  si ol  ma 
yan möv  qe  yi  nin nə  ti  cə  si ola  raq bu 
va  cib ad  dı  mı hə  ya  ta ke  çir  mək hə 
lə də müm  kün ol  ma  mış  dır. 

Diq  qət cəlb edən di  gər mə  qam 
isə on  dan iba  rət  dir ki, Pa  şin  yan öz 
ca  va  bın  da həm  çi  nin bu il mar  tın 
29da Vya  na şə  hə  rin  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  yev  lə baş tut  muş gö  rü  şü 
yük  sək qiy  mət  lən  dir  di  yi  ni və gö 
rü  şün konst  ruk  tiv mü  hit  də keç  di 
yi  ni də qeyd et  di. Öz sə  ləf  lə  ri Ro 
bert Ko  çar  yan və Serj Sar  kis  yan  la 
mü  qa  yi  sə  də Pa  şin  yan sülh da  nı  şıq
 la  rı və dialo  qun əhə  miy  yə  ti ba  rə  də 
da  ha çox da  nış  dı. La  kin qeyd edil 
mə  li  dir ki, da  nı  şıq  lar pro  se  si  nin 
key  fiy  yət  cə ye  ni, subs  tan  tiv mər  hə
 lə  si  nə ke  çi  di hə  ya  ta ke  çir  mə  yin 
əsas şər  ti on  dan iba  rət  dir ki, er  mə 
ni baş na  zir tez bir za  man  da da  xi  li 
audi  to  ri  ya  ya və xa  ric  də  ki dias  po  ra 

nü  ma  yən  də  lə  ri  nə yö  nə  lən po  pu  list 
çı  xış  la  rı  nı da  yan  dır  ma  lı, elə  cə də 
adek  vat si  ya  si xətt və po  pul  yar  lı  ğı 
ar  tır  maq məq  sə  di  ni gü  dən me  xa 
nizm və alət  lər ara  sın  da da  vam  lı 
ba  lans tap  ma  lı  dır. Rəs  mi Ba  kı də  fə
 lər  lə da  nı  şıq  lar pro  se  si  nə dair öz 
möv  qe  yi  ni nü  ma  yiş et  di  rib və bir 
sı  ra hu  ma  ni  tar və di  gər mü  va  fiq 
tə  şəb  büs  lər  lə çı  xış edib. Ümid edək 
ki, Er  mə  nis  tan ən ya  xın bir za  man 
da Azər  bay  ca  nın tək  lif et  di  yi bü  tün 
bu im  kan  la  rı adek  vat qə  bul et  mə  yə 
baş  la  ya  caq və iş  ğal olu  nan əra  zi  lə 
rin Azər  bay  ca  na qay  ta  rıl  ma  sı  nın, 
qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin öz 
doğ  ma tor  paq  la  rı  na sər  bəst şə  kil  də 
qa  yıt  ma  sı  nın bü  tün re  gion  da da 
vam  lı və əda  lət  li sül  hün bər  qə  rar 
ol  ma  sı  na ye  ga  nə açar ol  du  ğu  nu 
an  la  ya  caq.

-Sessiya çərçivəsində Mədə-
niyyət,elmvətəhsilüzrəko-
mitənin sədri vəzifəsini icra
etmisiniz. Zəhmət olmasa bu
barədə bir az geniş açıqlama
verərdiniz.

ƏMƏKDAŞLIQ

Ülviyyə Ağayeva:

“Ümid edək ki, Ermənistan 
ən yaxın bir zamanda 

Azərbaycanın təklif etdiyi 
bütün bu imkanları adekvat 

qəbul etməyə başlayacaq”

- Ülviyyə xanım,AŞPA-nın yaz
sessiyasının plenar iclasında
ErmənistanınbaşnaziriNikol
Paşinyan çıxış etdikdən sonra
siz ona Ermənistan-Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsihaqqındasualünvanlamı-
sınız.Sualınnədənibarətoldu-
ğunuqeydedəbilərsinizmi?

 Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın əra  zi  si olan 

Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın və 7 ət  raf ra  yo 
nun Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğa  lı 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun və əsas in  san 
hü  quq  la  rı  nın aş  kar şə  kil  də po  zul 
ma  sı  dır və bu, re  gional təh  lü  kə  siz
 lik üçün çox bö  yük təh  lü  kə ya  ra 
dır. 2001ci il  də Av  ro  pa Şu  ra  sı  na 
üzv qis  min  də qə  bul olun  duq  dan 
son  ra Er  mə  nis  tan hə  lə də da  vam 
et  mək  də olan Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si  nin sülh yo  lu ilə həl  li  nə 

sa  diq ol  du  ğu  nu bil  dir  miş  dir. Av 
ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le 
ya  sı  nın tri  bu  na  sın  dan Pa  şin  ya  na 
ün  van  la  dı  ğım sualın da əsas məq 
sə  di Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  rin  dən 
elə öz öl  kə  si  nin üzə  ri  nə gö  tür  dü  yü 
öh  də  li  yi han  sı sə  bəb  lə  rə əsas  la  na 
raq bu  gü  nə  dək hə  ya  ta ke  çir  mə  di  yi 
və bu  nun da  ha nə qə  dər da  vam 
edə  cə  yi ba  rə  də konk  ret ca  vab al 
maq idi.

Ca  ri il ap  re  lin 8-dən 12-dək Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın St  ras  burq  da yaz ses  si-
 ya  sı ke  çi  ri  lib. Ap  re  lin 11-də AŞ  PA-nın yaz ses  si  ya  sı  nın ple  nar ic  la  sın  da Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi-
 ri Ni  kol Pa  şin  yan çı  xış edib və de  pu  tat  la  rın sual  la  rı  nı ca  vab  lan  dı  rıb. İc  las  da Ni  kol Pa  şin  ya  na 
sual ver  mək üçün söz alan Azər  bay  ca  nın AŞ  PA-da  kı nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz  vü Ül  viy  yə Ağa-
 ye  va Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri  nə iş  ğal olun  muş Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın azad edil  mə  si haq -
qın  da BMT-nin qət  na  mə  lə  ri  ni xa  tır  la  dıb və bu sə  nəd  lə  rin ni  yə ic  ra olun  ma  dı  ğı  nı so  ru  şub. 
Ni  kol Pa  şin  yan isə suala bir  ba  şa ca  vab ver  mək  dən ya  yı  nıb. Bu ba  rə  də da  ha ət  raf  lı mə  lu  mat 
əl  də et  mək üçün MilliMəclisindeputatıÜlviyyəAğayevailə gö  rü  şüb söh  bət et  dik. 
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-Paşinyanın bu suala verdiyi
cavabı necə xarakterizə edə
bilərsiniz?

 Təəs  süf  lə qeyd et  mə  li  yəm ki, 
ün  van  la  dı  ğım suala Er  mə  nis  ta  nın 
baş na  zi  ri  nin ca  va  bı hər za  man 
üs  tün  lük ver  di  yi po  pu  list ri  to  ri 
ka  sın  dan o qə  dər də uzaq ol  ma  dı. 
Si  ya  si cə  hət  dən əsas  lan  dı  rıl  mış 
heç bir fi  kir di  lə gə  tir  mə  yən er  mə
 ni baş na  zir ək  si  nə hə  mi  şə  ki ki  mi 
möv  zu  nu baş  qa is  ti  qa  mə  tə yö  nəlt
 di və ar  qu  ment  lə  rə əsas  lan  ma  yan 
fi  kir  lər irə  li sü  rə  rək, ona ün  van  la 
nan sual  da öz ək  si  ni tap  mış heç 
bir mə  qa  mı ca  vab  lan  dır  ma  dı. Be  lə 
ki, öz ca  va  bın  da Pa  şin  yan bir da 
ha Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın 3cü tə  rəf 
qis  min  də da  nı  şıq  lar pro  se  si  nə qo 
şul  ma  sı  nı və Er  mə  nis  tan  la Azər 
bay  can ara  sın  da ic  ti  mai dialo  qun 
zə  ru  ri ol  du  ğu  nu bil  dir  di. Bu  nun  la 
bağ  lı qeyd et  mək la  zım  dır ki, da 
nı  şıq  lar pro  se  si  nin müs  tə  qil tə  rə  fi 
qis  min  də se  pa  rat  çı Dağ  lıq Qa  ra 
bağ re  ji  mi  nin iş  ti  rak et  mə  yə heç 
bir hü  qu  qu  nun ol  ma  ma  sı hər kə 
sə, o cüm  lə  dən Pa  şin  ya  nın özü  nə 

də çox gö  zəl mə  lum  dur. O ki qal 
dı ic  ti  mai dialoq mə  sə  lə  si  nə, rəs 
mi Azər  bay  can bir ne  çə də  fə bu 
cür tə  şəb  büs irə  li sür  sə də, məhz 
Er  mə  nis  ta  nın qey  rikonst  ruk  tiv 
və real  lıq  la heç bir əla  qə  si ol  ma 
yan möv  qe  yi  nin nə  ti  cə  si ola  raq bu 
va  cib ad  dı  mı hə  ya  ta ke  çir  mək hə 
lə də müm  kün ol  ma  mış  dır. 

Diq  qət cəlb edən di  gər mə  qam 
isə on  dan iba  rət  dir ki, Pa  şin  yan öz 
ca  va  bın  da həm  çi  nin bu il mar  tın 
29da Vya  na şə  hə  rin  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  yev  lə baş tut  muş gö  rü  şü 
yük  sək qiy  mət  lən  dir  di  yi  ni və gö 
rü  şün konst  ruk  tiv mü  hit  də keç  di 
yi  ni də qeyd et  di. Öz sə  ləf  lə  ri Ro 
bert Ko  çar  yan və Serj Sar  kis  yan  la 
mü  qa  yi  sə  də Pa  şin  yan sülh da  nı  şıq
 la  rı və dialo  qun əhə  miy  yə  ti ba  rə  də 
da  ha çox da  nış  dı. La  kin qeyd edil 
mə  li  dir ki, da  nı  şıq  lar pro  se  si  nin 
key  fiy  yət  cə ye  ni, subs  tan  tiv mər  hə
 lə  si  nə ke  çi  di hə  ya  ta ke  çir  mə  yin 
əsas şər  ti on  dan iba  rət  dir ki, er  mə 
ni baş na  zir tez bir za  man  da da  xi  li 
audi  to  ri  ya  ya və xa  ric  də  ki dias  po  ra 

nü  ma  yən  də  lə  ri  nə yö  nə  lən po  pu  list 
çı  xış  la  rı  nı da  yan  dır  ma  lı, elə  cə də 
adek  vat si  ya  si xətt və po  pul  yar  lı  ğı 
ar  tır  maq məq  sə  di  ni gü  dən me  xa 
nizm və alət  lər ara  sın  da da  vam  lı 
ba  lans tap  ma  lı  dır. Rəs  mi Ba  kı də  fə
 lər  lə da  nı  şıq  lar pro  se  si  nə dair öz 
möv  qe  yi  ni nü  ma  yiş et  di  rib və bir 
sı  ra hu  ma  ni  tar və di  gər mü  va  fiq 
tə  şəb  büs  lər  lə çı  xış edib. Ümid edək 
ki, Er  mə  nis  tan ən ya  xın bir za  man 
da Azər  bay  ca  nın tək  lif et  di  yi bü  tün 
bu im  kan  la  rı adek  vat qə  bul et  mə  yə 
baş  la  ya  caq və iş  ğal olu  nan əra  zi  lə 
rin Azər  bay  ca  na qay  ta  rıl  ma  sı  nın, 
qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün  lə  rin öz 
doğ  ma tor  paq  la  rı  na sər  bəst şə  kil  də 
qa  yıt  ma  sı  nın bü  tün re  gion  da da 
vam  lı və əda  lət  li sül  hün bər  qə  rar 
ol  ma  sı  na ye  ga  nə açar ol  du  ğu  nu 
an  la  ya  caq.

-Sessiya çərçivəsində Mədə-
niyyət,elmvətəhsilüzrəko-
mitənin sədri vəzifəsini icra
etmisiniz. Zəhmət olmasa bu
barədə bir az geniş açıqlama
verərdiniz.

ƏMƏKDAŞLIQ

Ülviyyə Ağayeva:

“Ümid edək ki, Ermənistan 
ən yaxın bir zamanda 

Azərbaycanın təklif etdiyi 
bütün bu imkanları adekvat 

qəbul etməyə başlayacaq”

- Ülviyyə xanım,AŞPA-nın yaz
sessiyasının plenar iclasında
ErmənistanınbaşnaziriNikol
Paşinyan çıxış etdikdən sonra
siz ona Ermənistan-Azərbay-
can, Dağlıq Qarabağ münaqi-
şəsihaqqındasualünvanlamı-
sınız.Sualınnədənibarətoldu-
ğunuqeydedəbilərsinizmi?

 Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın əra  zi  si olan 

Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın və 7 ət  raf ra  yo 
nun Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğa  lı 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun və əsas in  san 
hü  quq  la  rı  nın aş  kar şə  kil  də po  zul 
ma  sı  dır və bu, re  gional təh  lü  kə  siz
 lik üçün çox bö  yük təh  lü  kə ya  ra 
dır. 2001ci il  də Av  ro  pa Şu  ra  sı  na 
üzv qis  min  də qə  bul olun  duq  dan 
son  ra Er  mə  nis  tan hə  lə də da  vam 
et  mək  də olan Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si  nin sülh yo  lu ilə həl  li  nə 

sa  diq ol  du  ğu  nu bil  dir  miş  dir. Av 
ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le 
ya  sı  nın tri  bu  na  sın  dan Pa  şin  ya  na 
ün  van  la  dı  ğım sualın da əsas məq 
sə  di Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  rin  dən 
elə öz öl  kə  si  nin üzə  ri  nə gö  tür  dü  yü 
öh  də  li  yi han  sı sə  bəb  lə  rə əsas  la  na 
raq bu  gü  nə  dək hə  ya  ta ke  çir  mə  di  yi 
və bu  nun da  ha nə qə  dər da  vam 
edə  cə  yi ba  rə  də konk  ret ca  vab al 
maq idi.

Ca  ri il ap  re  lin 8-dən 12-dək Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın St  ras  burq  da yaz ses  si-
 ya  sı ke  çi  ri  lib. Ap  re  lin 11-də AŞ  PA-nın yaz ses  si  ya  sı  nın ple  nar ic  la  sın  da Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi-
 ri Ni  kol Pa  şin  yan çı  xış edib və de  pu  tat  la  rın sual  la  rı  nı ca  vab  lan  dı  rıb. İc  las  da Ni  kol Pa  şin  ya  na 
sual ver  mək üçün söz alan Azər  bay  ca  nın AŞ  PA-da  kı nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz  vü Ül  viy  yə Ağa-
 ye  va Er  mə  nis  ta  nın baş na  zi  ri  nə iş  ğal olun  muş Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın azad edil  mə  si haq -
qın  da BMT-nin qət  na  mə  lə  ri  ni xa  tır  la  dıb və bu sə  nəd  lə  rin ni  yə ic  ra olun  ma  dı  ğı  nı so  ru  şub. 
Ni  kol Pa  şin  yan isə suala bir  ba  şa ca  vab ver  mək  dən ya  yı  nıb. Bu ba  rə  də da  ha ət  raf  lı mə  lu  mat 
əl  də et  mək üçün MilliMəclisindeputatıÜlviyyəAğayevailə gö  rü  şüb söh  bət et  dik. 
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Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mar  tın 11də İƏT Pİ İc  raiy  yə Ko 
mi  tə  si  nin 41ci ic  la  sın  da iş  ti  rak 
edib. Təş  ki  la  tın Si  ya  si mə  sə  lə  lər və 
xa  ri  ci əla  qə  lər daimi ko  mi  tə  si  nin 
mar  tın 12də ke  çi  ril  miş ic  la  sın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
tə  şəb  bü  sü ilə tək  lif edil  miş iki qət 
na  mə la  yi  hə  si  “Er  mə  nis  tan Res 
pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  na qar  şı tə  ca  vü  zü  nə dair” və 
“1992ci il Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı qur 
ban  la  rı  nın xa  ti  rə  si  nin anıl  ma  sı” 
qət  na  mə la  yi  hə  lə  ri mü  za  ki  rə edi 

lib. Hər iki qət  na  mə la  yi  hə  si üzv 
döv  lət  lər tə  rə  fin  dən yek  dil  lik  lə 
dəs  tək  lə  nib, ko  mi  tə ic  la  sın  da qə 
bul olu  nub və İƏT Pİ Konf  ran  sı  nın 
ses  si  ya  sı  na təq  dim edi  lib.

Hə  min gün ye  kun kom  mu  ni  ke 
nin ha  zır  lan  ma  sı üçün açıq ic  las 
ke  çi  ri  lib və sə  nə  din mət  ni mü  za  ki 
rə  lər  dən son  ra qə  bul olu  nub. Ye 
kun kom  mu  ni  ke  yə Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  yən 2 
bənd sa  lı  nıb. Da  ha son  ra Asi  ya 
qru  pu  nun ic  la  sı  na qa  tı  lan Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti İc  raiy  yə 
Ko  mi  tə  si  nə üzv se  çi  lib, Ümu  mi 

ko  mi  tə və İn  san haq  la  rı, qa  dın və 
ailə mə  sə  lə  lə  ri üz  rə daimi ix  ti  sas 
laş  mış ko  mi  tə  lər  də təm  sil olu  nub.

Mar  tın 13də isə İƏT Pİnin XIV 
ses  si  ya  sın  da Azər  bay  can nü  ma 
yən  də he  yə  ti adın  dan mə  ru  zə ilə 
İƏT Par  la  ment İt  ti  fa  qın  da Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si 
nin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri, 
aka  de  mik Göv  hər Bax  şə  li  ye  va çı 
xış edib. Da  ha son  ra Azər  bay  can 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin təş  ki  la  tın 
Ra  bat ses  si  ya  sı  na təq  dim et  di  yi sö 
zü  ge  dən iki qət  na  mə la  yi  hə  si yek 
dil  lik  lə qə  bul olu  nub.

ƏMƏKDAŞLIQ

 Bil  di  yi  niz ki  mi, yan  var ayın  da 
AŞ  PAnın qış ses  si  ya  sın  da qu  ru 
mun Mə  də  niy  yət, elm və təh  sil 
üz  rə ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da ko  mi  tə 
nin vit  sepre  zi  den  ti se  çil  dim və 
son ses  si  ya çər  çi  və  sin  də mü  za  ki  rə
 lər za  ma  nı ko  mi  tə səd  ri  nin və  zi  fə 
si  ni mən ic  ra edir  dim. Vit  sepre  zi 
den  ti ol  du  ğum ko  mi  tə  nin ha  zır  la 
dı  ğı “So  sial me  dia: ic  ti  mai möv  zu 
lar və ya in  san haq  la  rı üçün təh  lü 
kə  lər” ad  lı qət  na  mə la  yi  hə  si təq 
dim olu  na  raq par  la  men  ta  ri  lər ara 
sın  da ge  niş mü  za  ki  rə edil  di.

- İclas zamanınələrmüzakirə-
yəçıxarılmışdıvəsizinmövzu
ilə əlaqədar fikirlərinizi  bil-
məkistərdik.

 İlk ön  cə so  sial me  dia möv  zu  su 
ilə əla  qə  dar ola  raq onu qeyd et  mək 
is  tər  dim ki, so  sial şə  bə  kə  lər gün 
də  lik hə  ya  tı  mı  zın ay  rıl  maz bir par
 ça  sı  na  çev  ri  lib. Qət  na  mə  nin müəl
 li  fi olan İs  pa  ni  ya par  la  men  ti  nin 
de  pu  ta  tı cə  nab Xo  se Se  pe  da so  sial 
me  dia plat  for  ma  la  rı  nın müs  bət və 

mən  fi tə  rəf  lə  ri  ni ət  raf  lı şə  kil  də təh
 lil et  di. Mə  sə  lən, mü  za  ki  rə  lər za 
ma  nı əsas diq  qə  ti cəlb edən möv 
zu  lar  dan bi  ri so  sial şə  bə  kə is  ti  fa  də
 çi  lə  ri  nin fər  di mə  lu  mat  la  rı  nın qo 
run  ma  ma  sı, mü  da  fiə olun  ma  ma  sı 
və o mə  lu  mat  la  rın asan  lıq  la əl  də 
edil  mə  si idi. Diq  qə  ti  ni  zə çat  dır 
maq is  tər  dim ki, çox təəs  süf ki, 
bə  zən so  sial me  dia plat  for  ma  la  rı 
mil  yon  lar  la is  ti  fa  də  çi  nin şəx  si mə 
lu  mat  la  rı  nı qo  ru  ma  ğa mü  vəf  fəq 
ol  mur. Fər  di şəxs  lər, kəş  fiy  yat 
qurumları por  tal  la  ra hü  cum et 
mək  lə müm  kün qə  dər çox mə  lu 
mat top  la  maq  da ma  raq  lı  dır  lar və 
ya bə  zi şir  kət  lər fərd  lə  rin dav  ra  nış
 la  rı  nı və vər  diş  lə  ri  ni təh  lil et  mək 
üçün so  sial şə  bə  kə  lər üzə  rin  dən 
mə  lu  mat top  la  yır  lar. Bu isə tə  bii ki, 
in  san hü  quq  la  rı  na zid  dir.

Di  gər bir möv  zu isə ya  lan mə  lu
 mat  la  rın və sax  ta xə  bər  lə  rin me  dia 
mə  ka  nı  na ya  yıl  ma  sı idi. İn  ter  net  də 
şəx  si mə  lu  mat  la  rın nə  za  rət  siz top 
lan  ma  sı ilə ya  na  şı, sax  ta xə  bər  lər 
və ya  lan in  for  ma  si  ya  la  rın pay  la  şıl 

ma  sı  nın miq  ya  sı və sü  rə  ti rə  qəm 
sal sa  hə  ni get  dik  cə zə  hər  lə  yir, in 
san hü  quq  la  rı və de  mok  ra  ti  ya 
üçün  cid  di prob  lem  lər ya  ra  dır. 
Dü  şü  nü  rəm ki, sax  ta xə  bər  lər və 
ya yan  lış mə  lu  mat  la  rın işıq sü  rə  ti 
ilə ya  yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı ala  caq 
təd  bir  lər  dən bi  ri ilk ön  cə so  sial 
me  dia plat  for  ma  la  rın  dan gəl  mə  li 
dir. İkin  ci  si, hö  ku  mət, və  tən  daş cə 
miy  yə  ti və so  sial me  dia şir  kət  lə  ri 
ara  sın  da bir növ əmək  daş  lıq qu 
rul  ma  lı, qa  nun la  yi  hə  lə  ri qə  bul 
olun  ma  lı və bu prob  lem  lə mü  ba  ri 
zə üsul  la  rı  na uy  ğun olan va  hid 
ya  naş  ma  nın for  ma  laş  ma  sı  nı nə  zər
 də tu  tan müm  kün ye  ni tən  zim  lə 
mə  lər qüv  və  yə min  mə  li  dir.

-Ülviyyə xanım,dəyərli vaxtı-
nızıbizəayırdığınızüçünsizə
öztəşəkkürümüzübildiririk.

 Çox sağ olun, mən də tə  şək  kür 
edi  rəm.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı 

başredaktorununmüavini

Milli Məclisin nümayəndə heyəti 
İƏT Pİ-nin XIV sessiyasında iştirak edib

2019-cu il mar  tın 10-dan 14-dək Mə  ra  keş Kral  lı  ğı  nın pay  tax  tı Ra  bat şə  hə  rin  də 
İs  lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment İt  ti  fa  qı  nın (İƏT Pİ) XIV ses  si  ya  sı və di  gər il -
lik təd  bir  lə  ri ke  çi  ri  lib. Top  lan  tı  da Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li mə  sə  lə  si, 
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Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mar  tın 11də İƏT Pİ İc  raiy  yə Ko 
mi  tə  si  nin 41ci ic  la  sın  da iş  ti  rak 
edib. Təş  ki  la  tın Si  ya  si mə  sə  lə  lər və 
xa  ri  ci əla  qə  lər daimi ko  mi  tə  si  nin 
mar  tın 12də ke  çi  ril  miş ic  la  sın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
tə  şəb  bü  sü ilə tək  lif edil  miş iki qət 
na  mə la  yi  hə  si  “Er  mə  nis  tan Res 
pub  li  ka  sı  nın Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sı  na qar  şı tə  ca  vü  zü  nə dair” və 
“1992ci il Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı qur 
ban  la  rı  nın xa  ti  rə  si  nin anıl  ma  sı” 
qət  na  mə la  yi  hə  lə  ri mü  za  ki  rə edi 

lib. Hər iki qət  na  mə la  yi  hə  si üzv 
döv  lət  lər tə  rə  fin  dən yek  dil  lik  lə 
dəs  tək  lə  nib, ko  mi  tə ic  la  sın  da qə 
bul olu  nub və İƏT Pİ Konf  ran  sı  nın 
ses  si  ya  sı  na təq  dim edi  lib.

Hə  min gün ye  kun kom  mu  ni  ke 
nin ha  zır  lan  ma  sı üçün açıq ic  las 
ke  çi  ri  lib və sə  nə  din mət  ni mü  za  ki 
rə  lər  dən son  ra qə  bul olu  nub. Ye 
kun kom  mu  ni  ke  yə Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nü dəs  tək  lə  yən 2 
bənd sa  lı  nıb. Da  ha son  ra Asi  ya 
qru  pu  nun ic  la  sı  na qa  tı  lan Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti İc  raiy  yə 
Ko  mi  tə  si  nə üzv se  çi  lib, Ümu  mi 

ko  mi  tə və İn  san haq  la  rı, qa  dın və 
ailə mə  sə  lə  lə  ri üz  rə daimi ix  ti  sas 
laş  mış ko  mi  tə  lər  də təm  sil olu  nub.

Mar  tın 13də isə İƏT Pİnin XIV 
ses  si  ya  sın  da Azər  bay  can nü  ma 
yən  də he  yə  ti adın  dan mə  ru  zə ilə 
İƏT Par  la  ment İt  ti  fa  qın  da Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si 
nin nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri, 
aka  de  mik Göv  hər Bax  şə  li  ye  va çı 
xış edib. Da  ha son  ra Azər  bay  can 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin təş  ki  la  tın 
Ra  bat ses  si  ya  sı  na təq  dim et  di  yi sö 
zü  ge  dən iki qət  na  mə la  yi  hə  si yek 
dil  lik  lə qə  bul olu  nub.

ƏMƏKDAŞLIQ

 Bil  di  yi  niz ki  mi, yan  var ayın  da 
AŞ  PAnın qış ses  si  ya  sın  da qu  ru 
mun Mə  də  niy  yət, elm və təh  sil 
üz  rə ko  mi  tə  si  nin ic  la  sın  da ko  mi  tə 
nin vit  sepre  zi  den  ti se  çil  dim və 
son ses  si  ya çər  çi  və  sin  də mü  za  ki  rə
 lər za  ma  nı ko  mi  tə səd  ri  nin və  zi  fə 
si  ni mən ic  ra edir  dim. Vit  sepre  zi 
den  ti ol  du  ğum ko  mi  tə  nin ha  zır  la 
dı  ğı “So  sial me  dia: ic  ti  mai möv  zu 
lar və ya in  san haq  la  rı üçün təh  lü 
kə  lər” ad  lı qət  na  mə la  yi  hə  si təq 
dim olu  na  raq par  la  men  ta  ri  lər ara 
sın  da ge  niş mü  za  ki  rə edil  di.

- İclas zamanınələrmüzakirə-
yəçıxarılmışdıvəsizinmövzu
ilə əlaqədar fikirlərinizi  bil-
məkistərdik.

