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Azər  bay  ca  nın Döv  lət him  ni  nin 
səs  lən  di  ril  mə  sin  dən son  ra döv  lə  ti 
mi  zin baş  çı  sı rəs  mi qə  bul  da nitq 
söy  lə  yib.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə 
ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı  nın ta  ri  xi ha  di  sə 
ol  du  ğu  nu de  yən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, bu, bir 
da  ha onu gös  tə  rir ki, Azər  bay  can 
xal  qı bö  yük xalq  dır, Azər  bay  can 
xal  qı azad  lıq  se  vər, mü  tə  rəq  qi xalq
 dır: “Azər  bay  can döv  lə  ti Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu  ru 
cu  la  rı  nın xa  ti  rə  si  nə bö  yük hör  mət
 lə ya  na  şır. Bir ne  çə il bun  dan əv  vəl 
mə  nim sə  rən  ca  mım  la Ba  kı  nın mər
 kə  zin  də Azər  bay  can Xalq Cüm  hu 
riy  yə  ti  nin şə  rə  fi  nə abi  də ucal  dıl 
mış  dır. Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu 
ru  cu  la  rı  nın ad  la  rı əbə  di  ləş  di  ril  di. 
Bu il isə Azər  bay  can  da “Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti İli” elan 

olun  muş  dur və həm öl  kə  miz  də, 
həm də bir çox xa  ri  ci öl  kə  lər  də bu 
yu  bi  le  yi qeyd edə  rək biz bö  yük 
təd  bir  lər ke  çir  mi  şik, ke  çi  ri  rik və 
ilin so  nu  na qə  dər bu təd  bir  lər ke  çi
 ri  lə  cək  dir”.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə 
ti  nin 23 ay ər  zin  də fəaliy  yət gös  tər
 di  yi  ni və bu müd  dət ər  zin  də bö 
yük iş  lər gö  rə bil  di  yi  ni qeyd edən 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı de  yib: “Azər 
bay  ca  nın Döv  lət bay  ra  ğı tə  sis edil 
miş  dir, Azər  bay  can və  tən  daş  lı  ğı 
tə  sis edil  miş  dir, mil  li or  du  muz ya 
ra  dıl  mış  dır. Gə  lən ay biz or  du  mu 
zun 100 il  li  yi  ni qeyd edə  cə  yik. 
Azər  bay  ca  nın mil  li or  du  su 1918ci 
ilin sent  yab  rın  da Qaf  qaz İs  lam Or 
du  su ilə bir  lik  də Ba  kı  nı er  mə  ni
bol  şe  vik dəs  tə  lə  rin  dən, iş  ğal  dan 
azad et  miş  dir və bi  zim qə  dim ta  ri 
xi şə  hə  ri  miz olan Ba  kı  nı Azər  bay 

can xal  qı  na qay  tar  mış  dır. Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti tə  rə  fin  dən sər  həd 
dəs  tə  si ya  ra  dıl  mış  dır. Gən  cə  nin ta 
ri  xi adı qay  ta  rıl  mış  dır. Qı  sa müd 
dət ər  zin  də 200dən çox qa  nun qə 
bul edil  miş  dir. Əl  bət  tə ki, on  la  rın 
ara  sın  da qa  dın  la  ra səs  ver  mə hü  qu 
qu  nun ve  ril  mə  si qa  nu  nu xü  su  si yer 
tu  tur. Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti ya  ra
 dıl  mış  dır və bu, onu gös  tə  rir ki, 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
kadr  la  rın ye  tiş  di  ril  mə  si işin  də, təh 
si  lin in  ki  şa  fın  da bö  yük iş  lər gör  mək 
əz  min  də idi. Azər  bay  can di  li  ana 
di  li bü  tün təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də 
qə  bul edil  miş  dir”.

“Əf  sus  lar ol  sun ki, Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin öm  rü uzun 
ol  ma  dı, 23 ay  dan son  ra res  pub  li  ka 
sü  qut et  di. Bu, bi  zim bö  yük fa 
ciəmiz  dir. Mən tam əmi  nəm ki, 
əgər 1920ci il  də müs  tə  qil  lik əl  dən 

Prezident İlham Əliyev:
“Mən tam əminəm ki, əgər Azərbaycan Xalq 

Cümhuriyyətinin qurucuları bugünkü Azərbaycanı 
görə bilsəydilər, onlar da ölkəmizlə fəxr edərdilər”

Prezident İlham Əliyev:

Ma  yın 28-də Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zin  də Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik 
yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə rəs  mi qə  bul təş  kil olu  nub. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 

İl  ham Əli  yev və Bi  rin  ci vitse-prezident Meh  ri  ban Əli  ye  va rəs  mi qə  bul  da iş  ti  rak edib  lər.
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zim si  ya  sə  ti  mi  zin mən  bə  yi  dir, 
onun əsa  sı  dır. Kə  nar  dan bi  zim si 
ya  sə  ti  mi  zə tə  sir et  mə im  kan  la  rı sı 
fı  ra bə  ra  bər  dir. Bu  nu ya  xın ta  rix 
gös  tə  rib. İn  di de  yə bi  lə  rəm ki, be  lə 
cəhd  lər də yox  dur. Ona gö  rə ki, biz 
prin  si  pial si  ya  sət apa  rı  rıq. Bu si  ya 
sət Azər  bay  can xal  qı tə  rə  fin  dən 
dəs  tək  lə  nir və mü  da  fiə olu  nur. 
Xalqiq  ti  dar vəh  də  ti bi  zim uğur  la 
rı  mı  zın əsas sə  bə  bi  dir”,  de  yə döv
 lət baş  çı  sı bil  di  rib. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər 
bay  ca  nın bu gün bey  nəl  xalq are  na
 da öz möv  qe  lə  ri  ni güc  lən  dir  di  yi  ni, 
dün  ya  nın si  ya  si xə  ri  tə  sin  də öl  kə 
mi  zin ye  ri  nin çox möh  kəm ol  du 
ğu  nu, gö  rü  lən komp  leks təd  bir  lər 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  nın bu mə 
sə  lə ilə bağ  lı si  ya  si və dip  lo  ma  tik 
üs  tün  lü  yü tam tə  min et  di  yi  ni, res 
pub  li  ka  mız  da təh  lü  kə  siz  li  yin tam 

tə  min edil  di  yi  ni, Azər  bay  ca  nın bu 
gün müs  tə  qil öl  kə ki  mi dün  ya miq
 ya  sın  da ən sa  bit öl  kə  lər  dən bi  ri ol 
du  ğu  nu da diq  qə  tə çat  dı  rıb: “Son 
15 il ər  zin  də iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  mız 
dün  ya miq  ya  sın  da re  kord sə  viy  yə
 də  dir  Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı 
3,2 də  fə art  mış  dır və bu, dün  ya 
miq  ya  sın  da ana  lo  qu ol  ma  yan in  ki
 şaf  dır”,  de  yən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev  bil  di  rib ki, bu gün res  pub 
li  ka  mız iq  ti  sa  di cə  hət  dən tam müs
 tə  qil döv  lət  dir, heç kim  dən ası  lı 
de  yil və məhz bu  na gö  rə də inam  la 
öz müs  tə  qil si  ya  sə  ti  ni apa  rır.

“Biz də  niz  lə  ri neftqaz kə  mər  lə 
ri ilə bir  ləş  dir  dik. Ta  rix  də ilk də  fə 
ola  raq Xə  zər də  ni  zi Qa  ra də  niz  lə, 
Ara  lıq də  ni  zi ilə neft kə  mər  lə  ri va 
si  tə  si ilə bir  ləş  di. Bi  zim tə  şəb  bü  sü 
müz  lə Ba  kıTbi  li  siCey  han, Ba  kı
Tbi  li  siƏr  zu  rum, Ba  kıSup  sa neft 

və qaz kə  mər  lə  ri in  şa edil  di. Ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi ba  xı  mın  dan Azər 
bay  can nəin  ki re  gion  da, dün  ya 
miq  ya  sın  da önəm  li öl  kə  yə çev  ril 
di”,  de  yə döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı 
əla  və edib.

Müs  tə  qil döv  lət ki  mi Azər  bay 
ca  nın hu  ma  ni  tar sa  hə  də ta  ri  xi 
nailiy  yət  lə  rə im  za at  dı  ğı  nı de  yən 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı bu gün öl  kə 
mi  zin dün  ya  da mul  ti  kul  tu  ra  liz  min 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ta  nın  dı 
ğı  nı bil  di  rib. 

“Bu gün han  sı sa  hə  yə bax  san in 
ki  şaf var, tə  rəq  qi var və gə  lə  cək 
di  na  mik in  ki  şaf üçün ay  dın ba  xış 
lar var. Bu gün müs  tə  qil Azər  bay 
can hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı 
üçün qü  rur mən  bə  yi  dir. Biz Azər 
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu 
ru  cu  la  rı  nın ar  zu  la  rı  nı real  lı  ğa çe 
vir  dik. Biz elə bir döv  lət qur  duq ki, 

ve  ril  mə  səy  di, bu gün Azər  bay  can 
dün  ya  nın ən zən  gin və ən in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  ri  nin sı  ra  sın  da ola bi 
lər  di. Çün  ki bi  zim tə  bii eh  ti  yat  la  rı
 mız, coğ  ra  fi yer  ləş  mə  yi  miz im  kan 
ve  rir  di ki, bu tə  bii re  surs  lar  dan biz 
sə  mə  rə  li şə  kil  də is  ti  fa  də edək. XIX 
əs  rin ikin  ci ya  rı  sın  da XX əs  rin əv 
vəl  lə  rin  də dün  ya neft ha  si  la  tı  nın 
bö  yük his  sə  si məhz Azər  bay  can  da, 
Ba  kı  da tə  min edil  miş  dir”,  de  yən 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev əla  və edib 
ki, əf  sus  lar ol  sun ki, biz müs  tə  qil  li
 yi itir  dik: “Bu, bir da  ha onu gös  tə 
rir ki, müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la 
maq onu əl  də et  mək  dən da  ha çə  tin 
iş  dir. 1918ci il  də qal  dı  rıl  mış bay 
raq 1920ci il  də en  di  ril  di və onu bir 
də o ta  rix  dən 70 il son  ra Nax  çı  van
 da  Nax  çı  va  nın Ali Məc  li  si  nin ses
 si  ya  sın  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
yev qal  dır  mış  dır. Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin bay  ra  ğı Döv  lət 
bay  ra  ğı ki  mi Nax  çı  van Ali Məc  li  si
 nin ses  si  ya  sın  da qə  bul edil  miş 
dir”.

XX əsr  də Azər  bay  ca  nın iki də  fə 
müs  tə  qil  li  yə qo  vuş  du  ğu  nu, müs 
tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  ri  nin öl  kə  miz 
üçün fa  ciəli, çox ağır il  lər ki  mi ta 
rix  də qal  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yan döv  lət 
baş  çı  sı Azər  bay  can rəh  bər  li  yin  də 
olan qüv  və  lə  rin 19911993cü il  lər 
də öl  kə  mi  zi la  zı  mi sə  viy  yə  də ida  rə 
edə bil  mə  dik  lə  ri  ni vur  ğu  la  yıb. O 
il  lə  rin bi  zim ta  ri  xi  miz  də qa  ra lə  kə 
və rüs  vay  çı  lıq il  lə  ri ol  du  ğu  nu diq 
qə  tə çat  dı  ran Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev  Azər  bay  can xal  qı  nın öz li  de  ri
 nə  Hey  dər Əli  ye  və mü  ra  ciət edə 
rək onu ha  ki  miy  yə  tə də  vət et  mə  si 
ilə nə qə  dər müd  rik xalq ol  du  ğu  nu 
bir da  ha sü  bu  ta ye  tir  di  yi  ni de  yib: 
“Hey  dər Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  tə də 
vət edil  mə  si  nin bir çox sə  bəb  lə  ri 
var idi. İlk növ  bə  də, onun Azər 
bay  ca  nın rəh  bə  ri ki  mi 19701980ci 
il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də gör  dü  yü iş  lər, 

Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı, qu  ru  cu  luq 
və abad  lıq iş  lə  ri xal  qın yad  da  şın  da 
əziz xa  ti  rə ki  mi qal  mış  dır. Məhz 
onun rəh  bər  li  yi ilə 1970ci il  lər  də 
Azər  bay  can so  vet mə  ka  nın  da ən 
ge  ri  də qal  mış yer  dən ən qa  baq  cıl 
ye  rə yük  səl  miş  dir. Di  gər sə  bəb  lər 
on  dan iba  rət  dir ki, Hey  dər Əli  yev 
xal  qı  mız üçün ən ağır mə  qam  lar  da 
daim xalq  la bir  lik  də ol  muş  dur, bö 
yük müd  rik  lik, cə  sa  rət gös  tər  miş 
dir. Qan  lı Yan  var fa  ciəsin  dən dər 
hal son  ra  1990cı il yan  va  rın 21də 
Azər  bay  ca  nın Mosk  va  da  kı daimi 
nü  ma  yən  də  li  yi  nə gə  lə  rək so  vet ha 
ki  miy  yə  ti  ni, Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı 
nı tö  rət  di  yi ci  na  yə  tə gö  rə pis  lə  miş
 dir, tən  qid et  miş  dir, o qan  lı fa  ciəni 
qı  na  mış  dır, Azər  bay  can xal  qı  nın 
ağ  rı  la  rı  nı bü  tün dün  ya  ya çat  dır 
mış  dır. O vaxt AXCMü  sa  vat təş  ki
 la  tı de  mək olar ki, qor  xu  dan gö 
rün  mür  dü, giz  lən  miş  di, fə  ra  ri  lik 
et  miş  di. Hey  dər Əli  yev tək  ba  şı  na, 
özü də So  vet İt  ti  fa  qı  nın mər  kə  zin 
də öz haqq sə  si  ni ucalt  mış, xalq  la 
həm  rəy  li  yi  ni gös  tər  miş və bu fa 
ciəni bü  tün dün  ya  ya çat  dır  mış  dır. 
Azər  bay  can xal  qı, əl  bət  tə ki, bu ta 
ri  xi yax  şı bi  lir. Nax  çı  van  da fəaliy 
yət gös  tər  di  yi dövr  də Ulu ön  dər 
Nax  çı  va  nı er  mə  ni iş  ğa  lın  dan qo  ru
 ya bil  miş  dir, o da çox çə  tin və  zi  fə 
idi. Nax  çı  van düş  mə  nin əha  tə  sin 
də idi və ora  da özü  nü  mü  da  fiə 
qrup  la  rı təş  kil edil  miş və düş  mə  nə 
la  yiq  li ca  vab ve  ril  miş, düş  mən ye 
ri  nə otur  dul  muş  dur”.

1993cü ilin ta  ri  xi  miz  də dö  nüş 
nöq  tə  si ol  du  ğu  nu de  yən döv  lə  ti 
mi  zin baş  çı  sı Azər  bay  can xal  qı  nın 
haq  lı ola  raq Hey  dər Əli  ye  vi Azər 
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin 
ba  ni  si, Azər  bay  can döv  lə  ti  nin qu 
ru  cu  su ki  mi ta  nı  dı  ğı  nı və bu  nun 
ta  ri  xi hə  qi  qət ol  du  ğu  nu diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. 1993cü il  dən baş  la  ya  raq 
bu gü  nə qə  dər Azər  bay  ca  nın, sö 

zün əsl mə  na  sın  da, müs  tə  qil hə  yat 
ya  şa  dı  ğı  nı bil  di  rən Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev de  yib: “1993cü il  dən 
baş  la  ya  raq Azər  bay  can in  ki  şaf yo 
lu ilə inam  la ge  dir və bu gün bu 
in  ki  şaf da  vam edir”.

“2003cü il  dən son  ra Azər  bay  ca
 nın di  na  mik in  ki  şa  fı tə  min edil 
miş  dir. Biz güc  lü, qüd  rət  li döv  lət 
qu  ra bil  mi  şik. Bu gün Azər  bay  can, 
sö  zün əsl mə  na  sın  da, müs  tə  qil si 
ya  sət apa  ran öl  kə  dir. Bu gün dün 
ya xə  ri  tə  sin  də be  lə öl  kə  lə  rin sa  yı o 
qə  dər də çox de  yil. Xü  su  si  lə biz 
əra  zi  si, əha  li  si o qə  dər də bö  yük 
ol  ma  yan öl  kə  lə  rə fi  kir ver  sək gö  rə
 rik ki, müs  tə  qil si  ya  sət apar  maq 
iq  ti  da  rın  da olan öl  kə  lər o qə  dər də 
çox de  yil. Biz tam müs  tə  qil si  ya  sət 
apa  rı  rıq. Bi  zim si  ya  sə  ti  miz mil  li 
ma  raq  lar üzə  rin  də qu  ru  lub  dur. 
Azər  bay  can xal  qı  nın ma  raq  la  rı bi 
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zim si  ya  sə  ti  mi  zin mən  bə  yi  dir, 
onun əsa  sı  dır. Kə  nar  dan bi  zim si 
ya  sə  ti  mi  zə tə  sir et  mə im  kan  la  rı sı 
fı  ra bə  ra  bər  dir. Bu  nu ya  xın ta  rix 
gös  tə  rib. İn  di de  yə bi  lə  rəm ki, be  lə 
cəhd  lər də yox  dur. Ona gö  rə ki, biz 
prin  si  pial si  ya  sət apa  rı  rıq. Bu si  ya 
sət Azər  bay  can xal  qı tə  rə  fin  dən 
dəs  tək  lə  nir və mü  da  fiə olu  nur. 
Xalqiq  ti  dar vəh  də  ti bi  zim uğur  la 
rı  mı  zın əsas sə  bə  bi  dir”,  de  yə döv
 lət baş  çı  sı bil  di  rib. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Azər 
bay  ca  nın bu gün bey  nəl  xalq are  na
 da öz möv  qe  lə  ri  ni güc  lən  dir  di  yi  ni, 
dün  ya  nın si  ya  si xə  ri  tə  sin  də öl  kə 
mi  zin ye  ri  nin çox möh  kəm ol  du 
ğu  nu, gö  rü  lən komp  leks təd  bir  lər 
nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  ca  nın bu mə 
sə  lə ilə bağ  lı si  ya  si və dip  lo  ma  tik 
üs  tün  lü  yü tam tə  min et  di  yi  ni, res 
pub  li  ka  mız  da təh  lü  kə  siz  li  yin tam 

tə  min edil  di  yi  ni, Azər  bay  ca  nın bu 
gün müs  tə  qil öl  kə ki  mi dün  ya miq
 ya  sın  da ən sa  bit öl  kə  lər  dən bi  ri ol 
du  ğu  nu da diq  qə  tə çat  dı  rıb: “Son 
15 il ər  zin  də iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  mız 
dün  ya miq  ya  sın  da re  kord sə  viy  yə
 də  dir  Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı 
3,2 də  fə art  mış  dır və bu, dün  ya 
miq  ya  sın  da ana  lo  qu ol  ma  yan in  ki
 şaf  dır”,  de  yən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev  bil  di  rib ki, bu gün res  pub 
li  ka  mız iq  ti  sa  di cə  hət  dən tam müs
 tə  qil döv  lət  dir, heç kim  dən ası  lı 
de  yil və məhz bu  na gö  rə də inam  la 
öz müs  tə  qil si  ya  sə  ti  ni apa  rır.

“Biz də  niz  lə  ri neftqaz kə  mər  lə 
ri ilə bir  ləş  dir  dik. Ta  rix  də ilk də  fə 
ola  raq Xə  zər də  ni  zi Qa  ra də  niz  lə, 
Ara  lıq də  ni  zi ilə neft kə  mər  lə  ri va 
si  tə  si ilə bir  ləş  di. Bi  zim tə  şəb  bü  sü 
müz  lə Ba  kıTbi  li  siCey  han, Ba  kı
Tbi  li  siƏr  zu  rum, Ba  kıSup  sa neft 

və qaz kə  mər  lə  ri in  şa edil  di. Ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi ba  xı  mın  dan Azər 
bay  can nəin  ki re  gion  da, dün  ya 
miq  ya  sın  da önəm  li öl  kə  yə çev  ril 
di”,  de  yə döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı 
əla  və edib.

Müs  tə  qil döv  lət ki  mi Azər  bay 
ca  nın hu  ma  ni  tar sa  hə  də ta  ri  xi 
nailiy  yət  lə  rə im  za at  dı  ğı  nı de  yən 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı bu gün öl  kə 
mi  zin dün  ya  da mul  ti  kul  tu  ra  liz  min 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ta  nın  dı 
ğı  nı bil  di  rib. 

“Bu gün han  sı sa  hə  yə bax  san in 
ki  şaf var, tə  rəq  qi var və gə  lə  cək 
di  na  mik in  ki  şaf üçün ay  dın ba  xış 
lar var. Bu gün müs  tə  qil Azər  bay 
can hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı 
üçün qü  rur mən  bə  yi  dir. Biz Azər 
bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin qu 
ru  cu  la  rı  nın ar  zu  la  rı  nı real  lı  ğa çe 
vir  dik. Biz elə bir döv  lət qur  duq ki, 

ve  ril  mə  səy  di, bu gün Azər  bay  can 
dün  ya  nın ən zən  gin və ən in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  ri  nin sı  ra  sın  da ola bi 
lər  di. Çün  ki bi  zim tə  bii eh  ti  yat  la  rı
 mız, coğ  ra  fi yer  ləş  mə  yi  miz im  kan 
ve  rir  di ki, bu tə  bii re  surs  lar  dan biz 
sə  mə  rə  li şə  kil  də is  ti  fa  də edək. XIX 
əs  rin ikin  ci ya  rı  sın  da XX əs  rin əv 
vəl  lə  rin  də dün  ya neft ha  si  la  tı  nın 
bö  yük his  sə  si məhz Azər  bay  can  da, 
Ba  kı  da tə  min edil  miş  dir”,  de  yən 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev əla  və edib 
ki, əf  sus  lar ol  sun ki, biz müs  tə  qil  li
 yi itir  dik: “Bu, bir da  ha onu gös  tə 
rir ki, müs  tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la 
maq onu əl  də et  mək  dən da  ha çə  tin 
iş  dir. 1918ci il  də qal  dı  rıl  mış bay 
raq 1920ci il  də en  di  ril  di və onu bir 
də o ta  rix  dən 70 il son  ra Nax  çı  van
 da  Nax  çı  va  nın Ali Məc  li  si  nin ses
 si  ya  sın  da Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
yev qal  dır  mış  dır. Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin bay  ra  ğı Döv  lət 
bay  ra  ğı ki  mi Nax  çı  van Ali Məc  li  si
 nin ses  si  ya  sın  da qə  bul edil  miş 
dir”.

XX əsr  də Azər  bay  ca  nın iki də  fə 
müs  tə  qil  li  yə qo  vuş  du  ğu  nu, müs 
tə  qil  li  yi  mi  zin ilk il  lə  ri  nin öl  kə  miz 
üçün fa  ciəli, çox ağır il  lər ki  mi ta 
rix  də qal  dı  ğı  nı vur  ğu  la  yan döv  lət 
baş  çı  sı Azər  bay  can rəh  bər  li  yin  də 
olan qüv  və  lə  rin 19911993cü il  lər 
də öl  kə  mi  zi la  zı  mi sə  viy  yə  də ida  rə 
edə bil  mə  dik  lə  ri  ni vur  ğu  la  yıb. O 
il  lə  rin bi  zim ta  ri  xi  miz  də qa  ra lə  kə 
və rüs  vay  çı  lıq il  lə  ri ol  du  ğu  nu diq 
qə  tə çat  dı  ran Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev  Azər  bay  can xal  qı  nın öz li  de  ri
 nə  Hey  dər Əli  ye  və mü  ra  ciət edə 
rək onu ha  ki  miy  yə  tə də  vət et  mə  si 
ilə nə qə  dər müd  rik xalq ol  du  ğu  nu 
bir da  ha sü  bu  ta ye  tir  di  yi  ni de  yib: 
“Hey  dər Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  tə də 
vət edil  mə  si  nin bir çox sə  bəb  lə  ri 
var idi. İlk növ  bə  də, onun Azər 
bay  ca  nın rəh  bə  ri ki  mi 19701980ci 
il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də gör  dü  yü iş  lər, 

Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı, qu  ru  cu  luq 
və abad  lıq iş  lə  ri xal  qın yad  da  şın  da 
əziz xa  ti  rə ki  mi qal  mış  dır. Məhz 
onun rəh  bər  li  yi ilə 1970ci il  lər  də 
Azər  bay  can so  vet mə  ka  nın  da ən 
ge  ri  də qal  mış yer  dən ən qa  baq  cıl 
ye  rə yük  səl  miş  dir. Di  gər sə  bəb  lər 
on  dan iba  rət  dir ki, Hey  dər Əli  yev 
xal  qı  mız üçün ən ağır mə  qam  lar  da 
daim xalq  la bir  lik  də ol  muş  dur, bö 
yük müd  rik  lik, cə  sa  rət gös  tər  miş 
dir. Qan  lı Yan  var fa  ciəsin  dən dər 
hal son  ra  1990cı il yan  va  rın 21də 
Azər  bay  ca  nın Mosk  va  da  kı daimi 
nü  ma  yən  də  li  yi  nə gə  lə  rək so  vet ha 
ki  miy  yə  ti  ni, Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı 
nı tö  rət  di  yi ci  na  yə  tə gö  rə pis  lə  miş
 dir, tən  qid et  miş  dir, o qan  lı fa  ciəni 
qı  na  mış  dır, Azər  bay  can xal  qı  nın 
ağ  rı  la  rı  nı bü  tün dün  ya  ya çat  dır 
mış  dır. O vaxt AXCMü  sa  vat təş  ki
 la  tı de  mək olar ki, qor  xu  dan gö 
rün  mür  dü, giz  lən  miş  di, fə  ra  ri  lik 
et  miş  di. Hey  dər Əli  yev tək  ba  şı  na, 
özü də So  vet İt  ti  fa  qı  nın mər  kə  zin 
də öz haqq sə  si  ni ucalt  mış, xalq  la 
həm  rəy  li  yi  ni gös  tər  miş və bu fa 
ciəni bü  tün dün  ya  ya çat  dır  mış  dır. 
Azər  bay  can xal  qı, əl  bət  tə ki, bu ta 
ri  xi yax  şı bi  lir. Nax  çı  van  da fəaliy 
yət gös  tər  di  yi dövr  də Ulu ön  dər 
Nax  çı  va  nı er  mə  ni iş  ğa  lın  dan qo  ru
 ya bil  miş  dir, o da çox çə  tin və  zi  fə 
idi. Nax  çı  van düş  mə  nin əha  tə  sin 
də idi və ora  da özü  nü  mü  da  fiə 
qrup  la  rı təş  kil edil  miş və düş  mə  nə 
la  yiq  li ca  vab ve  ril  miş, düş  mən ye 
ri  nə otur  dul  muş  dur”.

1993cü ilin ta  ri  xi  miz  də dö  nüş 
nöq  tə  si ol  du  ğu  nu de  yən döv  lə  ti 
mi  zin baş  çı  sı Azər  bay  can xal  qı  nın 
haq  lı ola  raq Hey  dər Əli  ye  vi Azər 
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin 
ba  ni  si, Azər  bay  can döv  lə  ti  nin qu 
ru  cu  su ki  mi ta  nı  dı  ğı  nı və bu  nun 
ta  ri  xi hə  qi  qət ol  du  ğu  nu diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. 1993cü il  dən baş  la  ya  raq 
bu gü  nə qə  dər Azər  bay  ca  nın, sö 

zün əsl mə  na  sın  da, müs  tə  qil hə  yat 
ya  şa  dı  ğı  nı bil  di  rən Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev de  yib: “1993cü il  dən 
baş  la  ya  raq Azər  bay  can in  ki  şaf yo 
lu ilə inam  la ge  dir və bu gün bu 
in  ki  şaf da  vam edir”.

“2003cü il  dən son  ra Azər  bay  ca
 nın di  na  mik in  ki  şa  fı tə  min edil 
miş  dir. Biz güc  lü, qüd  rət  li döv  lət 
qu  ra bil  mi  şik. Bu gün Azər  bay  can, 
sö  zün əsl mə  na  sın  da, müs  tə  qil si 
ya  sət apa  ran öl  kə  dir. Bu gün dün 
ya xə  ri  tə  sin  də be  lə öl  kə  lə  rin sa  yı o 
qə  dər də çox de  yil. Xü  su  si  lə biz 
əra  zi  si, əha  li  si o qə  dər də bö  yük 
ol  ma  yan öl  kə  lə  rə fi  kir ver  sək gö  rə
 rik ki, müs  tə  qil si  ya  sət apar  maq 
iq  ti  da  rın  da olan öl  kə  lər o qə  dər də 
çox de  yil. Biz tam müs  tə  qil si  ya  sət 
apa  rı  rıq. Bi  zim si  ya  sə  ti  miz mil  li 
ma  raq  lar üzə  rin  də qu  ru  lub  dur. 
Azər  bay  can xal  qı  nın ma  raq  la  rı bi 
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əmi  nəm hər bir Azər  bay  can və  tən 
da  şı, hər bir azər  bay  can  lı bu döv 
lət  lə fəxr edir. Mən tam əmi  nəm ki, 
əgər Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy 
yə  ti  nin qu  ru  cu  la  rı bu  gün  kü Azər 
bay  ca  nı gö  rə bil  səy  di  lər, on  lar da 
öl  kə  miz  lə fəxr edər  di  lər”,  de  yə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev vur  ğu  la 
yıb. 

“1970ci il  lər  də Hey  dər Əli  ye  vin 
yo  rul  maz səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də Azər 
bay  can çox bö  yük də  rə  cə  də in  ki  şaf 
et  miş  di. An  caq ye  nə də müs  tə  qil 
de  yil  di. Müs  tə  qil  li  yin ilk il  lə  rin  də 
xal  qı  mı  zın ba  şı  na gə  lən bə  la  lar, iş 
ğal, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si, AXC

Mü  sa  vat cüt  lü  yü  nün ya  rıt  maz 
fəaliy  yə  ti de  mək olar ki, öl  kə  mi  zi 
məhv et  miş  di. An  caq biz dir  çəl  dik. 
Nə  yə gö  rə? Məhz müs  tə  qil  li  yə gö 
rə. Ona gö  rə ki, bi  zim ta  le  yi  miz 
in  di bi  zim əli  miz  də  dir. Bi  zim gə  lə
 cə  yi  miz eti  bar  lı əl  lər  də  dir”,  de 
yən döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı əla  və edib 
ki,  bu  gün  kü Azər  bay  can bir da  ha 
gös  tə  rir ki, müs  tə  qil  lik ən bö  yük 
sər  və  ti  miz  dir. Bu, hə  qi  qə  tən də, 
be  lə  dir. Müs  tə  qil  lik ən bö  yük sər 
və  ti  miz  dir, ən bö  yük ne  mə  ti  miz 
dir, ən bö  yük xoş  bəxt  li  yi  miz  dir. 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi əbə  di 
dir.
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19691982ci il  lər  də Ulu ön  də  rin 
da  hi  ya  nə ida  rə  çi  lik qa  bi  liy  yə  ti və st 
ra  te  ji tə  fək  kü  rü sa  yə  sin  də Azər  bay 
can, sö  zün hə  qi  qi mə  na  sın  da, əs  rə 
bə  ra  bər in  ki  şaf yo  lu keç  di. So  vet İt  ti 
fa  qı  nın ən ge  ri  də qa  lan res  pub  li  ka  la 
rın  dan bi  ri olan Azər  bay  can qı  sa 
müd  dət ər  zin  də tə  nəz  zül  dən çı  xa  raq 
yük  sə  liş yo  lu  na qə  dəm qoy  du. O, 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  lik yol  la  rın  da 
qar  şı  la  şa  ca  ğı prob  lem  lə  ri qa  baq  ca 
dan gö  rür və həll edir  di. Ulu ön  dər 
bü  tün döv  lət ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı 
nın, o cüm  lə  dən par  la  men  tin işi  ni 
xal  qın iq  ti  sa  di, so  sialmə  də  ni tə  rəq 
qi  si və mil  li oya  nış si  ya  sə  ti  nin real 
laş  ma  sı  na yö  nəlt  di.

Par  ti  ya li  de  ri ol  maq  la ya  na  şı, o, də 
fə  lər  lə SS  Rİ və Azər  bay  can SSR Ali 
So  vet  lə  ri  nin de  pu  ta  tı ol  du. Onun tə 
şəb  bü  sü ilə SS  Rİ rəh  bər  li  yi Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı üçün ol  duq  ca 
bö  yük əhə  miy  yə  tə ma  lik bir ne  çə mü 
hüm qə  rar qə  bul et  di. Hey  dər Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə Kons  ti  tu  si  ya ko  mis 
si  ya  sı  nın ha  zır  la  dı  ğı və 1978ci ilin 
ap  re  lin  də qə  bul edil  miş Azər  bay  can 
SSRin ye  ni Kons  ti  tu  si  ya  sı möv  cud 
olan məh  dud im  kan  lar da  xi  lin  də xal 
qın mə  nə  vi sər  vət  lə  ri  nin qo  run  ma  sı 
və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün hü  qu  qi 
əsas  la  rı ge  niş  lən  dir  di. Azər  bay  can di  li 
res  pub  li  ka  da döv  lət di  li sta  tu  su al  dı.

Bir çox va  cib sa  hə  lər  də, o cüm  lə 
dən hər  bi sa  hə  də mil  li kadr po  ten 
sialı  nın ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rül  dü. Azər  bay 
can  da or  ta pil  lə hər  bi kadr  lar ha  zır  la
 yan təd  ris müəs  si  sə  si  C.Nax  çı  vans 
ki adı  na Hər  bi Mək  təb ya  ra  dıl  dı. 
Hər  bi mək  təb  lə  rə yer  li əha  li nü  ma 
yən  də  lə  ri  nin qə  bu  lu ar  tı  rıl  dı. Min  lər
 lə azər  bay  can  lı gənc Ru  si  ya  nın, di  gər 
res  pub  li  ka  la  rın hər  bi mək  təb  lə  ri  nə 
təh  sil al  ma  ğa gön  də  ril  di. O dövr  də 
ha  zır  la  nan kadr  lar son  ra  lar or  du  mu 
zun özə  yi  ni təş  kil et  di  lər.

Hey  dər Əli  ye  vin res  pub  li  ka  ya 
rəh  bər  lik et  di  yi il  lər si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni yük  sə  liş döv  rü ki  mi ta  ri  xi  mi
 zə da  xil ola  raq xal  qı  mı  zın mil  li mən 
lik şüuru  nun oya  nı  şı  na güc  lü tə  kan 

ver  di. Məhz hə  min dövr  də im  pe  ri  ya 
tər  ki  bin  də ol  ma  ğı  mı  za bax  ma  ya  raq, 
Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək si  ya  si və döv 
lət müs  tə  qil  li  yi üçün əsas  lı zə  min və 
möh  kəm bü  növ  rə ya  ra  dıl  dı.

19821987ci il  lər  də Sov. İKP Mər 
kə  zi Ko  mi  tə  si Si  ya  si Bü  ro  su  nun üz 
vü, SS  Rİ Na  zir  lər So  ve  ti Səd  ri  nin bi 
rin  ci müavi  ni və  zi  fə  sin  də ça  lı  şar  kən 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nın ar  dı  cıl 
in  ki  şa  fı üçün əlin  dən gə  lə  ni edir  di. 
Onun Mosk  va  da ha  ki  miy  yə  tin ən 
yük  sək zir  və  sin  də ol  ma  sı Azər  bay  ca
 na qar  şı düş  mən  çi  lik möv  qe  yi tu  tan 
qüv  və  lə  rin qar  şı  sın  da ən bö  yük ma 
neə idi.

1987ci ilin okt  yabr ayın  da Hey  dər 
Əli  ye  vin So  vet  lər Bir  li  yi  nin rəh  bər  li 
yin  də yük  sək və  zi  fə  lər  dən uzaq  laş 
dı  rıl  ma  sı ilə Azər  bay  ca  nın fa  ciələ  ri 
nin əsa  sı qo  yul  du. Məhz bu is  te  fa 
Azər  bay  ca  na qar  şı ha  zır  lan  mış məkr
 li plan  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si yo  lun 
da ilk ad  dım ol  du.

...Mən bu  ra  da bir mə  sə  lə  nin üzə 
rin  də da  yan  maq is  tə  yi  rəm. Hey  dər 
Əli  ye  vin Azər  bay  ca  na ilk rəh  bər  li  yi 
döv  rü  nün təh  li  li gös  tə  rir ki, eti  bar  lı 
və sə  riş  tə  li si  ya  si rəh  bər  lik ami  li cə 
miy  yə  tin və döv  lə  tin in  ki  şa  fın  da 
müs  təs  na və həl  le  di  ci rol oy  na  yır. Bu 
hə  qi  qə  ti xal  qı  mız 19881993cü il  lə  rin 
fa  ciəli ha  di  sə  lə  ri za  ma  nı bir da  ha yə 
qin et  miş  dir. Res  pub  li  ka rəh  bər  li  yin 
də birbi  ri  ni əvəz edən şəxs  lə  rin sə 
riş  tə  siz  li  yi, müx  tə  lif qüv  və  lə  rin ha  ki
 miy  yət uğ  run  da mü  ba  ri  zə  si, hərc
mərc  lik, xaos Azər  bay  ca  nı uçu  ru  mun 
bir ad  dım  lı  ğı  na gə  ti  rib çı  xar  mış  dı. O 
vaxt çox  la  rı inan  mır  dı ki, Azər  bay 
can bu qə  dər bö  yük təh  lü  kə  lər  dən 
qur  tu  la bi  lə  cək və müs  tə  qil  li  yi  ni qo 
ru  yub sax  la  ya  caq  dır. Am  ma ta  ri  xin 
şa  hid ol  du  ğu və  tən  daş fə  da  kar  lı  ğı, 
si  ya  sət  çi hü  nə  ri Azər  bay  can üçün ya 
zıl  mış sse  na  ri  lə  rin hə  ya  ta keç  mə  si  nə 
im  kan ver  mə  di”.

Sədr son  ra çı  xı  şın  da bil  dir  di ki, ən 
bö  yük mil  li sər  vət olan döv  lət müs  tə
 qil  li  yi  ni xal  qı  mız XX əsr  də iki də  fə 
əl  də et  miş  dir: “19181920ci il  lər  də 
möv  cud ol  muş, xal  qı  mı  zın döv  lət  çi 

lik şüuru  nun in  ki  şa  fın  da müs  təs  na 
rol oy  na  mış Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  ni qo  ru  yub sax  la  maq müm
 kün ol  ma  sa da, əs  rin son  la  rı  na ya  xın 
nail ol  du  ğu  muz döv  lət müs  tə  qil  li  yi 
məhz Hey  dər Əli  yev dü  ha  sı  nın kö 
mə  yi ilə xi  las edil  miş  dir.

Azər  bay  ca  nın ikin  ci döv  lət müs  tə
 qil  li  yi 1991ci il okt  yab  rın 18də elan 
olun  sa da, onun əsl ta  ri  xi məhz 1993
cü il iyu  nun 15dən baş  la  nır. Ta  ma 
mi  lə mən  tiq  li  dir ki, son  ra  lar öl  kə  nin 
ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı xal  qın ar  zu 
və is  tək  lə  ri  ni nə  zə  rə ala  raq Hey  dər 
Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dı  ğı 15 
iyun gü  nü  nü Mil  li qur  tu  luş gü  nü ki 
mi də  yər  lən  dir  miş  dir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Hey  dər 
Əli  ye  vin bö  yük si  ya  sə  tə qa  yı  dı  şı 
onun Azər  bay  can Ali So  ve  ti  nin Səd  ri 
se  çil  mə  si ilə baş  lan  mış  dır. Ulu ön  dər 
Pre  zi  dent se  çi  lə  nə  dək dörd ay par  la 
men  tə rəh  bər  lik et  miş  dir. Xi  las  kar  lıq 
mis  si  ya  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  mək yo  lun  da 
onun ilk ad  dım  la  rı məhz bu dövr  də 
və bu bi  na  da baş  lan  mış  dır.

Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can par 
la  men  ti  nin Səd  ri se  çil  mə  si öl  kə  miz  də 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı  nın nü  fu  zu  nu 
yük  sək sə  viy  yə  yə qal  dır  dı. Müasir 
pe  şə  kar par  la  men  tin for  ma  laş  ma  sı 
is  ti  qa  mət  lə  ri müəy  yən edil  di. Mil  li 
Məc  lis mü  za  ki  rə  lə  rin açıq və de  mok
 ra  tik şə  rait  də apa  rıl  dı  ğı real ha  ki  miy
 yət or  qa  nı  na çev  ril  di. Öl  kə  nin ic  ti 
maisi  ya  si hə  ya  tı üçün çox bö  yük 
əhə  miy  yə  tə ma  lik bir sı  ra qə  rar  lar 
qə  bul edil  di.

Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si və döv  lət 
çi  lik fəaliy  yə  ti xal  qa sə  da  qət  lə xid 
mət et  mək, onun yo  lun  da hər cür fə 
da  kar  lı  ğa ha  zır ol  maq nü  mu  nə  si  dir. 
1993cü il  dən 2003cü ilə  dək olan on 
il ər  zin  də onun hə  ya  ta ke  çir  di  yi nə 
həng iş  lər öz miq  ya  sı  na gö  rə in  sa  nı 
hey  rə  tə gə  ti  rir.

Ulu ön  də  rin xi  las  kar  lıq mis  si  ya  sın 
da ilk ad  dı  mı öl  kə  ni da  ğıl  maq və par
 ça  lan  maq həd  di  nə gə  ti  rib çı  xar  mış 
döv  lət və ha  ki  miy  yət böh  ra  nı  nı ara 
dan qal  dır  maq, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
təh  lü  kə  si  nin qar  şı  sı  nı al  maq ol  du.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisin Ulu öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 95-ci ildönümünə  

həsr olunmuş iclası keçirildi
Ma  yın 10da Mil  li Məc  li  sin Azər 

bay  can xal  qı  nın Ümum  mil  li li  de  ri 
Hey  dər Əli  ye  vin ana  dan ol  ma  sı  nın 
95 il  lik yu  bi  le  yi ilə əla  qə  dar ic  la  sı ke 
çi  ril  di. İc  la  sı açan Sədr Oq  tay Əsə  dov 
Ulu ön  də  rin Azər  bay  can xal  qı  nın 
döv  lət  çi  lik ta  ri  xin  də və ta  le  yin  də 
gös  tər  di  yi mi  sil  siz xid  mət  lər  dən bəhs 
edən mə  ru  zə ilə çı  xış et  di. Spi  ker de 
di: “Fi  lo  sof  lar  dan bi  ri  nin de  di  yi  nə 
gö  rə, xal  qın ya  ra  dı  cı  lıq qüv  və  si  nin 
əsa  sı  nı bö  yük şəx  siy  yət  lə  rin fəaliy  yə
 ti təş  kil edir. Hər ta  ri  xi in  ki  şaf döv  rü 
öz gör  kəm  li şəx  siy  yət  lə  ri  ni ya  ra  dır. 

Am  ma elə şəx  siy  yət  lər də var ki, za 
ma  nın hü  dud  la  rı  nı aşa  raq, ya  şa  dıq 
la  rı döv  rün si  ma  sı  nı öz  lə  ri müəy  yən 
edir  lər.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin hə  yat 
və fəaliy  yə  ti və  tə  ni  nin və mil  lə  ti  nin 
ta  le  yin  də müs  təs  na rol oy  na  yan nə 
həng şəx  siy  yə  tin za  ma  nın föv  qü  nə 
yük  səl  mə  si  nə par  laq bir nü  mu  nə  dir. 
Yal  nız onun sa  yə  sin  də xal  qı  mız əv 
vəl  cə si  ya  si və döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin 
möh  kəm tə  mə  li  ni ya  rat  mış, da  ha 
son  ra isə bu tə  məl üzə  rin  də qu  ru  lan 
müs  tə  qil döv  lə  ti  ni qo  ru  yub sax  la  ya 

bil  miş  dir.
Hey  dər Əli  yev XX əs  rin son  la  rın 

da və XXI əs  rin əv  vəl  lə  rin  də döv  lə  ti 
mi  zin bü  tün sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi 
nailiy  yət  lə  rin il  ham  ve  ri  ci  si və təş  ki 
lat  çı  sı ol  muş  dur. 1960cı il  lə  rin axır 
la  rın  da və 1990cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də 
Ulu ön  də  rin ha  ki  miy  yə  tə hər iki gə  li
 şi öl  kə  mi  zin və xal  qı  mı  zın çox ağır 
sı  naq  la  ra çə  kil  di  yi dövr  lə  rə tə  sa  düf 
et  miş  dir. Hər də  fə də Hey  dər Əli  yev 
ona bəs  lə  nən ümid  lə  ri doğ  rul  da  raq 
əsl mil  li li  der ol  du  ğu  nu sü  bu  ta ye  tir
 miş  dir.
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yük  sə  liş yo  lu  na qə  dəm qoy  du. O, 
Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  lik yol  la  rın  da 
qar  şı  la  şa  ca  ğı prob  lem  lə  ri qa  baq  ca 
dan gö  rür və həll edir  di. Ulu ön  dər 
bü  tün döv  lət ha  ki  miy  yə  ti or  qan  la  rı 
nın, o cüm  lə  dən par  la  men  tin işi  ni 
xal  qın iq  ti  sa  di, so  sialmə  də  ni tə  rəq 
qi  si və mil  li oya  nış si  ya  sə  ti  nin real 
laş  ma  sı  na yö  nəlt  di.

Par  ti  ya li  de  ri ol  maq  la ya  na  şı, o, də 
fə  lər  lə SS  Rİ və Azər  bay  can SSR Ali 
So  vet  lə  ri  nin de  pu  ta  tı ol  du. Onun tə 
şəb  bü  sü ilə SS  Rİ rəh  bər  li  yi Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı üçün ol  duq  ca 
bö  yük əhə  miy  yə  tə ma  lik bir ne  çə mü 
hüm qə  rar qə  bul et  di. Hey  dər Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə Kons  ti  tu  si  ya ko  mis 
si  ya  sı  nın ha  zır  la  dı  ğı və 1978ci ilin 
ap  re  lin  də qə  bul edil  miş Azər  bay  can 
SSRin ye  ni Kons  ti  tu  si  ya  sı möv  cud 
olan məh  dud im  kan  lar da  xi  lin  də xal 
qın mə  nə  vi sər  vət  lə  ri  nin qo  run  ma  sı 
və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si üçün hü  qu  qi 
əsas  la  rı ge  niş  lən  dir  di. Azər  bay  can di  li 
res  pub  li  ka  da döv  lət di  li sta  tu  su al  dı.

Bir çox va  cib sa  hə  lər  də, o cüm  lə 
dən hər  bi sa  hə  də mil  li kadr po  ten 
sialı  nın ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
zə  ru  ri təd  bir  lər gö  rül  dü. Azər  bay 
can  da or  ta pil  lə hər  bi kadr  lar ha  zır  la
 yan təd  ris müəs  si  sə  si  C.Nax  çı  vans 
ki adı  na Hər  bi Mək  təb ya  ra  dıl  dı. 
Hər  bi mək  təb  lə  rə yer  li əha  li nü  ma 
yən  də  lə  ri  nin qə  bu  lu ar  tı  rıl  dı. Min  lər
 lə azər  bay  can  lı gənc Ru  si  ya  nın, di  gər 
res  pub  li  ka  la  rın hər  bi mək  təb  lə  ri  nə 
təh  sil al  ma  ğa gön  də  ril  di. O dövr  də 
ha  zır  la  nan kadr  lar son  ra  lar or  du  mu 
zun özə  yi  ni təş  kil et  di  lər.

Hey  dər Əli  ye  vin res  pub  li  ka  ya 
rəh  bər  lik et  di  yi il  lər si  ya  si, iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni yük  sə  liş döv  rü ki  mi ta  ri  xi  mi
 zə da  xil ola  raq xal  qı  mı  zın mil  li mən 
lik şüuru  nun oya  nı  şı  na güc  lü tə  kan 

ver  di. Məhz hə  min dövr  də im  pe  ri  ya 
tər  ki  bin  də ol  ma  ğı  mı  za bax  ma  ya  raq, 
Azər  bay  ca  nın gə  lə  cək si  ya  si və döv 
lət müs  tə  qil  li  yi üçün əsas  lı zə  min və 
möh  kəm bü  növ  rə ya  ra  dıl  dı.

19821987ci il  lər  də Sov. İKP Mər 
kə  zi Ko  mi  tə  si Si  ya  si Bü  ro  su  nun üz 
vü, SS  Rİ Na  zir  lər So  ve  ti Səd  ri  nin bi 
rin  ci müavi  ni və  zi  fə  sin  də ça  lı  şar  kən 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nın ar  dı  cıl 
in  ki  şa  fı üçün əlin  dən gə  lə  ni edir  di. 
Onun Mosk  va  da ha  ki  miy  yə  tin ən 
yük  sək zir  və  sin  də ol  ma  sı Azər  bay  ca
 na qar  şı düş  mən  çi  lik möv  qe  yi tu  tan 
qüv  və  lə  rin qar  şı  sın  da ən bö  yük ma 
neə idi.

1987ci ilin okt  yabr ayın  da Hey  dər 
Əli  ye  vin So  vet  lər Bir  li  yi  nin rəh  bər  li 
yin  də yük  sək və  zi  fə  lər  dən uzaq  laş 
dı  rıl  ma  sı ilə Azər  bay  ca  nın fa  ciələ  ri 
nin əsa  sı qo  yul  du. Məhz bu is  te  fa 
Azər  bay  ca  na qar  şı ha  zır  lan  mış məkr
 li plan  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si yo  lun 
da ilk ad  dım ol  du.

...Mən bu  ra  da bir mə  sə  lə  nin üzə 
rin  də da  yan  maq is  tə  yi  rəm. Hey  dər 
Əli  ye  vin Azər  bay  ca  na ilk rəh  bər  li  yi 
döv  rü  nün təh  li  li gös  tə  rir ki, eti  bar  lı 
və sə  riş  tə  li si  ya  si rəh  bər  lik ami  li cə 
miy  yə  tin və döv  lə  tin in  ki  şa  fın  da 
müs  təs  na və həl  le  di  ci rol oy  na  yır. Bu 
hə  qi  qə  ti xal  qı  mız 19881993cü il  lə  rin 
fa  ciəli ha  di  sə  lə  ri za  ma  nı bir da  ha yə 
qin et  miş  dir. Res  pub  li  ka rəh  bər  li  yin 
də birbi  ri  ni əvəz edən şəxs  lə  rin sə 
riş  tə  siz  li  yi, müx  tə  lif qüv  və  lə  rin ha  ki
 miy  yət uğ  run  da mü  ba  ri  zə  si, hərc
mərc  lik, xaos Azər  bay  ca  nı uçu  ru  mun 
bir ad  dım  lı  ğı  na gə  ti  rib çı  xar  mış  dı. O 
vaxt çox  la  rı inan  mır  dı ki, Azər  bay 
can bu qə  dər bö  yük təh  lü  kə  lər  dən 
qur  tu  la bi  lə  cək və müs  tə  qil  li  yi  ni qo 
ru  yub sax  la  ya  caq  dır. Am  ma ta  ri  xin 
şa  hid ol  du  ğu və  tən  daş fə  da  kar  lı  ğı, 
si  ya  sət  çi hü  nə  ri Azər  bay  can üçün ya 
zıl  mış sse  na  ri  lə  rin hə  ya  ta keç  mə  si  nə 
im  kan ver  mə  di”.

Sədr son  ra çı  xı  şın  da bil  dir  di ki, ən 
bö  yük mil  li sər  vət olan döv  lət müs  tə
 qil  li  yi  ni xal  qı  mız XX əsr  də iki də  fə 
əl  də et  miş  dir: “19181920ci il  lər  də 
möv  cud ol  muş, xal  qı  mı  zın döv  lət  çi 

lik şüuru  nun in  ki  şa  fın  da müs  təs  na 
rol oy  na  mış Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  ni qo  ru  yub sax  la  maq müm
 kün ol  ma  sa da, əs  rin son  la  rı  na ya  xın 
nail ol  du  ğu  muz döv  lət müs  tə  qil  li  yi 
məhz Hey  dər Əli  yev dü  ha  sı  nın kö 
mə  yi ilə xi  las edil  miş  dir.

Azər  bay  ca  nın ikin  ci döv  lət müs  tə
 qil  li  yi 1991ci il okt  yab  rın 18də elan 
olun  sa da, onun əsl ta  ri  xi məhz 1993
cü il iyu  nun 15dən baş  la  nır. Ta  ma 
mi  lə mən  tiq  li  dir ki, son  ra  lar öl  kə  nin 
ali qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı xal  qın ar  zu 
və is  tək  lə  ri  ni nə  zə  rə ala  raq Hey  dər 
Əli  ye  vin ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dı  ğı 15 
iyun gü  nü  nü Mil  li qur  tu  luş gü  nü ki 
mi də  yər  lən  dir  miş  dir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Hey  dər 
Əli  ye  vin bö  yük si  ya  sə  tə qa  yı  dı  şı 
onun Azər  bay  can Ali So  ve  ti  nin Səd  ri 
se  çil  mə  si ilə baş  lan  mış  dır. Ulu ön  dər 
Pre  zi  dent se  çi  lə  nə  dək dörd ay par  la 
men  tə rəh  bər  lik et  miş  dir. Xi  las  kar  lıq 
mis  si  ya  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  mək yo  lun  da 
onun ilk ad  dım  la  rı məhz bu dövr  də 
və bu bi  na  da baş  lan  mış  dır.

Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can par 
la  men  ti  nin Səd  ri se  çil  mə  si öl  kə  miz  də 
qa  nun  ve  ri  ci  lik or  qa  nı  nın nü  fu  zu  nu 
yük  sək sə  viy  yə  yə qal  dır  dı. Müasir 
pe  şə  kar par  la  men  tin for  ma  laş  ma  sı 
is  ti  qa  mət  lə  ri müəy  yən edil  di. Mil  li 
Məc  lis mü  za  ki  rə  lə  rin açıq və de  mok
 ra  tik şə  rait  də apa  rıl  dı  ğı real ha  ki  miy
 yət or  qa  nı  na çev  ril  di. Öl  kə  nin ic  ti 
maisi  ya  si hə  ya  tı üçün çox bö  yük 
əhə  miy  yə  tə ma  lik bir sı  ra qə  rar  lar 
qə  bul edil  di.

Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si və döv  lət 
çi  lik fəaliy  yə  ti xal  qa sə  da  qət  lə xid 
mət et  mək, onun yo  lun  da hər cür fə 
da  kar  lı  ğa ha  zır ol  maq nü  mu  nə  si  dir. 
1993cü il  dən 2003cü ilə  dək olan on 
il ər  zin  də onun hə  ya  ta ke  çir  di  yi nə 
həng iş  lər öz miq  ya  sı  na gö  rə in  sa  nı 
hey  rə  tə gə  ti  rir.

Ulu ön  də  rin xi  las  kar  lıq mis  si  ya  sın 
da ilk ad  dı  mı öl  kə  ni da  ğıl  maq və par
 ça  lan  maq həd  di  nə gə  ti  rib çı  xar  mış 
döv  lət və ha  ki  miy  yət böh  ra  nı  nı ara 
dan qal  dır  maq, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
təh  lü  kə  si  nin qar  şı  sı  nı al  maq ol  du.

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Milli Məclisin Ulu öndər Heydər Əliyevin 
anadan olmasının 95-ci ildönümünə  

həsr olunmuş iclası keçirildi
Ma  yın 10da Mil  li Məc  li  sin Azər 

bay  can xal  qı  nın Ümum  mil  li li  de  ri 
Hey  dər Əli  ye  vin ana  dan ol  ma  sı  nın 
95 il  lik yu  bi  le  yi ilə əla  qə  dar ic  la  sı ke 
çi  ril  di. İc  la  sı açan Sədr Oq  tay Əsə  dov 
Ulu ön  də  rin Azər  bay  can xal  qı  nın 
döv  lət  çi  lik ta  ri  xin  də və ta  le  yin  də 
gös  tər  di  yi mi  sil  siz xid  mət  lər  dən bəhs 
edən mə  ru  zə ilə çı  xış et  di. Spi  ker de 
di: “Fi  lo  sof  lar  dan bi  ri  nin de  di  yi  nə 
gö  rə, xal  qın ya  ra  dı  cı  lıq qüv  və  si  nin 
əsa  sı  nı bö  yük şəx  siy  yət  lə  rin fəaliy  yə
 ti təş  kil edir. Hər ta  ri  xi in  ki  şaf döv  rü 
öz gör  kəm  li şəx  siy  yət  lə  ri  ni ya  ra  dır. 

Am  ma elə şəx  siy  yət  lər də var ki, za 
ma  nın hü  dud  la  rı  nı aşa  raq, ya  şa  dıq 
la  rı döv  rün si  ma  sı  nı öz  lə  ri müəy  yən 
edir  lər.

Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin hə  yat 
və fəaliy  yə  ti və  tə  ni  nin və mil  lə  ti  nin 
ta  le  yin  də müs  təs  na rol oy  na  yan nə 
həng şəx  siy  yə  tin za  ma  nın föv  qü  nə 
yük  səl  mə  si  nə par  laq bir nü  mu  nə  dir. 
Yal  nız onun sa  yə  sin  də xal  qı  mız əv 
vəl  cə si  ya  si və döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin 
möh  kəm tə  mə  li  ni ya  rat  mış, da  ha 
son  ra isə bu tə  məl üzə  rin  də qu  ru  lan 
müs  tə  qil döv  lə  ti  ni qo  ru  yub sax  la  ya 

bil  miş  dir.
Hey  dər Əli  yev XX əs  rin son  la  rın 

da və XXI əs  rin əv  vəl  lə  rin  də döv  lə  ti 
mi  zin bü  tün sa  hə  lər  də əl  də et  di  yi 
nailiy  yət  lə  rin il  ham  ve  ri  ci  si və təş  ki 
lat  çı  sı ol  muş  dur. 1960cı il  lə  rin axır 
la  rın  da və 1990cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də 
Ulu ön  də  rin ha  ki  miy  yə  tə hər iki gə  li
 şi öl  kə  mi  zin və xal  qı  mı  zın çox ağır 
sı  naq  la  ra çə  kil  di  yi dövr  lə  rə tə  sa  düf 
et  miş  dir. Hər də  fə də Hey  dər Əli  yev 
ona bəs  lə  nən ümid  lə  ri doğ  rul  da  raq 
əsl mil  li li  der ol  du  ğu  nu sü  bu  ta ye  tir
 miş  dir.
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iş  ti  rak edir. Mil  li Məc  lis  də Hey  dər 
Əli  ye  vin adı  nı da  şı  yan Xa  ti  rə za  lı 
fəaliy  yət gös  tə  rir. İn  di  yə  dək par  la 
ment  də Ulu ön  də  rin fəaliy  yə  ti  nin 
müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  dən bəhs edən bir 
ne  çə ki  tab ha  zır  la  nıb nəşr edil  miş 
dir.

Hey  dər Əli  ye  vin ya  rat  dı  ğı möh 
kəm tə  məl üzə  rin  də in  ki  şaf edən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı bu gün ge 
niş bir böl  gə  də söz sa  hi  bi olan güc  lü 
bir döv  lət  dir. Öl  kə  mi  zin get  dik  cə ar 
tan im  kan  la  rı qar  şı  ya qo  yu  lan hər bir 
mü  rək  kəb və  zi  fə  ni uğur  la ye  ri  nə ye 
tir  mə  yə im  kan ya  ra  dır. Azər  bay  can 
Av  ro  pa ilə Asi  ya  nı, Şi  mal  la Cə  nu  bu 
birbi  ri  nə sıx bağ  la  yan nə  həng trans 
mil  li la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin 
də həl  le  di  ci rol oy  na  yır.

Möh  tə  rəm İl  ham Əli  ye  vin söy  lə 
di  yi ki  mi, “bu gün Azər  bay  can tam 
mə  na  da müs  tə  qil si  ya  sət apa  rır, heç 
kim  dən ası  lı de  yil, heç bir baş  qa öl 
kə  dən ası  lı de  yil və öz si  ya  sə  ti  ni yal 
nız və yal  nız Azər  bay  can xal  qı na  mi
 nə apa  rır. Əmi  nəm ki, Azər  bay  ca  nın 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin da  ha da güc 
lən  mə  si  nə yö  nəl  miş bu si  ya  sət Azər 
bay  can xal  qı  nın ma  raq  la  rı  na tam ca 
vab ve  rir”.

Bö  yük si  ya  si və döv  lət xa  di  mi 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nın qa  nun
 ve  ri  ci  lik or  qa  nı  nı dün  ya  nın in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  ri  nin par  la  ment  lə  ri sə 
viy  yə  sin  də gör  mə  yi ar  zu  la  yır  dı və 
bu  nun üçün çox bö  yük zəh  mət sərf 
et  miş  di. Baş  qa sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki 
mi, bu sa  hə  də də baş  lan  mış iş  lər sis 
tem  li və ar  dı  cıl şə  kil  də da  vam et  di  ri 
lir. Ar  tıq in  di qə  tiy  yət  lə söy  lə  mək 
olar ki, müasir Azər  bay  can  da par  la 
ment xal  qın su  ve  ren ira  də  si  ni ifa  də 
edən, qa  nun  la  rı qə  bul et  mək yo  lu ilə 
mü  hüm ic  ti  mai mü  na  si  bət  lə  ri tən 
zim  lə  yən ali nü  ma  yən  də  li or  qan  dır.

Azər  bay  ca  nın xoş  bəxt gə  lə  cə  yi 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli 
ye  vin uğur  la da  vam et  dir  di  yi Hey 
dər Əli  yev si  ya  si xət  ti ilə bağ  lı  dır. 
Hey  dər Əli  ye  vin qüd  rət  li zə  ka  sın  dan 
güc al  mış in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  lik yol  la  rın  da ar  dı  cıl irə  li  lə 
mə  si  ni, xal  qı  mı  zın da  ha fi  ra  van gün 
lə  rə qo  vuş  ma  sı  nı tə  min edir”.

Son  ra çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd  ri
 nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, 
Sədr müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va, de  pu
 tat  lar Fə  zail Ağa  ma  lı, Göv  hər Bax  şə  li
 ye  va, Za  hid Oruc, Ra  fael Cəb  ra  yı  lov, 

Ra  fael Hü  sey  nov, Ja  lə Əli  ye  va, Aqi  yə 
Nax  çı  van  lı, El  mi  ra Axun  do  va, Si  ya 
vuş Nov  ru  zov, Əh  li  man Əmi  ras  la 
nov, Ay  dın Mir  zə  za  də, Şa  hin İs  ma  yı 
lov, Azay Qu  li  yev, İsa Hə  bib  bəy  li, 
Ni  za  mi Cə  fə  rov, Nə  sib Mə  hə  mə  li  yev, 
Ay  dın Hü  sey  nov, Mə  la  hət İb  ra  him  qı
 zı Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
Azər  bay  can xal  qı qar  şı  sın  da mi  sil  siz 
xid  mət  lə  rin  dən da  nış  dı  lar. Bil  di  ril  di 
ki, müasir Azər  bay  can döv  lə  ti  nin qu 
rul  ma  sı və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, azər 
bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si  nin, ana di  li  mi 
zin, mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin qo 
run  ma  sı və təb  li  ği, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di 
tə  rəq  qi  si və di  gər sa  hə  lər  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən nə  həng iş  lə  rin bü  növ  rə  si 
məhz bö  yük si  ya  si xa  dim Hey  dər Əli
 yev tə  rə  fin  dən qo  yul  muş  dur. Bu xid 
mət  lə  ri sa  yə  sin  də Hey  dər Əli  yev hər 
bir azər  bay  can  lı  nın qəl  bin  də özü  nə 
möh  tə  şəm abi  də ucalt  mış  dır.

Son  ra ic  las  da Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin 95 il  lik yu  bi  le  yi  nə 
həsr olun  muş sə  nəd  li film nü  ma  yiş 
et  di  ril  di.

Bu  nun  la da Mil  li Məc  li  sin ic  la  sı öz 
işi  ni ba  şa çat  dır  dı.

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Tor  paq  la  rı  mı  zı mü  da  fiə et  mə  yə 
qa  dir olan mil  li or  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı 
ən mü  hüm və  zi  fə  lər  dən bi  ri ki  mi irə
 li sü  rül  dü. Bu is  ti  qa  mət  də hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən qə  ti təd  bir  lər dö  yüş əmə  liy 
yat  la  rı zo  na  sın  da dö  nü  şün əsa  sı  nı 
qoy  du.

Mil  li or  du  muz  dan al  dı  ğı qüv  vət  li 
zər  bə  lər Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı  nı 
Azər  bay  can  la si  lah gü  cü  nə da  nış  ma 
ğın müm  kün ol  ma  dı  ğı  na inan  dır  dı. 
Cəb  hə xət  tin  də atəş  kəs elan olun  du, 
Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin sülh yo  lu ilə 
ni  za  ma sa  lın  ma  sı  na dair da  nı  şıq  la  ra 
baş  lan  dı.

Öl  kə da  xi  lin  də möh  kəm ic  ti  mai
si  ya  si sa  bit  lik tə  min edil  di. Bu isə 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin ye  ni neft st  ra
 te  gi  ya  sı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə im 
kan ya  rat  dı. Xə  zər də  ni  zi  nin Azər 
bay  can sek  to  run  da  kı neft ya  taq  la  rı 
nın iş  lə  nil  mə  si  nə dair xa  ri  ci neft şir 
kət  lə  ri ilə on  lar  ca sa  ziş im  za  lan  dı. 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na mil  yard 
lar  la dol  lar məb  lə  ğin  də in  ves  ti  si  ya 
cəlb edil  di.

Azər  bay  ca  nın kar  bo  hid  ro  gen eh  ti
 yat  la  rı  nın dün  ya ba  zar  la  rı  na çı  xa  rıl 
ma  sı üçün Ba  kıTbi  li  siCey  han neft, 
Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum qaz kə  mər  lə  ri 
nin çə  ki  li  şi  nə baş  lan  dı. Neft sə  na  ye 
si  nin dir  çəl  mə  si iq  ti  sa  diy  ya  tın qey  ri
neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı  na da şə  rait 
ya  rat  dı. Ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı prin  sip  lə
 ri tət  biq olun  du, iq  ti  sa  di is  la  hat  lar, o 
cüm  lə  dən tor  paq is  la  ha  tı, özəl  ləş  dir 
mə apa  rıl  dı. Hə  ya  tın bü  tün sa  hə  lə 
rin  də tə  nəz  zü  lə son qo  yul  du, öl  kə 
miz ar  dı  cıl in  ki  şaf yo  lu  na çıx  dı.

Azər  bay  can mö  tə  bər bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın bə  ra  bər  hü  quq  lu üz  vü 
ol  du, dün  ya  nın ək  sər döv  lət  lə  ri ilə 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri qu  rul  du. Öl 
kə  miz  də hü  qu  qi döv  lət və və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti qu  ru  cu  lu  ğu  na, qa  nu  nun 
ali  li  yi  nə tə  mi  nat ve  rən ye  ni Kons  ti  tu
 si  ya qə  bul edil  di, de  mok  ra  tik şə  rait 

də bir ne  çə də  fə pre  zi  dent, par  la  ment 
və bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  ri ke  çi  ril  di.

Öl  kə  də əsas  lı si  ya  si, hü  qu  qi və so 
sial is  la  hat  la  ra baş  la  nıl  dı. Şərq və 
mü  səl  man alə  min  də ilk də  fə ola  raq 
ölüm cə  za  sı  nın ləğv edil  mə  si və bir 
sı  ra di  gər təd  bir  lər döv  lə  ti  mi  zin bey
 nəl  xalq aləm  də nü  fu  zu  nu xey  li ar  tır 
dı. Cə  miy  yət  də si  ya  si plü  ra  lizm üçün 
real şə  rait tə  min edil  di. Ən müx  tə  lif 
ba  xış  la  rı təm  sil edən si  ya  si par  ti  ya  la 
rın fəaliy  yə  ti  nə əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra 
dıl  dı. Hey  dər Əli  ye  vin ba  ni  si ol  du  ğu 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ha  kim 
par  ti  ya və cə  miy  yə  tin apa  rı  cı si  ya  si 
qüv  və  si ol  du.

Mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin qo 
run  ma  sı, mə  də  niy  yə  tin, ədə  biy  ya  tın 
və in  cə  sə  nə  tin in  ki  şa  fı üçün la  zı  mi 
təd  bir  lər gö  rül  dü. Mil  li döv  lət  çi  lik 
ideolo  gi  ya  sı və ida  rə  çi  lik fəl  sə  fə  si for 
ma  laş  dı  rıl  dı. Azər  bay  can  çı  lıq, müs  tə 
qil  lik və döv  lət  çi  lik amal  la  rı na  mi  nə 
mil  li həm  rəy  li  yin ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa 
mə  tin  də əmə  li ad  dım  lar atıl  dı. Dün 
ya  nın müx  tə  lif qi  tə  lə  rin  də ya  şa  yan 
soy  daş  la  rı  mız  la əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et 
di  ril  mə  si, dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın ya 
ran  ma  sı  na kö  mək gös  tə  ril  mə  si döv  lət 
si  ya  sə  ti  nin tər  kib his  sə  si  nə çev  ril  di. 
Dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nın qu  rul  tay 
la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si ənə  nə ha  lı  nı al  dı.

Bu möh  tə  şəm iş  lə  rin real  laş  dı  rıl 
ma  sın  da Mil  li Məc  lis hə  mi  şə Ulu 
ön  də  rin ya  nın  da ol  muş, onun uzaq 
gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni fəal 
su  rət  də dəs  tək  lə  miş  dir. Ye  ri gəl  miş 
kən, qeyd edim ki, Hey  dər Əli  yev 
döv  lət baş  çı  sı ol  du  ğu dövr  də də par
 la  men  tə bö  yük diq  qət və qay  ğı gös 
tər  miş  dir. 1995ci il no  yab  rın 24də 
Ulu ön  dər bi  rin  ci ça  ğı  rış Mil  li Məc  li 
sin ilk ic  la  sın  da iş  ti  rak et  miş, qa  nun 
ve  ri  ci  lik or  qa  nı  nın üzv  lə  ri  nə öz xe 
yirduası  nı ver  miş  dir. Son  ra  kı dövr 
də də Ulu ön  dər par  la  men  tin müx  tə
 lif mə  sə  lə  lə  rə həsr olu  nan ic  las  la  rın 
da iş  ti  rak və çı  xış et  miş  dir.

Azər  bay  can  da ye  ni si  ya  si və hü  qu
 qi sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə  di ilə 
Mil  li Məc  lis Ulu ön  də  rin tə  şəb  bü  sü ilə 
bir çox mü  hüm qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı 
qə  bul et  miş  dir. Bu  ra  da ilk növ  bə  də 
ye  ni mə  cəl  lə  lə  rin  Mül  ki, Mül  kiPro 
ses  sual, Ci  na  yət, Ci  na  yətPro  ses  sual, 
Seç  ki, Əmək, Ailə və di  gər mə  cəl  lə  lə 
rin qə  bu  lu xü  su  si qeyd edil  mə  li  dir. 
Ümu  miy  yət  lə, öl  kə  də əsas  lı is  la  hat  la 
rın qa  nun  ve  ri  ci  lik me  xa  niz  mi  nin ya 
ra  dıl  ma  sı  na və tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  nə 
yö  nə  lən 1500ə qə  dər qa  nun, qə  rar və 
di  gər akt  lar Ulu ön  də  rin im  za  sı ilə 
par  la  men  tə təq  dim edil  miş və ge  niş 
mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra qə  bul edil  miş 
dir. Be  lə  lik  lə, Azər  bay  ca  nın de  mok  ra
 tik yol  la ar  dı  cıl in  ki  şa  fı, hü  qu  qi döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu üçün bü  tün tə  mi  nat  lar 
ya  ra  dıl  mış  dır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev Ulu ön 
də  rin Azər  bay  can xal  qı və döv  lə  ti 
qar  şı  sın  da gös  tər  di  yi xid  mət  lər ba  rə
 də be  lə de  miş  dir: “19932003cü il  lər 
ər  zin  də Azər  bay  ca  nın döv  lət  çi  li  yi 
qu  rul  du. Azər  bay  ca  nın in  ki  şaf st  ra 
te  gi  ya  sı müəy  yən olun  du. Bü  tün öl 
kə  lər  lə xa  ri  ci əla  qə  lə  ri  miz qar  şı  lıq  lı 
hör  mət və ma  raq  lar əsa  sın  da qu  ru 
lub  dur və bu gün də bu be  lə  dir. 1993
cü il  dən baş  lan  mış və bu gü  nə qə  dər 
da  vam edən iq  ti  sa  di və si  ya  si is  la  hat
 lar öl  kə  mi  zin dün  ya bir  li  yi  nə la  yiq  li 
üzv ki  mi da  xil edil  mə  sin  də çox mü 
hüm rol oy  na  dı. Azər  bay  can  da güc  lü 
so  sial si  ya  sə  tin əsas  la  rı da məhz o il 
lər  də qo  yu  lub  dur. Ona gö  rə Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can xal
 qı qar  şı  sın  da xid  mət  lə  ri unu  dul  maz 
dır, əvə  zo  lun  maz  dır və on  lar ta  ri  xi 
əhə  miy  yət kəsb edir”.

Ye  ri gəl  miş  kən, qeyd edim ki, 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si və döv  lət  çi  lik 
fəaliy  yə  ti bu gün cid  di təd  qi  qat  la  rın 
möv  zu  su  dur. Ulu ön  də  rin zən  gin ir 
si  nin öy  rə  nil  mə  sin  də və təb  li  ğin  də 
Azər  bay  can par  la  men  ti də ya  xın  dan 
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iş  ti  rak edir. Mil  li Məc  lis  də Hey  dər 
Əli  ye  vin adı  nı da  şı  yan Xa  ti  rə za  lı 
fəaliy  yət gös  tə  rir. İn  di  yə  dək par  la 
ment  də Ulu ön  də  rin fəaliy  yə  ti  nin 
müx  tə  lif sa  hə  lə  rin  dən bəhs edən bir 
ne  çə ki  tab ha  zır  la  nıb nəşr edil  miş 
dir.

Hey  dər Əli  ye  vin ya  rat  dı  ğı möh 
kəm tə  məl üzə  rin  də in  ki  şaf edən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı bu gün ge 
niş bir böl  gə  də söz sa  hi  bi olan güc  lü 
bir döv  lət  dir. Öl  kə  mi  zin get  dik  cə ar 
tan im  kan  la  rı qar  şı  ya qo  yu  lan hər bir 
mü  rək  kəb və  zi  fə  ni uğur  la ye  ri  nə ye 
tir  mə  yə im  kan ya  ra  dır. Azər  bay  can 
Av  ro  pa ilə Asi  ya  nı, Şi  mal  la Cə  nu  bu 
birbi  ri  nə sıx bağ  la  yan nə  həng trans 
mil  li la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  sin 
də həl  le  di  ci rol oy  na  yır.

Möh  tə  rəm İl  ham Əli  ye  vin söy  lə 
di  yi ki  mi, “bu gün Azər  bay  can tam 
mə  na  da müs  tə  qil si  ya  sət apa  rır, heç 
kim  dən ası  lı de  yil, heç bir baş  qa öl 
kə  dən ası  lı de  yil və öz si  ya  sə  ti  ni yal 
nız və yal  nız Azər  bay  can xal  qı na  mi
 nə apa  rır. Əmi  nəm ki, Azər  bay  ca  nın 
döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin da  ha da güc 
lən  mə  si  nə yö  nəl  miş bu si  ya  sət Azər 
bay  can xal  qı  nın ma  raq  la  rı  na tam ca 
vab ve  rir”.

Bö  yük si  ya  si və döv  lət xa  di  mi 
Hey  dər Əli  yev Azər  bay  ca  nın qa  nun
 ve  ri  ci  lik or  qa  nı  nı dün  ya  nın in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lə  ri  nin par  la  ment  lə  ri sə 
viy  yə  sin  də gör  mə  yi ar  zu  la  yır  dı və 
bu  nun üçün çox bö  yük zəh  mət sərf 
et  miş  di. Baş  qa sa  hə  lər  də ol  du  ğu ki 
mi, bu sa  hə  də də baş  lan  mış iş  lər sis 
tem  li və ar  dı  cıl şə  kil  də da  vam et  di  ri 
lir. Ar  tıq in  di qə  tiy  yət  lə söy  lə  mək 
olar ki, müasir Azər  bay  can  da par  la 
ment xal  qın su  ve  ren ira  də  si  ni ifa  də 
edən, qa  nun  la  rı qə  bul et  mək yo  lu ilə 
mü  hüm ic  ti  mai mü  na  si  bət  lə  ri tən 
zim  lə  yən ali nü  ma  yən  də  li or  qan  dır.

Azər  bay  ca  nın xoş  bəxt gə  lə  cə  yi 
möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli 
ye  vin uğur  la da  vam et  dir  di  yi Hey 
dər Əli  yev si  ya  si xət  ti ilə bağ  lı  dır. 
Hey  dər Əli  ye  vin qüd  rət  li zə  ka  sın  dan 
güc al  mış in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  lik yol  la  rın  da ar  dı  cıl irə  li  lə 
mə  si  ni, xal  qı  mı  zın da  ha fi  ra  van gün 
lə  rə qo  vuş  ma  sı  nı tə  min edir”.

Son  ra çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd  ri
 nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, 
Sədr müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va, de  pu
 tat  lar Fə  zail Ağa  ma  lı, Göv  hər Bax  şə  li
 ye  va, Za  hid Oruc, Ra  fael Cəb  ra  yı  lov, 

Ra  fael Hü  sey  nov, Ja  lə Əli  ye  va, Aqi  yə 
Nax  çı  van  lı, El  mi  ra Axun  do  va, Si  ya 
vuş Nov  ru  zov, Əh  li  man Əmi  ras  la 
nov, Ay  dın Mir  zə  za  də, Şa  hin İs  ma  yı 
lov, Azay Qu  li  yev, İsa Hə  bib  bəy  li, 
Ni  za  mi Cə  fə  rov, Nə  sib Mə  hə  mə  li  yev, 
Ay  dın Hü  sey  nov, Mə  la  hət İb  ra  him  qı
 zı Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
Azər  bay  can xal  qı qar  şı  sın  da mi  sil  siz 
xid  mət  lə  rin  dən da  nış  dı  lar. Bil  di  ril  di 
ki, müasir Azər  bay  can döv  lə  ti  nin qu 
rul  ma  sı və in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, azər 
bay  can  çı  lıq məf  ku  rə  si  nin, ana di  li  mi 
zin, mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin qo 
run  ma  sı və təb  li  ği, öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di 
tə  rəq  qi  si və di  gər sa  hə  lər  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən nə  həng iş  lə  rin bü  növ  rə  si 
məhz bö  yük si  ya  si xa  dim Hey  dər Əli
 yev tə  rə  fin  dən qo  yul  muş  dur. Bu xid 
mət  lə  ri sa  yə  sin  də Hey  dər Əli  yev hər 
bir azər  bay  can  lı  nın qəl  bin  də özü  nə 
möh  tə  şəm abi  də ucalt  mış  dır.

Son  ra ic  las  da Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin 95 il  lik yu  bi  le  yi  nə 
həsr olun  muş sə  nəd  li film nü  ma  yiş 
et  di  ril  di.

Bu  nun  la da Mil  li Məc  li  sin ic  la  sı öz 
işi  ni ba  şa çat  dır  dı.

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Tor  paq  la  rı  mı  zı mü  da  fiə et  mə  yə 
qa  dir olan mil  li or  du  nun ya  ra  dıl  ma  sı 
ən mü  hüm və  zi  fə  lər  dən bi  ri ki  mi irə
 li sü  rül  dü. Bu is  ti  qa  mət  də hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən qə  ti təd  bir  lər dö  yüş əmə  liy 
yat  la  rı zo  na  sın  da dö  nü  şün əsa  sı  nı 
qoy  du.

Mil  li or  du  muz  dan al  dı  ğı qüv  vət  li 
zər  bə  lər Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı  nı 
Azər  bay  can  la si  lah gü  cü  nə da  nış  ma 
ğın müm  kün ol  ma  dı  ğı  na inan  dır  dı. 
Cəb  hə xət  tin  də atəş  kəs elan olun  du, 
Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin sülh yo  lu ilə 
ni  za  ma sa  lın  ma  sı  na dair da  nı  şıq  la  ra 
baş  lan  dı.

Öl  kə da  xi  lin  də möh  kəm ic  ti  mai
si  ya  si sa  bit  lik tə  min edil  di. Bu isə 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin ye  ni neft st  ra
 te  gi  ya  sı  nın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə im 
kan ya  rat  dı. Xə  zər də  ni  zi  nin Azər 
bay  can sek  to  run  da  kı neft ya  taq  la  rı 
nın iş  lə  nil  mə  si  nə dair xa  ri  ci neft şir 
kət  lə  ri ilə on  lar  ca sa  ziş im  za  lan  dı. 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na mil  yard 
lar  la dol  lar məb  lə  ğin  də in  ves  ti  si  ya 
cəlb edil  di.

Azər  bay  ca  nın kar  bo  hid  ro  gen eh  ti
 yat  la  rı  nın dün  ya ba  zar  la  rı  na çı  xa  rıl 
ma  sı üçün Ba  kıTbi  li  siCey  han neft, 
Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum qaz kə  mər  lə  ri 
nin çə  ki  li  şi  nə baş  lan  dı. Neft sə  na  ye 
si  nin dir  çəl  mə  si iq  ti  sa  diy  ya  tın qey  ri
neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı  na da şə  rait 
ya  rat  dı. Ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı prin  sip  lə
 ri tət  biq olun  du, iq  ti  sa  di is  la  hat  lar, o 
cüm  lə  dən tor  paq is  la  ha  tı, özəl  ləş  dir 
mə apa  rıl  dı. Hə  ya  tın bü  tün sa  hə  lə 
rin  də tə  nəz  zü  lə son qo  yul  du, öl  kə 
miz ar  dı  cıl in  ki  şaf yo  lu  na çıx  dı.

Azər  bay  can mö  tə  bər bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın bə  ra  bər  hü  quq  lu üz  vü 
ol  du, dün  ya  nın ək  sər döv  lət  lə  ri ilə 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri qu  rul  du. Öl 
kə  miz  də hü  qu  qi döv  lət və və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti qu  ru  cu  lu  ğu  na, qa  nu  nun 
ali  li  yi  nə tə  mi  nat ve  rən ye  ni Kons  ti  tu
 si  ya qə  bul edil  di, de  mok  ra  tik şə  rait 

də bir ne  çə də  fə pre  zi  dent, par  la  ment 
və bə  lə  diy  yə seç  ki  lə  ri ke  çi  ril  di.

Öl  kə  də əsas  lı si  ya  si, hü  qu  qi və so 
sial is  la  hat  la  ra baş  la  nıl  dı. Şərq və 
mü  səl  man alə  min  də ilk də  fə ola  raq 
ölüm cə  za  sı  nın ləğv edil  mə  si və bir 
sı  ra di  gər təd  bir  lər döv  lə  ti  mi  zin bey
 nəl  xalq aləm  də nü  fu  zu  nu xey  li ar  tır 
dı. Cə  miy  yət  də si  ya  si plü  ra  lizm üçün 
real şə  rait tə  min edil  di. Ən müx  tə  lif 
ba  xış  la  rı təm  sil edən si  ya  si par  ti  ya  la 
rın fəaliy  yə  ti  nə əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra 
dıl  dı. Hey  dər Əli  ye  vin ba  ni  si ol  du  ğu 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ha  kim 
par  ti  ya və cə  miy  yə  tin apa  rı  cı si  ya  si 
qüv  və  si ol  du.

Mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin qo 
run  ma  sı, mə  də  niy  yə  tin, ədə  biy  ya  tın 
və in  cə  sə  nə  tin in  ki  şa  fı üçün la  zı  mi 
təd  bir  lər gö  rül  dü. Mil  li döv  lət  çi  lik 
ideolo  gi  ya  sı və ida  rə  çi  lik fəl  sə  fə  si for 
ma  laş  dı  rıl  dı. Azər  bay  can  çı  lıq, müs  tə 
qil  lik və döv  lət  çi  lik amal  la  rı na  mi  nə 
mil  li həm  rəy  li  yin ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa 
mə  tin  də əmə  li ad  dım  lar atıl  dı. Dün 
ya  nın müx  tə  lif qi  tə  lə  rin  də ya  şa  yan 
soy  daş  la  rı  mız  la əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et 
di  ril  mə  si, dias  por təş  ki  lat  la  rı  nın ya 
ran  ma  sı  na kö  mək gös  tə  ril  mə  si döv  lət 
si  ya  sə  ti  nin tər  kib his  sə  si  nə çev  ril  di. 
Dün  ya azər  bay  can  lı  la  rı  nın qu  rul  tay 
la  rı  nın ke  çi  ril  mə  si ənə  nə ha  lı  nı al  dı.

Bu möh  tə  şəm iş  lə  rin real  laş  dı  rıl 
ma  sın  da Mil  li Məc  lis hə  mi  şə Ulu 
ön  də  rin ya  nın  da ol  muş, onun uzaq 
gö  rən da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni fəal 
su  rət  də dəs  tək  lə  miş  dir. Ye  ri gəl  miş 
kən, qeyd edim ki, Hey  dər Əli  yev 
döv  lət baş  çı  sı ol  du  ğu dövr  də də par
 la  men  tə bö  yük diq  qət və qay  ğı gös 
tər  miş  dir. 1995ci il no  yab  rın 24də 
Ulu ön  dər bi  rin  ci ça  ğı  rış Mil  li Məc  li 
sin ilk ic  la  sın  da iş  ti  rak et  miş, qa  nun 
ve  ri  ci  lik or  qa  nı  nın üzv  lə  ri  nə öz xe 
yirduası  nı ver  miş  dir. Son  ra  kı dövr 
də də Ulu ön  dər par  la  men  tin müx  tə
 lif mə  sə  lə  lə  rə həsr olu  nan ic  las  la  rın 
da iş  ti  rak və çı  xış et  miş  dir.

Azər  bay  can  da ye  ni si  ya  si və hü  qu
 qi sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sı məq  sə  di ilə 
Mil  li Məc  lis Ulu ön  də  rin tə  şəb  bü  sü ilə 
bir çox mü  hüm qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı 
qə  bul et  miş  dir. Bu  ra  da ilk növ  bə  də 
ye  ni mə  cəl  lə  lə  rin  Mül  ki, Mül  kiPro 
ses  sual, Ci  na  yət, Ci  na  yətPro  ses  sual, 
Seç  ki, Əmək, Ailə və di  gər mə  cəl  lə  lə 
rin qə  bu  lu xü  su  si qeyd edil  mə  li  dir. 
Ümu  miy  yət  lə, öl  kə  də əsas  lı is  la  hat  la 
rın qa  nun  ve  ri  ci  lik me  xa  niz  mi  nin ya 
ra  dıl  ma  sı  na və tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  nə 
yö  nə  lən 1500ə qə  dər qa  nun, qə  rar və 
di  gər akt  lar Ulu ön  də  rin im  za  sı ilə 
par  la  men  tə təq  dim edil  miş və ge  niş 
mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra qə  bul edil  miş 
dir. Be  lə  lik  lə, Azər  bay  ca  nın de  mok  ra
 tik yol  la ar  dı  cıl in  ki  şa  fı, hü  qu  qi döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu üçün bü  tün tə  mi  nat  lar 
ya  ra  dıl  mış  dır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  yev Ulu ön 
də  rin Azər  bay  can xal  qı və döv  lə  ti 
qar  şı  sın  da gös  tər  di  yi xid  mət  lər ba  rə
 də be  lə de  miş  dir: “19932003cü il  lər 
ər  zin  də Azər  bay  ca  nın döv  lət  çi  li  yi 
qu  rul  du. Azər  bay  ca  nın in  ki  şaf st  ra 
te  gi  ya  sı müəy  yən olun  du. Bü  tün öl 
kə  lər  lə xa  ri  ci əla  qə  lə  ri  miz qar  şı  lıq  lı 
hör  mət və ma  raq  lar əsa  sın  da qu  ru 
lub  dur və bu gün də bu be  lə  dir. 1993
cü il  dən baş  lan  mış və bu gü  nə qə  dər 
da  vam edən iq  ti  sa  di və si  ya  si is  la  hat
 lar öl  kə  mi  zin dün  ya bir  li  yi  nə la  yiq  li 
üzv ki  mi da  xil edil  mə  sin  də çox mü 
hüm rol oy  na  dı. Azər  bay  can  da güc  lü 
so  sial si  ya  sə  tin əsas  la  rı da məhz o il 
lər  də qo  yu  lub  dur. Ona gö  rə Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can xal
 qı qar  şı  sın  da xid  mət  lə  ri unu  dul  maz 
dır, əvə  zo  lun  maz  dır və on  lar ta  ri  xi 
əhə  miy  yət kəsb edir”.

Ye  ri gəl  miş  kən, qeyd edim ki, 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si və döv  lət  çi  lik 
fəaliy  yə  ti bu gün cid  di təd  qi  qat  la  rın 
möv  zu  su  dur. Ulu ön  də  rin zən  gin ir 
si  nin öy  rə  nil  mə  sin  də və təb  li  ğin  də 
Azər  bay  can par  la  men  ti də ya  xın  dan 



may-iyun 2018    1312     Milli Məclis

 ma  dı  nın gös  tə  ri  ci  si ol  du  ğu  nu de  yib. 
Əmin ol  du  ğu  nu bil  di  rib ki, Azər  bay  can 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
da  ha da in  ki  şaf edə  cək.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı
 ran Li Can  şu öl  kə  si  nin Azər  bay  ca  nın 
in  ki  şa  fı  na se  vin  di  yi  ni və bu in  ki  şa  fı dəs
 tək  lə  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb.

Çin rəs  mi  si Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq 
tay Əsə  do  vun Çi  nə sə  fə  ri  nin iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  ri  mi  zin, o cüm  lə  dən par  la  ment 
ləra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na töh  fə 
ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni bil  di  rib.

Li Can  şu öl  kə  si  nin Er  mə  nis  tanAzər
 bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
sülh yo  lu ilə həl  li  nə tə  rəf  dar ol  du  ğu  nu 
qeyd edib.

Çi  nə rəs  mi sə  fə  rə də  və  tə gö  rə tə  şək 
kü  rü  nü bil  di  rən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  
Azər  bay  ca  nın Çin ilə mü  na  si  bət  lə  rin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı  na xü  su  si əhə  miy  yət 
ver  di  yi  ni de  yib. Oq  tay Əsə  dov Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin öl  kə  lə  ri  mi  zi xoş ənə  nə  lə 
rə ma  lik dost  luq və əmək  daş  lıq mü  na  si 
bət  lə  ri  nin bir  ləş  dir  mə  si ilə bağ  lı fik  ri  ni 
ya  da sa  la  raq, ha  zır  da əla  qə  lə  ri  mi  zin 
müx  tə  lif sa  hə  lər  də yük  sək in  ki  şaf di  na 
mi  ka  sı ilə se  çil  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb.

İki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da yük 
sək sə  viy  yə  li rəs  mi sə  fər  lər za  ma  nı əl  də 
olun  muş ra  zı  laş  ma  la  rın müs  təs  na əhə 
miy  yət kəsb et  di  yi  ni bil  di  rən Sədr  döv 

lət baş  çı  la  rı İl  ham Əli  yev və Si Cin  pin 
ara  sın  da möv  cud olan qar  şı  lıq  lı hör  mət 
və eti  ma  da əsas  la  nan mü  na  si  bət  lə  rin öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da fəal si  ya  si dialo  qun 
əsa  sı  nı təş  kil et  di  yi  ni de  yib. Bu si  ya  si 
dialoq, öz növ  bə  sin  də, iki öl  kə ara  sın  da 
iq  ti  sa  di, hər  bi, nəq  liy  yat, tu  rizm, hu  ma 
ni  tar və baş  qa sa  hə  lər  də əla  qə  lə  rin ge 
niş  lən  mə  sin  də mü  hüm rol oy  na  yır.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  can Pre 
zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Çi  nə 2015ci il  də 
döv  lət sə  fə  rin  dən son  ra mü  na  si  bət  lə  ri 
mi  zin key  fiy  yət  cə da  ha yük  sək sə  viy  yə
 yə qalx  dı  ğı  nı de  yib. Öl  kə  lə  ri  mi  zin apa 
rı  cı si  ya  si qüv  və  lə  ri olan Ye  ni Azər  bay 
can Par  ti  ya  sı və Çin Kom  mu  nist Par  ti  ya
 sı ara  sın  da sıx əmək  daş  lıq mü  na  si  bət  lə 
ri  nin möv  cud ol  du  ğu  nu qeyd edən Oq 
tay Əsə  dov bu əla  qə  lə  rin, öz növ  bə  sin 
də, bü  tün sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş
 lən  mə  si  nə mü  hüm töh  fə  lər ver  di  yi  ni 
vur  ğu  la  yıb. “Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, par  ti 
ya  la  ra  ra  sı qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər in  ten  siv xa 
rak  ter alıb”,  de  yən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Çin Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı  nın 19cu qu 
rul  ta  yın  da qə  bul olun  muş qə  rar  la  rın 
Azər  bay  can  da da ya  xın  dan iz  lə  nil  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri döv  lət  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da par  la  ment  lə 
rin bö  yük ro  lun  dan bəhs edə  rək, Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin Çi  nə ha 
zır  kı sə  fə  ri  nin qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar ara 

sın  da əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  mə  si  nə də 
töh  fə ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni bil  di  rib.

Oq  tay Əsə  dov Çi  nin Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə hör  mə  ti  ni yük  sək qiy  mət 
lən  di  rə  rək, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ilə bağ  lı BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sın  da 
qə  bul olu  nan qət  na  mə  lə  rə Çi  nin ver  di  yi 
dəs  tə  yi xa  tır  la  dıb. O, iki öl  kə ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün eti  bar  lı hü  qu  qi 
ba  za  nın ya  ra  dıl  dı  ğı  nı qeyd edə  rək, qar 
şı  lıq  lı ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin da  ha da ge 
niş  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə bö  yük im  kan
 la  rın ol  du  ğu  nu de  yib.

Azər  bay  ca  nın Çi  nin “Bir kə  mər, bir 
yol” tə  şəb  bü  sü  nü ilk dəs  tək  lə  yən öl  kə
 lər  dən bi  ri ol  du  ğu  nu xa  tır  la  dan Oq  tay 
Əsə  dov bu  nun öl  kə  lə  ri və xalq  la  rı bir
bi  ri  nə ya  xın  laş  dı  ran, əmək  daş  lı  ğı təş 
viq et  mək  lə döv  lət  lə  rin iq  ti  sa  di in  ki  şa 
fı  na tə  kan ve  rən bir st  ra  te  gi  ya ol  du  ğu 
nu bil  di  rib. O, Azər  bay  ca  nın sa  hib ol 
du  ğu tran  zitlo  gis  ti  ka im  kan  la  rı  nın 
“Bir kə  mər, bir yol” tə  şəb  bü  sü  nün 
real  laş  ma  sı  na əmə  li töh  fə  lər ver  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də he 
yə  ti  miz Şərq alə  mi  nin na  dir ta  ri  xime 
mar  lıq və mad  dimə  də  niy  yət abi  də  lə 
rin  dən he  sab olu  nan Bö  yük Çin səd  di
 ni də zi  ya  rət edib.

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti

SƏFƏR

PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTİNİN ÇİN SƏFƏRİ

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun 
rəh  bər  li  yi ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he 
yə  ti Ümum  çin Xalq Nü  ma  yən  də  lə  ri 
Məc  li  si  nin Səd  ri Li Can  şu  nun də  və  ti ilə 
iyu  nun 19da Çin Xalq Res  pub  li  ka  sı  na 
rəs  mi sə  fər et  miş  dir.

Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nə Mil  li Məc  li  sin 
Azər  bay  canÇin par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Si  ya  vuş 
Nov  ru  zov, de  pu  tat  lar Əliağa Hü  sey  nov, 
Xan  lar Fə  ti  yev, Rauf Əli  yev, Ma  lik Hə  sə
 nov, Hik  mət Məm  mə  dov, Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev və di 
gər rəs  mi şəxs  lər da  xil  dir.

İyu  nun 20də nü  ma  yən  də he  yə  ti Çin 
Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı  nın Mər  kə  zi Par  ti 
ya Mək  tə  bin  də olub. Nü  ma  yən  də he  yə  ti 
əv  vəl  cə par  ti  ya  nın mu  ze  yi ilə ta  nış olub. 

Mu  zey  lə ta  nış  lıq za  ma  nı bil  di  ri  lib ki, bu 
ra  da par  ti  ya  nın ta  ri  xi  nə, onun öl  kə  nin 
si  ya  si hə  ya  tın  da  kı ro  lu  na dair eks  po  nat 
lar sax  la  nı  lır.

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin par  ti  ya  nın rəh 
bər  li  yi ilə gö  rü  şün  də iki öl  kə  nin ta  ri  xən 
for  ma  laş  mış əla  qə  lə  rin  dən, müasir dövr
 də müx  tə  lif sa  hə  lər  də, o cüm  lə  dən iq  ti 
dar par  ti  ya  la  rı ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
ge  niş  lən  mə  sin  dən məm  nun  luq ifa  də 
olu  nub. Qeyd edi  lib ki, döv  lət baş  çı  la  rı 
İl  ham Əli  ye  vin və Si Cin  pi  nin si  ya  si ira 
də  si ilə iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  ri  miz qar  şı  lıq  lı
fay  da  lı şə  kil  də in  ki  şaf edir.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti sə  fər 
çər  çi  və  sin  də Pe  kin  də  ki İm  pe  ra  tor Sa  ra  yı 
və mu  ze  yi ilə də ta  nış olub. Bil  di  ri  lib ki, 
14201912ci il  lər  də Çin im  pe  ra  tor  la  rı  nın 

iqa  mət  ga  hı ki  mi fəaliy  yət gös  tər  miş bu 
ta  ri  xi abi  də dün  ya  da ən bö  yük sa  ray 
komp  lek  si he  sab edi  lir. Ənə  nə  vi Çin me 
mar  lı  ğı üs  lu  bun  da in  şa olu  nan, 990a 
ya  xın ti  ki  li  dən iba  rət olan sa  ray komp 
lek  si YU  NES  KOnun Bə  şə  riy  yə  tin Mad 
di İrs Si  ya  hı  sı  na da  xil edi  lib.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin nü  ma  yən
 də he  yə  ti İm  pe  ra  tor Sa  ra  yı  nı gə  zib, 
komp  lek  sin müx  tə  lif his  sə  lə  ri ilə ta  nış 
olub.

Hə  min gün Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin rəh
 bər  lik et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti Ümum 
çin Xalq Nü  ma  yən  də  lə  ri Məc  li  si Daimi 
Ko  mi  tə  si  nin Səd  ri Li Can  şu ilə gö  rü  şüb. 
ÇinAzər  bay  can əla  qə  lə  ri  nin ta  ri  xi kök 
lə  ri  nin ol  du  ğu  nu bil  di  rən Li Can  şu qə 
dim İpək Yo  lu  nun hər iki xal  qı sıx tel  lər
 lə birbi  ri  nə bağ  la  dı  ğı  nı de  yib. O, öl  kə  lə
 ri  miz ara  sın  da əla  qə  lə  rin ha  zır  da yük  sək 
sə  viy  yə  də ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək, bu mü 
na  si  bət  lə  rin xalq  la  rı  mı  zın ma  raq  la  rı  na 
söy  kə  nə  rək qar  şı  lıq  lıfay  da  lı şə  kil  də ge 
niş  lən  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb.

İki öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki
 şa  fın  da yük  sək sə  viy  yə  li sə  fər  lə  rin əhə 
miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yan Ümum  çin Xalq 
Nü  ma  yən  də  lə  ri Məc  li  si Daimi Ko  mi  tə  si
 nin Səd  ri Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin 2015ci il  də Çi  nə sə  fə  ri za  ma  nı 
döv  lət baş  çı  la  rı  nın iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin 
müx  tə  lif sa  hə  lər  də in  ki  şa  fı ilə bağ  lı mü 
hüm qə  rar  lar qə  bul et  dik  lə  ri  ni məm  nun
 luq  la xa  tır  la  dıb.

Li Can  şu bu ya  xın  lar  da öl  kə  miz  də 
ke  çi  ril  miş pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də İl  ham 
Əli  ye  vin inam  lı qə  lə  bə qa  zan  ma  sı  nı ya 
da sa  la  raq, bu qə  lə  bə  nin Azər  bay  can 
xal  qı  nın döv  lət baş  çı  sı  na olan bö  yük eti
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 ma  dı  nın gös  tə  ri  ci  si ol  du  ğu  nu de  yib. 
Əmin ol  du  ğu  nu bil  di  rib ki, Azər  bay  can 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
da  ha da in  ki  şaf edə  cək.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı
 ran Li Can  şu öl  kə  si  nin Azər  bay  ca  nın 
in  ki  şa  fı  na se  vin  di  yi  ni və bu in  ki  şa  fı dəs
 tək  lə  di  yi  ni vur  ğu  la  yıb.

Çin rəs  mi  si Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq 
tay Əsə  do  vun Çi  nə sə  fə  ri  nin iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  ri  mi  zin, o cüm  lə  dən par  la  ment 
ləra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na töh  fə 
ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni bil  di  rib.

Li Can  şu öl  kə  si  nin Er  mə  nis  tanAzər
 bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
sülh yo  lu ilə həl  li  nə tə  rəf  dar ol  du  ğu  nu 
qeyd edib.

Çi  nə rəs  mi sə  fə  rə də  və  tə gö  rə tə  şək 
kü  rü  nü bil  di  rən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri  
Azər  bay  ca  nın Çin ilə mü  na  si  bət  lə  rin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı  na xü  su  si əhə  miy  yət 
ver  di  yi  ni de  yib. Oq  tay Əsə  dov Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin öl  kə  lə  ri  mi  zi xoş ənə  nə  lə 
rə ma  lik dost  luq və əmək  daş  lıq mü  na  si 
bət  lə  ri  nin bir  ləş  dir  mə  si ilə bağ  lı fik  ri  ni 
ya  da sa  la  raq, ha  zır  da əla  qə  lə  ri  mi  zin 
müx  tə  lif sa  hə  lər  də yük  sək in  ki  şaf di  na 
mi  ka  sı ilə se  çil  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb.

İki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da yük 
sək sə  viy  yə  li rəs  mi sə  fər  lər za  ma  nı əl  də 
olun  muş ra  zı  laş  ma  la  rın müs  təs  na əhə 
miy  yət kəsb et  di  yi  ni bil  di  rən Sədr  döv 

lət baş  çı  la  rı İl  ham Əli  yev və Si Cin  pin 
ara  sın  da möv  cud olan qar  şı  lıq  lı hör  mət 
və eti  ma  da əsas  la  nan mü  na  si  bət  lə  rin öl 
kə  lə  ri  miz ara  sın  da fəal si  ya  si dialo  qun 
əsa  sı  nı təş  kil et  di  yi  ni de  yib. Bu si  ya  si 
dialoq, öz növ  bə  sin  də, iki öl  kə ara  sın  da 
iq  ti  sa  di, hər  bi, nəq  liy  yat, tu  rizm, hu  ma 
ni  tar və baş  qa sa  hə  lər  də əla  qə  lə  rin ge 
niş  lən  mə  sin  də mü  hüm rol oy  na  yır.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  can Pre 
zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin Çi  nə 2015ci il  də 
döv  lət sə  fə  rin  dən son  ra mü  na  si  bət  lə  ri 
mi  zin key  fiy  yət  cə da  ha yük  sək sə  viy  yə
 yə qalx  dı  ğı  nı de  yib. Öl  kə  lə  ri  mi  zin apa 
rı  cı si  ya  si qüv  və  lə  ri olan Ye  ni Azər  bay 
can Par  ti  ya  sı və Çin Kom  mu  nist Par  ti  ya
 sı ara  sın  da sıx əmək  daş  lıq mü  na  si  bət  lə 
ri  nin möv  cud ol  du  ğu  nu qeyd edən Oq 
tay Əsə  dov bu əla  qə  lə  rin, öz növ  bə  sin 
də, bü  tün sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın ge  niş
 lən  mə  si  nə mü  hüm töh  fə  lər ver  di  yi  ni 
vur  ğu  la  yıb. “Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, par  ti 
ya  la  ra  ra  sı qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər in  ten  siv xa 
rak  ter alıb”,  de  yən Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Çin Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı  nın 19cu qu 
rul  ta  yın  da qə  bul olun  muş qə  rar  la  rın 
Azər  bay  can  da da ya  xın  dan iz  lə  nil  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri döv  lət  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da par  la  ment  lə 
rin bö  yük ro  lun  dan bəhs edə  rək, Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin Çi  nə ha 
zır  kı sə  fə  ri  nin qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar ara 

sın  da əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  mə  si  nə də 
töh  fə ve  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi  ni bil  di  rib.

Oq  tay Əsə  dov Çi  nin Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  li  yi  nə, su  ve  ren  li  yi  nə və əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nə hör  mə  ti  ni yük  sək qiy  mət 
lən  di  rə  rək, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ilə bağ  lı BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sın  da 
qə  bul olu  nan qət  na  mə  lə  rə Çi  nin ver  di  yi 
dəs  tə  yi xa  tır  la  dıb. O, iki öl  kə ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı üçün eti  bar  lı hü  qu  qi 
ba  za  nın ya  ra  dıl  dı  ğı  nı qeyd edə  rək, qar 
şı  lıq  lı ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin da  ha da ge 
niş  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə bö  yük im  kan
 la  rın ol  du  ğu  nu de  yib.

Azər  bay  ca  nın Çi  nin “Bir kə  mər, bir 
yol” tə  şəb  bü  sü  nü ilk dəs  tək  lə  yən öl  kə
 lər  dən bi  ri ol  du  ğu  nu xa  tır  la  dan Oq  tay 
Əsə  dov bu  nun öl  kə  lə  ri və xalq  la  rı bir
bi  ri  nə ya  xın  laş  dı  ran, əmək  daş  lı  ğı təş 
viq et  mək  lə döv  lət  lə  rin iq  ti  sa  di in  ki  şa 
fı  na tə  kan ve  rən bir st  ra  te  gi  ya ol  du  ğu 
nu bil  di  rib. O, Azər  bay  ca  nın sa  hib ol 
du  ğu tran  zitlo  gis  ti  ka im  kan  la  rı  nın 
“Bir kə  mər, bir yol” tə  şəb  bü  sü  nün 
real  laş  ma  sı  na əmə  li töh  fə  lər ver  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də he 
yə  ti  miz Şərq alə  mi  nin na  dir ta  ri  xime 
mar  lıq və mad  dimə  də  niy  yət abi  də  lə 
rin  dən he  sab olu  nan Bö  yük Çin səd  di
 ni də zi  ya  rət edib.

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti

SƏFƏR

PARLAMENT NÜMAYƏNDƏ 
HEYƏTİNİN ÇİN SƏFƏRİ

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun 
rəh  bər  li  yi ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he 
yə  ti Ümum  çin Xalq Nü  ma  yən  də  lə  ri 
Məc  li  si  nin Səd  ri Li Can  şu  nun də  və  ti ilə 
iyu  nun 19da Çin Xalq Res  pub  li  ka  sı  na 
rəs  mi sə  fər et  miş  dir.

Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nə Mil  li Məc  li  sin 
Azər  bay  canÇin par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Si  ya  vuş 
Nov  ru  zov, de  pu  tat  lar Əliağa Hü  sey  nov, 
Xan  lar Fə  ti  yev, Rauf Əli  yev, Ma  lik Hə  sə
 nov, Hik  mət Məm  mə  dov, Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev və di 
gər rəs  mi şəxs  lər da  xil  dir.

İyu  nun 20də nü  ma  yən  də he  yə  ti Çin 
Kom  mu  nist Par  ti  ya  sı  nın Mər  kə  zi Par  ti 
ya Mək  tə  bin  də olub. Nü  ma  yən  də he  yə  ti 
əv  vəl  cə par  ti  ya  nın mu  ze  yi ilə ta  nış olub. 

Mu  zey  lə ta  nış  lıq za  ma  nı bil  di  ri  lib ki, bu 
ra  da par  ti  ya  nın ta  ri  xi  nə, onun öl  kə  nin 
si  ya  si hə  ya  tın  da  kı ro  lu  na dair eks  po  nat 
lar sax  la  nı  lır.