 İlk ön  cə so  sial me  dia möv  zu  su 
ilə əla  qə  dar ola  raq onu qeyd et  mək 
is  tər  dim ki, so  sial şə  bə  kə  lər gün 
də  lik hə  ya  tı  mı  zın ay  rıl  maz bir par
 ça  sı  na  çev  ri  lib. Qət  na  mə  nin müəl
 li  fi olan İs  pa  ni  ya par  la  men  ti  nin 
de  pu  ta  tı cə  nab Xo  se Se  pe  da so  sial 
me  dia plat  for  ma  la  rı  nın müs  bət və 

mən  fi tə  rəf  lə  ri  ni ət  raf  lı şə  kil  də təh
 lil et  di. Mə  sə  lən, mü  za  ki  rə  lər za 
ma  nı əsas diq  qə  ti cəlb edən möv 
zu  lar  dan bi  ri so  sial şə  bə  kə is  ti  fa  də
 çi  lə  ri  nin fər  di mə  lu  mat  la  rı  nın qo 
run  ma  ma  sı, mü  da  fiə olun  ma  ma  sı 
və o mə  lu  mat  la  rın asan  lıq  la əl  də 
edil  mə  si idi. Diq  qə  ti  ni  zə çat  dır 
maq is  tər  dim ki, çox təəs  süf ki, 
bə  zən so  sial me  dia plat  for  ma  la  rı 
mil  yon  lar  la is  ti  fa  də  çi  nin şəx  si mə 
lu  mat  la  rı  nı qo  ru  ma  ğa mü  vəf  fəq 
ol  mur. Fər  di şəxs  lər, kəş  fiy  yat 
qurumları por  tal  la  ra hü  cum et 
mək  lə müm  kün qə  dər çox mə  lu 
mat top  la  maq  da ma  raq  lı  dır  lar və 
ya bə  zi şir  kət  lər fərd  lə  rin dav  ra  nış
 la  rı  nı və vər  diş  lə  ri  ni təh  lil et  mək 
üçün so  sial şə  bə  kə  lər üzə  rin  dən 
mə  lu  mat top  la  yır  lar. Bu isə tə  bii ki, 
in  san hü  quq  la  rı  na zid  dir.

Di  gər bir möv  zu isə ya  lan mə  lu
 mat  la  rın və sax  ta xə  bər  lə  rin me  dia 
mə  ka  nı  na ya  yıl  ma  sı idi. İn  ter  net  də 
şəx  si mə  lu  mat  la  rın nə  za  rət  siz top 
lan  ma  sı ilə ya  na  şı, sax  ta xə  bər  lər 
və ya  lan in  for  ma  si  ya  la  rın pay  la  şıl 

ma  sı  nın miq  ya  sı və sü  rə  ti rə  qəm 
sal sa  hə  ni get  dik  cə zə  hər  lə  yir, in 
san hü  quq  la  rı və de  mok  ra  ti  ya 
üçün  cid  di prob  lem  lər ya  ra  dır. 
Dü  şü  nü  rəm ki, sax  ta xə  bər  lər və 
ya yan  lış mə  lu  mat  la  rın işıq sü  rə  ti 
ilə ya  yıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı ala  caq 
təd  bir  lər  dən bi  ri ilk ön  cə so  sial 
me  dia plat  for  ma  la  rın  dan gəl  mə  li 
dir. İkin  ci  si, hö  ku  mət, və  tən  daş cə 
miy  yə  ti və so  sial me  dia şir  kət  lə  ri 
ara  sın  da bir növ əmək  daş  lıq qu 
rul  ma  lı, qa  nun la  yi  hə  lə  ri qə  bul 
olun  ma  lı və bu prob  lem  lə mü  ba  ri 
zə üsul  la  rı  na uy  ğun olan va  hid 
ya  naş  ma  nın for  ma  laş  ma  sı  nı nə  zər
 də tu  tan müm  kün ye  ni tən  zim  lə 
mə  lər qüv  və  yə min  mə  li  dir.

-Ülviyyə xanım,dəyərli vaxtı-
nızıbizəayırdığınızüçünsizə
öztəşəkkürümüzübildiririk.

 Çox sağ olun, mən də tə  şək  kür 
edi  rəm.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı 

başredaktorununmüavini

Milli Məclisin nümayəndə heyəti 
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ve  ril  mə  si məq  sə  di ilə 35 mil  yon ma 
nat ay  rı  lıb, 30 yan  var 2019cu il ta  rix
 li fər  ma  nı ilə isə şə  hid ailə  si üçün 
Pre  zi  dent tə  qaüdü  nün ay  lıq məb  lə  ği 
ar  tı  rı  la  raq 300 ma  nat müəy  yən edi 
lib.

Pre  zi  den  tin 2019cu il 25 fev  ral ta 
rix  li “Əha  li  nin so  sial mü  da  fiəsi  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə  sin  də əla  və təd 
bir  lər haq  qın  da” Sə  rən  ca  mı ilə əha  li 
nin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril 
mə  si sa  hə  sin  də təd  bir  lər pa  ke  ti təs 
diq  lə  nib.

İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə ca  ri il 
mar  tın 1dən əmək pen  si  ya  sı  nın mi 
ni  mum məb  lə  ği 38,5% ar  tı  rı  la  raq 116 
ma  nat  dan (bir sı  ra ka  te  qo  ri  ya  lar üz  rə 
80 ma  nat  dan) 160 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb. 
Mi  ni  mum pen  si  ya məb  lə  ği  nin ar  tı  rıl
 ma  sı ümu  mi  lik  də 233 min pen  si  ya  çı
 nı (o cüm  lə  dən, 140 min nə  fər əlil  li  yə 
gö  rə pen  si  ya alan şəx  si) əha  tə edir.

Son sə  rən  cam  lar  la mi  ni  mum 
əmək haq  qı məb  lə  ği  nin 50 ma  nat ar 

tı  rı  la  raq 180 ma  na  ta çat  dı  rıl  ma  sı, təq
 ri  bən 100 mi  nə ya  xın tə  lə  bə  nin tə 
qaüdü  nün ar  tı  rıl  ma  sı, Əf  qa  nıs  tan 
ve  te  ran  la  rı  nın müavi  nə  ti  nin 220 ma 
nat  dan 300 ma  na  ta qal  dı  rıl  ma  sı, ali 
təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də mü  vəf  fə  qiy 
yət gös  tə  ri  ci  lə  ri əsa  sın  da döv  lət he  sa
 bı  na ma  liy  yə  lə  şən tə  qaüd yer  lə  ri  nin 
sa  yı  nın 16 min va  hid ar  tı  rıl  ma  sı, 
prob  lem  li kre  dit  lər  lə bağ  lı mə  sə  lə  nin 
öz həl  li  ni tap  ma  sı öl  kə  də hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən tək  mil və ar  dı  cıl so  sial si  ya  sə 
tin ay  rıay  rı nü  mu  nə  lə  ri  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın fi  zi  ki şəxs  lə  rin 
prob  lem  li kre  dit  lə  ri  nin həl  li ilə bağ  lı 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da fər  ma  nı isə 
so  sial sa  hə  də atı  lan ad  dım  la  rın da  va
 mı ki  mi ic  ti  maiy  yət tə  rə  fin  dən bö  yük 
rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır. Bu, onu gös  tə  rir 
ki, res  pub  li  ka  da mak  roiq  ti  sa  di sa  bit 
li  yin tə  min olun  ma  sı, iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
temp  lə  ri  nin bər  pa edi  lə  rək art  ma  sı 
və ma  liy  yə im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən 
mə  si di  gər sa  hə  lər ki  mi, əha  li  nin xa 

ri  ci val  yu  ta  da olan ödə  mə vax  tı keç 
miş kre  dit borc  la  rı  nın qay  ta  rıl  ma  sı  na 
da döv  lət dəs  tə  yi gös  tə  ril  mə  si üçün 
şə  rait ya  rat  mış  dır.

Bü  töv  lük  də, bü  tün bun  lar təs  diq 
lə  yir ki, döv  lət öz və  tən  da  şı  nın so  sial 
ri  fa  hı üçün bü  tün la  zı  mı ad  dım  lar 
atır. Tə  bii ki, ma  liy  yə im  kan  la  rı  mız 
art  dıq  ca bu sa  hə  də növ  bə  ti ad  dım  la 
rın da şa  hi  di ola  ca  ğıq.

Ha  zır  da bi  zim əsas va  cib prob 
lem  lə  ri  miz  dən bi  ri qaç  qın və məc  bu
 ri köç  kün  lə  rin mə  sə  lə  lə  ri ilə bağ  lı  dır 
ki, on  la  ra daim diq  qət ye  ti  ri  lir və la 
zım ol  du  ğu qə  dər və  sait ay  rı  lır. Ötən 
dövr ər  zin  də də qaç  qın  la  rın və məc 
bu  ri köç  kün  lə  rin prob  lem  lə  ri  nin həl 
li is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad  dım atıl 
mış  dır. Məc  bu  ri köç  kün  lər və on  la  ra 
bə  ra  bər tu  tu  lan şəxs  lər üçün va  hid 
ay  lıq müavi  nə  tin məb  lə  ği  50% ar  tı 
rıl  mış  dır. Döv  lə  ti  miz çə  tin şə  rait  də 
ya  şa  yan qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün 
lə  rin ye  ni mən  zil  lər  lə tə  min olun  ma 

RİFAH

Azərbaycanda son aylarda 
aparılan sosial islahatlar

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin 
dən ya  ra  dıl  mış müasir və mo  dern 
döv  lət mo  de  li  ni Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  yev uğur  la in  ki  şaf et 
di  rir. Onun pre  zi  dent  lik fəaliy  yə  ti 
döv  rün  də əsa  sı Hey  dər Əli  yev tə  rə 
fin  dən qo  yul  muş mü  tə  rəq  qi so  sial 
is  la  hat  lar da  vam et  di  ril  mək  də, so 
sialiq  ti  sa  di, si  ya  si və mə  də  ni in  ki  şaf
 da ye  niye  ni nailiy  yət  lər əl  də olun 
maq  da  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin son 15 il 
ər  zin  də seç  ki  lər  də qə  lə  bə qa  zan  ma 
sı  nın əsa  sın  da onun rəh  bər  li  yi ilə 
Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki  şaf döv 
rü  nü ya  şa  ma  sı, öl  kə  mi  zin qar  şı  sın  da 

du  ran və  zi  fə  lə  rin uğur  la ic  ra edil  mə
 si ki  mi cid  di amil  lər da  ya  nır. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın 2003cü il  də və on  dan son
 ra  kı il  lər  də res  pub  li  ka  mı  zın in  ki  şa  fı, 
xal  qı  mı  zın əminaman  lıq şə  raitin  də 
gü  zə  ra  nı  nın tə  min edil  mə  si üçün 
ver  di  yi bü  tün vəd  lər hə  yat  da öz təs 
di  qi  ni tap  mış  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  yev bir il əv  vəl  ap  re  lin 18də ke  çi
 ri  lən an  diç  mə mə  ra  si  min  də  ki nit  qin 
də isə növ  bə  ti müd  dət  də döv  lət baş 
çı  sı pos  tun  da fəaliy  yə  ti  nin əsas is  ti 
qa  mət  lə  ri  ni bə  yan et  di. O, sə  na  ye  nin, 
aq  rar sa  hə  nin dəs  tək  lən  mə  si və inf 
rast  ruk  tu  run in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də 
də iş  lə  rin da  vam et  di  ri  lə  cə  yi  ni, məş 
ğul  lu  ğun ar  tı  rıl  ma  sı, yox  sul  lu  ğun 
azal  dıl  ma  sı və so  sial tə  mi  nat is  ti  qa 
mə  tin  də mü  hüm ad  dım  la  rın atı  la  ca 
ğı  nı bil  dir  di. İl  ham Əli  yev seç  ki  qa  ba
 ğı təş  vi  qat mər  hə  lə  sin  də di  gər na  mi 
zəd  lə  rin də səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lə  rin və 
tək  lif  lə  rin nə  zə  rə alı  na  ca  ğı  nı, qal  dı 
rıl  mış mə  sə  lə  lə  rə diq  qət  lə ba  xı  la  ca  ğı
 nı xü  su  si vur  ğu  la  dı.

Pre  zi  dent pen  si  ya  la  rın, müavi  nət 
lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı hər il fər  man 
və sə  rən  cam  lar im  za  la  yır. Dün  ya  da 
baş ver  miş də  rin ma  liy  yə və iq  ti  sa  di 
böh  ra  na bax  ma  ya  raq, apa  rı  lan is  la 
hat  lar, qə  bul edi  lən proq  ram  lar he  sa
 bı  na ar  tan ma  liy  yə im  kan  la  rı  nı nə  zə
 rə alan döv  lət baş  çı  mız son ay  lar  da 
da on  lar  la sə  rən  cam im  za  la  mış  dır. 
Bu sə  rən  cam  lar ilk növ  bə  də öz və 
tən  da  şı  nın so  sial ri  fa  hı  nın güc  lən  di 
ril  mə  si  nə xid  mət edir.

Ye  ni pre  zi  dent  lik döv  rü  nə şə  hid 
ailə  lə  ri  nə kom  pen  sa  si  ya ve  ril  mə  si 
ba  rə  də fər  ma  nın im  za  la  ma  sı ilə baş 
la  yan İl  ham Əli  yev bu müd  dət ər  zin
 də Azər  bay  can və  tən  da  şı  nın ri  fa  hı  nı 
daim priori  tet  də sax  la  yıb. Şə  hid ailə 
lə  ri  nə bir  də  fə  lik ödə  mə  nin əha  tə 
dairə  si da  ha da ge  niş  lə  nib və ar  tıq 
12268 şə  hi  din və  rə  sə  lə  ri  ni əha  tə edir 
və bu məq  səd  lə ümu  mi  lik  də 135 mil
 yon ma  nat və  sait nə  zər  də tu  tu  lur. 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın sə 
rən  ca  mı ilə Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si əlil 
lə  ri və şə  hid ailə  lə  ri  nə mən  zil  lə  rin 
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ve  ril  mə  si məq  sə  di ilə 35 mil  yon ma 
nat ay  rı  lıb, 30 yan  var 2019cu il ta  rix
 li fər  ma  nı ilə isə şə  hid ailə  si üçün 
Pre  zi  dent tə  qaüdü  nün ay  lıq məb  lə  ği 
ar  tı  rı  la  raq 300 ma  nat müəy  yən edi 
lib.

Pre  zi  den  tin 2019cu il 25 fev  ral ta 
rix  li “Əha  li  nin so  sial mü  da  fiəsi  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə  sin  də əla  və təd 
bir  lər haq  qın  da” Sə  rən  ca  mı ilə əha  li 
nin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril 
mə  si sa  hə  sin  də təd  bir  lər pa  ke  ti təs 
diq  lə  nib.

İl  ham Əli  ye  vin tə  şəb  bü  sü ilə ca  ri il 
mar  tın 1dən əmək pen  si  ya  sı  nın mi 
ni  mum məb  lə  ği 38,5% ar  tı  rı  la  raq 116 
ma  nat  dan (bir sı  ra ka  te  qo  ri  ya  lar üz  rə 
80 ma  nat  dan) 160 ma  na  ta çat  dı  rı  lıb. 
Mi  ni  mum pen  si  ya məb  lə  ği  nin ar  tı  rıl
 ma  sı ümu  mi  lik  də 233 min pen  si  ya  çı
 nı (o cüm  lə  dən, 140 min nə  fər əlil  li  yə 
gö  rə pen  si  ya alan şəx  si) əha  tə edir.

Son sə  rən  cam  lar  la mi  ni  mum 
əmək haq  qı məb  lə  ği  nin 50 ma  nat ar 

tı  rı  la  raq 180 ma  na  ta çat  dı  rıl  ma  sı, təq
 ri  bən 100 mi  nə ya  xın tə  lə  bə  nin tə 
qaüdü  nün ar  tı  rıl  ma  sı, Əf  qa  nıs  tan 
ve  te  ran  la  rı  nın müavi  nə  ti  nin 220 ma 
nat  dan 300 ma  na  ta qal  dı  rıl  ma  sı, ali 
təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də mü  vəf  fə  qiy 
yət gös  tə  ri  ci  lə  ri əsa  sın  da döv  lət he  sa
 bı  na ma  liy  yə  lə  şən tə  qaüd yer  lə  ri  nin 
sa  yı  nın 16 min va  hid ar  tı  rıl  ma  sı, 
prob  lem  li kre  dit  lər  lə bağ  lı mə  sə  lə  nin 
öz həl  li  ni tap  ma  sı öl  kə  də hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən tək  mil və ar  dı  cıl so  sial si  ya  sə 
tin ay  rıay  rı nü  mu  nə  lə  ri  dir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın fi  zi  ki şəxs  lə  rin 
prob  lem  li kre  dit  lə  ri  nin həl  li ilə bağ  lı 
əla  və təd  bir  lər haq  qın  da fər  ma  nı isə 
so  sial sa  hə  də atı  lan ad  dım  la  rın da  va
 mı ki  mi ic  ti  maiy  yət tə  rə  fin  dən bö  yük 
rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır. Bu, onu gös  tə  rir 
ki, res  pub  li  ka  da mak  roiq  ti  sa  di sa  bit 
li  yin tə  min olun  ma  sı, iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
temp  lə  ri  nin bər  pa edi  lə  rək art  ma  sı 
və ma  liy  yə im  kan  la  rı  nın ge  niş  lən 
mə  si di  gər sa  hə  lər ki  mi, əha  li  nin xa 

ri  ci val  yu  ta  da olan ödə  mə vax  tı keç 
miş kre  dit borc  la  rı  nın qay  ta  rıl  ma  sı  na 
da döv  lət dəs  tə  yi gös  tə  ril  mə  si üçün 
şə  rait ya  rat  mış  dır.

Bü  töv  lük  də, bü  tün bun  lar təs  diq 
lə  yir ki, döv  lət öz və  tən  da  şı  nın so  sial 
ri  fa  hı üçün bü  tün la  zı  mı ad  dım  lar 
atır. Tə  bii ki, ma  liy  yə im  kan  la  rı  mız 
art  dıq  ca bu sa  hə  də növ  bə  ti ad  dım  la 
rın da şa  hi  di ola  ca  ğıq.

Ha  zır  da bi  zim əsas va  cib prob 
lem  lə  ri  miz  dən bi  ri qaç  qın və məc  bu
 ri köç  kün  lə  rin mə  sə  lə  lə  ri ilə bağ  lı  dır 
ki, on  la  ra daim diq  qət ye  ti  ri  lir və la 
zım ol  du  ğu qə  dər və  sait ay  rı  lır. Ötən 
dövr ər  zin  də də qaç  qın  la  rın və məc 
bu  ri köç  kün  lə  rin prob  lem  lə  ri  nin həl 
li is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad  dım atıl 
mış  dır. Məc  bu  ri köç  kün  lər və on  la  ra 
bə  ra  bər tu  tu  lan şəxs  lər üçün va  hid 
ay  lıq müavi  nə  tin məb  lə  ği  50% ar  tı 
rıl  mış  dır. Döv  lə  ti  miz çə  tin şə  rait  də 
ya  şa  yan qaç  qın və məc  bu  ri köç  kün 
lə  rin ye  ni mən  zil  lər  lə tə  min olun  ma 
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Azərbaycanda son aylarda  
aparılan sosial islahatlar

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin 
dən ya  ra  dıl  mış müasir və mo  dern 
döv  lət mo  de  li  ni Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  yev uğur  la in  ki  şaf et 
di  rir. Onun pre  zi  dent  lik fəaliy  yə  ti 
döv  rün  də əsa  sı Hey  dər Əli  yev tə  rə 
fin  dən qo  yul  muş mü  tə  rəq  qi so  sial 
is  la  hat  lar da  vam et  di  ril  mək  də, so 
sialiq  ti  sa  di, si  ya  si və mə  də  ni in  ki  şaf
 da ye  niye  ni nailiy  yət  lər əl  də olun 
maq  da  dır.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin son 15 il 
ər  zin  də seç  ki  lər  də qə  lə  bə qa  zan  ma 
sı  nın əsa  sın  da onun rəh  bər  li  yi ilə 
Azər  bay  ca  nın di  na  mik in  ki  şaf döv 
rü  nü ya  şa  ma  sı, öl  kə  mi  zin qar  şı  sın  da 

du  ran və  zi  fə  lə  rin uğur  la ic  ra edil  mə
 si ki  mi cid  di amil  lər da  ya  nır. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın 2003cü il  də və on  dan son
 ra  kı il  lər  də res  pub  li  ka  mı  zın in  ki  şa  fı, 
xal  qı  mı  zın əminaman  lıq şə  raitin  də 
gü  zə  ra  nı  nın tə  min edil  mə  si üçün 
ver  di  yi bü  tün vəd  lər hə  yat  da öz təs 
di  qi  ni tap  mış  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  yev bir il əv  vəl  ap  re  lin 18də ke  çi
 ri  lən an  diç  mə mə  ra  si  min  də  ki nit  qin 
də isə növ  bə  ti müd  dət  də döv  lət baş 
çı  sı pos  tun  da fəaliy  yə  ti  nin əsas is  ti 
qa  mət  lə  ri  ni bə  yan et  di. O, sə  na  ye  nin, 
aq  rar sa  hə  nin dəs  tək  lən  mə  si və inf 
rast  ruk  tu  run in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də 
də iş  lə  rin da  vam et  di  ri  lə  cə  yi  ni, məş 
ğul  lu  ğun ar  tı  rıl  ma  sı, yox  sul  lu  ğun 
azal  dıl  ma  sı və so  sial tə  mi  nat is  ti  qa 
mə  tin  də mü  hüm ad  dım  la  rın atı  la  ca 
ğı  nı bil  dir  di. İl  ham Əli  yev seç  ki  qa  ba
 ğı təş  vi  qat mər  hə  lə  sin  də di  gər na  mi 
zəd  lə  rin də səs  lən  dir  di  yi fi  kir  lə  rin və 
tək  lif  lə  rin nə  zə  rə alı  na  ca  ğı  nı, qal  dı 
rıl  mış mə  sə  lə  lə  rə diq  qət  lə ba  xı  la  ca  ğı
 nı xü  su  si vur  ğu  la  dı.

Pre  zi  dent pen  si  ya  la  rın, müavi  nət 
lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı hər il fər  man 
və sə  rən  cam  lar im  za  la  yır. Dün  ya  da 
baş ver  miş də  rin ma  liy  yə və iq  ti  sa  di 
böh  ra  na bax  ma  ya  raq, apa  rı  lan is  la 
hat  lar, qə  bul edi  lən proq  ram  lar he  sa
 bı  na ar  tan ma  liy  yə im  kan  la  rı  nı nə  zə
 rə alan döv  lət baş  çı  mız son ay  lar  da 
da on  lar  la sə  rən  cam im  za  la  mış  dır. 
Bu sə  rən  cam  lar ilk növ  bə  də öz və 
tən  da  şı  nın so  sial ri  fa  hı  nın güc  lən  di 
ril  mə  si  nə xid  mət edir.

Ye  ni pre  zi  dent  lik döv  rü  nə şə  hid 
ailə  lə  ri  nə kom  pen  sa  si  ya ve  ril  mə  si 
ba  rə  də fər  ma  nın im  za  la  ma  sı ilə baş 
la  yan İl  ham Əli  yev bu müd  dət ər  zin
 də Azər  bay  can və  tən  da  şı  nın ri  fa  hı  nı 
daim priori  tet  də sax  la  yıb. Şə  hid ailə 
lə  ri  nə bir  də  fə  lik ödə  mə  nin əha  tə 
dairə  si da  ha da ge  niş  lə  nib və ar  tıq 
12268 şə  hi  din və  rə  sə  lə  ri  ni əha  tə edir 
və bu məq  səd  lə ümu  mi  lik  də 135 mil
 yon ma  nat və  sait nə  zər  də tu  tu  lur. 
Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın sə 
rən  ca  mı ilə Qa  ra  bağ mü  ha  ri  bə  si əlil 
lə  ri və şə  hid ailə  lə  ri  nə mən  zil  lə  rin 

Hadi Rəcəbli
Milli Məclisin Əmək və sosial 

siyasət komitəsinin sədri

So  sial si  ya  sət hər bir döv  lə  tin baş  lı  ca si  ya  sə  ti  dir. Bu 
si  ya  sə  tin əsas prin  si  pi gə  lir  lə  rin cə  miy  yət  də əda  lət  li 
bö  lün  mə  si  nə nail ol  maq  la so  sial pro  ses  lə  ri ni  zam  la 
maq  dır. İlk növ  bə  də, döv  lət hə  mi  şə ça  lı  şır ki, öz gə  li 
rin  dən, qa  zan  cın  dan və  tən  daş  la  rın so  sial ri  fa  hı  nın 
yük  səl  dil  mə  si  nə sis  tem  li şə  kil  də və  sait ayır  sın.
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rant  la  ra, ali təh  sil, or  ta ix  ti  sas və pe  şə 
təh  si  li müəs  si  sə  lə  rin  də, həm  çi  nin 
Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi 
ya  sı  nın ma  gist  ra  tu  ra sə  viy  yə  sin  də 
təh  sil alan tə  lə  bə  lə  rə tə  qaüd  lər or  ta 
he  sab  la 20% ar  tı  rı  lıb. Bu sə  rən  cam 
600ə ya  xın dok  to  ran  tı və 110 min 
dən ar  tıq tə  lə  bə  ni əha  tə edə  cək  dir.

İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə son 
bir il  də öl  kə  də tu  rizm sə  na  ye  si  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, yük  sək key  fiy 
yət  li və rə  qa  bə  tə da  vam  lı tu  rizm 
xid  mət  lə  ri  nin tə  min edil  mə  si məq 
sə  di ilə əsas  lı is  la  hat  lar və mü  hüm 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Tu 
rizm və döv  lət qo  ruq  la  rı  nın əra  zi  lə
 rin  də yer  lə  şən ta  rix və mə  də  niy  yət 
abi  də  lə  ri  nin qo  run  ma  sı sa  hə  sin  də 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
si məq  sə  di ilə 2018ci ilin sent  yabr 
ayın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi ya  ra 
dıl  mış  dır. Əl  ve  riş  li biz  nes və in  ves
 ti  si  ya mü  hi  ti nə  ti  cə  sin  də Ba  kı  da və 
re  gion  lar  da yük  sək stan  dart  la  ra ca 
vab ve  rən tu  rizm müəs  si  sə  lə  ri 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır.

2018ci il  də Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və  tən 
daş  la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va  si  ya 
lar Agent  li  yi  nin İmiş  li ra  yo  nun  da və 

Şə  ki şə  hə  rin  də ye  ni mər  kəz  lə  ri is  ti  fa
 də  yə ve  ril  miş, 2019cu il  də isə re 
gion  lar  da bu cür 5 mər  kə  zin fəaliy 
yə  tə baş  la  ma  sı nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 
Öl  kə baş  çı  sı 2018ci ilin av  qus  tun  da 
əha  li  nin məş  ğul  lu  ğu, əmək və so  sial 
mü  da  fiəsi ilə bağ  lı çe  vik və in  no  va  tiv 
xid  mət  lər gös  tə  ril  mə  si üçün Əmək 
və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li
 yi  nin nəz  din  də Da  ya  nıq  lı və Ope  ra 
tiv So  sial Tə  mi  nat Agent  li  yi  ni (DOST) 
ya  rat  mış  dır.