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin par  ti  ya  nın rəh 
bər  li  yi ilə gö  rü  şün  də iki öl  kə  nin ta  ri  xən 
for  ma  laş  mış əla  qə  lə  rin  dən, müasir dövr
 də müx  tə  lif sa  hə  lər  də, o cüm  lə  dən iq  ti 
dar par  ti  ya  la  rı ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın 
ge  niş  lən  mə  sin  dən məm  nun  luq ifa  də 
olu  nub. Qeyd edi  lib ki, döv  lət baş  çı  la  rı 
İl  ham Əli  ye  vin və Si Cin  pi  nin si  ya  si ira 
də  si ilə iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  ri  miz qar  şı  lıq  lı
fay  da  lı şə  kil  də in  ki  şaf edir.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti sə  fər 
çər  çi  və  sin  də Pe  kin  də  ki İm  pe  ra  tor Sa  ra  yı 
və mu  ze  yi ilə də ta  nış olub. Bil  di  ri  lib ki, 
14201912ci il  lər  də Çin im  pe  ra  tor  la  rı  nın 

iqa  mət  ga  hı ki  mi fəaliy  yət gös  tər  miş bu 
ta  ri  xi abi  də dün  ya  da ən bö  yük sa  ray 
komp  lek  si he  sab edi  lir. Ənə  nə  vi Çin me 
mar  lı  ğı üs  lu  bun  da in  şa olu  nan, 990a 
ya  xın ti  ki  li  dən iba  rət olan sa  ray komp 
lek  si YU  NES  KOnun Bə  şə  riy  yə  tin Mad 
di İrs Si  ya  hı  sı  na da  xil edi  lib.

Azər  bay  can par  la  men  ti  nin nü  ma  yən
 də he  yə  ti İm  pe  ra  tor Sa  ra  yı  nı gə  zib, 
komp  lek  sin müx  tə  lif his  sə  lə  ri ilə ta  nış 
olub.

Hə  min gün Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin rəh
 bər  lik et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti Ümum 
çin Xalq Nü  ma  yən  də  lə  ri Məc  li  si Daimi 
Ko  mi  tə  si  nin Səd  ri Li Can  şu ilə gö  rü  şüb. 
ÇinAzər  bay  can əla  qə  lə  ri  nin ta  ri  xi kök 
lə  ri  nin ol  du  ğu  nu bil  di  rən Li Can  şu qə 
dim İpək Yo  lu  nun hər iki xal  qı sıx tel  lər
 lə birbi  ri  nə bağ  la  dı  ğı  nı de  yib. O, öl  kə  lə
 ri  miz ara  sın  da əla  qə  lə  rin ha  zır  da yük  sək 
sə  viy  yə  də ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək, bu mü 
na  si  bət  lə  rin xalq  la  rı  mı  zın ma  raq  la  rı  na 
söy  kə  nə  rək qar  şı  lıq  lıfay  da  lı şə  kil  də ge 
niş  lən  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb.

İki öl  kə ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki
 şa  fın  da yük  sək sə  viy  yə  li sə  fər  lə  rin əhə 
miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  yan Ümum  çin Xalq 
Nü  ma  yən  də  lə  ri Məc  li  si Daimi Ko  mi  tə  si
 nin Səd  ri Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin 2015ci il  də Çi  nə sə  fə  ri za  ma  nı 
döv  lət baş  çı  la  rı  nın iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin 
müx  tə  lif sa  hə  lər  də in  ki  şa  fı ilə bağ  lı mü 
hüm qə  rar  lar qə  bul et  dik  lə  ri  ni məm  nun
 luq  la xa  tır  la  dıb.

Li Can  şu bu ya  xın  lar  da öl  kə  miz  də 
ke  çi  ril  miş pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də İl  ham 
Əli  ye  vin inam  lı qə  lə  bə qa  zan  ma  sı  nı ya 
da sa  la  raq, bu qə  lə  bə  nin Azər  bay  can 
xal  qı  nın döv  lət baş  çı  sı  na olan bö  yük eti
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 tə  qil  li  yin ver  di  yi im  kan  lar  dan sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də edir, öz xalq  la  rı  nın la  yiq  li və fi 
ra  van hə  ya  tı  nı, təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min 
edən güc  lü döv  lət  lər qur  ma  ğa ça  lı  şır 
lar. Cə  nu  bi Qaf  qaz  da yer  lə  şən döv  lət  lə
 rin müs  tə  qil  li  yi üçün ən bö  yük təh  lü  kə 
da  va  kar mil  lət  çi  li  yin, et  nik se  pa  ra  tiz 
min, iş  ğal  çı  lıq və et  nik tə  miz  lə  mə si  ya 
sə  ti  nin tö  rət  di  yi prob  lem  lər  dir. Bun  lar 
bi  zim döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ba  şı 
üzə  rin  də asıl  mış Da  mokl qı  lın  cı  dır. Bu 
mə  sə  lə  də bi  zim birbi  ri  mi  zə gös  tər  di  yi
 miz kö  mə  yi heç nə əvəz edə bil  məz. 

Məm  nun  luq  la qeyd edi  rəm ki, öl  kə 
lə  ri  miz birbi  ri  nin əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
dəs  tək  lə  yir və bu prob  le  min bey  nəl  xalq 
hü  quq nor  ma  la  rı və prin  sip  lə  ri, xü  su 
sən on  la  rın ara  sın  da baş  lı  ca prin  sip 
olan döv  lət  lə  rin sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul 
maz  lı  ğı və əra  zi bü  töv  lü  yü prin  si  pi 
əsa  sın  da həll olun  ma  sı uğ  run  da çı  xış 
edir  lər. Bu möv  qe bey  nəl  xalq hü  qu  qa 
tam uy  ğun  dur və bü  tün mö  tə  bər bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, o cüm  lə  dən BMT
nin, ATƏTin və di  gər təş  ki  lat  la  rın 
möv  qe  lə  ri ilə üstüs  tə dü  şür. Əmi  nəm 
ki, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da möv  cud olan mü 
na  qi  şə  lə  rin ni  za  ma sa  lın  ma  sı bu  ra  da 

ya  şa  yan bü  tün xalq  la  rın mə  na  fe  lə  ri  nə 
ca  vab ve  rə  cək  dir.

Oq  tay Əsə  dov da  ha son  ra de  yib: 
“Əv  vəl  lər biz fi  kir  lə  şir  dik ki, Yer kü  rə  si 
çox bö  yük  dür. Am  ma tex  no  lo  ji in  ki  şaf 
baş ver  dik  cə biz gör  dük ki, əs  lin  də 
dün  ya çox ki  çik  dir. Dün  ya  nın bir ye  rin
 də ki  çik bir mü  na  qi  şə baş ve  rən  də və 
onun həl  li  nə diq  qət ye  ti  ril  mə  yən  də bu, 
bir xəs  tə  lik ki  mi çox ye  rə ya  yı  lır. Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ prob  le  mi baş ve  rən  də bu  na 
çox az diq  qət ye  ti  ril  di, bu  na gö  rə də ar 
dın  dan Mol  do  va  da Dnestr  ya  nı sa  hə, 
Gür  cüs  tan  da Ose  ti  yaAb  xa  zi  ya, Uk  ray
 na  da ye  ni mü  na  qi  şə zo  na  la  rı ya  ran  dı. 
Bun  la  rın da ha  mı  sı  na sə  bəb odur ki, ar 
tıq dün  ya  da bey  nəl  xalq ins  ti  tut  la  rın, 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun gü  cü yox  dur, yal 
nız gü  cün hü  qu  qu var. Nə qə  dər ki, 
bey  nəl  xalq hü  quq və bey  nəl  xalq ins  ti 
tut  lar nor  mal fəaliy  yət gös  tər  mir, bu 
prob  lem  lə  rin həl  li  nə nail ol  maq çə  tin 
ola  caq”.

Təd  bir  də Gür  cüs  ta  nın Baş na  zi  ri 
Gior  gi Kvi  ri  kaş  vi  li, par  la  men  tin Səd  ri 
İrak  li Ko  ba  xid  ze, elə  cə də yu  bi  ley təd 
bir  lə  rin  də iş  ti  rak et  mək üçün Tbi  li  si  yə 
gə  lən xa  ri  ci nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 

baş  çı  la  rı çı  xış edib, gün  də  lik  də  ki mə  sə 
lə  lər  lə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər.

*  *  *
Ma  yın 27də Gür  cüs  tan  da sə  fər  də 

olan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
və di  gər rəs  mi şəxs  lər Tbi  li  si  nin mər  kə
 zin  də  ki Hey  dər Əli  yev par  kın  da Ulu 
ön  də  rin büs  tü  nü zi  ya  rət edib  lər. Nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv  lə  ri büs  tün önü
 nə gül dəs  tə  lə  ri dü  züb, Ulu ön  də  rin 
xa  ti  rə  si  ni eh  ti  ram  la anıb  lar.

Oq  tay Əsə  do  va park  da apa  rı  lan 
abad  lıqqu  ru  cu  luq iş  lə  ri ba  rə  də mə  lu 
mat ve  ri  lib. Bil  di  ri  lib ki, ümu  mi sa  hə  si 1 
hek  tar olan park 2004cü il iyu  nun 15də 
açı  lıb. Bu  ra  da in  san  la  rın mə  də  ni is  ti  ra 
hə  ti üçün hər cür şə  rait ya  ra  dı  lıb, çox  lu 
otu  ra  caq  lar qu  raş  dı  rı  lıb, müx  tə  lif ting 
lər, ağac  lar və gül kol  la  rı əki  lib.

2007ci il ma  yın 12də “Cas  pian Ser 
vi  ce” şir  kə  ti tə  rə  fin  dən ye  ni  dən qu  rul 
muş par  kın və Azər  bay  can xal  qı  nın 
Ümum  mil  li li  de  ri  nin büs  tü  nün rəs  mi 
açı  lış mə  ra  si  mi olub. Büs  tün pos  ta  ment
 lə bir  lik  də hün  dür  lü  yü dörd metr  dir.

Gürcüstanda ke  çi  ri  lən təd  bir  lər  də 
Azər  bay  can xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri  nin müavi
 ni Ra  miz Hə  sə  nov da iş  ti  rak edib.

Oqtay Əsədov:

“Azərbaycan 
və gürcü 
xalqları tarixi 
talelərinə 
görə bir-birinə 
çox oxşayırlar”

Ma  yın 26da Tbi  li  si  də Gür  cüs  tan 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın ya  ran  ma 
sı  nın 100 il  lik yu  bi  ley təd  bi  ri ke  çi  ri  lib. 
Bay  ram mü  na  si  bə  ti ilə Tbi  li  si  nin mər 
kə  zi kü  çə və mey  dan  la  rı al bay  raq  lar  la 
bə  zə  di  lib, Rus  ta  ve  li pros  pek  tin  də yar 
mar  ka və əy  lən  cə  li proq  ram  lar təş  kil 
olu  nub.

Bay  ram təd  bir  lə  ri pay  taxt Tbi  li  si ilə 
ya  na  şı, Ba  tu  mi, Ku  taisi, Rus  ta  vi, ha  be  lə 
azər  bay  can  lı  la  rın yığ  cam ya  şa  dıq  la  rı 
Mar  neuli ra  yo  nun  da və di  gər ra  yon  lar
 da da qeyd edi  lib.

Yu  bi  ley təd  bi  rin  də iş  ti  rak et  mək 
üçün 6 öl  kə  nin pre  zi  dent  lə  ri, 20 öl  kə  nin 
yük  sək və  zi  fə  li şəxs  lə  ri, elə  cə də Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov, Av  ro  pa Ko  mis  si 
ya  sı  nın pre  zi  den  ti Jan Klod Yun  ker 
Gür  cüs  ta  na gə  lib  lər.

Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Gior  gi Marq 
ve  laş  vi  li sə  hər saat  la  rın  da yu  bi  ley təd 
bi  rin  də iş  ti  rak et  mək üçün bu öl  kə  yə 
gə  lən nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin rəh  bər 
lə  ri ilə gö  rü  şüb.

Son  ra qo  naq  lar Tbi  li  si  nin mər  kə  zin 
də  ki Azad  lıq mey  da  nın  da gənc əs  gər  lə
 rin an  diç  mə mə  ra  si  min  də iş  ti  rak edib 

lər. Bu  ra  da Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Gior  gi 
Marq  ve  laş  vi  li, Baş na  zir Geor  gi Kvi  ri 
kaş  vi  li, par  la  men  tin Səd  ri İrak  li Ko  ba 
xid  ze, mü  da  fiə na  zi  ri Le  van İzo  ria, Av 
ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Jan 
Klod Yun  ker çı  xış edib, gür  cü xal  qı  nı 
bay  ram mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edib  lər.

26 may Müs  tə  qil  lik gü  nü Gür  cüs  tan
 da 1991ci il  dən qeyd olu  nur. Gür  cüs 
tan De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı ilk də  fə 
1918ci il ma  yın 26da Noe Jor  da  ni  ya 
tə  rə  fin  dən elan edi  lib.

*  *  *
Yu  bi  ley təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də Gür 

cüs  tan par  la  men  tin  də Gür  cüs  tan De 
mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın ya  ran  ma  sı 
nın 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə “İn  ki  şaf 
üçün əmək  daş  lıq: gə  lə  cək 100 il üçün 
st  ra  te  gi  ya” möv  zu  sun  da də  yir  mi ma  sa 
ke  çi  ri  lib. Öl  kə Pre  zi  den  ti Gior  gi Marq 
ve  laş  vi  li qo  naq  la  rı sa  lam  la  dıq  dan son  ra 
öl  kə  si  nin son il  lər əl  də et  di  yi uğur  lar 
dan, re  gional əmək  daş  lıq və re  gional 
təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  rin  dən da  nı  şıb.

Də  yir  mi ma  sa  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov çı  xış edib.

Par  la  men  tin Səd  ri Gür  cüs  ta  nın ilk 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın 100 il  lik 

yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə Azər  bay  can Pre
 zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin təb  rik  lə  ri  ni və 
xoş ar  zu  la  rı  nı öl  kə rəh  bər  li  yi  nə və gür 
cü xal  qı  na çat  dı  rıb, qar  daş gür  cü xal  qı 
na və döv  lə  ti  nə müs  tə  qil in  ki  şaf yo  lun 
da ye  niye  ni uğur  lar ar  zu  la  yıb.

Oq  tay Əsə  dov çı  xı  şın  da de  yib ki, 
Azər  bay  can və gür  cü xalq  la  rı ta  ri  xi ta 
le  lə  ri  nə gö  rə birbi  ri  nə çox ox  şa  yır  lar. 
Son 100 il  də biz təq  ri  bən ey  ni in  ki  şaf 
yo  lu keç  mi  şik. Biz xalq  la  rı  mız ara  sın  da 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri  ni möh  kəm  lən  di 
rə  rək, in  di  ki yük  sək sə  viy  yə  yə gə  ti  rib 
çı  xar  mı  şıq. Bu gün Azər  bay  can və Gür
 cüs  tan st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lar ki  mi hər sa  hə
 də birbi  ri  nə dəs  tək ve  rir. Öl  kə  lə  ri  mi  zin 
fəal iş  ti  ra  kı ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən trans  mil
 li la  yi  hə  lər Av  ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz
 li  yi  nin tə  min edil  mə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  yır, xalq  la  rı  mı  zın bu  gün  kü və gə 
lə  cək ri  fa  hı  na töh  fə ve  rir. Əsr  lər bo  yu 
Qərb  lə Şər  qi bir  ləş  di  rən ta  ri  xi İpək yo  lu 
bu ya  xın  lar  da açı  lı  şı  nı et  di  yi  miz Ba  kı
Tbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun sa  yə  sin  də 
“Də  mir İpək yo  lu”na çev  ril  mək  də  dir.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri vur  ğu  la  yıb ki, 
müs  tə  qil  lik bi  zim ən bö  yük sər  və  ti  miz 
dir. Azər  bay  can da, Gür  cüs  tan da müs
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 tə  qil  li  yin ver  di  yi im  kan  lar  dan sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də edir, öz xalq  la  rı  nın la  yiq  li və fi 
ra  van hə  ya  tı  nı, təh  lü  kə  siz  li  yi  ni tə  min 
edən güc  lü döv  lət  lər qur  ma  ğa ça  lı  şır 
lar. Cə  nu  bi Qaf  qaz  da yer  lə  şən döv  lət  lə
 rin müs  tə  qil  li  yi üçün ən bö  yük təh  lü  kə 
da  va  kar mil  lət  çi  li  yin, et  nik se  pa  ra  tiz 
min, iş  ğal  çı  lıq və et  nik tə  miz  lə  mə si  ya 
sə  ti  nin tö  rət  di  yi prob  lem  lər  dir. Bun  lar 
bi  zim döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ba  şı 
üzə  rin  də asıl  mış Da  mokl qı  lın  cı  dır. Bu 
mə  sə  lə  də bi  zim birbi  ri  mi  zə gös  tər  di  yi
 miz kö  mə  yi heç nə əvəz edə bil  məz. 

Məm  nun  luq  la qeyd edi  rəm ki, öl  kə 
lə  ri  miz birbi  ri  nin əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
dəs  tək  lə  yir və bu prob  le  min bey  nəl  xalq 
hü  quq nor  ma  la  rı və prin  sip  lə  ri, xü  su 
sən on  la  rın ara  sın  da baş  lı  ca prin  sip 
olan döv  lət  lə  rin sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul 
maz  lı  ğı və əra  zi bü  töv  lü  yü prin  si  pi 
əsa  sın  da həll olun  ma  sı uğ  run  da çı  xış 
edir  lər. Bu möv  qe bey  nəl  xalq hü  qu  qa 
tam uy  ğun  dur və bü  tün mö  tə  bər bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, o cüm  lə  dən BMT
nin, ATƏTin və di  gər təş  ki  lat  la  rın 
möv  qe  lə  ri ilə üstüs  tə dü  şür. Əmi  nəm 
ki, Cə  nu  bi Qaf  qaz  da möv  cud olan mü 
na  qi  şə  lə  rin ni  za  ma sa  lın  ma  sı bu  ra  da 

ya  şa  yan bü  tün xalq  la  rın mə  na  fe  lə  ri  nə 
ca  vab ve  rə  cək  dir.

Oq  tay Əsə  dov da  ha son  ra de  yib: 
“Əv  vəl  lər biz fi  kir  lə  şir  dik ki, Yer kü  rə  si 
çox bö  yük  dür. Am  ma tex  no  lo  ji in  ki  şaf 
baş ver  dik  cə biz gör  dük ki, əs  lin  də 
dün  ya çox ki  çik  dir. Dün  ya  nın bir ye  rin
 də ki  çik bir mü  na  qi  şə baş ve  rən  də və 
onun həl  li  nə diq  qət ye  ti  ril  mə  yən  də bu, 
bir xəs  tə  lik ki  mi çox ye  rə ya  yı  lır. Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ prob  le  mi baş ve  rən  də bu  na 
çox az diq  qət ye  ti  ril  di, bu  na gö  rə də ar 
dın  dan Mol  do  va  da Dnestr  ya  nı sa  hə, 
Gür  cüs  tan  da Ose  ti  yaAb  xa  zi  ya, Uk  ray
 na  da ye  ni mü  na  qi  şə zo  na  la  rı ya  ran  dı. 
Bun  la  rın da ha  mı  sı  na sə  bəb odur ki, ar 
tıq dün  ya  da bey  nəl  xalq ins  ti  tut  la  rın, 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun gü  cü yox  dur, yal 
nız gü  cün hü  qu  qu var. Nə qə  dər ki, 
bey  nəl  xalq hü  quq və bey  nəl  xalq ins  ti 
tut  lar nor  mal fəaliy  yət gös  tər  mir, bu 
prob  lem  lə  rin həl  li  nə nail ol  maq çə  tin 
ola  caq”.

Təd  bir  də Gür  cüs  ta  nın Baş na  zi  ri 
Gior  gi Kvi  ri  kaş  vi  li, par  la  men  tin Səd  ri 
İrak  li Ko  ba  xid  ze, elə  cə də yu  bi  ley təd 
bir  lə  rin  də iş  ti  rak et  mək üçün Tbi  li  si  yə 
gə  lən xa  ri  ci nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin 

baş  çı  la  rı çı  xış edib, gün  də  lik  də  ki mə  sə 
lə  lər  lə bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni bö  lü  şüb  lər.

*  *  *
Ma  yın 27də Gür  cüs  tan  da sə  fər  də 

olan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
və di  gər rəs  mi şəxs  lər Tbi  li  si  nin mər  kə
 zin  də  ki Hey  dər Əli  yev par  kın  da Ulu 
ön  də  rin büs  tü  nü zi  ya  rət edib  lər. Nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv  lə  ri büs  tün önü
 nə gül dəs  tə  lə  ri dü  züb, Ulu ön  də  rin 
xa  ti  rə  si  ni eh  ti  ram  la anıb  lar.

Oq  tay Əsə  do  va park  da apa  rı  lan 
abad  lıqqu  ru  cu  luq iş  lə  ri ba  rə  də mə  lu 
mat ve  ri  lib. Bil  di  ri  lib ki, ümu  mi sa  hə  si 1 
hek  tar olan park 2004cü il iyu  nun 15də 
açı  lıb. Bu  ra  da in  san  la  rın mə  də  ni is  ti  ra 
hə  ti üçün hər cür şə  rait ya  ra  dı  lıb, çox  lu 
otu  ra  caq  lar qu  raş  dı  rı  lıb, müx  tə  lif ting 
lər, ağac  lar və gül kol  la  rı əki  lib.

2007ci il ma  yın 12də “Cas  pian Ser 
vi  ce” şir  kə  ti tə  rə  fin  dən ye  ni  dən qu  rul 
muş par  kın və Azər  bay  can xal  qı  nın 
Ümum  mil  li li  de  ri  nin büs  tü  nün rəs  mi 
açı  lış mə  ra  si  mi olub. Büs  tün pos  ta  ment
 lə bir  lik  də hün  dür  lü  yü dörd metr  dir.

Gürcüstanda ke  çi  ri  lən təd  bir  lər  də 
Azər  bay  can xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri  nin müavi
 ni Ra  miz Hə  sə  nov da iş  ti  rak edib.

Oqtay Əsədov:

“Azərbaycan 
və gürcü 
xalqları tarixi  
talelərinə 
görə bir-birinə 
çox oxşayırlar”

Ma  yın 26da Tbi  li  si  də Gür  cüs  tan 
De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın ya  ran  ma 
sı  nın 100 il  lik yu  bi  ley təd  bi  ri ke  çi  ri  lib. 
Bay  ram mü  na  si  bə  ti ilə Tbi  li  si  nin mər 
kə  zi kü  çə və mey  dan  la  rı al bay  raq  lar  la 
bə  zə  di  lib, Rus  ta  ve  li pros  pek  tin  də yar 
mar  ka və əy  lən  cə  li proq  ram  lar təş  kil 
olu  nub.

Bay  ram təd  bir  lə  ri pay  taxt Tbi  li  si ilə 
ya  na  şı, Ba  tu  mi, Ku  taisi, Rus  ta  vi, ha  be  lə 
azər  bay  can  lı  la  rın yığ  cam ya  şa  dıq  la  rı 
Mar  neuli ra  yo  nun  da və di  gər ra  yon  lar
 da da qeyd edi  lib.

Yu  bi  ley təd  bi  rin  də iş  ti  rak et  mək 
üçün 6 öl  kə  nin pre  zi  dent  lə  ri, 20 öl  kə  nin 
yük  sək və  zi  fə  li şəxs  lə  ri, elə  cə də Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov, Av  ro  pa Ko  mis  si 
ya  sı  nın pre  zi  den  ti Jan Klod Yun  ker 
Gür  cüs  ta  na gə  lib  lər.

Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Gior  gi Marq 
ve  laş  vi  li sə  hər saat  la  rın  da yu  bi  ley təd 
bi  rin  də iş  ti  rak et  mək üçün bu öl  kə  yə 
gə  lən nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin rəh  bər 
lə  ri ilə gö  rü  şüb.

Son  ra qo  naq  lar Tbi  li  si  nin mər  kə  zin 
də  ki Azad  lıq mey  da  nın  da gənc əs  gər  lə
 rin an  diç  mə mə  ra  si  min  də iş  ti  rak edib 

lər. Bu  ra  da Gür  cüs  tan Pre  zi  den  ti Gior  gi 
Marq  ve  laş  vi  li, Baş na  zir Geor  gi Kvi  ri 
kaş  vi  li, par  la  men  tin Səd  ri İrak  li Ko  ba 
xid  ze, mü  da  fiə na  zi  ri Le  van İzo  ria, Av 
ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Jan 
Klod Yun  ker çı  xış edib, gür  cü xal  qı  nı 
bay  ram mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik edib  lər.

26 may Müs  tə  qil  lik gü  nü Gür  cüs  tan
 da 1991ci il  dən qeyd olu  nur. Gür  cüs 
tan De  mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı ilk də  fə 
1918ci il ma  yın 26da Noe Jor  da  ni  ya 
tə  rə  fin  dən elan edi  lib.

*  *  *
Yu  bi  ley təd  bir  lə  ri çər  çi  və  sin  də Gür 

cüs  tan par  la  men  tin  də Gür  cüs  tan De 
mok  ra  tik Res  pub  li  ka  sı  nın ya  ran  ma  sı 
nın 100 il  li  yi mü  na  si  bə  ti ilə “İn  ki  şaf 
üçün əmək  daş  lıq: gə  lə  cək 100 il üçün 
st  ra  te  gi  ya” möv  zu  sun  da də  yir  mi ma  sa 
ke  çi  ri  lib. Öl  kə Pre  zi  den  ti Gior  gi Marq 
ve  laş  vi  li qo  naq  la  rı sa  lam  la  dıq  dan son  ra 
öl  kə  si  nin son il  lər əl  də et  di  yi uğur  lar 
dan, re  gional əmək  daş  lıq və re  gional 
təh  lü  kə  siz  lik mə  sə  lə  lə  rin  dən da  nı  şıb.

Də  yir  mi ma  sa  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov çı  xış edib.

Par  la  men  tin Səd  ri Gür  cüs  ta  nın ilk 
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Par  la  ment Məc  li  si  nin Səd  ri, Al  ba  ni
 ya par  la  men  ti  nin Səd  ri Gra  moz Ru 
çi və Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət Məc  li  si 
nin Səd  ri İs  ma  yil Kah  ra  man çı  xış 
et  di  lər. On  lar qu  ru  mun ötən dövr 
də  ki fəaliy  yə  ti  nə nə  zər sa  la  raq, gə 
lə  cək pers  pek  tiv  lər  dən, qar  şı  da du 
ran və  zi  fə  lər  dən söz aç  dı  lar.

Son  ra sam  mit iş  ti  rak  çı  la  rı   üçün 
QDİƏT PMin 25 il  li  yi  nə həsr edi 
lən film nü  ma  yiş olun  du.

Təd  bir  də təş  ki  la  ta üzv öl  kə  lə  rin 
par  la  ment rəh  bər  lə  ri çı  xış edə  rək 
qu  ru  mun fəaliy  yə  ti  nə və qar  şı  da 
du  ran və  zi  fə  lə  ri  nə dair fi  kir  lə  ri  ni 
söy  lə  di  lər. Gür  cüs  tan par  la  men  ti 
nin Səd  ri İrak  li Ko  ba  xid  ze, Bol  qa 
rıs  tan Xalq Məc  li  si  nin Səd  ri Ts  ve  ta 
Ka  ra  yan  çe  va, Mol  do  va par  la  men  ti 
nin Səd  ri And  rian Kan  du və baş  qa
 la  rı Qa  ra də  niz böl  gə  sin  də əmək 
daş  lıq əla  qə  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə 
si üçün möv  cud im  kan  lar və şərt  lər, 
üzv öl  kə  lər ara  sın  da qar  şı  lıq  lı mü 
na  si  bət  lə  rin əmək  daş  lı  ğa tə  si  ri və s. 
mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir və mü  la  hi 
zə  lə  ri  ni bö  lüş  dü  lər. Çı  xış  lar  da qeyd 
olun  du ki, təş  ki  la  tın da  ha məh  sul 

dar ça  lış  ma  sı  na  re  gion  da möv  cud 
olan mü  na  qi  şə  lər cid  di ma  neələr 
tö  rə  dir. Vur  ğu  lan  dı ki, tran  zit da  şı 
ma  lar üçün ye  ni bey  nəl  xalq nəq  liy 
yat dəh  liz  lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, ti  ca 
rət əla  qə  lə  ri  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si və 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi üzv öl  kə  lə  rin 
ma  raq  la  rı  nı tə  min edir. Bu mə  na  da 
Ba  kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun is 
ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si və açı  lı  şı  na ha  zır
 lıq gö  rü  lən TA  NAP la  yi  hə  si xü  su  si
 lə təq  di  rə  la  yiq iş  lər sı  ra  sın  da  dır.

Yu  bi  ley təd  bi  rin  də çı  xış edən 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
qu  ru  ma üzv olan həm  kar  la  rı  nı bu 
əla  mət  dar ha  di  sə mü  na  si  bə  ti ilə 
təb  rik et  di. Azər  bay  can par  la  men  ti
 nin Səd  ri öz çı  xı  şın  da de  di: “Qa  ra 
də  niz re  gionu qi  tə  lə  rin və si  vi  li  za  si
 ya  la  rın qov  şa  ğın  da yer  lə  şən coğ  ra  fi 
mə  kan, Av  ro  pa ilə Xə  zər də  ni  zi 
höv  zə  si  ni, Mər  kə  zi Asi  ya  nı və Ya 
xın Şər  qi bir  ləş  di  rən st  ra  te  ji kör  pü 
ki  mi hə  mi  şə dün  ya bir  li  yi  nin diq 
qə  ti  ni cəlb et  miş  dir. Bey  nəl  xalq mü 
na  si  bət  lər sis  te  min  də qütb  ləş  mə 
pro  se  si  nin güc  lən  di  yi bir şə  rait  də 
bu böl  gə  nin geosi  ya  si və geost  ra  te  ji 

əhə  miy  yə  ti get  dik  cə da  ha da ar  tır. 
Bü  tün bun  lar Qa  ra də  niz ailə  si  nin 
bü  tün üzv  lə  ri ara  sın  da iş bir  li  yi  nin 
va  cib  li  yi  ni ön sı  ra  ya çı  xa  rır. Son il 
lər  də təş  ki  la  tı  mı  zın üz  vü olan öl  kə
 lə  rin si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də  ni və di 
gər sa  hə  lər  də iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  ri  nin də  rin  ləş  mə  si gös  tə  rir 
ki, on  lar Qa  ra də  niz böl  gə  sin  də 
əmək  daş  lıq üçün möv  cud olan im 
kan  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  mə  yə 
ça  lı  şır  lar.

Məm  nun  luq  la qeyd et  mək is  tə 
yi  rəm ki, 25 il ön  cə ya  ra  dıl  mış Qa  ra 
Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la 
tı  nın Par  la  ment Məc  li  si özü  nü par 
la  ment  lə  ra  ra  sı dialo  qun de  mok  ra 
tik fo  ru  mu və xalq  lar ara  sın  da 
möh  kəm əla  qə  lər ya  rat  ma  ğın sə  mə
 rə  li va  si  tə  si ki  mi təs  diq  lə  miş  dir. 12 
döv  lə  tin par  la  ment  lə  ri  ni bir  ləş  di 
rən məc  li  si  miz Qa  ra də  niz böl  gə  si 
nin əminaman  lıq və çi  çək  lən  mə 
zo  na  sı  na çev  ril  mə  si məq  sə  di ilə 
müx  tə  lif tə  şəb  büs  lə  rin irə  li sü  rül 
mə  si ba  xı  mın  dan bö  yük po  ten  siala 
ma  lik ol  du  ğu  nu sü  bu  ta ye  tir  miş 
dir.

SƏFƏR

Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov:
“Ermənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ 

münaqişəsi nəinki ölkəmizin inkişafını ləngidir, 
həm də regionda və ümumən dünyada sülh  

və sabitlik üçün ciddi təhlükə törədir”
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 ma  yın 16da İs  tan  bul  da ke 
çi  ri  lən spi  ker  lə  rin Qa  ra Də  niz İq  ti 
sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la 
ment Məc  li  si  nin (QDİƏT PM) 25ci 

il  dö  nü  mü  nə həsr olun  muş sam 
mit  ində iş  ti  rak et  di. Nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nə Azər  bay  ca  nın QDİƏT 
PMdə nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin baş 
çı  sı, de  pu  tat El  dar Qu  li  yev, par  la 
ment Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir 

zə  yev və di  gər rəs  mi şəxs  lər da  xil 
idi.

Yu  bi  ley sam  mi  ti  nin rəs  mi açı  lı 
şın  da Qa  ra Də  niz İq  ti  sa  di Əmək 
daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment Məc  li  si 
nin baş ka  ti  bi Asəf Ha  cı  yev, QDİƏT 
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Azər  bay  ca  nın, Gür  cüs  ta  nın və Tür 
ki  yə  nin iş  ti  ra  kı ilə re  gion  da bir sı  ra 
trans  mil  li la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril 
miş  dir, bə  zi la  yi  hə  lər isə ic  ra mər 
hə  lə  sin  də  dir. Xə  zər də  ni  zi  nin kar 
bo  hid  ro  gen eh  ti  yat  la  rı  nı dün  ya ba 
zar  la  rı  na çı  xa  ran Ba  kıTbi  li  siCey 
han əsas neft ix  rac kə  mə  ri, Ba  kı
Tbi  li  siƏr  zu  rum qaz kə  mə  ri, Azər 
bay  ca  nın ener  ji po  ten  sialı  nın dün 
ya  ya təq  dim edil  mə  si  nə yö  nə  lən 
baş  qa  nə  həng la  yi  hə  lər, Ba  kıTbi  li 
siQars də  mir yo  lu, böl  gə  nin tran  zit 
po  ten  sialı  nı in  ki  şaf et  di  rən di  gər 
bey  nəl  xalq nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri 
xalq  la  rı  mı  zın fi  ra  van gə  lə  cə  yi  nin 
tə  min edil  mə  si  nə yö  nəl  miş  dir.

Bü  tün bun  lar sü  but edir ki, böl 
gə  mi  zin di  na  mik in  ki  şa  fı üçün hər 
cür şə  rait var  dır. La  kin təəs  süf ki, 
bir sı  ra mü  na  qi  şə  lə  rin möv  cud  lu  ğu 
re  gionun çi  çək  lən  mə  si yo  lun  da bö 
yük ma  neə ola  raq qa  lır. Bi  zim zor  la 
cəlb edil  di  yi  miz Er  mə  nis  tanAzər 
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si  nin in  di  yə  dək həll olun  ma  ma  sı 
nəin  ki öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  nı lən  gi  dir, 
həm də re  gion  da və ümu  mən dün 

ya  da sülh və sa  bit  lik üçün cid  di 
təh  lü  kə tö  rə  dir”.

Da  ha son  ra Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
əmin  li  yi  ni bil  dir  di ki, mü  na  qi  şə bey
 nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı və prin  sip
 lə  ri, xü  su  sən on  la  rın ara  sın  da baş  lı 
ca prin  sip olan döv  lət  lə  rin sər  həd  lə
 ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı və əra  zi bü  töv
 lü  yü prin  si  pi əsa  sın  da ya  xın gə  lə 
cək  də həll edi  lə  cək  dir. Oq  tay Əsə 
dov qeyd et  di ki, öl  kə  mi  zə qar  şı tə 
ca  vü  zün nə  ti  cə  lə  ri  nin ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı re  gional əmək  daş  lı  ğın in  ki 
şa  fı üçün ye  ni pers  pek  tiv  lər aça  raq 
bu  ra  da ya  şa  yan bü  tün xalq  la  rın mə 
na  fe  lə  ri  nə ca  vab ve  rər  di.

Rəs  mi his  sə  dən son  ra təş  ki  la  tın 
ən fəal üzv  lə  ri  nın spi  ker  lə  ri  nə Qa  ra 
Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı 
Par  la  ment Məc  li  si  nin 25 il  lik yu  bi 
le  yi mü  na  si  bə  ti ilə tə  sis olu  nan “Şə 
rəf” me  da  lı təq  dim edil  di. Azər  bay
 can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov və Tür  ki  yə Bö 
yük Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri İs  ma  yil 
Kah  ra  man “Şə  rəf” me  da  lı ilə təl  tif 
olun  du  lar.

Ye  kun ola  raq təş  ki  la  tın 25 il  li  yi 

ilə əla  qə  dar Bir  gə Bə  ya  nat qə  bul 
edil  di.

Sam  mit çər  çi  və  sin  də Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Gür  cüs  tan 
par  la  men  ti  nin Səd  ri İrak  li Ko  ba 
xid  ze ilə gö  rüş  dü. Azər  bay  can
Gür  cüs  tan mü  na  si  bət  lə  ri  nin ta  ri  xi 
kök  lə  rə bağ  lı ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
yan spi  ker İrak  li Ko  ba  xid  ze iki 
qon  şu öl  kə ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin 
di  na  mik in  ki  şa  fın  dan, o cüm  lə  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bir  gə la  yi  hə  lə  rin 
ta  ri  xi əhə  miy  yə  tin  dən da  nış  dı. 
İ.Ko  ba  xid  ze azər  bay  can  lı həm  ka  rı
 nı Gür  cüs  ta  na sə  fə  rə də  vət et  di.

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı möv  cud 
sə  mi  mi dost  luq və meh  ri  ban qon 
şu  luq mü  na  si  bət  lə  rin  dən söz açan 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
bil  dir  di ki, Azər  bay  canGür  cüs  tan 
əmək  daş  lı  ğı nü  mu  nə  vi ol  maq  la bə 
ra  bər xalq  la  rı  mı  zın ma  raq  la  rı  nı da 
tam şə  kil  də ifa  də edir. 

Gür  cüs  ta  na də  və  ti qə  bul edən 
Oq  tay Əsə  dov, öz növ  bə  sin  də, İrak
 li Ko  ba  xid  ze  ni də öl  kə  mi  zə sə  fə  rə 
də  vət et  di.

SƏFƏR

Bey  nəl  xalq si  ya  sə  tin mü  hüm bir 
ami  li  nə çev  ril  miş par  la  ment dip  lo 
ma  ti  ya  sı  nın sə  mə  rə  li  li  yi və də  yi  şən 
şə  raitin tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  ma qa 
bi  liy  yə  ti par  la  ment məc  li  si  nin 
fəaliy  yə  tin  də bir da  ha sı  naq  dan 
keç  miş  dir. Qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
bey  nəl  xalq hə  yat  da par  la  ment dip 
lo  ma  ti  ya  sı  nın əhə  miy  yə  ti  nin art  ma
 sı müasir dün  ya si  ya  sə  ti  nin önəm  li 
cə  hət  lə  rin  dən bi  ri  dir. Hö  ku  mət  lə 
rin xa  ri  ci si  ya  sət qə  rar  la  rı  na tə  sir 
gös  tər  mək im  ka  nı  na ma  lik olan və 
bun  dan öt  rü spe  si  fik si  ya  si me  xa 
nizm və alət  lər  dən is  ti  fa  də edən  
par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı döv  lət  lər 
ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
kö  mək gös  tə  rir. Qlo  bal  laş  ma şə 
raitin  də döv  lət  lər və xalq  lar ara  sın 
da iş bir  li  yi zə  ru  rə  ti  nin güc  lən  di  yi 
bir şə  rait  də par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya
 sı  nın əhə  miy  yə  ti  nin get  dik  cə art 
ma  sı ta  ma  mi  lə mən  tiq  li  dir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Qa  ra 
Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki 
la  tı və onun Par  la  ment Məc  li  si çər

 çi  və  sin  də tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə 
ri  nin də  rin  ləş  mə  si  nə bö  yük əhə 
miy  yət ve  rir. Öl  kə  lə  ri  mi  zin bir  gə 
səy  lə  ri ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən trans 
mil  li iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər re  gionun 
zən  gin tə  bii eh  ti  yat  la  rın  dan, nəq 

liy  yat im  kan  la  rın  dan və in  tel  lek 
tual po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa 
də et  mə  yə im  kan ya  ra  dır, öl  kə  lə  ri 
miz üçün ümu  mi olan bir çox 
prob  lem  lə  rin həl  li  nə yol açır.

Təş  ki  la  tın üz  vü olan 3 öl  kə  nin  
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Azər  bay  ca  nın, Gür  cüs  ta  nın və Tür 
ki  yə  nin iş  ti  ra  kı ilə re  gion  da bir sı  ra 
trans  mil  li la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril 
miş  dir, bə  zi la  yi  hə  lər isə ic  ra mər 
hə  lə  sin  də  dir. Xə  zər də  ni  zi  nin kar 
bo  hid  ro  gen eh  ti  yat  la  rı  nı dün  ya ba 
zar  la  rı  na çı  xa  ran Ba  kıTbi  li  siCey 
han əsas neft ix  rac kə  mə  ri, Ba  kı
Tbi  li  siƏr  zu  rum qaz kə  mə  ri, Azər 
bay  ca  nın ener  ji po  ten  sialı  nın dün 
ya  ya təq  dim edil  mə  si  nə yö  nə  lən 
baş  qa  nə  həng la  yi  hə  lər, Ba  kıTbi  li 
siQars də  mir yo  lu, böl  gə  nin tran  zit 
po  ten  sialı  nı in  ki  şaf et  di  rən di  gər 
bey  nəl  xalq nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri 
xalq  la  rı  mı  zın fi  ra  van gə  lə  cə  yi  nin 
tə  min edil  mə  si  nə yö  nəl  miş  dir.

Bü  tün bun  lar sü  but edir ki, böl 
gə  mi  zin di  na  mik in  ki  şa  fı üçün hər 
cür şə  rait var  dır. La  kin təəs  süf ki, 
bir sı  ra mü  na  qi  şə  lə  rin möv  cud  lu  ğu 
re  gionun çi  çək  lən  mə  si yo  lun  da bö 
yük ma  neə ola  raq qa  lır. Bi  zim zor  la 
cəlb edil  di  yi  miz Er  mə  nis  tanAzər 
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si  nin in  di  yə  dək həll olun  ma  ma  sı 
nəin  ki öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  nı lən  gi  dir, 
həm də re  gion  da və ümu  mən dün 

ya  da sülh və sa  bit  lik üçün cid  di 
təh  lü  kə tö  rə  dir”.

Da  ha son  ra Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
əmin  li  yi  ni bil  dir  di ki, mü  na  qi  şə bey
 nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı və prin  sip
 lə  ri, xü  su  sən on  la  rın ara  sın  da baş  lı 
ca prin  sip olan döv  lət  lə  rin sər  həd  lə
 ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı və əra  zi bü  töv
 lü  yü prin  si  pi əsa  sın  da ya  xın gə  lə 
cək  də həll edi  lə  cək  dir. Oq  tay Əsə 
dov qeyd et  di ki, öl  kə  mi  zə qar  şı tə 
ca  vü  zün nə  ti  cə  lə  ri  nin ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı re  gional əmək  daş  lı  ğın in  ki 
şa  fı üçün ye  ni pers  pek  tiv  lər aça  raq 
bu  ra  da ya  şa  yan bü  tün xalq  la  rın mə 
na  fe  lə  ri  nə ca  vab ve  rər  di.

Rəs  mi his  sə  dən son  ra təş  ki  la  tın 
ən fəal üzv  lə  ri  nın spi  ker  lə  ri  nə Qa  ra 
Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı 
Par  la  ment Məc  li  si  nin 25 il  lik yu  bi 
le  yi mü  na  si  bə  ti ilə tə  sis olu  nan “Şə 
rəf” me  da  lı təq  dim edil  di. Azər  bay
 can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov və Tür  ki  yə Bö 
yük Mil  lət Məc  li  si  nin Səd  ri İs  ma  yil 
Kah  ra  man “Şə  rəf” me  da  lı ilə təl  tif 
olun  du  lar.

Ye  kun ola  raq təş  ki  la  tın 25 il  li  yi 

ilə əla  qə  dar Bir  gə Bə  ya  nat qə  bul 
edil  di.

Sam  mit çər  çi  və  sin  də Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Gür  cüs  tan 
par  la  men  ti  nin Səd  ri İrak  li Ko  ba 
xid  ze ilə gö  rüş  dü. Azər  bay  can
Gür  cüs  tan mü  na  si  bət  lə  ri  nin ta  ri  xi 
kök  lə  rə bağ  lı ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
yan spi  ker İrak  li Ko  ba  xid  ze iki 
qon  şu öl  kə ara  sın  da  kı əla  qə  lə  rin 
di  na  mik in  ki  şa  fın  dan, o cüm  lə  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bir  gə la  yi  hə  lə  rin 
ta  ri  xi əhə  miy  yə  tin  dən da  nış  dı. 
İ.Ko  ba  xid  ze azər  bay  can  lı həm  ka  rı
 nı Gür  cüs  ta  na sə  fə  rə də  vət et  di.

Öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da  kı möv  cud 
sə  mi  mi dost  luq və meh  ri  ban qon 
şu  luq mü  na  si  bət  lə  rin  dən söz açan 
Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
bil  dir  di ki, Azər  bay  canGür  cüs  tan 
əmək  daş  lı  ğı nü  mu  nə  vi ol  maq  la bə 
ra  bər xalq  la  rı  mı  zın ma  raq  la  rı  nı da 
tam şə  kil  də ifa  də edir. 

Gür  cüs  ta  na də  və  ti qə  bul edən 
Oq  tay Əsə  dov, öz növ  bə  sin  də, İrak
 li Ko  ba  xid  ze  ni də öl  kə  mi  zə sə  fə  rə 
də  vət et  di.

SƏFƏR

Bey  nəl  xalq si  ya  sə  tin mü  hüm bir 
ami  li  nə çev  ril  miş par  la  ment dip  lo 
ma  ti  ya  sı  nın sə  mə  rə  li  li  yi və də  yi  şən 
şə  raitin tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  ma qa 
bi  liy  yə  ti par  la  ment məc  li  si  nin 
fəaliy  yə  tin  də bir da  ha sı  naq  dan 
keç  miş  dir. Qeyd et  mək la  zım  dır ki, 
bey  nəl  xalq hə  yat  da par  la  ment dip 
lo  ma  ti  ya  sı  nın əhə  miy  yə  ti  nin art  ma
 sı müasir dün  ya si  ya  sə  ti  nin önəm  li 
cə  hət  lə  rin  dən bi  ri  dir. Hö  ku  mət  lə 
rin xa  ri  ci si  ya  sət qə  rar  la  rı  na tə  sir 
gös  tər  mək im  ka  nı  na ma  lik olan və 
bun  dan öt  rü spe  si  fik si  ya  si me  xa 
nizm və alət  lər  dən is  ti  fa  də edən  
par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya  sı döv  lət  lər 
ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
kö  mək gös  tə  rir. Qlo  bal  laş  ma şə 
raitin  də döv  lət  lər və xalq  lar ara  sın 
da iş bir  li  yi zə  ru  rə  ti  nin güc  lən  di  yi 
bir şə  rait  də par  la  ment dip  lo  ma  ti  ya
 sı  nın əhə  miy  yə  ti  nin get  dik  cə art 
ma  sı ta  ma  mi  lə mən  tiq  li  dir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Qa  ra 
Də  niz İq  ti  sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki 
la  tı və onun Par  la  ment Məc  li  si çər

 çi  və  sin  də tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə 
ri  nin də  rin  ləş  mə  si  nə bö  yük əhə 
miy  yət ve  rir. Öl  kə  lə  ri  mi  zin bir  gə 
səy  lə  ri ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən trans 
mil  li iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər re  gionun 
zən  gin tə  bii eh  ti  yat  la  rın  dan, nəq 

liy  yat im  kan  la  rın  dan və in  tel  lek 
tual po  ten  sialın  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa 
də et  mə  yə im  kan ya  ra  dır, öl  kə  lə  ri 
miz üçün ümu  mi olan bir çox 
prob  lem  lə  rin həl  li  nə yol açır.

Təş  ki  la  tın üz  vü olan 3 öl  kə  nin  
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RƏSMİ XRONİKA

Ma  yın 22də Mil  li Məc  li  sin Səd 
ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər 
də olan Ser  bi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti Alek  sandr Vu  çi  çin baş 
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə 
gö  rüş  dü.

Qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  layan 
Sədr qeyd et  di ki, ali qo  naq bu  nun
 la ikin  ci də  fə  dir ki, Mil  li Məc  lis  də 
olur və bu, öz  lü  yün  də par  la  ment 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na gös  tə
 ri  lən diq  qə  tin ba  riz nü  mu  nə  si  dir.

Spi  ker bil  dir  di ki, döv  lət baş  çı  la
 rı  nın mü  tə  ma  di gö  rüş  lə  ri, apa  rı  lan 
da  nı  şıq  lar mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zi key 
fiy  yət  cə ye  ni sə  viy  yə  yə qal  dır  mış 
dır. Si  ya  si dialo  qun yük  sək sə  viy 
yə  si gə  lə  cək  də iq  ti  sa  di mü  na  si  bət 
lə  ri  mi  zə də öz müs  bət tə  si  ri  ni gös 
tə  rə  cək  dir. Bi  zim Hö  ku  mət  lə  ra  ra  sı 
Bir  gə Ko  mis  si  ya  dan və ke  çi  ri  lə  cək 
biz  nes fo  rum  lar  dan göz  lən  ti  lə  ri 
miz bö  yük  dür.

Hu  ma  ni  tarmə  də  ni sa  hə  lər  də 
əmək  daş  lı  ğı  mız təq  di  rə  la  yiq  dir. 
Ser  bi  ya  nın No  vı Sad şə  hə  rin  də  ki 
“Mü  qəd  dəs Pet  ka” kil  sə  si  nin və 
Belq  rad  da  kı Bay  raq  lı Ca  menin 
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nin tə  şəb  bü 
sü ilə tə  mir və bər  pa  sı  nı, Belq  rad 
şə  hə  ri  nin Taş May  dan par  kın  da 
Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil  li li 

de  ri Hey  dər Əli  ye  vin, gör  kəm  li 
Azər  bay  can bəs  tə  ka  rı Üze  yir Ha  cı 
bəy  li  nin hey  kəl  lə  ri  nin ucal  dıl  ma  sı 
nı hu  ma  ni  tar əmək  daş  lı  ğı  mı  zın nü 
mu  nə  si ki  mi gös  tər  mək olar.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Ser  bi  ya Pre  zi  den  ti 
Alek  sandr Vu  çiç bil  dir  di ki, hər 
də  fə Ba  kı  ya gə  li  şin  də öl  kə pay  tax 
tı  nın ne  cə də  yiş  di  yi  nin şa  hi  di olur. 
Bü  tün bun  lar döv  lət baş  çı  sı  nın 
apar  dı  ğı si  ya  sə  tin, gö  rü  lən iş  lə  rin 
nə  ti  cə  si  dir. Vur  ğu  lan  dı ki, Ser  bi  ya 
və Azər  bay  can ara  sın  da iq  ti  sa  di, 
ti  ca  ri mü  na  si  bət  lə  ri də  rin  ləş  dir 
mək gü  nün tə  lə  bi  dir. Bey  nəl  xalq 
fo  rum  lar  da və nü  fuz  lu təş  ki  lat  lar 
çər  çi  və  sin  də de  pu  tat  la  rı  mı  zın 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri  ni gə  lə  cək  də 
də in  ki  şaf et  dir  mək ümu  mi mə  na 
fe  lə  rə xid  mət edir.

Söh  bət  də ali qo  naq Mil  li Məc  li 
sin Səd  ri  ni öz öl  kə  si  nə sə  fə  rə də  vət 
et  di. Də  vət məm  nun  luq  la qə  bul 
olun  du. Qə  bul  da tə  rəf  lə  ri ma  raq 
lan  dı  ran mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir 
mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

İyu  nun 21də Mil  li Məc  lis Səd  ri
 nin bi  rin  ci müavi  ni, Mü  da  fiə təh 

lü  kə  siz  lik və kor  rup  si  ya ilə mü  ba 
ri  zə ko  mi  tə  si  nin səd  ri Zi  ya  fət 
Əs  gə  rov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
Əl  cə  zairin əd  liy  yə na  zi  ri Ta  yeb 
Louh ilə gö  rüş  dü.

Qo  na  ğı sa  lam  la  yan Zi  ya  fət 
Əs  gə  rov bil  dir  di ki, Azər  bay  can  la 
Əl  cə  zairin ta  ri  xi dost  luq mü  na  si 
bət  lə  ri öl  kə  lə  ri  mi  zin müx  tə  lif sa  hə
 lər  də əmək  daş  lı  ğı üçün yax  şı im 
kan  lar ya  ra  dır. Azər  bay  can Əl  cə 
zair  lə mü  na  si  bət  lə  rin də  rin  ləş  mə 
sin  də ma  raq  lı  dır. Vit  sespi  ker qeyd 
et  di ki, Əl  ca  zair Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin ni  zam  lan  ma  sı mə 
sə  lə  sin  də hər za  man Azər  bay  ca  nın 
haq  lı möv  qe  yi  ni dəs  tək  lə  yir.

Əl  ca  zairin əd  liy  yə na  zi  ri Ta  yeb 
Louh bil  dir  di ki, mü  na  si  bət  lə  rin 
də  rin  ləş  mə  si hər iki öl  kə  nin ma  ra 
ğın  da  dır. Döv  lət baş  çı  la  rı sə  viy  yə 
sin  də bu mə  sə  lə  yə yük  sək diq  qət 
ay  rı  lır. Qo  naq qeyd et  di ki, son za 
man  lar öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da məh 
kə  məhü  quq sa  hə  sin  də im  za  la  nan 
sə  nəd  lər bu əmək  daş  lı  ğın fay  da  lı 
ola  ca  ğın  dan xə  bər ve  rir. O, par  la 
ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lə  rin in  ki 
şa  fı üçün par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost 
luq qrup  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nın 
əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  dı.

Söh  bət  də möv  cud mü  na  qi  şə  lə 
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rin həl  li mə  sə  lə  sin  dən da  nı  şan qo 
naq diq  qə  tə çat  dır  dı ki, öl  kə  si bu 
cür prob  lem  lə  rin bey  nəl  xalq hü  qu
 qun nor  ma və prin  sip  lə  ri əsa  sın  da 
həl  li  nin tə  rəf  da  rı  dır və bu möv  qe 
də  yiş  məz ola  raq qa  lır.

Ma  yın 21də Mil  li Məc  lis  də vit 
sespi  ker Ba  har Mu  ra  do  va Laos 
Xalq İn  qi  la  bı Par  ti  ya  sı Mər  kə  zi Ko 
mi  tə  si  nin (XİP MK) Xa  ri  ci əla  qə  lər 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri xa  nım Soun  ton 
Sa  ya  ça  kın rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma 
yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü. 

Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni 
öl  kə  miz  də sə  fər  də olan Laos nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nə Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq alə  mə in  teq  ra  si  ya  da 
ma  raq  lı ol  du  ğu  nu, Av  ro  pa ilə 
əmək  daş  lı  ğa cid  di əhə  miy  yət ve 
ril  di  yi ki  mi Asi  ya öl  kə  lə  ri ilə də 
əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  mə  si  nə ma 
raq gös  tər  di  yi  ni qeyd et  di.

Vit  sespi  ker bu gün Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın qə  rar  ga  hın  da 
YAPla Laosun Xalq İn  qi  la  bı Par  ti 
ya  sı ara  sın  da əmək  daş  lı  ğa dair 
Me  mo  ran  du  mun im  za  lan  ma  sı  nı 
yük  sək də  yər  lən  dir  di. Azər  bay 
canLaos əla  qə  lə  ri  nin ge  niş  lən  di 
ril  mə  si ba  xı  mın  dan hər iki öl  kə  nin 
par  la  men  tin  də dost  luq qrup  la  rı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı  nı va  cib say  dı.

Gö  rüş  də nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
baş  çı  sı Soun  ton Sa  ya  çak Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin və 
Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 100 il 
lik yu  bi  le  yi, həm  çi  nin bu ya  xın  lar 
da ke  çi  ril  miş pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin 
uğur  la nə  ti  cə  lən  mə  si mü  na  si  bə  ti 
ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dır  dı. Təm  sil et 
dik  lə  ri qu  rum ba  rə  də ət  raf  lı mə  lu 
mat ver  di. Bil  dir  di ki, vax  ti  lə Ba  kı 
da təh  sil al  mış laos  lu  lar LaosAzər
 bay  can Dost  luq Cə  miy  yə  ti ya  ra  dır
 lar. Hə  min cə  miy  yət də mü  na  si 
bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si  ni 
ve  rə  cək. Xa  nım Soun  ton Sa  ya  çak 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı  nı öl  kə  si 
nə də  vət et  di.

Ma  yın 17də Mil  li Məc  li  sin spi 
ke  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı 
SanktPe  ter  burq Qa  nun  ve  ri  ci  lik 
Məc  li  si  nin Səd  ri Vya  çes  lav Ma  ka 
ro  vun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Sədr qo  naq  la  rı Mil  li Məc  lis  də 
gör  mə  yin  dən məm  nun ol  du  ğu  nu 
söy  lə  yə  rək be  lə bir ina  mı ifa  də et  di 
ki, sə  fər çər  çi  və  sin  də qo  naq  la  rın 
Rus Mə  də  niy  yət Mər  kə  zi  nin açı  lı 
şın  da, “Rus ic  ma  sı  ye  ni Azər  bay 
ca  nın xalq  la  rı ailə  sin  də 25 il” möv
 zu  sun  da ke  çi  ri  lə  cək konf  rans  da iş 
ti  rak  la  rı əla  qə  lə  ri  mi  zin da  ha da 
də  rin  ləş  mə  si  nə xid  mət edə  cək  dir.

Par  la  men  tin Səd  ri Azər  bay  can  la 
Ru  si  ya ara  sın  da si  ya  si dialo  qun 
yük  sək sə  viy  yə  də ol  du  ğu  na diq  qət 
çə  kə  rək bil  dir  di ki, öl  kə baş  çı  la  rı 
nın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri, döv  lət  lə  ri 
miz ara  sın  da im  za  lan  mış sə  nəd  lər 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zın key  fiy  yət  cə ye  ni 
sə  viy  yə  yə yük  səl  mə  sin  də mü  hüm 
rol oy  na  mış  dır. Mil  li Məc  lis  lə Ru 
si  ya Fe  de  ral Şu  ra  sı və Döv  lət Du 
ma  sı ara  sın  da əla  qə  lə  rin yük  sə  lən 
xət  lə in  ki  şaf et  di  yi  ni bil  di  rən spi 
ker Ru  si  ya  nın sub  yekt  lə  ri  nin qa 
nun  ve  ri  ci  lik or  qan  la  rı ilə də mü  na
 si  bət  lər  də bu di  na  mi  ka  nın sax  la 
nıl  dı  ğı  nı söy  lə  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı 
SanktPe  ter  burq Qa  nun  ve  ri  ci  lik 
Məc  li  si  nin Səd  ri Vya  çes  lav Ma  ka 
rov öl  kə  mi  zə sə  fər  lə  rin  dən və bu 
ra  da gör  dük  lə  rin  dən məm  nun qal
 dıq  la  rı  nı söy  lə  di. Bil  di  ril  di ki, 
SanktPe  ter  burq və onun qa  nun  ve
 ri  ci  lik or  qa  nı Azər  bay  can  la əla  qə 
lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük ma  raq gös 
tə  rir.

Ma  yın 7də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də 

olan Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can 
Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko  mi  tə  si 
nin həm  səd  ri, Av  ro  pa Mü  ha  fi  zə 
kar  lar və İs  la  hat  çı  lar Qru  pu  nun 
üz  vü, Bö  yük Bri  ta  ni  ya  dan olan de 
pu  tat Say  yad Kə  ri  min baş  çı  lıq et 
di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş 
dü.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri bil  dir  di ki, 
Azər  bay  can bü  tün bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  lar  la, o cüm  lə  dən Av  ro  pa İt  ti 
fa  qı ilə əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na xü  su  si 
əhə  miy  yət ve  rir. Öl  kə  miz bu təş  ki
 lat  la 1999cu il  də qüv  və  yə min  miş 
əmək  daş  lıq və tə  rəf  daş  lı  ğa dair sa 
ziş çər  çi  və  sin  də uğur  la əmək  daş  lıq 
edir. 2017ci il  dən baş  la  ya  raq isə 
ye  ni sa  ziş üzə  rin  də iş ge  dir və ya 
xın vaxt  lar  da ye  kun  la  şa  caq.

Sədr Mil  li Məc  lis  də ke  çi  ri  lən 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la 
ment Əmək  daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin XV 
ic  la  sı  nın mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin da  ha 
da möh  kəm  lən  mə  si  nə və in  ki  şa  fı 
na xid  mət edə  cə  yi  nə inam ifa  də 
et  di və bil  dir  di ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı 
nın əsas ti  ca  rət tə  rəf  daş  la  rın  dan 
bi  ri olan Azər  bay  can Av  ro  pa  nın 
ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun
 ma  sın  da bö  yük rol oy  na  yır. Bu sa 
hə  də öl  kə  mi  zin tə  şəb  bü  sü ilə hə  ya
 ta ke  çi  ri  lən Ba  kıTbi  li  siCey  han, 
Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum, TA  NAP və 
TAP la  yi  hə  lə  ri mü  hüm əhə  miy  yə  tə 
ma  lik  dir.

Say  yad Kə  rim bu gö  rü  şə və qo 
naq  pər  vər  li  yə gö  rə Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  do  va də  rin min  nət 
dar  lı  ğı  nı bil  dir  di. Qo  naq Azər  bay 
ca  nın müs  tə  qil  li  yi  nin qar  şı  dan gə 
lən 100 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si  bə  ti ilə 
təb  rik  lə  ri  ni çat  dır  dı, Azər  bay  can 
xal  qı  na sülh və əminaman  lıq ar  zu 
la  dı. Qo  naq Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Mil  li 
Məc  li  sin əmək  daş  lı  ğı  nın in  ki  şa  fın 
dan məm  nun  lu  ğu  nu ifa  də et  di.

Son  ra gö  rüş  də qar  şı  lıq  lı ma  raq 
do  ğu  ran di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da 
ge  niş fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı, 
Azər  bay  can  la Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ara 
sın  da əmək  daş  lı  ğın müx  tə  lif as 
pekt  lə  ri mü  za  ki  rə olun  du.
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Azərbaycanın xilası və 
qurtuluşu Ümummilli lider 

Heydər Əliyevin adı ilə bağlıdır

Xatirə Əliyeva 
Siyasi elmlər üzrə fəlsəfə doktoru 

De  mok  ra  tik də  yər  lə  rə sa  diq olan Azər 
bay  can dün  ya miq  ya  sın  da sa  bit  lik ada  sı və 
yük  sək bey  nəl  xalq nü  fu  za ma  lik öl  kə ki  mi 
sə  ciy  yə  lən  di  ri  lir. Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də Azər
 bay  ca  nın əl  də et  di  yi bü  tün uğur  la  rın tə  mə 
lin  də ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  lik və iq  ti  sa  di in  ki 
şaf ami  li da  ya  nıb. Bu  nu tə  min edən amil isə 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin əsa  sı  nı 
qoy  du  ğu si  ya  sə  tin Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
tə  rə  fin  dən uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si  dir. 
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Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, Azər  bay 
can 1991ci il  də müs  tə  qil  lik əl  də 
et  dik  dən son  ra cid  di si  ya  si, iq  ti  sa 
di böh  ran və tə  nəz  zül ilə qar  şıqar
 şı  ya idi. Öl  kə da  xi  lin  də müx  tə  lif 
si  lah  lı qrup  laş  ma  la  rın ha  ki  miy  yət 
və sə  la  hiy  yət sa  va  şı  na çıx  ma  sı həm 
si  ya  si böh  ra  na sə  bəb ol  muş, həm 
Azər  bay  ca  nı müx  tə  lif xa  ri  ci kəş  fiy
 yat or  qan  la  rı  nın mü  ba  ri  zə mey  da 
nı  na çe  vir  miş, həm də və  tən  daş  lar
 la si  ya  si yet  ki  li  lər ara  sın  da kəs  kin 
qar  şı  dur  ma  la  rın mey  da  na çıx  ma  sı
 nı şərt  lən  dir  miş  di. Məhz bü  tün 
bun  la  rın nə  ti  cə  si ki  mi, möv  cud ic 
ti  maisi  ya  si xaos da  ha da də  rin  lə 
şə  rək ida  rəolun  maz həd  də çat  mış 
dı. Öz şəx  si ma  raq  la  rı və si  ya  si 
am  bi  si  ya  la  rı əsa  sın  da hə  rə  kət edən 
o za  man  kı ha  ki  miy  yət yan  lış si  ya  si 
ad  dım  lar at  maq  la tor  paq  la  rın iti 
ril  mə  si  nə xü  su  si şə  rait ya  rat  dı. Bu 
şə  rait  dən is  ti  fa  də edən tə  ca  vüz  kar 
Er  mə  nis  tan isə hə  min dövr  də coğ 
ra  fi ba  xım  dan ən əl  ve  riş  li əra  zi  lə  ri

 mi  zi iş  ğal et  di. Hə  lə bu, son de  yil 
di. Xal  qı  mı  zın bir sı  ra ic  ti  maisi  ya 
si xa  dim  lə  ri  nin ter  ror akt  la  rı  na 
mə  ruz qal  ma  la  rı, döv  lət st  ruk  tur 
la  rı ara  sın  da zid  diy  yət  lər və qar  şı 
dur  ma  la  ra start ve  ril  mə  si Azər  bay
 ca  nın bir döv  lət ki  mi var  lı  ğı  nı sual 
al  tı  na al  mış  dı. For  mal qay  da  da əl 
də edi  lən müs  tə  qil  li  yin iti  ril  mə  si 
təh  lü  kə  si “SOS” ça  ğı  rış  la  rı  nı da  ha 
da ar  tır  mış  dı. Da  xi  li çə  kiş  mə  lər 
özü  nün pik nöq  tə  si  nə çat  dı. Ha  ki 
miy  yət st  ruk  tur  la  rı  na, o cüm  lə  dən 
si  lah  lı bir  ləş  mə  lə  rə nə  za  rə  ti iti  rən 
o za  man  kı Azər  bay  can iq  ti  da  rı 
1993cü ilin ya  yın  da öl  kə  ni və  tən 
daş mü  ha  ri  bə  si təh  lü  kə  si ilə üzüzə 
qoy  du. 

Hə  min ərə  fə  də güc  lü si  ya  si li  de
 rin nü  fu  zu  na söy  kə  nən mü  tə  şək  kil 
si  ya  si qüv  və  lər la  zım idi ki, Azər 
bay  ca  nı düş  dü  yü mü  rək  kəb və  ziy
 yət  dən xi  las et  sin. Məhz be  lə bir 
li  der zən  gin döv  lət  çi  lik təc  rü  bə  si 
nə ma  lik olan Hey  dər Əli  yev idi. 

Ta  ri  xi  mi  zə Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü ki 
mi da  xil olan 15 iyun 1993cü il ta 
ri  xi  Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum 
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin Ali 
So  ve  tin Səd  ri se  çil  mə  si Azər  bay  ca
 nın si  ya  si ta  ri  xin  də mü  hüm ha  di  sə 
ol  du, öl  kə  mi  zin qur  tu  lu  şu və dir 
çə  li  şi  nin əsa  sı qo  yul  du. Ümum  mil
 li li  der Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə 
bağ  lı olan Mil  li Qur  tu  luş Gü  nü 
Azər  bay  can ta  ri  xi  nin qü  rur sə  hi  fə 
si  nə çev  ril  di. 

İn  ka  re  dil  məz real  lıq  dır ki, Azər
 bay  can də  rin ic  ti  maisi  ya  si böh  ran
 la qar  şıqar  şı  ya ol  du  ğu ərə  fə  də 
Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ali So  ve  ti  nin Səd  ri ki  mi fəaliy  yət 
gös  tə  rən Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  yev xal  qı  mız və döv  lə  ti  miz qar
 şı  sın  da mi  sil  siz xid  mət  lər gös  tər 
miş, xal  qı  mı  zın düş  dü  yü gər  gin 
du  ru  mun ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı na 
mi  nə əzm və inam  la da  vam et  di  ri 
lən ça  lış  ma  la  rın mən  ti  qi nə  ti  cə  si 
ki  mi, ta  ri  xi nailiy  yət  lər əl  də edil 
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sa  ra  yın  da dün  ya  nın 8 öl  kə  sin  dən 
11 iri neft şir  kə  ti ilə “Əs  rin mü  qa 
vi  lə  si” ad  la  nan bey  nəl  xalq sa  ziş 
im  za  lan  dı. Bu  nun  la da Azər  bay  ca 
nın dün  ya iq  ti  sa  di sis  te  mi  nə in  teq 
ra  si  ya  sı  nın və öl  kə  nin ener  ji təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin möh  kəm tə  mə  li qo  yul
 du. Hə  min sa  ziş res  pub  li  ka  mı  zın 
iq  ti  sa  di, si  ya  si, so  sial, hu  ma  ni  tar, 
ic  ti  mai hə  ya  tın  da bö  yük də  yi  şik 
lik  lə  rə sə  bəb ol  du. Di  gər tə  rəf  dən, 
Azər  bay  ca  nın iki  tə  rəf  li və çox  tə 
rəf  li əla  qə  lə  ri ge  niş  lən  di, ye  ni 
əmək  daş  lıq plat  for  ma  la  rı  nın tə  mə
 li  nin qo  yul  ma  sı üçün eti  bar  lı və 
əl  ve  riş  li zə  min ya  ran  dı. 

Be  lə  lik  lə, Ulu ön  dər Hey  dər Əli
 ye  vin öl  kə  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi 
19932003cü il  lə  ri əha  tə edən mər
 hə  lə sa  bit  lik və in  ki  şaf döv  rü ki  mi 
yad  da qal  dı. Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin 95 il  lik yu  bi  le  yi  nə həsr olun
 muş tən  tə  nə  li mə  ra  sim  də çı  xı  şı za 
ma  nı qeyd edib ki, 1993cü il  dən 
baş  la  ya  raq Azər  bay  can bu gü  nə 
qə  dər uğur  lu in  ki  şaf yo  lu ilə ge  dir: 
“Bax  ma  ya  raq, 1994cü və 1995ci 
il  lər  də iki də  fə döv  lət çev  ri  li  şi  nə 
cəhd gös  tə  ril  miş  dir, an  caq Azər 
bay  can xal  qı im  kan ver  mə  di ki, ci 
na  yət  kar ün  sür  lər ha  ki  miy  yə  ti bir 
da  ha qa  nun  suz zəbt et  sin  lər. Əl 
bət  tə ki, Hey  dər Əli  ye  vin nü  fu  zu, 
onun cə  sa  rə  ti, onun si  ya  sə  ti im  kan 
ver  mə  di ki, kim  sə ha  ki  miy  yə  ti qa 
nun  suz yol  lar  la zəbt et  sin”.

Bu gün müasir müs  tə  qil Azər 
bay  can əmin əl  lər  də  dir. Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin şah əsə  ri olan 
müs  tə  qil Azər  bay  can di  na  mik in  ki 
şaf yo  lun  da qə  tiy  yət  lə irə  li  lə  yir. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur  lu da  xi  li və xa 
ri  ci si  ya  sət kur  su Hey  dər Əli  yev 
ide  ya  la  rı  na söy  kə  nir və əl  də edi  lən 
di  na  mik in  ki  şaf gös  tə  rir ki, müs  tə 
qil Azər  bay  ca  nın seç  di  yi yol mil  li 
ma  raq  la  ra və xal  qın ira  də  si  nə əsas 
la  nır. Si  ya  si, so  sialiq  ti  sa  di, hü  qu  qi 
və di  gər sa  hə  lər  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
is  la  hat  lar və təd  bir  lər Azər  bay  ca  nın 

qüd  rə  ti  ni ar  tır  maq  la ya  na  şı, öl  kə 
mi  zin bey  nəl  xalq möv  qe  yi  ni möh 
kəm  lən  di  rir, di  na  mik tə  rəq  qi  nin 
da  vam  lı ol  ma  sı  nı tə  min edir. Bu 
nun  la ya  na  şı, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur
 lu xa  ri  ci si  ya  sət öl  kə  mi  zin bey  nəl 
xalq möv  qe  yi  nin da  ha da möh  kəm
 lən  mə  si  ni tə  min edib. Tə  sa  dü  fi de 
yil ki, bu gün Azər  bay  can bey  nəl 
xalq müs  tə  vi  də eti  bar  lı tə  rəf  daş ki 
mi ta  nı  nır, öl  kə  miz  lə dost  luq və tə 
rəf  daş  lıq et  mək is  tə  yən döv  lət  lə  rin 
sa  yı mü  tə  ma  di ola  raq ar  tır. Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki 
mi: “Azər  bay  can bey  nəl  xalq aləm  də 
bö  yük nü  fu  za ma  lik olan bir öl  kə 
dir. Bi  zim bir çox öl  kə  lər  lə bə  ra  bər 
hü  quq  lu, gö  zəl, konst  ruk  tiv mü  na 
si  bət  lə  ri  miz var  dır. Biz prin  si  pial 
möv  qe  yi  miz  dən heç vaxt bir ad  dım 
ge  ri at  mı  rıq. Tə  rəf  daş  la  rı  mız  la qar 
şı  lıq  lı ma  raq  lar üzə  rin  də qur  du  ğu 
muz mü  na  si  bət  lər, düz  gün xa  ri  ci 
si  ya  sət bi  zə im  kan ve  rir ki, həm 

bey  nəl  xalq are  na  da öz gü  cü  mü  zü, 
tə  sir im  kan  la  rı  mı  zı ar  tı  raq, ey  ni za 
man  da, da  xi  li prob  lem  lə  ri, xü  su  si  lə 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf  la bağ  lı olan prob 
lem  lə  ri həll edək”.

Be  lə  lik  lə, Ulu ön  dər Hey  dər Əli
 ye  vin əsa  sı  nı qoy  du  ğu in  ki  şaf si  ya
 sə  ti  nin uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si 
sa  yə  sin  də Azər  bay  can qar  şı  ya qoy
 du  ğu bir çox məq  səd  lə  rə nail olub. 
Res  pub  li  ka  mız Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin ide  ya  la  rı əsa  sın 
da in  ki  şaf edir. Ümum  mil  li li  de  ri 
mi  zin la  yiq  li da  vam  çı  sı olan Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən hə  ya
 ta ke  çi  ri  lən uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sət kur  su Hey  dər Əli  yev ide 
ya  la  rı  na söy  kə  nir: “Biz bü  tün is  ti 
qa  mət  lər  də uğur  la in  ki  şaf edi  rik. 
Bi  zim in  ki  şa  fı  mı  zın tə  mə  lin  də Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti da 
ya  nır. Biz bu si  ya  sə  tə sa  di  qik, biz 
tut  du  ğu  muz yol  dan dön  mə  yə  cə 
yik, daim irə  li ge  də  cə  yik”.
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miş  di. Əmin  lik  lə söy  lə  mək olar ki, 
bu gü  nə  dək əl  də et  di  yi  miz nailiy 
yət  lə  rin kö  kün  də məhz qur  tu  luş 
məf  ku  rə  si da  ya  nır. 

Bü  tün bun  la  rın mən  ti  qi nə  ti  cə  si 
ki  mi, 1993cü il okt  yabr ayı  nın 3də 
ke  çi  ri  lən pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin nə 
ti  cə  lə  ri  nə mü  va  fiq ola  raq xal  qın 
də  rin eti  ma  dı ilə ikin  ci də  fə ha  ki 
miy  yə  tə gə  lən Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən si  ya  sət sa  yə  sin  də 
Azər  bay  can və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
və se  pa  ra  tizm təh  lü  kə  sin  dən, müs
 tə  qil  li  yi  nə qar  şı yö  nəl  miş təh  did 
lər  dən xi  las ol  du, tə  rəq  qi və dir  çə 
liş yo  lu  na çıx  dı. Ulu ön  də  rin rəh 
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  ki  şaf 
si  ya  sə  ti fo  nun  da döv  lə  tin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si is 
ti  qa  mə  tin  də də əhə  miy  yət  li ad 
dım  lar atıl  dı. 1995ci il no  yab  rın 

12də ümum  xalq səs  ver  mə  si  re  fe
 ren  dum əsa  sın  da qə  bul olun  muş 
müs  tə  qil Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sı öl  kə  miz  də 
müasir döv  lət  çi  lik sis  te  mi  nin bər 
qə  rar edil  mə  si üçün möh  kəm hü 
qu  qi ba  za ya  rat  dı. Məhz bu  nun 
ar  dın  ca məh  kə  mə is  la  hat  la  rı  nın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, Kons  ti  tu  si  ya 
Məh  kə  mə  si  nin və di  gər mü  hüm 

tə  si  sat  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı öl  kə  də de 
mok  ra  tik  ləş  mə pro  se  si  nin irə  li  yə 
apa  rıl  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na  dı. 
Azər  bay  can  da hü  qu  qi, de  mok  ra  tik 
və dün  yə  vi döv  lət qu  rul  du, və  tən 
daş cə  miy  yə  ti  nin bər  qə  rar edil  mə 
si is  ti  qa  mə  tin  də cid  di ad  dım  lar 
atıl  dı. 

Bun  lar  la ya  na  şı, 1994cü il sent 
yab  rın 20də Ba  kı  da “Gü  lüs  tan” 

“Biz bu çətin günləri keçib gedəcəyik,müstəqil
Azərbaycan Respublikası dünya birliyində öz
layiqliyerinitutacaq,hərbirAzərbaycanvətən
daşı özününbumüstəqil dövlətəmənsub oldu
ğunuböyükqürurhissiiləbəyanedəcəkdir”

HeydərƏliyev

“Ənçətinanlarda,ənmürəkkəbvəziyyətlərdəyalnız
vəyalnızxalqımaarxalanmışam.Budamənədözüm,
iradəveribvəbütünuğurlarımıtəminedib”

HeydərƏliyev



sa  ra  yın  da dün  ya  nın 8 öl  kə  sin  dən 
11 iri neft şir  kə  ti ilə “Əs  rin mü  qa 
vi  lə  si” ad  la  nan bey  nəl  xalq sa  ziş 
im  za  lan  dı. Bu  nun  la da Azər  bay  ca 
nın dün  ya iq  ti  sa  di sis  te  mi  nə in  teq 
ra  si  ya  sı  nın və öl  kə  nin ener  ji təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin möh  kəm tə  mə  li qo  yul
 du. Hə  min sa  ziş res  pub  li  ka  mı  zın 
iq  ti  sa  di, si  ya  si, so  sial, hu  ma  ni  tar, 
ic  ti  mai hə  ya  tın  da bö  yük də  yi  şik 
lik  lə  rə sə  bəb ol  du. Di  gər tə  rəf  dən, 
Azər  bay  ca  nın iki  tə  rəf  li və çox  tə 
rəf  li əla  qə  lə  ri ge  niş  lən  di, ye  ni 
əmək  daş  lıq plat  for  ma  la  rı  nın tə  mə
 li  nin qo  yul  ma  sı üçün eti  bar  lı və 
əl  ve  riş  li zə  min ya  ran  dı. 

Be  lə  lik  lə, Ulu ön  dər Hey  dər Əli
 ye  vin öl  kə  mi  zə rəh  bər  lik et  di  yi 
19932003cü il  lə  ri əha  tə edən mər
 hə  lə sa  bit  lik və in  ki  şaf döv  rü ki  mi 
yad  da qal  dı. Pre  zi  dent İl  ham Əli 
yev Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin 95 il  lik yu  bi  le  yi  nə həsr olun
 muş tən  tə  nə  li mə  ra  sim  də çı  xı  şı za 
ma  nı qeyd edib ki, 1993cü il  dən 
baş  la  ya  raq Azər  bay  can bu gü  nə 
qə  dər uğur  lu in  ki  şaf yo  lu ilə ge  dir: 
“Bax  ma  ya  raq, 1994cü və 1995ci 
il  lər  də iki də  fə döv  lət çev  ri  li  şi  nə 
cəhd gös  tə  ril  miş  dir, an  caq Azər 
bay  can xal  qı im  kan ver  mə  di ki, ci 
na  yət  kar ün  sür  lər ha  ki  miy  yə  ti bir 
da  ha qa  nun  suz zəbt et  sin  lər. Əl 
bət  tə ki, Hey  dər Əli  ye  vin nü  fu  zu, 
onun cə  sa  rə  ti, onun si  ya  sə  ti im  kan 
ver  mə  di ki, kim  sə ha  ki  miy  yə  ti qa 
nun  suz yol  lar  la zəbt et  sin”.

Bu gün müasir müs  tə  qil Azər 
bay  can əmin əl  lər  də  dir. Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin şah əsə  ri olan 
müs  tə  qil Azər  bay  can di  na  mik in  ki 
şaf yo  lun  da qə  tiy  yət  lə irə  li  lə  yir. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur  lu da  xi  li və xa 
ri  ci si  ya  sət kur  su Hey  dər Əli  yev 
ide  ya  la  rı  na söy  kə  nir və əl  də edi  lən 
di  na  mik in  ki  şaf gös  tə  rir ki, müs  tə 
qil Azər  bay  ca  nın seç  di  yi yol mil  li 
ma  raq  la  ra və xal  qın ira  də  si  nə əsas 
la  nır. Si  ya  si, so  sialiq  ti  sa  di, hü  qu  qi 
və di  gər sa  hə  lər  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
is  la  hat  lar və təd  bir  lər Azər  bay  ca  nın 

qüd  rə  ti  ni ar  tır  maq  la ya  na  şı, öl  kə 
mi  zin bey  nəl  xalq möv  qe  yi  ni möh 
kəm  lən  di  rir, di  na  mik tə  rəq  qi  nin 
da  vam  lı ol  ma  sı  nı tə  min edir. Bu 
nun  la ya  na  şı, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur
 lu xa  ri  ci si  ya  sət öl  kə  mi  zin bey  nəl 
xalq möv  qe  yi  nin da  ha da möh  kəm
 lən  mə  si  ni tə  min edib. Tə  sa  dü  fi de 
yil ki, bu gün Azər  bay  can bey  nəl 
xalq müs  tə  vi  də eti  bar  lı tə  rəf  daş ki 
mi ta  nı  nır, öl  kə  miz  lə dost  luq və tə 
rəf  daş  lıq et  mək is  tə  yən döv  lət  lə  rin 
sa  yı mü  tə  ma  di ola  raq ar  tır. Pre  zi 
dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki 
mi: “Azər  bay  can bey  nəl  xalq aləm  də 
bö  yük nü  fu  za ma  lik olan bir öl  kə 
dir. Bi  zim bir çox öl  kə  lər  lə bə  ra  bər 
hü  quq  lu, gö  zəl, konst  ruk  tiv mü  na 
si  bət  lə  ri  miz var  dır. Biz prin  si  pial 
möv  qe  yi  miz  dən heç vaxt bir ad  dım 
ge  ri at  mı  rıq. Tə  rəf  daş  la  rı  mız  la qar 
şı  lıq  lı ma  raq  lar üzə  rin  də qur  du  ğu 
muz mü  na  si  bət  lər, düz  gün xa  ri  ci 
si  ya  sət bi  zə im  kan ve  rir ki, həm 

bey  nəl  xalq are  na  da öz gü  cü  mü  zü, 
tə  sir im  kan  la  rı  mı  zı ar  tı  raq, ey  ni za 
man  da, da  xi  li prob  lem  lə  ri, xü  su  si  lə 
iq  ti  sa  di in  ki  şaf  la bağ  lı olan prob 
lem  lə  ri həll edək”.

Be  lə  lik  lə, Ulu ön  dər Hey  dər Əli
 ye  vin əsa  sı  nı qoy  du  ğu in  ki  şaf si  ya
 sə  ti  nin uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si 
sa  yə  sin  də Azər  bay  can qar  şı  ya qoy
 du  ğu bir çox məq  səd  lə  rə nail olub. 
Res  pub  li  ka  mız Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin ide  ya  la  rı əsa  sın 
da in  ki  şaf edir. Ümum  mil  li li  de  ri 
mi  zin la  yiq  li da  vam  çı  sı olan Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən hə  ya
 ta ke  çi  ri  lən uğur  lu da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sət kur  su Hey  dər Əli  yev ide 
ya  la  rı  na söy  kə  nir: “Biz bü  tün is  ti 
qa  mət  lər  də uğur  la in  ki  şaf edi  rik. 
Bi  zim in  ki  şa  fı  mı  zın tə  mə  lin  də Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti da 
ya  nır. Biz bu si  ya  sə  tə sa  di  qik, biz 
tut  du  ğu  muz yol  dan dön  mə  yə  cə 
yik, daim irə  li ge  də  cə  yik”.
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miş  di. Əmin  lik  lə söy  lə  mək olar ki, 
bu gü  nə  dək əl  də et  di  yi  miz nailiy 
yət  lə  rin kö  kün  də məhz qur  tu  luş 
məf  ku  rə  si da  ya  nır. 

Bü  tün bun  la  rın mən  ti  qi nə  ti  cə  si 
ki  mi, 1993cü il okt  yabr ayı  nın 3də 
ke  çi  ri  lən pre  zi  dent seç  ki  lə  ri  nin nə 
ti  cə  lə  ri  nə mü  va  fiq ola  raq xal  qın 
də  rin eti  ma  dı ilə ikin  ci də  fə ha  ki 
miy  yə  tə gə  lən Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə 
ya  ta ke  çi  ri  lən si  ya  sət sa  yə  sin  də 
Azər  bay  can və  tən  daş mü  ha  ri  bə  si 
və se  pa  ra  tizm təh  lü  kə  sin  dən, müs
 tə  qil  li  yi  nə qar  şı yö  nəl  miş təh  did 
lər  dən xi  las ol  du, tə  rəq  qi və dir  çə 
liş yo  lu  na çıx  dı. Ulu ön  də  rin rəh 
bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  ki  şaf 
si  ya  sə  ti fo  nun  da döv  lə  tin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si is 
ti  qa  mə  tin  də də əhə  miy  yət  li ad 
dım  lar atıl  dı. 1995ci il no  yab  rın 

12də ümum  xalq səs  ver  mə  si  re  fe
 ren  dum əsa  sın  da qə  bul olun  muş 
müs  tə  qil Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sı öl  kə  miz  də 
müasir döv  lət  çi  lik sis  te  mi  nin bər 
qə  rar edil  mə  si üçün möh  kəm hü 
qu  qi ba  za ya  rat  dı. Məhz bu  nun 
ar  dın  ca məh  kə  mə is  la  hat  la  rı  nın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, Kons  ti  tu  si  ya 
Məh  kə  mə  si  nin və di  gər mü  hüm 

tə  si  sat  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı öl  kə  də de 
mok  ra  tik  ləş  mə pro  se  si  nin irə  li  yə 
apa  rıl  ma  sın  da mü  hüm rol oy  na  dı. 
Azər  bay  can  da hü  qu  qi, de  mok  ra  tik 
və dün  yə  vi döv  lət qu  rul  du, və  tən 
daş cə  miy  yə  ti  nin bər  qə  rar edil  mə 
si is  ti  qa  mə  tin  də cid  di ad  dım  lar 
atıl  dı. 

Bun  lar  la ya  na  şı, 1994cü il sent 
yab  rın 20də Ba  kı  da “Gü  lüs  tan” 

“Biz bu çətin günləri keçib gedəcəyik,müstəqil
Azərbaycan Respublikası dünya birliyində öz
layiqliyerinitutacaq,hərbirAzərbaycanvətən
daşı özününbumüstəqil dövlətəmənsub oldu
ğunuböyükqürurhissiiləbəyanedəcəkdir”

HeydərƏliyev

“Ənçətinanlarda,ənmürəkkəbvəziyyətlərdəyalnız
vəyalnızxalqımaarxalanmışam.Budamənədözüm,
iradəveribvəbütünuğurlarımıtəminedib”

HeydərƏliyev



may-iyun 2018    2726     Milli Məclis

dir  lə  rin real dö  yüş şə  raitin  də qo  şun 
la  rın və si  lah  la  rın ida  rəedil  mə  si üz  rə 
ba  ca  rıq və vər  diş  lə  ri  nin tək  mil  ləş  di 
ril  mə  si ili” elan olu  nub.

Öl  kə  mi  zin tə  ca  vüz  dən, si  lah  lı hü 
cum  dan mü  da  fiəsi  nin tə  min edil  mə  si 
üçün Azər  bay  can or  du  sun  da əsas 
diq  qət qo  şun  la  rın dö  yü  şə ha  zır  lıq və 
sə  fər  bər  lik təd  bir  lə  ri  nə yö  nəl  di  lib. 
Müasir təh  did  lə  rə, risk  lə  rə və ça  ğı  rış
 la  ra ca  vab ver  mək məq  sə  di ilə qo  şun
 la  rın dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də hər  tə  rəf  li komp  leks 
təd  bir  lər ic  ra edi  lir. 

Əra  zi  nin real şə  raiti nə  zə  rə alın 
maq  la qo  şun  la  rın müasir dö  yü  şün 
apa  rıl  ma  sı tə  ləb  lə  ri  nə ca  vab ve  rən 
qüv  və və va  si  tə  lər  lə hər  tə  rəf  li tə  min 
olun  ma  sı məq  sə  di ilə əsas təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nin 
yük  səl  dil  mə  si üçün on  la  rın ha  zır  lıq 
sə  viy  yə  si plan  lı şə  kil  də və müx  tə  lif 
vaxt  lar  da qə  fil yox  la  ma  lar  la hər  tə  rəf  li 
təf  tiş edi  lir.

Mü  da  fiənin ön xət  tin  də bü  tün is  ti
 qa  mət  lər üz  rə zə  ru  ri for  ti  fi  ka  si  ya iş  lə

 ri ye  ri  nə ye  ti  ri  lib, mü  hən  disis  teh  kam 
tə  mi  na  tı tək  mil  ləş  di  ri  lə  rək möv  qe  lər 
möh  kəm  lən  di  ri  lib, ye  ni is  teh  kam şə 
bə  kə  lə  ri, uzun  müd  dət  li də  mirbe  ton 
atəş nöq  tə  lə  ri ti  ki  lib, əla  və tor  paq si 
pər  lər, qov  şaq  lar çə  ki  lib, sən  gər  lər və 
ye  ral  tı əla  qə şə  bə  kə  lə  ri ha  zır  la  nıb. 
Gö  rü  lən bu iş  lər şəx  si he  yə  tin təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si im  kan  la 
rı  nı xey  li də  rə  cə  də ar  tı  rıb.

Çə  tin və dağ  lıq şə  rait  də yer  lə  şən 
dö  yüş möv  qe  lə  ri  nə, o cüm  lə  dən ko 
lon  la  rın ma  neəsiz və təh  lü  kə  siz hə  rə 
kə  ti üçün yol  la  rın çə  ki  li  şi da  vam et  di
 ri  lib, müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən ra 
bi  tə və di  gər kom  mu  ni  ka  si  ya va  si  tə 
lə  ri qu  raş  dı  rı  lıb və ye  ni  lə  nib. Bu 
fəaliy  yət  lər əmə  liy  yat şə  raiti nə  zə  rə 
alın  maq  la bu gün də da  vam et  di  ri  lir.

Ey  ni za  man  da, böl  mə  lə  rin dö  yüş 
qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı və müasir 
tə  ləb  lə  rə uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di 
ilə on  la  rın təş  ki  latştat st  ruk  tu  ru op  ti 
mal  laş  dı  rı  lıb. Hər  bi qul  luq  çu  la  rın sırf 
dö  yüş ha  zır  lı  ğı ilə məş  ğul ol  ma  la  rı 
üçün hər bir şə  rait ya  ra  dı  lıb, la  zım 

olan bü  tün təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 
Azər  bay  can or  du  su  nun in  ki  şaf proq 
ra  mı dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nı, hər  bi təh  si  li, 
tər  bi  yə  vi işi, şəx  si he  yə  tin so  sial
məişət şə  raiti  nin da  ha da yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı  nı və di  gər sa  hə  lə  ri əha  tə edib.

Or  du  nun in  ki  şa  fı  nı müəy  yən 
edən əsas amil  lər  dən bi  ri də şəx  si 
he  yə  tin 70 faizi  nin mü  qa  vi  lə əsa  sın 
da xid  mət edən hər  bi qul  luq  çu  lar  la 
komp  lekt  ləş  di  ril  mə  si olub. Əsas dö 
yüş tə  mi  na  tı  nı müəy  yən edən və  zi 
fə  lə  rə ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lə  rin və pe 
şə  kar hər  bi qul  luq  çu  la  rın tə  yin edil 
mə  si or  du  mu  zun dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nın 
yük  səl  mə  si  nə müs  bət tə  sir gös  tə  rib. 
Şəx  si he  yə  tin tə  sər  rü  fat iş  lə  rin  dən 
azad olun  ma  sı  nı tə  min et  mək məq 
sə  di ilə yar  dım  çı tə  mi  nat sa  hə  lə  ri  nə 
21 min nə  fə  rə  dək mül  ki iş  çi qə  bul 
edi  lib. Bu, dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nın op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan 
ən va  cib ad  dım  lar  dan  dır.

Ha  zır  lıq pla  nı  na əsa  sən qo  şun 
növ  lə  ri  nin, qə  rar  gah  la  rın, ko  man  dir
rəis he  yə  ti  nin və şəx  si he  yə  tin dö  yüş 

Azər bay can or du su Ali Baş 
Ko man da nın hər bir əm ri ni ye ri nə 

ye tir mə yə ha zır dır və qa dir dir
Bu gün 100 ya  şı  nı qeyd et  di  yi  miz 

mil  li or  du  mu  zun ya  ra  dıl  ma  sı, for  ma
 laş  ma  sı və dö  yüş  lər  də bər  ki  mə  si hə  lə 
ke  çən əs  rin əv  vəl  lə  ri  nə Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin fəaliy  yə  ti döv
 rü  nə tə  sa  düf edir. 

Ta  ri  xi ənə  nə  lə  rin, va  ris  lik prin  sip 
lə  ri  nin ya  şa  dıl  ma  sı ba  xı  mın  dan 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli  ye 
vin 1998ci il ma  yın 22də im  za  la  dı  ğı 
fər  man  la 26 iyun ta  ri  xi  ilk or  du his 
sə  si “Əla  hid  də Azər  bay  can kor  pu 
su”nun təş  kil olun  du  ğu gün əsas tu 
tu  la  raq Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Si  lah  lı Qüv  və  lər Gü  nü elan edil  miş 
dir. Bu ta  ri  xin Si  lah  lı Qüv  və  lər Gü  nü 
elan edil  mə  si mil  li or  du qu  ru  cu  lu 
ğun  da va  ris  lik ənə  nə  lə  ri  nin bər  pa  sı 
və ta  ri  xi  lik ba  xı  mın  dan bö  yük əhə 
miy  yə  tə ma  lik  dir.

Qeyd et  di  yi  miz bay  ram tək  cə 
hərb  çi  lə  rin de  yil, ümu  miy  yət  lə, bü 
tün Azər  bay  can xal  qı  nın bay  ra  mı 
dır. Bu sə  bəb  dən də xal  qı  mı  zı əla 
mət  dar gün mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik 
edi  rəm. Xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tə  yi 
rəm ki, or  du  muz bu yu  bi  le  yi konk 
ret uğur  lar, qə  lə  bə  lər və bö  yük ye  ni
 lik  lər  lə qar  şı  la  yır.

Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən qo  yu  lan hər  bi qu  ru  cu  luq 
pro  se  si öl  kə  miz  də bu gün də uğur  la 
da  vam et  di  ri  lir və or  du  muz in  ki  şaf, 
tək  mil  ləş  mə döv  rü  nü ya  şa  yır. Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da 

nı cə  nab İl  ham Əli  ye  vin də  fə  lər  lə 
vur  ğu  la  dı  ğı ki  mi, or  du qu  ru  cu  lu  ğu 
döv  lə  ti  miz üçün ən baş  lı  ca mə  sə  lə  dir. 
Azər  bay  can or  du  su  nun mü  da  fiə 
qüd  rə  ti  nin və dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı, mad  ditex  ni  ki təc  hi  za  tı 
nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, o cüm  lə  dən 
hər  bi qul  luq  çu  la  rın so  sial mü  da  fiəsi 
nin güc  lən  di  ril  mə  si bu si  ya  sə  tin 
priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir.

İs  la  hat  la  rın komp  leks şə  kil  də hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si or  du  mu  zun apa  rı  cı 
döv  lət  lə  rin or  du  la  rı sə  viy  yə  si  nə  dək 
yük  səl  mə  si  nə şə  rait ya  ra  dıb. Öl  kə 
rəh  bər  li  yi  nin hə  ya  ta ke  çir  di  yi uğur  lu 
iq  ti  sa  di is  la  hat  lar öl  kə  mi  zin bü  tün sa 
hə  lər  də in  ki  şa  fı  na tə  kan ver  di  yi ki  mi, 
hər  bi büd  cə  mi  zin qı  sa müd  dət  də də 
fə  lər  lə art  ma  sı  na da im  kan ya  ra  dıb.

Fəaliy  yə  ti  mi  zi Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sını, qa  nun 
la  rını, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko 
man  da  nı  nın fər  man, sə  rən  cam, əmr 
və gös  tə  riş  lə  rini, ha  be  lə di  gər nor  ma 
tiv hü  qu  qi akt  la  rı  nı rəh  bər tu  ta  raq 
hə  ya  ta ke  çi  ri  rik. Əmə  liy  yat və dö  yüş 
ha  zır  lı  ğı təd  bir  lə  ri, hər  bi qul  luq  çu  la 
rın mə  nə  vipsi  xo  lo  ji ha  zır  lı  ğı, hər  bi 
təh  si  lin in  ki  şa  fı, kadr  la  rın ha  zır  lan 
ma  sı, mad  ditex  ni  ki tə  mi  nat mə  sə  lə 
lə  ri və hər  bi qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də zə  ru
 ri təd  bir  lər plan  lı şə  kil  də da  vam et  di 
ri  lir.

2018ci il or  du  da “Ko  man  dir ha  zır
 lı  ğı və bü  tün sə  viy  yə  də olan ko  man 

İyunun 26-da Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
yaradılmasının 100-cü ildönümü 

qeyd olunur. Bu münasibətlə 
Azərbaycan Respublikasının 

müdafiə naziri general-polkovnik 
Zakir Həsənov ordumuzun əsas 

prioritetləri, aparılan uğurlu 
islahatlar, əldə olunan nailiyyətlər 
və qarşıda duran vəzifələr barədə 
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dir  lə  rin real dö  yüş şə  raitin  də qo  şun 
la  rın və si  lah  la  rın ida  rəedil  mə  si üz  rə 
ba  ca  rıq və vər  diş  lə  ri  nin tək  mil  ləş  di 
ril  mə  si ili” elan olu  nub.

Öl  kə  mi  zin tə  ca  vüz  dən, si  lah  lı hü 
cum  dan mü  da  fiəsi  nin tə  min edil  mə  si 
üçün Azər  bay  can or  du  sun  da əsas 
diq  qət qo  şun  la  rın dö  yü  şə ha  zır  lıq və 
sə  fər  bər  lik təd  bir  lə  ri  nə yö  nəl  di  lib. 
Müasir təh  did  lə  rə, risk  lə  rə və ça  ğı  rış
 la  ra ca  vab ver  mək məq  sə  di ilə qo  şun
 la  rın dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı 
is  ti  qa  mə  tin  də hər  tə  rəf  li komp  leks 
təd  bir  lər ic  ra edi  lir. 

Əra  zi  nin real şə  raiti nə  zə  rə alın 
maq  la qo  şun  la  rın müasir dö  yü  şün 
apa  rıl  ma  sı tə  ləb  lə  ri  nə ca  vab ve  rən 
qüv  və və va  si  tə  lər  lə hər  tə  rəf  li tə  min 
olun  ma  sı məq  sə  di ilə əsas təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nin 
yük  səl  dil  mə  si üçün on  la  rın ha  zır  lıq 
sə  viy  yə  si plan  lı şə  kil  də və müx  tə  lif 
vaxt  lar  da qə  fil yox  la  ma  lar  la hər  tə  rəf  li 
təf  tiş edi  lir.

Mü  da  fiənin ön xət  tin  də bü  tün is  ti
 qa  mət  lər üz  rə zə  ru  ri for  ti  fi  ka  si  ya iş  lə

 ri ye  ri  nə ye  ti  ri  lib, mü  hən  disis  teh  kam 
tə  mi  na  tı tək  mil  ləş  di  ri  lə  rək möv  qe  lər 
möh  kəm  lən  di  ri  lib, ye  ni is  teh  kam şə 
bə  kə  lə  ri, uzun  müd  dət  li də  mirbe  ton 
atəş nöq  tə  lə  ri ti  ki  lib, əla  və tor  paq si 
pər  lər, qov  şaq  lar çə  ki  lib, sən  gər  lər və 
ye  ral  tı əla  qə şə  bə  kə  lə  ri ha  zır  la  nıb. 
Gö  rü  lən bu iş  lər şəx  si he  yə  tin təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si im  kan  la 
rı  nı xey  li də  rə  cə  də ar  tı  rıb.

Çə  tin və dağ  lıq şə  rait  də yer  lə  şən 
dö  yüş möv  qe  lə  ri  nə, o cüm  lə  dən ko 
lon  la  rın ma  neəsiz və təh  lü  kə  siz hə  rə 
kə  ti üçün yol  la  rın çə  ki  li  şi da  vam et  di
 ri  lib, müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən ra 
bi  tə və di  gər kom  mu  ni  ka  si  ya va  si  tə 
lə  ri qu  raş  dı  rı  lıb və ye  ni  lə  nib. Bu 
fəaliy  yət  lər əmə  liy  yat şə  raiti nə  zə  rə 
alın  maq  la bu gün də da  vam et  di  ri  lir.

Ey  ni za  man  da, böl  mə  lə  rin dö  yüş 
qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı və müasir 
tə  ləb  lə  rə uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di 
ilə on  la  rın təş  ki  latştat st  ruk  tu  ru op  ti 
mal  laş  dı  rı  lıb. Hər  bi qul  luq  çu  la  rın sırf 
dö  yüş ha  zır  lı  ğı ilə məş  ğul ol  ma  la  rı 
üçün hər bir şə  rait ya  ra  dı  lıb, la  zım 

olan bü  tün təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 
Azər  bay  can or  du  su  nun in  ki  şaf proq 
ra  mı dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nı, hər  bi təh  si  li, 
tər  bi  yə  vi işi, şəx  si he  yə  tin so  sial
məişət şə  raiti  nin da  ha da yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı  nı və di  gər sa  hə  lə  ri əha  tə edib.

Or  du  nun in  ki  şa  fı  nı müəy  yən 
edən əsas amil  lər  dən bi  ri də şəx  si 
he  yə  tin 70 faizi  nin mü  qa  vi  lə əsa  sın 
da xid  mət edən hər  bi qul  luq  çu  lar  la 
komp  lekt  ləş  di  ril  mə  si olub. Əsas dö 
yüş tə  mi  na  tı  nı müəy  yən edən və  zi 
fə  lə  rə ix  ti  sas  lı mü  tə  xəs  sis  lə  rin və pe 
şə  kar hər  bi qul  luq  çu  la  rın tə  yin edil 
mə  si or  du  mu  zun dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nın 
yük  səl  mə  si  nə müs  bət tə  sir gös  tə  rib. 
Şəx  si he  yə  tin tə  sər  rü  fat iş  lə  rin  dən 
azad olun  ma  sı  nı tə  min et  mək məq 
sə  di ilə yar  dım  çı tə  mi  nat sa  hə  lə  ri  nə 
21 min nə  fə  rə  dək mül  ki iş  çi qə  bul 
edi  lib. Bu, dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nın op  ti 
mal  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan 
ən va  cib ad  dım  lar  dan  dır.

Ha  zır  lıq pla  nı  na əsa  sən qo  şun 
növ  lə  ri  nin, qə  rar  gah  la  rın, ko  man  dir
rəis he  yə  ti  nin və şəx  si he  yə  tin dö  yüş 

Azər bay can or du su Ali Baş  
Ko man da nın hər bir əm ri ni ye ri nə 

ye tir mə yə ha zır dır və qa dir dir
Bu gün 100 ya  şı  nı qeyd et  di  yi  miz 

mil  li or  du  mu  zun ya  ra  dıl  ma  sı, for  ma
 laş  ma  sı və dö  yüş  lər  də bər  ki  mə  si hə  lə 
ke  çən əs  rin əv  vəl  lə  ri  nə Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin fəaliy  yə  ti döv
 rü  nə tə  sa  düf edir. 

Ta  ri  xi ənə  nə  lə  rin, va  ris  lik prin  sip 
lə  ri  nin ya  şa  dıl  ma  sı ba  xı  mın  dan 
Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər Əli  ye 
vin 1998ci il ma  yın 22də im  za  la  dı  ğı 
fər  man  la 26 iyun ta  ri  xi  ilk or  du his 
sə  si “Əla  hid  də Azər  bay  can kor  pu 
su”nun təş  kil olun  du  ğu gün əsas tu 
tu  la  raq Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Si  lah  lı Qüv  və  lər Gü  nü elan edil  miş 
dir. Bu ta  ri  xin Si  lah  lı Qüv  və  lər Gü  nü 
elan edil  mə  si mil  li or  du qu  ru  cu  lu 
ğun  da va  ris  lik ənə  nə  lə  ri  nin bər  pa  sı 
və ta  ri  xi  lik ba  xı  mın  dan bö  yük əhə 
miy  yə  tə ma  lik  dir.

Qeyd et  di  yi  miz bay  ram tək  cə 
hərb  çi  lə  rin de  yil, ümu  miy  yət  lə, bü 
tün Azər  bay  can xal  qı  nın bay  ra  mı 
dır. Bu sə  bəb  dən də xal  qı  mı  zı əla 
mət  dar gün mü  na  si  bə  ti ilə təb  rik 
edi  rəm. Xü  su  si  lə qeyd et  mək is  tə  yi 
rəm ki, or  du  muz bu yu  bi  le  yi konk 
ret uğur  lar, qə  lə  bə  lər və bö  yük ye  ni
 lik  lər  lə qar  şı  la  yır.

Əsa  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev 
tə  rə  fin  dən qo  yu  lan hər  bi qu  ru  cu  luq 
pro  se  si öl  kə  miz  də bu gün də uğur  la 
da  vam et  di  ri  lir və or  du  muz in  ki  şaf, 
tək  mil  ləş  mə döv  rü  nü ya  şa  yır. Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, 
Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da 

nı cə  nab İl  ham Əli  ye  vin də  fə  lər  lə 
vur  ğu  la  dı  ğı ki  mi, or  du qu  ru  cu  lu  ğu 
döv  lə  ti  miz üçün ən baş  lı  ca mə  sə  lə  dir. 
Azər  bay  can or  du  su  nun mü  da  fiə 
qüd  rə  ti  nin və dö  yüş qa  bi  liy  yə  ti  nin 
ar  tı  rıl  ma  sı, mad  ditex  ni  ki təc  hi  za  tı 
nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, o cüm  lə  dən 
hər  bi qul  luq  çu  la  rın so  sial mü  da  fiəsi 
nin güc  lən  di  ril  mə  si bu si  ya  sə  tin 
priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir.

İs  la  hat  la  rın komp  leks şə  kil  də hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si or  du  mu  zun apa  rı  cı 
döv  lət  lə  rin or  du  la  rı sə  viy  yə  si  nə  dək 
yük  səl  mə  si  nə şə  rait ya  ra  dıb. Öl  kə 
rəh  bər  li  yi  nin hə  ya  ta ke  çir  di  yi uğur  lu 
iq  ti  sa  di is  la  hat  lar öl  kə  mi  zin bü  tün sa 
hə  lər  də in  ki  şa  fı  na tə  kan ver  di  yi ki  mi, 
hər  bi büd  cə  mi  zin qı  sa müd  dət  də də 
fə  lər  lə art  ma  sı  na da im  kan ya  ra  dıb.

Fəaliy  yə  ti  mi  zi Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı  nın Kons  ti  tu  si  ya  sını, qa  nun 
la  rını, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko 
man  da  nı  nın fər  man, sə  rən  cam, əmr 
və gös  tə  riş  lə  rini, ha  be  lə di  gər nor  ma 
tiv hü  qu  qi akt  la  rı  nı rəh  bər tu  ta  raq 
hə  ya  ta ke  çi  ri  rik. Əmə  liy  yat və dö  yüş 
ha  zır  lı  ğı təd  bir  lə  ri, hər  bi qul  luq  çu  la 
rın mə  nə  vipsi  xo  lo  ji ha  zır  lı  ğı, hər  bi 
təh  si  lin in  ki  şa  fı, kadr  la  rın ha  zır  lan 
ma  sı, mad  ditex  ni  ki tə  mi  nat mə  sə  lə 
lə  ri və hər  bi qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı  nın 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də zə  ru
 ri təd  bir  lər plan  lı şə  kil  də da  vam et  di 
ri  lir.

2018ci il or  du  da “Ko  man  dir ha  zır
 lı  ğı və bü  tün sə  viy  yə  də olan ko  man 

İyunun 26-da Azərbaycan 
Respublikası Silahlı Qüvvələrinin 
yaradılmasının 100-cü ildönümü 

qeyd olunur. Bu münasibətlə 
Azərbaycan Respublikasının 

müdafiə naziri general-polkovnik 
Zakir Həsənov ordumuzun əsas 

prioritetləri, aparılan uğurlu  
islahatlar, əldə olunan nailiyyətlər 
və qarşıda duran vəzifələr barədə  

fikirlərini “Milli Məclis”  
jurnalı ilə bölüşüb.
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vər  diş  lə  ri  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, pe 
şə  kar  lı  ğı  nın yük  səl  dil  mə  si, dö  yüş və 
xü  su  si tex  ni  ka  nın ba  ca  rıq  la tət  bi  qi, 
böl  mə  lə  rin uyar  lı  ğı  nın tə  min edil  mə 
si məq  sə  di ilə hər il po  li  qon  lar  da, tə 
lim mər  kəz  lə  rin  də iri  miq  yas  lı st  ra  te  ji, 
st  ra  te  jiəmə  liy  yat, əmə  liy  yattak  ti  ki, 
tak  ti  ki, xü  su  si tak  ti  ki, ko  man  daqə 
rar  gah tə  lim  lə  ri və ko  man  daqə  rar 
gah hər  bi oyun  la  rı ke  çi  ri  lir.