Döv  lə  ti  mi  zin im  kan  la  rı ge  niş  lən 
dik  cə da  xi  li si  ya  sə  tin əsas is  ti  qa  mət 
lə  rin  dən olan so  sial si  ya  sət, elə  cə də 
əha  li  nin ri  fah ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl 
ma  sı  na yö  nə  lən təd  bir  lər özü  nü da 
ha qa  ba  rıq şə  kil  də, gü  nün tə  ləb  lə  rin 
dən irə  li gə  lən for  ma və məz  mun  da 
gös  tər  mə  yə baş  la  yır.

İl  ham Əli  ye  vin “Əha  li  nin so  sial 
mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə 
sin  də əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” 25 
fev  ral 2019cu il ta  rix  li Sə  rən  ca  mı isə 
əha  li qrup  la  rı  nın, qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı 
olan şəxs  lə  rin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri 
nin tə  mi  na  tı  na komp  leks ya  naş  ma 
ba  xı  mın  dan son də  rə  cə dol  ğun və 
əha  tə  li döv  lət sə  nə  di  dir.

Cə  nab Pre  zi  den  tin 2019cu il is  la 
hat  la  rı  nın ge  niş  li  yi  ni gös  tə  rən ən 

müx  tə  lif mə  qam  la  rı vur  ğu  la  maq 
müm  kün  dür. Yu  xa  rı  da qeyd et  dik  lə
 rim so  sial tə  mi  nat pa  ke  ti  nin ay  rıay  rı 
his  sə  lə  ri ki  mi diq  qət çək  mək  də  dir. 
An  caq is  la  hat və  tən  daş  la  rı  mı  zın yal 
nız mad  di ri  fah ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl 
ma  sı  nı, yə  ni əmək haq  qı, tə  qaüd və 
müavi  nət  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı  nı yox, on 
la  rın sı  xın  tı  la  rı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma
 sı  nı nə  zər  də tu  tur.

Heç şüb  hə  siz, öl  kə baş  çı  sı  nın fər
 man və sə  rən  cam  la  rı ümu  mən və 
tən  daş məm  nun  lu  ğu  nun da  ha da 
ar  tı  rıl  ma  sı  na he  sab  la  nıb. Bə  li, Pre 
zi  dent üçün və  tən  daş məm  nun  lu  ğu 
son də  rə  cə va  cib  dir. Bu  nu is  tər döv
 lət si  ya  sə  ti  nin ay  rıay  rı mə  qam  la  rı 
na ay  dın  lıq gə  ti  rər  kən, is  tər  sə də 
döv  lət ida  rə  çi  li  yi  nin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si  nə cavabdeh şəxs  lə  rin mə  su 
liy  yət  li  li  yi ilə bağ  lı ça  ğı  rış  lar edər 
kən xü  su  si vur  ğu  la  yıb. Nə  zə  rə alaq 
ki, öl  kə rəh  bə  ri so  sial is  la  hat  lar  la 
pa  ra  lel şə  kil  də st  ruk  tur is  la  hat  la  rı 
da apar  maq  da  dır. Bun  lar birbi  ri  ni 
ta  mam  la  yan ad  dım  lar  dır. Möh  tə 
rəm Pre  zi  den  ti  mi  zin be  lə ya  naş  ma 
tər  zi onun si  ya  si li  der xa  rak  te  ri  ni 
vur  ğu  la  maq  da, ye  rit  di  yi kur  sun al 
ter  na  tiv  siz  li  yi  ni bir da  ha təs  diq  lə 
mək  də  dir.

RİFAH

sı üçün mün  tə  zəm iş  lər gö  rür. Tək  cə 
2018ci il  də 5903 məc  bu  ri köç  kün 
ailə  si ye  ni mən  zil  lə  rə kö  çü  rül  müş 
dür. Hə  min il şə  hid ailə  lə  ri və Qa  ra 
bağ mü  ha  ri  bə  si əlil  lə  ri 626 mən  zil  lə 
tə  min edil  miş, 2019cu il  də isə on  la  ra 
800ə ya  xın mən  zi  lin ve  ril  mə  si nə  zər
 də tu  tul  muş  dur. Öl  kə  də 100dən ar 
tıq ye  ni qə  sə  bə sa  lı  nıb və bu iş da 
vam et  di  ri  lir.

Prezident İl  ham Əli  yev şi  mal böl
 gə  sin  də baş ve  rən zəl  zə  lə  dən son  ra 
çə  tin və  ziy  yət  də olan in  san  la  ra da 
yaq olub, Şa  ma  xı  da, Bey  lə  qan  da, 
Sum  qa  yıt  da və  tən  daş  lar  la sə  mi  mi 
gö  rüş  lər ke  çi  rib, prob  lem  lə  ri  ni din 
lə  yib. Bü  tün bun  lar Pre  zi  den  tin xal 
qın ri  fa  hı  nın yük  səl  mə  si  nə yö  nə  lən 
si  ya  sə  ti  nin konkret gözlə görünən  
tə  za  hü  rü  dür.

İl  ham Əli  ye  vin mü  sa  hi  bə  lə  ri  nin 
və çı  xış  la  rı  nın əsas ma  hiy  yə  ti  ni də 
məhz bu is  la  hat  la  rın ge  di  şi  nin təh  li  li 
ki  mi sə  ciy  yə  lən  dir  mək olar. Mət 
buatın du  ru  mun  dan so  sialiq  ti  sa  di 
və  ziy  yə  tə, lo  kal plan  lar  dan qlo  bal 
la  yi  hə  lə  rə, döv  lətvə  tən  daş mü  na  si 
bət  lə  rin  dən hər  bi qu  ru  cu  lu  ğa qə  dər, 
bir söz  lə, cə  miy  yə  tin və döv  lə  tin bü 
tün sa  hə  lə  ri üz  rə yığ  cam, am  ma mü 
fəs  səl ba  xış  la  rı  nı açıq  la  yan öl  kə rəh 
bə  ri  nin bir fik  ri bu mü  la  hi  zə  lə  ri 
konk  ret  ləş  dir  di: Azər  bay  can  da apa 
rı  lan is  la  hat  lar han  sı  sa is  ti  qa  mət  lər 
üz  rə və müəy  yən mər  hə  lə üçün de 
yil, ək  si  nə, on  lar da  vam  lı sis  tem is  la
 hat  la  rı  dır.

Döv  lət baş  çı  sı  nın “da  ha güc  lü, da 
ha in  ki  şaf edən Azər  bay  can, da  ha ri 
fah  lı və  tən  daş” kon  sep  si  ya  sı  nı hə  ya 

ta ke  çir  mə  li olan ha  ki  miy  yət ins  ti  tut
 la  rı da məhz bu ye  ni si  tuasi  ya  ya uy 
ğun tək  mil  ləş  di  ri  lir, st  ruk  tur is  la  hat 
la  rı  nın tər  kib his  sə  si  nə çev  ri  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin 7 fev  ral 2019cu il ta  rix  li 
“Əmək pen  si  ya  la  rı  nın sı  ğor  ta his  sə 
si  nin in  deks  ləş  di  ril  mə  si haq  qın  da” 
Sə  rən  ca  mı ilə 2019cu il  də bü  tün növ 
əmək pen  si  ya  la  rı  nın sı  ğor  ta his  sə  si 
nin ar  tı  rıl  ma  sı tə  min edi  lib. Mi  ni 
mum əmək haq  qı məb  lə  ği  nin 50 ma 
nat ar  tı  rı  la  raq 130 ma  nat  dan 180 ma 
na  ta çat  dı  rıl  ma  sı 600 mi  nə  dək in  sa  nı 
əha  tə edə  cək və bu  nun  la bağ  lı döv  lət 
büd  cə  sin  dən il  lik 400 mil  yon ma  nat 
və  sait yö  nəl  di  lə  cək  dir. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 14 fev  ral 
2019cu il ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə döv  lət 
büd  cə  si  nin və  saiti he  sa  bı  na dok  to 
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rant  la  ra, ali təh  sil, or  ta ix  ti  sas və pe  şə 
təh  si  li müəs  si  sə  lə  rin  də, həm  çi  nin 
Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de  mi 
ya  sı  nın ma  gist  ra  tu  ra sə  viy  yə  sin  də 
təh  sil alan tə  lə  bə  lə  rə tə  qaüd  lər or  ta 
he  sab  la 20% ar  tı  rı  lıb. Bu sə  rən  cam 
600ə ya  xın dok  to  ran  tı və 110 min 
dən ar  tıq tə  lə  bə  ni əha  tə edə  cək  dir.

İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə son 
bir il  də öl  kə  də tu  rizm sə  na  ye  si  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı, yük  sək key  fiy 
yət  li və rə  qa  bə  tə da  vam  lı tu  rizm 
xid  mət  lə  ri  nin tə  min edil  mə  si məq 
sə  di ilə əsas  lı is  la  hat  lar və mü  hüm 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. Tu 
rizm və döv  lət qo  ruq  la  rı  nın əra  zi  lə
 rin  də yer  lə  şən ta  rix və mə  də  niy  yət 
abi  də  lə  ri  nin qo  run  ma  sı sa  hə  sin  də 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
si məq  sə  di ilə 2018ci ilin sent  yabr 
ayın  da Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Döv  lət Tu  rizm Agent  li  yi ya  ra 
dıl  mış  dır. Əl  ve  riş  li biz  nes və in  ves
 ti  si  ya mü  hi  ti nə  ti  cə  sin  də Ba  kı  da və 
re  gion  lar  da yük  sək stan  dart  la  ra ca 
vab ve  rən tu  rizm müəs  si  sə  lə  ri 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış  dır.

2018ci il  də Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və  tən 
daş  la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va  si  ya 
lar Agent  li  yi  nin İmiş  li ra  yo  nun  da və 

Şə  ki şə  hə  rin  də ye  ni mər  kəz  lə  ri is  ti  fa
 də  yə ve  ril  miş, 2019cu il  də isə re 
gion  lar  da bu cür 5 mər  kə  zin fəaliy 
yə  tə baş  la  ma  sı nə  zər  də tu  tul  muş  dur. 
Öl  kə baş  çı  sı 2018ci ilin av  qus  tun  da 
əha  li  nin məş  ğul  lu  ğu, əmək və so  sial 
mü  da  fiəsi ilə bağ  lı çe  vik və in  no  va  tiv 
xid  mət  lər gös  tə  ril  mə  si üçün Əmək 
və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na  zir  li
 yi  nin nəz  din  də Da  ya  nıq  lı və Ope  ra 
tiv So  sial Tə  mi  nat Agent  li  yi  ni (DOST) 
ya  rat  mış  dır.

Döv  lə  ti  mi  zin im  kan  la  rı ge  niş  lən 
dik  cə da  xi  li si  ya  sə  tin əsas is  ti  qa  mət 
lə  rin  dən olan so  sial si  ya  sət, elə  cə də 
əha  li  nin ri  fah ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl 
ma  sı  na yö  nə  lən təd  bir  lər özü  nü da 
ha qa  ba  rıq şə  kil  də, gü  nün tə  ləb  lə  rin 
dən irə  li gə  lən for  ma və məz  mun  da 
gös  tər  mə  yə baş  la  yır.

İl  ham Əli  ye  vin “Əha  li  nin so  sial 
mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə 
sin  də əla  və təd  bir  lər haq  qın  da” 25 
fev  ral 2019cu il ta  rix  li Sə  rən  ca  mı isə 
əha  li qrup  la  rı  nın, qay  ğı  ya eh  ti  ya  cı 
olan şəxs  lə  rin ma  raq və mə  na  fe  lə  ri 
nin tə  mi  na  tı  na komp  leks ya  naş  ma 
ba  xı  mın  dan son də  rə  cə dol  ğun və 
əha  tə  li döv  lət sə  nə  di  dir.

Cə  nab Pre  zi  den  tin 2019cu il is  la 
hat  la  rı  nın ge  niş  li  yi  ni gös  tə  rən ən 

müx  tə  lif mə  qam  la  rı vur  ğu  la  maq 
müm  kün  dür. Yu  xa  rı  da qeyd et  dik  lə
 rim so  sial tə  mi  nat pa  ke  ti  nin ay  rıay  rı 
his  sə  lə  ri ki  mi diq  qət çək  mək  də  dir. 
An  caq is  la  hat və  tən  daş  la  rı  mı  zın yal 
nız mad  di ri  fah ha  lı  nın yax  şı  laş  dı  rıl 
ma  sı  nı, yə  ni əmək haq  qı, tə  qaüd və 
müavi  nət  lə  rin ar  tı  rıl  ma  sı  nı yox, on 
la  rın sı  xın  tı  la  rı  nın ara  dan qal  dı  rıl  ma
 sı  nı nə  zər  də tu  tur.

Heç şüb  hə  siz, öl  kə baş  çı  sı  nın fər
 man və sə  rən  cam  la  rı ümu  mən və 
tən  daş məm  nun  lu  ğu  nun da  ha da 
ar  tı  rıl  ma  sı  na he  sab  la  nıb. Bə  li, Pre 
zi  dent üçün və  tən  daş məm  nun  lu  ğu 
son də  rə  cə va  cib  dir. Bu  nu is  tər döv
 lət si  ya  sə  ti  nin ay  rıay  rı mə  qam  la  rı 
na ay  dın  lıq gə  ti  rər  kən, is  tər  sə də 
döv  lət ida  rə  çi  li  yi  nin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si  nə cavabdeh şəxs  lə  rin mə  su 
liy  yət  li  li  yi ilə bağ  lı ça  ğı  rış  lar edər 
kən xü  su  si vur  ğu  la  yıb. Nə  zə  rə alaq 
ki, öl  kə rəh  bə  ri so  sial is  la  hat  lar  la 
pa  ra  lel şə  kil  də st  ruk  tur is  la  hat  la  rı 
da apar  maq  da  dır. Bun  lar birbi  ri  ni 
ta  mam  la  yan ad  dım  lar  dır. Möh  tə 
rəm Pre  zi  den  ti  mi  zin be  lə ya  naş  ma 
tər  zi onun si  ya  si li  der xa  rak  te  ri  ni 
vur  ğu  la  maq  da, ye  rit  di  yi kur  sun al 
ter  na  tiv  siz  li  yi  ni bir da  ha təs  diq  lə 
mək  də  dir.

RİFAH

sı üçün mün  tə  zəm iş  lər gö  rür. Tək  cə 
2018ci il  də 5903 məc  bu  ri köç  kün 
ailə  si ye  ni mən  zil  lə  rə kö  çü  rül  müş 
dür. Hə  min il şə  hid ailə  lə  ri və Qa  ra 
bağ mü  ha  ri  bə  si əlil  lə  ri 626 mən  zil  lə 
tə  min edil  miş, 2019cu il  də isə on  la  ra 
800ə ya  xın mən  zi  lin ve  ril  mə  si nə  zər
 də tu  tul  muş  dur. Öl  kə  də 100dən ar 
tıq ye  ni qə  sə  bə sa  lı  nıb və bu iş da 
vam et  di  ri  lir.

Prezident İl  ham Əli  yev şi  mal böl
 gə  sin  də baş ve  rən zəl  zə  lə  dən son  ra 
çə  tin və  ziy  yət  də olan in  san  la  ra da 
yaq olub, Şa  ma  xı  da, Bey  lə  qan  da, 
Sum  qa  yıt  da və  tən  daş  lar  la sə  mi  mi 
gö  rüş  lər ke  çi  rib, prob  lem  lə  ri  ni din 
lə  yib. Bü  tün bun  lar Pre  zi  den  tin xal 
qın ri  fa  hı  nın yük  səl  mə  si  nə yö  nə  lən 
si  ya  sə  ti  nin konkret gözlə görünən  
tə  za  hü  rü  dür.

İl  ham Əli  ye  vin mü  sa  hi  bə  lə  ri  nin 
və çı  xış  la  rı  nın əsas ma  hiy  yə  ti  ni də 
məhz bu is  la  hat  la  rın ge  di  şi  nin təh  li  li 
ki  mi sə  ciy  yə  lən  dir  mək olar. Mət 
buatın du  ru  mun  dan so  sialiq  ti  sa  di 
və  ziy  yə  tə, lo  kal plan  lar  dan qlo  bal 
la  yi  hə  lə  rə, döv  lətvə  tən  daş mü  na  si 
bət  lə  rin  dən hər  bi qu  ru  cu  lu  ğa qə  dər, 
bir söz  lə, cə  miy  yə  tin və döv  lə  tin bü 
tün sa  hə  lə  ri üz  rə yığ  cam, am  ma mü 
fəs  səl ba  xış  la  rı  nı açıq  la  yan öl  kə rəh 
bə  ri  nin bir fik  ri bu mü  la  hi  zə  lə  ri 
konk  ret  ləş  dir  di: Azər  bay  can  da apa 
rı  lan is  la  hat  lar han  sı  sa is  ti  qa  mət  lər 
üz  rə və müəy  yən mər  hə  lə üçün de 
yil, ək  si  nə, on  lar da  vam  lı sis  tem is  la
 hat  la  rı  dır.

Döv  lət baş  çı  sı  nın “da  ha güc  lü, da 
ha in  ki  şaf edən Azər  bay  can, da  ha ri 
fah  lı və  tən  daş” kon  sep  si  ya  sı  nı hə  ya 

ta ke  çir  mə  li olan ha  ki  miy  yət ins  ti  tut
 la  rı da məhz bu ye  ni si  tuasi  ya  ya uy 
ğun tək  mil  ləş  di  ri  lir, st  ruk  tur is  la  hat 
la  rı  nın tər  kib his  sə  si  nə çev  ri  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin 7 fev  ral 2019cu il ta  rix  li 
“Əmək pen  si  ya  la  rı  nın sı  ğor  ta his  sə 
si  nin in  deks  ləş  di  ril  mə  si haq  qın  da” 
Sə  rən  ca  mı ilə 2019cu il  də bü  tün növ 
əmək pen  si  ya  la  rı  nın sı  ğor  ta his  sə  si 
nin ar  tı  rıl  ma  sı tə  min edi  lib. Mi  ni 
mum əmək haq  qı məb  lə  ği  nin 50 ma 
nat ar  tı  rı  la  raq 130 ma  nat  dan 180 ma 
na  ta çat  dı  rıl  ma  sı 600 mi  nə  dək in  sa  nı 
əha  tə edə  cək və bu  nun  la bağ  lı döv  lət 
büd  cə  sin  dən il  lik 400 mil  yon ma  nat 
və  sait yö  nəl  di  lə  cək  dir. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 14 fev  ral 
2019cu il ta  rix  li sə  rən  ca  mı ilə döv  lət 
büd  cə  si  nin və  saiti he  sa  bı  na dok  to 
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Xü  su  si ola  raq İl  ham Əli  yev tə  rə
 fin  dən 10 fev  ral 2017ci il ta  rix  də 
cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di  ril 
mə  si ilə bağ  lı ve  ril  miş sə  rən  ca  mı 
qeyd et  mək is  tər  dim. Hə  min sə 
rən  cam cə  nab Pre  zi  den  tin hu  ma 
nist si  ya  sə  ti  nin növ  bə  ti tə  za  hü  rü 
idi və ey  ni za  man  da, öz kon  sep 
tual  lı  ğı  na gö  rə hü  qu  qi is  la  hat  la  rın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si sa  hə  sin  də, de 
mək olar ki, ye  ni bir mər  hə  lə  nin 
baş  lan  ğı  cı  nı qoy  du. Bu sə  rən  cam 
da həm qa  nun  ve  ri  ci  lik, həm də 
prak  tik sa  hə  də bir çox tap  şı  rıq  lar 
və töv  si  yə  lər ve  ril  miş  di ki, bu töv 
si  yə  lə  rin də ic  ra  sı çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Ci  na  yət 
Mə  cəl  lə  si  nə də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si 
ni eh  ti  va edən bö  yük həcm  də bir 
la  yi  hə ha  zır  lan  mış və Mil  li Məc  li 
sin 2017ci ilin pa  yız ses  si  ya  sı  nın 

ple  nar ic  la  sın  da qə  bul olun  muş 
dur. 

Həm  çi  nin iq  ti  sa  di fəaliy  yət sa 
hə  si  nə xü  su  si diq  qət ay  rıl  mış  dır. 
Bu sa  hə  də bir sı  ra ci  na  yət  lə  rin dek
 ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  zə  rər  çək  miş 
şəxs  lə ba  rış  maq  la və zi  ya  nın ödə 
nil  mə  si şər  ti ilə ci  na  yət mə  su  liy  yə 
tin  dən aza  det  mə  ni nə  zər  də tu  tan 
də  yi  şik  lik  lər edil  miş  dir. Bu də  yi 
şik  lik  lə  rin ma  hiy  yə  ti  nə gö  rə, mü 
ba  hi  sə  lə  rin məh  kə  mə  dən kə  nar 
həl  li  ni nə  zər  də tu  tan me  xa  nizm 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  də öz ək  si  ni tap  mış 
dır.

Pre  zi  den  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik tə 
şəb  bü  sü qay  da  sın  da təq  dim edil 
miş və Mil  li Məc  li  sin 29 mart 2019
cu il ta  rix  li ic  la  sın  da qə  bul olun 
muş “Me  diasi  ya haq  qın  da” Qa  nun 
da öz növ  bə  sin  də sa  hib  kar  lıq sa  hə

 sin  də ya  ran  mış mü  ba  hi  sə  lə  rin, o 
cüm  lə  dən ailə, əmək və in  zi  ba  ti 
hü  quq mü  na  si  bət  lə  rin  dən irə  li gə 
lən mü  ba  hi  sə  lə  rin bey  nəl  xalq təc 
rü  bə  yə uy  ğun ola  raq məh  kə  mə  dən 
kə  nar al  ter  na  tiv həl  li  ni me  diato 
run, yə  ni va  si  tə  çi  nin kö  mə  yi ilə 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tən  zim  lə  yə 
cək.

Bü  tün qeyd edi  lən  lə  rin da  va  mı 
ola  raq cə  nab Pre  zi  dent tə  rə  fin  dən 
im  za  lan  mış “Məh  kə  məhü  quq sis 
te  min  də is  la  hat  la  rın də  rin  ləş  di  ril 
mə  si haq  qın  da” 3 ap  rel 2019cu il 
ta  rix  li Fər  man isə is  la  hat  la  rın ar  tıq 
key  fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  yə keç  mə
 si  ni şərt  lən  dir  miş, məh  kə  məhü 
quq or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  də şəf 
faf  lı  ğın, ef  fek  tiv  li  yin ar  tı  rıl  ma  sı, 
ne  qa  tiv hal  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma
 sı və bu fəaliy  yə  tin müasir tə  ləb  lər 

TƏRƏQQİ

Məhkəmə-hüquq sistemində 
islahatlar dərinləşir

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, son il 
lər  də apa  rı  lan əha  tə  li iq  ti  sa  di is  la 
hat  lar məhz hü  qu  qi is  la  hat  lar  la 
mü  şa  yiət olun  muş  dur. İlk növ  bə 
də hə  min is  la  hat  la  rı real  laş  dır  ma 
ğa im  kan ve  rən hü  qu  qi ba  za həm 
ye  ni nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  la  rın qə 
bul edil  mə  si, həm də möv  cud qa 
nun  ve  ri  ci  li  yə də  yi  şik  lik  lər olun 
ma  sı yo  lu ilə müm  kün  dür. Be  lə ki, 
yük  sək iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı şərt  lən  di 
rən amil  lər  dən bi  ri hü  quq sis  te  mi 
nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  dir. Yə  ni iq  ti
 sa  di in  ki  şa  fı hü  qu  qi is  la  hat  lar  la 
pa  ra  lel hə  ya  ta ke  çi  rən, birbi  ri  ni ta 
mam  la  yan ya  naş  ma or  ta  ya qo  yul 
duq  da hə  min döv  lət  lər  də həm iq  ti
 sa  di in  ki  şaf, həm də in  san  la  rın ri  fa
 hı da  ya  nıq  lı olur.

Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Dün  ya Ban  kı 
nın “Duin Biz  nes2019” (“Doing 
Bu  si  ness2019”) he  sa  ba  tın  da Azər 
bay  can dün  ya  nın 10 ən is  la  hat  çı 
döv  lə  ti si  ya  hı  sı  na da  xil edi  lə  rək ən 
çox is  la  hat apa  ran öl  kə elan edil 
miş  dir.

Son il  lər tət  biq olu  nan məh  kə 
məhü  quq is  la  hat  la  rı İl  ham Əli  yev 

tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat 
lar kon  sep  si  ya  sı  nın ay  rıl  maz tər  kib 
his  sə  si  ni təş  kil edir. Bu  nun  la əla qə
dar cə  nab Pre  zi  den  tin son il  lər  də 
hü  quq is  la  hat  la  rı ilə bağ  lı im  za  la 
dı  ğı fər  man və sə  rən  cam  lar ol  duq 
ca mü  tə  rəq  qi  dir. Be  lə ki, hə  min sə 
nəd  lər  də hər han  sı bir sa  hə  də möv
 cud olan ça  tış  maz  lıq  lar, on  la  rın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün konk  ret 
təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si ba  rə  də tap  şı
 rıq  lar, töv  si  yə  lər və qar  şı  ya qo  yu 
lan ye  ni məq  səd  lər ol  duq  ca əhə 
miy  yət  li  dir.

2014cü il  də döv  lət baş  çı  sı  nın fər
 ma  nı ilə ya  ra  dı  lan “Elekt  ron məh 
kə  mə” in  for  ma  si  ya sis  te  mi be  lə təd
 bir  lə  rin nü  mu  nə  lə  rin  dən bi  ri  dir. Bu 
sis  tem məh  kə  mə  lər  də şəf  faf  lı  ğın ar 
tı  rıl  ma  sı  nı, pro  ses  sual hə  rə  kət  lə  rin 
iz  lə  nil  mə  si  ni, mə  lu  mat  la  rın sis  tem 
ləş  di  ril  miş şə  kil  də sax  la  nıl  ma  sı  nı, 
əri  zə, şi  ka  yət və di  gər sə  nəd  lə  rin 
elekt  ron for  ma  da qə  bu  lu  nu və 
ümu  mi ola  raq məh  kə  mə  lə  rin fəaliy
 yə  tin  də in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la 
rı  nın tət  bi  qi  ni və sə  mə  rə  li  li  yin ar  tı 
rıl  ma  sı  nı tə  min et  di.

Əli Hüseynli
Milli Məclisin Hüquq siyasəti və

dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  la  rın nə  ti  cə  si  dir ki, öl  kə  miz bü  tün sa 
hə  lər  də sü  rət  lə in  ki  şaf edə  rək, mi  sil  siz uğur  lar qa  za  nır.
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Xü  su  si ola  raq İl  ham Əli  yev tə  rə
 fin  dən 10 fev  ral 2017ci il ta  rix  də 
cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di  ril 
mə  si ilə bağ  lı ve  ril  miş sə  rən  ca  mı 
qeyd et  mək is  tər  dim. Hə  min sə 
rən  cam cə  nab Pre  zi  den  tin hu  ma 
nist si  ya  sə  ti  nin növ  bə  ti tə  za  hü  rü 
idi və ey  ni za  man  da, öz kon  sep 
tual  lı  ğı  na gö  rə hü  qu  qi is  la  hat  la  rın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si sa  hə  sin  də, de 
mək olar ki, ye  ni bir mər  hə  lə  nin 
baş  lan  ğı  cı  nı qoy  du. Bu sə  rən  cam 
da həm qa  nun  ve  ri  ci  lik, həm də 
prak  tik sa  hə  də bir çox tap  şı  rıq  lar 
və töv  si  yə  lər ve  ril  miş  di ki, bu töv 
si  yə  lə  rin də ic  ra  sı çər  çi  və  sin  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Ci  na  yət 
Mə  cəl  lə  si  nə də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si 
ni eh  ti  va edən bö  yük həcm  də bir 
la  yi  hə ha  zır  lan  mış və Mil  li Məc  li 
sin 2017ci ilin pa  yız ses  si  ya  sı  nın 

ple  nar ic  la  sın  da qə  bul olun  muş 
dur. 