Əmə  liy  yat və dö  yüş ha  zır  lı  ğı  nın 
təş  ki  li və ke  çi  ril  mə  sin  də əsas diq  qət 
müasir mü  ha  ri  bə və lo  kal si  lah  lı mü 
na  qi  şə  lər  də tət  biq olu  nan müs  bət dö 
yüş təc  rü  bə  si  nin öy  rə  nil  mə  si  nə, qo 
şun  la  rın dö  yüş tap  şı  rıq  la  rı  na uy  ğun 
fəaliy  yət  lə  ri  nin prak  ti  ki ic  ra  sı üz  rə 
ba  ca  rıq və sə  riş  tə  lə  ri  nin ar  tı  rıl  ma  sı  na, 
ko  man  dir  lə  rin və qə  rar  gah za  bit  lə  ri 
nin pe  şə  kar  lıq sə  viy  yə  si  nin yük  səl 
dil  mə  si  nə yö  nəl  di  lib.

Tək  cə 2017ci il ər  zin  də qo  şun  la  rın 
ha  zır  lıq pla  nı  na uy  ğun ola  raq ümu 
mi  lik  də 40dan ar  tıq ko  man  daqə  rar 
gah hər  bi oyu  nu, ko  man  daqə  rar  gah 
tə  li  mi və ko  man  daqə  rar  gah sə  fər 
bər  lik tə  li  mi, elə  cə də 20dən çox tak 
ti  ki tə  lim ke  çi  ri  lib.

Ke  çi  ri  lən tə  lim  lə  rə mak  si  mal say 
da şəx  si he  yət, zi  reh  li tex  ni  ka, ra  ket 
və ar  til  le  ri  ya qur  ğu  la  rı, Hər  bi Ha  va 
Qüv  və  lə  ri  nin aviasi  ya va  si  tə  lə  ri və 
ha  va hü  cu  mun  dan mü  da  fiə böl  mə 
lə  ri və müasir ha  va hü  cu  mun  dan 
mü  da  fiə komp  leks  lə  ri ilə si  lah  lan 
mış ze  nitra  ket bir  ləş  mə  lə  ri, Hər  bi 
Də  niz Qüv  və  lə  ri  nin gə  mi və ka  ter  lə
 ri, elə  cə də Xü  su  si Tə  yi  nat  lı Qüv  və 
lər cəlb edi  lib.

Ca  ri ilin mart ayın  da Si  lah  lı Qüv
 və  lə  rin Ali Baş Ko  man  da  nı  nın təs 
diq et  di  yi pla  na əsa  sən müx  tə  lif qo 
şun növ  lə  ri, qisim  lə  ri, bir  lik və bir 
ləş  mə  lə  rin iş  ti  ra  kı ilə cəb  hə böl  gə 
sin  də yer  lə  şən müx  tə  lif po  li  qon  lar  da 
ge  nişmiq  yas  lı dö  yüş atış  lı tə  lim  lər 
ke  çi  ri  lib. Tə  lim  lər  də 25.000 nə  fə  rə 
dək şəx  si he  yət, 250dək tank və di 

gər zi  reh  li tex  ni  ka, 1000dək müx  tə 
lif çap  lı ra  ket və ar  til  le  ri  ya qur  ğu  su, 
reak  tiv yay  lım atəş sis  te  mi və mi 
naatan, 50dək müx  tə  lif tə  yi  nat  lı or 
du və cəb  hə aviasi  ya  sı iş  ti  rak edib.

Dö  yüş şə  raiti  nin mo  del  ləş  di  ril  mə 
si və real atış  la  rın ic  ra  sı ilə ke  çi  ri  lən 
tə  lim  lər  də məq  səd ida  rəet  mə or  qan 
la  rı  nın və qo  şun  la  rın öz pe  şə  kar  lıq  la 
rı  nı və dö  yüş ba  ca  rıq  la  rı  nı nü  ma  yiş 
et  dir  mə  si, gə  lə  cək mü  ha  ri  bə  yə ha  zır 
laş  ma  sı olub.

İl ər  zin  də iki  tə  rəf  li əmək  daş  lıq 
plan  la  rı və “Sülh na  mi  nə tə  rəf  daş  lıq” 
proq  ram  la  rı çər  çi  və  sin  də, xa  ri  ci öl  kə 
lər  də ke  çi  ril  miş 200dək təd  bir  də 1300 
nə  fə  rə  dək, Azər  bay  can  da ke  çi  ril  miş 
140dək təd  bir  də isə 2000 nə  fə  rə  dək 
hər  bi qul  luq  çu  muz və mül  ki he  yət 
iş  ti  rak edib.

Hərb  çi  lə  ri  miz re  gional və bey  nəl 
xalq sə  viy  yə  də ke  çi  ri  lən müx  tə  lif tə 
yi  nat  lı tak  ti  ki və kom  pü  ter dəs  tək  li 
iri  miq  yas  lı tə  lim  lər  də mü  tə  ma  di ola 
raq iş  ti  rak edir  lər. Ötən il ər  zin  də 
Tür  ki  yə, Al  ma  ni  ya, Ru  mı  ni  ya, Bol  qa 
rıs  tan, Gür  cüs  tan, İor  da  ni  ya və di  gər 
öl  kə  lər  də təş  kil olu  nan tə  lim  lər  də 
yüz  lər  lə hər  bi qul  luq  çu  mu  zun iş  ti  ra 
kı tə  min edi  lib.

Ca  ri ilin may ayın  da İz  mir şə  hə 
rin  də ke  çi  ri  lən “Efes2018” bey  nəl 
xalq tə  li  min  də və iyun ayın  da Qars 
şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən Tür  ki  yəAzər 
bay  can bir  gə tak  ti  ki tə  li  min  də də 
hərb  çi  lə  ri  miz yük  sək nə  ti  cə  lər əl  də 
edib  lər. Azər  bay  can əs  gə  ri  nin ha  zır
 lıq sə  viy  yə  si  ni xa  ri  ci öl  kə  lə  rin yük 
sək rüt  bə  li hərb  çi  lə  ri, mü  tə  xəs  sis  lə  ri, 
müs  tə  qil eks  pert  lə  ri yük  sək qiy  mət 
lən  di  rir, müx  tə  lif öl  kə  lə  rin or  du  la  rı 
nın rey  tinq  lə  ri  ni müəy  yən edən bey
 nəl  xalq araş  dır  ma mər  kəz  lə  ri isə öz 
sə  nəd  lə  rin  də dərc edir  lər.

2018ci il ər  zin  də Al  ma  ni  ya, Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya, Tür  ki  yə, Gür  cüs  tan, Ser  bi 
ya, Bol  qa  rıs  tan, İr  lan  di  ya, Yu  na  nıs 
tan, Nor  veç və di  gər öl  kə  lər  də ke  çi  ri 

lə  cək müx  tə  lif tə  lim  lər  də hər  bi qul 
luq  çu  la  rı  mız qüv  və qis  min  də və qə 
rar  gah za  bit  lə  ri sə  viy  yə  sin  də təm  sil 
olu  na  caq  lar.

Yu  bi  ley ərə  fə  sin  də bir da  ha qeyd 
et  mək is  tər  dim ki, or  du  mu  zun si  lah 
lan  ma  sı  na yük  sək tex  no  lo  gi  ya  la  rın 
tət  bi  qi ilə ha  zır  lan  mış ən müasir, ge 
niş əra  zi  də də  qiq məh  vet  mə qa  bi  liy 
yə  ti  nə ma  lik si  lahsur  sat və dö  yüş 
tex  ni  ka  sı qə  bul edi  lib. Bu da or  du  mu
 zun qüd  rə  ti  nin art  ma  sı  na əvəz  siz töh
 fə  lər ve  rib. Ali Baş Ko  man  da  nın tap  şı
 rı  ğı  na əsa  sən bu pro  ses mər  hə  lə  lər  lə, 
da  vam  lı su  rət  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Son il  lər ər  zin  də hər  bi po  ten  sialı 
mız xey  li də  rə  cə ar  ta  raq Er  mə  nis  tan 
ilə Azər  bay  can ara  sın  da hər  bi ba  lan  sı 
bi  zim xey  ri  mi  zə əhə  miy  yət  li də  rə  cə 
də də  yi  şib.

Məhz 2016cı ilin ap  rel ayın  da 
Ağ  də  rə, Fü  zu  li, Cəb  ra  yıl is  ti  qa 
mət  lə  rin  də və ca  ri ilin may ayın
 da Nax  çı  van  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
əkshəm  lə əmə  liy  yat  la  rın  da qa 
za  nı  lan uğur  lar Ali Baş Ko  man 
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da  nın diq  qət və qay  ğı  sı ilə or  du  da 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən komp  leks is  la  hat  lar 
nə  ti  cə  sin  də müm  kün olub. Qeyd et 
di  yim hər iki ta  ri  xi mə  qam Azər  bay
 can or  du  su  nun dö  yüş ha  zır  lı  ğı, ruh 
yük  sək  li  yi, mə  nə  vipsi  xo  lo  ji du  ru 
mu və pe  şə  kar  lıq ba  xı  mın  dan Er  mə
 nis  tan or  du  sun  dan qatqat üs  tün ol 
du  ğu  nu əya  ni şə  kil  də sü  but et  di.

Re  gionun xü  su  siy  yət  lə  ri, cəb  hə  bo 
yu zo  na  da  kı şə  rait və və  ziy  yət nə  zə  rə 
alın  maq  la, o cüm  lə  dən düş  mən üzə 
rin  də daim hər  bi üs  tün  lü  yü sax  la  maq 
məq  sə  di ilə si  lah  lan  ma  ya in  ki  şaf et 
miş müx  tə  lif öl  kə  lər  də is  teh  sal olu 
nan ye  ni, müasir və key  fiy  yət  li dö  yüş 
tex  ni  ka  sı, elə  cə də di  gər hər  bi tə  yi  nat
 lı məh  sul  lar da  xil edi  lir.

Biz müx  tə  lif öl  kə  lər  dən müasir tip
 li dö  yüş təy  ya  rə  lə  ri, dö  yüş və hər  bi 
nəq  liy  yat he  li  kop  ter  lə  ri, ar  til  le  ri  ya 
qur  ğu  la  rı, zi  reh  li tex  ni  ka, ra  bi  tə va  si 
tə  lə  ri, pi  lot  suz uçuş apa  rat  la  rı alı  rıq. 
Ey  ni za  man  da, or  du  muz Mü  da  fiə Sə 

na  ye  si Na  zir  li  yi  nin müəs  si  sə  lə  ri tə 
rə  fin  dən is  teh  sal edi  lən hər  bi tə  yi 
nat  lı məh  sul  lar  la da təc  hiz olu  nur.

Ru  si  ya, Be  la  rus, Uk  ray  na ki  mi 
tə  rəf  daş  la  rı  mız  la ya  na  şı, NA  TO üz 
vü olan qar  daş Tür  ki  yə, o cüm  lə  dən 

İran, Pa  kis  tan, İs  rail, Cə  nu  bi Af  ri  ka 
Res  pub  li  ka  sı və di  gər in  ki  şaf et  miş 
döv  lət  lər  lə qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lıq  da 
hər  bi im  kan  la  rı  mı  zı ge  niş  lən  di  ri  rik.

Or  du  mu  zun ar  se  na  lın  da olan ək 
sər dö  yüş tex  ni  ka  sı, si  lah və sur  sa  tın 
Ru  si  ya is  teh  sa  lı ol  du  ğu  nu nə  zə  rə ala
 raq, iki öl  kə  nin mü  da  fiə qu  rum  la  rı 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bir  gə iş  çi qrup  la  rı 
daim qar  şı  lıq  lı fəaliy  yət gös  tə  rir.

Or  du  nun si  lah  lan  ma  sı  na ye  ni da 
xil edi  lən si  lah və tex  ni  ka  nın öy  rə  nil 
mə  si və düz  gün is  tis  ma  rı  nı tə  min et 
mək məq  sə  di ilə kadr  la  rın ha  zır  lı  ğı  na 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lir, təş  kil edi  lən 
kurs  lar  da hər  bi qul  luq  çu  la  rı  mız mü 
va  fiq təh  sil alır və öz ba  ca  rıq  la  rı  nı 
tək  mil  ləş  di  rir  lər.

Or  du  nun za  bit, gi  zir, miç  man və 
müd  dət  dən ar  tıq hə  qi  qi hər  bi xid  mət 
hər  bi qul  luq  çu  la  rı ilə komp  lekt  ləş  di 
ril  mə  si Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  nin ta  be  li 
yin  də olan xü  su  si tə  yi  nat  lı təh  sil 
müəs  si  sə  lə  ri və kadr or  qan  la  rı tə  rə 
fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 

Mə  zun  la  ra olan yük  sək tə  ləb  lər nə 
zə  rə alı  na  raq Hey  dər Əli  yev adı  na 
Azər  bay  can Ali Hər  bi Mək  tə  bi  nə qə 
bul im  ta  han  la  rın  da ke  çid bal  la  rı xey  li 
ar  tı  rı  lıb. Ey  ni za  man  da, priori  tet yük 

sək bi  li  yə, in  tel  lek  tual sə  viy  yə  yə, o 
cüm  lə  dən xa  ri  ci dil  lə  ri bi  lən və kom 
pü  ter ba  ca  rıq  la  rı  na ma  lik abi  tu  ri  yent 
lə  rə ve  ri  lir. Təh  sil alan kur  sant  la  rın 
çölsəh  ra vər  diş  lə  ri  nə və tak  ti  ki bi  lik 
lə  ri  nə üs  tün  lük ve  ril  di  yi üçün on  lar 
elə bi  rin  ci kurs  dan cəb  hə xət  tin  də yer
 lə  şən hər  bi his  sə  lə  rə staj keç  mə  yə 
gön  də  ri  lir  lər. Məq  səd pe  şə prak  ti  ka  sı
 nın ar  tı  rıl  ma  sı və gə  lə  cək xid  mə  ti və 
zi  fə  lə  ri  nin ic  ra  sı ilə əya  ni ta  nış  lıq  dır.

Hər  bi təh  si  lin sə  viy  yə  si  nin tək  mil 
ləş  di  ril  mə  si və ali təh  sil müəs  si  sə  lə 
rin  də ha  zır  la  nan kadr  lar  dan öl  kə  nin 
mü  da  fiəsin  də da  ha sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
olun  ma  sı məq  sə  di ilə müx  tə  lif uni 
ver  si  tet  lər  lə qar  şı  lıq  lı əla  qə ya  ra  dı  la 
raq əmək  daş  lıq hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Mü 
tə  ma  di ola  raq xü  su  si tə  yi  nat  lı təh  sil 
müəs  si  sə  lə  rin  də təd  ris pro  se  si  nin 
plan  laş  dı  rıl  ma  sı  nın, həm  çi  nin təd  ri 
sin və  ziy  yə  ti  nin və dərs  lə  rin ke  çi  ril 
mə  si  nin yox  la  nıl  ma  sı təş  kil olu  nur.

Azər  bay  can Mil  li Elm  lər Aka  de 
mi  ya  sı ilə bir  gə apa  rı  lan la  yi  hə  lər 
əsa  sın  da bə  zi mü  da  fiə tə  yi  nat  lı məh 
sul  lar sı  naq  dan ke  çi  ri  lib və ha  zır  da 
tək  mil  ləş  dir  mə iş  lə  ri da  vam et  di  ri  lir.

Şəx  si he  yə  tin dö  yüş, mə  nə  vipsi 
xo  lo  ji ha  zır  lı  ğı  nın tək  mil  ləş  di  ril  mə 



30     Milli Məclis

si, hər  bi in  ti  za  mın və hü  quq qay  da 
la  rı  nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si də Mü 
da  fiə Na  zir  li  yi rəh  bər  li  yi  nin əsas 
priori  tet  lə  rin  dən  dir.

Mü  ha  ri  bə şə  raitin  də ya  şa  yan bir 
öl  kə üçün ən va  cib mə  qam  lar  dan bi  ri 
or  du  nun şəx  si he  yə  ti  nin və ümu  miy 
yət  lə, və  tən  daş  la  rın sağ  lam mə  nə  vi
psi  xo  lo  ji du  ru  ma, ruh yük  sək  li  yi  nə, 
özü  nəina  ma və və  tən  pər  vər  lik hiss  lə 
ri  nə ha  kim ol  ma  la  rı  dır. Bu gün Azər 
bay  can cə  miy  yə  tin  də, or  du  muz  da  
məhz be  lə bir əh  valru  hiy  yə möv  cud
 dur. Bü  tün bun  la  rın nə  ti  cə  si  dir ki, 
xal  qı  mız or  du  mu  za is  tə  ni  lən dö  yüş 
tap  şı  rı  ğı  nı ye  ri  nə ye  tir  mə  yə qa  dir bir 
qüv  və ki  mi bö  yük inam bəs  lə  yir. 

2016cı ilin ap  rel ayın  da cəb  hə  də 
baş ve  rən gər  gin  lik za  ma  nı yüz  lər  lə, 
min  lər  lə gənc, ey  ni za  man  da, xa  ri  ci 
öl  kə  lər  də ya  şa  yan azər  bay  can  lı və 
tən  daş  la  rı  mız Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  nə 
mü  ra  ciət edə  rək er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  na 
qar  şı dö  yü  şə ha  zır ol  duq  la  rı  nı bil 
dir  di  lər.

Bu dö  yüş ru  hu  nu yük  sək sə  viy 
yə  də sax  la  maq məq  sə  di ilə or  du 
muz  da Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey 
dər Əli  ye  vin zən  gin hə  yat yo  lu və 
fəaliy  yə  ti, döv  lət və or  du qu  ru  cu  lu 

ğu, iq  ti  sa  di is  la  hat  lar, mil  li şüurun 
dir  çə  li  şi, mil  li ideolo  gi  ya  nın in  ki  şa  fı, 
gənc  lə  rin hər  bi və  tən  pər  vər  lik tər  bi
 yə  si və di  gər sa  hə  lər  də  ki si  ya  si ir  si 
də  rin  dən öy  rə  ni  lir və hər  bi qul  luq 
çu  lar ara  sın  da təb  liğ edi  lir. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi
 den  ti, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko 
man  da  nı cə  nab İl  ham Əli  ye  vin döv  lə
 ti  mi  zin müs  tə  qil  li  yi  nin və su  ve  ren  li 
yi  nin qo  ru  nub sax  lan  ma  sı, qüd  rət  lən
 mə  si uğ  run  da apar  dı  ğı da  xi  li və xa  ri  ci 
si  ya  sət, or  du  nun qüd  rət  li bir qüv  və  yə 
çev  ril  mə  si üçün fəaliy  yə  ti, öz xal  qı  na, 
tor  pa  ğı  na mə  həb  bə  ti, əra  zi  lə  ri  mi  zin 
er  mə  ni iş  ğa  lın  dan azad olun  ma  sı na 
mi  nə apar  dı  ğı mü  ba  ri  zə daim təb  liğ 
olu  nur, Azər  bay  can or  du  su  nun qar  şı
 sın  da qoy  du  ğu tap  şı  rıq  lar or  du rəh 
bər  li  yi və şəx  si he  yə  tə çat  dı  rı  lır.

Mü  da  fiə Na  zir  li  yi  nin di  gər döv  lət 
or  qan  la  rı ilə bir  gə təd  bir  lər pla  nı  na 
əsa  sən hər  bi his  sə və xü  su  si tə  yi  nat  lı 
təh  sil müəs  si  sə  lə  rin  də hü  quq qay  da 
la  rı  nın və hər  bi in  ti  za  mın möh  kəm 
lən  di  ril  mə  si, ci  na  yət ha  di  sə  lə  ri  nin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və ara  dan qal  dı  rıl
 ma  sı, in  san hü  quq  la  rı, o cüm  lə  dən 
hər  bi qul  luq  çu  la  rın hü  quq  la  rı  nın mü 
da  fiəsi, elə  cə də mil  limə  nə  vi də  yər  lə

 rin qo  ru  nub sax  la  nıl  ma  sı və in  ki  şa  fı 
nın is  ti  qa  mət  lə  ri, qey  riənə  nə  vi di  ni 
cə  rə  yan  la  rın təb  li  ğa  tı  nın qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı, di  ni ra  di  ka  liz  mə qar  şı mü 
ba  ri  zə və di  gər möv  zu  lar  da yüz  lər  lə 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Priori  tet is  ti  qa  mət  lər  dən bi  ri də 
hər  bi qul  luq  çu  la  rın so  sialməişət şə 
rait  lə  ri  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  dır. Döv 
lə  ti  mi  zin diq  qə  ti və qay  ğı  sı nə  ti  cə  sin 
də son il  lər  də Ba  kı, Gən  cə və Nax  çı 
van  da 1400dək hər  bi qul  luq  çu daimi 
mən  zil  lə, öl  kə  nin müx  tə  lif böl  gə  lə  rin
 də isə 2000dək hər  bi qul  luq  çu xid 
mə  ti mən  zil  lə tə  min olu  nub. Si  lah  lı 
Qüv  və  lə  ri  mi  zin şəx  si he  yə  ti  nin 85 
faizi ye  ni in  şa edi  lən müasir hər  bi şə 
hər  cik  lər  də yer  ləş  di  ri  lib. 

Qı  sa müd  dət  də, xü  su  si  lə cəb  hə  bo 
yu zo  na  da 40dək ye  ni hər  bi şə  hər  cik 
in  şa edi  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib, ha  zır 
da 5 hər  bi his  sə  də ta  mam  la  ma iş  lə  ri 
da  vam et  di  ri  lir. İlin so  nu  na  dək da  ha 
4 ye  ni hər  bi şə  hər  ci  yin in  şa edi  lə  rək 
so  na çat  dı  rıl  ma  sı plan  laş  dı  rı  lır.

Bun  dan əla  və, Ali Baş Ko  man  da 
nın tap  şı  rı  ğı  na əsa  sən ya  xın vaxt  lar 
da da  ha 400dək hər  bi qul  luq  çu  nun 
daimi mən  zil  lə tə  min olun  ma  sı nə 
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zər  də tu  tu  lub.
Sta  sionar və çöl şə  rait  də yer  lə  şən 

hər  bi his  sə  lə  rin, xü  su  si  lə də ön xət  də
 ki böl  mə  lə  rin hər  bi qul  luq  çu  la  rı  nın 
so  sialməişət, əş  yaəm  lak və ər  zaq tə 
mi  na  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı məq  sə  di 
ilə plan  lı su  rət  də mü  va  fiq təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Na 
zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin mü  va  fiq qə  rar  la  rı 
ilə təs  diq edil  miş nor  ma  la  ra və tə  mi 
nat pla  nı  na əsa  sən hər  bi his  sə  lər 
möv  sü  mə uy  ğun əş  ya əm  lak  la  rı ilə 
tam tə  min olu  nub.

Rel  ye  fi  nə gö  rə çə  tin ke  çi  lən əra  zi 
lər və yük  sək dağ  lıq şə  raitin  də yer  lə 
şən hər  bi his  sə  lə  rin şəx  si he  yə  ti kon 
serv  ləş  di  ril  miş mil  li ye  mək  lər  lə tə  min 
edi  lib. İç  mə  li su mən  bə  yi ol  ma  yan 
əra  zi  lər  də yer  lə  şən böl  mə  lər və möv 
qe  lər isə ora  da xid  mət edən və dö  yüş 
növ  bət  çi  li  yi apa  ran hər  bi qul  luq  çu  la 
rın sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı məq  sə  di 
ilə gün ər  zin  də bir nə  fər üçün ye  mək
 lə  rin ha  zır  lan  ma  sı  na 2,5 litr, iç  mək 
üçün yay möv  sü  mün  də 2 litr, qış 
möv  sü  mün  də isə 1 litr qab  laş  dı  rıl  mış 
su ilə tə  min edi  lib. Ey  ni za  man  da, dö 
yüş möv  qe  lə  rin  də  ki post  la  ra su xət  lə

 ri  nin çə  kil  mə  si hə  ya  ta ke  çi  ri  lib.
Hər  bi qul  luq  çu  la  rın və on  la  rın ailə 

üzv  lə  ri  nin sağ  lam  lıq və  ziy  yə  ti  nin qo 
run  ma  sı, xü  su  si  lə ön xət  də yer  lə  şən 
hər  bi his  sə  lər  də tib  bi tə  mi  na  tın müa
sir tə  ləb  lə  rə uy  ğun təş  ki  li və yax  şı  laş
 dı  rıl  ma  sı sa  hə  sin  də komp  leks təd  bir 
lər ic  ra edi  lib. 

Qar  ni  zon  la  rın əra  zi  lə  rin  də po  lik  li 
ni  ka  lar in  şa edi  lib, hər  bi his  sə  lər  də, o 
cüm  lə  dən cəb  hə  bo  yu zo  na  da müasir 
tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən ye  ni ava  dan  lıq 
lar  la təc  hiz olun  muş on  lar  la tibb mən
 tə  qə  si ti  ki  lə  rək is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib.

Cəb  hə  bo  yu zo  na  da müx  tə  lif is  ti  qa
 mət  lər  də müasir tib  bi ava  dan  lıq  la tam 
təc  hiz edil  miş və mü  ha  ri  bə şə  raitin  də 
ix  ti  sas  laş  dı  rıl  mış tib  bi yar  dı  mın gös 
tə  ril  mə  si üçün nə  zər  də tu  tul  muş sta 
sionar və mo  bil səh  ra hos  pi  tal  la  rı və 
səh  ra tibb qrup  la  rı ya  ra  dı  lıb. Ön xət  də 
yer  lə  şən bü  tün hər  bi his  sə  lər zi  reh  li 
am  bu  lans  lar ilə tə  min olu  nub. 

Bir söz  lə, or  du  mu  zun hər  bi po  ten
 sialı  nı güc  lən  dir  mək üçün nə la  zım 
dır  sa, Azər  bay  can döv  lə  ti onu edir. 
Biz mü  ha  ri  bə şə  raitin  də ya  şa  yı  rıq və 
mü  ha  ri  bə şə  raitin  də ya  şa  yan öl  kə, ilk 
növ  bə  də, or  du qu  ru  cu  lu  ğu  na diq  qət 

gös  tər  mə  li  dir. Bu gün Azər  bay  ca  nın 
döv  lət büd  cə  sin  də hər  bi xərc  lər bi 
rin  ci yer  də  dir. Or  du  mu  zun mad  di
tex  ni  ki ba  za  sı  nın möh  kəm  lən  di  ril 
mə  si və si  lah  la  rın mo  dern  ləş  di  ril  mə 
si üçün 2014cü il  dən baş  la  ya  raq hər 
il bu is  ti  qa  mət  də mü  va  fiq təd  bir  lər 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir və bun  dan son  ra da 
döv  lə  ti  mi  zin dəs  tə  yi ilə bu ad  dım  lar 
da  vam et  di  ri  lə  cək  dir.

Məhz bu sə  bəb  dən bu gün tam 
əmin  lik  lə de  yə bi  lə  rik ki, ən müasir 
si  lahsur  sat və dö  yüş va  si  tə  lə  ri ilə təc
 hiz edil  miş, yük  sək və  tən  pər  vər  lik 
ru  hu  na ma  lik, mə  nə  vipsi  xo  lo  ji cə  hət
 dən ha  zır  lıq  lı Azər  bay  can or  du  su Pre
 zi  dent, Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin Ali Baş Ko 
man  da  nı cə  nab İl  ham Əli  ye  vin hər bir 
əm  ri  ni dər  hal və yük  sək pe  şə  kar  lıq  la 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə ha  zır  dır və qa  dir  dir.

Bu əla  mət  dar bay  ram  da mən bir 
da  ha şə  hid  lə  ri  mi  zin xa  ti  rə  si  ni hör  mət 
və eh  ti  ram  la yad edir, on  la  rın va  li 
deyn  lə  ri  ni, ailə  lə  ri  ni, Və  tən uğ  run  da 
sağ  lam  lı  ğı  nı iti  rən dö  yüş  çü  lə  ri  mi  zi, 
ve  te  ran  la  rı, ha  zır  da düş  mən  lə tə  mas 
xət  tin  də, dö  yüş növ  bət  çi  li  yin  də, qa 
ro  vul xid  mə  tin  də, sülh  mə  ram  lı qüv 
və  lə  rin tər  ki  bin  də, öl  kə  mi  zin xa  ri  ci 
döv  lət  lər  də  ki nü  ma  yən  də  lik  lə  rin  də 
xid  mət edən şəx  si he  yə  ti təb  rik edir, 
on  la  ra möh  kəm can sağ  lı  ğı, xoş  bəxt 
lik, ailə səadə  ti və xid  mət  lə  rin  də 
uğur  lar ar  zu  la  yı  ram.

Azər  bay  can or  du  su  nun əl  də et  di  yi 
uğur  la  rın ar  xa  sın  da, heç şüb  hə  siz, öl 
kə Pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko  man  da  nın 
gər  gin əmə  yi və da  vam  lı qay  ğı  sı da 
ya  nır. Bu mü  na  si  bə  ti daim öz üzə  rin 
də hiss edən Azər  bay  can or  du  su  nun 
şəx  si he  yə  ti və öz adım  dan cə  nab Ali 
Baş Ko  man  da  nı yu  bi  ley mü  na  si  bə  ti 
ilə təb  rik edi  rəm. 

Əmin edi  rəm ki, Azər  bay  can or 
du  su  nun bü  tün şəx  si he  yə  ti gös  tə  ri 
lən eti  ma  dı daim doğ  rult  ma  ğa, tor 
paq  la  rı  mı  zı iş  ğal  dan azad edə  rək əra
 zi bü  töv  lü  yü  mü  zü tə  min et  mə  yə tam 
ha  zır  dır. Qə  lə  bə əz  mi ilə xid  mət edən 
or  du  muz xal  qı  mı  zı gə  lə  cək  də də əl  də 
edi  lən uğur  lar və nailiy  yət  lə  ri ilə 
daim se  vin  di  rə  cək.
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ci  na  yət fəaliy  yə  tin  dən əl  də edi  lən 
gə  lir  lə  rin le  qal  laş  dı  rıl  ma  sı  na, ax  ta  rı 
şı  na, həb  si  nə, mü  sa  di  rə  si  nə və ter 
ror  çu  lu  ğun ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nə 
dair Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın kon  ven  si  ya  sı 
di  gər hü  qu  qa  zidd əməl  lər  lə bə  ra  bər 
in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də də 
tə  rəf  daş öl  kə  lər  lə bir  gə fəaliy  yət gös
 tər  mək üçün ye  ni im  kan  lar açır. Öl 
kə baş  çı  sı  nın sə  rən  ca  mı ilə təs  diq 
edil  miş “Azər  bay  can gənc  li  yi 2017
2021ci il  lər  də” Döv  lət Proq  ra  mın  da 
gənc  lə  rin in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba
 ri  zə  də mə  lu  mat  lılıq sə  viy  yə  si  nin ar 
tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı nə  zər  də tu  tul  muş 
sil  si  lə təd  bir  lə  rin ic  ra  sı  na baş  la  nıl 
mış  dır. So  sial şə  bə  kə  lər  də ic  ti  mai 
mə  nə  viy  ya  ta zidd, ye  ni  yet  mə  lə  rin 
tər  bi  yə  si  ni və psi  xo  lo  ji du  ru  mu  nu 
po  zan ma  te  rial  la  rın ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı gənc  lə  rin mə  nə 
vi cə  hət  dən sağ  lam in  ki  şa  fı, hü  quq 
və mə  na  fe  lə  ri  nin tə  min edil  mə  si sa 
hə  sin  də iza  hat və tər  bi  yə  vi iş  lə  rin 
güc  lən  di  ril  mə  si  nin ic  ti  mai  tə  sir və 
hü  qu  qi mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri  nin gö 
rül  mə  si  ni eh  ti  va edən nor  ma  tiv akt 
la  rın la  yi  hə  lə  ri ha  zır  la  na  raq aidiy  yə
 ti üz  rə ar  tıq təq  dim edil  miş  dir”. 

Azər  bay  ca  nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə üz  rə mil  li koor  di  na  to  ru 
diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, in  san al  ve  ri  nin 
qur  ban  la  rı  nı göz  lə  yən təh  lü  kə, kri 
mi  nal şə  bə  kə  nin is  ti  fa  də et  di  yi me 
tod  lar, döv  lət tə  rə  fin  dən tə  min edi 
lən mü  da  fiə üsul  la  rı, bü  töv  lük  də 
əha  li  nin in  san al  ve  ri  nin ris  ki  nin 
azal  dıl  ma  sı  na yö  nəl  dil  miş mə  lu  mat
 lan  dır  ma işi də da  vam et  di  ril  miş  dir. 
Or  ta ümum  təh  sil mək  təb  lə  ri  nin yu 
xa  rı si  nif  lə  ri  nin 80 min  dən çox şa  gir
 di və va  li  deyn  lər  lə uşaq  la  rın in  san 
al  ve  rin  dən mü  da  fiə mə  sə  lə  lə  ri mü 
za  ki  rə olun  muş, bu təd  bir  lər  də Hey
 dər Əli  yev Fon  du  nun tə  şəb  bü  sü və 
ma  liy  yə dəs  tə  yi ilə bir ne  çə film çə 
ki  lib nü  ma  yiş et  di  ril  miş  dir:“Ana  lo  ji  
gö  rüş  lər həm  çi  nin bir sı  ra uni  ver  si 
tet  lə  rin ali və or  ta ix  ti  sas təh  si  li 
müəs  si  sə  lə  ri  nin tə  lə  bə  lə  ri ilə də ke  çi
 ril  miş  dir. Əv  vəl  ki il  lər  də ol  du  ğu ki 
mi, təb  li  ğat işi  nin təş  ki  lin  də özün  də 

45 ic  ti  mai qu  ru  mu bir  ləş  di  rən qey  ri
hö  ku  mət təş  ki  la  tı  nın kol  li  zi  ya  sı  nın, 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti ins  ti  tut  la  rı  nın və 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin bö 
yük ro  lu ol  muş və bu sa  hə  də tə  şəb 
büs  kar  lı  ğı ilə fərq  lə  nən 15 ic  ti  mai 
qu  rum Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi tə  rə  fin 
dən mü  ka  fat  lan  dı  rıl  mış  dır. On  la  rın 
təq  dim et  di  yi ümu  mi də  yə  ri 104 
min ma  nat olan 16 la  yi  hə isə Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti ya 
nın  da Qey  riHö  ku  mət Təş  ki  lat  la  rı  na 
Döv  lət Dəs  tə  yi Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən 
ma  liy  yə  ləş  di  ril  miş  dir. Ey  ni za  man 
da, hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı əmək
 daş  la  rı  nın pro  fes  sional ha  zır  lı  ğı işi 
nə ye  ni me  yar  lar  la ya  na  şıl  ma  sı  nın, 
tə  limtəh  sil sis  te  mi  nin ef  fek  tiv  li  yi 
nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın zə  ru  ri  li  yi nə  zə  rə 
alı  na  raq in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba 
ri  zə  ni və so  sial reabi  li  ta  si  ya  nı hə  ya  ta 
ke  çi  rən döv  lət or  qan  la  rı iş  çi  lə  ri və 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin nü  ma  yən  də 
lə  ri üçün xü  su  si təd  bir kurs  la  rı təş  kil 
olun  muş  dur”. 

Mü  va  fiq po  lis qu  ru  mu  nun əmək
 daş  la  rı  nın 11 xa  ri  ci döv  lət  də və öl  kə
 miz  də ke  çi  ri  lən 48 konf  rans, se  mi  nar 
və tə  lim  lər  də iş  ti  rak et  di  yi  ni, bir sı  ra 
bey  nəl  xalq tre  ninq  lə  rə cəlb edil  di  yi 
ni de  yən V.Ey  va  zov vur  ğu  la  yıb ki,  
in  san al  ve  ri ilə bağ  lı möv  zu  la  rın təd
 ri  si Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi  nin, Döv  lət 
Göm  rük Ko  mi  tə  si  nin, Döv  lət Sər 
həd Xid  mə  ti  nin, Döv  lət Miq  ra  si  ya 
Xid  mə  ti  nin tə  limtəd  ris mər  kəz  lə 
rin  də də da  vam et  di  ri  lə  rək hə  min 
qu  rum  lar  da təh  sil alan  lar və iş  lə 
yən  lər üçün xü  su  si kurs  lar da təş  kil 
edil  miş  dir. 

Sə  hiy  yə, so  sial mü  da  fiə sa  hə  lə  ri 
nin və  or  ta ümum  təh  sil müəs  si  sə  lə
 ri  nin iş  çi  lə  ri  nin in  san al  ve  ri  nin qur 
ban  la  rı  na tib  bi və psi  xo  lo  ji yar  dım, 
on  la  rın so  sial reabi  li  ta  si  ya  sı möv  zu 
la  rın  da tə  lim  də və də  yir  mi ma  sa  lar 
da iş  ti  rak et  di  yi  ni de  yən Azər  bay  ca
 nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
üz  rə mil  li koor  di  na  to  ru bil  di  rib ki, 
xa  ri  ci və yer  li eks  pert  lər  lə bir  gə 2 
min  dən ar  tıq sa  hib  ka  rın  cəlb edil 
mə  si ilə ke  çi  ril  miş tre  ninq  lər  də isə 

in  san al  ve  ri qur  ban  la  rı  nın  in  teq  ra  si
 ya  sı mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə olu  nub, 
po  ten  sial qur  ban  la  rın işə gö  tü  rül 
mə  si ilə bağ  lı təş  vi  qat apa  rıl  mış  dır. 
Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, qur  ban  lar üçün 
xü  su  si müəs  si  sə  lə  rin mü  tə  xəs  sis  lə  ri
 nə pe  şə  kar tib  bi, psi  xo  lo  ji və di  gər 
yar  dım  la  rın gös  tə  ril  mə  si  nin əsas  la  rı 
öy  rə  dil  miş  dir. İn  san al  ve  ri ilə bağ  lı 
ək  sər ci  na  yət  lə  rin tran  sa  rat xa  rak  ter 
da  şı  ma  sı nə  zə  rə alı  na  raq he  sa  bat 
döv  rün  də xa  ri  ci tə  rəf  daş  lar və təş  ki
 lat  lar  la qar  şı  lıq  lı əla  qə  lər, in  for  ma  si 
ya mü  ba  di  lə  si diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  nıl  mış  dır. Azər  bay  can  da in  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də əl  də olu 
nan tə  rəq  qi, əmək  daş  lı  ğın pers  pek 
tiv  lə  ri, bir  gə la  yi  hə  lə  rin əha  tə dairə 
si  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si ötən il Ame 
ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı  nın öl  kə  miz  də
 ki sə  fir  li  yi  nin, bey  nəl  xalq miq  ra  si  ya 
təş  ki  la  tı  nın, miq  ra  si  ya  si  ya  sə  ti  nin  
in  ki  şa  fı üz  rə bey  nəl  xalq mər  kə  zin 
təm  sil  çi  lə  ri ilə gö  rüş  lər  də ət  raf  lı mü 
za  ki  rə edil  miş  dir:“Tə  yi  nat öl  kə  lə  rin
 dən olan Tür  ki  yə və İran İs  lam Res 
pub  li  ka  sı  nın, Bir  ləş  miş Ərəb Əmir 
lik  lə  ri  nin aidiy  yə  ti döv  lət or  qan  la  rı 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin öl  kə  mi  zə sə  fə  ri 
za  ma  nı mə  lu  mat mü  ba  di  lə  si  nin in 
ten  siv  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, ax  ta  rı  şı elan 
edil  miş təq  sir  lən  di  ri  lən şəxs  lə  rin 
ekst  ra  di  si  ya  sı və baş  qa va  cib mə  sə 
lə  lər ət  ra  fın  da ge  niş mü  za  ki  rə  lər 
apa  rıl  mış  dır. Ümu  mən xa  ri  ci həm 
kar  lar  la ya  ra  dıl  mış sə  mə  rə  li əmək 
daş  lıq əla  qə  lə  ri, xü  su  si  lə müs  tə  qil  lik 
il  lə  rin  də Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi  nin 
40a ya  xın öl  kə  nin aidiy  yə  ti döv  lət 
st  ruk  tur  la  rı ilə im  za  la  dı  ğı 100dən 
çox mü  qa  vi  lə in  san al  ve  ri  nin qur  ba 
nı olan Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 
di  gər döv  lət  lər  lə ye  ri  nin ope  ra  tiv 
müəy  yən edil  mə  sin  də hə  min ci  na 
yət  lər tö  rə  dil  mə  si haq  qın  da mə  lu 
mat  la  rın top  la  nıl  ma  sın  da ra  zı  laş  dı 
rıl  mış təd  bir  lə  rin ke  çi  ril  mə  sin  də real 
nə  ti  cə  lər ver  mək  də  dir. Bu  nun  la ya 
na  şı bir sı  ra mö  tə  bər bey  nəl  xalq qu 
rum  lar, o cüm  lə  dən BMT, ATƏT, 
Av  ro  pa Şu  ra  sı, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, bey  nəl  xalq 

FƏALİYYƏT

Vilayət Eyvazov:
“Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə 

üzrə milli fəaliyyət planında təsbit edilmiş bütün 
tədbirlər 2017-ci ildə tam yerinə yetirilib”

V.Ey  va  zov diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, 
XXI əs  rin təh  did  lə  rin  dən he  sab edi 
lən in  san al  ve  ri ilə mü  ba  ri  zə  də dün 
ya bir  li  yi  nin səy  lə  ri prob  le  min qlo 
bal  lı  ğı ba  xı  mın  dan ötən il da  ha da 
güc  lən  di  ri  lib və əv  vəl  ki il  lər  lə mü 
qa  yi  sə  də da  ha çox  14897 min fakt 

və 66520 qur  ban müəy  yən edi  lə  rək 
məh  kə  mə  lər tə  rə  fin  dən təq  sir  kar 
şəxs  lər ba  rə  sin  də 9071 it  ti  ham hök 
mü çı  xa  rı  lıb. Ümum  bə  şə  ri də  yər  lə  rə 
sa  diq  lik nü  ma  yiş et  di  rən Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sın  da in  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də mil  li fəaliy  yət pla

 nın  da təs  bit edil  miş bü  tün təd  bir  lə 
rin mər  kə  zi və yer  li ic  ra ha  ki  miy  yə  ti 
or  qan  la  rı  nın, Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Ali Məh  kə  mə  si  nin, Baş Pro 
ku  ror  lu  ğun, Om  buds  man tə  si  sa  tı 
nın və Mət  buat Şu  ra  sı  nın iş  ti  ra  kı ilə 
2017ci il  də tam ye  ri  nə ye  ti  ril  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  ran V.Ey  va  zov əla  və 
edib ki, qlo  bal ça  ğı  rış  la  ra ca  vab ve 
rən qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın for  ma 
laş  dı  rıl  ma  sı üz  rə he  sa  bat ilin  də da 
vam et  di  ri  lən iş  lər sö  zü  ge  dən ci  na 
yət  lər  lə mü  ba  ri  zə  də əhə  miy  yət  li ol 
muş  dur:“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın qa  nu  nu ilə ra  ti  fi  ka  si  ya edil  miş 

Mil  li Məc  li  sin ma  yın 4də ke  çi  ri  lən ple  nar ic  la  sın  da Azər 
bay  ca  nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə mil  li koor  di  na 
to  ru, da  xi  li iş  lər na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni, po  lis ge  ne  ralley 
te  nan  tı Vi  la  yət Ey  va  zov il  lik mə  lu  ma  tı təq  dim edib.
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ci  na  yət fəaliy  yə  tin  dən əl  də edi  lən 
gə  lir  lə  rin le  qal  laş  dı  rıl  ma  sı  na, ax  ta  rı 
şı  na, həb  si  nə, mü  sa  di  rə  si  nə və ter 
ror  çu  lu  ğun ma  liy  yə  ləş  di  ril  mə  si  nə 
dair Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın kon  ven  si  ya  sı 
di  gər hü  qu  qa  zidd əməl  lər  lə bə  ra  bər 
in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də də 
tə  rəf  daş öl  kə  lər  lə bir  gə fəaliy  yət gös
 tər  mək üçün ye  ni im  kan  lar açır. Öl 
kə baş  çı  sı  nın sə  rən  ca  mı ilə təs  diq 
edil  miş “Azər  bay  can gənc  li  yi 2017
2021ci il  lər  də” Döv  lət Proq  ra  mın  da 
gənc  lə  rin in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba
 ri  zə  də mə  lu  mat  lılıq sə  viy  yə  si  nin ar 
tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı nə  zər  də tu  tul  muş 
sil  si  lə təd  bir  lə  rin ic  ra  sı  na baş  la  nıl 
mış  dır. So  sial şə  bə  kə  lər  də ic  ti  mai 
mə  nə  viy  ya  ta zidd, ye  ni  yet  mə  lə  rin 
tər  bi  yə  si  ni və psi  xo  lo  ji du  ru  mu  nu 
po  zan ma  te  rial  la  rın ya  yıl  ma  sı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı gənc  lə  rin mə  nə 
vi cə  hət  dən sağ  lam in  ki  şa  fı, hü  quq 
və mə  na  fe  lə  ri  nin tə  min edil  mə  si sa 
hə  sin  də iza  hat və tər  bi  yə  vi iş  lə  rin 
güc  lən  di  ril  mə  si  nin ic  ti  mai  tə  sir və 
hü  qu  qi mə  su  liy  yət təd  bir  lə  ri  nin gö 
rül  mə  si  ni eh  ti  va edən nor  ma  tiv akt 
la  rın la  yi  hə  lə  ri ha  zır  la  na  raq aidiy  yə
 ti üz  rə ar  tıq təq  dim edil  miş  dir”. 

Azər  bay  ca  nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə üz  rə mil  li koor  di  na  to  ru 
diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, in  san al  ve  ri  nin 
qur  ban  la  rı  nı göz  lə  yən təh  lü  kə, kri 
mi  nal şə  bə  kə  nin is  ti  fa  də et  di  yi me 
tod  lar, döv  lət tə  rə  fin  dən tə  min edi 
lən mü  da  fiə üsul  la  rı, bü  töv  lük  də 
əha  li  nin in  san al  ve  ri  nin ris  ki  nin 
azal  dıl  ma  sı  na yö  nəl  dil  miş mə  lu  mat
 lan  dır  ma işi də da  vam et  di  ril  miş  dir. 
Or  ta ümum  təh  sil mək  təb  lə  ri  nin yu 
xa  rı si  nif  lə  ri  nin 80 min  dən çox şa  gir
 di və va  li  deyn  lər  lə uşaq  la  rın in  san 
al  ve  rin  dən mü  da  fiə mə  sə  lə  lə  ri mü 
za  ki  rə olun  muş, bu təd  bir  lər  də Hey
 dər Əli  yev Fon  du  nun tə  şəb  bü  sü və 
ma  liy  yə dəs  tə  yi ilə bir ne  çə film çə 
ki  lib nü  ma  yiş et  di  ril  miş  dir:“Ana  lo  ji  
gö  rüş  lər həm  çi  nin bir sı  ra uni  ver  si 
tet  lə  rin ali və or  ta ix  ti  sas təh  si  li 
müəs  si  sə  lə  ri  nin tə  lə  bə  lə  ri ilə də ke  çi
 ril  miş  dir. Əv  vəl  ki il  lər  də ol  du  ğu ki 
mi, təb  li  ğat işi  nin təş  ki  lin  də özün  də 

45 ic  ti  mai qu  ru  mu bir  ləş  di  rən qey  ri
hö  ku  mət təş  ki  la  tı  nın kol  li  zi  ya  sı  nın, 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti ins  ti  tut  la  rı  nın və 
küt  lə  vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri  nin bö 
yük ro  lu ol  muş və bu sa  hə  də tə  şəb 
büs  kar  lı  ğı ilə fərq  lə  nən 15 ic  ti  mai 
qu  rum Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi tə  rə  fin 
dən mü  ka  fat  lan  dı  rıl  mış  dır. On  la  rın 
təq  dim et  di  yi ümu  mi də  yə  ri 104 
min ma  nat olan 16 la  yi  hə isə Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti ya 
nın  da Qey  riHö  ku  mət Təş  ki  lat  la  rı  na 
Döv  lət Dəs  tə  yi Şu  ra  sı tə  rə  fin  dən 
ma  liy  yə  ləş  di  ril  miş  dir. Ey  ni za  man 
da, hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı əmək
 daş  la  rı  nın pro  fes  sional ha  zır  lı  ğı işi 
nə ye  ni me  yar  lar  la ya  na  şıl  ma  sı  nın, 
tə  limtəh  sil sis  te  mi  nin ef  fek  tiv  li  yi 
nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın zə  ru  ri  li  yi nə  zə  rə 
alı  na  raq in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba 
ri  zə  ni və so  sial reabi  li  ta  si  ya  nı hə  ya  ta 
ke  çi  rən döv  lət or  qan  la  rı iş  çi  lə  ri və 
və  tən  daş cə  miy  yə  ti  nin nü  ma  yən  də 
lə  ri üçün xü  su  si təd  bir kurs  la  rı təş  kil 
olun  muş  dur”. 

Mü  va  fiq po  lis qu  ru  mu  nun əmək
 daş  la  rı  nın 11 xa  ri  ci döv  lət  də və öl  kə
 miz  də ke  çi  ri  lən 48 konf  rans, se  mi  nar 
və tə  lim  lər  də iş  ti  rak et  di  yi  ni, bir sı  ra 
bey  nəl  xalq tre  ninq  lə  rə cəlb edil  di  yi 
ni de  yən V.Ey  va  zov vur  ğu  la  yıb ki,  
in  san al  ve  ri ilə bağ  lı möv  zu  la  rın təd
 ri  si Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi  nin, Döv  lət 
Göm  rük Ko  mi  tə  si  nin, Döv  lət Sər 
həd Xid  mə  ti  nin, Döv  lət Miq  ra  si  ya 
Xid  mə  ti  nin tə  limtəd  ris mər  kəz  lə 
rin  də də da  vam et  di  ri  lə  rək hə  min 
qu  rum  lar  da təh  sil alan  lar və iş  lə 
yən  lər üçün xü  su  si kurs  lar da təş  kil 
edil  miş  dir. 