Həm  çi  nin iq  ti  sa  di fəaliy  yət sa 
hə  si  nə xü  su  si diq  qət ay  rıl  mış  dır. 
Bu sa  hə  də bir sı  ra ci  na  yət  lə  rin dek
 ri  mi  nal  laş  dı  rıl  ma  sı  zə  rər  çək  miş 
şəxs  lə ba  rış  maq  la və zi  ya  nın ödə 
nil  mə  si şər  ti ilə ci  na  yət mə  su  liy  yə 
tin  dən aza  det  mə  ni nə  zər  də tu  tan 
də  yi  şik  lik  lər edil  miş  dir. Bu də  yi 
şik  lik  lə  rin ma  hiy  yə  ti  nə gö  rə, mü 
ba  hi  sə  lə  rin məh  kə  mə  dən kə  nar 
həl  li  ni nə  zər  də tu  tan me  xa  nizm 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  də öz ək  si  ni tap  mış 
dır.

Pre  zi  den  tin qa  nun  ve  ri  ci  lik tə 
şəb  bü  sü qay  da  sın  da təq  dim edil 
miş və Mil  li Məc  li  sin 29 mart 2019
cu il ta  rix  li ic  la  sın  da qə  bul olun 
muş “Me  diasi  ya haq  qın  da” Qa  nun 
da öz növ  bə  sin  də sa  hib  kar  lıq sa  hə

 sin  də ya  ran  mış mü  ba  hi  sə  lə  rin, o 
cüm  lə  dən ailə, əmək və in  zi  ba  ti 
hü  quq mü  na  si  bət  lə  rin  dən irə  li gə 
lən mü  ba  hi  sə  lə  rin bey  nəl  xalq təc 
rü  bə  yə uy  ğun ola  raq məh  kə  mə  dən 
kə  nar al  ter  na  tiv həl  li  ni me  diato 
run, yə  ni va  si  tə  çi  nin kö  mə  yi ilə 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  ni tən  zim  lə  yə 
cək.

Bü  tün qeyd edi  lən  lə  rin da  va  mı 
ola  raq cə  nab Pre  zi  dent tə  rə  fin  dən 
im  za  lan  mış “Məh  kə  məhü  quq sis 
te  min  də is  la  hat  la  rın də  rin  ləş  di  ril 
mə  si haq  qın  da” 3 ap  rel 2019cu il 
ta  rix  li Fər  man isə is  la  hat  la  rın ar  tıq 
key  fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  yə keç  mə
 si  ni şərt  lən  dir  miş, məh  kə  məhü 
quq or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  də şəf 
faf  lı  ğın, ef  fek  tiv  li  yin ar  tı  rıl  ma  sı, 
ne  qa  tiv hal  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma
 sı və bu fəaliy  yə  tin müasir tə  ləb  lər 

TƏRƏQQİ

Məhkəmə-hüquq sistemində  
islahatlar dərinləşir

Qeyd et  mək is  tər  dim ki, son il 
lər  də apa  rı  lan əha  tə  li iq  ti  sa  di is  la 
hat  lar məhz hü  qu  qi is  la  hat  lar  la 
mü  şa  yiət olun  muş  dur. İlk növ  bə 
də hə  min is  la  hat  la  rı real  laş  dır  ma 
ğa im  kan ve  rən hü  qu  qi ba  za həm 
ye  ni nor  ma  tiv hü  qu  qi akt  la  rın qə 
bul edil  mə  si, həm də möv  cud qa 
nun  ve  ri  ci  li  yə də  yi  şik  lik  lər olun 
ma  sı yo  lu ilə müm  kün  dür. Be  lə ki, 
yük  sək iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı şərt  lən  di 
rən amil  lər  dən bi  ri hü  quq sis  te  mi 
nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  dir. Yə  ni iq  ti
 sa  di in  ki  şa  fı hü  qu  qi is  la  hat  lar  la 
pa  ra  lel hə  ya  ta ke  çi  rən, birbi  ri  ni ta 
mam  la  yan ya  naş  ma or  ta  ya qo  yul 
duq  da hə  min döv  lət  lər  də həm iq  ti
 sa  di in  ki  şaf, həm də in  san  la  rın ri  fa
 hı da  ya  nıq  lı olur.

Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Dün  ya Ban  kı 
nın “Duin Biz  nes2019” (“Doing 
Bu  si  ness2019”) he  sa  ba  tın  da Azər 
bay  can dün  ya  nın 10 ən is  la  hat  çı 
döv  lə  ti si  ya  hı  sı  na da  xil edi  lə  rək ən 
çox is  la  hat apa  ran öl  kə elan edil 
miş  dir.

Son il  lər tət  biq olu  nan məh  kə 
məhü  quq is  la  hat  la  rı İl  ham Əli  yev 

tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat 
lar kon  sep  si  ya  sı  nın ay  rıl  maz tər  kib 
his  sə  si  ni təş  kil edir. Bu  nun  la əla qə
dar cə  nab Pre  zi  den  tin son il  lər  də 
hü  quq is  la  hat  la  rı ilə bağ  lı im  za  la 
dı  ğı fər  man və sə  rən  cam  lar ol  duq 
ca mü  tə  rəq  qi  dir. Be  lə ki, hə  min sə 
nəd  lər  də hər han  sı bir sa  hə  də möv
 cud olan ça  tış  maz  lıq  lar, on  la  rın 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı üçün konk  ret 
təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si ba  rə  də tap  şı
 rıq  lar, töv  si  yə  lər və qar  şı  ya qo  yu 
lan ye  ni məq  səd  lər ol  duq  ca əhə 
miy  yət  li  dir.

2014cü il  də döv  lət baş  çı  sı  nın fər
 ma  nı ilə ya  ra  dı  lan “Elekt  ron məh 
kə  mə” in  for  ma  si  ya sis  te  mi be  lə təd
 bir  lə  rin nü  mu  nə  lə  rin  dən bi  ri  dir. Bu 
sis  tem məh  kə  mə  lər  də şəf  faf  lı  ğın ar 
tı  rıl  ma  sı  nı, pro  ses  sual hə  rə  kət  lə  rin 
iz  lə  nil  mə  si  ni, mə  lu  mat  la  rın sis  tem 
ləş  di  ril  miş şə  kil  də sax  la  nıl  ma  sı  nı, 
əri  zə, şi  ka  yət və di  gər sə  nəd  lə  rin 
elekt  ron for  ma  da qə  bu  lu  nu və 
ümu  mi ola  raq məh  kə  mə  lə  rin fəaliy
 yə  tin  də in  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la 
rı  nın tət  bi  qi  ni və sə  mə  rə  li  li  yin ar  tı 
rıl  ma  sı  nı tə  min et  di.

Əli Hüseynli
Milli Məclisin Hüquq siyasəti və

dövlət quruculuğu komitəsinin sədri

Azər  bay  ca  nın döv  lət baş  çı  sı Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la  hat  la  rın nə  ti  cə  si  dir ki, öl  kə  miz bü  tün sa 
hə  lər  də sü  rət  lə in  ki  şaf edə  rək, mi  sil  siz uğur  lar qa  za  nır.
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ilə bağ  lı ya  ra  nan mü  ba  hi  sə  lə  rə, ha 
be  lə sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti ilə əla 
qə  dar di  gər mə  sə  lə  lə  rə dair iş  lər 
üz  rə ix  ti  sas  laş  mış məh  kə  mə  nin ya 
ra  dıl  ma  sı ba  rə  də tap  şı  rıq  lar ve  ri 
lib. He  sab edi  rik ki, bu, məh  kə  mə
hü  quq sa  hə  sin  də çox bö  yük müs 
bət də  yi  şik  lik  lə  rə sə  bəb ola  caq.

Biz təh  lil et  sək, gö  rə bi  lə  rik ki, 
nə MDByə üzv olan döv  lət  lər  də, 
nə də di  gər döv  lət  lər  də öl  kə baş  çı 
sı  nın fər  man və sə  rən  cam  la  rın  da 
bir  ba  şa öz na  ra  hat  lı  ğı  nı ifa  də et 
mə  si, hər bir sa  hə  yə ay  rı  lıq  da bu 
qə  dər diq  qət ye  tir  mə  si prak  ti  ka  sı 
möv  cud de  yil.

Bü  tün bun  lar onu gös  tə  rir ki, 
hə  qi  qə  tən, möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev sa  də in  sa  na  bu öl  kə 
də fəaliy  yət gös  tə  rən, onun iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da zəh  mət çə  kən və müəy
 yən prob  lem  lər  lə üz  lə  şən şəxs  lə  rə 
çox bö  yük diq  qət  lə ya  na  şır.

Son 15 il  də döv  lə  ti  miz tə  rə  fin 
dən qa  za  nıl  mış nailiy  yət  lər öl  kə 
rəh  bə  ri  nin həm məh  kə  məhü  quq 
sa  hə  sin  də, həm də bü  töv  lük  də 

döv  lət ida  rə  çi  li  yin  də tət  biq et  di  yi 
ya  naş  ma  nın sə  mə  rə  li və düz  gün 
ol  ma  sı  nı bir da  ha təs  diq edir. Əmi
 nik  ki, apa  rı  lan is  la  hat  lar gə  lə  cək 

də də bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı  nı, iq  ti  sa 
diy  ya  tın da  ha da güc  lən  mə  si  ni və 
və  tən  daş ri  fa  hı  nın art  ma  sı  nı tə  min 
edə  cək  dir.

TƏRƏQQİ

sə  viy  yə  sin  də qu  rul  ma  sı üçün “yol 
xə  ri  tə  si” ol  muş  dur. Hə  min fər  ma 
nın gi  riş his  sə  sin  də məh  kə  məhü 
quq or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  nə dair 
qar  şı  ya qo  yu  lan məq  səd  lər sis  tem  li 
şə  kil  də gös  tə  ri  lir və bu  na uy  ğun 
ola  raq hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li olan təd 
bir  lər müəy  yən edi  lir.

Fər  man  da əda  lət mü  ha  ki  mə  si 
nin sə  mə  rə  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və 
məh  kə  mə fəaliy  yə  ti  nin tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si üz  rə çox  say  lı mü  tə  rəq  qi 
təd  bir  lər  lə ya  na  şı, məh  kə  mə  lə  rin 
fəaliy  yə  ti  nə mü  da  xi  lə  nin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı me  xa  nizm  lə  ri  nin tək  mil 
ləş  di  ril  mə  si və be  lə mü  da  xi  lə  yə gö 
rə mə  su  liy  yə  tin ar  tı  rıl  ma  sı ba  rə  də 
konk  ret tap  şı  rıq və töv  si  yə  lər 
müəy  yən edil  miş  dir. 

Ey  ni za  man  da, əv  vəl  ki fər  man 
və sə  rən  cam  lar  da öz ək  si  ni tap  mış 
cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di  ril 
mə  si və ci  na  yət  lə  rin dek  ri  mi  nal  laş 
dı  rıl  ma  sı üz  rə təd  bir  lə  ri da  vam et 
dir  mək, fi  zi  ki və hü  qu  qi şəxs  lə  rin 
“Elekt  ron məh  kə  mə” in  for  ma  si  ya 
sis  te  min  dən is  ti  fa  də  si  nin təş  vi  qi 
üçün təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si də bu 
fər  man  da ək  si  ni tap  mış  dır. Həm  çi 
nin me  diasi  ya pro  se  si  nin tət  bi  qi ilə 
bağ  lı maarif  lən  dir  mə və təş  vi  qat 
təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ba 
rə  də də tap  şı  rıq ve  ril  miş  dir.

Fər  man  da məh  kə  məhü  quq sis 
te  min  də is  la  hat  la  rın də  rin  ləş  di  ril 
mə  si, xü  su  sən sa  hib  kar  lıq  la bağ  lı 
mə  sə  lə  lə  rin məh  kə  mə  lər  də da  ha 
sü  rət  li və sə  mə  rə  li həl  li  nin tə  min 
edil  mə  si cə  nab Pre  zi  den  tin diq  qə 
tin  də olub. Be  lə ki, sa  hib  kar  la  rın 
məh  kə  mə  yə mü  ra  ciət im  kan  la  rı  nın 
asan  laş  dı  rıl  ma  sını və on  lar  la bağ  lı 
mü  ba  hi  sə  lə  rə mü  va  fiq sa  hə  də da  ha 
də  rin hü  qu  qi bi  lik və təc  rü  bə  si olan 
ha  kim  lər tə  rə  fin  dən ba  xıl  ma  sı  nı tə 
min et  mək məq  sə  di ilə ver  gi və 
göm  rük ödə  niş  lə  ri, məc  bu  ri döv  lət 
so  sial sı  ğor  ta haq  la  rı  nın ödə  nil  mə  si 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin “Məh kə məhü quq sis te min də is la hat la rın də rin ləş di ril mə si haq
qın da” Fər ma nın dan irə li gə lən və zi fə lə rin tə xi rə sa lın ma dan ic ra sı nı tə min et mək məq sə di  
ilə Baş pro ku ror Za kir Qa ra lo vun sədr li yi ilə ge niş əmə liy yat mü şa vi rə si.  9 ap rel 2019cu il

Ədliyyə Nazirliyinin və Mətbuat Şurasının birgə təşkilatçılığı ilə Bakı şəhəri Nərimanov 
Rayon Məhkəməsində “Məhkəmə islahatlarında yeni mərhələ” mövzusunda brifinq.  
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ilə bağ  lı ya  ra  nan mü  ba  hi  sə  lə  rə, ha 
be  lə sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti ilə əla 
qə  dar di  gər mə  sə  lə  lə  rə dair iş  lər 
üz  rə ix  ti  sas  laş  mış məh  kə  mə  nin ya 
ra  dıl  ma  sı ba  rə  də tap  şı  rıq  lar ve  ri 
lib. He  sab edi  rik ki, bu, məh  kə  mə
hü  quq sa  hə  sin  də çox bö  yük müs 
bət də  yi  şik  lik  lə  rə sə  bəb ola  caq.

Biz təh  lil et  sək, gö  rə bi  lə  rik ki, 
nə MDByə üzv olan döv  lət  lər  də, 
nə də di  gər döv  lət  lər  də öl  kə baş  çı 
sı  nın fər  man və sə  rən  cam  la  rın  da 
bir  ba  şa öz na  ra  hat  lı  ğı  nı ifa  də et 
mə  si, hər bir sa  hə  yə ay  rı  lıq  da bu 
qə  dər diq  qət ye  tir  mə  si prak  ti  ka  sı 
möv  cud de  yil.

Bü  tün bun  lar onu gös  tə  rir ki, 
hə  qi  qə  tən, möh  tə  rəm Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev sa  də in  sa  na  bu öl  kə 
də fəaliy  yət gös  tə  rən, onun iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da zəh  mət çə  kən və müəy
 yən prob  lem  lər  lə üz  lə  şən şəxs  lə  rə 
çox bö  yük diq  qət  lə ya  na  şır.

Son 15 il  də döv  lə  ti  miz tə  rə  fin 
dən qa  za  nıl  mış nailiy  yət  lər öl  kə 
rəh  bə  ri  nin həm məh  kə  məhü  quq 
sa  hə  sin  də, həm də bü  töv  lük  də 

döv  lət ida  rə  çi  li  yin  də tət  biq et  di  yi 
ya  naş  ma  nın sə  mə  rə  li və düz  gün 
ol  ma  sı  nı bir da  ha təs  diq edir. Əmi
 nik  ki, apa  rı  lan is  la  hat  lar gə  lə  cək 

də də bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı  nı, iq  ti  sa 
diy  ya  tın da  ha da güc  lən  mə  si  ni və 
və  tən  daş ri  fa  hı  nın art  ma  sı  nı tə  min 
edə  cək  dir.

TƏRƏQQİ

sə  viy  yə  sin  də qu  rul  ma  sı üçün “yol 
xə  ri  tə  si” ol  muş  dur. Hə  min fər  ma 
nın gi  riş his  sə  sin  də məh  kə  məhü 
quq or  qan  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  nə dair 
qar  şı  ya qo  yu  lan məq  səd  lər sis  tem  li 
şə  kil  də gös  tə  ri  lir və bu  na uy  ğun 
ola  raq hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li olan təd 
bir  lər müəy  yən edi  lir.

Fər  man  da əda  lət mü  ha  ki  mə  si 
nin sə  mə  rə  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və 
məh  kə  mə fəaliy  yə  ti  nin tək  mil  ləş 
di  ril  mə  si üz  rə çox  say  lı mü  tə  rəq  qi 
təd  bir  lər  lə ya  na  şı, məh  kə  mə  lə  rin 
fəaliy  yə  ti  nə mü  da  xi  lə  nin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı me  xa  nizm  lə  ri  nin tək  mil 
ləş  di  ril  mə  si və be  lə mü  da  xi  lə  yə gö 
rə mə  su  liy  yə  tin ar  tı  rıl  ma  sı ba  rə  də 
konk  ret tap  şı  rıq və töv  si  yə  lər 
müəy  yən edil  miş  dir. 

Ey  ni za  man  da, əv  vəl  ki fər  man 
və sə  rən  cam  lar  da öz ək  si  ni tap  mış 
cə  za si  ya  sə  ti  nin hu  ma  nist  ləş  di  ril 
mə  si və ci  na  yət  lə  rin dek  ri  mi  nal  laş 
dı  rıl  ma  sı üz  rə təd  bir  lə  ri da  vam et 
dir  mək, fi  zi  ki və hü  qu  qi şəxs  lə  rin 
“Elekt  ron məh  kə  mə” in  for  ma  si  ya 
sis  te  min  dən is  ti  fa  də  si  nin təş  vi  qi 
üçün təd  bir  lə  rin gö  rül  mə  si də bu 
fər  man  da ək  si  ni tap  mış  dır. Həm  çi 
nin me  diasi  ya pro  se  si  nin tət  bi  qi ilə 
bağ  lı maarif  lən  dir  mə və təş  vi  qat 
təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si ba 
rə  də də tap  şı  rıq ve  ril  miş  dir.

Fər  man  da məh  kə  məhü  quq sis 
te  min  də is  la  hat  la  rın də  rin  ləş  di  ril 
mə  si, xü  su  sən sa  hib  kar  lıq  la bağ  lı 
mə  sə  lə  lə  rin məh  kə  mə  lər  də da  ha 
sü  rət  li və sə  mə  rə  li həl  li  nin tə  min 
edil  mə  si cə  nab Pre  zi  den  tin diq  qə 
tin  də olub. Be  lə ki, sa  hib  kar  la  rın 
məh  kə  mə  yə mü  ra  ciət im  kan  la  rı  nın 
asan  laş  dı  rıl  ma  sını və on  lar  la bağ  lı 
mü  ba  hi  sə  lə  rə mü  va  fiq sa  hə  də da  ha 
də  rin hü  qu  qi bi  lik və təc  rü  bə  si olan 
ha  kim  lər tə  rə  fin  dən ba  xıl  ma  sı  nı tə 
min et  mək məq  sə  di ilə ver  gi və 
göm  rük ödə  niş  lə  ri, məc  bu  ri döv  lət 
so  sial sı  ğor  ta haq  la  rı  nın ödə  nil  mə  si 

Pre zi dent İl ham Əli ye vin “Məh kə məhü quq sis te min də is la hat la rın də rin ləş di ril mə si haq
qın da” Fər ma nın dan irə li gə lən və zi fə lə rin tə xi rə sa lın ma dan ic ra sı nı tə min et mək məq sə di  
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tü  rü  lür və hər inək  dən 60007000 
litr süd sa  ğı  lır. Bu gös  tə  ri  ci  lər res 
pub  li  ka  mız üçün re  kord he  sab olu
 nur və qa  baq  cıl dün  ya öl  kə  lə  ri ilə 
rə  qa  bət apar  ma  ğa im  kan ve  rir.

Azər  bay  can  da aq  rar sa  hə  də hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən sis  tem  li təd  bir  lər sı 
ra  sın  da fer  mer  lə  rin risk  lə  ri  nin 
azal  dıl  ma  sın  da, is  teh  sa  lın sə  mə  rə 
li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sın  da, aq  rar sa  hə
 yə in  ves  ti  si  ya cəlb edil  mə  sin  də, 
ha  be  lə ye  ni tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya
 la  rın tət  bi  qin  də aq  rar sı  ğor  ta  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin xü  su  si əhə 
miy  yə  ti var  dır. Aq  rar sı  ğor  ta  nın 
tət  bi  qi və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
2016cı il 6 de  kabr ta  rix  li (1138 
nöm  rə  li) Fər  ma  nı ilə təs  diq olu  nan 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da 
kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın is 
teh  sa  lı  na və ema  lı  na dair St  ra  te  ji 
Yol Xə  ri  tə  si”ndə və “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da ma  liy  yə xid  mət 
lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na dair St  ra  te  ji Yol 
Xə  ri  tə  si”ndə də öz ək  si  ni tap  mış 
dır. Ey  ni za  man  da, “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
nın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı əla  və təd  bir  lər 
haq  qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 11 ap  rel 2017ci 
il ta  rix  li (2806 nöm  rə  li) Sə  rən  ca  mı 

nın ic  ra  sı  nın tə  min edil  mə  si məq 
sə  di ilə nə  zər  də tu  tu  lan təd  bir  lər 
dən bi  ri də ef  fek  tiv, da  ya  nıq  lı və 
sağ  lam kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı 
me  xa  niz  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

Bu  nun  la əla  qə  dar qeyd et  mək 
la  zım  dır ki, qüv  və  də olan “Kənd 
tə  sər  rü  fa  tın  da sı  ğor  ta  nın sti  mul 
laş  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” Qa  nu  nun 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da sı  ğor  ta  nı tam 
şə  kil  də əha  tə et  mə  mə  si, sə  mə  rə  li  li
 yin aşa  ğı sə  viy  yə  də ol  ma  sı bu sa 
hə  də sı  ğor  ta me  xa  niz  mi  nin iş  lə  mə
 mə  si  nə gə  ti  rib çı  xar  mış  dır. Be  lə ki, 
öl  kə  miz  də risk  lə  ri yük  sək olan 
kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  də ix  ti  sas 
laş  mış sı  ğor  ta şir  kə  ti  nin ol  ma  ma  sı 
və fer  mer tə  sər  rü  fat  la  rı  nın ək  sə  riy
 yə  ti  nin ki  çik ol  ma  sı sı  ğor  ta  lan  ma 
ilə bağ  lı xərc  lə  ri ar  tı  rır. Sı  ğor  ta 
haq  qı  nın bir his  sə  si  nin döv  lət büd
 cə  si he  sa  bı  na ödə  ni  lən məh  sul  lar 
si  ya  hı  sın  da yal  nız buğ  da, ar  pa, 
qar  ğı  da  lı, dən üçün gü  nə  ba  xan, 
kar  tof, şə  kər çu  ğun  du  ru, tə  rə  vəz 
(gö  yər  ti is  tis  na ol  maq  la), mey  və, 
sit  rus və üzüm bağ  la  rı  nın məh  sul 
la  rı  nı əha  tə et  mək  lə sı  ğor  ta ha  di  sə
 lə  ri  ni yan  ğın, do  lu, sel, daş  qın, şax
 ta vur  ma  sı təş  kil edir ki, bu da aq 
rar sı  ğor  ta fəaliy  yə  ti  ni tam əha  tə 
et  mir. Bu və di  gər sə  bəb  lər  dən 

möv  cud qa  nun de  mək olar ki, iş  lə
 mir və hər il döv  lət büd  cə  sin  dən 
bu məq  səd üçün ay  rı  lan və  sait çox 
az həcm  də is  ti  fa  də olu  nur. Ona gö 
rə də aq  rar sı  ğor  ta ilə bağ  lı iş  lək 
me  xa  niz  mi tə  min edən ye  ni qa  nun 
la  yi  hə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı  na eh  ti  yac 
ya  ran  mış  dır. Bu məq  səd  lə və St  ra 
te  ji Yol Xə  ri  tə  si  nin ic  ra  sı ilə əla  qə 
dar ola  raq, Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Na 
zir  li  yi, Ma  liy  yə Na  zir  li  yi, Ma  liy  yə 
Ba  zar  la  rı  na Nə  za  rət Pa  la  ta  sı və di 
gər döv  lət or  qan  la  rı  nın nü  ma  yən 
də  lə  rin  dən iba  rət ya  ra  dıl  mış bir  gə 
iş  çi qru  pu  nun fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin 
də dün  ya  da möv  cud olan aq  rar sı 
ğor  ta mo  del  lə  ri araş  dı  rıl  mış, mü  tə
 rəq  qi kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı sis 
te  mi  nə ma  lik olan ABŞ, Ka  na  da, 
İs  pa  ni  ya, Tür  ki  yə və İs  railin bu sa 
hə  də təc  rü  bə  si öy  rə  nil  miş  dir. Kənd 
tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta me  xa  niz  mi sa 
hə  sin  də  ki  fa  yət qə  dər mü  vəf  fə  qiy
 yət əl  də et  miş Tür  ki  yə  nin “Tar  sim” 
aq  rar sı  ğor  ta mo  de  li  nin ye  rin  də 
öy  rə  nil  mə  si üçün hə  min öl  kə  yə sə 
fər təş  kil edil  miş  dir. Hə  ya  ta ke  çi  ri
 lən araş  dır  ma  lar və təh  lil  lər nə  ti  cə
 sin  də Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  nın 
möv  cud kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı 
mo  de  li  nin Azər  bay  can  da uy  ğun 
laş  dı  rı  la  raq tət  bi  qi nə  zər  də tu  tul 

NİZAMLAMA

Aqrar sığorta haqqında 
yeni qanun layihəsi hazırlanıb

İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı  nın tə  şəb
 bü  sü ilə həyata keçirilən kənd tə 
sər  rü  fa  tı məh  sulu is  teh  sal  çı  la  rı  na 
müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər üz  rə sub  si  di 
ya  la  rın ve  ril  mə  si, on  la  rın tor  paq 
ver  gi  si is  tis  na ol  maq  la di  gər bü  tün 
ver  gi  lər  dən azad edil  mə  si, fer  mer 
lə  rə gü  zəşt  li şərt  lər  lə kre  dit  lər ay 
rıl  ma  sı, kənd tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka  sı 
nın və malqa  ra  nın li  zinq yo  lu ilə 
sa  tıl  ma  sı kimi sti  mul  laş  dı  rı  cı təd 
bir  lər öz bəh  rə  si  ni ver  mək  də  dir. 
Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, 2018ci il  də 
öl  kə  miz  də ilk də  fə 7 mil  yard ma 
nat  dan çox kənd tə  sər  rü  fa  tı məh 
su  lu is  teh  sal olun  muş  dur. Bir çox 

əsas ər  zaq məh  sul  la  rı  na olan tə  lə 
bat yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na tə  min 
edi  lir və hə  min məh  sul  la  rın ix  ra  cı 
il  dənilə art  maq  da  dır. 

Hör  mət  li Pre  zi  den  ti  mi  zin im  za 
la  dı  ğı fər  man və sə  rən  cam  la  ra, ha 
be  lə ver  di  yi tap  şı  rıq  la  ra uy  ğun 
ola  raq son il  lər res  pub  li  ka  mız  da 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da məh  sul  dar  lı 
ğın ar  tı  rıl  ma  sı, rə  qa  bə  tə da  vam  lı, 
yük  sək key  fiy  yət  li məh  sul  lar is  teh
 sa  lı is  ti  qa  mə  tin  də əsas  lı iş  lər gö  rü 
lür. Be  lə ki, ha  zır  da öl  kə  mi  zin 31 
ra  yo  nu  nun əra  zi  sin  də 193 min 
hek  tar tor  paq sa  hə  sin  də də  yə  ri 1,4 
mil  yard ma  nat olan 46 aq  ro  par  kın 

və iri tə  sər  rü  fa  tın, o cüm  lə  dən 45,3 
min hek  tar əra  zi  də 18 müasir cins 
hey  van  dar  lıq komp  lek  si  nin və 
147,9 min hek  tar sa  hə  də 28 iri bit 
ki  çi  lik tə  sər  rü  fa  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
üz  rə iş  lər da  vam edir. Kənd tə  sər 
rü  fa  tı  nı yük  sək tex  no  lo  ji sa  hə  yə 
çe  vir  mək üçün 18 aq  ro  par  ka 114,3 
mil  yon ma  nat həc  min  də gü  zəşt  li 
kre  dit ve  ril  miş, 17 aq  ro  park  da bi 
rin  ci mər  hə  lə üz  rə nə  zər  də tu  tul 
muş iş  lər ba  şa çat  dı  rıl  maq  la on  lar 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış  lar. İs  ti  fa  də  yə 
ve  ril  miş bu tə  sər  rü  fat  lar  da hər 
hek  tar  dan 5560 sent  ner buğ  da, 
110115 sent  ner qar  ğı  da  lı də  ni gö 

Elçin Quliyev
Milli Məclisin deputatı 

Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yu  lan aq 
rar si  ya  sət Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir və za  ma  nın ça 
ğı  rış  la  rı  na uy  ğun ola  raq daim tək  mil  ləş  di  ri  lir. Pe  zi  dent 
li  yi  nin ilk il  lə  rin  dən baş  la  ya  raq aq  rar sa  hə  ni qey  rineft 
sek  to  ru  nun priori  tet sa  hə  si ad  lan  dı  ran öl  kə baş  çı  sı əha 
li  nin ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sın  da, res 
pub  li  ka  mız  da so  sial və si  ya  si sa  bit  li  yin bər  qə  rar edil  mə 
sin  də, ha  be  lə yün  gül, ye  yin  ti, ma  şın  qa  yır  ma, kim  ya sə 
na  ye  si  nin və di  gər sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fın  da mü  hüm əhə 
miy  yət da  şı  dı  ğı  nı düz  gün qiy  mət  lən  di  rə  rək bu sa  hə  nin 
in  ki  şa  fı  na daim diq  qət və qay  ğı ilə ya  naş  mış və bu gün 
də hə  min mü  na  si  bət da  vam edir.
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tü  rü  lür və hər inək  dən 60007000 
litr süd sa  ğı  lır. Bu gös  tə  ri  ci  lər res 
pub  li  ka  mız üçün re  kord he  sab olu
 nur və qa  baq  cıl dün  ya öl  kə  lə  ri ilə 
rə  qa  bət apar  ma  ğa im  kan ve  rir.

Azər  bay  can  da aq  rar sa  hə  də hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən sis  tem  li təd  bir  lər sı 
ra  sın  da fer  mer  lə  rin risk  lə  ri  nin 
azal  dıl  ma  sın  da, is  teh  sa  lın sə  mə  rə 
li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sın  da, aq  rar sa  hə
 yə in  ves  ti  si  ya cəlb edil  mə  sin  də, 
ha  be  lə ye  ni tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya
 la  rın tət  bi  qin  də aq  rar sı  ğor  ta  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si  nin xü  su  si əhə 
miy  yə  ti var  dır. Aq  rar sı  ğor  ta  nın 
tət  bi  qi və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
2016cı il 6 de  kabr ta  rix  li (1138 
nöm  rə  li) Fər  ma  nı ilə təs  diq olu  nan 
“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da 
kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın is 
teh  sa  lı  na və ema  lı  na dair St  ra  te  ji 
Yol Xə  ri  tə  si”ndə və “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da ma  liy  yə xid  mət 
lə  ri  nin in  ki  şa  fı  na dair St  ra  te  ji Yol 
Xə  ri  tə  si”ndə də öz ək  si  ni tap  mış 
dır. Ey  ni za  man  da, “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da kənd tə  sər  rü  fa  tı 
nın in  ki  şa  fı ilə bağ  lı əla  və təd  bir  lər 
haq  qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 11 ap  rel 2017ci 
il ta  rix  li (2806 nöm  rə  li) Sə  rən  ca  mı 

nın ic  ra  sı  nın tə  min edil  mə  si məq 
sə  di ilə nə  zər  də tu  tu  lan təd  bir  lər 
dən bi  ri də ef  fek  tiv, da  ya  nıq  lı və 
sağ  lam kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı 
me  xa  niz  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

Bu  nun  la əla  qə  dar qeyd et  mək 
la  zım  dır ki, qüv  və  də olan “Kənd 
tə  sər  rü  fa  tın  da sı  ğor  ta  nın sti  mul 
laş  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” Qa  nu  nun 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da sı  ğor  ta  nı tam 
şə  kil  də əha  tə et  mə  mə  si, sə  mə  rə  li  li
 yin aşa  ğı sə  viy  yə  də ol  ma  sı bu sa 
hə  də sı  ğor  ta me  xa  niz  mi  nin iş  lə  mə
 mə  si  nə gə  ti  rib çı  xar  mış  dır. Be  lə ki, 
öl  kə  miz  də risk  lə  ri yük  sək olan 
kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  sin  də ix  ti  sas 
laş  mış sı  ğor  ta şir  kə  ti  nin ol  ma  ma  sı 
və fer  mer tə  sər  rü  fat  la  rı  nın ək  sə  riy
 yə  ti  nin ki  çik ol  ma  sı sı  ğor  ta  lan  ma 
ilə bağ  lı xərc  lə  ri ar  tı  rır. Sı  ğor  ta 
haq  qı  nın bir his  sə  si  nin döv  lət büd
 cə  si he  sa  bı  na ödə  ni  lən məh  sul  lar 
si  ya  hı  sın  da yal  nız buğ  da, ar  pa, 
qar  ğı  da  lı, dən üçün gü  nə  ba  xan, 
kar  tof, şə  kər çu  ğun  du  ru, tə  rə  vəz 
(gö  yər  ti is  tis  na ol  maq  la), mey  və, 
sit  rus və üzüm bağ  la  rı  nın məh  sul 
la  rı  nı əha  tə et  mək  lə sı  ğor  ta ha  di  sə
 lə  ri  ni yan  ğın, do  lu, sel, daş  qın, şax
 ta vur  ma  sı təş  kil edir ki, bu da aq 
rar sı  ğor  ta fəaliy  yə  ti  ni tam əha  tə 
et  mir. Bu və di  gər sə  bəb  lər  dən 

möv  cud qa  nun de  mək olar ki, iş  lə
 mir və hər il döv  lət büd  cə  sin  dən 
bu məq  səd üçün ay  rı  lan və  sait çox 
az həcm  də is  ti  fa  də olu  nur. Ona gö 
rə də aq  rar sı  ğor  ta ilə bağ  lı iş  lək 
me  xa  niz  mi tə  min edən ye  ni qa  nun 
la  yi  hə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı  na eh  ti  yac 
ya  ran  mış  dır. Bu məq  səd  lə və St  ra 
te  ji Yol Xə  ri  tə  si  nin ic  ra  sı ilə əla  qə 
dar ola  raq, Kənd Tə  sər  rü  fa  tı Na 
zir  li  yi, Ma  liy  yə Na  zir  li  yi, Ma  liy  yə 
Ba  zar  la  rı  na Nə  za  rət Pa  la  ta  sı və di 
gər döv  lət or  qan  la  rı  nın nü  ma  yən 
də  lə  rin  dən iba  rət ya  ra  dıl  mış bir  gə 
iş  çi qru  pu  nun fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin 
də dün  ya  da möv  cud olan aq  rar sı 
ğor  ta mo  del  lə  ri araş  dı  rıl  mış, mü  tə
 rəq  qi kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı sis 
te  mi  nə ma  lik olan ABŞ, Ka  na  da, 
İs  pa  ni  ya, Tür  ki  yə və İs  railin bu sa 
hə  də təc  rü  bə  si öy  rə  nil  miş  dir. Kənd 
tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta me  xa  niz  mi sa 
hə  sin  də  ki  fa  yət qə  dər mü  vəf  fə  qiy
 yət əl  də et  miş Tür  ki  yə  nin “Tar  sim” 
aq  rar sı  ğor  ta mo  de  li  nin ye  rin  də 
öy  rə  nil  mə  si üçün hə  min öl  kə  yə sə 
fər təş  kil edil  miş  dir. Hə  ya  ta ke  çi  ri
 lən araş  dır  ma  lar və təh  lil  lər nə  ti  cə
 sin  də Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  nın 
möv  cud kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı 
mo  de  li  nin Azər  bay  can  da uy  ğun 
laş  dı  rı  la  raq tət  bi  qi nə  zər  də tu  tul 

NİZAMLAMA

Aqrar sığorta haqqında 
yeni qanun layihəsi hazırlanıb

İl  ham Əli  yev cə  nab  la  rı  nın tə  şəb
 bü  sü ilə həyata keçirilən kənd tə 
sər  rü  fa  tı məh  sulu is  teh  sal  çı  la  rı  na 
müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər üz  rə sub  si  di 
ya  la  rın ve  ril  mə  si, on  la  rın tor  paq 
ver  gi  si is  tis  na ol  maq  la di  gər bü  tün 
ver  gi  lər  dən azad edil  mə  si, fer  mer 
lə  rə gü  zəşt  li şərt  lər  lə kre  dit  lər ay 
rıl  ma  sı, kənd tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ka  sı 
nın və malqa  ra  nın li  zinq yo  lu ilə 
sa  tıl  ma  sı kimi sti  mul  laş  dı  rı  cı təd 
bir  lər öz bəh  rə  si  ni ver  mək  də  dir. 
Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, 2018ci il  də 
öl  kə  miz  də ilk də  fə 7 mil  yard ma 
nat  dan çox kənd tə  sər  rü  fa  tı məh 
su  lu is  teh  sal olun  muş  dur. Bir çox 

əsas ər  zaq məh  sul  la  rı  na olan tə  lə 
bat yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na tə  min 
edi  lir və hə  min məh  sul  la  rın ix  ra  cı 
il  dənilə art  maq  da  dır. 

Hör  mət  li Pre  zi  den  ti  mi  zin im  za 
la  dı  ğı fər  man və sə  rən  cam  la  ra, ha 
be  lə ver  di  yi tap  şı  rıq  la  ra uy  ğun 
ola  raq son il  lər res  pub  li  ka  mız  da 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da məh  sul  dar  lı 
ğın ar  tı  rıl  ma  sı, rə  qa  bə  tə da  vam  lı, 
yük  sək key  fiy  yət  li məh  sul  lar is  teh
 sa  lı is  ti  qa  mə  tin  də əsas  lı iş  lər gö  rü 
lür. Be  lə ki, ha  zır  da öl  kə  mi  zin 31 
ra  yo  nu  nun əra  zi  sin  də 193 min 
hek  tar tor  paq sa  hə  sin  də də  yə  ri 1,4 
mil  yard ma  nat olan 46 aq  ro  par  kın 

və iri tə  sər  rü  fa  tın, o cüm  lə  dən 45,3 
min hek  tar əra  zi  də 18 müasir cins 
hey  van  dar  lıq komp  lek  si  nin və 
147,9 min hek  tar sa  hə  də 28 iri bit 
ki  çi  lik tə  sər  rü  fa  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
üz  rə iş  lər da  vam edir. Kənd tə  sər 
rü  fa  tı  nı yük  sək tex  no  lo  ji sa  hə  yə 
çe  vir  mək üçün 18 aq  ro  par  ka 114,3 
mil  yon ma  nat həc  min  də gü  zəşt  li 
kre  dit ve  ril  miş, 17 aq  ro  park  da bi 
rin  ci mər  hə  lə üz  rə nə  zər  də tu  tul 
muş iş  lər ba  şa çat  dı  rıl  maq  la on  lar 
fəaliy  yə  tə baş  la  mış  lar. İs  ti  fa  də  yə 
ve  ril  miş bu tə  sər  rü  fat  lar  da hər 
hek  tar  dan 5560 sent  ner buğ  da, 
110115 sent  ner qar  ğı  da  lı də  ni gö 

Elçin Quliyev
Milli Məclisin deputatı 

Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin  dən qo  yu  lan aq 
rar si  ya  sət Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et  di  ri  lir və za  ma  nın ça 
ğı  rış  la  rı  na uy  ğun ola  raq daim tək  mil  ləş  di  ri  lir. Pe  zi  dent 
li  yi  nin ilk il  lə  rin  dən baş  la  ya  raq aq  rar sa  hə  ni qey  rineft 
sek  to  ru  nun priori  tet sa  hə  si ad  lan  dı  ran öl  kə baş  çı  sı əha 
li  nin ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sın  da, res 
pub  li  ka  mız  da so  sial və si  ya  si sa  bit  li  yin bər  qə  rar edil  mə 
sin  də, ha  be  lə yün  gül, ye  yin  ti, ma  şın  qa  yır  ma, kim  ya sə 
na  ye  si  nin və di  gər sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fın  da mü  hüm əhə 
miy  yət da  şı  dı  ğı  nı düz  gün qiy  mət  lən  di  rə  rək bu sa  hə  nin 
in  ki  şa  fı  na daim diq  qət və qay  ğı ilə ya  naş  mış və bu gün 
də hə  min mü  na  si  bət da  vam edir.
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ma  sın  da həl  le  di  ci əhə  miy  yət kəsb 
edir. Bu  nun  la da döv  lət aq  rar sı 
ğor  ta fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı əsas risk  lə
 ri öz üzə  ri  nə gö  tü  rür və fer  mer  lə 
rin ris  ki  ni azal  dır.

Öl  kə  miz  də iq  ti  sa  diy  ya  tın ən çox 
risk  li sa  hə  si olan kənd tə  sər  rü  fa  tın 
da sı  ğor  ta  nın tə  şək  kül tap  ma  ma  sı 
nın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də özəl sı  ğor
 ta təş  ki  lat  la  rı  nın bu fəaliy  yə  tə çox 
az hal  lar  da me  yil gös  tər  mə  si  dir.

Qa  nun la  yi  hə  sin  də aq  rar sı  ğor 
ta  nın in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rən amil 

lər  dən bi  ri də aq  rar sı  ğor  ta or  qa  nı
 nın öz mən  fəəti  ni uzun  müd  dət  li 
sı  ğor  ta eh  ti  yat  la  rı  nın for  ma  laş  dı 
rıl  ma  sı  na, ni  zam  na  mə ka  pi  ta  lı  nın 
ar  tı  rıl  ma  sı  na, sı  ğor  ta  lı tə  rə  fin  dən 
ödə  nil  mə  li olan növ  bə  ti sı  ğor  ta 
haq  la  rı  nın bir his  sə  si  nin ödə  nil  mə
 si  nə və döv  lət büd  cə  si və  saiti he  sa
 bı  na ödə  nil  mə  li olan növ  bə  ti sı  ğor
 ta haq  la  rı  nın bir his  sə  si  nin ödə  nil 
mə  si  nə yö  nəlt  mə  si ba  rə  də müd 
dəala  rın əks olun  ma  sı  dır. Bu, im 
kan ve  rə  cək  dir ki, mü  qa  vi  lə bağ  la 
nan vaxt fer  me  rin və  saiti ol  ma  dıq 
da, sı  ğor  ta haq  qı  nın bir his  sə  si  ni 
onun əvə  zi  nə son  ra  dan hə  min və 

saiti fer  mer  dən al  maq şər  ti ilə aq 
rar sı  ğor  ta or  qa  nı ödə  sin. Be  lə olan 
hal  da fer  mer  lə  rin sı  ğor  ta mü  qa  vi 
lə  si bağ  la  maq  dan im  ti  na et  mə  lə  ri 
nə də əsas qal  mır və bu fak  tın özü 
aq  rar sı  ğor  ta  nın for  ma  laş  ma  sın  da 
bö  yük rol oy  na  yır. Aq  rar sı  ğor  ta 
or  qa  nı  nın ak  tiv  lə  ri və tək  rar sı  ğor 
ta tə  mi  na  tı onun öh  də  lik  lə  ri  nin ye 
ri  nə ye  ti  ril  mə  si üçün ki  fa  yət et  mə 
dik  də əla  və ma  liy  yə və  saiti  nin cəlb 
edil  mə  si məq  sə  di ilə ona mü  va  fiq 
ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı  nın müəy 

yən et  di  yi or  qa  na (qu  ru  ma) mü  ra 
ciət et  mək hü  qu  qu  nun ve  ril  mə  si 
də bö  yük önəm da  şı  yır.

Qa  nun la  yi  hə  sin  də aq  rar sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin sub  yekt  lə  ri olan aq  rar 
sı  ğor  ta or  qa  nı, ida  rəedi  ci qu  rum, 
müs  tə  qil eks  pert  lər, üzv aq  rar sı 
ğor  ta  çı  lar, aq  rar sı  ğor  ta  lı, aq  rar sı 
ğor  ta in  for  ma  si  ya sis  te  mi, aq  rar 
sı  ğor  ta  nın araş  dı  rıl  ma  sı və aq  rar 
sı  ğor  ta ilə bağ  lı di  gər mə  sə  lə  lə  rə 
dair mü  va  fiq mad  də  lər və müd 
dəalar da əks olun  muş  dur.

La  yi  hə  də bə  zi uy  ğun  suz  luq  lar 
və ça  tış  maz  lıq  lar da var  dır və bun
 lar eh  ti  mal ki, qa  nun la  yi  hə  si  nin 

Aq  rar si  ya  sət ko  mi  tə  si  nin ic  las  la 
rın  da, Mil  li Məc  li  sin ple  nar ic  las  la
 rın  da mü  za  ki  rə  si za  ma  nı de  pu  tat 
həm  kar  la  rım tə  rə  fin  dən də  qiq  lə  şə 
cək. Tə  bii ki, qeyd edi  lən  lə  ri ko  mi
 tə  nin iş  çi qru  pu növ  bə  ti mü  za  ki  rə
 lər  də nə  zə  rə ala  raq mü  va  fiq dü  zə 
liş  lər et  mək  lə son  da da  ha tək  mil 
qa  nun qə  bul edə  cə  yik.

Qa  nu  nun qə  bul edil  mə  si ma  hiy
 yət eti  ba  rı ilə mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  yə 
əsas  la  nan kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sı pro  se  si 

nin sü  rət  lən  di  ril  mə  si  nə və kənd 
tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sa  lı  nın da  vam  lı  lı  ğı
 nın tə  min edil  mə  si  nə sə  bəb ola  caq
 dır. Bu, ey  ni za  man  da, kənd tə  sər 
rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı fəaliy  yə  ti  nin tən 
zim  lən  mə  si  nin hü  qu  qi ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və bu sa  hə  də 
inf  rast  ruk  tu  run ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
hü  qu  qi zə  min ya  ra  da  caq  dır. Be  lə 
bir qa  nu  nun qə  bul edil  mə  si Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin aq  rar sa  hə 
nin in  ki  şa  fı  na və kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sulu is  teh  sal  çı  la  rı  na yük  sək 
diq  qət və qay  ğı  sı  nın növ  bə  ti əya  ni 
sü  bu  tu  dur.

NİZAMLAMA

muş və “Aq  rar sı  ğor  ta haq  qın  da” 
ye  ni qa  nu  nun la  yi  hə  si ha  zır  lan 
mış  dır.

Qa  nun la  yi  hə  si 4 fə  sil 21 mad  də
 dən iba  rət  dir. I fə  sil ümu  mi müd 
dəala  ra həsr olun  maq  la qa  nun  da 
is  ti  fa  də olu  nan an  la  yış  lar, aq  rar sı 
ğor  ta sa  hə  sin  də döv  lə  tin və  zi  fə  lə  ri, 
sı  ğor  ta  nın pred  me  ti, sı  ğor  ta üz  rə 
tə  mi  nat ve  ri  lən risk  lər, sı  ğor  ta  nın 
tən  zim  lən  mə  si və sı  ğor  ta haq  qı ba 
rə  də mad  dəalar  dan iba  rət  dir.

La  yi  hə  də aq  rar sı  ğor  ta  nın pred 
me  ti ki  mi kənd tə  sər  rü  fa  tı bit  ki  lə  ri 
və bit  ki  çi  lik məh  sul  la  rı, kənd tə 
sər  rü  fa  tı hey  van  la  rı, ev quş  la  rı, arı 
ailə  lə  ri, kənd tə  sər  rü  fa  tı məq  səd  lə
 ri ilə ye  tiş  di  ri  lən dov  şan  lar, su hey
 van  la  rı, də  və, la  ma və də  və  qu  şu  lar 
müəy  yən edil  miş  dir. Kənd tə  sər 
rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın is  teh  sal  çı  la  rı 
bu aq  rar sı  ğor  ta pred  met  lə  ri üz  rə 
tə  biət ha  di  sə  lə  ri, o cüm  lə  dən tə  bii 

fə  la  kət  lər, yan  ğın, qə  za  lar, yo  lu  xu
 cu xəs  tə  lik  lər və zə  hər  lən  mə  lər, 
vəh  şi hey  van  la  rın hü  cu  mu və xü 
su  si təh  lü  kə  li zi  yan  ve  ri  ci  lə  rin ya 
yıl  ma  sı və hü  cu  mu, üçün  cü şəxs  lə
 rin hə  rə  kət  lə  ri risk  lə  ri  nin bir və ya 
bir ne  çə  sin  dən sı  ğor  ta qay  da  la  rı  na 
əsa  sən sı  ğor  ta  la  nır. Gö  rün  dü  yü ki 
mi, möv  cud qa  nun  dan fərq  li ola 
raq bu la  yi  hə  də həm aq  rar sı  ğor  ta
 nın pred  me  ti, həm də risk  lə  rin 
dairə  si da  ha ge  niş və əha  tə  li  dir.

Ey  ni za  man  da, qeyd olu  nur ki, 
aq  rar sı  ğor  ta haq  qı aq  rar sı  ğor  ta  lı 
tə  rə  fin  dən ödə  nil  mə  li olan his  sə 
dən və döv  lət büd  cə  si  nin və  saiti 
he  sa  bı  na ödə  ni  lən his  sə  dən iba  rət 
dir. Aq  rar sı  ğor  ta haq  qı  nın hər bir 
sı  ğor  ta məh  su  lu üz  rə döv  lət büd 
cə  si  nin və  saiti he  sa  bı  na ödə  nil  mə  li 
olan his  sə  si mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy 
yə  ti or  qa  nı  nın müəy  yən et  di  yi or 
qan (qu  rum) tə  rə  fin  dən təs  diq edi

 lir. Bu da o de  mək  dir ki, aq  rar sı 
ğor  ta  nın döv  lət büd  cə  si və  saiti he 
sa  bı  na ödə  ni  lə  cək his  sə  si aq  rar sı 
ğor  ta pred  met  lə  ri  ni bü  tün  lük  də 
əha  tə edə  cək  dir. 

La  yi  hə  nin II fəs  li aq  rar sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin sub  yekt  lə  ri  nə  aq  rar sı 
ğor  ta or  qa  nı  na, ida  rəedi  ci qu  ru  ma, 
müs  tə  qil eks  pert  lə  rə, üzv aq  rar sı 
ğor  ta  çı  la  ra və aq  rar sı  ğor  ta  lı  ya həsr 
olun  muş  dur.

Qeyd edi  lir ki, aq  rar sı  ğor  ta or 
qa  nı mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or 
qa  nı  nın müəy  yən et  di  yi or  qan (qu 
rum) tə  rə  fin  dən ya  ra  dı  lır. Yə  ni aq 
rar sı  ğor  ta sis  te  mi  nin təş  ki  li  ni, in 
ki  şa  fı  nı və da  ya  nıq  lı  lı  ğı  nı tə  min 
et  mək məq  sə  di ilə fəaliy  yət gös  tə 
rən təş  ki  lat qüv  və  də olan qa  nun  da 
gös  tə  ril  di  yi ki  mi, özəl sı  ğor  ta təş 
ki  la  tı yox, döv  lət or  qa  nı  dır. Bu isə 
çox önəm  lı fakt  dır və öl  kə  miz  də 
aq  rar sı  ğor  ta sis  te  mi  nin for  ma  laş 
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ma  sın  da həl  le  di  ci əhə  miy  yət kəsb 
edir. Bu  nun  la da döv  lət aq  rar sı 
ğor  ta fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı əsas risk  lə
 ri öz üzə  ri  nə gö  tü  rür və fer  mer  lə 
rin ris  ki  ni azal  dır.

Öl  kə  miz  də iq  ti  sa  diy  ya  tın ən çox 
risk  li sa  hə  si olan kənd tə  sər  rü  fa  tın 
da sı  ğor  ta  nın tə  şək  kül tap  ma  ma  sı 
nın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də özəl sı  ğor
 ta təş  ki  lat  la  rı  nın bu fəaliy  yə  tə çox 
az hal  lar  da me  yil gös  tər  mə  si  dir.

Qa  nun la  yi  hə  sin  də aq  rar sı  ğor 
ta  nın in  ki  şa  fı  na tə  kan ve  rən amil 

lər  dən bi  ri də aq  rar sı  ğor  ta or  qa  nı
 nın öz mən  fəəti  ni uzun  müd  dət  li 
sı  ğor  ta eh  ti  yat  la  rı  nın for  ma  laş  dı 
rıl  ma  sı  na, ni  zam  na  mə ka  pi  ta  lı  nın 
ar  tı  rıl  ma  sı  na, sı  ğor  ta  lı tə  rə  fin  dən 
ödə  nil  mə  li olan növ  bə  ti sı  ğor  ta 
haq  la  rı  nın bir his  sə  si  nin ödə  nil  mə
 si  nə və döv  lət büd  cə  si və  saiti he  sa
 bı  na ödə  nil  mə  li olan növ  bə  ti sı  ğor
 ta haq  la  rı  nın bir his  sə  si  nin ödə  nil 
mə  si  nə yö  nəlt  mə  si ba  rə  də müd 
dəala  rın əks olun  ma  sı  dır. Bu, im 
kan ve  rə  cək  dir ki, mü  qa  vi  lə bağ  la 
nan vaxt fer  me  rin və  saiti ol  ma  dıq 
da, sı  ğor  ta haq  qı  nın bir his  sə  si  ni 
onun əvə  zi  nə son  ra  dan hə  min və 

saiti fer  mer  dən al  maq şər  ti ilə aq 
rar sı  ğor  ta or  qa  nı ödə  sin. Be  lə olan 
hal  da fer  mer  lə  rin sı  ğor  ta mü  qa  vi 
lə  si bağ  la  maq  dan im  ti  na et  mə  lə  ri 
nə də əsas qal  mır və bu fak  tın özü 
aq  rar sı  ğor  ta  nın for  ma  laş  ma  sın  da 
bö  yük rol oy  na  yır. Aq  rar sı  ğor  ta 
or  qa  nı  nın ak  tiv  lə  ri və tək  rar sı  ğor 
ta tə  mi  na  tı onun öh  də  lik  lə  ri  nin ye 
ri  nə ye  ti  ril  mə  si üçün ki  fa  yət et  mə 
dik  də əla  və ma  liy  yə və  saiti  nin cəlb 
edil  mə  si məq  sə  di ilə ona mü  va  fiq 
ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı  nın müəy 

yən et  di  yi or  qa  na (qu  ru  ma) mü  ra 
ciət et  mək hü  qu  qu  nun ve  ril  mə  si 
də bö  yük önəm da  şı  yır.