Sə  hiy  yə, so  sial mü  da  fiə sa  hə  lə  ri 
nin və  or  ta ümum  təh  sil müəs  si  sə  lə
 ri  nin iş  çi  lə  ri  nin in  san al  ve  ri  nin qur 
ban  la  rı  na tib  bi və psi  xo  lo  ji yar  dım, 
on  la  rın so  sial reabi  li  ta  si  ya  sı möv  zu 
la  rın  da tə  lim  də və də  yir  mi ma  sa  lar 
da iş  ti  rak et  di  yi  ni de  yən Azər  bay  ca
 nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə 
üz  rə mil  li koor  di  na  to  ru bil  di  rib ki, 
xa  ri  ci və yer  li eks  pert  lər  lə bir  gə 2 
min  dən ar  tıq sa  hib  ka  rın  cəlb edil 
mə  si ilə ke  çi  ril  miş tre  ninq  lər  də isə 

in  san al  ve  ri qur  ban  la  rı  nın  in  teq  ra  si
 ya  sı mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə olu  nub, 
po  ten  sial qur  ban  la  rın işə gö  tü  rül 
mə  si ilə bağ  lı təş  vi  qat apa  rıl  mış  dır. 
Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, qur  ban  lar üçün 
xü  su  si müəs  si  sə  lə  rin mü  tə  xəs  sis  lə  ri
 nə pe  şə  kar tib  bi, psi  xo  lo  ji və di  gər 
yar  dım  la  rın gös  tə  ril  mə  si  nin əsas  la  rı 
öy  rə  dil  miş  dir. İn  san al  ve  ri ilə bağ  lı 
ək  sər ci  na  yət  lə  rin tran  sa  rat xa  rak  ter 
da  şı  ma  sı nə  zə  rə alı  na  raq he  sa  bat 
döv  rün  də xa  ri  ci tə  rəf  daş  lar və təş  ki
 lat  lar  la qar  şı  lıq  lı əla  qə  lər, in  for  ma  si 
ya mü  ba  di  lə  si diq  qət mər  kə  zin  də 
sax  la  nıl  mış  dır. Azər  bay  can  da in  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  də əl  də olu 
nan tə  rəq  qi, əmək  daş  lı  ğın pers  pek 
tiv  lə  ri, bir  gə la  yi  hə  lə  rin əha  tə dairə 
si  nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si ötən il Ame 
ri  ka Bir  ləş  miş Ştat  la  rı  nın öl  kə  miz  də
 ki sə  fir  li  yi  nin, bey  nəl  xalq miq  ra  si  ya 
təş  ki  la  tı  nın, miq  ra  si  ya  si  ya  sə  ti  nin  
in  ki  şa  fı üz  rə bey  nəl  xalq mər  kə  zin 
təm  sil  çi  lə  ri ilə gö  rüş  lər  də ət  raf  lı mü 
za  ki  rə edil  miş  dir:“Tə  yi  nat öl  kə  lə  rin
 dən olan Tür  ki  yə və İran İs  lam Res 
pub  li  ka  sı  nın, Bir  ləş  miş Ərəb Əmir 
lik  lə  ri  nin aidiy  yə  ti döv  lət or  qan  la  rı 
nü  ma  yən  də  lə  ri  nin öl  kə  mi  zə sə  fə  ri 
za  ma  nı mə  lu  mat mü  ba  di  lə  si  nin in 
ten  siv  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, ax  ta  rı  şı elan 
edil  miş təq  sir  lən  di  ri  lən şəxs  lə  rin 
ekst  ra  di  si  ya  sı və baş  qa va  cib mə  sə 
lə  lər ət  ra  fın  da ge  niş mü  za  ki  rə  lər 
apa  rıl  mış  dır. Ümu  mən xa  ri  ci həm 
kar  lar  la ya  ra  dıl  mış sə  mə  rə  li əmək 
daş  lıq əla  qə  lə  ri, xü  su  si  lə müs  tə  qil  lik 
il  lə  rin  də Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi  nin 
40a ya  xın öl  kə  nin aidiy  yə  ti döv  lət 
st  ruk  tur  la  rı ilə im  za  la  dı  ğı 100dən 
çox mü  qa  vi  lə in  san al  ve  ri  nin qur  ba 
nı olan Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın 
di  gər döv  lət  lər  lə ye  ri  nin ope  ra  tiv 
müəy  yən edil  mə  sin  də hə  min ci  na 
yət  lər tö  rə  dil  mə  si haq  qın  da mə  lu 
mat  la  rın top  la  nıl  ma  sın  da ra  zı  laş  dı 
rıl  mış təd  bir  lə  rin ke  çi  ril  mə  sin  də real 
nə  ti  cə  lər ver  mək  də  dir. Bu  nun  la ya 
na  şı bir sı  ra mö  tə  bər bey  nəl  xalq qu 
rum  lar, o cüm  lə  dən BMT, ATƏT, 
Av  ro  pa Şu  ra  sı, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, bey  nəl  xalq 

FƏALİYYƏT

Vilayət Eyvazov:
“Azərbaycanda insan alverinə qarşı mübarizə 

üzrə milli fəaliyyət planında təsbit edilmiş bütün 
tədbirlər 2017-ci ildə tam yerinə yetirilib”

V.Ey  va  zov diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, 
XXI əs  rin təh  did  lə  rin  dən he  sab edi 
lən in  san al  ve  ri ilə mü  ba  ri  zə  də dün 
ya bir  li  yi  nin səy  lə  ri prob  le  min qlo 
bal  lı  ğı ba  xı  mın  dan ötən il da  ha da 
güc  lən  di  ri  lib və əv  vəl  ki il  lər  lə mü 
qa  yi  sə  də da  ha çox  14897 min fakt 

və 66520 qur  ban müəy  yən edi  lə  rək 
məh  kə  mə  lər tə  rə  fin  dən təq  sir  kar 
şəxs  lər ba  rə  sin  də 9071 it  ti  ham hök 
mü çı  xa  rı  lıb. Ümum  bə  şə  ri də  yər  lə  rə 
sa  diq  lik nü  ma  yiş et  di  rən Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sın  da in  san al  ve  ri  nə 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də mil  li fəaliy  yət pla

 nın  da təs  bit edil  miş bü  tün təd  bir  lə 
rin mər  kə  zi və yer  li ic  ra ha  ki  miy  yə  ti 
or  qan  la  rı  nın, Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Ali Məh  kə  mə  si  nin, Baş Pro 
ku  ror  lu  ğun, Om  buds  man tə  si  sa  tı 
nın və Mət  buat Şu  ra  sı  nın iş  ti  ra  kı ilə 
2017ci il  də tam ye  ri  nə ye  ti  ril  di  yi  ni 
diq  qə  tə çat  dı  ran V.Ey  va  zov əla  və 
edib ki, qlo  bal ça  ğı  rış  la  ra ca  vab ve 
rən qa  nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı  nın for  ma 
laş  dı  rıl  ma  sı üz  rə he  sa  bat ilin  də da 
vam et  di  ri  lən iş  lər sö  zü  ge  dən ci  na 
yət  lər  lə mü  ba  ri  zə  də əhə  miy  yət  li ol 
muş  dur:“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın qa  nu  nu ilə ra  ti  fi  ka  si  ya edil  miş 

Mil  li Məc  li  sin ma  yın 4də ke  çi  ri  lən ple  nar ic  la  sın  da Azər 
bay  ca  nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə mil  li koor  di  na 
to  ru, da  xi  li iş  lər na  zi  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni, po  lis ge  ne  ralley 
te  nan  tı Vi  la  yət Ey  va  zov il  lik mə  lu  ma  tı təq  dim edib.
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su  liy  yə  ti  nə ve  ril  mə  si sa  hə  sin  də 
fəaliy  yət də məq  səd  yön  lü xa  rak  ter 
da  şı  mış  dır. Hə  ya  ta ke  çi  ril  miş əmə 
liy  yatax  ta  rış təd  bir  lə  ri ilə 142 in  san 
al  ve  ri, 6 məc  bu  ri əmək ci  na  yə  ti, ha 
be  lə in  san al  ve  ri məq  sə  di ilə sə  nəd 
lər  lə, qa  nun  suz hə  rə  kət  lər  lə əla  qə 
dar 26 fakt aş  kar  lan  mış, 17 nə  fər  dən 
iba  rət 8 ci  na  yət  kar qrup zə  rər  siz  ləş 
di  ril  miş  dir. İn  san al  ve  ri və məc  bu  ri 
əmək fakt  la  rı  na gö  rə baş  la  nıl  mış ci 
na  yət iş  lə  rin  dən 28nin is  tin  ta  qı ta 
mam  la  na  raq 33 şəxs ba  rə  sin  də məh
 kə  mə  lər tə  rə  fin  dən it  ti  ham hökm  lə  ri 
çı  xa  rıl  mış  dır. Müəy  yən edil  miş 71 
qur  ban  dan 68i Azər  bay  can Res  pub
 li  ka  sı, 3ü xa  ri  ci öl  kə və  tən  da  şı ol 
muş  dur. On  lar  dan 65i mü  vəq  qə  ti 
sı  ğı  na  ca  ğa yer  ləş  di  ri  lə  rək, hər bi  ri  nə 
tib  bi, psi  xo  lo  ji, hü  qu  qi yar  dım  lar 
gös  tə  ril  miş və 400 ma  nat məb  lə  ğin 
də bir  də  fə  lik müavi  nət ödə  nil  miş 
dir. Bü  töv  lük  də 68  qur  ba  nın so  sial 
xid  mət  lər  lə əha  tə olun  ma  sı üçün 
qey  rihö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı  na və in 
san al  ve  ri qur  ban  la  rı  nın yar  dım 
mər  kə  zi  nə is  ti  qa  mət  lən  di  ril  miş, 21 
nə  fə  ri iş  lə tə  min edil  miş, 6 nə  fə  ri pe 
şə kur  su  na gön  də  ril  miş, ha  be  lə 55 
nə  fə  ri son  ra  dan ailə  lə  ri  nə qay  ta  rıl 
mış  dır. 

Qur  ban  la  rın öv  lad  la  rı da diq  qət 
mər  kə  zin  də sax  la  nı  la  raq, 15 uşaq 
mək  tə  bə  qə  dər təh  sil proq  ra  mı  na yö 
nəl  dil  miş, 11nin ata  lı  ğı müəy  yən 
edi  lə  rək ali  ment  lə tə  min olu  ma  sın 
da, 9na isə aidiy  yə  ti sə  nəd  lə  rin alın
 ma  sın  da kö  mək  lik gös  tə  ril  miş  dir. 
Xa  ri  ci öl  kə  lər  də əmək fəaliy  yə  ti, təh
 sil, əc  nə  bi  lər  lə ni  kah, məişət zo  ra  kı 
lı  ğı, miq  rant  la  rın mü  vəq  qə  ti qey  diy
 ya  tı, öv  lad  lı  ğa gö  tür  mə və di  gər mə 
sə  lə  lər  lə bağ  lı “Qay  nar xətt” te  le  fon 
xid  mə  ti  nə da  xil ol  muş 9 mi  nə ya  xın 
mü  ra  ciət araş  dı  rı  la  raq, qa  nu  nauy 
ğun öl  çü  lər gö  tü  rül  müş, tə  şəb  büs 
kar  la  ra zə  ru  ri izah  lar ve  ril  miş  dir”.  

İn  san al  ve  ri  nin nar  ko  tik va  si  tə  lə 
rin və sax  ta məh  sul  la  rın qa  nun  suz 
döv  riy  yə  sin  dən son  ra kri  mi  nal biz 
ne  sin ən mən  fəət  li növ  lə  rin  dən bi  ri 
he  sab olun  du  ğu  nu de  yən V.Ey  va 

zov  il ər  zin  də bu növ ci  na  yət  lər  dən 
da  xil olan gə  li  rin məb  lə  ği  nin 32 mil
 yard dol  lar təş  kil et  di  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. Hər il bö  yük ək  sə  riy  yə  ti  ni 
qa  dın  lar və uşaq  lar təş  kil edən təq  ri
 bən 2,5 mil  yon şəx  sin in  san al  ve  ri 
nin qur  ba  nı  na çev  ril  di  yi, on  la  rın 
cin  si is  tis  mar, məc  bu  ri əmək, di  lən 
çi  lik, məişət kö  lə  li  yi, or  qan transp 
lan  ta  si  ya  sı ki  mi növ  lə  ri  nə mə  ruz 
qal  dı  ğı  nı bil  di  rib. Onun söz  lə  ri  nə 
gö  rə, in  san al  ve  ri ilə məc  bu  ri əmək 
prob  le  mi  nin gü  nü  mü  zün real  lı  ğı  na 
çev  ril  di  yi müasir dün  ya  da Azər  bay
 can da öz po  ten  sialın  dan mak  si 
mum is  ti  fa  də edə  rək hə  min təh  lü  kə
 lə  ri qa  baq  la  maq, on  la  ra adek  vat 
reak  si  ya ver  mək üçün da  vam  lı təd 
bir  lər gö  rür:“Xü  su  sən öl  kə  miz  də in 
san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  nin hü 
qu  qi müs  tə  vi  də apa  rıl  ma  sı  nın baş 
lan  ğı  cı  nın qo  yul  du  ğu 2003cü il  dən 
son  ra  kı 15 il  də  bu hü  qu  qa  zidd 
əməl  lə  rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, ci  na 
yət təd  bi  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si, qur  ban  la  rın mü  da 
fiəsi, öl  kə  də ümum  da  xi  li və bey  nəl 
xalq əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də bö  yük bir fəaliy  yət or 
ta  ya qo  yul  muş  dur. Mil  li qa  nun  ve  ri 

ci  lik akt  la  rı və kon  sep  si  ya  lar nə  zər 
də tu  tu  la  raq bey  nəl  xalq kri  mi  nal 
şə  bə  kə  lə  rin öl  kə  miz  də fəaliy  yət gös
 tər  mə  si  nin  qar  şı  sı qə  tiy  yət  lə alın 
mış, sö  zü  ge  dən ci  na  yət  lə  rin təş  ki  lat
 çı  la  rı  nın, ic  ra  çı  la  rı  nın və on  lar  la əla 
qə  li şəxs  lə  rin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si 
üçün la  zı  mi təd  bir  lər gö  rül  müş və 
bu gün də sis  tem  li şə  kil  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Ha  zır  da in  san al  ve  ri  nə qar 
şı mü  ba  ri  zə  də əl  də olun  muş müs  bət 
nə  ti  cə  lə  rin qo  ru  nub sax  lan  ma  sı və 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, mü  va  fiq is  ti  qa 
mət  də maarif  lən  dir  mə işi  nin da  ha 
məq  səd  li apa  rıl  ma  sı, və  tən  daş cə 
miy  yə  ti ins  ti  tut  la  rı ilə əla  qə  li fəaliy 
yə  tin güc  lən  di  ril  mə  si, hü  qu  qi me  xa
 nizm  lə  rin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, kadr 
la  rın pe  şə  kar  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, əmə
 liy  yat po  ten  sialı  nın, bey  nəl  xalq mü 
na  si  bət  lə  rin ye  ni key  fiy  yət sə  viy  yə 
si  nə yük  səl  dil  mə  si və di  gər mü  hüm 
və  zi  fə  lər Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın qa  nun  la  rı  na, döv  lət baş  çı  sı  nın 
fər  man və sə  rən  cam  la  rı  na, öl  kə  mi 
zin xa  ri  ci öh  də  lik  lə  ri  nə uy  ğun ar  dı 
cıl  lıq  la da  vam et  di  ri  lir və bü  tün bu 
iş  lər  də öl  kə rəh  bər  li  yi, şəx  sən cə  nab 
Pre  zi  den  tin ol  duq  ca va  cib dəs  tə  yi 
hər za  man hiss olu  nur”.

FƏALİYYƏT

miq  ra  si  ya və di  gər təş  ki  lat  lar  la bir  gə 
gö  rül  müş iş  lə  rin bö  yük bir his  sə  si 
məhz in  san al  ve  ri prob  lem  lə  ri ilə 
bağ  lı ol  muş  dur. Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
mü  va  fiq kon  ven  si  ya  sın  dan irə  li gə 
lən öh  də  lik  lə  rin ic  ra və  ziy  yə  ti  nin 
ye  rin  də öy  rə  nil  mə  si üçün  bu təş  ki 
la  tın eks  pert  lər qru  pu ötən il öl  kə 
mi  zə sə  fər edə  rək hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lər və tə  lim  lər haq  qın  da ye  rin
 də ta  nış ol  muş  lar. İn  san al  ve  ri ilə 
mü  ba  ri  zə  də əmək  daş  lı  ğın in  ki  şaf et 
di  ril  mə  si  nə ye  ni im  kan  lar açan Av 
ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can ara  sın  da 
im  za  lan  mış bir  gə bə  yan  na  mə for 
ma  tın  da, elə  cə də Av  ro  pa İt  ti  fa  qı
Azər  bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lıq 
Ko  mi  tə  si  nin VI ic  la  sın  da qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  lə  rin pers  pek  tiv  lə  ri də mü  za  ki 
rə edil  miş  dir. Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi 
nin və  Av  ro  pa Bir  li  yi  nin  təş  ki  la  ti və 
ma  liy  yə dəs  tə  yi ilə Ba  kı şə  hə  rin  də 
təş  kil olun  muş bey  nəl  xalq se  mi  nar 
da Azər  bay  can, Tür  ki  yə və Pa  kis  tan 
döv  lət  lə  ri  nin ge  niş tər  kib  li nü  ma 
yən  də he  yə  ti, həm  çi  nin Av  ro  pa öl 
kə  lə  ri  ni təm  sil edən bey  nəl  xalq eks 
pert  lər iş  ti  rak et  miş  lər”. 

V.Ey  va  zov in  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə  də tex  ni  ki və məş  və  rət  çi 
dəs  tə  yin gös  tə  ril  mə  si üçün Xa  ri  ci İş 
lər Na  zir  li  yi  nin əla  qə  lən  di  ri  ci  li  yi ilə 
müx  tə  lif öl  kə  lər və bey  nəl  xalq təş  ki
 lat  lar  la sə  mə  rə  li da  nı  şıq  lar apa  rıl  dı 
ğı  nı, ha  be  lə bey  nəl  xalq miq  ra  si  ya 

təş  ki  la  tı  nın Azər  bay  can  da  kı nü  ma 
yən  də  li  yi tə  rə  fin  dən ötən ilin iyul 
ayın  dan eti  ba  rən in  san al  ve  ri  nə qar 
şı mü  ba  ri  zə po  ten  sialı  nın güc  lən  di 
ril  mə  si la  yi  hə  si  nin ic  ra  sı  na baş  la  nıl 
dı  ğı  nı da bil  di  rib. 

“Ha  zır  da bu la  yi  hə çər  çi  və  sin  də 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də in  san al  ve  ri qur  ban 
la  rı  na  və ya po  ten  sial qur  ban  la  ra 
adek  vat yar  dı  mın gös  tə  ril  mə  si, dip 
lo  ma  tik xid  mət əmək  daş  la  rı  nın la  zı
 mi ba  ca  rı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə 
tin  də əhə  miy  yət  li iş  lər gö  rü  lür. Mü 
va  fiq sa  hə  də Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş
 ki  la  tı  nın Nar  ko  tik  lər və  Ci  na  yət  kar
 lıq  la Mü  ba  ri  zə İda  rə  si  nin, Av  ro  pa 
Şu  ra  sı  nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba
 ri  zə üz  rə eks  pert  lər qru  pu  nun, bey 
nəl  xalq miq  ra  si  ya və bey  nəl  xalq 
əmək təş  ki  lat  la  rı  nın he  sa  bat  la  rı öy 
rə  nil  miş, ay  rıay  rı Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
nin mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  si  nin öl  kə  miz
 də tət  bi  qi pers  pek  tiv  lə  ri araş  dı  rıl 
mış  dır”,  de  yə Azər  bay  ca  nın in  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə mil  li 
koor  di  na  to  ru vur  ğu  la  yıb. 

V.Ey  va  zov onu da qeyd edib ki, 
məc  bu  ri əmə  yin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, 
bu hü  qu  qa  zidd əməl  lə  rə şə  rait ya  ra
 dan hal  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı ilə 
bağ  lı fəaliy  yə  tin güc  lən  di  ril  mə  si  nə 
də xü  su  si diq  qət ve  ri  lə  rək qar  şı  da 
du  ran və  zi  fə  lər plan  lı şə  kil  də ye  ri  nə 
ye  ti  ril  miş  dir: “Hə  ya  ta ke  çi  ril  miş 
əmə  liy  yatax  ta  rış təd  bir  lə  ri ilə ötən 

il res  pub  li  ka üz  rə 6 məc  bu  ri əmək 
fak  tı aş  kar  lan  mış, 5 qur  ba  nın, o 
cüm  lə  dən 2 əc  nə  bi  nin öl  kə  miz da  xi 
lin  də is  tis  mar edil  di  yi mə  lum ol 
muş  dur. Hər 2 fakt üz  rə baş  la  nıl  mış 
ci  na  yət işi  nin is  tin  ta  qı ta  mam  la  na 
raq təq  sir  kar şəxs haq  qın  da məh  kə 
mə  lər tə  rə  fin  dən mü  va  fiq it  ti  ham 
hökm  lə  ri çı  xa  rıl  mış  dır.  Məc  bu  ri 
əmə  yin pro  fi  lak  ti  ka  sı işin  də mü  hüm 
əhə  miy  yət kəsb edən təd  bir  lər  dən 
bi  ri də  öl  kə  də ol  ma və ya ya  şa  ma 
qay  da  la  rı  nı po  zan 20285 əc  nə  bi  nin 
müəy  yən edi  lə  rək in  zi  ba  ti mə  su  liy 
yə  tə cəlb edil  mə  si, o cüm  lə  dən 6330 
nə  fə  rin de  por  ta  si  ya  sı ol  muş  dur”.

“Uşaq əmə  yi  nin is  tis  ma  rı  nın qar 
şı  sı  nın alın  ma  sı məq  sə  di ilə ke  çi  ril 
miş reyd  lər za  ma  nı ailə mü  hi  tin  dən, 
pe  da  qo  ji və ic  ti  mai müəs  si  sə  lər  dən 
kə  nar  da qa  lan, kü  çə  lər  də iş  lə  yən və 
di  lən  çi  lik edən 570 uşaq müəy  yən 
edil  miş  dir”,  de  yən da  xi  li iş  lər na  zi
 ri  nin bi  rin  ci müavi  ni əla  və edib ki, 
apa  rıl  mış yox  la  ma  lar  la  hə  min uşaq
 la  rın in  san al  ve  ri  nin və ya məc  bu  ri 
əmə  yin qur  ba  nı ol  ma  sı təs  diq edil 
miş  dir. La  kin mü  va  fiq prob  lem  lə  rin 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, uşaq  la  ra qay  ğı 
və yar  dı  mın gös  tə  ril  mə  si məq  sə  di 
ilə yer  li ic  ra ha  ki  miy  yə  ti ya  nın  da ko 
mis  si  ya  la  ra, qəy  yum  luq və hi  ma  yə 
dar  lıq qu  rum  la  rı  na ba  xıl  ma  sı üçün 
450 ma  te  rial gön  də  ril  miş  dir. Öv  lad 
la  rı  nın tə  limtər  bi  yə  si ilə bağ  lı üzə  ri
 nə dü  şən və  zi  fə  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mə 
yən 220 va  li  deyn ba  rə  sin  də isə mü 
va  fiq in  zi  ba  ti tən  beh təd  bir  lə  ri gö 
rül  müş  dür. 

V.Ey  va  zo  vun söz  lə  ri  nə gö  rə, Ba 
kı, Gən  cə və Qu  ba şə  hər  lə  rin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən uşaq mər  kəz  lə  rin
 də kü  çə hə  ya  tı  na mə  ruz qa  lan  la  rın 
mo  ni  to  rinq  lə  ri ke  çi  ri  lə  rək on  la  rın 
zə  ru  ri, so  sial və tib  bi yar  dım  la əha  tə 
olun  ma  sı tə  min edil  miş  dir: “İn  san 
al  ve  ri ci  na  yət  lə  ri  nin aş  kar  lan  ma  sı 
və təq  sir  kar şəxs  lə  rin məh  kə  mə mə 
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su  liy  yə  ti  nə ve  ril  mə  si sa  hə  sin  də 
fəaliy  yət də məq  səd  yön  lü xa  rak  ter 
da  şı  mış  dır. Hə  ya  ta ke  çi  ril  miş əmə 
liy  yatax  ta  rış təd  bir  lə  ri ilə 142 in  san 
al  ve  ri, 6 məc  bu  ri əmək ci  na  yə  ti, ha 
be  lə in  san al  ve  ri məq  sə  di ilə sə  nəd 
lər  lə, qa  nun  suz hə  rə  kət  lər  lə əla  qə 
dar 26 fakt aş  kar  lan  mış, 17 nə  fər  dən 
iba  rət 8 ci  na  yət  kar qrup zə  rər  siz  ləş 
di  ril  miş  dir. İn  san al  ve  ri və məc  bu  ri 
əmək fakt  la  rı  na gö  rə baş  la  nıl  mış ci 
na  yət iş  lə  rin  dən 28nin is  tin  ta  qı ta 
mam  la  na  raq 33 şəxs ba  rə  sin  də məh
 kə  mə  lər tə  rə  fin  dən it  ti  ham hökm  lə  ri 
çı  xa  rıl  mış  dır. Müəy  yən edil  miş 71 
qur  ban  dan 68i Azər  bay  can Res  pub
 li  ka  sı, 3ü xa  ri  ci öl  kə və  tən  da  şı ol 
muş  dur. On  lar  dan 65i mü  vəq  qə  ti 
sı  ğı  na  ca  ğa yer  ləş  di  ri  lə  rək, hər bi  ri  nə 
tib  bi, psi  xo  lo  ji, hü  qu  qi yar  dım  lar 
gös  tə  ril  miş və 400 ma  nat məb  lə  ğin 
də bir  də  fə  lik müavi  nət ödə  nil  miş 
dir. Bü  töv  lük  də 68  qur  ba  nın so  sial 
xid  mət  lər  lə əha  tə olun  ma  sı üçün 
qey  rihö  ku  mət təş  ki  lat  la  rı  na və in 
san al  ve  ri qur  ban  la  rı  nın yar  dım 
mər  kə  zi  nə is  ti  qa  mət  lən  di  ril  miş, 21 
nə  fə  ri iş  lə tə  min edil  miş, 6 nə  fə  ri pe 
şə kur  su  na gön  də  ril  miş, ha  be  lə 55 
nə  fə  ri son  ra  dan ailə  lə  ri  nə qay  ta  rıl 
mış  dır. 

Qur  ban  la  rın öv  lad  la  rı da diq  qət 
mər  kə  zin  də sax  la  nı  la  raq, 15 uşaq 
mək  tə  bə  qə  dər təh  sil proq  ra  mı  na yö 
nəl  dil  miş, 11nin ata  lı  ğı müəy  yən 
edi  lə  rək ali  ment  lə tə  min olu  ma  sın 
da, 9na isə aidiy  yə  ti sə  nəd  lə  rin alın
 ma  sın  da kö  mək  lik gös  tə  ril  miş  dir. 
Xa  ri  ci öl  kə  lər  də əmək fəaliy  yə  ti, təh
 sil, əc  nə  bi  lər  lə ni  kah, məişət zo  ra  kı 
lı  ğı, miq  rant  la  rın mü  vəq  qə  ti qey  diy
 ya  tı, öv  lad  lı  ğa gö  tür  mə və di  gər mə 
sə  lə  lər  lə bağ  lı “Qay  nar xətt” te  le  fon 
xid  mə  ti  nə da  xil ol  muş 9 mi  nə ya  xın 
mü  ra  ciət araş  dı  rı  la  raq, qa  nu  nauy 
ğun öl  çü  lər gö  tü  rül  müş, tə  şəb  büs 
kar  la  ra zə  ru  ri izah  lar ve  ril  miş  dir”.  

İn  san al  ve  ri  nin nar  ko  tik va  si  tə  lə 
rin və sax  ta məh  sul  la  rın qa  nun  suz 
döv  riy  yə  sin  dən son  ra kri  mi  nal biz 
ne  sin ən mən  fəət  li növ  lə  rin  dən bi  ri 
he  sab olun  du  ğu  nu de  yən V.Ey  va 

zov  il ər  zin  də bu növ ci  na  yət  lər  dən 
da  xil olan gə  li  rin məb  lə  ği  nin 32 mil
 yard dol  lar təş  kil et  di  yi  ni diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. Hər il bö  yük ək  sə  riy  yə  ti  ni 
qa  dın  lar və uşaq  lar təş  kil edən təq  ri
 bən 2,5 mil  yon şəx  sin in  san al  ve  ri 
nin qur  ba  nı  na çev  ril  di  yi, on  la  rın 
cin  si is  tis  mar, məc  bu  ri əmək, di  lən 
çi  lik, məişət kö  lə  li  yi, or  qan transp 
lan  ta  si  ya  sı ki  mi növ  lə  ri  nə mə  ruz 
qal  dı  ğı  nı bil  di  rib. Onun söz  lə  ri  nə 
gö  rə, in  san al  ve  ri ilə məc  bu  ri əmək 
prob  le  mi  nin gü  nü  mü  zün real  lı  ğı  na 
çev  ril  di  yi müasir dün  ya  da Azər  bay
 can da öz po  ten  sialın  dan mak  si 
mum is  ti  fa  də edə  rək hə  min təh  lü  kə
 lə  ri qa  baq  la  maq, on  la  ra adek  vat 
reak  si  ya ver  mək üçün da  vam  lı təd 
bir  lər gö  rür:“Xü  su  sən öl  kə  miz  də in 
san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə  nin hü 
qu  qi müs  tə  vi  də apa  rıl  ma  sı  nın baş 
lan  ğı  cı  nın qo  yul  du  ğu 2003cü il  dən 
son  ra  kı 15 il  də  bu hü  qu  qa  zidd 
əməl  lə  rin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, ci  na 
yət təd  bi  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də hə 
ya  ta ke  çi  ril  mə  si, qur  ban  la  rın mü  da 
fiəsi, öl  kə  də ümum  da  xi  li və bey  nəl 
xalq əmək  daş  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə  si 
is  ti  qa  mə  tin  də bö  yük bir fəaliy  yət or 
ta  ya qo  yul  muş  dur. Mil  li qa  nun  ve  ri 

ci  lik akt  la  rı və kon  sep  si  ya  lar nə  zər 
də tu  tu  la  raq bey  nəl  xalq kri  mi  nal 
şə  bə  kə  lə  rin öl  kə  miz  də fəaliy  yət gös
 tər  mə  si  nin  qar  şı  sı qə  tiy  yət  lə alın 
mış, sö  zü  ge  dən ci  na  yət  lə  rin təş  ki  lat
 çı  la  rı  nın, ic  ra  çı  la  rı  nın və on  lar  la əla 
qə  li şəxs  lə  rin müəy  yən  ləş  di  ril  mə  si 
üçün la  zı  mi təd  bir  lər gö  rül  müş və 
bu gün də sis  tem  li şə  kil  də hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Ha  zır  da in  san al  ve  ri  nə qar 
şı mü  ba  ri  zə  də əl  də olun  muş müs  bət 
nə  ti  cə  lə  rin qo  ru  nub sax  lan  ma  sı və 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, mü  va  fiq is  ti  qa 
mət  də maarif  lən  dir  mə işi  nin da  ha 
məq  səd  li apa  rıl  ma  sı, və  tən  daş cə 
miy  yə  ti ins  ti  tut  la  rı ilə əla  qə  li fəaliy 
yə  tin güc  lən  di  ril  mə  si, hü  qu  qi me  xa
 nizm  lə  rin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, kadr 
la  rın pe  şə  kar  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, əmə
 liy  yat po  ten  sialı  nın, bey  nəl  xalq mü 
na  si  bət  lə  rin ye  ni key  fiy  yət sə  viy  yə 
si  nə yük  səl  dil  mə  si və di  gər mü  hüm 
və  zi  fə  lər Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın qa  nun  la  rı  na, döv  lət baş  çı  sı  nın 
fər  man və sə  rən  cam  la  rı  na, öl  kə  mi 
zin xa  ri  ci öh  də  lik  lə  ri  nə uy  ğun ar  dı 
cıl  lıq  la da  vam et  di  ri  lir və bü  tün bu 
iş  lər  də öl  kə rəh  bər  li  yi, şəx  sən cə  nab 
Pre  zi  den  tin ol  duq  ca va  cib dəs  tə  yi 
hər za  man hiss olu  nur”.

FƏALİYYƏT

miq  ra  si  ya və di  gər təş  ki  lat  lar  la bir  gə 
gö  rül  müş iş  lə  rin bö  yük bir his  sə  si 
məhz in  san al  ve  ri prob  lem  lə  ri ilə 
bağ  lı ol  muş  dur. Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın 
mü  va  fiq kon  ven  si  ya  sın  dan irə  li gə 
lən öh  də  lik  lə  rin ic  ra və  ziy  yə  ti  nin 
ye  rin  də öy  rə  nil  mə  si üçün  bu təş  ki 
la  tın eks  pert  lər qru  pu ötən il öl  kə 
mi  zə sə  fər edə  rək hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
la  yi  hə  lər və tə  lim  lər haq  qın  da ye  rin
 də ta  nış ol  muş  lar. İn  san al  ve  ri ilə 
mü  ba  ri  zə  də əmək  daş  lı  ğın in  ki  şaf et 
di  ril  mə  si  nə ye  ni im  kan  lar açan Av 
ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can ara  sın  da 
im  za  lan  mış bir  gə bə  yan  na  mə for 
ma  tın  da, elə  cə də Av  ro  pa İt  ti  fa  qı
Azər  bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lıq 
Ko  mi  tə  si  nin VI ic  la  sın  da qar  şı  lıq  lı 
əla  qə  lə  rin pers  pek  tiv  lə  ri də mü  za  ki 
rə edil  miş  dir. Da  xi  li İş  lər Na  zir  li  yi 
nin və  Av  ro  pa Bir  li  yi  nin  təş  ki  la  ti və 
ma  liy  yə dəs  tə  yi ilə Ba  kı şə  hə  rin  də 
təş  kil olun  muş bey  nəl  xalq se  mi  nar 
da Azər  bay  can, Tür  ki  yə və Pa  kis  tan 
döv  lət  lə  ri  nin ge  niş tər  kib  li nü  ma 
yən  də he  yə  ti, həm  çi  nin Av  ro  pa öl 
kə  lə  ri  ni təm  sil edən bey  nəl  xalq eks 
pert  lər iş  ti  rak et  miş  lər”. 

V.Ey  va  zov in  san al  ve  ri  nə qar  şı 
mü  ba  ri  zə  də tex  ni  ki və məş  və  rət  çi 
dəs  tə  yin gös  tə  ril  mə  si üçün Xa  ri  ci İş 
lər Na  zir  li  yi  nin əla  qə  lən  di  ri  ci  li  yi ilə 
müx  tə  lif öl  kə  lər və bey  nəl  xalq təş  ki
 lat  lar  la sə  mə  rə  li da  nı  şıq  lar apa  rıl  dı 
ğı  nı, ha  be  lə bey  nəl  xalq miq  ra  si  ya 

təş  ki  la  tı  nın Azər  bay  can  da  kı nü  ma 
yən  də  li  yi tə  rə  fin  dən ötən ilin iyul 
ayın  dan eti  ba  rən in  san al  ve  ri  nə qar 
şı mü  ba  ri  zə po  ten  sialı  nın güc  lən  di 
ril  mə  si la  yi  hə  si  nin ic  ra  sı  na baş  la  nıl 
dı  ğı  nı da bil  di  rib. 

“Ha  zır  da bu la  yi  hə çər  çi  və  sin  də 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də in  san al  ve  ri qur  ban 
la  rı  na  və ya po  ten  sial qur  ban  la  ra 
adek  vat yar  dı  mın gös  tə  ril  mə  si, dip 
lo  ma  tik xid  mət əmək  daş  la  rı  nın la  zı
 mi ba  ca  rı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə 
tin  də əhə  miy  yət  li iş  lər gö  rü  lür. Mü 
va  fiq sa  hə  də Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş
 ki  la  tı  nın Nar  ko  tik  lər və  Ci  na  yət  kar
 lıq  la Mü  ba  ri  zə İda  rə  si  nin, Av  ro  pa 
Şu  ra  sı  nın in  san al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba
 ri  zə üz  rə eks  pert  lər qru  pu  nun, bey 
nəl  xalq miq  ra  si  ya və bey  nəl  xalq 
əmək təş  ki  lat  la  rı  nın he  sa  bat  la  rı öy 
rə  nil  miş, ay  rıay  rı Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
nin mü  tə  rəq  qi təc  rü  bə  si  nin öl  kə  miz
 də tət  bi  qi pers  pek  tiv  lə  ri araş  dı  rıl 
mış  dır”,  de  yə Azər  bay  ca  nın in  san 
al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə mil  li 
koor  di  na  to  ru vur  ğu  la  yıb. 

V.Ey  va  zov onu da qeyd edib ki, 
məc  bu  ri əmə  yin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı, 
bu hü  qu  qa  zidd əməl  lə  rə şə  rait ya  ra
 dan hal  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı ilə 
bağ  lı fəaliy  yə  tin güc  lən  di  ril  mə  si  nə 
də xü  su  si diq  qət ve  ri  lə  rək qar  şı  da 
du  ran və  zi  fə  lər plan  lı şə  kil  də ye  ri  nə 
ye  ti  ril  miş  dir: “Hə  ya  ta ke  çi  ril  miş 
əmə  liy  yatax  ta  rış təd  bir  lə  ri ilə ötən 

il res  pub  li  ka üz  rə 6 məc  bu  ri əmək 
fak  tı aş  kar  lan  mış, 5 qur  ba  nın, o 
cüm  lə  dən 2 əc  nə  bi  nin öl  kə  miz da  xi 
lin  də is  tis  mar edil  di  yi mə  lum ol 
muş  dur. Hər 2 fakt üz  rə baş  la  nıl  mış 
ci  na  yət işi  nin is  tin  ta  qı ta  mam  la  na 
raq təq  sir  kar şəxs haq  qın  da məh  kə 
mə  lər tə  rə  fin  dən mü  va  fiq it  ti  ham 
hökm  lə  ri çı  xa  rıl  mış  dır.  Məc  bu  ri 
əmə  yin pro  fi  lak  ti  ka  sı işin  də mü  hüm 
əhə  miy  yət kəsb edən təd  bir  lər  dən 
bi  ri də  öl  kə  də ol  ma və ya ya  şa  ma 
qay  da  la  rı  nı po  zan 20285 əc  nə  bi  nin 
müəy  yən edi  lə  rək in  zi  ba  ti mə  su  liy 
yə  tə cəlb edil  mə  si, o cüm  lə  dən 6330 
nə  fə  rin de  por  ta  si  ya  sı ol  muş  dur”.

“Uşaq əmə  yi  nin is  tis  ma  rı  nın qar 
şı  sı  nın alın  ma  sı məq  sə  di ilə ke  çi  ril 
miş reyd  lər za  ma  nı ailə mü  hi  tin  dən, 
pe  da  qo  ji və ic  ti  mai müəs  si  sə  lər  dən 
kə  nar  da qa  lan, kü  çə  lər  də iş  lə  yən və 
di  lən  çi  lik edən 570 uşaq müəy  yən 
edil  miş  dir”,  de  yən da  xi  li iş  lər na  zi
 ri  nin bi  rin  ci müavi  ni əla  və edib ki, 
apa  rıl  mış yox  la  ma  lar  la  hə  min uşaq
 la  rın in  san al  ve  ri  nin və ya məc  bu  ri 
əmə  yin qur  ba  nı ol  ma  sı təs  diq edil 
miş  dir. La  kin mü  va  fiq prob  lem  lə  rin 
ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, uşaq  la  ra qay  ğı 
və yar  dı  mın gös  tə  ril  mə  si məq  sə  di 
ilə yer  li ic  ra ha  ki  miy  yə  ti ya  nın  da ko 
mis  si  ya  la  ra, qəy  yum  luq və hi  ma  yə 
dar  lıq qu  rum  la  rı  na ba  xıl  ma  sı üçün 
450 ma  te  rial gön  də  ril  miş  dir. Öv  lad 
la  rı  nın tə  limtər  bi  yə  si ilə bağ  lı üzə  ri
 nə dü  şən və  zi  fə  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mə 
yən 220 va  li  deyn ba  rə  sin  də isə mü 
va  fiq in  zi  ba  ti tən  beh təd  bir  lə  ri gö 
rül  müş  dür. 

V.Ey  va  zo  vun söz  lə  ri  nə gö  rə, Ba 
kı, Gən  cə və Qu  ba şə  hər  lə  rin  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən uşaq mər  kəz  lə  rin
 də kü  çə hə  ya  tı  na mə  ruz qa  lan  la  rın 
mo  ni  to  rinq  lə  ri ke  çi  ri  lə  rək on  la  rın 
zə  ru  ri, so  sial və tib  bi yar  dım  la əha  tə 
olun  ma  sı tə  min edil  miş  dir: “İn  san 
al  ve  ri ci  na  yət  lə  ri  nin aş  kar  lan  ma  sı 
və təq  sir  kar şəxs  lə  rin məh  kə  mə mə 

Çində İnterpolun Baş Assambleyasının 86-cı sessiyası
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-Nəzarət tədbirlərinin sayının
azalması yəqin ki, əhatə olu-
nan vəsaitlərinməbləğinə də
təsirgöstərmişdir.Beləki,he-
sabatın müzakirəsi zamanı
səslənən fikirlərdən biri də
dövlətbüdcəsininauditləəha-
tədairəsininazolmasıiləbağ-
lıidi.

 He  sa  bat ilin  də nə  za  rət təd  bir  lə
 ri  nin sa  yı  nın az ol  ma  sı, ək  si  nə, əha
 tə dairə  si  nə tə  sir gös  tə  rmə  miş, təd 
bir  lə  ri  n sa  yı  nın 20% azal  ma  sı  na 
bax  ma  ya  raq, əha  tə dairə  miz 2 də  fə 
ge  niş  lən  miş  dir. Be  lə ki, əgər 2016
cı il  də 5,6 mlrd. ma  nat və  sait əha  tə 
edil  miş  dir  sə, 2017ci il  də bu gös  tə 
ri  ci 11 mlrd. ma  na  ta çat  mış  dır. 
Əha  tə edil  miş və  sait  lə  rin st  ruk  tu  ru 
ilə bağ  lı qeyd edim ki, 2016cı il  dən 
fərq  li ola  raq he  sa  bat ilin  də da  ha 
çox di  gər mən  bə  lər, mə  sə  lən, xa  ri  ci 
döv  lət  lə  rə ay  rıl  mış kre  dit  lər, funk 
sional fəaliy  yət  dən əl  də edil  miş və 
sait  lər, döv  lət mül  kiy  yə  tin  də olan 
müəs  si  sə  lə  rin ma  liy  yətə  sər  rü  fat 
fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı və  sait  lər audit 
olun  muş, 2017ci il  də büd  cə gə  lir  lə
 ri  nin for  ma  laş  ma  sın  da pa  yı olan və 
döv  lət əm  la  kın  dan is  ti  fa  də edən 
döv  lət müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti də 
diq  qət  də sax  la  nıl  mış  dır. Öl  kə baş 
çı  sı  nın müəy  yən et  di  yi iq  ti  sa  di kur
 sa mü  va  fiq hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir 
lə  rin in  ves  ti  si  ya yö  nü  mü  nü nə  zə  rə 
ala  raq 2017ci il  də da  ha çox əsas  lı 
xərc  lər audit edil  miş  dir. Be  lə  lik  lə, 
nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin əha  tə dairə  si 
il  dənilə həm miq  yas, həm də tər 
kib ba  xı  mın  dan ge  niş  lən  di  ri  lir. La 
kin ra  zı  la  şı  rıq ki, bir il ər  zin  də döv
 lət büd  cə  si  nin xərc his  sə  si  nin nə  za
 rət təd  bi  ri ilə əha  tə dairə  si yük  sək 
de  yil. He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı kə  nar 
döv  lət nə  za  rə  ti or  qa  nı ola  raq büd  cə 
xərc  lə  ri  nin ən azı 50%nin hə  lə də 
nə  za  rət  lə əha  tə edil  mə  si üz  rə qo 
yul  muş bey  nəl  xalq tə  lə  bi ödə  mir. 
Bu, əsa  sən fəaliy  yə  ti  mi  zi tən  zim  lə 
yən qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı ilə müəy
 yən edil  miş funk  sional çər  çi  və, 
həm  çi  nin kadr po  ten  sialı ilə bağ  lı 

dır. İl  dənilə biz bu gös  tə  ri  ci  ni 
möv  cud kadr re  surs  la  rı he  sa  bı  na 
ar  tır  maq və əha  tə dairə  si  ni ge  niş 
lən  dir  mək üçün ça  lı  şı  rıq.

-Deputatlarınqaldırdığıhansı
məsələ diqqətinizi daha çox
çəkdi və hesab edirsiniz ki,
bu, fəaliyyətinizin gücləndi-
rilməsindəvacibdir?

 Hər il ol  du  ğu ki  mi, bu il də 
mil  lət və  kil  lə  ri fəaliy  yət  lə bağ  lı 
müx  tə  lif tək  lif  lər və tə  ləb  lər səs  lən
 dir  di  lər. Audit olu  nan ob  yekt  lə  rin 
audi  tin nə  ti  cə  lə  ri  nin ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı ilə əla  qə  dar gör  dü  yü iş  lər, 
ve  ri  lən töv  si  yə  lə  rin ic  ra və  ziy  yə  ti 
ilə bağ  lı ic  ti  maiy  yə  ti hə  min qu  rum 
tə  rə  fin  dən mə  lu  mat  lan  dır  ma  sı ilə 
bağ  lı fi  kir üzə  rin  də xü  su  si  lə da 
yan  maq is  tər  dim. Qeyd edim ki, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın bi  zim 
fəaliy  yə  ti qiy  mət  lən  di  rər  kən aşa  ğı 
qiy  mət ver  di  yi bö  lüm də bu  nun  la 
bağ  lı  dır. Tam ola  raq bi  zim fəaliy 
yə  ti  mi  zə aid ol  ma  sa da, bu tə  ləb 
bey  nəl  xalq qiy  mət  lən  dir  mə  də 
möv  cud  dur. Nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin 
ob  yekt  lə  ri tə  rə  fin  dən hə  min mə  lu 
mat  la  rın təq  dim olun  ma  sı he  sa  bat
 lı  lı  ğın və şəf  faf  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə 
si  nə mü  hüm ad  dım  dır.

- Dövlət büdcəsinə bərpa edi-
lənvəsaitinməbləği vədina-
mikasına müsbət yanaşılsa
da,müxtəliffikirlərdəsöylə-
nildi.

 Mil  lət və  kil  lə  ri tə  rə  fin  dən döv
 lət büd  cə  si  nə bər  pa edil  miş və 
saitin məb  lə  ği  nin büd  cə xərc  lə  ri 
nin ki  çik his  sə  si  ni əha  tə et  mə  si ilə 
bağ  lı fi  kir səs  lən  di  ril  miş  dir. Qeyd 
edim ki, bər  pa edil  miş və  sait  lə  rin 
cə  mi büd  cə xərc  lə  ri ilə de  yil, əha  tə 
olun  muş büd  cə xərc  lə  ri  lə mü  qa  yi 
sə  si da  ha düz  gün olar  dı. Bə  li, be  lə 
mü  qa  yi  sə  də də bər  pa edil  miş və 
sait  lər ki  çik nis  bə  tə ma  lik  dir. La 
kin biz bu məb  lə  ğə, mü  za  ki  rə  lər  də 
qeyd et  di  yim ki  mi, hü  quqmü  ha  fi
 zə or  qan  la  rı  na gön  də  ril  miş iş  lər 
üz  rə bər  pa məb  lə  ği  ni, da  yan  dı  rıl 
mış sə  mə  rə  siz xərc  lə  rin məb  lə  ği  ni, 
gö  rül  müş iş  lə  rin və xid  mət  lə  rin 
də  yə  ri  ni, bağ  la  nıl  mış de  bi  tor borc 
la  rın məb  lə  ği  ni, azal  dıl  mış ma  liy 
yə məb  lə  ği  ni və s. əla  və et  sək, nis 
bət bö  yü  yər. Vur  ğu  la  maq is  tər  dim 
ki, bər  pa edil  miş və  sait  lə  rin bir  ba 
şa ma  liy  yə po  zun  tu  su ol  du  ğu  nu 
nə  zə  rə ala  raq He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı 
ola  raq bu gös  tə  ri  ci  nin il  dənilə art
 ma  sı  nı de  yil, ək  si  nə azal  ma  sı  nı ar 
zu  la  ya  rıq. Məhz bu, ma  liy  yə in  zi 

MÜSAHİBƏ

Etibarlılıqdan nəticəliliyə

-Vüqarmüəllim,buyaxınlarda
HesablamaPalatasının2017-ci
ildə fəaliyyəti ilə bağlı hesa-
batı Milli Məclisdə dinlənil-
di. Hesabatdan məlum olur
ki,2017-ciildəHesablamaPa-
latası tərəfindən 689hal üzrə
nöqsan müəyyən edilmişdir
vəbu,2016-cıilingöstəricisin-
dənazdır.Buazalmahansısa
müsbət nəticə çıxarmağa im-
kanverirmi?

 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı döv  lət ma 
liy  yə nə  za  rə  ti sis  te  min  də kə  nar nə 
za  rə  ti hə  ya  ta ke  çi  rir. Da  xi  li döv  lət 
nə  za  rə  ti or  qan  la  rın  dan fərq  li ola 
raq bi  zim nə  za  rət təf  tiş de  yil, audit 
for  ma  sın  da  dır. Ali audit qu  ru  mu 
ki  mi He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı ha  ki  miy 
yə  tin qol  la  rı  na da  xil olan or  qan  lar 
tə  rə  fin  dən döv  lət və  sait  lə  rin  dən is 
ti  fa  də  si  nə kə  nar nə  za  rə  ti  döv  lət 

audi  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə 
ti or  qa  nı  na he  sa  bat ve  rən və döv  lət 
ida  rə  çi  li  yi sis  te  mi  nin st  ruk  tur ele 
men  ti olan müs  tə  qil qu  rum  dur. 
Döv  lət və  sait  lə  rin  də is  ti  fa  də  yə sis 
tem  li nə  za  rət ümu  mi  ləş  mə tə  ləb 
edir. Bu əsas  dan yol ve  ril  miş nöq 
san  la  rın təs  nif  ləş  di  ril  mə  si  nə üs 
tün  lük ve  ri  lir. 2017ci il  də müəy 
yən edil  miş 689 hal üz  rə nöq  san 8 
is  ti  qa  mət  də nöq  san  la  rın ümu  mi 
ləş  miş gös  tə  ri  ci  si  dir. Bə  li, bu, əv 
vəl  ki ilin gös  tə  ri  ci  sin  dən az  dır. 
Azal  ma  nın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri nə 
za  rət təd  bir  lə  ri  nin sa  yı ilə bağ  lı  dır. 
Be  lə ki, 2017ci il  də nə  ti  cə  lə  ri  nə ba 
xıl  mış iş  lə  rin sa  yı 60 ol  muş  dur  sa, 
2016cı il  də bu, 20% çox idi. Ey  ni 
za  man  da, 2016cı il  də nə  za  rət təd 
bir  lə  ri ilə 155, 2017ci il  də isə 135 
qu  ru  mun fəaliy  yə  ti əha  tə olun 

muş  dur. Qeyd edi  lən  lər nöq  san  la 
rın ümu  mi sa  yı  nın 16,5% azal  ma  sı
 na sə  bəb ol  muş  dur. La  kin vur  ğu  la
 maq is  tər  dim ki, bu gös  tə  ri  ci  lə  ri il 
lər üz  rə müt  ləq ifa  də  də mü  qa  yi  sə 
et  mək ol  maz. Be  lə ki, nə  za  rət təd 
bir  lə  ri ay  rıay  rı dövr  lə  ri və müx  tə 
lif pred  met  lə  ri əha  tə edir. Or  ta 
gös  tə  ri  ci  lə  rə gəl  dik  də isə 2017ci 
il  də 1 audit təd  bi  ri  nə or  ta he  sab  la 
13,8, 2016cı il  də isə 11,2 nöq  san 
düş  müş  dür. İki il üz  rə mən  zə  rə  nin 
mü  qa  yi  sə  si gös  tə  rir ki, da  ha çox 
rast gə  li  nən nöq  san  la  rın is  ti  qa  mə  ti 
də  yiş  məz qal  mış, büd  cə qa  nun  ve 
ri  ci  li  yi  nin tə  ləb  lə  ri  nə tam əməl 
edil  mə  mə  si, mü  ha  si  bat uço  tu və 
he  sa  bat  lı  lıq, həm  çi  nin döv  lət sa  tı  n
al  ma  la  rı ilə bağ  lı nöq  san  la  rın sa  yı 
nın bir nə  za  rət təd  bi  ri  nə dü  şən or 
ta gös  tə  ri  ci  sin  də  ar  tım mü  şa  hi  də 
olun  muş  dur. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın səd  ri 
Vü  qar Gül  məm  mə  do  vun 
“Mil  li Məc  lis” ana  li  tik 
in  for  ma  si  ya jur  na  lı  na 
mü  sa  hi  bə  si 
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-Nəzarət tədbirlərinin sayının
azalması yəqin ki, əhatə olu-
nan vəsaitlərinməbləğinə də
təsirgöstərmişdir.Beləki,he-
sabatın müzakirəsi zamanı
səslənən fikirlərdən biri də
dövlətbüdcəsininauditləəha-
tədairəsininazolmasıiləbağ-
lıidi.

 He  sa  bat ilin  də nə  za  rət təd  bir  lə
 ri  nin sa  yı  nın az ol  ma  sı, ək  si  nə, əha
 tə dairə  si  nə tə  sir gös  tə  rmə  miş, təd 
bir  lə  ri  n sa  yı  nın 20% azal  ma  sı  na 
bax  ma  ya  raq, əha  tə dairə  miz 2 də  fə 
ge  niş  lən  miş  dir. Be  lə ki, əgər 2016
cı il  də 5,6 mlrd. ma  nat və  sait əha  tə 
edil  miş  dir  sə, 2017ci il  də bu gös  tə 
ri  ci 11 mlrd. ma  na  ta çat  mış  dır. 
Əha  tə edil  miş və  sait  lə  rin st  ruk  tu  ru 
ilə bağ  lı qeyd edim ki, 2016cı il  dən 
fərq  li ola  raq he  sa  bat ilin  də da  ha 
çox di  gər mən  bə  lər, mə  sə  lən, xa  ri  ci 
döv  lət  lə  rə ay  rıl  mış kre  dit  lər, funk 
sional fəaliy  yət  dən əl  də edil  miş və 
sait  lər, döv  lət mül  kiy  yə  tin  də olan 
müəs  si  sə  lə  rin ma  liy  yətə  sər  rü  fat 
fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı və  sait  lər audit 
olun  muş, 2017ci il  də büd  cə gə  lir  lə
 ri  nin for  ma  laş  ma  sın  da pa  yı olan və 
döv  lət əm  la  kın  dan is  ti  fa  də edən 
döv  lət müəs  si  sə  lə  ri  nin fəaliy  yə  ti də 
diq  qət  də sax  la  nıl  mış  dır. Öl  kə baş 
çı  sı  nın müəy  yən et  di  yi iq  ti  sa  di kur
 sa mü  va  fiq hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir 
lə  rin in  ves  ti  si  ya yö  nü  mü  nü nə  zə  rə 
ala  raq 2017ci il  də da  ha çox əsas  lı 
xərc  lər audit edil  miş  dir. Be  lə  lik  lə, 
nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin əha  tə dairə  si 
il  dənilə həm miq  yas, həm də tər 
kib ba  xı  mın  dan ge  niş  lən  di  ri  lir. La 
kin ra  zı  la  şı  rıq ki, bir il ər  zin  də döv
 lət büd  cə  si  nin xərc his  sə  si  nin nə  za
 rət təd  bi  ri ilə əha  tə dairə  si yük  sək 
de  yil. He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı kə  nar 
döv  lət nə  za  rə  ti or  qa  nı ola  raq büd  cə 
xərc  lə  ri  nin ən azı 50%nin hə  lə də 
nə  za  rət  lə əha  tə edil  mə  si üz  rə qo 
yul  muş bey  nəl  xalq tə  lə  bi ödə  mir. 
Bu, əsa  sən fəaliy  yə  ti  mi  zi tən  zim  lə 
yən qa  nun  ve  ri  ci  lik akt  la  rı ilə müəy
 yən edil  miş funk  sional çər  çi  və, 
həm  çi  nin kadr po  ten  sialı ilə bağ  lı 

dır. İl  dənilə biz bu gös  tə  ri  ci  ni 
möv  cud kadr re  surs  la  rı he  sa  bı  na 
ar  tır  maq və əha  tə dairə  si  ni ge  niş 
lən  dir  mək üçün ça  lı  şı  rıq.

-Deputatlarınqaldırdığıhansı
məsələ diqqətinizi daha çox
çəkdi və hesab edirsiniz ki,
bu, fəaliyyətinizin gücləndi-
rilməsindəvacibdir?

 Hər il ol  du  ğu ki  mi, bu il də 
mil  lət və  kil  lə  ri fəaliy  yət  lə bağ  lı 
müx  tə  lif tək  lif  lər və tə  ləb  lər səs  lən
 dir  di  lər. Audit olu  nan ob  yekt  lə  rin 
audi  tin nə  ti  cə  lə  ri  nin ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı ilə əla  qə  dar gör  dü  yü iş  lər, 
ve  ri  lən töv  si  yə  lə  rin ic  ra və  ziy  yə  ti 
ilə bağ  lı ic  ti  maiy  yə  ti hə  min qu  rum 
tə  rə  fin  dən mə  lu  mat  lan  dır  ma  sı ilə 
bağ  lı fi  kir üzə  rin  də xü  su  si  lə da 
yan  maq is  tər  dim. Qeyd edim ki, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın bi  zim 
fəaliy  yə  ti qiy  mət  lən  di  rər  kən aşa  ğı 
qiy  mət ver  di  yi bö  lüm də bu  nun  la 
bağ  lı  dır. Tam ola  raq bi  zim fəaliy 
yə  ti  mi  zə aid ol  ma  sa da, bu tə  ləb 
bey  nəl  xalq qiy  mət  lən  dir  mə  də 
möv  cud  dur. Nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin 
ob  yekt  lə  ri tə  rə  fin  dən hə  min mə  lu 
mat  la  rın təq  dim olun  ma  sı he  sa  bat
 lı  lı  ğın və şəf  faf  lı  ğın güc  lən  di  ril  mə 
si  nə mü  hüm ad  dım  dır.

- Dövlət büdcəsinə bərpa edi-
lənvəsaitinməbləği vədina-
mikasına müsbət yanaşılsa
da,müxtəliffikirlərdəsöylə-
nildi.