Qa  nun la  yi  hə  sin  də aq  rar sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin sub  yekt  lə  ri olan aq  rar 
sı  ğor  ta or  qa  nı, ida  rəedi  ci qu  rum, 
müs  tə  qil eks  pert  lər, üzv aq  rar sı 
ğor  ta  çı  lar, aq  rar sı  ğor  ta  lı, aq  rar sı 
ğor  ta in  for  ma  si  ya sis  te  mi, aq  rar 
sı  ğor  ta  nın araş  dı  rıl  ma  sı və aq  rar 
sı  ğor  ta ilə bağ  lı di  gər mə  sə  lə  lə  rə 
dair mü  va  fiq mad  də  lər və müd 
dəalar da əks olun  muş  dur.

La  yi  hə  də bə  zi uy  ğun  suz  luq  lar 
və ça  tış  maz  lıq  lar da var  dır və bun
 lar eh  ti  mal ki, qa  nun la  yi  hə  si  nin 

Aq  rar si  ya  sət ko  mi  tə  si  nin ic  las  la 
rın  da, Mil  li Məc  li  sin ple  nar ic  las  la
 rın  da mü  za  ki  rə  si za  ma  nı de  pu  tat 
həm  kar  la  rım tə  rə  fin  dən də  qiq  lə  şə 
cək. Tə  bii ki, qeyd edi  lən  lə  ri ko  mi
 tə  nin iş  çi qru  pu növ  bə  ti mü  za  ki  rə
 lər  də nə  zə  rə ala  raq mü  va  fiq dü  zə 
liş  lər et  mək  lə son  da da  ha tək  mil 
qa  nun qə  bul edə  cə  yik.

Qa  nu  nun qə  bul edil  mə  si ma  hiy
 yət eti  ba  rı ilə mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  yə 
əsas  la  nan kənd tə  sər  rü  fa  tı sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sı pro  se  si 

nin sü  rət  lən  di  ril  mə  si  nə və kənd 
tə  sər  rü  fa  tı is  teh  sa  lı  nın da  vam  lı  lı  ğı
 nın tə  min edil  mə  si  nə sə  bəb ola  caq
 dır. Bu, ey  ni za  man  da, kənd tə  sər 
rü  fa  tı sı  ğor  ta  sı fəaliy  yə  ti  nin tən 
zim  lən  mə  si  nin hü  qu  qi ba  za  sı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si və bu sa  hə  də 
inf  rast  ruk  tu  run ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
hü  qu  qi zə  min ya  ra  da  caq  dır. Be  lə 
bir qa  nu  nun qə  bul edil  mə  si Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin aq  rar sa  hə 
nin in  ki  şa  fı  na və kənd tə  sər  rü  fa  tı 
məh  sulu is  teh  sal  çı  la  rı  na yük  sək 
diq  qət və qay  ğı  sı  nın növ  bə  ti əya  ni 
sü  bu  tu  dur.

NİZAMLAMA

muş və “Aq  rar sı  ğor  ta haq  qın  da” 
ye  ni qa  nu  nun la  yi  hə  si ha  zır  lan 
mış  dır.

Qa  nun la  yi  hə  si 4 fə  sil 21 mad  də
 dən iba  rət  dir. I fə  sil ümu  mi müd 
dəala  ra həsr olun  maq  la qa  nun  da 
is  ti  fa  də olu  nan an  la  yış  lar, aq  rar sı 
ğor  ta sa  hə  sin  də döv  lə  tin və  zi  fə  lə  ri, 
sı  ğor  ta  nın pred  me  ti, sı  ğor  ta üz  rə 
tə  mi  nat ve  ri  lən risk  lər, sı  ğor  ta  nın 
tən  zim  lən  mə  si və sı  ğor  ta haq  qı ba 
rə  də mad  dəalar  dan iba  rət  dir.

La  yi  hə  də aq  rar sı  ğor  ta  nın pred 
me  ti ki  mi kənd tə  sər  rü  fa  tı bit  ki  lə  ri 
və bit  ki  çi  lik məh  sul  la  rı, kənd tə 
sər  rü  fa  tı hey  van  la  rı, ev quş  la  rı, arı 
ailə  lə  ri, kənd tə  sər  rü  fa  tı məq  səd  lə
 ri ilə ye  tiş  di  ri  lən dov  şan  lar, su hey
 van  la  rı, də  və, la  ma və də  və  qu  şu  lar 
müəy  yən edil  miş  dir. Kənd tə  sər 
rü  fa  tı məh  sul  la  rı  nın is  teh  sal  çı  la  rı 
bu aq  rar sı  ğor  ta pred  met  lə  ri üz  rə 
tə  biət ha  di  sə  lə  ri, o cüm  lə  dən tə  bii 

fə  la  kət  lər, yan  ğın, qə  za  lar, yo  lu  xu
 cu xəs  tə  lik  lər və zə  hər  lən  mə  lər, 
vəh  şi hey  van  la  rın hü  cu  mu və xü 
su  si təh  lü  kə  li zi  yan  ve  ri  ci  lə  rin ya 
yıl  ma  sı və hü  cu  mu, üçün  cü şəxs  lə
 rin hə  rə  kət  lə  ri risk  lə  ri  nin bir və ya 
bir ne  çə  sin  dən sı  ğor  ta qay  da  la  rı  na 
əsa  sən sı  ğor  ta  la  nır. Gö  rün  dü  yü ki 
mi, möv  cud qa  nun  dan fərq  li ola 
raq bu la  yi  hə  də həm aq  rar sı  ğor  ta
 nın pred  me  ti, həm də risk  lə  rin 
dairə  si da  ha ge  niş və əha  tə  li  dir.

Ey  ni za  man  da, qeyd olu  nur ki, 
aq  rar sı  ğor  ta haq  qı aq  rar sı  ğor  ta  lı 
tə  rə  fin  dən ödə  nil  mə  li olan his  sə 
dən və döv  lət büd  cə  si  nin və  saiti 
he  sa  bı  na ödə  ni  lən his  sə  dən iba  rət 
dir. Aq  rar sı  ğor  ta haq  qı  nın hər bir 
sı  ğor  ta məh  su  lu üz  rə döv  lət büd 
cə  si  nin və  saiti he  sa  bı  na ödə  nil  mə  li 
olan his  sə  si mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy 
yə  ti or  qa  nı  nın müəy  yən et  di  yi or 
qan (qu  rum) tə  rə  fin  dən təs  diq edi

 lir. Bu da o de  mək  dir ki, aq  rar sı 
ğor  ta  nın döv  lət büd  cə  si və  saiti he 
sa  bı  na ödə  ni  lə  cək his  sə  si aq  rar sı 
ğor  ta pred  met  lə  ri  ni bü  tün  lük  də 
əha  tə edə  cək  dir. 

La  yi  hə  nin II fəs  li aq  rar sı  ğor  ta 
sis  te  mi  nin sub  yekt  lə  ri  nə  aq  rar sı 
ğor  ta or  qa  nı  na, ida  rəedi  ci qu  ru  ma, 
müs  tə  qil eks  pert  lə  rə, üzv aq  rar sı 
ğor  ta  çı  la  ra və aq  rar sı  ğor  ta  lı  ya həsr 
olun  muş  dur.

Qeyd edi  lir ki, aq  rar sı  ğor  ta or 
qa  nı mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or 
qa  nı  nın müəy  yən et  di  yi or  qan (qu 
rum) tə  rə  fin  dən ya  ra  dı  lır. Yə  ni aq 
rar sı  ğor  ta sis  te  mi  nin təş  ki  li  ni, in 
ki  şa  fı  nı və da  ya  nıq  lı  lı  ğı  nı tə  min 
et  mək məq  sə  di ilə fəaliy  yət gös  tə 
rən təş  ki  lat qüv  və  də olan qa  nun  da 
gös  tə  ril  di  yi ki  mi, özəl sı  ğor  ta təş 
ki  la  tı yox, döv  lət or  qa  nı  dır. Bu isə 
çox önəm  lı fakt  dır və öl  kə  miz  də 
aq  rar sı  ğor  ta sis  te  mi  nin for  ma  laş 
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dan kö  çü  rül  dü. Bu  nun  la da türk  lə
 rin rus və in  gi  lis  lə  rə qar  şı dö  yüş  lə
 rin  də er  mə  ni  lə  rin neyt  ral  lı  ğı tə  min 
edil  di.

1919cu il yan  va  rın 30da Lon 
don  da çı  xan “Tayms” qə  ze  ti er  mə 
ni  lə  rin kö  çü  rül  mə  si ilə bağ  lı ya  zır 
dı: “Kö  çü  rü  lə  cək əha  li  nin gə  lə  cək 
də öz ev  lə  ri  nə qa  yıt  ma  sı və əm  la 
kı  na ol  du  ğu ki  mi sa  hib dur  ma  sı 
üçün xü  su  si ko  mis  si  ya ya  ra  dıl  dı. 
Ko  mis  si  ya  nın işi əha  li  nin əm  la  kı 
nın si  ya  hı  ya alın  ma  sın  dan iba  rət 
idi. Ko  mis  si  ya  nın sə  nəd  lə  rin  də 
mü  ha  ri  bə ba  şa ça  tan  dan son  ra er 
mə  ni əha  li  si  nin öz ev  lə  ri  nə qay  ta 
rıl  ma  sı xü  su  si  lə vur  ğu  la  nır  dı”.

An  tan  ta  nın təb  li  ğat ma  şı  nı və 
er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri sü  but et  mə  yə 
ça  lı  şır  lar ki, mü  ha  ri  bə döv  rün  də 
bir mil  yon  dan ar  tıq er  mə  ni öl  dü 
rül  müş  dür. Hal  bu  ki Os  man  lı döv 
lə  ti  nin rəs  mi si  ya  hı  ya alın  ma  sı  na 
gö  rə, mü  ha  ri  bə  yə qə  dər bu əra  zi  də 
bir mil  yon üç yüz min er  mə  ni var 
idi. Bu əha  li  nin ya  rı  sı mü  ha  ri  bə  nin 

get  di  yi əra  zi  də ya  şa  yır  dı. Bu il  lər 
də ya  rım mil  yon er  mə  ni Tür  ki  yə 
dən Qaf  qa  za və baş  qa yer  lə  rə, 150
200 min er  mə  ni isə Qər  bi Av  ro  pa 
və ABŞa mü  ha  ci  rət et  di. Bu rə 
qəm  lər ölən  lə  rin sa  yı haq  qın  da 
doğ  ru fi  kir söy  lə  mə  yə tam im  kan 
ve  rir. De  mə  li, qa  lan əha  li  nin sa  yı 
100 min nə  fər olur. Ölən əha  li  nin 
sa  yı  nın 200 min nə  fər ol  du  ğu  nu 
eh  ti  mal et  mək olar. Tə  bii ki, bu rə 
qə  min içə  ri  sin  də tək  cə kö  çür  mə 
nə  ti  cə  sin  də ölən  lər yox, ac  lıq  dan, 
so  yuq  dan ölən  lər və it  kin dü  şən  lər 
də var  dır. Am  ma bu dövr  də 2 mil 
yon mü  səl  ma  nın hə  ya  tı  na son qo 
yul  du  ğu eh  ti  mal yox, da  nıl  maz 
hə  qi  qət  dir (“Tayms” qə  ze  ti, 30 yan
 var 1919cu il).

1915ci ilin ap  re  lin  də Os  man  lı 
sul  tan  lı  ğı  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi təh 
lü  kə  siz  lik təd  bir  lə  ri ta  ri  xi hə  qi  qət 
ki  mi mə  lum ha  di  sə  dir. Bu dövr  də 
er  mə  ni  lə  rin tö  rət  di  yi vəh  şi  lik  lər 
hət  ta türk  lə  ri sev  mə  yən yu  nan  la  rı 
be  lə dəh  şə  tə gə  tir  miş  di. On  lar ya 

zır  dı  lar ki, türk or  du  su qar  şı  sın  da 
ge  ri çə  ki  lən si  lah  lı er  mə  ni  lər ət  raf 
da  kı mü  səl  man kənd  lə  ri  ni yer 
üzün  dən si  lə  rək hər bir şe  yi atəş və 
qı  lınc  dan ke  çi  rir, tə  səv  vü  rə  gəl  məz 
dəh  şət və fə  la  kət tö  rə  dir  di  lər. “Qa 
lib” er  mə  ni or  du  su keç  dik  lə  ri yol 
la  rın ət  ra  fı  na sün  gü ucu  na ta  xıl  mış 
sü  də  mər uşaq  lar  la çıl  paq so  yun 
du  rul  muş mü  səl  man qa  dın  la  rı  nı 
dü  zür  dü  lər. Sək  sən iki kənd  dən 
iba  rət bir san  caq bu təs  vir edi  lən 
fə  la  kə  tə dü  çar ol  muş  du. İn  di bü 
tün Qars vi  la  yə  ti nə  həng bir qə  bi 
ris  tan  lı  ğı xa  tır  la  dır ki, onun hər bir 
da  şı hə  mi  şə  lik in  san si  ma  sı  nı itir 
miş er  mə  ni qul  dur  la  rı  nın vəh  şi  lik 
lə  ri, əx  laq  sız  lıq  la  rı və hə  ya  sız  lıq  la 
rı ba  rə  də şa  hid  lik edə bi  lər.

Yu  nan  la  rın bu de  dik  lə  ri  ni er  mə
 ni  lə  rin öz  lə  ri be  lə təs  diq  lə  yir. Zo  ri 
Ba  la  ya  nın “Ru  hu  mu  zun sal  na  mə 
si” ki  ta  bın  da  kı bir mə  qa  ma diq  qət 
çə  kək. O ya  zır: “Biz Xa  ça  tur  la ələ 
ke  çir  di  yi  miz evə gi  rər  kən əs  gər  lə 
ri  miz 13 yaş  lı bir türk uşa  ğı  nı pən 

TARİX

ERMƏNİ SOYQIRIM ƏFSANƏSİ VƏ 
TARİXİ HƏQİQƏT

Ha  di  sə  lə  rə qiy  mət ver  mək üçün 
1915ci ilin real  lıq  la  rı  na diq  qət ye 
ti  rək:

Bi  rin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si ərə  fə 
sin  də Os  man  lı döv  lə  ti  nin üçün  cü 
or  du  su  na rəh  bər  lik edən Ən  vər 
pa  şa Ər  zu  rum  da er  mə  ni li  der  lə  ri 
ilə gö  rü  şün  də yə  qin et  di ki, er  mə 
ni  lər Os  man  lı döv  lə  ti  ni mü  da  fiə 
et  mək is  tə  mir. Çün  ki çar Ru  si  ya  sı 
gə  lə  cək  də, mü  ha  ri  bə  nin nə  ti  cə  sin 
dən ası  lı ola  raq, Os  man  lı əra  zi  sin 
də er  mə  ni döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
na söz ver  miş və bu  nun  la da er  mə
 ni  lə  ri Tür  ki  yə  yə qar  şı mü  ha  ri  bə  yə 
cəlb edə bil  miş  di  lər.

Mü  ha  ri  bə ərə  fə  sin  də çar II Ni 
ko  la  yın Qaf  qa  za gə  li  şi və Os  man  lı
 la  ra qar  şı er  mə  ni  lə  rə əmək  daş  lıq 
tək  lif et  mə  si mə  sə  lə  ni da  ha da cid
 di  ləş  dir  di. Ça  rın öz nit  qi  ni “qoy 
rus bay  ra  ğı Bos  for və Dar  da  nel bo 
ğaz  la  rın  da sər  bəst hə  rə  kət et  sin. 
Qoy er  mə  ni xal  qı Ru  si  ya  nın kö  mə
 yi ilə Os  man  lı döv  lə  ti əra  zi  sin  də 
öz müs  tə  qil  li  yi  ni qur  sun” fik  ri ilə 
bi  tir  mə  si er  mə  ni  lə  rin Ru  si  ya tə  rə 
fin  dən Tür  ki  yə  yə qar  şı mü  ha  ri  bə 
də iş  ti  ra  kı  nı tə  min et  di.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, 1914cü il 
no  yab  rın 1də rus or  du  su Qaf  qaz 
da Tür  ki  yə sər  hə  di  nə hü  cum et  di. 

Qars, Ər  da  han və Ba  tum uğ  run  da 
dö  yüş  lər  də hər iki tə  rəf bö  yük it  ki 
ver  di. La  kin Sa  rı  qa  mış ya  xın  lı  ğın 
da dö  yüş  lər  də rus  lar bö  yük mü 
vəf  fə  qiy  yət qa  za  na  raq Tür  ki  yə tə 
rə  fi  ni ağır məğ  lu  biy  yə  tə uğ  rat  dı 
lar. Məhz rus or  du  su  nun Şər  qi 
Ana  do  lu  ya da  xil ol  ma  sı er  mə  ni  lə 
rin yer  li türk  lə  rə qar  şı soy  qı  rı  mı 
üçün im  kan ya  rat  dı. Tə  bii ki, er  mə
 ni  lə  rin be  lə bir xə  ya  nət  kar möv  qe 
yi Os  man  lı döv  lə  ti  ni müəy  yən mü 
da  fiə təd  bir  lə  ri gör  mə  yə məc  bur 
et  di. Be  lə ki, 1915ci il ma  yın or  ta 
la  rın  da Van, Bit  lis və Ər  zu  rum  da  kı 
er  mə  ni əha  li  si dö  yüş mey  da  nın 
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dan kö  çü  rül  dü. Bu  nun  la da türk  lə
 rin rus və in  gi  lis  lə  rə qar  şı dö  yüş  lə
 rin  də er  mə  ni  lə  rin neyt  ral  lı  ğı tə  min 
edil  di.

1919cu il yan  va  rın 30da Lon 
don  da çı  xan “Tayms” qə  ze  ti er  mə 
ni  lə  rin kö  çü  rül  mə  si ilə bağ  lı ya  zır 
dı: “Kö  çü  rü  lə  cək əha  li  nin gə  lə  cək 
də öz ev  lə  ri  nə qa  yıt  ma  sı və əm  la 
kı  na ol  du  ğu ki  mi sa  hib dur  ma  sı 
üçün xü  su  si ko  mis  si  ya ya  ra  dıl  dı. 
Ko  mis  si  ya  nın işi əha  li  nin əm  la  kı 
nın si  ya  hı  ya alın  ma  sın  dan iba  rət 
idi. Ko  mis  si  ya  nın sə  nəd  lə  rin  də 
mü  ha  ri  bə ba  şa ça  tan  dan son  ra er 
mə  ni əha  li  si  nin öz ev  lə  ri  nə qay  ta 
rıl  ma  sı xü  su  si  lə vur  ğu  la  nır  dı”.

An  tan  ta  nın təb  li  ğat ma  şı  nı və 
er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri sü  but et  mə  yə 
ça  lı  şır  lar ki, mü  ha  ri  bə döv  rün  də 
bir mil  yon  dan ar  tıq er  mə  ni öl  dü 
rül  müş  dür. Hal  bu  ki Os  man  lı döv 
lə  ti  nin rəs  mi si  ya  hı  ya alın  ma  sı  na 
gö  rə, mü  ha  ri  bə  yə qə  dər bu əra  zi  də 
bir mil  yon üç yüz min er  mə  ni var 
idi. Bu əha  li  nin ya  rı  sı mü  ha  ri  bə  nin 

get  di  yi əra  zi  də ya  şa  yır  dı. Bu il  lər 
də ya  rım mil  yon er  mə  ni Tür  ki  yə 
dən Qaf  qa  za və baş  qa yer  lə  rə, 150
200 min er  mə  ni isə Qər  bi Av  ro  pa 
və ABŞa mü  ha  ci  rət et  di. Bu rə 
qəm  lər ölən  lə  rin sa  yı haq  qın  da 
doğ  ru fi  kir söy  lə  mə  yə tam im  kan 
ve  rir. De  mə  li, qa  lan əha  li  nin sa  yı 
100 min nə  fər olur. Ölən əha  li  nin 
sa  yı  nın 200 min nə  fər ol  du  ğu  nu 
eh  ti  mal et  mək olar. Tə  bii ki, bu rə 
qə  min içə  ri  sin  də tək  cə kö  çür  mə 
nə  ti  cə  sin  də ölən  lər yox, ac  lıq  dan, 
so  yuq  dan ölən  lər və it  kin dü  şən  lər 
də var  dır. Am  ma bu dövr  də 2 mil 
yon mü  səl  ma  nın hə  ya  tı  na son qo 
yul  du  ğu eh  ti  mal yox, da  nıl  maz 
hə  qi  qət  dir (“Tayms” qə  ze  ti, 30 yan
 var 1919cu il).

1915ci ilin ap  re  lin  də Os  man  lı 
sul  tan  lı  ğı  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi təh 
lü  kə  siz  lik təd  bir  lə  ri ta  ri  xi hə  qi  qət 
ki  mi mə  lum ha  di  sə  dir. Bu dövr  də 
er  mə  ni  lə  rin tö  rət  di  yi vəh  şi  lik  lər 
hət  ta türk  lə  ri sev  mə  yən yu  nan  la  rı 
be  lə dəh  şə  tə gə  tir  miş  di. On  lar ya 

zır  dı  lar ki, türk or  du  su qar  şı  sın  da 
ge  ri çə  ki  lən si  lah  lı er  mə  ni  lər ət  raf 
da  kı mü  səl  man kənd  lə  ri  ni yer 
üzün  dən si  lə  rək hər bir şe  yi atəş və 
qı  lınc  dan ke  çi  rir, tə  səv  vü  rə  gəl  məz 
dəh  şət və fə  la  kət tö  rə  dir  di  lər. “Qa 
lib” er  mə  ni or  du  su keç  dik  lə  ri yol 
la  rın ət  ra  fı  na sün  gü ucu  na ta  xıl  mış 
sü  də  mər uşaq  lar  la çıl  paq so  yun 
du  rul  muş mü  səl  man qa  dın  la  rı  nı 
dü  zür  dü  lər. Sək  sən iki kənd  dən 
iba  rət bir san  caq bu təs  vir edi  lən 
fə  la  kə  tə dü  çar ol  muş  du. İn  di bü 
tün Qars vi  la  yə  ti nə  həng bir qə  bi 
ris  tan  lı  ğı xa  tır  la  dır ki, onun hər bir 
da  şı hə  mi  şə  lik in  san si  ma  sı  nı itir 
miş er  mə  ni qul  dur  la  rı  nın vəh  şi  lik 
lə  ri, əx  laq  sız  lıq  la  rı və hə  ya  sız  lıq  la 
rı ba  rə  də şa  hid  lik edə bi  lər.

Yu  nan  la  rın bu de  dik  lə  ri  ni er  mə
 ni  lə  rin öz  lə  ri be  lə təs  diq  lə  yir. Zo  ri 
Ba  la  ya  nın “Ru  hu  mu  zun sal  na  mə 
si” ki  ta  bın  da  kı bir mə  qa  ma diq  qət 
çə  kək. O ya  zır: “Biz Xa  ça  tur  la ələ 
ke  çir  di  yi  miz evə gi  rər  kən əs  gər  lə 
ri  miz 13 yaş  lı bir türk uşa  ğı  nı pən 
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Bi  rin  ci Dün  ya mü  ha  ri  bə  si ərə  fə 
sin  də Os  man  lı döv  lə  ti  nin üçün  cü 
or  du  su  na rəh  bər  lik edən Ən  vər 
pa  şa Ər  zu  rum  da er  mə  ni li  der  lə  ri 
ilə gö  rü  şün  də yə  qin et  di ki, er  mə 
ni  lər Os  man  lı döv  lə  ti  ni mü  da  fiə 
et  mək is  tə  mir. Çün  ki çar Ru  si  ya  sı 
gə  lə  cək  də, mü  ha  ri  bə  nin nə  ti  cə  sin 
dən ası  lı ola  raq, Os  man  lı əra  zi  sin 
də er  mə  ni döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı 
na söz ver  miş və bu  nun  la da er  mə
 ni  lə  ri Tür  ki  yə  yə qar  şı mü  ha  ri  bə  yə 
cəlb edə bil  miş  di  lər.

Mü  ha  ri  bə ərə  fə  sin  də çar II Ni 
ko  la  yın Qaf  qa  za gə  li  şi və Os  man  lı
 la  ra qar  şı er  mə  ni  lə  rə əmək  daş  lıq 
tək  lif et  mə  si mə  sə  lə  ni da  ha da cid
 di  ləş  dir  di. Ça  rın öz nit  qi  ni “qoy 
rus bay  ra  ğı Bos  for və Dar  da  nel bo 
ğaz  la  rın  da sər  bəst hə  rə  kət et  sin. 
Qoy er  mə  ni xal  qı Ru  si  ya  nın kö  mə
 yi ilə Os  man  lı döv  lə  ti əra  zi  sin  də 
öz müs  tə  qil  li  yi  ni qur  sun” fik  ri ilə 
bi  tir  mə  si er  mə  ni  lə  rin Ru  si  ya tə  rə 
fin  dən Tür  ki  yə  yə qar  şı mü  ha  ri  bə 
də iş  ti  ra  kı  nı tə  min et  di.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, 1914cü il 
no  yab  rın 1də rus or  du  su Qaf  qaz 
da Tür  ki  yə sər  hə  di  nə hü  cum et  di. 

Qars, Ər  da  han və Ba  tum uğ  run  da 
dö  yüş  lər  də hər iki tə  rəf bö  yük it  ki 
ver  di. La  kin Sa  rı  qa  mış ya  xın  lı  ğın 
da dö  yüş  lər  də rus  lar bö  yük mü 
vəf  fə  qiy  yət qa  za  na  raq Tür  ki  yə tə 
rə  fi  ni ağır məğ  lu  biy  yə  tə uğ  rat  dı 
lar. Məhz rus or  du  su  nun Şər  qi 
Ana  do  lu  ya da  xil ol  ma  sı er  mə  ni  lə 
rin yer  li türk  lə  rə qar  şı soy  qı  rı  mı 
üçün im  kan ya  rat  dı. Tə  bii ki, er  mə
 ni  lə  rin be  lə bir xə  ya  nət  kar möv  qe 
yi Os  man  lı döv  lə  ti  ni müəy  yən mü 
da  fiə təd  bir  lə  ri gör  mə  yə məc  bur 
et  di. Be  lə ki, 1915ci il ma  yın or  ta 
la  rın  da Van, Bit  lis və Ər  zu  rum  da  kı 
er  mə  ni əha  li  si dö  yüş mey  da  nın 
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tə  ləb et  di  lər. Bu tə  ləb  lə  r BMTnin 
qu  rul  du  ğu SanFran  sis  ko konf  ran 
sı (ap  rel 1945ci il) za  ma  nı SS  Rİ, 
ABŞ və İn  gil  tə  rə döv  lət baş  çı  la  rı  na 
gön  də  ril  di. Ey  ni za  man  da, dün  ya 
er  mə  ni  lə  ri  nin pat  riar  xı VI Ge  vork 
1945ci il  okt  yab  rın 29da SS  Rİ, 
ABŞ və İn  gil  tə  rə hö  ku  mət  lə  rin  dən 
Tür  ki  yə  nin “er  mə  ni vi  la  yət  lə  ri”nin 
so  vet Er  mə  nis  ta  nı  na bir  ləş  di  ril  mə 
si  ni tə  ləb et  di. Tə  bii ki, So  vet İt  ti  fa
 qı  nın sər  həd  lə  ri  nin ge  niş  lə  nə  cə  yi  ni 
is  tə  mə  yən ABŞ və İn  gil  tə  rə bu tə 
ləb  lə  ri qə  bul et  mə  di. SS  Rİ tə  rə  fi isə 
bu mə  sə  lə  yə çox bö  yük iş  ta  ha ilə 
gi  riş  di. Hət  ta Tür  ki  yə  nin Şərq vi  la
 yə  tin  dən alı  na  caq 26 min km2 əra 
zi  nin 20.500 km2nin Er  mə  nis  ta  na 
ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tul  muş  du. Bu 
is  tək Sta  li  nin ölü  mü  nə qə  dər da 
vam et  miş, yal  nız 1953cü il  ma  yın 
30da gu  ya “ya  xın qon  şu  luq mü 
na  si  bə  ti  nin qo  run  ma  sı, sülh və 
təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  si 
üçün Er  mə  nis  tan Tür  ki  yə  yə qar  şı 
əra  zi id  diala  rın  dan əl çə  kir”. 

Mosk  va qon  dar  ma “er  mə  ni soy
 qı  rı  mı” və tor  paq id  diala  rın  dan əl 

çək  sə də, er  mə  ni  lər öz təb  li  ğat 
fəaliy  yət  lə  ri  ni da  vam et  di  rir  lər.

1965ci il  də Er  mə  nis  ta  nın 24 ap 
rel ta  ri  xi  ni rəs  mən qon  dar  ma “er 
mə  ni soy  qı  rı  mı” gü  nü ola  raq qə  bul 
edib anım mə  ra  si  mi ke  çir  mə  si er 
mə  ni ic  ti  maiy  yə  tin  də türk düş 
mən  çi  li  yi  nin ye  ni bir mər  hə  lə  si  nin 
baş  lan  ğı  cı ol  du. Bu ta  rix  dən eti  ba 
rən “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” Er  mə  nis  ta
 nın döv  lət si  ya  sə  ti  nə çev  ril  di.

ABŞ, Av  ro  pa və di  gər döv  lət  lə 
rin tut  duq  la  rı er  mə  ni  pə  rəst möv  qe 
bəhs et  di  yi  miz mə  sə  lə ilə əla  qə  dar 
Er  mə  nis  ta  nın ar  xa  sı  nı möh  kəm 
lən  dir  di. Mə  sə  lən, Av  ro  pa Par  la 
men  ti  nin 1987ci il 18 iyun  da “Er 
mə  ni prob  le  mi  nin si  ya  si həl  li haq 
qın  da” qə  bul et  di  yi qə  rar Tür  ki  yə 
hö  ku  mə  tin  dən er  mə  ni  lə  rə qar  şı tö 
rə  di  lən “soy  qı  rı  mı” ta  nı  maq və er 
mə  ni nü  ma  yən  də  lə  ri ilə dialo  qa 
baş  la  maq üçün bir tə  ləb idi.

Üçün  cü mər  hə  lə. Qon  dar  ma 
“er  mə  ni soy  qı  rı  mı” ilə bağ  lı mə  sə 
lə So  vet  lər Bir  li  yi  nin da  ğıl  ma  sın 
dan son  ra ye  ni mər  hə  lə  yə da  xil ol 
du. Əv  və  la, SS  Rİnin da  ğıl  ma  sın 

dan son  ra Tür  ki  yə  nin öz müt  tə  fiq 
lə  ri üçün xü  su  si önəm kəsb et  mə 
mə  si mü  na  si  bət  lə  ri er  mə  ni  lə  rin 
xey  ri  nə xey  li də  yiş  di. Di  gər tə  rəf 
dən xris  tian təəs  süb  keş  li  yi  nin sü 
rət  lə güc  lən  mə  si də er  mə  ni  lə  rin 
xey  ri  nə ol  du və Av  ro  pa Par  la  men 
tin  də unu  dul  muş “er  mə  ni ge  no  si 
di” gün  də  mə gəl  di.

Qeyd edim ki, SS  Rİnin da  ğıl 
ma  sı ərə  fə  sin  də qon  dar  ma “er  mə 
ni soy  qı  rı  mı” ilə bağ  lı iki fi  kir 
hökm sü  rür  dü.

Er  mə  ni Ümum  mil  li Hə  rə  ka  tı bu 
mə  sə  lə  nin Tür  ki  yə ilə mü  na  si  bət 
lər  də ön pla  na çı  xa  rıl  ma  sı  nın tə  rəf
 da  rı de  yil  di. Qon  dar  ma “er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı”nın ta  nın  ma  sı  nı Tür  ki  yə 
ilə əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sın  da şərt 
ola  raq gö  rən ənə  nə  vi an  ti  türk dü 
şün  cə  li daş  nak  lar öz fəaliy  yət  lə  rin
 də ge  no  si  di hə  mi  şə apa  rı  cı xət  tə 
çe  vir  miş  lər. Bun  la  rın təz  yi  qi ilə 
qon  dar  ma “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” mə 
sə  lə  si Er  mə  nis  ta  nın “Müs  tə  qil  lik 
Bə  yan  na  mə  sin  də” də öz ye  ri  ni al 
mış  dı.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, qon  dar  ma “er 
mə  ni soy  qı  rı  mı” mə  sə  lə  si Er  mə  nis 
tan xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də mü  vəf  fə  qiy 
yət  lə is  ti  fa  də edi  lən va  si  tə  lər  dən 
bi  ri  dir. Bu mə  sə  lə iq  ti  dar  da olan si 
ya  si qüv  və  lər tə  rə  fin  dən heç bir za 
man ar  xa pla  na atıl  ma  mış, yal  nız 
priori  tet sı  ra  sın  da ol  muş  dur. Qeyd 
et  di  yi  miz ki  mi, ABŞ və Av  ro  pa döv
 lət  lə  ri  nin bu mə  sə  lə  dən Tür  ki  yə  yə 
qar  şı təz  yiq va  si  tə  si ki  mi is  ti  fa  də et 
mə  lə  ri Er  mə  nis  ta  nın təb  li  ğat fəaliy 
yə  ti  ni da  ha ra  hat hə  ya  ta ke  çir  mək 
üçün şə  rait ya  ra  dır.

Tür  ki  yə  yə qar  şı təz  yiq va  si  tə  si 
ki  mi is  ti  fa  də edi  lən qon  dar  ma “er 
mə  ni soy  qı  rı  mı” bu öl  kə  nin nə iq  ti
 sa  di in  ki  şa  fı  na, nə si  ya  si möv  qe  yi 
nə, nə də bey  nəl  xalq nü  fu  zu  na zər
 rə qə  dər də xə  ləl gə  tir  mə  miş  dir. 
Dün  ya döv  lət  lə  ri  nin boy sı  ra  sın  da 
də  ya  nət  lə da  ya  nan Tür  ki  yə bu gün 
bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də söz sa 
hi  bi  dir.

TARİX

cə  rə  yə mis  mar  la  mış  dı  lar. Türk 
uşa  ğı çox hayküy sal  ma  sın de  yə, 
Xa  ça  tur uşa  ğın ana  sı  nın kə  sil  miş 
dö  şü  nü onun ağ  zı  na sox  du. Da  ha 
son  ra 13 ya  şın  da  kı tür  kün ba  şın 
dan, si  nə  sin  dən və qar  nın  dan də  ri
 si  ni soy  dum. Saata bax  dım, türk 
uşa  ğı yed  di də  qi  qə son  ra qan itir 
mək  dən öl  dü. İlk sə  nə  tim hə  kim  lik 
ol  du  ğu  na gö  rə, hu  ma  nist idim 
(“əh  sən” bu er  mə  ni  li  yə  F.İ.), bu  na 
gö  rə də türk uşa  ğı  na et  dik  lə  ri  mə 
gö  rə ru  hum se  vinc  dən qü  rur  la  nır 
dı. Xa  ça  tur da  ha son  ra öl  müş türk 
uşa  ğı  nın cə  sə  di  ni his  səhis  sə doğ 
ra  dı və türk  lə ey  ni kök  dən olan it 
lə  rə at  dı. Ax  şam ey  ni şe  yi da  ha üç 
türk uşa  ğı  na et  dik”.

Bu fi  kir və fik  rin yer al  dı  ğı yu 
xa  rı  da adı  nı çək  di  yim ki  tab bü  tün 
dün  ya  ya mə  lum ol  du  ğu hal  da bəs 
er  mə  ni təəs  süb  keş  li  yi nə  dən qay 
naq  la  nır? Bu suala ən dü  rüst ca  vab 
20ci il  lər  də İta  li  ya  nın Baş na  zi  ri 
iş  lə  miş Fran  çes  ko Nit  ti  nin söy  lə  di 
yi fi  kir  dir. O ya  zır  dı: “Tür  ki  yə mü 
ha  ri  bə  də məğ  lub ol  duq  dan son  ra 
ha  mı onun ci  na  yət  lə  ri ba  rə  də da 
nış  ma  ğa baş  la  dı. Hə  mi  şə ol  du  ğu 
ki  mi, kim məğ  lub olub  sa, o da gü 
nah  kar  dır. Türk  lə  ri Av  ro  pa  dan 
qov  maq üçün ol  ma  yan şey  lə  ri uy 
dur  du  lar, gu  ya on  lar si  vi  li  za  si  ya  ya 
uy  ğun de  yil  lər. Türk  lə  rin bəd  bəxt
 lik  lə  ri on  da  dır ki, on  lar yu  nan  lar 
və er  mə  ni  lər ki  mi sə  ləm  çi  lik və al 
ver  çi  lik he  sa  bı  na ya  şa  yan qəd  dar 
xalq  lar  la əha  tə olu  nub  lar. Av  ro  pa 
isə nə vaxt Tür  ki  yə  ni cə  za  lan  dır 
maq fik  ri  nə dü  şür, hə  min vaxt “er 
mə  ni” və ya “yu  nan” kar  tı  nı or  ta  ya 
atır. Türk vəh  şi  lik  lə  ri ba  rə  də o za 
man qış  qı  rır  lar ki, onu və  ziy  yət 
tə  ləb edir. O za  man bu mə  sə  lə  lər 
ya  da dü  şür ki, ya Tür  ki  yə  dən nə 
isə qo  par  maq is  tə  yir  lər, ya  xud ona 
nə  yi  sə ver  mək is  tə  mir  lər. Bu  dur 
ta  ri  xin nim  daş si  fə  ti”.

Ümu  miy  yət  lə, Av  ro  pa döv  lə  ti 
nin uy  dur  ma “ge  no  sid”ə mü  na  si 
bə  ti  ni şər  ti ola  raq üç mər  hə  lə  yə 
böl  mək olar:

Bi  rin  ci mər  hə  lə. Bi  rin  ci Dün  ya 
mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra dün  ya  nın si 
ya  si sü  ka  nı ar  xa  sın  da otu  ran Ame 
ri  ka Pre  zi  den  ti Vil  son Şər  qi Ana  do
 lu  ya bir mis  si  ya gön  dər  di ki, ölən 
er  mə  ni  lə  rin sa  yı aş  kar edil  sin. Bu 
mə  sə  lə  yə ge  ne  ral Har  bord rəh  bər 
lik et  di  yi üçün bu mis  si  ya ta  rix  də 
Har  bord mis  si  ya  sı ad  la  nır. Mis  si  ya
 nın qar  şı  sın  da du  ran əsas məq  səd 
ölən er  mə  ni  lə  rin sa  yı  nı müəy  yən 
et  mək  lə Tür  ki  yə ilə bağ  lı ve  ril  miş 
si  ya  si qə  rar  la  ra bə  raət qa  zan  dır  maq 
idi. An  caq Har  bord mis  si  ya  sı öz is 
tə  yi  nə nail ola bil  mə  di. Be  lə ki, bu 
mis  si  ya  nın üzv  lə  ri Emo  ri Na  yez və 
Ar  tur Sa  ter  lan  dın aş  kar et  dik  lə  ri 
fakt  lar nə  zər  də tu  tu  lan  la  rın ək  si  nə 
ol  du. Çün  ki on  lar öl  müş er  mə  ni  lər 
ax  tar  dıq  la  rı hal  da, qət  lə ye  ti  ril  miş 
mü  səl  man  lar aş  kar edil  di. 

Tə  bii ki, bu fakt  la  rın üzə çı  xa  rıl 
ma  sı Tür  ki  yə  yə qar  şı ye  ri  di  lən si 
ya  sə  tin ək  si  nə ol  du  ğu üçün 1920ci 
il  də on  lar dün  ya ic  ti  maiy  yə  tin  dən 
giz  lə  dil  di. Be  lə  lik  lə, uy  dur  ma “er 
mə  ni ge  no  si  di”nin ta  nın  ma  sı yo 
lun  da edi  lən ilk cəhd uğur  suz ol  du 
və ta  ri  xin ar  xi  vi  nə atıl  dı.

İkin  ci mər  hə  lə. Mə  lum  dur ki, 
XX əs  rin 50ci il  lə  rin  dən eti  ba  rən 
bey  nəl  xalq aləm  də si  ya  si ha  di  sə  lə 
rin et  nik də  yər  lər müs  tə  vi  sin  də 
mü  za  ki  rə  si önə çə  kil  di. Məhz bu 
mə  qam  dan ya  rar  lan  maq üçün er 
mə  ni dias  po  ru bü  tün qüv  və  si  ni 
sə  fər  bər et  di. XX əs  rin əv  vəl  lə  rin 
dən eti  ba  rən qon  dar  ma er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı  nı ta  nıt  maq məq  sə  di ilə 
dias  po  run et  di  yi bü  tün cəhd  lər heç 
bir uğur qa  zan  ma  mış  dı. 1945ci 
ilin iyun ayın  da Eç  miəd  zin pat  riar
 xı  nın se  çil  mə  sin  də dün  ya  nın müx 
tə  lif öl  kə  lə  rin  dən gə  lən er  mə  ni təş
 ki  lat  la  rı  nın li  der  lə  ri Qars və Ər  da 
ha  nın Tür  ki  yə  dən ge  ri alın  ma  sı  nı 

Erməni iğtişaşlarından sonra xarabaya dönən Van. Aprel 1915-ci il Qubadakı kütləvi məzarlıqda tapılan sümüklərin ermənilərin 
1918-ci ildə törətdiyi soyqırım qurbanlarına aid olduğu təsdiqlənib
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tə  ləb et  di  lər. Bu tə  ləb  lə  r BMTnin 
qu  rul  du  ğu SanFran  sis  ko konf  ran 
sı (ap  rel 1945ci il) za  ma  nı SS  Rİ, 
ABŞ və İn  gil  tə  rə döv  lət baş  çı  la  rı  na 
gön  də  ril  di. Ey  ni za  man  da, dün  ya 
er  mə  ni  lə  ri  nin pat  riar  xı VI Ge  vork 
1945ci il  okt  yab  rın 29da SS  Rİ, 
ABŞ və İn  gil  tə  rə hö  ku  mət  lə  rin  dən 
Tür  ki  yə  nin “er  mə  ni vi  la  yət  lə  ri”nin 
so  vet Er  mə  nis  ta  nı  na bir  ləş  di  ril  mə 
si  ni tə  ləb et  di. Tə  bii ki, So  vet İt  ti  fa
 qı  nın sər  həd  lə  ri  nin ge  niş  lə  nə  cə  yi  ni 
is  tə  mə  yən ABŞ və İn  gil  tə  rə bu tə 
ləb  lə  ri qə  bul et  mə  di. SS  Rİ tə  rə  fi isə 
bu mə  sə  lə  yə çox bö  yük iş  ta  ha ilə 
gi  riş  di. Hət  ta Tür  ki  yə  nin Şərq vi  la
 yə  tin  dən alı  na  caq 26 min km2 əra 
zi  nin 20.500 km2nin Er  mə  nis  ta  na 
ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tul  muş  du. Bu 
is  tək Sta  li  nin ölü  mü  nə qə  dər da 
vam et  miş, yal  nız 1953cü il  ma  yın 
30da gu  ya “ya  xın qon  şu  luq mü 
na  si  bə  ti  nin qo  run  ma  sı, sülh və 
təh  lü  kə  siz  li  yin tə  min edil  mə  si 
üçün Er  mə  nis  tan Tür  ki  yə  yə qar  şı 
əra  zi id  diala  rın  dan əl çə  kir”. 

Mosk  va qon  dar  ma “er  mə  ni soy
 qı  rı  mı” və tor  paq id  diala  rın  dan əl 

çək  sə də, er  mə  ni  lər öz təb  li  ğat 
fəaliy  yət  lə  ri  ni da  vam et  di  rir  lər.

1965ci il  də Er  mə  nis  ta  nın 24 ap 
rel ta  ri  xi  ni rəs  mən qon  dar  ma “er 
mə  ni soy  qı  rı  mı” gü  nü ola  raq qə  bul 
edib anım mə  ra  si  mi ke  çir  mə  si er 
mə  ni ic  ti  maiy  yə  tin  də türk düş 
mən  çi  li  yi  nin ye  ni bir mər  hə  lə  si  nin 
baş  lan  ğı  cı ol  du. Bu ta  rix  dən eti  ba 
rən “er  mə  ni soy  qı  rı  mı” Er  mə  nis  ta
 nın döv  lət si  ya  sə  ti  nə çev  ril  di.

ABŞ, Av  ro  pa və di  gər döv  lət  lə 
rin tut  duq  la  rı er  mə  ni  pə  rəst möv  qe 
bəhs et  di  yi  miz mə  sə  lə ilə əla  qə  dar 
Er  mə  nis  ta  nın ar  xa  sı  nı möh  kəm 
lən  dir  di. Mə  sə  lən, Av  ro  pa Par  la 
men  ti  nin 1987ci il 18 iyun  da “Er 
mə  ni prob  le  mi  nin si  ya  si həl  li haq 
qın  da” qə  bul et  di  yi qə  rar Tür  ki  yə 
hö  ku  mə  tin  dən er  mə  ni  lə  rə qar  şı tö 
rə  di  lən “soy  qı  rı  mı” ta  nı  maq və er 
mə  ni nü  ma  yən  də  lə  ri ilə dialo  qa 
baş  la  maq üçün bir tə  ləb idi.

Üçün  cü mər  hə  lə. Qon  dar  ma 
“er  mə  ni soy  qı  rı  mı” ilə bağ  lı mə  sə 
lə So  vet  lər Bir  li  yi  nin da  ğıl  ma  sın 
dan son  ra ye  ni mər  hə  lə  yə da  xil ol 
du. Əv  və  la, SS  Rİnin da  ğıl  ma  sın 

dan son  ra Tür  ki  yə  nin öz müt  tə  fiq 
lə  ri üçün xü  su  si önəm kəsb et  mə 
mə  si mü  na  si  bət  lə  ri er  mə  ni  lə  rin 
xey  ri  nə xey  li də  yiş  di. Di  gər tə  rəf 
dən xris  tian təəs  süb  keş  li  yi  nin sü 
rət  lə güc  lən  mə  si də er  mə  ni  lə  rin 
xey  ri  nə ol  du və Av  ro  pa Par  la  men 
tin  də unu  dul  muş “er  mə  ni ge  no  si 
di” gün  də  mə gəl  di.

Qeyd edim ki, SS  Rİnin da  ğıl 
ma  sı ərə  fə  sin  də qon  dar  ma “er  mə 
ni soy  qı  rı  mı” ilə bağ  lı iki fi  kir 
hökm sü  rür  dü.

Er  mə  ni Ümum  mil  li Hə  rə  ka  tı bu 
mə  sə  lə  nin Tür  ki  yə ilə mü  na  si  bət 
lər  də ön pla  na çı  xa  rıl  ma  sı  nın tə  rəf
 da  rı de  yil  di. Qon  dar  ma “er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı”nın ta  nın  ma  sı  nı Tür  ki  yə 
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şün  cə  li daş  nak  lar öz fəaliy  yət  lə  rin
 də ge  no  si  di hə  mi  şə apa  rı  cı xət  tə 
çe  vir  miş  lər. Bun  la  rın təz  yi  qi ilə 
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sə  lə  si Er  mə  nis  ta  nın “Müs  tə  qil  lik 
Bə  yan  na  mə  sin  də” də öz ye  ri  ni al 
mış  dı.
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man ar  xa pla  na atıl  ma  mış, yal  nız 
priori  tet sı  ra  sın  da ol  muş  dur. Qeyd 
et  di  yi  miz ki  mi, ABŞ və Av  ro  pa döv
 lət  lə  ri  nin bu mə  sə  lə  dən Tür  ki  yə  yə 
qar  şı təz  yiq va  si  tə  si ki  mi is  ti  fa  də et 
mə  lə  ri Er  mə  nis  ta  nın təb  li  ğat fəaliy 
yə  ti  ni da  ha ra  hat hə  ya  ta ke  çir  mək 
üçün şə  rait ya  ra  dır.
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Bi  rin  ci mər  hə  lə. Bi  rin  ci Dün  ya 
mü  ha  ri  bə  sin  dən son  ra dün  ya  nın si 
ya  si sü  ka  nı ar  xa  sın  da otu  ran Ame 
ri  ka Pre  zi  den  ti Vil  son Şər  qi Ana  do
 lu  ya bir mis  si  ya gön  dər  di ki, ölən 
er  mə  ni  lə  rin sa  yı aş  kar edil  sin. Bu 
mə  sə  lə  yə ge  ne  ral Har  bord rəh  bər 
lik et  di  yi üçün bu mis  si  ya ta  rix  də 
Har  bord mis  si  ya  sı ad  la  nır. Mis  si  ya
 nın qar  şı  sın  da du  ran əsas məq  səd 
ölən er  mə  ni  lə  rin sa  yı  nı müəy  yən 
et  mək  lə Tür  ki  yə ilə bağ  lı ve  ril  miş 
si  ya  si qə  rar  la  ra bə  raət qa  zan  dır  maq 
idi. An  caq Har  bord mis  si  ya  sı öz is 
tə  yi  nə nail ola bil  mə  di. Be  lə ki, bu 
mis  si  ya  nın üzv  lə  ri Emo  ri Na  yez və 
Ar  tur Sa  ter  lan  dın aş  kar et  dik  lə  ri 
fakt  lar nə  zər  də tu  tu  lan  la  rın ək  si  nə 
ol  du. Çün  ki on  lar öl  müş er  mə  ni  lər 
ax  tar  dıq  la  rı hal  da, qət  lə ye  ti  ril  miş 
mü  səl  man  lar aş  kar edil  di. 

Tə  bii ki, bu fakt  la  rın üzə çı  xa  rıl 
ma  sı Tür  ki  yə  yə qar  şı ye  ri  di  lən si 
ya  sə  tin ək  si  nə ol  du  ğu üçün 1920ci 
il  də on  lar dün  ya ic  ti  maiy  yə  tin  dən 
giz  lə  dil  di. Be  lə  lik  lə, uy  dur  ma “er 
mə  ni ge  no  si  di”nin ta  nın  ma  sı yo 
lun  da edi  lən ilk cəhd uğur  suz ol  du 
və ta  ri  xin ar  xi  vi  nə atıl  dı.

İkin  ci mər  hə  lə. Mə  lum  dur ki, 
XX əs  rin 50ci il  lə  rin  dən eti  ba  rən 
bey  nəl  xalq aləm  də si  ya  si ha  di  sə  lə 
rin et  nik də  yər  lər müs  tə  vi  sin  də 
mü  za  ki  rə  si önə çə  kil  di. Məhz bu 
mə  qam  dan ya  rar  lan  maq üçün er 
mə  ni dias  po  ru bü  tün qüv  və  si  ni 
sə  fər  bər et  di. XX əs  rin əv  vəl  lə  rin 
dən eti  ba  rən qon  dar  ma er  mə  ni 
soy  qı  rı  mı  nı ta  nıt  maq məq  sə  di ilə 
dias  po  run et  di  yi bü  tün cəhd  lər heç 
bir uğur qa  zan  ma  mış  dı. 1945ci 
ilin iyun ayın  da Eç  miəd  zin pat  riar
 xı  nın se  çil  mə  sin  də dün  ya  nın müx 
tə  lif öl  kə  lə  rin  dən gə  lən er  mə  ni təş
 ki  lat  la  rı  nın li  der  lə  ri Qars və Ər  da 
ha  nın Tür  ki  yə  dən ge  ri alın  ma  sı  nı 

Erməni iğtişaşlarından sonra xarabaya dönən Van. Aprel 1915-ci il Qubadakı kütləvi məzarlıqda tapılan sümüklərin ermənilərin 
1918-ci ildə törətdiyi soyqırım qurbanlarına aid olduğu təsdiqlənib
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Ap  re  lin 21i Uk  ray  na əha  li  si  nin 
bö  yük bir his  sə  si (73,22%) si  ya  si 
təc  rü  bə  si ol  ma  yan akt  yor Vla  di  mir 
Ze  lens  ki  ni dəs  tək  lə  yə  rək, öl  kə Pre
 zi  den  ti seç  di. Onun gə  lən ay və  zi 
fə  si  nin ic  ra  sı  na baş  la  ya  ca  ğı göz  lə 
ni  lir. Ze  lens  ki  nin inam  lı qə  lə  bə  si 
onu man  dat  la tə  min et  di, an  caq 
hə  lə  lik ye  ni Pre  zi  den  tin məhz han
 sı si  ya  sə  ti hə  ya  ta ke  çi  rə  cə  yi bəl  li 
de  yil.

Ana  li  tik  lə  rin fik  rin  cə, Pre  zi  den 
tin də  yiş  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, həll 
edil  mə  miş Don  bas mü  na  qi  şə  si  nə 
gö  rə Uk  ray  na  da geosi  ya  si risk  lər 

yük  sək ola  raq qa  lır. On  la  rın proq 
noz  la  rı  na əsa  sən, ye  ni se  çi  lən Pre 
zi  dent çox gü  man əv  vəl  ki si  ya  sə  ti 
da  vam et  di  rə  cək. Ye  ni pre  zi  den  tin 
ko  man  da  sı  na da  xil olan  la  rın si  ya  si 
keç  mi  şi və açıq  la  ma  la  rı  nı şərh edən 
mü  şa  hi  də  çi  lər öl  kə  nin xa  ri  ci və 
mü  da  fiə si  ya  sə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət
 lə  rin  də də  yi  şik  lik ol  ma  ya  ca  ğı  nı 
zənn edir  lər. Bu  nun  la bə  ra  bər Ze 
lens  ki  nin məh  dud si  ya  si plat  for 
ma  sı və sür  gün  də olan oli  qarx İqor 
Ko  lo  moys  ki ilə əla  qə  lə  ri  nin müəy 
yən si  ya  si qey  rimüəy  yən  li  yi ön 
pla  na çı  xar  dı  ğı  nı de  yən  lər də var.

Anar Əkbərov
Milli Məclis Aparatı Analitik 

informasiya şöbəsinin baş məsləhətçisi  

Anar Əkbərov

Ukraynanın
altıncıprezidenti:
mövcudçağırışlar

fonunda

“Xalqın xidmətçisi” 
uğur qazana biləcəkmi?
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2014cü il  də Uk  ray  na və  tən  daş 
la  rı  nın ço  xu Po  ro  şen  ko  nu Pre  zi  dent 
se  çən  də on  dan May  da  nın, “lə  ya  qət 
in  qi  la  bı”nın tə  ləb  lə  ri  ni ye  ri  nə ye  ti 
rə  cə  yi  ni göz  lə  yir  di  lər. Sa  biq Pre  zi 
dent “Or  du, İman, Dil” şüarı ilə is 
la  ha  ta baş  la  yıb bir çox şe  yə nail ol  sa 
da, məh  kə  mə sa  hə  sin  də ki  fa  yət qə 
dər də  yi  şik  li  yin ol  ma  ma  sı, kor  rup 
si  ya ilə cid  di mü  ba  ri  zə  nin mü  şa  hi 
də edil  mə  mə  si, ən baş  lı  ca  sı sa  də 
in  san  la  rın hə  ya  tı  nın yax  şı  laş  ma  ma 
sı, ək  si  nə çox  la  rı üçün da  ha da pis 
ləş  mə  si  nə gö  rə Po  ro  şen  ko pre  zi 
dent seç  ki  lə  rin  də nü  ma  yiş et  dir  di  yi 
nə  ti  cə  lər  lə ca  vab ver  mə  li ol  du. BVF 
tə  rə  fin  dən tə  ləb edi  lən sərt iq  ti  sa  di 
təd  bir  lər, xü  su  si  lə kom  mu  nal xid 
mət  lə  rin qiy  mət  lə  ri  nin ar  tı  rıl  ma  sı 
nın Po  ro  şen  ko  nu “öl  dür  dü  yü” qə 
naətin  də olan təh  lil  çi  lər “ağ  lı ba  şın
 da olan heç bir hö  ku  mət”in bun  dan 
son  ra sərt iq  ti  sa  di təd  bir  lə  rə get  mə
 yə  cə  yi  ni eh  ti  mal edir  lər.