 Mil  lət və  kil  lə  ri tə  rə  fin  dən döv
 lət büd  cə  si  nə bər  pa edil  miş və 
saitin məb  lə  ği  nin büd  cə xərc  lə  ri 
nin ki  çik his  sə  si  ni əha  tə et  mə  si ilə 
bağ  lı fi  kir səs  lən  di  ril  miş  dir. Qeyd 
edim ki, bər  pa edil  miş və  sait  lə  rin 
cə  mi büd  cə xərc  lə  ri ilə de  yil, əha  tə 
olun  muş büd  cə xərc  lə  ri  lə mü  qa  yi 
sə  si da  ha düz  gün olar  dı. Bə  li, be  lə 
mü  qa  yi  sə  də də bər  pa edil  miş və 
sait  lər ki  çik nis  bə  tə ma  lik  dir. La 
kin biz bu məb  lə  ğə, mü  za  ki  rə  lər  də 
qeyd et  di  yim ki  mi, hü  quqmü  ha  fi
 zə or  qan  la  rı  na gön  də  ril  miş iş  lər 
üz  rə bər  pa məb  lə  ği  ni, da  yan  dı  rıl 
mış sə  mə  rə  siz xərc  lə  rin məb  lə  ği  ni, 
gö  rül  müş iş  lə  rin və xid  mət  lə  rin 
də  yə  ri  ni, bağ  la  nıl  mış de  bi  tor borc 
la  rın məb  lə  ği  ni, azal  dıl  mış ma  liy 
yə məb  lə  ği  ni və s. əla  və et  sək, nis 
bət bö  yü  yər. Vur  ğu  la  maq is  tər  dim 
ki, bər  pa edil  miş və  sait  lə  rin bir  ba 
şa ma  liy  yə po  zun  tu  su ol  du  ğu  nu 
nə  zə  rə ala  raq He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı 
ola  raq bu gös  tə  ri  ci  nin il  dənilə art
 ma  sı  nı de  yil, ək  si  nə azal  ma  sı  nı ar 
zu  la  ya  rıq. Məhz bu, ma  liy  yə in  zi 
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Etibarlılıqdan nəticəliliyə

-Vüqarmüəllim,buyaxınlarda
HesablamaPalatasının2017-ci
ildə fəaliyyəti ilə bağlı hesa-
batı Milli Məclisdə dinlənil-
di. Hesabatdan məlum olur
ki,2017-ciildəHesablamaPa-
latası tərəfindən 689hal üzrə
nöqsan müəyyən edilmişdir
vəbu,2016-cıilingöstəricisin-
dənazdır.Buazalmahansısa
müsbət nəticə çıxarmağa im-
kanverirmi?

 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı döv  lət ma 
liy  yə nə  za  rə  ti sis  te  min  də kə  nar nə 
za  rə  ti hə  ya  ta ke  çi  rir. Da  xi  li döv  lət 
nə  za  rə  ti or  qan  la  rın  dan fərq  li ola 
raq bi  zim nə  za  rət təf  tiş de  yil, audit 
for  ma  sın  da  dır. Ali audit qu  ru  mu 
ki  mi He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı ha  ki  miy 
yə  tin qol  la  rı  na da  xil olan or  qan  lar 
tə  rə  fin  dən döv  lət və  sait  lə  rin  dən is 
ti  fa  də  si  nə kə  nar nə  za  rə  ti  döv  lət 

audi  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı qa  nun  ve  ri  ci  lik ha  ki  miy  yə 
ti or  qa  nı  na he  sa  bat ve  rən və döv  lət 
ida  rə  çi  li  yi sis  te  mi  nin st  ruk  tur ele 
men  ti olan müs  tə  qil qu  rum  dur. 
Döv  lət və  sait  lə  rin  də is  ti  fa  də  yə sis 
tem  li nə  za  rət ümu  mi  ləş  mə tə  ləb 
edir. Bu əsas  dan yol ve  ril  miş nöq 
san  la  rın təs  nif  ləş  di  ril  mə  si  nə üs 
tün  lük ve  ri  lir. 2017ci il  də müəy 
yən edil  miş 689 hal üz  rə nöq  san 8 
is  ti  qa  mət  də nöq  san  la  rın ümu  mi 
ləş  miş gös  tə  ri  ci  si  dir. Bə  li, bu, əv 
vəl  ki ilin gös  tə  ri  ci  sin  dən az  dır. 
Azal  ma  nın sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri nə 
za  rət təd  bir  lə  ri  nin sa  yı ilə bağ  lı  dır. 
Be  lə ki, 2017ci il  də nə  ti  cə  lə  ri  nə ba 
xıl  mış iş  lə  rin sa  yı 60 ol  muş  dur  sa, 
2016cı il  də bu, 20% çox idi. Ey  ni 
za  man  da, 2016cı il  də nə  za  rət təd 
bir  lə  ri ilə 155, 2017ci il  də isə 135 
qu  ru  mun fəaliy  yə  ti əha  tə olun 

muş  dur. Qeyd edi  lən  lər nöq  san  la 
rın ümu  mi sa  yı  nın 16,5% azal  ma  sı
 na sə  bəb ol  muş  dur. La  kin vur  ğu  la
 maq is  tər  dim ki, bu gös  tə  ri  ci  lə  ri il 
lər üz  rə müt  ləq ifa  də  də mü  qa  yi  sə 
et  mək ol  maz. Be  lə ki, nə  za  rət təd 
bir  lə  ri ay  rıay  rı dövr  lə  ri və müx  tə 
lif pred  met  lə  ri əha  tə edir. Or  ta 
gös  tə  ri  ci  lə  rə gəl  dik  də isə 2017ci 
il  də 1 audit təd  bi  ri  nə or  ta he  sab  la 
13,8, 2016cı il  də isə 11,2 nöq  san 
düş  müş  dür. İki il üz  rə mən  zə  rə  nin 
mü  qa  yi  sə  si gös  tə  rir ki, da  ha çox 
rast gə  li  nən nöq  san  la  rın is  ti  qa  mə  ti 
də  yiş  məz qal  mış, büd  cə qa  nun  ve 
ri  ci  li  yi  nin tə  ləb  lə  ri  nə tam əməl 
edil  mə  mə  si, mü  ha  si  bat uço  tu və 
he  sa  bat  lı  lıq, həm  çi  nin döv  lət sa  tı  n
al  ma  la  rı ilə bağ  lı nöq  san  la  rın sa  yı 
nın bir nə  za  rət təd  bi  ri  nə dü  şən or 
ta gös  tə  ri  ci  sin  də  ar  tım mü  şa  hi  də 
olun  muş  dur. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın səd  ri 
Vü  qar Gül  məm  mə  do  vun 
“Mil  li Məc  lis” ana  li  tik 
in  for  ma  si  ya jur  na  lı  na 
mü  sa  hi  bə  si 

MDB iştirakçısı olan dövlətlərin Ali Maliyyə Nəzarəti Orqanlarının Dövlət 
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fələrləqeydedilmişdir.Daha
nələretməkolarbusahədə?

 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı fəaliy  yə  ti 
ilə bağ  lı mə  lu  mat  la  rı Ali Audit Qu 
rum  la  rı  nın Bey  nəl  xalq Təş  ki  la  tı 
(İN  TO  SAİ) tə  rə  fin  dən qə  bul edil 
miş stan  dart  la  ra uy  ğun tər  tib edir, 
audit  lər üz  rə mə  lu  mat  lar cə  nab 
Pre  zi  den  tin im  za  la  dı  ğı fər  man  lar  la 
müəy  yən edil  miş tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
təq  dim olu  nur. Şəf  faf  lıq və he  sa 
bat  lı  lıq  la bağ  lı fəaliy  yə  ti  miz bey 
nəl  xalq he  sa  bat  lar  da müs  bət qiy 
mət  lən  di  ril  sə də, bə  zi təd  bir  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə hə  lə də eh  ti 
yac var. İlk ola  raq əsas tə  rəf  daş  la  rı
 mız olan  Mil  li Məc  lis üzv  lə  ri  nin 

fəaliy  yə  ti  miz  lə və he  sa  bat  la da  ha 
də  rin  dən ta  nış ol  ma  sın  da ma  raq  lı 
yıq.  Bu  nun üçün di  gər öl  kə  lə  rin 
AAQla  rı  nın bu sa  hə  də yax  şı təc  rü
 bə  lə  ri  nə dair ma  te  rial  lar ha  zır  la  ya 
raq “Döv  lət audit” jur  na  lı va  si  tə  si 
ilə mə  lu  mat  lan  dır  ma  ğa ça  lış  mı  şıq. 
Mil  lət və  kil  lə  ri  nin He  sab  la  ma Pa  la
 ta  sı  nın büd  cə qa  nun  ve  ri  cil  yi  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nə gön  dər  di  yi və rəy  lə  rin 
də əks et  di  yi son tək  lif  lə  ri  nə ma  ra 
ğı  nı nə  zə  rə ala  raq bu tək  lif  lə  rə mü 
va  fiq qu  rum  la  rın mü  na  si  bə  ti  nin 

aidiy  yə  ti ko  mi  tə  lə  rə təq  dim edil 
mə  si ilə on  la  rın mə  lu  mat  lı ol  ma  sı 
nın tə  rəf  da  rı  yıq. De  pu  tat  la  ra büd 
cə  nin ic  ra  sı və  ziy  yə  ti ba  rə  də da  ha 
çox in  for  ma  si  ya ver  mək, on  la  rı ma 
raq  lan  dı  ran, na  ra  hat edən mə  sə  lə 
lə  ri araş  dır  maq və təq  dim et  mək 
is  tə  yi  rik. Şəf  faf  lıq  la bağ  lı fəaliy  yə 
tin bir his  sə  si KİVlər  lə əmək  daş  lı 
ğı əha  tə edir. Diq  qə  tə çat  dır  maq 
is  tər  dim ki, ay  rıay  rı qu  rum  la  rın 
ma  liy  yə fəaliy  yət  lə  ri  nə dair mət 
buat  da səs  lən  di  ri  lən it  ti  ham  la  rın 
is  ti  nad mən  bə  yi  nə dair bi  zim mə 
lu  ma  tı  mız yox  dur. He  sab  la  ma Pa 
la  ta  sı KİVlər  dən  xa  hiş edir ki, 
adı  mız  dan fi  kir və rə  qəm  lər səs  lən

 di  ri  lər  kən yal  nız apa  rıl  mış nə  za  rət 
təd  bir  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə əsas  la  nan 
mə  lu  mat  la  ra is  ti  nad edil  sin. 

-Vüqar müəllim, çıxışınızda
qeyd etdiniz ki, Hesablama
Palatası cari ildə öz fəaliyyə-
tindəyeniyanaşmalarıntətbi-
qivədövlətauditisisteminin
təkmilləşdirilməsi üçün po-
tensial istiqamətlərin müəy-
yənedilməsinibirhədəfkimi
qarşıya qoymuşdur. Bu, özü-
nünədəbiruzəverəcək?

 Biz yal  nız po  zun  tu  la  rın “ta  pıl 
ma  sı” və “qey  diy  ya  tı” ki  mi iş  lə  rin 
öh  də  sin  dən gə  lən or  qan ol  maq is 
tə  mi  rik. Po  zun  tu  lar və nöq  san  lar 
“nə  dən ya  ra  nır”, “han  sı mər  hə  lə  də 
han  sı təd  bir  lər gö  rül  mə  li” sual  la  rı
 na ca  vab ax  tar  maq is  tə  yi  rik və 
fəaliy  yə  ti  mi  zi bu yön  də qu  ru  ruq. 
Yol ve  ril  miş nöq  san  la  rın xa  rak  te  ri 
ni təh  lil edib sə  bəb  lər ba  rə  də mil  lət 
və  kil  lə  ri  nin mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı 
bi  zim üçün çox va  cib  dir. Be  lə ki, 
bu mə  lu  mat  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qa  nı  nın qə  bul et  di  yi akt  la  rın da 
ha tək  mil ol  ma  sı  na xid  mət gös  tə 
rə  cə  yi  nə ümid edi  rik. Qeyd olu 
nan  lar büd  cə in  ti  za  mı  nın güc  lən 

di  ril  mə  si, he  sa  bat  lı  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı, 
şəf  faf  lı  ğın yük  səl  dil  mə  si is  ti  qa  mə 
tin  də mü  hüm ad  dım  lar  dan  dır. He 
sab  la  ma Pa  la  ta  sı Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi ge  niş 
miq  yas  lı təd  bir  lə  rə döv  lət ida  rə  çi 
li  yi  nin ele  men  ti ola  raq öz töh  fə  si  ni 
ver  mək üçün var gü  cü ilə ça  lı  şır. 
Biz fəaliy  yə  ti  mi  zin bü  tün is  ti  qa 
mət  lə  rin  də öl  kə baş  çı  sı  nın He  sab 
la  ma Pa  la  ta  sı  nın işi  nin da  ha da sə 
mə  rə  li təş  kil olun  ma  sı ilə bağ  lı tap
 şı  rı  ğı  nın ic  ra  sı  nı əsas tu  tu  ruq.  
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bat  çı  lı  ğın  da möv  cud nöq  san  la  rın 
azal  ma mey  lin  dən xə  bər ve  rən 
gös  tə  ri  ci olar. 

-HesablamaPalatasındanhəm-
çinin nöqsanlara yol vermiş
şəxslərləbağlıtədbirləringüc-
ləndirilməsiistənilir.

 Bu, daima səs  lə  nən fi  kir  dir.  
Də  fə  lər  lə qeyd et  mi  şik ki, ma  liy  yə 
və pro  se  dur po  zun  tu  la  rı  na yol ver
 miş şəxs  lə  rə in  ti  zam  tən  be  hi  nin 
ve  ril  mə  si He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə da  xil de  yil, audit 
olu  nan qu  rum  la  rın rəh  bər  lə  ri  nə 
aid mə  sə  lə  dir. On  la  rın gü  nah  kar 
şəxs  lə  rin cid  di cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı  nın 
əhə  miy  yə  ti əvəz  siz  dir. Mə  sə  lən, 
ki  fa  yət qə  dər ar  tı  qö  də  mə  yə yol 
ver  miş şəxs “xə  bər  dar  lıq” ki  mi 
tən  beh alır  sa və ya hə  min şəxs 
növ  bə  ti il  lər  də də hə  min po  zun  tu 
la  ra tək  rar yol ve  rir  sə və bu, nə  ti  cə

 siz qa  lır  sa, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
gü  nah  lan  dı  rıl  ma  sı düzgün ya  naş 
ma de  yil. Nöq  san  la  ra yol ver  miş 
şəx  lə  rə qar  şı tən  beh təd  bir  lə  ri  nin 
tət  bi  qi, də  fə  lər  lə qeyd et  di  yi  miz ki 
mi, çox mü  hüm qa  baq  la  yı  cı və tə 
si  re  di  ci təd  bir  dir. Hər han  sı bir 
şəx  sə qar  şı ci  na  yət və ya in  zi  ba  ti 
mə  su  liy  yə  tin müəy  yən edil  mə  si də 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə müəy  yən edil  miş 
qay  da  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

-2017-ciilHesablamaPalatası-
nınhüquq-mühafizəorqanla-
rına göndərdiyi işlərin sayı-
nınənçoxolduğuildir.

 Bə  li, bu be  lə  dir. He  sa  bat ilin  də 
in  zi  ba  ti xə  ta ha  lı üz  rə 2 təd  bi  rin, 
ey  ni za  man  da, əha  tə olu  nan 12 qu 
rum üz  rə 2 audi  tin və 1 araş  dır  ma
 nın nə  ti  cə  si üz  rə mü  va  fiq ma  te  rial
 lar hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  na, 
ci  na  yət işi  nın açıl  ma  sı ilə bağ  lı mə 

lu  mat  lar isə He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  na 
təq  dim edil  miş  dir. Hə  min iş  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri üz  rə mə  lu  mat  lar növ  bə  ti 
il  lə  rin he  sa  ba  tı  na da  xil edi  lə  cək  dir. 
Hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı öz iş  lə 
ri  nin öh  də  sin  dən la  yi  qin  cə gə  lir  lər. 
Ey  ni za  man  da, he  sab edi  rəm ki, 
hər mə  sə  lə  ni də kri  mi  nal  laş  dır  maq 
ol  maz, da  ha çox ic  ti  mailəş  dir  mək,  
sis  tem  li ya  naş  ma və uy  ğun me  xa 
nizm  lə  rin qu  rul  ma  sı tə  rəf  da  rı  yam. 
Ümu  miy  yət  lə, ma  liy  yə in  ti  za  mı 
nın da  ha da güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə 
sin  də gö  rü  lə  cək iş  lər çox  dur və bu 
is  ti  qa  mət  də He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
da  xi  li döv  lət nə  za  rət or  qan  la  rı ilə 
bir  gə fəaliy  yə  ti va  cib  dir. 

-HesablamaPalatasınınfəaliy-
yətində şəffaflıq və hesabat-
lıqlabağlıproblemyoxdurvə
bu, beynəlxalq təşkilatların
qiymətləndirmələrindədədə-
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fələrləqeydedilmişdir.Daha
nələretməkolarbusahədə?

 He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı fəaliy  yə  ti 
ilə bağ  lı mə  lu  mat  la  rı Ali Audit Qu 
rum  la  rı  nın Bey  nəl  xalq Təş  ki  la  tı 
(İN  TO  SAİ) tə  rə  fin  dən qə  bul edil 
miş stan  dart  la  ra uy  ğun tər  tib edir, 
audit  lər üz  rə mə  lu  mat  lar cə  nab 
Pre  zi  den  tin im  za  la  dı  ğı fər  man  lar  la 
müəy  yən edil  miş tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
təq  dim olu  nur. Şəf  faf  lıq və he  sa 
bat  lı  lıq  la bağ  lı fəaliy  yə  ti  miz bey 
nəl  xalq he  sa  bat  lar  da müs  bət qiy 
mət  lən  di  ril  sə də, bə  zi təd  bir  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə hə  lə də eh  ti 
yac var. İlk ola  raq əsas tə  rəf  daş  la  rı
 mız olan  Mil  li Məc  lis üzv  lə  ri  nin 

fəaliy  yə  ti  miz  lə və he  sa  bat  la da  ha 
də  rin  dən ta  nış ol  ma  sın  da ma  raq  lı 
yıq.  Bu  nun üçün di  gər öl  kə  lə  rin 
AAQla  rı  nın bu sa  hə  də yax  şı təc  rü
 bə  lə  ri  nə dair ma  te  rial  lar ha  zır  la  ya 
raq “Döv  lət audit” jur  na  lı va  si  tə  si 
ilə mə  lu  mat  lan  dır  ma  ğa ça  lış  mı  şıq. 
Mil  lət və  kil  lə  ri  nin He  sab  la  ma Pa  la
 ta  sı  nın büd  cə qa  nun  ve  ri  cil  yi  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə bağ  lı Na  zir  lər 
Ka  bi  ne  ti  nə gön  dər  di  yi və rəy  lə  rin 
də əks et  di  yi son tək  lif  lə  ri  nə ma  ra 
ğı  nı nə  zə  rə ala  raq bu tək  lif  lə  rə mü 
va  fiq qu  rum  la  rın mü  na  si  bə  ti  nin 

aidiy  yə  ti ko  mi  tə  lə  rə təq  dim edil 
mə  si ilə on  la  rın mə  lu  mat  lı ol  ma  sı 
nın tə  rəf  da  rı  yıq. De  pu  tat  la  ra büd 
cə  nin ic  ra  sı və  ziy  yə  ti ba  rə  də da  ha 
çox in  for  ma  si  ya ver  mək, on  la  rı ma 
raq  lan  dı  ran, na  ra  hat edən mə  sə  lə 
lə  ri araş  dır  maq və təq  dim et  mək 
is  tə  yi  rik. Şəf  faf  lıq  la bağ  lı fəaliy  yə 
tin bir his  sə  si KİVlər  lə əmək  daş  lı 
ğı əha  tə edir. Diq  qə  tə çat  dır  maq 
is  tər  dim ki, ay  rıay  rı qu  rum  la  rın 
ma  liy  yə fəaliy  yət  lə  ri  nə dair mət 
buat  da səs  lən  di  ri  lən it  ti  ham  la  rın 
is  ti  nad mən  bə  yi  nə dair bi  zim mə 
lu  ma  tı  mız yox  dur. He  sab  la  ma Pa 
la  ta  sı KİVlər  dən  xa  hiş edir ki, 
adı  mız  dan fi  kir və rə  qəm  lər səs  lən

 di  ri  lər  kən yal  nız apa  rıl  mış nə  za  rət 
təd  bir  lə  ri  nin nə  ti  cə  lə  ri  nə əsas  la  nan 
mə  lu  mat  la  ra is  ti  nad edil  sin. 

-Vüqar müəllim, çıxışınızda
qeyd etdiniz ki, Hesablama
Palatası cari ildə öz fəaliyyə-
tindəyeniyanaşmalarıntətbi-
qivədövlətauditisisteminin
təkmilləşdirilməsi üçün po-
tensial istiqamətlərin müəy-
yənedilməsinibirhədəfkimi
qarşıya qoymuşdur. Bu, özü-
nünədəbiruzəverəcək?

 Biz yal  nız po  zun  tu  la  rın “ta  pıl 
ma  sı” və “qey  diy  ya  tı” ki  mi iş  lə  rin 
öh  də  sin  dən gə  lən or  qan ol  maq is 
tə  mi  rik. Po  zun  tu  lar və nöq  san  lar 
“nə  dən ya  ra  nır”, “han  sı mər  hə  lə  də 
han  sı təd  bir  lər gö  rül  mə  li” sual  la  rı
 na ca  vab ax  tar  maq is  tə  yi  rik və 
fəaliy  yə  ti  mi  zi bu yön  də qu  ru  ruq. 
Yol ve  ril  miş nöq  san  la  rın xa  rak  te  ri 
ni təh  lil edib sə  bəb  lər ba  rə  də mil  lət 
və  kil  lə  ri  nin mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı 
bi  zim üçün çox va  cib  dir. Be  lə ki, 
bu mə  lu  mat  la  rın qa  nun  ve  ri  ci  lik 
or  qa  nı  nın qə  bul et  di  yi akt  la  rın da 
ha tək  mil ol  ma  sı  na xid  mət gös  tə 
rə  cə  yi  nə ümid edi  rik. Qeyd olu 
nan  lar büd  cə in  ti  za  mı  nın güc  lən 

di  ril  mə  si, he  sa  bat  lı  lı  ğın ar  tı  rıl  ma  sı, 
şəf  faf  lı  ğın yük  səl  dil  mə  si is  ti  qa  mə 
tin  də mü  hüm ad  dım  lar  dan  dır. He 
sab  la  ma Pa  la  ta  sı Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin hə  ya  ta ke  çir  di  yi ge  niş 
miq  yas  lı təd  bir  lə  rə döv  lət ida  rə  çi 
li  yi  nin ele  men  ti ola  raq öz töh  fə  si  ni 
ver  mək üçün var gü  cü ilə ça  lı  şır. 
Biz fəaliy  yə  ti  mi  zin bü  tün is  ti  qa 
mət  lə  rin  də öl  kə baş  çı  sı  nın He  sab 
la  ma Pa  la  ta  sı  nın işi  nin da  ha da sə 
mə  rə  li təş  kil olun  ma  sı ilə bağ  lı tap
 şı  rı  ğı  nın ic  ra  sı  nı əsas tu  tu  ruq.  

MÜSAHİBƏ

bat  çı  lı  ğın  da möv  cud nöq  san  la  rın 
azal  ma mey  lin  dən xə  bər ve  rən 
gös  tə  ri  ci olar. 

-HesablamaPalatasındanhəm-
çinin nöqsanlara yol vermiş
şəxslərləbağlıtədbirləringüc-
ləndirilməsiistənilir.

 Bu, daima səs  lə  nən fi  kir  dir.  
Də  fə  lər  lə qeyd et  mi  şik ki, ma  liy  yə 
və pro  se  dur po  zun  tu  la  rı  na yol ver
 miş şəxs  lə  rə in  ti  zam  tən  be  hi  nin 
ve  ril  mə  si He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə da  xil de  yil, audit 
olu  nan qu  rum  la  rın rəh  bər  lə  ri  nə 
aid mə  sə  lə  dir. On  la  rın gü  nah  kar 
şəxs  lə  rin cid  di cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı  nın 
əhə  miy  yə  ti əvəz  siz  dir. Mə  sə  lən, 
ki  fa  yət qə  dər ar  tı  qö  də  mə  yə yol 
ver  miş şəxs “xə  bər  dar  lıq” ki  mi 
tən  beh alır  sa və ya hə  min şəxs 
növ  bə  ti il  lər  də də hə  min po  zun  tu 
la  ra tək  rar yol ve  rir  sə və bu, nə  ti  cə

 siz qa  lır  sa, He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
gü  nah  lan  dı  rıl  ma  sı düzgün ya  naş 
ma de  yil. Nöq  san  la  ra yol ver  miş 
şəx  lə  rə qar  şı tən  beh təd  bir  lə  ri  nin 
tət  bi  qi, də  fə  lər  lə qeyd et  di  yi  miz ki 
mi, çox mü  hüm qa  baq  la  yı  cı və tə 
si  re  di  ci təd  bir  dir. Hər han  sı bir 
şəx  sə qar  şı ci  na  yət və ya in  zi  ba  ti 
mə  su  liy  yə  tin müəy  yən edil  mə  si də 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə müəy  yən edil  miş 
qay  da  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

-2017-ciilHesablamaPalatası-
nınhüquq-mühafizəorqanla-
rına göndərdiyi işlərin sayı-
nınənçoxolduğuildir.

 Bə  li, bu be  lə  dir. He  sa  bat ilin  də 
in  zi  ba  ti xə  ta ha  lı üz  rə 2 təd  bi  rin, 
ey  ni za  man  da, əha  tə olu  nan 12 qu 
rum üz  rə 2 audi  tin və 1 araş  dır  ma
 nın nə  ti  cə  si üz  rə mü  va  fiq ma  te  rial
 lar hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı  na, 
ci  na  yət işi  nın açıl  ma  sı ilə bağ  lı mə 

lu  mat  lar isə He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  na 
təq  dim edil  miş  dir. Hə  min iş  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri üz  rə mə  lu  mat  lar növ  bə  ti 
il  lə  rin he  sa  ba  tı  na da  xil edi  lə  cək  dir. 
Hü  quqmü  ha  fi  zə or  qan  la  rı öz iş  lə 
ri  nin öh  də  sin  dən la  yi  qin  cə gə  lir  lər. 
Ey  ni za  man  da, he  sab edi  rəm ki, 
hər mə  sə  lə  ni də kri  mi  nal  laş  dır  maq 
ol  maz, da  ha çox ic  ti  mailəş  dir  mək,  
sis  tem  li ya  naş  ma və uy  ğun me  xa 
nizm  lə  rin qu  rul  ma  sı tə  rəf  da  rı  yam. 
Ümu  miy  yət  lə, ma  liy  yə in  ti  za  mı 
nın da  ha da güc  lən  di  ril  mə  si sa  hə 
sin  də gö  rü  lə  cək iş  lər çox  dur və bu 
is  ti  qa  mət  də He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
da  xi  li döv  lət nə  za  rət or  qan  la  rı ilə 
bir  gə fəaliy  yə  ti va  cib  dir. 

-HesablamaPalatasınınfəaliy-
yətində şəffaflıq və hesabat-
lıqlabağlıproblemyoxdurvə
bu, beynəlxalq təşkilatların
qiymətləndirmələrindədədə-
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HörmətliYevdamüəllim!

Sizi–MilliMəclisindeputatınıanadanolmağınızın70 illiyimünasibəti ilə səmimi

qəlbdəntəbrikedirəm.

Siz hələ gənc yaşlarınızda əmək fəaliyyətinə başlamış, şərəfli ömür yolu keçmisiniz.

AzərbaycanDövlətPedaqojiUniversitetini bitirdikdən sonraQuba rayonununQırmızı

Sloboda qəsəbəsində, kənd ortaməktəblərində tarixmüəllimi işlədiyiniz illərdə pedaqoji

kollektivinvəşagirdlərinsevimlisinəçevrilmiş,müəllimpeşəsinidaimucatutmusunuz.

Sizin xidmətləriniz diqqətdən kənarda qalmamış, “Başmüəllim” adına layiq görülmüş,

“Qabaqcılmaarifxadimi”döşnişanıilətəltifedilmisiniz.

YEVDA ABRAMOV  - 70 

Y.S.Abramovun“Şöhrət”ordeniilətəltifedilməsi
haqqındaAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin

Sərəncamı

AzərbaycanRespublikasıKonstitusiyasının109-
cumaddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq qərara
alıram:

AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəya-
tındafəaliştirakınagörəYevdaSasunoviçAbramov
“Şöhrət”ordeniilətəltifedilsin.

İLHAMƏLİYEV
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,11iyun2018ciil
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Siz1987ci ildəQubarayonuQırmızıSlobodaQəsəbəsiXalqDeputatlarıSoveti İc

raiyyəKomitəsinin sədri vəzifəsinə irəli çəkilmiş, bupostdaüç il çalışdığınızmüddətdə

qəsəbəninabadlaşdırılmasıüçünböyükişlərgörmüsünüz.Ölkəmizdəyerliözünüidarəins

titutu fəaliyyətəbaşlayandansonraQırmızıSlobodaqəsəbəsinin ilkbələdiyyəsədrikimi

qəsəbəninbir sıraproblemlərininhəllinənail olmuş, onuAzərbaycanın ənabadyaşayış

məskənlərindən birinə çevirmisiniz. Qazandığınız bu etimad nəticəsində Siz müstəqil

AzərbaycanınIII,IVvəVçağırışparlamentinindeputatıseçilmisiniz.

BugünMilliMəclisinİnsanhüquqlarıkomitəsininsədrmüavinikimiqanunyaradı

cılığı işinə dəyərli töhfələr verir, Azərbaycanİsrail parlamentlərarası əlaqələr üzrə işçi

qrupunrəhbəri,Rusiya,ArgentinavəKubailəparlamentlərarasıişçiqruplarınüzvükimi

səmərəlifəaliyyətgöstərirsiniz.Sizinseçicilərinizləsıxsıxgörüşməyiniz,onlarınproblem

lərininhəlliiləməşğulolmağınızəhaliarasındarazılıqlaqarşılanır.

SizYeniAzərbaycanPartiyasınınQırmızıSlobodaqəsəbəsindəyerli təşkilatının for

malaşmasındayaxındaniştiraketmisiniz.Partiyanınfəalüzvükimiölkəninictimaisiyasi

həyatındakıproseslərəəslvətəndaşmövqeyindənyanaşırsınız.

HörmətliYevdamüəllim!

Sizi70illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,yaşınızınbumüd

riklikzirvəsindəSizəuzunömür,cansağlığıvəfəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzu

layıram.

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakı şəhəri,  10 iyun  2018ci il
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Hörmətliİmamverdimüəllim!
Sizi–MilliMəclisindeputatını,tanınmışyazıçıjurnalistivəictimaixadimianadan

olmağınızın60illiyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizAzərbaycanDövlətUniversitetininJurnalistikafakültəsinibitirdikdənsonraDöv

lətTeleviziyavəRadioVerilişləriKomitəsindəmüxbirkimiəməkfəaliyyətinəbaşlamış,
tezliklə“Gənclik”başredaksiyasınınbaşredaktoruvəzifəsinəyüksəlmisiniz.“Kirpi”sa
tirikjurnalındafəaliyyətgöstərdiyiniz19901992ciillərdəyazdığınızfelyetonvəməqa
lələr oxucular tərəfindən rəğbətlə qarşılanmış, Azərbaycan jurnalistikasının inkişafına
layiqlitöhfələrvermişdir.

ÖlkəictimaiyyətiSiziistedadlıyazıçıpublisistkimitanıyır.Sizinhələtələbəikənqə
ləməaldığınız“Təqaüd”,“Əzrayıl”adlıhekayəvəpovestləriniz,“Ocaqdaşı”,“Elköçdü,
obaqaldı”,“Qeyrətpeyvəndi”,“Yurdgürzəsi”kimiəsərlərinizhəyathadisələrinəobyektiv
münasibət bəsləmək, gündəməmüdaxilə etmək kimi xüsusiyyətlərinə görə geniş oxucu
auditoriyasınındərinrəğbətiniqazanmış,seviləseviləoxunmuşdur.Sizinədəbifəaliyyə

İMAMVERDİ İSMAYILOV - 60 

İ.İ.İsmayılovun“Şöhrət”ordeniilətəltifedilməsi
haqqındaAzərbaycanRespublikasıPrezidentinin

Sərəncamı

Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının
109-cu maddəsinin 23-cü bəndini rəhbər tutaraq
qəraraalıram:

AzərbaycanRespublikasınınictimai-siyasihəya-
tındafəaliştirakınagörəİmamverdiİbişoğluİsma-
yılov“Şöhrət”ordeniilətəltifedilsin.

İLHAMƏLİYEV
AzərbaycanRespublikasınınPrezidenti

Bakışəhəri,8iyun2018ciil
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tinizədəbitənqidindiqqətinicəlbetmiş,neçəneçətanınmıştənqidçihaqqınızdaxoşfikirlər
söyləmişdir.

Bugünlərdəmətbuatdadərcolunmuş“ŞAHvə...MAT”adlıtəhliliməqalənizdəmüa
sir dövrün siyasi proseslərini dəqiqliklə təhlil etmək baxımından geniş rezonansa səbəb
olduvəAzərbaycanısevənhərbirkəstərəfindənrazılıqlaqarşılandı.

Hörmətliİmamverdimüəllim!
SizDövlətMətbuatKomitəsininMətbuatınİnkişafıFondunundirektoruolarkənhə

mişəAzərbaycan  jurnalistikasının inkişafı üçün çalışmış, onun daha da təkmilləşməsi
üçünvarqüvvənizisərfetmisiniz.

Xidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,ölkərəhbərliyitərəfindən“Əməkdarjur
nalist”fəxriadınalayiqgörülmüş,“Qızılqələm”ədəbimükafatıvəmüxtəliffəxrifərman
larlatəltifedilmisiniz.

SizhəmdəUluöndərimizHeydərƏliyevinadıiləbağlıolanYeniAzərbaycanParti
yasınınfəalüzvlərindənbirikimiölkəmizdəbaşverənhadisələrəəslvətəndaşlıqmövqeyi
nümayişetdirirsiniz.

Təsadüfideyildirki,yüksəkkeyfiyyətlərinizsayəsindəSizseçicilərinböyüketimadını
qazanaraq beşinci dəfəmüstəqilAzərbaycan parlamentinə deputat seçilmisiniz.Bu gün
MilliMəclisinİqtisadisiyasət,sənayevəsahibkarlıqkomitəsininüzvükimiölkəmizdəhə
yatakeçiriləniqtisadiislahatlarınhüquqibazasınıntəkmilləşdirilməsindəyaxındaniştirak
edirsiniz.Sizseçicilərinizləsıxsıxgörüşür,onlarınqayğıvəproblemlərininhəllinəkömək
göstərirsiniz.

SizeynizamandaMilliMəclisinMərakeşiləparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqru
pununrəhbəri,SəudiyyəƏrəbistanı,Yaponiya,Koreya,İsveçrə,Slovakiya,Avstraliyavə
YeniZelandiya,Braziliya,KolumbiyavəQətərüzrə  parlamentlərarası işçi qruplarının
üzvükimiparlamentdiplomatiyasınıninkişafınalayiqlitöhfələrverirsiniz.

Hörmətliİmamverdimüəllim!
Sizi60illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,Sizəyaşınızınbu

kamillikçağındauzunömür,cansağlığıvəyeniyeniyaradıcılıquğurlarıdiləyirəm.

Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakı şəhəri,  10 iyun  2018ci il
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HörmətliHacımüəllim!
Sizi–MilliMəclisindeputatınıvətanınmışictimaixadimianadanolmağınızın

50illikyubileyimünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizgənclikşəhərikimişöhrəttapmışSumqayıtdadünyayagözaçmış,sadəvə

şərəflibirömüryolukeçmisiniz.Bakıdaortaməktəbiəlaqiymətlərləbaşavurduq
dansonra“İdman”İstehsalatBirliyindəfəhləkimiəməkfəaliyyətinəbaşlamısınız.
AlitəhsilalmaqarzusuiləAzərbaycanXalqTəsərrüfatıİnstitutununPlaniqtisad
fakültəsinə imtahan verərək tələbə adını qazanmısınız. 1994cü ildə bu aliməktəbi
uğurlabitirərək“İdman”İstehsalatBirliyindəfəaliyyətinizidavametdirmiş,əmtəəşü
nas,iqtisadçıvəzifələrindəçalışmısınız.ƏməkfəaliyyətinizinbirhissəsiHədiyyələr
vəBədiiMəmulatüzrəXalqYaradıcılığıİstehsalatBirliyinin“Şəbəkə”filialıiləbağ
lıolub.Uzunmüddətburadadirektorvəzifəsindəçalışmısınız.
SonralarBakıDövlətUniversitetininHüquqfakültəsindəikincialitəhsilalaraq,

hüquqşünasixtisasınayiyələnmisiniz.
Respublikaxüsusixidmətorqanlarındaxidmətetdiyinizillərhəyatınızdaxüsusi

önəmdaşıyır.Buradaişlədiyinizdövrdəölkəninictimaisiyasihəyatındabaşverən
prosesləridiqqətləizləmiş,hadisələrinmüstəqildövlətimizinmənafelərinəuyğunisti

HACI 
SALAYEV 
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qamətdəinkişafınaçalışmısınız.19962002ciillərdəAzərbaycanRespublikasıPre
zidentiyanındaXüsusiİdarədəxidmətetmiş,bumühümsahədəmüxtəlifvəzifə
lərdəçalışmış,MilliTəhlükəsizlikNazirliyininşöbəmüdirivəzifəsinəqədəryük
səlmisiniz.Busahədəkibilikvətəcrübənizxariciölkələrdədətəqdiredilmişdir.
Heçdə təsadüfi deyildirki, AmerikaBirləşmişŞtatlarıdövlətiSizin fəaliyyətinizi
yüksəkqiymətləndirmişvəNyuMexikoştatının“Albuquerqueşəhərininfəxrivətən
daşı”adınalayiqgörülmüsünüz.Ehtiyatdaolanpolkovnikrütbəlizabitsiniz.
2002ciildənbaşlayaraq“TRUST”TəhlükəsizlikŞirkətininbaşdirektoruvəzi

fəsinətəyinolunmuş,sonradanbuşirkətinİdarəHeyətininsədriseçilmisiniz.Siz
haradaçalışmağınızdanasılıolmayaraq,hərzamanistedadlıvəməsuliyyətliəmək
daşkimitanınmış,yüksəkpeşəkarlığınızavəsəmimiidarəetməqabiliyyətinizəgörə
insanlarındərinhörmətiniqazanmısınız.SonralarAzərbaycanDövlətNeftŞirkə
tiprezidentinintəhlükəsizlikməsələləriüzrəmüşavirivəTəhlükəsizlikDepartamenti
ninrəisivəzifələrindədəuğurlafəaliyyətgöstərmisiniz.
Uzun illərdir ki, “AzKommunal Servis”ASCnin  İdarə Heyətinin sədrisiniz.

Gəncyaşlarınızdanrəhbərvəzifələrdəçalışmağınız,haradaolmağınızdanasılıolma
yaraqişinizəböyükhəvəsləyanaşmağınızSizəböyükhörmətgətirib.
Heçdətəsadüfideyildirki,seçicilərinböyüketimadınıqazanaraqmüstəqilAzər

baycanınIVvəVçağırışMilliMəclisinindeputatıseçilmisiniz.Bugünparlamentin
Müdafiə,təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmübarizəkomitəsininüzvükimiqanunyara
dıcılığıişində,ölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınqanunvericilikbazasınıntəkmil
ləşdirilməsindəyaxındaniştirakedirsiniz.SizeynizamandaAzərbaycanparlamen
tindəEstoniya iləparlamentlərarasıəlaqələr üzrə işçiqrupununrəhbəri,Albaniya,
Almaniya,İtaliya,Peru,RusiyavəTürkiyəiləanalojiqruplarınüzvükimiMilli
Məclisinbeynəlxalqəlaqələrinininkişafınaöztöhfəniziverirsiniz.
HörmətliHacımüəllim!
Siziömrünüzünkamillikçağında50illikyubileyinizmünasibətiiləbirdaha

ürəkdən  təbrik edir, Sizəuzun ömür,möhkəm can sağlığı, ailə  səadəti və gələcək
fəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzulayıram.

Hörmətlə,
OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakı şəhəri, 28 iyun  2018ci il
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HörmətliAytənxanım!

Sizi – Milli Məclisin deputatını və tanınmış ictimai xadimi yubileyiniz
münasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

SizhələAzərbaycanDövlətUniversitetininŞərqşünaslıqfakültəsininfars
dilibölməsindəoxuduğunuzillərdəyüksəktəhsilgöstəricilərinizləhəmişə
fərqlənmiş, müəllim  və  tələbə kollektivinindərin rəğbətini  qazanmısınız.
Təhsilinizifərqlənməiləbaşavurduqdansonraortaməktəbdəmüəllimkimi
əməkfəaliyyətinəbaşlamış,sonraisəAzərbaycanDövlətQuruculuğuvəBey
nəlxalqMünasibətlərİnstitutununAnalitikMərkəzindəbaşelmiişçi,direktor
müavini,buinstitutunprorektoruvəzifələrindəçalışmısınız.

Siz 2004cü ildən etibarən Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası İnsan
Hüquqları Elmi Tədqiqat İnstitutunda baş elmi işçi, sonra isə şöbə müdiri
olmusunuz. 2009cu ildən isə bu institutun direktoru vəzifəsində uğurla
fəaliyyətgöstərirsiniz.

AYTƏN 
MUSTAFAZADƏ
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Elməolanhəvəsinizsayəsində2008ciildədissertasiyamüdafiəedərəkhüquq
elmləri namizədi, 2014cü ildə isə hüquq elmləri doktoru elmi dərəcələrini
almısınız.

Sizbeynəlxalqhüquqadairbirsıraelmiməqalələrin,Azərbaycan,ingilisvə
rusdillərindənəşredilmişonlarlakitabıntərtibçisi,elmirəhbərivəmüəllifisi
niz.Birsırabeynəlxalqseminarlarda,elmikonfranslardaetdiyinizməruzələr
hüquqictimaiyyətitərəfindənmaraqlaqarşılanmışdır.

Sizhəmdə2010cuildənYUNESKOnunBioetika,ElmvəTexnologiyalar
EtikasıMilliKomitəsininsədrmüavinikimimühümvəzifədaşıyırsınız.

Çoxşaxəli fəaliyyətinizlə seçicilərin etimadını qazanaraq AzərbaycanRes
publikasınınIVçağırışMilliMəclisinindeputatıolmuş,2015ci ilinnoyab
rındaisəyenidənVçağırışMilliMəclisindeputatıseçilmisiniz.BugünSiz
parlamentinƏməkvəsosialsiyasətkomitəsininüzvükimiparlamentinişində,
ölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınqanunvericilikbazasınıntəkmilləşdiril
məsindəyaxındaniştirakedirsiniz.

SizAzərbaycanınEstoniya,Finlandiya,Gürcüstan,İsrailvəNiderlandilə
parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvükimiMilliMəclisinbey
nəlxalqmünasibətlərinininkişafınaöztöhfəniziverirsiniz.

HörmətliAytənxanım!

Sizi ömrünüzünbugözəl çağındayubileyiniz münasibəti ilə birdaha
ürəkdəntəbrikedir,Sizəuzunömür,möhkəmcansağlığı,işinizdəvəfəaliy
yətinizdəyeniyeniuğurlararzulayıram.

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri,   23   may 2018ci il
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HörmətliElmanmüəllim!
Sizi –MilliMəclisin deputatını, tanınmış alimi anadan olmağınızın 50 illiyi

münasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizAzərbaycanındilbərguşəsiolanCəlilabadrayonundadünyayagözaçmış,

ortatəhsilinizibaşavuraraqBakıDövlətUniversitetinintələbəsiadınıqazanmı
sınız.1994cüildəbuqocamanalitəhsilocağınıntarixfakültəsinifərqlənmədiplo
muiləbitirərəkburadabaşlaborantkimiəməkfəaliyyətinəbaşlamısınız.
Elmi araşdırmalarınızıuğurladavametdirərək2001ci ildə“AzərbaycanABŞ

münasibətləri”mövzusundadissertasiyaişinimüdafiəetmiş,tarixelmləriüzrəfəl
səfə doktoru elmi dərəcəsini qazanmısınız. Pedaqoji  fəaliyyətinizlə paralel olaraq
elmitədqiqatlarınızıdahadagenişləndirmiş,siyasielmlərdoktoruelmiadınalayiq
görülmüsünüz.SizhəmdəAzərbaycanPrezidentiyanındaAliAttestasiyaKomis
siyasınınSiyasivəTarixElmləriüzrəEkspertŞurasınınekspertisiniz.
Sizinbeynəlxalqmünasibətlərə,dövlətidarəçilikprinsiplərinə,enerjitəhlükəsiz

liyininaktualproblemlərinə,terrorizmləmübarizəninəsaslarınahəsrolunan8də
yərlikitabınız,100dənartıqelmiməqaləniz,6tədrismetodikiəsərinizelmi  icti
maiyyətvəgenişoxucuauditoriyasıtərəfindənyüksəkqiymətləndirilib.

SizinPrezidentyanındaDövlətİdarəçilikAkademiyasındakıfəaliyyətinizdə
təqdirəlayiqdir.BuradaSiyasiAraşdırmalarİnstitutundamüxtəlifvəzifələrdəçalış
mış,2012ciildənisəbuelmmərkəzinərəhbərlikedirsiniz.AkademiyanınBeynəlxalq
münasibətlərvəxarici siyasət kafedrasınınprofessorusunuz.Elmi biliklərinizi gənc
nəslə sevəsevə tədris edirsiniz.Siz eyni zamanda bu elmocağınınmətbuməhsulu
olan“Dövlətidarəçiliyi:nəzəriyyəvətəcrübə”elminəzərijurnalınınRedaksiyaHe
yətininüzvüvəməhsulkatibisiniz.Çalışdığınızkollektivlərdəzəhmətsevər,məsuliy
yətlivəədalətlibirelmadamıkimihərkəsindərinrəğbətiniqazanmısınız.
SiznüfuzlubeynəlxalqkonfransvəelmisimpoziumlardadəfələrləAzərbaycanı

ləyaqətlətəmsiletmiş,ölkəmizləbağlıhəqiqətləridünyaictimaiyyətinəçatdırmı
sınız. Gərgin fəaliyyətiniz diqqətdən kənarda  qalmamış,müxtəlif  illərdə “Qızıl
qələm”mediamükafatı,“Simurq”beynəlxalqmedalı,“Qazaxıstanınmüstəqilliyi
nin25illiyi”yubileymedalıilətəltifolunmusunuz.
20iləyaxındırki,UluöndərimizHeydərƏliyevinadıiləbağlıolanYeniAzər

baycanPartiyasınınüzvüsünüz.BugünpartiyadaBeynəlxalqƏlaqələrKomissiya
sınınkatibivəekspertiolaraqsəmərəlifəaliyyətgöstərirsiniz.
Heçdətəsadüfideyildirki,SizseçicilərinböyükdəstəyiniqazanaraqVçağırış

müstəqilAzərbaycanparlamentinədeputatseçilmisiniz.BugünMilliMəclisinİn
sanhüquqları,Beynəlxalqmünasibətlərvəparlamentlərarasıəlaqələrkomitələrinin
üzvükimiölkəmizdəhəyatakeçirilənislahatlarınhüquqibazasınıntəkmilləşdirilmə
sindəyaxındaniştirakedirsiniz.Seçicilərinizləmütəmadiolaraqgörüşür,onların
qayğıları ilə maraqlanır, problemlərinin həllində səylərinizi əsirgəmirsiniz.Milli
MəclisinBelarus,Çin,İndoneziya,Latviya,Lüksemburq,Macarıstan,Makedoniya,
TürkiyəvəUkraynailəparlamentlərarasıişçiqruplarınınvəAvropaİttifaqıAzər
baycanParlamentƏməkdaşlıqKomitəsininüzvü kimiMilliMəclisin  parlament
diplomatiyasınıninkişafınatöhfəniziverirsiniz.
HörmətliElmanmüəllim!
Sizi50illikyubileyinizmünasibətiiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,Sizəyaşını

zın bu kamillik çağındauzunömür, can sağlığı vəyeniyeni yaradıcılıquğurları
diləyirəm.
Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri

Bakı şəhəri,  23 may   2018ci il

ELMAN 
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HörmətliRənaxanım!
Sizi–MilliMəclisinİşlərİdarəsinin40iləyaxıniştəcrübəsinəma
likəməkdaşınıyubileyinizmünasibətiiləsəmimiqəlbdəntəbrikedi
rəm.
Sizhələerkənyaşlarınızda1979cuildəəməkfəaliyyətinəbaşla
mış,1981ciildəM.F.AxundovadınaRusDilivəƏdəbiyyatıİnsti
tutunu bitirdikdən sonra müxtəlif vəzifələrdə çalışmısınız. Təhsilə
olanhəvəsinizsayəsindəSiz1992ciildəAzərbaycanXalqTəsərrüfa
tıİnstitutunudabitirərəkmühasibixtisasınayiyələnmisiniz.
1986cı ildənBakıSuKəməriBirliyininŞəhərNasosStansiyavə
SuAnbarlarıXidmətindəmühasib, Bakı SuKəməri Birliyində baş
mühasibinmüavini,başmühasibkimiməsulvəzifələrdəişləmisiniz.

RƏNA 
QURBANOVA
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2006cıildənisəMilliMəclisinİşlərİdarəsininMaliyyəşöbəsinin
müdirikimimühümvəzifədəçalışırsınız.İşlədiyinizbütüntəşkilat
lardazəhmətsevər,bacarıqlıvəməsuliyyətliişçikimitanınmış,tapşı
rılanişinöhdəsindənhəmişəlayiqincəgəlmisiniz.
ÖtənillərərzindəSiznümunəvidavranışınızlaMilliMəclisApa
ratınınvə İşlər İdarəsininəməkdaşlarınındərin hörmətini qazan
mış,hərkəsinsevimlisinəçevrilmisiniz.
HörmətliRənaxanım!
Siziömrünüzünbugözəlçağındayubileyinizmünasibətiiləbir
dahaürəkdən  təbrik edir, Sizəmöhkəm can sağlığı, ailə səadəti və
fəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzulayıram.

Hörmətlə,

OQTAYƏSƏDOV

AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisininSədri
Bakı şəhəri,  30 aprel 2018ci il
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MÜSAHİBƏ

Ataxan Paşayev:

“Heydər Əliyev tariximizin 
böyük himayədarı idi”

-Ataxanmüəllim,buil80yaşı-
nıztamamoldu.Öncəlikləsizə
uzun ömür, can sağlığı arzu
edirik.Tanınmışarxivşünasvə
tarixçi alimsiniz.Tələbə vaxtı-
nızdanarxivişindəçalışırsınız.
Gəncyaşlarınızdanxalqımızın
arxivmirasınavəartıq35ildir
ki, respublikamızın baş arxiv
idarəsinə rəhbərlik edirsiniz.
Necə oldu ki, həyatınız belə
“arxivləşdi”?

 Mən ta  rix  çi  yəm və ix  ti  sa  sı  mı da 
se  və  rək seç  mi  şəm. Ar  xiv işi  nə də 

mə  ni ta  le gə  ti  rib bağ  la  dı. Ar  xiv o 
vaxt  lar Okt  yabr İn  qi  la  bı və So 
sializm Qu  ru  cu  lu  ğu Mər  kə  zi Döv 
lət Ar  xi  vi ad  la  nır  dı və bu  ra  da yox, 
Z.Ta  ğı  ye  vin bi  na  sın  da yer  lə  şir  di. 
Tə  lə  bə vax  tı BDUnun Ta  rix fa  kül  tə
 si  nin IV kur  sun  da bi  zi bu  ra təc  rü  bə
 yə gə  tir  miş  di  lər. Ar  xi  vin di  rek  to  ru 
isə er  mə  ni qa  dın idi  Ama  li  ya Şa 
kar  yan. Biz bu  ra gə  lən ərə  fə  də Azər
 bay  can  da dairə ic  ra  kom  la  rı ya  ra 
dar  kən ləğv olun  muş qə  za ic  raiy  yə 
ko  mi  tə  lə  ri  nin sə  nəd  lə  ri  ni Mər  kə  zi 
Döv  lət Ar  xi  vi  nə təh  vil ver  mə  yə gə 

tir  miş  di  lər. Ar  xiv sə  nəd  lə  ri hər tə 
rəf  də qa  laqqa  laq yı  ğıl  mış  dı. Üzər 
lə  rin  də  ki ya  zı  lar da ərəb əlif  ba  sı ilə 
idi. Mən ərəb qra  fi  ka  sı  nı bi  lir  dim və 
bun  la  rı oxu  ma  ğa baş  la  yan  da Şa  kar
 yan Ama  li  ya so  ruş  du ki, “a vı zna 
ye  te eto  vo al  fa  vi  ta?”. De  dim ki, bi  li
 rəm. Qa  yıt  dı ki, “a vı mo  je  te nam 
po  ma  qat?” Ca  vab ver  dim ki, on  suz 
da yay  da iş ax  ta  rı  ram. Şa  kar  yan de 
di ki, bəs biz  də kim  sə dek  re  tə ge  dir, 
sə  ni onun ye  ri  nə gö  tü  rək, bi  ril  lik 
rəs  mi  ləş  di  rə bi  lə  rik. Son  ra da elə ol 
du ki, Ar  xiv İda  rə  sin  də 3 nə  fər  dən 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Ar  xiv 
İda  rə  si  nin rəisi, ta  rix elm  lə  ri dok  to -
ru Ata  xan Əvəz oğ  lu Pa  şa  ye  vin bu 
il ma  yın 1-də 80 ya  şı ta  mam ol  du. 