Uk  ray  na  nın ye  ni se  çil  miş Pre  zi 
den  ti iki və  di  nə əsa  sən iq  ti  da  ra gə 
lib: öl  kə  nin şər  qin  də  ki Don  bas böl 
gə  sin  də sül  hün bər  qə  rar olun  ma  sı 
və kor  rup  si  ya  ya son qo  yul  ma  sı. 
Ək  sər təh  lil  çi  lər ye  ni Pre  zi  den  tin 
si  ya  sət  də is  tə  di  yi də  yi  şik  lik  lə  rin hə 
lə  lik ay  dın ol  ma  dı  ğı  na is  ti  nad edə 
rək proq  noz  laş  dır  maq, təh  lil et  mək 
üçün nə  yə  sə əsas  lan  ma  ğın müm 
kün ol  ma  dı  ğı  nı qeyd edir  lər. Ze 
lens  ki pre  zi  dent seç  ki  sin  də rə  qi  bi  ni 
aş  kar şə  kil  də üs  tə  lə  sə də, Uk  ray  na 
par  la  men  tin  də  Ali Ra  da  da heç bir 
nü  ma  yən  də  li  yi yox  dur. Bu  na gö  rə 
də ən azı okt  yabr ayın  da ke  çi  ri  lə  cək 
par  la  ment seç  ki  lə  ri  nə qə  dər işi asan 
ol  ma  ya  caq. De  mə  li, o, seç  ki vəd  lə  ri
 nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün ən azı 
bir par  ti  ya ilə müt  tə  fiq ol  ma  lı  dır. 
Ze  lens  ki hə  lə  lik han  sı par  ti  ya  lar  la 
iş  lə  mə  yə ha  zır ol  du  ğu  nu açıq  la  ma 
yıb. Par  la  ment seç  ki  si  nə qə  dər Pre 
zi  dent ko  man  da  sı  nın qa  nun  ve  ri  ci 
or  qan  da müx  tə  lif frak  si  ya  la  rın dəs 

tə  yi  ni tə  min et  mə  si  nin çə  tin ola  ca 
ğı  nı qa  bar  dan eks  pert  lər si  ya  si eli 
ta  nın bir his  sə  si  nin Ze  lens  ki  nin pre
 zi  dent  li  yi  ni if  lic et  mə  yə cəhd gös  tə
 rə  cə  yi  ni is  tis  na et  mir  lər. Be  lə de  mək 
müm  kün  dür  sə, Uk  ray  na mü  xa  li  fə 
ti  nin ki  fa  yət qə  dər təc  rü  bə  li li  der  lə
 ri Ze  lens  ki  nin iş ba  ca  rı  ğı  nın ol  ma 
ma  sı  nı, ba  ca  rıq  sız mü  za  ki  rə  çi ol  du
 ğu  nu, uduz  ma  lı nə var  sa ha  mı  sı  nı 
uduz  ma  sı  nı gös  tər  mə  yə ça  lı  şa  caq 
lar və yı  xıl  ma  sı  nı göz  lə  yə  cək  lər.

Uk  ray  na si  ya  si sis  te  mi nə  zə  rə 
alı  nar  sa, kim  lə  rin na  zir kres  lo  su 
ala  ca  ğı  nın sa  də pro  ses ol  ma  dı  ğı ay 
dın  dır. Xü  su  si  lə ona gö  rə ki, tə  yi 
nat  lar Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti və Ali Ra  da 
ilə ra  zı  laş  dı  rıl  ma  lı, bun  dan ön  cə isə 
köh  nə na  zir  lə  rin öz  lə  ri  nin is  te  fa 
ver  mə  si  nə nail ol  maq la  zım  dır. 
Köh  nə na  zir  lə  rin is  te  fa  sı və ye  ni na 
zir  lə  rin tə  yin olun  ma  sı üçün isə 
par  la  men  tin dəs  tə  yi va  cib şərt  dir.

Pre  zi  den  tin növ  bə  ti al  tı ay  da Ali 
Ra  da  nın dəs  tə  yi ol  ma  dan öl  kə  yə 
baş  çı  lıq et  mə  si  nin “onun əlqo  lu  nu 
bağ  la  ya  ca  ğı  nı” qa  bar  dan təh  lil  çi  lər 
bu  nun müəy  yən mə  na  da mə  yus  lu 
ğa gə  ti  rib çı  xa  ra bi  lə  cə  yi  ni is  tis  na 
et  mir  lər. He  sab edən  lər də var ki, 
par  la  ment seç  ki  lə  ri  nə  dək na  ra  zı  la 
rın sa  yı ar  ta  caq və 100 gün  dən son 
ra se  çi  ci  lər ar  tıq öz na  mi  zəd  lə  ri  nə 
gö  rə mə  yus ola  caq  lar. Bu mər  hə  lə 
nin yay döv  rü  nə tə  sa  düf et  mə  si  nin 

müəy  yən mə  na  da Ze  lens  ki  yə rey 
tin  qi  ni bir qə  dər qo  ru  ma  ğa im  kan 
ve  rə  cə  yi bil  di  ril  sə də, par  la  ment  də 
təm  sil  çi  li  yin ol  ma  ma  sı  nın onun tə 
sir  li si  ya  sət yü  rüt  mə  si im  kan  la  rı  nı 
xey  li məh  dud  laş  dı  ra  ca  ğı eh  ti  mal 
edi  lir.

Bə  zi skep  tik  lər diq  qə  ti öl  kə və 
tən  daş  la  rı  nın vir  tual fi  qu  ru seç  mə 
si  nə çə  kə  rək, Uk  ray  na cə  miy  yə  ti  nin 
in  fan  til  li  yin  dən bəhs edir  lər. On  la 
rın fik  rin  cə, Uk  ray  na əha  li  si səs ver
 dik  lə  ri şəx  si ta  nı  mır, sa  də  cə on  lar 
dan bi  ri olan sa  də və  tən  daş  Qo  lo 
bo  rod  ko  nun hər şe  yi baş  qa cür edə
 cə  yi  nə ümid bəs  lə  yir  lər.

Bu id  diala  ra ca  vab ola  raq Ze 
lens  ki  nin ko  man  da  sı söz ve  rib ki, 
ye  ni dövr baş  la  ya  caq, hə  min dövr 
də kor  rup  si  ya hal  la  rı  na yol ve  ril 
mə  yə  cək, si  ya  si və iş  gü  zar ma  raq  lar 
məh  kə  mə sis  te  mi  nə tə  sir gös  tə  rə 
bil  mə  yə  cək. Təh  lil  çi  lər xa  tır  la  dır ki, 
və  zi  fə  si  nin ic  ra  sı  na baş  la  yan  da Po 
ro  şen  ko da bu cür vəd  lər ve  rib, an 
caq son  ra  dan on  la  rı ye  ri  nə ye  ti  rə 
bil  mə  yib. Bun  dan baş  qa, Ze  lens  ki 
nin ha  zır  da sür  gün  də ya  şa  yan oli 
qarx İqor Ko  lo  moys  ki ilə əla  qə  lə  ri 
çox  la  rı  nı na  ra  hat edir. Ze  lens  ki 
“Ko  lo  moys  ki  nin ma  rione  ti” ol  ma 
dı  ğı  nı de  yir. La  kin onun oli  qarx  la 
çox  say  lı əla  qə  lə  ri var və ək  sə  riy  yət 
ye  ni Pre  zi  den  tin öz hi  ma  yə  da  rı  na 
borc  lu ol  ma  sın  dan qor  xur. Ko  lo 
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moys  ki  nin adı seç  ki  qa  ba  ğı kam  pa 
ni  ya za  ma  nı Ze  lens  ki  nin adı qə  dər 
teztez hal  la  nıb. Ar  tıq çox  la  rı biz 
nes  me  ni əsl qa  lib ad  lan  dı  rıb.

Ze  lens  ki  nin pre  zi  dent  lik döv 
rün  də öl  kə  nin xa  ri  ci si  ya  sət kur  sun
 da baş ve  rə bi  lə  cək də  yi  şik  lik  lə  rə 
to  xu  nan eks  pert  lər cid  di də  yi  şik  lik 
göz  lə  mə  dik  lə  ri  ni bil  di  rir  lər. O, seç 
ki  qa  ba  ğı kam  pa  ni  ya  da özü  nü av  ro
 pa  yön  lü si  ya  sət  çi ki  mi təq  dim edib, 
Aİ və NA  TOya qo  şul  maq kur  sun 
da heç bir də  yi  şik  lik ol  ma  dı  ğı  nı 
bə  yan edib, hər  çənd bu mə  sə  lə  lər  lə 
bağ  lı re  fe  ren  du  mun ke  çi  ril  mə  si  nin 
la  zım gəl  di  yi  ni bil  di  rib. Ye  ga  nə is 
tis  na hal sə  hiy  yə is  la  ha  tı  dır ki, Av 
ro  pa ilə as  so  siasi  ya ba  xı  mın  dan son 
də  rə  cə zə  ru  ri təd  bir olan bu ağ  rı  lı 
is  la  hat çox  la  rı  nın xo  şu  na gəl  mir. 
Ze  lens  ki  nin bə  zi bə  ya  nat  la  rı gös  tə 
rir ki, o, sırf po  pu  list fi  kir  lər  dən 
do  la  yı, sa  də  cə ək  sə  riy  yə  tin bu is  la 
hat  dan na  ra  zı ol  du  ğu üçün onu 
da  yan  dı  ra bi  lər.

Uk  ray  na  nın ye  ni döv  lət baş  çı  sı 
na “hə  səd apar  ma  yan” eks  pert  lə 
rin bö  yük çox  lu  ğu  nun fik  rin  cə, 
Pre  zi  den  tin se  çi  mi qa  baq  ca  dan 
məh  dud  dur: bir ad  dım so  la, bir 
ad  dım sa  ğa  May  dan.

Rusiyailəmünasibətlərin
perspektivi:reallıq 
vəgözləntilər

Seç  ki  lər ərə  fə  sin  də me  dia və so 
sial şə  bə  kə  lər  də Ze  lens  ki  nin se  çil 
mə  si əley  hi  nə ən po  pul  yar ar  qu 
ment  lər  dən bi  ri onun Ru  si  ya ilə 
əla  qə  lə  ri  nə dair şüb  hə  lər idi.

Rəs  mi Mosk  va Ze  lens  ki  nin se  çil 
mə  si  nə şad de  yil, hər  çənd Pre  zi 
den  tin də  yiş  mə  si  ni al  qış  la  yır, çün  ki 
Pet  ro Po  ro  şen  ko Ru  si  ya ilə mü  na  si
 bət  lər  də ba  rış  maz möv  qe  yi ilə se  çi 
lir  di və “mü  ha  ri  bə par  ti  ya  sı  nı” 
təm  sil edir  di. Bu kon  tekst  də Ru  si  ya 
rəs  mi  lə  ri Uk  ray  na  da  kı seç  ki nə  ti  cə 

lə  ri  ni se  vinc  lə qar  şı  la  yıb, eh  ti  yat  la 
bu öl  kə ilə mü  na  si  bət  lə  rin bər  pa  sı 
na ümid et  dik  lə  ri  ni bil  di  rib  lər.

P.Po  ro  şen  ko Mosk  va  nın eh  ti  yat
 lı se  vin  cin  də aş  kar təh  lü  kə əla  mət
 lə  ri gö  rür, ye  ni təc  rü  bə  siz Pre  zi 
dent  lə Uk  ray  na  nın Ru  si  ya  nın tə  sir 
or  bi  ti  nə qa  yı  da  ca  ğı  na Krem  lin 
ümid et  di  yi  ni fi  kir  lə  şir. Ze  lens  ki 
Krem  lin ün  va  nı  na tən  qi  di mü  na  si 
bə  ti  ni giz  lət  mir. Ey  ni za  man  da, o, 
dialoq im  kan  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı 
nın zə  ru  ri ol  du  ğu  nu da eti  raf edir. 
Seç  ki ge  cə  si Ze  lens  ki  nin söz ver  di 
yi “sülh pro  se  si  ni ye  ni  dən baş  la 
ma” im  ka  nı ilə bağ  lı açıq  la  ma  sı 
fo  nun  da be  lə Kreml hə  lə  lik göz  lə 
mə möv  qe  yi tu  tur. Ru  si  ya Pre  zi 
den  ti  nin söz  çü  sü Dmit  ri Pes  kov 
bil  di  rib ki, ko  me  di  ya  çı  nı təb  rik et 
mək “hə  lə çox tez  dir” və Kreml 
Ki  yev  də ha  ki  miy  yət də  yi  şik  li  yi  ni 
“konk  ret hə  rə  kət  lər  lə” gör  mək is 
tə  yir. Dün  ya  nın apa  rı  cı dü  şün  cə 
mər  kəz  lə  ri  nin qə  naəti  nə gö  rə, 
Kreml öz həll is  tə  yi  ni ye  rit  mək 
niy  yə  tin  də  dir.

Kreml ye  ni Pre  zi  dent  dən Ru  si 
ya  ya qar  şı yum  şal  ma və Po  ro  şen 
ko  nun is  ti  fa  də et  di  yi üs  lu  ba son 
qo  yul  ma  sı  nı is  tə  yir. Bu  nun  la ya  na
 şı, Mosk  va Uk  ray  na  da rus di  li  nin 
is  ti  fa  də edil  mə  si  ni məh  dud  laş  dı 
ran qa  nun  la  rın, o cüm  lə  dən te  le  vi 
zi  ya proq  ram  la  rı  na qo  yu  lan kvo  ta
 la  rın ləğ  vi ar  zu  sun  da  dır. Krem  lin 
prob  le  mi yal  nız Uk  ray  na  da  kı sül 
hə nail ol  maq çə  tin  li  yi de  yil, Uk 
ray  na  nı NA  TOdan im  ti  na  ya məc 
bur et  mək, ən azı Ki  ye  vin tə  rəf  siz 
li  yi  ni bə  yan et  mə  si və Ru  si  ya  nın 
re  gion  da  kı ma  raq  la  rı  na hör  mət 
bəs  lə  mə  si  dir.

Po  ro  şen  ko ilə mü  qa  yi  sə  də Ze 
lens  ki  nin Kreml üçün da  ha üzü  yo  la 
həm  söh  bət olubol  ma  ya  ca  ğı  nı de 
mək çə  tin  dir. Ze  lens  ki müəy  yən 
də  rə  cə  də Po  ro  şen  ko  nun mil  lət  çi ri 

to  ri  ka  sın  dan im  ti  na et  sə də, onun 
imp  ro  vi  za  si  ya  ya mey  li Krem  li eh  ti 
yat  lı dav  ran  ma  ğa məc  bur edə bi  lər. 
Be  lə ki, Kreml ən azın  dan Po  ro  şen 
ko  nu yax  şı ta  nı  yır  dı və on  dan nə 
göz  lə  mə  li ol  du  ğu  nu da yax  şı bi  lir 
di. Bəs Ze  lens  ki hə  qi  qə  tən ye  ni bir 
şe  yə nail ola bi  lə  cək  mi? Rus eks 
pert  lər bu  na inan  mır. Krem  lə ya  xın 
Ru  si  ya Si  ya  si Kon  yunk  tur Mər  kə  zi
 nin he  sa  ba  tın  da ən çox eh  ti  mal edi
 lən va  riant ki  mi sta  tuskvo qeyd 
olu  nur.

Sor  ğu  la  rın nə  ti  cə  lə  ri gös  tə  rir ki, 
Uk  ray  na əha  li  si əv  vəl  ki ki  mi Ru  si 
ya  ya düş  mən mü  na  si  bət bəs  lə  yir 
və bu gös  tə  ri  ci yük  sək ola  raq qa  lır. 
Uk  ray  na  nın Ru  si  ya  ya qar  şı mü  ha 
ri  bə  də 13 mi  nə ya  xın və  tən  da  şı  nı 
itir  di  yi  ni nə  zə  rə ala  raq, ək  sər təh 
lil  çi  lər Ru  si  ya ilə ra  zı  lı  ğın müm 
kün ol  ma  ya  ca  ğı eh  ti  ma  lı  nı bö  lü 
şür, Mosk  va  nın mü  na  qi  şə zo  na  sın
 da ya  şa  yan in  san  la  ra Ru  si  ya pas 
port  la  rı  nın ve  ril  mə  si  nin sa  də  ləş 
dir  mə  si  ni isə gər  gin  li  yi da  ha da 
ar  tı  ra  ca  ğı  nı bil  di  rir  lər. Kam  pa  ni  ya 
za  ma  nı Ze  lens  ki Po  ro  şen  ko ilə mü 
qa  yi  sə  də se  pa  rat  çı re  gion  lar  la bağ
 lı komp  ro  mi  sə da  ha me  yil  li ol  du 
ğu  na ey  ham vu  rub. Onun kam  pa 
ni  ya  sı qis  mən öl  kə və  tən  daş  la  rı  nın 
mü  ha  ri  bə  dən tən  gə gəl  mə  si üzə 
rin  də qu  ru  lub. İn  di Ru  si  ya  nın bu 
hə  rə  kə  ti onu da  ha sərt möv  qe tut 
ma  ğa məc  bur edə bi  lər. Ze  lens  ki 
nin ko  man  da  sı bə  ya  nat  la çı  xış 
edib, Ru  si  ya  nın at  dı  ğı bu ad  dı  mın 
onun Uk  ray  na  ya qar  şı mü  ha  ri  bə 
apa  ran tə  ca  vüz  kar döv  lət ol  ma  sın 
dan xə  bər ver  di  yi  ni bil  di  rib, Qər  bi 
Ru  si  ya  ya qar  şı sank  si  ya  la  rı sərt  ləş
 dir  mə  yə ça  ğı  rıb. Bə  ya  nat  da qeyd 
edi  lib ki, rus pas  port  la  rı ilə bağ  lı 
tək  lif Ki  yev  də Do  netsk və Lu  qansk 
əra  zi  lə  ri  nin Ru  si  ya  nın tər  ki  bi  nə in 
teq  ra  si  ya  sı  nın da  vam et  di  ril  mə və 
da  nı  şıq  lar ma  sa  sı ar  xa  sı  na otur  ma
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 sı üçün ye  ni Pre  zi  den  tə təz  yiq gös
 tər  mə cəh  di ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lə 
cək. Ru  si  ya Pre  zi  den  ti  nin im  za  la 
dı  ğı sə  rən  ca  mın nə qə  dər Uk  ray  na 
və  tən  da  şı  nı əha  tə edə  cə  yi hə  lə  lik 
mə  lum ol  ma  sa da, Uk  ray  na  nın nə 
za  rət et  mə  di  yi əra  zi  lər  də ən azı 2,5 
mil  yon in  sa  nın ya  şa  dı  ğı bil  di  ri  lir.

Uk  ray  na  da ye  ni Pre  zi  den  tin se 
çil  mə  sin  dən 3 gün son  ra V.Pu  ti  nin 
be  lə bir sə  rən  cam im  za  la  ma  sı ye  ni 
Pre  zi  dent üçün komp  ro  mis ax  ta  rı 
şı  nı si  ya  si cə  hət  dən da  ha da çə  tin 
ləş  di  rə bi  lər. Qeyd edək ki, seç  ki  lər
 dən əv  vəl ye  ni Pre  zi  den  tin kam  pa 
ni  ya  sı  na baş  çı  lıq edən İvan Ba  ka  nov 
Va  şinq  ton  da  kı gö  rüş  lər  də Ze  lens  ki
 nin ko  man  da  sı  nın se  pa  rat  çı döv  lət 
lə  rin rəh  bər  lə  ri ilə bir  ba  şa da  nı  şıq 
lar apar  ma  ğa ha  zır ol  du  ğu  nu bil  di 
rib. Qərb  li dip  lo  mat  lar Ze  lens  ki  nin 
ko  man  da  sı  nı bu kurs  dan çə  kin  di 
rib, be  lə ol  du  ğu təq  dir  də, onun Ru 
si  ya  nın da  xi  li mü  na  qi  şə ilə bağ  lı 
ya  naş  ma  sı  na sərf edə  cək şə  kil  də 
fəaliy  yət gös  tə  rə  cə  yi ba  rə  də xə  bər 
dar edib  lər.

Uk  ray  na  lı mü  şa  hi  də  çi  lə  rin fik 
rin  cə, Kreml ul  ti  ma  tum ri  to  ri  ka  sı 
ilə elə ilk gün  lər  dən ye  ni Pre  zi  den
 ti və ko  man  da  sı  nı “kün  cə sıx  ma 
ğa” ça  lı  şır, Mosk  va  nın tə  ləb  lə  ri  nə 
reak  si  ya ver  mə  yə məc  bur edir. Bu 
tak  ti  ki ge  di  şin il  kin ola  raq təz  yiq 
et  mək, da  ha son  ra isə kur  sun yum
 şal  dıl  ma  sı eh  ti  mal  la  rı  nı nə  zər  dən 
ke  çir  mək ele  ment  lə  ri  ni da  şı  dı  ğı, 
nə  ti  cə  də re  gion  da  kı möv  cud sta 
tuskvo  nun güc  lən  mə  si məq  sə  di  nə 
he  sab  lan  dı  ğı qeyd olu  nur. Təh  lil  çi
 lər pas  port  lar  la bağ  lı qə  ra  rı Ru  si 
ya  nın “la  zım ol  du  ğu an  da və  tən 
daş  la  rı  mı qo  ru  ya bi  lə  rəm” çə  kin  di
 ri  ci fak  to  ru ki  mi şərh edir  lər. 
Krem  lin son ad  dım  la  rı ye  ni Pre  zi 
dent  lə da  nı  şıq  la  rın güc ami  li möv 
qe  yin  dən da  vam et  di  ri  lə  cə  yi  ni de 
mə  yə əsas ve  rir. Mü  şa  hi  də olu  nan 
pro  ses  lər Ru  si  ya  nın “sülh is  tə  yir  si
 niz  sə, ra  zı  la  şa bi  lə  rik, am  ma bi  zim 
şərt  lər  lə” prin  si  pi ilə dav  ran  dı  ğı  nı 
nü  ma  yiş et  di  rir.

Uk  ray  na  lı eks  pert  lər Don  bas  da 
Ru  si  ya nü  fu  zu  nun azal  dıl  ma  sı 
üçün re  gion  da ya  şa  yan əha  li  yə mü 
na  si  bət  də Po  ro  şen  ko ha  ki  miy  yə  ti 
tə  rə  fin  dən yü  rü  dü  lən si  ya  sə  tin də 
yiş  mə  si va  cib  li  yi  nə də diq  qə  ti çə  kir, 
Ki  ye  vin son il  lər  də  ki sərt ri  to  ri  ka  sı 
ilə küs  dü  rül  müş və  tən  daş  la  rın rəğ 
bə  ti  ni qa  zan  maq üçün hu  ma  ni  tar 
təd  bir  lə  ri in  ten  siv  ləş  dir  mə  yi tək  lif 
edir  lər. İş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də 
apa  rı  lan sor  ğu  la  rın nə  ti  cə  si  nə gö  rə, 
əha  li  nin bö  yük ək  sə  riy  yə  ti  nin Uk 
ray  na  nın tər  ki  bin  də qal  ma  ğa üs 
tün  lük ver  mə  si də Ki  ye  vi Don  bas 
si  ya  sə  tin  də dü  zə  liş  lər aparmağa 
sövq edə bi  lər.

Bə  zi təh  lil  çi  lər Cə  nu  bi Ose  ti  ya və 
Ab  xa  zi  ya nü  mu  nə  lə  ri ilə pa  ra  lel  lər 
apa  rıb, Don  bas  da da pro  ses  lə  rin 
ox  şar sse  na  ri üz  rə in  ki  şaf et  mə eh  ti
 ma  lı  nı is  tis  na et  mə  sə  lər də, çox  luq 
Krım pre  se  den  tin  dən fərq  li ola  raq 
Uk  ray  na  nın əra  zi  si  nə bir  ba  şa mü 
da  xi  lə  nin bey  nəl  xalq plan  da ta  ma 
mi  lə fərq  li nə  ti  cə  lər do  ğu  ra bi  lə  cə  yi 
və ha  zır  kı şərt  lər  də bu  nun Pu  ti  nə 
la  zım ol  ma  dı  ğı qə  naəti  ni bö  lü  şür 
lər.

Eks  pert  lər ey  ni za  man  da vur  ğu 
la  yır  lar ki, gər  gin  li  yi zəif  lət  mək 
üçün açar Ki  ye  vin de  yil, Mosk  va 
nın əlin  də  dir. Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə məhz 

Kreml “xalq res  pub  li  ka  la  rı  nın” aqi 
bə  ti  ni tə  yin edir və la  zım ol  du  ğu 
təq  dir  də ora  da  kı və  ziy  yə  ti gər  gin 
ləş  di  rə bi  lir.

Qərb me  diası he  sab edir ki, qə 
bul olunan qə  rar  lar Krem  lin mü  na 
qi  şə  ni so  na çat  dır  ma  ğa tə  ləs  mə  di 
yi  ni gös  tə  rir. Don  bas və Lu  qansk 
ki  mi se  pa  rat  çı böl  gə  lə  rin möv  cud 
ol  du  ğu müd  dət  cə Uk  ray  na  nın NA 
TOya üzv  lü  yü  nün müm  kün ol  ma 
ya  ca  ğı real  lı  ğı da rəs  mi Mosk  va 
üçün sirr de  yil. Bu fakt  lar fo  nun  da 
Ru  si  ya Uk  ray  na  da  kı mü  na  qi  şə  nin 
don  du  rul  ma  sın  da ma  raq  lı ola bi  lər. 
Bun  dan əla  və, okt  yabr seç  ki  lə  rin  də 
Ru  si  ya tə  rəf  da  rı olan si  ya  si par  ti  ya 

la  rın irə  li çıx  ma  sı müm  kün  lü  yü də 
is  tis  na olun  mur. Ru  si  ya yö  nüm  lü 
blo  kun hö  ku  mə  ti for  ma  laş  dır  maq 
üçün ki  fa  yət qə  dər səs qa  za  na bi  lə 
cə  yi eh  ti  ma  lı yox  dur, am  ma güc  lü 
ru  si  ya  pə  rəst mü  xa  li  fət ən azı Kreml
 lə mü  za  ki  rə  ni for  ma  laş  dır  maq üçün 
ye  ni yol  lar aça bi  lər.

Ki  min nə de  mə  sin  dən ası  lı ol  ma
 ya  raq, se  çi  ci  lə  rin önəm  li sa  yı Pre  zi 
den  tə səs ve  rir  sə, rey  tinq isə yük 
sək  dir  sə, bu, çox yük  sək dəs  tək  dən 
xə  bər ve  rir və Pre  zi  dent bu  na  xal 
qın ira  də  si  nə və hər şey  dən əv  vəl 
həll et  mək is  tə  di  yi və  zi  fə  lə  rə söy  kə
 nə  rək qə  tiy  yət  lə hə  rə  kət edə bi  lər.