1962-ci il  dən döv  lət ar  xi  vin  də iş  lə  yən, 
1966-1982-ci il  lər  də Döv  lət Ədə  biy  yat 
və İn  cə  sə  nət Ar  xi  vi  nin, 1984-cü il  dən 

in  di  yə  dək Mil  li Ar  xiv İda  rə  si  nin rəh  bə  ri 
olan Ata  xan müəl  li  min bü  tün fəaliy -

yə  ti və  tən sev  gi  si, yük  sək və  tən  daş  lıq 
möv  qe  yi, mil  li mə  na  fe üzə  rin  də qu  ru -
lub. Dü  rüst və  zi  fə əx  la  qı  na və ma  hir 
rəh  bər  lik ba  ca  rı  ğı  na ma  lik Ata  xan 

müəl  li  mi Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev xalq 
və döv  lət qar  şı  sın  da mü  hüm xid  mət  lə -
ri  nə gö  rə 2013-cü il  də “Şöh  rət” or  de  ni, 
2018-ci il  də “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin fəx  ri dip  lo  mu” ilə təl  tif 

edib. Ata  xan Pa  şa  yev  döv  lət  çi  li  yə 
sə  da  qət  li bir alim-ta  rix  çi ki  mi 10-dan 

çox ki  tab, 300-ə ya  xın el  mi və pub  li  sis -
tik mə  qa  lə  nin müəl  li  fi  dir. Bu yu  bi  le  yi 
münasibəti ilə onun  la gö  rü  şüb al  dı  ğı -
mız mü  sa  hi  bə  ni siz  lə  rə təq  dim edi  rik.
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iba  rət Təş  ki  lat me  to  di  ka şö  bə  si açı
 lan  da mə  ni el  mi iş  çi ki  mi bu şö  bə 
yə işə gö  tür  dü  lər. Di  gər iki  si er  mə
 ni idi  bi  ri mü  dir, bi  ri iş  çi.

Son  ra 1966cı il  də Azər  bay  can 
SSR Mər  kə  zi Döv  lət Ədə  biy  yat və 
İn  cə  sə  nət Ar  xi  vi ya  ra  dan  da mə  ni 
ora di  rek  tor tə  yin et  di  lər.

- 1982-84-cü illərdə iki il Azər-
baycanPolitexnikİnstitutunda
müəllimdəişləmisiniz...

 Di  rek  tor  luq  dan çı  xan  da ar  xiv 
nən əla  qə  ni üz  mə  miş  dim. Po  li  tex 
nik  də dərs de  yən  də ora  da da iş  lə 
yir  dim  1983cü ilə qə  dər.  Son  ra 
ar  xiv işin  dən ta  mam uzaq  laş  ma  lı 
ol  dum. Am  ma ta  le elə gə  tir  di ki, bu 
uzaq  laş  ma qı  sa müd  dət çək  di. 1984
cü il  də mə  ni Ar  xiv İda  rə  si  nə rəis 
qoy  du  lar.

Bu  nun da ma  raq  lı ta  rix  çə  si var. 
Bi  lir  si  niz Ar  xiv İda  rə  si  nə uzun 
müd  dət rəh  mət  lik Məm  mə  də  min 
Şə  kins  ki rəh  bər  lik edib. Məm  mə  d
əmin Şə  kins  ki çox prin  si  pial, öz sö 
zü  nü de  yən, qor  xu  bil  məz, əf  sa  nə  vi 
bir adam idi. Əv  vəl  lər şə  hər mi  li  si 
nin rəisi iş  lə  yib, son  ra onu tut  muş 
du  lar, Si  bi  rə be  lə sür  gün et  miş  di  lər. 
Qa  yı  dıb gə  lən  dən son  ra Ar  xiv 
İda  rə  si  nə rəis ol  muş  du. İş  dən 
çı  xan  da onun ye  ri  nə Mü  təl  lib 
Ba  ba  yev gəl  miş  di. M.Ba  ba  yev 
isə xəs  tə idi. 3 il son  ra rəh  mə 
tə get  di. Hə  min vaxt  lar idi. 
Gün  lə  rin bir gü  nü Po  li  tex  nik 
İns  ti  tu  tun  dan dərs  dən çı  xıb 
evə gə  lir  dim. Gör  düm, bi  zim 
blo  kun gi  ri  şin  də 3 nə  fər na  bə
 ləd adam da  ya  nıb. On  la  ra sa 
lam ve  rib keç  dim, am  ma 
özözü  mə fi  kir  lə  şir  dim ki, gö 
rən, bun  lar kim  dir? Ni  yə bu 
ra  da da  ya  nıb  lar? Mən  zi  lim 
3cü mər  tə  bə  də idi. Qalx  dım, 
qa  pı  nı açıb içə  ri gir  miş  dim ki, 
zəng ça  lın  dı. Qa  pı  nı aç  dım ki, 
hə  min ba  yaq  kı adam  lardır. 
So  ruş  du  lar ki, Ata  xan müəl 
lim siz  si  niz? De  dim: “Bə  li”. 
Qa  yıt  dı  lar ki, bəs Kam  ran Ba 

ğı  rov si  zi sa  bah saat 10da göz  lə  yir. 
Təəc  cüb  lən  dim ki, han  sı Kam  ran 
Ba  ğı  rov? De  di  lər, I ka  tib. 

Sə  hər saat 10da qə  bu  la get  dim. 
Mə  ni gö  rən ki  mi de  di: “Bəs, ni  yə 
ora  dan get  mi  sən, gə  rək get  mə  yəy 
din? Ar  xiv İda  rə  si  nə sə  ni rəis qoy 
maq is  tə  yi  rəm. Ha  zır  laş, sa  bah bü  ro 
ic  la  sı  na gəl”.

Sa  ba  hı gün bü  ro ic  la  sın  da mə  ni 
Ar  xiv İda  rə  si  nə rəis təs  diq et  di  lər.

-Ataxanmüəllim,təbiiki,uzun
illərdir xalqımızın arxivmira-
sınarəhbərliketməyinizdəpe-
şəkarlığınızvəelmifəaliyyəti-
niz böyük rol oynayıb. Siz,

ümumiyyətlə, arxiv işini necə
dəyərləndirərsiniz?

 Bi  lir  si  niz, əv  vəl  lər Azər  bay  ca 
nın ar  xiv işi sa  hə  sin  də de  mək olar 
ki, er  mə  ni  lər he  ge  mon  luq edir  di  lər. 
On  lar ar  xiv  lə  rin ba  şı  na is  tə  dik  lə  ri 
oyu  nu açır  dı  lar; sə  nəd  lə  ri oğur  la  yır, 
məhv edir və ya təh  rif edir  di  lər. Tə 
biidir ki, ar  xi  və ge  dişgə  liş ol  ma  dı  ğı 
üçün bun  dan xə  bər tu  tan da ol  mur
 du. Er  mə  ni  lər ar  xiv  lə  ri  mi  zə bö  yük 
zi  yan vu  rub  lar.

O mə  na  da mən de  yi  rəm ki, ar  xi  vi 
ol  ma  yan mil  lə  tin ta  ri  xi də yox  dur. 
Bi  rin  ci, ar  xiv  dir, çün  ki  ta  ri  xi fak  tın 
ar  xa  sın  da sə  nəd, sü  but yox  dur  sa, 
adi söz  dür.

Ar  xiv haq  qın  da Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  yev de  yir  di: “Ar  xiv 
iş  lə  ri  nə gə  rək cid  di fi  kir ve  rək. 
Bir tə  rəf  dən ona gö  rə ki, bu, 
xal  qı  mı  zın ta  ri  xi  ni əks et  di  rən 
ye  ga  nə mən  bə  dir. İkin  ci də ona 
gö  rə ki, ta  ri  xi  mi  zi təh  rif edən  lə
 rin qar  şı  sı  nı al  maq üçün çox 
mü  hüm amil  dir”. Hə  qi  qə  tən 
də, ar  xiv  lər hər bir xal  qın var  lı
 ğı  nın və in  ki  şaf ta  ri  xi  nin sal  na 
mə  si, mil  li yad  da  şı  nın sax  lanc 
ye  ri, mi  sil  siz mə  nə  vi sər  və  ti  dir. 
Mil  lə  tin keç  mi  şi, ta  ri  xi, mə  də 
niy  yə  ti, hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə 
lə  ri ilə bağ  lı ma  te  rial  lar məhz 
ar  xiv  də qo  ru  nur, gə  lə  cək nəs  lə 
çat  dı  rı  lır.

Si  zə bir xa  ti  rə da  nı  şım. Ulu 
ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin 1998ci 
il  də im  za  la  dı  ğı “Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 80 il  li  yi

“Arxivişlərinəgərəkciddifikirverək.Bir 
tərəfdənonagörəki,bu,xalqımızıntarixini
əksetdirənyeganəmənbədir.İkincidəona
görəki,tariximizitəhrifedənlərinqarşısını

almaqüçünçoxmühümamildir”.
HeydərƏliyev



may-iyun 2018    5554     Milli Məclis

qə  sə  bə ya  ra  dı  lıb  Baş  kənd. Mə  nim 
ya  dım  da  dır biz uşaq olan  da bir 
ovuc ar  pa ta  pıb, onu qo  vu  rub ye  yir
 dik. İn  san  lar ac  lıq çə  kir  di  lər və hət  ta 
acın  dan ölən  lər də var idi. Mü  ha  ri 
bə döv  rün  də qa  dın  lar, uşaq  lar cü  tə 
ge  dir, ağır zəh  mə  tə qat  la  şır  dı  lar.

Son  ra anam öl  dü. Anam ölən  də 
1213 ya  şım olar  dı. Evin tək oğ  lu 
idim. Kən  ddə  ki mək  tə  bi  miz 7 il  lik 
idi. Ona gö  rə də 810cu si  nif  lə  ri 
Nax  çı  van şə  hər mək  tə  bin  də oxu  mu
 şam. O vaxt Nax  çı  van  da 3 or  ta mək
 təb var idi – oğ  lan mək  tə  bi, qız mək
 tə  bi və bir də rus or  ta mək  tə  bi. 1 
nöm  rə  li oğ  lan mək  tə  bin  də təh  sil al 
mı  şam. Nax  çı  van  da bi  bim  gil  də qa 
lır  dım. Or  ta mək  təb  dən son  ra kənd 
tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ku  mu  nu bi  tir  dim.

-Bəsnecəolduki,butexnikuma
daxiloldunuz?

 Məc  bu  riy  yət  dən  ora im  ta  han 
sız gi  rə bi  lir  dim de  yə... Hə  min ix  ti 
sa  sa hə  və  sim də yox idi, am  ma tex 
ni  ku  mu fərq  lən  mə dip  lo  mu ilə bi 
tir  dim.

Nə  ha  yət, im  ta  han ve  rib 18 bal  la 
Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Ta  rix fa 
kül  tə  si  nə da  xil ol  dum. İki fən  dən 
“4”, iki  sin  dən isə “5” al  mış  dım.

-Tələbəliyiniznecəkeçib?
 Əziy  yət  lə. Çə  tin il  lər idi. IV kur

 sa qə  dər hər yay tə  ti  lin  də iş  lə  yir 
dim. Əsa  sən gə  vən ya  ğı top  la  ma  ğa 
ge  dir  dim. Gə  vən kol bit  ki  si  dir. Yay
 da di  bin  dən yağ çı  xır. Çə  tin iş  dir  
ya  yın iti  si, dağdaş, ilança  yan...

Tə  lə  bə vax  tı fak  ti  ki ola  raq öz ba 
şı  mı özüm sax  la  mı  şam. Nə isə hə 
yat  dır da...

-Ataxanmüəllim,təcrübəniz,el-
minizAzərbaycan tarixinə, ar-
xivinə,gənctarixçilərə,arxivçi-
lərə çox lazımdır. Bu mənada
müasir gəncliyə nə tövsiyə
edərdiniz.

 Bi  lir  si  niz, bu  gün  kü gənc  lər ri  fah 
və səadət için  də, əziy  yət  siz, hət  ta 
de  yər  dim ki, zəh  mət  siz, ra  hat hə  yat 
sü  rür  lər. Xü  su  sən də uşaq  la  rı  mı  za 
hər şe  yi ha  zır ver  mə  yə ça  lı  şı  rıq. Ona 

gö  rə də in  di  ki ca  van  lar  da zəh  mət 
dən yan gəz  mək hal  la  rı mü  şa  hi  də 
olu  nur; hər yer  də, hər iş  də ra  hat  lıq 
ax  ta  rır  lar.  Əziy  yə  tin tə  rəf  da  rı de  yi 
ləm, am  ma in  san zəh  mət çək  mə  li, 
əmə  yə, işə  alış  ma  lı  dır. Ca  van  la  ra 
ilk növ  bə  də əmə  yi sev  mə  lə  ri  ni, 
əzm  kar ol  ma  la  rı  nı, iş  dən qorx  ma 
ma  la  rı  nı töv  si  yə edər  dim.

Mən ta  ri  xi uşaq  lıq  dan sev  mi  şəm. 
Ar  xiv işi  nə sev  gi  ni isə mən er  mə  ni 
lər  dən, gür  cü  lər  dən öy  rən  dim. Ba 
xın, er  mə  ni  lər sax  ta sə  nəd  lər  lə öz  lə  ri
 nə ar  xiv ya  ra  dıb ta  rix ya  zıb  lar. On  la 
rın ar  xiv  lə  ri ta  rix  lə  rin  dən bö  yük  dür. 
Bi  zim on  lar  dan nə  yi  miz əs  kik  dir?! 
Ta  ri  xi  miz on  la  rın ta  ri  xin  dən zən  gin 
və şan  lı  dır, am  ma ar  xi  vi  miz zəif  dir. 
Biz ta  ri  xi  mi  zi sə  nəd  ləş  dir  mə  yə, ar 
xiv  ləş  dir  mə  yə tən  bəl  lik et  mi  şik. Ona 
gö  rə də gənc  lə  rə töv  si  yəm odur ki, 
ta  ri  xi  mi  zi sev  sin  lər, qo  ru  sun  lar, öy 
rən  sin  lər və araş  dır  sın  lar.

MübarizƏsgərov
“MilliMəclis”jurnalı

MÜSAHİBƏ

 nin ke  çi  ril  mə  si haq  qın  da” Sə  rən  ca 
mı  na əsa  sən Azər  bay  can Xalq Cüm
 hu  riy  yə  ti  nin 23 ay  lıq fəaliy  yə  ti döv
 rü  nə aid əvəz  siz mən  bə olan və bö 
yük ək  sə  riy  yə  ti ilk də  fə işıq üzü 
gö  rən 7 cild  lik ar  xiv sə  nəd  lə  ri və 
ma  te  rial  la  rı  nı ona təq  dim edən  də 
çox təəc  cüb  lən  di. O, bu qə  dər sə  nə 
din ola  ca  ğı  nı tə  səv  vür et  mir  di. De  di 
ki, bun  lar əməl  li iş gö  rüb  lər ki...

Bu gün Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin ta  ri  xi  ni öy  rən  mək 
üçün təd  qi  qat  çı  la  rın sə  rən  ca  mı  na 
ve  ril  miş əvəz  siz mən  bə olan bu sə 
nəd məc  muələ  ri Ümum  mil  li li  de 
ri  mi  zin Azər  bay  can Xalq Cüm  hu 
riy  yə  ti ta  ri  xi  nə, onun xa  dim  lə  ri  nə 
qoy  muş ol  du  ğu ilk və ən möh  tə 
şəm abi  də  dir. 

-HeydərƏliyevləuzunmüddət
işləmisiniz.UzunillərUluön-
dərləişləmişbirşəxskimiHey-
dər Əliyevin tarixə, arxiv sə-
nədlərinəmünasibətinisizdən
yaxşıbilənçətintapılar.Buba-
rədə xatirələriniz də olmamış
deyil...

 Hey  dər Əli  ye  vin mə  nə qar  şı 
mü  na  si  bə  ti hə  mi  şə müs  bət olub. Bu 

sə  viy  yə  yə çat  ma  ğı  ma gö  rə Ulu ön 
də  rə çox borc  lu  yam. Hə  mi  şə də 
mə  nim  lə ma  raq  la  nıb. Ümum  mil  li 
li  de  rin ar  xiv işi  nə mü  na  si  bə  ti çox 
yax  şı olub. Bu iş  də onun ta  yıbə  ra 
bə  ri yox idi. Bi  rin  ci  si, ar  xiv işi  ni 
gö  zəl bi  lir  di. Vax  ti  lə KQBdə iş  lə 
yən  də ar  xiv  lə çox əla  qə  də olub. Ulu 
ön  dər ar  xiv işi  nin ma  hiy  yə  ti  nə bə 
ləd idi. Hey  dər Əli  yev ta  ri  xi  mi  zin 
bö  yük hi  ma  yə  da  rı idi, onun diq  qət 
və qay  ğı  sı sa  yə  sin  də öl  kə  də ar  xiv 
işi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  nə baş  la  nıl
 dı. Ta  ri  xi keç  mi  şi  mi  zə olan diq  qə  tin 
nə  ti  cə  si idi ki, Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən 
birbi  ri  nin ar  dın  ca ar  xiv işi  nin tək 
mil  ləş  di  ril  mə  si  nə dair fər  man  lar 
im  za  lan  dı...

Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər 
Əli  yev ümum  xalq və ümum  döv  lət 
əhə  miy  yət  li hər han  sı bir təd  bi  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə çox cid  di və 
əsas  lı şə  kil  də ya  na  şır  dı. Bu  nun üçün 
ilk növ  bə  də onu əsas  lan  dı  ran sə  nəd 
və ma  te  rial  lar  la ta  nış olur  du. Bu iş 
də ar  xiv  lər  dən hə  min mə  sə  lə  lər  lə 
bağ  lı sə  nəd və ma  te  rial  la  rın top  lan 
ma  sı  nı tə  ləb edir  di. Bu  nun  la ki  fa 
yət  lən  mə  yən Ulu ön  dər hə  min mə 
sə  lə  lər ba  rə  də ar  xiv  dən ay  rı  ca ola 

raq ara  yış və hə  min ara  yış  da gös  tə 
ri  lən fakt  la  rı rəs  mən təs  diq edən sə 
nəd və ma  te  rial  la  rın su  rə  ti  ni də is  tə
 yir  di.

Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, Ulu ön  də  rin 
ar  xiv işi  nə olan diq  qət və qay  ğı  sı 
Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev tə  rə  fin 
dən də uğur  la da  vam et  di  ri  lir. Mil  li 
Ar  xiv İda  rə  si  nin ba  lan  sı  na ye  ni bi 
na  la  rın ve  ril  mə  si  nə, ar  xiv sə  nəd  lə  ri
 nin mü  ha  fi  zə  si üçün bi  na  lar  da ye  ni
 dən  qur  ma iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı  na, 
la  zı  mi qur  ğu və ava  dan  lıq  lar  la təc 
hiz edil  mə  si  nə, ha  be  lə re  gion  lar  da 
döv  lət ar  xi  vi  nin fi  lial  la  rı  nın açıl  ma 
sı  na, ra  yon və şə  hər döv  lət ar  xiv  lə  ri
 nin əl  ve  riş  li bi  na  lar  la tə  min edil  mə 
si  nə dair ve  ri  lən gös  tə  riş və tap  şı  rıq
 lar məhz hə  min diq  qət və qay  ğı  nın 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir.

- Ataxan müəllim, ömrünüzün
ilk illərinənəzərsalmaqistər-
dik.Uşaqlığınız,məktəb illəri
necəkeçib?Odövrdən tez-tez
nələrixatırlayırsınız?

 Bi  lir  si  niz, Baş  kənd mə  nim ana 
dan ol  du  ğum kənd  dir. Dağ kən  di 
idi. Onu o vaxt  lar Xa  na  ğa  ya kö  çür 
dü  lər. İn  di Xa  na  ğa  nın ya  nın  da ye  ni 
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qə  sə  bə ya  ra  dı  lıb  Baş  kənd. Mə  nim 
ya  dım  da  dır biz uşaq olan  da bir 
ovuc ar  pa ta  pıb, onu qo  vu  rub ye  yir
 dik. İn  san  lar ac  lıq çə  kir  di  lər və hət  ta 
acın  dan ölən  lər də var idi. Mü  ha  ri 
bə döv  rün  də qa  dın  lar, uşaq  lar cü  tə 
ge  dir, ağır zəh  mə  tə qat  la  şır  dı  lar.

Son  ra anam öl  dü. Anam ölən  də 
1213 ya  şım olar  dı. Evin tək oğ  lu 
idim. Kən  ddə  ki mək  tə  bi  miz 7 il  lik 
idi. Ona gö  rə də 810cu si  nif  lə  ri 
Nax  çı  van şə  hər mək  tə  bin  də oxu  mu
 şam. O vaxt Nax  çı  van  da 3 or  ta mək
 təb var idi – oğ  lan mək  tə  bi, qız mək
 tə  bi və bir də rus or  ta mək  tə  bi. 1 
nöm  rə  li oğ  lan mək  tə  bin  də təh  sil al 
mı  şam. Nax  çı  van  da bi  bim  gil  də qa 
lır  dım. Or  ta mək  təb  dən son  ra kənd 
tə  sər  rü  fa  tı tex  ni  ku  mu  nu bi  tir  dim.

-Bəsnecəolduki,butexnikuma
daxiloldunuz?

 Məc  bu  riy  yət  dən  ora im  ta  han 
sız gi  rə bi  lir  dim de  yə... Hə  min ix  ti 
sa  sa hə  və  sim də yox idi, am  ma tex 
ni  ku  mu fərq  lən  mə dip  lo  mu ilə bi 
tir  dim.

Nə  ha  yət, im  ta  han ve  rib 18 bal  la 
Ba  kı Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Ta  rix fa 
kül  tə  si  nə da  xil ol  dum. İki fən  dən 
“4”, iki  sin  dən isə “5” al  mış  dım.

-Tələbəliyiniznecəkeçib?
 Əziy  yət  lə. Çə  tin il  lər idi. IV kur

 sa qə  dər hər yay tə  ti  lin  də iş  lə  yir 
dim. Əsa  sən gə  vən ya  ğı top  la  ma  ğa 
ge  dir  dim. Gə  vən kol bit  ki  si  dir. Yay
 da di  bin  dən yağ çı  xır. Çə  tin iş  dir  
ya  yın iti  si, dağdaş, ilança  yan...

Tə  lə  bə vax  tı fak  ti  ki ola  raq öz ba 
şı  mı özüm sax  la  mı  şam. Nə isə hə 
yat  dır da...

-Ataxanmüəllim,təcrübəniz,el-
minizAzərbaycan tarixinə, ar-
xivinə,gənctarixçilərə,arxivçi-
lərə çox lazımdır. Bu mənada
müasir gəncliyə nə tövsiyə
edərdiniz.

 Bi  lir  si  niz, bu  gün  kü gənc  lər ri  fah 
və səadət için  də, əziy  yət  siz, hət  ta 
de  yər  dim ki, zəh  mət  siz, ra  hat hə  yat 
sü  rür  lər. Xü  su  sən də uşaq  la  rı  mı  za 
hər şe  yi ha  zır ver  mə  yə ça  lı  şı  rıq. Ona 

gö  rə də in  di  ki ca  van  lar  da zəh  mət 
dən yan gəz  mək hal  la  rı mü  şa  hi  də 
olu  nur; hər yer  də, hər iş  də ra  hat  lıq 
ax  ta  rır  lar.  Əziy  yə  tin tə  rəf  da  rı de  yi 
ləm, am  ma in  san zəh  mət çək  mə  li, 
əmə  yə, işə  alış  ma  lı  dır. Ca  van  la  ra 
ilk növ  bə  də əmə  yi sev  mə  lə  ri  ni, 
əzm  kar ol  ma  la  rı  nı, iş  dən qorx  ma 
ma  la  rı  nı töv  si  yə edər  dim.

Mən ta  ri  xi uşaq  lıq  dan sev  mi  şəm. 
Ar  xiv işi  nə sev  gi  ni isə mən er  mə  ni 
lər  dən, gür  cü  lər  dən öy  rən  dim. Ba 
xın, er  mə  ni  lər sax  ta sə  nəd  lər  lə öz  lə  ri
 nə ar  xiv ya  ra  dıb ta  rix ya  zıb  lar. On  la 
rın ar  xiv  lə  ri ta  rix  lə  rin  dən bö  yük  dür. 
Bi  zim on  lar  dan nə  yi  miz əs  kik  dir?! 
Ta  ri  xi  miz on  la  rın ta  ri  xin  dən zən  gin 
və şan  lı  dır, am  ma ar  xi  vi  miz zəif  dir. 
Biz ta  ri  xi  mi  zi sə  nəd  ləş  dir  mə  yə, ar 
xiv  ləş  dir  mə  yə tən  bəl  lik et  mi  şik. Ona 
gö  rə də gənc  lə  rə töv  si  yəm odur ki, 
ta  ri  xi  mi  zi sev  sin  lər, qo  ru  sun  lar, öy 
rən  sin  lər və araş  dır  sın  lar.
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 nin ke  çi  ril  mə  si haq  qın  da” Sə  rən  ca 
mı  na əsa  sən Azər  bay  can Xalq Cüm
 hu  riy  yə  ti  nin 23 ay  lıq fəaliy  yə  ti döv
 rü  nə aid əvəz  siz mən  bə olan və bö 
yük ək  sə  riy  yə  ti ilk də  fə işıq üzü 
gö  rən 7 cild  lik ar  xiv sə  nəd  lə  ri və 
ma  te  rial  la  rı  nı ona təq  dim edən  də 
çox təəc  cüb  lən  di. O, bu qə  dər sə  nə 
din ola  ca  ğı  nı tə  səv  vür et  mir  di. De  di 
ki, bun  lar əməl  li iş gö  rüb  lər ki...

Bu gün Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin ta  ri  xi  ni öy  rən  mək 
üçün təd  qi  qat  çı  la  rın sə  rən  ca  mı  na 
ve  ril  miş əvəz  siz mən  bə olan bu sə 
nəd məc  muələ  ri Ümum  mil  li li  de 
ri  mi  zin Azər  bay  can Xalq Cüm  hu 
riy  yə  ti ta  ri  xi  nə, onun xa  dim  lə  ri  nə 
qoy  muş ol  du  ğu ilk və ən möh  tə 
şəm abi  də  dir. 

-HeydərƏliyevləuzunmüddət
işləmisiniz.UzunillərUluön-
dərləişləmişbirşəxskimiHey-
dər Əliyevin tarixə, arxiv sə-
nədlərinəmünasibətinisizdən
yaxşıbilənçətintapılar.Buba-
rədə xatirələriniz də olmamış
deyil...

 Hey  dər Əli  ye  vin mə  nə qar  şı 
mü  na  si  bə  ti hə  mi  şə müs  bət olub. Bu 

sə  viy  yə  yə çat  ma  ğı  ma gö  rə Ulu ön 
də  rə çox borc  lu  yam. Hə  mi  şə də 
mə  nim  lə ma  raq  la  nıb. Ümum  mil  li 
li  de  rin ar  xiv işi  nə mü  na  si  bə  ti çox 
yax  şı olub. Bu iş  də onun ta  yıbə  ra 
bə  ri yox idi. Bi  rin  ci  si, ar  xiv işi  ni 
gö  zəl bi  lir  di. Vax  ti  lə KQBdə iş  lə 
yən  də ar  xiv  lə çox əla  qə  də olub. Ulu 
ön  dər ar  xiv işi  nin ma  hiy  yə  ti  nə bə 
ləd idi. Hey  dər Əli  yev ta  ri  xi  mi  zin 
bö  yük hi  ma  yə  da  rı idi, onun diq  qət 
və qay  ğı  sı sa  yə  sin  də öl  kə  də ar  xiv 
işi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si  nə baş  la  nıl
 dı. Ta  ri  xi keç  mi  şi  mi  zə olan diq  qə  tin 
nə  ti  cə  si idi ki, Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən 
birbi  ri  nin ar  dın  ca ar  xiv işi  nin tək 
mil  ləş  di  ril  mə  si  nə dair fər  man  lar 
im  za  lan  dı...

Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər 
Əli  yev ümum  xalq və ümum  döv  lət 
əhə  miy  yət  li hər han  sı bir təd  bi  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  nə çox cid  di və 
əsas  lı şə  kil  də ya  na  şır  dı. Bu  nun üçün 
ilk növ  bə  də onu əsas  lan  dı  ran sə  nəd 
və ma  te  rial  lar  la ta  nış olur  du. Bu iş 
də ar  xiv  lər  dən hə  min mə  sə  lə  lər  lə 
bağ  lı sə  nəd və ma  te  rial  la  rın top  lan 
ma  sı  nı tə  ləb edir  di. Bu  nun  la ki  fa 
yət  lən  mə  yən Ulu ön  dər hə  min mə 
sə  lə  lər ba  rə  də ar  xiv  dən ay  rı  ca ola 

raq ara  yış və hə  min ara  yış  da gös  tə 
ri  lən fakt  la  rı rəs  mən təs  diq edən sə 
nəd və ma  te  rial  la  rın su  rə  ti  ni də is  tə
 yir  di.

Se  vin  di  ri  ci hal  dır ki, Ulu ön  də  rin 
ar  xiv işi  nə olan diq  qət və qay  ğı  sı 
Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev tə  rə  fin 
dən də uğur  la da  vam et  di  ri  lir. Mil  li 
Ar  xiv İda  rə  si  nin ba  lan  sı  na ye  ni bi 
na  la  rın ve  ril  mə  si  nə, ar  xiv sə  nəd  lə  ri
 nin mü  ha  fi  zə  si üçün bi  na  lar  da ye  ni
 dən  qur  ma iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı  na, 
la  zı  mi qur  ğu və ava  dan  lıq  lar  la təc 
hiz edil  mə  si  nə, ha  be  lə re  gion  lar  da 
döv  lət ar  xi  vi  nin fi  lial  la  rı  nın açıl  ma 
sı  na, ra  yon və şə  hər döv  lət ar  xiv  lə  ri
 nin əl  ve  riş  li bi  na  lar  la tə  min edil  mə 
si  nə dair ve  ri  lən gös  tə  riş və tap  şı  rıq
 lar məhz hə  min diq  qət və qay  ğı  nın 
ba  riz nü  mu  nə  si  dir.

- Ataxan müəllim, ömrünüzün
ilk illərinənəzərsalmaqistər-
dik.Uşaqlığınız,məktəb illəri
necəkeçib?Odövrdən tez-tez
nələrixatırlayırsınız?

 Bi  lir  si  niz, Baş  kənd mə  nim ana 
dan ol  du  ğum kənd  dir. Dağ kən  di 
idi. Onu o vaxt  lar Xa  na  ğa  ya kö  çür 
dü  lər. İn  di Xa  na  ğa  nın ya  nın  da ye  ni 
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hə  lə  lə  rin  də qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə 
min olun  ma  sı və qi  da məh  sul  la  rı is 
teh  lak  çı  la  rı  nın hü  quq  la  rı  nın mü  da 
fiəsi  ni özü  nün fəaliy  yə  ti  nin baş  lı  ca 
məq  səd  lə  rin  dən he  sab edir. Agent  li 
yi  mi  zin möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  li  yə əsa
 sən fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  aşa  ğı  da  kı
 lar  dır:
müvafiqsahədəvahiddövlətsiyasə
tinin hazırlanması və bu siyasətin
həyatakeçirilməsinintəminedilmə
si;
müvafiqsahədədövləttənzimləməsi
nin, dövlətnəzarətininvə əlaqələn
dirməninhəyatakeçirilməsi;
müvafiq sahədə normayaratma
fəaliyyətinin,ocümlədənqidaməh
sullarınıntəhlükəsizliyinədairnor
mativ tənzimləmənin (sanitariya
normavəqaydalarının,habeləgigi
yena normativlərinin) hazırlanma
sı;
ölkədəistehsaledilənvəölkəyəidxal
olunan qida məhsullarının, onları
qablaşdırma materiallarının qida
təhlükəsizliyi baxımından dövlət
qeydiyyatınaalınmasıvəreyestrinin
aparılması;
qidaməhsullarısahəsindəistehlakçı
ların hüquqlarının müdafiəsi haq
qındaqanunvericiliyəriayətedilmə
sinədövlətnəzarətininhəyata keçi
rilməsi;
xariciölkələrəixracedilənqidaməh
sullarına qida təhlükəsizliyi sertifi
katınınverilməsi;
müvafiq sahənin inkişafının təmin
edilməsi.

-Agentliyin əsas vəzifələrindən
biriqidatəhlükəsizliyiserifika-
tının verilməsidir. Bəllidir ki,
idxalçıdövlətintələbinəuyğun
sertifikatlaşdırmahəyatakeçiri-
ləcək. Bu, hansı ölkələri əhatə
edəcəkvəbeynəlxalqqurumla-
rın bu sahədə Azərbaycanla
əməkdaşlığını necə qiymətlən-
dirməkolar?

 Qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı Qi 
da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi tə  rə  fin 
dən məh  su  lun da  şı  dı  ğı risk sə  viy  yə 

si  nə uy  ğun ola  raq apa  rıl  mış eks  per  ti
 za  nın nə  ti  cə  lə  ri  nə əsa  sən id  xal edi  lən 
ye  yin  ti məh  sul  la  rı  na (hər par  ti  ya  sı 
na), ha  be  lə id  xal  çı öl  kə tə  ləb et  di  yi 
hal  da ix  rac olu  nan ye  yin  ti məh  sul  la 
rı  na (hər par  ti  ya  sı  na) ve  ri  lir. Ha  zır  da 
qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı  nın tə  lə  bi əsa  sın  da ix  rac olu 
nan fın  dıq məh  sul  la  rı  na gö  rə ve  ri  lir. 
Qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı  nın mü  va  fiq qu  rum  la  rı tə  rə 
fin  dən ta  nı  nır. Ey  ni za  man  da, id  xal  çı 
öl  kə  nin tə  lə  bi əsa  sın  da di  gər öl  kə  lə  rə 
qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı təq  dim 
edi  lə bi  lər. Onu da qeyd edim ki, 
2018ci il iyu  lun 1dən qi  da zən  ci  ri 
nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də, o cüm  lə 
dən id  xalix  rac əmə  liy  yat  la  rı sa  hə 
sin  də döv  lət nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi 
rə  cək agent  li  yi  miz sa  hib  kar  lıq sub 
yekt  lə  ri  nin qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə 
min olun  ma  sı pro  ses  lə  rin  də iş  ti  ra  kı 
na yük  sək qiy  mət ve  rir, sa  hib  kar  la  ra 
qi  da zən  ci  ri  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin 
də, o cüm  lə  dən id  xalix  rac əmə  liy 
yat  la  rın  da müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
fəaliy  yət  lə  ri  ni təş  kil et  mə  lə  ri üçün 
hər  tə  rəf  li dəs  tək gös  tə  ri  lə  cək  dir.

-Agentlik əhalinin sağlam və
təhlükəsiz qida məhsulları ilə
təmin edilməsiməqsədi iləqi-
dasahəsindəfəaliyyətgöstərən
sahibkarlıq subyektlərində
maarifləndirici monitorinqlər
aparır.Monitorinqlərbuistiqa-
mətdə hansı mühüm dəyişik-
liklərəsəbəbolur?

 Agent  li  yin əsas fəaliy  yət is  ti  qa 
mət  lə  rin  dən bi  ri də qi  da məh  sul  la  rı 
is  teh  lak  çı  la  rı  nın, ha  be  lə qi  da məh 
sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı, tə  da  rü  kü və 
döv  riy  yə  si ilə məş  ğul olan sa  hib 
kar  la  rın qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ilə bağ  lı 
maarif  lən  di  ril  mə  si, iq  ti  sa  di və hü 
qu  qi in  for  ma  si  ya ilə tə  min edil  mə  si 
üçün aidiy  yə  ti döv  lət or  qan  la  rı ilə 
bir  lik  də təd  bir  lər gö  rül  mə  si  dir. Ey 
ni za  man  da, sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti 
nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə 
bey  nəl  xalq təc  rü  bə  ni tət  biq et  mək, 
sa  hib  kar  la  rın rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li 

yi  nin  ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də tək 
lif  lər ha  zır  la  maq da bu və  zi  fə  lə  rə 
aid  dir. Hə  min və  zi  fə  lə  rin ic  ra  sı  nın 
tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə agent  lik 
ma  yın 22dən eti  ba  rən sa  hib  kar  lıq 
sub  yekt  lə  ri, iri is  teh  sa  lat müəs  si  sə 
lə  ri, ti  ca  rət ob  yekt  lə  ri, ic  ti  maiiaşə 
və di  gər qi  da məh  sul  la  rı  nın is  teh 
lak  çı  ya çat  dı  rıl  ma  sı pro  se  sin  də iş  ti 
rak edən tə  sər  rü  fat sub  yekt  lə  rin  də 
maarif  lən  di  ri  ci mo  ni  to  rinq  lə  rə baş 
la  yıb. Mo  ni  to  rinq  lər çər  çi  və  sin  də is 
teh  sal  çı  la  ra qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sa 
hə  sin  də döv  lət si  ya  sə  ti, əha  li  nin 
sağ  lam və təh  lü  kə  siz qi  da məh  sul 
la  rı ilə tə  min edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
qar  şı  ya qo  yu  lan tə  ləb  lər ba  rə  də ge 
niş mə  lu  mat ve  ril  miş, o cüm  lə  dən  
iyu  lun 1dən agent  li  yin qi  da təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin qey  diy  ya  tı, bu sa  hə  də 
döv  lət re  yest  ri  nin apa  rıl  ma  sı, ser  ti 
fi  kat  la  rın ve  ril  mə  si və di  gər is  ti  qa 
mət  lər  də hə  ya  ta ke  çi  rə  cə  yi fəaliy  yət 
ba  rə  də mə  lu  mat  lar ve  ri  lib. Mo  ni  to 
rinq  lər za  ma  nı müəs  si  sə və təş  ki  lat
 la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri  nə qi  da zən  ci  ri
 nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də is  teh  lak  çı 
hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı  nı təş  viq 
edən zə  ru  ri  mə  lu  mat  ve  ri  ci tə  li  mat 
lar pay  la  nı  lıb.

Bi  zim apar  dı  ğı  mız mo  ni  to  rinq  lə 
rin məq  sə  di həm də öl  kə  də qi  da sa 
hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən müəs  si  sə 
lə  rin is  teh  sal  da rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li
 yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və bu  nun  la da qey 
rineft sek  to  run  da ix  ra  cın ar  tı  rıl  ma  sı
 na xid  mət edir.

-Bu gün istehlakçılarının hü-
quqlarınınmüdafiəsicəmiyyəti
qayğılandıran başlıca məsələ-
lərdəndir. Qida məhsulları is-
tehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsi istiqamətində Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi hansı
işlərihəyatakeçirir?

 İs  teh  lak  çı  la  rın qi  da təh  lü  kə  siz 
li  yi  nin tə  min olun  ma  sı qar  şı  mız  da 
du  ran əsas və  zi  fə  lər  dən bi  ri  dir. Qi 
da zən  ci  ri  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
iş  ti  rak edən tə  rəf  lə  rin öz mə  su  liy 
yə  ti  ni dərk et  mə  si və is  teh  lak  çı  la  rın 

MÜSAHİBƏ

Ölkəmizin sağlam və təhlükəsiz 
qida ilə təminatı başlıca vəzifəmizdir

-Qoşqarmüəllim,müasirdövr-
dəbütündövlətlərüçünaktual
məsələlərdən biri qida təhlü-
kəsizliyinin təmin olunması-
dır. Azərbaycanda qida təhlü-
kəsizliyinin  təmin edilməsi
dövlətin strateji məqsədlərin-
dən biridir. Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı müvafiq
fərmanla Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyiyaradılmışvə2018-ci
ilyanvarın1-dəfəaliyyətəbaş-
lamışdır. Agentliyin fəaliyyət
istiqamətləri barədə məlumat
verərdiniz.

 Bu gün cə  nab Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə  ye  ni iq  ti  sa  di 
ça  ğı  rış  lar əsa  sın  da in  ki  şaf edən Azər
 bay  can  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nə 
döv  lət dəs  tə  yi və azad sa  hib  kar  lı  ğın 
da  vam  lı in  ki  şa  fı döv  lə  tin iq  ti  sa  di si 
ya  sə  ti  nin mü  hüm tər  kib his  sə  si  dir. 
Döv  lət tə  rə  fin  dən ar  dı  cıl ola  raq döv 
lətsa  hib  kar mü  na  si  bət  lə  ri  nin in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si, qa  nun  ve  ri  ci  li  yin və in  zi 
ba  ti pro  se  dur  la  rın tək  mil  ləş  di  ril  mə 
si, qa  nun  suz mü  da  xi  lə  lə  rin və sü  ni 
ma  neələ  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, sa 
hib  kar  lı  ğa döv  lət dəs  tə  yi me  xa  nizm 
lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, on  la  rın maarif 

lən  di  ril  mə  si və ye  ni xid  mət çe  şid  lə  ri
 nin gös  tə  ril  mə  si ilə bağ  lı komp  leks 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir.

Öl  kə  miz  də sağ  lam sa  hib  kar  lıq 
mü  hi  ti  nin for  ma  laş  ma  sı, iq  ti  sa  diy  ya
 tın in  ki  şa  fın  da özəl sek  to  run ro  lu  nun 
art  ma  sı və sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nə 
qa  nun  suz mü  da  xi  lə  lə  rin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı  na öz töh  fə  si  ni ver  mə  yə ça  lı
 şan Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi qi 
da təh  lü  kə  siz  li  yi  nə nə  za  rət sa  hə  sin 
də müx  tə  lif or  qan  la  rın fəaliy  yə  tin  də
 ki pa  ra  lel  li  yin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və 
ef  fek  tiv tən  zim  lə  mə sis  te  mi  nin qu 
rul  ma  sı, qi  da zən  ci  ri  nin bü  tün mər 

Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Agent  li  yi  nin səd  ri 
Qoş  qar Təh  məz  li  nin 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na 
mü  sa  hi  bə  si
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hə  lə  lə  rin  də qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə 
min olun  ma  sı və qi  da məh  sul  la  rı is 
teh  lak  çı  la  rı  nın hü  quq  la  rı  nın mü  da 
fiəsi  ni özü  nün fəaliy  yə  ti  nin baş  lı  ca 
məq  səd  lə  rin  dən he  sab edir. Agent  li 
yi  mi  zin möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  li  yə əsa
 sən fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  aşa  ğı  da  kı
 lar  dır:
müvafiqsahədəvahiddövlətsiyasə
tinin hazırlanması və bu siyasətin
həyatakeçirilməsinintəminedilmə
si;
müvafiqsahədədövləttənzimləməsi
nin, dövlətnəzarətininvə əlaqələn
dirməninhəyatakeçirilməsi;
müvafiq sahədə normayaratma
fəaliyyətinin,ocümlədənqidaməh
sullarınıntəhlükəsizliyinədairnor
mativ tənzimləmənin (sanitariya
normavəqaydalarının,habeləgigi
yena normativlərinin) hazırlanma
sı;
ölkədəistehsaledilənvəölkəyəidxal
olunan qida məhsullarının, onları
qablaşdırma materiallarının qida
təhlükəsizliyi baxımından dövlət
qeydiyyatınaalınmasıvəreyestrinin
aparılması;
qidaməhsullarısahəsindəistehlakçı
ların hüquqlarının müdafiəsi haq
qındaqanunvericiliyəriayətedilmə
sinədövlətnəzarətininhəyata keçi
rilməsi;
xariciölkələrəixracedilənqidaməh
sullarına qida təhlükəsizliyi sertifi
katınınverilməsi;
müvafiq sahənin inkişafının təmin
edilməsi.

-Agentliyin əsas vəzifələrindən
biriqidatəhlükəsizliyiserifika-
tının verilməsidir. Bəllidir ki,
idxalçıdövlətintələbinəuyğun
sertifikatlaşdırmahəyatakeçiri-
ləcək. Bu, hansı ölkələri əhatə
edəcəkvəbeynəlxalqqurumla-
rın bu sahədə Azərbaycanla
əməkdaşlığını necə qiymətlən-
dirməkolar?

 Qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı Qi 
da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi tə  rə  fin 
dən məh  su  lun da  şı  dı  ğı risk sə  viy  yə 

si  nə uy  ğun ola  raq apa  rıl  mış eks  per  ti
 za  nın nə  ti  cə  lə  ri  nə əsa  sən id  xal edi  lən 
ye  yin  ti məh  sul  la  rı  na (hər par  ti  ya  sı 
na), ha  be  lə id  xal  çı öl  kə tə  ləb et  di  yi 
hal  da ix  rac olu  nan ye  yin  ti məh  sul  la 
rı  na (hər par  ti  ya  sı  na) ve  ri  lir. Ha  zır  da 
qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı  nın tə  lə  bi əsa  sın  da ix  rac olu 
nan fın  dıq məh  sul  la  rı  na gö  rə ve  ri  lir. 
Qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı  nın mü  va  fiq qu  rum  la  rı tə  rə 
fin  dən ta  nı  nır. Ey  ni za  man  da, id  xal  çı 
öl  kə  nin tə  lə  bi əsa  sın  da di  gər öl  kə  lə  rə 
qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ser  ti  fi  ka  tı təq  dim 
edi  lə bi  lər. Onu da qeyd edim ki, 
2018ci il iyu  lun 1dən qi  da zən  ci  ri 
nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də, o cüm  lə 
dən id  xalix  rac əmə  liy  yat  la  rı sa  hə 
sin  də döv  lət nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi 
rə  cək agent  li  yi  miz sa  hib  kar  lıq sub 
yekt  lə  ri  nin qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə 
min olun  ma  sı pro  ses  lə  rin  də iş  ti  ra  kı 
na yük  sək qiy  mət ve  rir, sa  hib  kar  la  ra 
qi  da zən  ci  ri  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin 
də, o cüm  lə  dən id  xalix  rac əmə  liy 
yat  la  rın  da müasir tə  ləb  lə  rə uy  ğun 
fəaliy  yət  lə  ri  ni təş  kil et  mə  lə  ri üçün 
hər  tə  rəf  li dəs  tək gös  tə  ri  lə  cək  dir.

-Agentlik əhalinin sağlam və
təhlükəsiz qida məhsulları ilə
təmin edilməsiməqsədi iləqi-
dasahəsindəfəaliyyətgöstərən
sahibkarlıq subyektlərində
maarifləndirici monitorinqlər
aparır.Monitorinqlərbuistiqa-
mətdə hansı mühüm dəyişik-
liklərəsəbəbolur?

 Agent  li  yin əsas fəaliy  yət is  ti  qa 
mət  lə  rin  dən bi  ri də qi  da məh  sul  la  rı 
is  teh  lak  çı  la  rı  nın, ha  be  lə qi  da məh 
sul  la  rı  nın is  teh  sa  lı, tə  da  rü  kü və 
döv  riy  yə  si ilə məş  ğul olan sa  hib 
kar  la  rın qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi ilə bağ  lı 
maarif  lən  di  ril  mə  si, iq  ti  sa  di və hü 
qu  qi in  for  ma  si  ya ilə tə  min edil  mə  si 
üçün aidiy  yə  ti döv  lət or  qan  la  rı ilə 
bir  lik  də təd  bir  lər gö  rül  mə  si  dir. Ey 
ni za  man  da, sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti 
nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di ilə 
bey  nəl  xalq təc  rü  bə  ni tət  biq et  mək, 
sa  hib  kar  la  rın rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li 

yi  nin  ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də tək 
lif  lər ha  zır  la  maq da bu və  zi  fə  lə  rə 
aid  dir. Hə  min və  zi  fə  lə  rin ic  ra  sı  nın 
tə  min edil  mə  si məq  sə  di ilə agent  lik 
ma  yın 22dən eti  ba  rən sa  hib  kar  lıq 
sub  yekt  lə  ri, iri is  teh  sa  lat müəs  si  sə 
lə  ri, ti  ca  rət ob  yekt  lə  ri, ic  ti  maiiaşə 
və di  gər qi  da məh  sul  la  rı  nın is  teh 
lak  çı  ya çat  dı  rıl  ma  sı pro  se  sin  də iş  ti 
rak edən tə  sər  rü  fat sub  yekt  lə  rin  də 
maarif  lən  di  ri  ci mo  ni  to  rinq  lə  rə baş 
la  yıb. Mo  ni  to  rinq  lər çər  çi  və  sin  də is 
teh  sal  çı  la  ra qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sa 
hə  sin  də döv  lət si  ya  sə  ti, əha  li  nin 
sağ  lam və təh  lü  kə  siz qi  da məh  sul 
la  rı ilə tə  min edil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
qar  şı  ya qo  yu  lan tə  ləb  lər ba  rə  də ge 
niş mə  lu  mat ve  ril  miş, o cüm  lə  dən  
iyu  lun 1dən agent  li  yin qi  da təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin qey  diy  ya  tı, bu sa  hə  də 
döv  lət re  yest  ri  nin apa  rıl  ma  sı, ser  ti 
fi  kat  la  rın ve  ril  mə  si və di  gər is  ti  qa 
mət  lər  də hə  ya  ta ke  çi  rə  cə  yi fəaliy  yət 
ba  rə  də mə  lu  mat  lar ve  ri  lib. Mo  ni  to 
rinq  lər za  ma  nı müəs  si  sə və təş  ki  lat
 la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri  nə qi  da zən  ci  ri
 nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də is  teh  lak  çı 
hü  quq  la  rı  nın qo  run  ma  sı  nı təş  viq 
edən zə  ru  ri  mə  lu  mat  ve  ri  ci tə  li  mat 
lar pay  la  nı  lıb.

Bi  zim apar  dı  ğı  mız mo  ni  to  rinq  lə 
rin məq  sə  di həm də öl  kə  də qi  da sa 
hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən müəs  si  sə 
lə  rin is  teh  sal  da rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li
 yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və bu  nun  la da qey 
rineft sek  to  run  da ix  ra  cın ar  tı  rıl  ma  sı
 na xid  mət edir.

-Bu gün istehlakçılarının hü-
quqlarınınmüdafiəsicəmiyyəti
qayğılandıran başlıca məsələ-
lərdəndir. Qida məhsulları is-
tehlakçılarının hüquqlarının
müdafiəsi istiqamətində Qida
Təhlükəsizliyi Agentliyi hansı
işlərihəyatakeçirir?

 İs  teh  lak  çı  la  rın qi  da təh  lü  kə  siz 
li  yi  nin tə  min olun  ma  sı qar  şı  mız  da 
du  ran əsas və  zi  fə  lər  dən bi  ri  dir. Qi 
da zən  ci  ri  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
iş  ti  rak edən tə  rəf  lə  rin öz mə  su  liy 
yə  ti  ni dərk et  mə  si və is  teh  lak  çı  la  rın 

MÜSAHİBƏ

Ölkəmizin sağlam və təhlükəsiz 
qida ilə təminatı başlıca vəzifəmizdir

-Qoşqarmüəllim,müasirdövr-
dəbütündövlətlərüçünaktual
məsələlərdən biri qida təhlü-
kəsizliyinin təmin olunması-
dır. Azərbaycanda qida təhlü-
kəsizliyinin  təmin edilməsi
dövlətin strateji məqsədlərin-
dən biridir. Prezident İlham
Əliyevin imzaladığı müvafiq
fərmanla Qida Təhlükəsizliyi
Agentliyiyaradılmışvə2018-ci
ilyanvarın1-dəfəaliyyətəbaş-
lamışdır. Agentliyin fəaliyyət
istiqamətləri barədə məlumat
verərdiniz.

 Bu gün cə  nab Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə  ye  ni iq  ti  sa  di 
ça  ğı  rış  lar əsa  sın  da in  ki  şaf edən Azər
 bay  can  da sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nə 
döv  lət dəs  tə  yi və azad sa  hib  kar  lı  ğın 
da  vam  lı in  ki  şa  fı döv  lə  tin iq  ti  sa  di si 
ya  sə  ti  nin mü  hüm tər  kib his  sə  si  dir. 
Döv  lət tə  rə  fin  dən ar  dı  cıl ola  raq döv 
lətsa  hib  kar mü  na  si  bət  lə  ri  nin in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si, qa  nun  ve  ri  ci  li  yin və in  zi 
ba  ti pro  se  dur  la  rın tək  mil  ləş  di  ril  mə 
si, qa  nun  suz mü  da  xi  lə  lə  rin və sü  ni 
ma  neələ  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, sa 
hib  kar  lı  ğa döv  lət dəs  tə  yi me  xa  nizm 
lə  ri  nin ya  ra  dıl  ma  sı, on  la  rın maarif 

lən  di  ril  mə  si və ye  ni xid  mət çe  şid  lə  ri
 nin gös  tə  ril  mə  si ilə bağ  lı komp  leks 
təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir.

Öl  kə  miz  də sağ  lam sa  hib  kar  lıq 
mü  hi  ti  nin for  ma  laş  ma  sı, iq  ti  sa  diy  ya
 tın in  ki  şa  fın  da özəl sek  to  run ro  lu  nun 
art  ma  sı və sa  hib  kar  lıq fəaliy  yə  ti  nə 
qa  nun  suz mü  da  xi  lə  lə  rin qar  şı  sı  nın 
alın  ma  sı  na öz töh  fə  si  ni ver  mə  yə ça  lı
 şan Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi qi 
da təh  lü  kə  siz  li  yi  nə nə  za  rət sa  hə  sin 
də müx  tə  lif or  qan  la  rın fəaliy  yə  tin  də
 ki pa  ra  lel  li  yin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və 
ef  fek  tiv tən  zim  lə  mə sis  te  mi  nin qu 
rul  ma  sı, qi  da zən  ci  ri  nin bü  tün mər 
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Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Agent  li  yi  nin səd  ri 
Qoş  qar Təh  məz  li  nin 
“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  na 
mü  sa  hi  bə  si
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min et  mək üçün GMO ilə bağ  lı il  kin 
araş  dır  ma  la  ra baş  la  mış  dır. GMO ilə 
bağ  lı is  tər el  mi, is  tər  sə də mü  hüm in 
for  ma  tiv mə  lu  mat  lar iz  lə  ni  lir və bu  na 
uy  ğun ola  raq on  la  rın risk po  ten  sialı 
müəy  yən  ləş  di  ri  lir.  Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti
 nin 2012ci il 11 de  kabr ta  rix  li 291 
nöm  rə  li qə  ra  rın  da “Öl  kə da  xi  lin  də 
aş  kar  la  nan ge  ne  tik mo  di  fi  ka  si  ya 
olun  muş bit  ki  lər  dən ya  ra  na bi  lə  cək 
təh  lü  kə  nin tə  yin edil  mə  si” Qay  da  sı 
na uy  ğun ola  raq  in  san sağ  lam  lı  ğı  na 
po  ten  sial təh  lü  kə ya  ra  dan bu cür qi 
da  la  rın id  xa  lı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
nə  zər  də tu  tul  muş  dur və mü  va  fiq qu 
rum  lar  la bu is  ti  qa  mət  də la  zı  mi ad 
dım  lar ata  ca  ğıq.

-Qoşqarmüəllim,QidaTəhlükə-
sizliyiAgentliyi ilə beynəlxalq
təşkilatlar,xariciölkələrarasın-
daəməkdaşlığıninkişafetdiril-
məsisahəsindəhansıişlərgörü-
lür?

 Fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı qı  sa müd 
dət ər  zin  də sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə və 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  nə uy  ğun ola 
raq Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi 
70dən çox döv  lət və bey  nəl  xalq təş
 ki  lat  lar  la çox  şa  xə  li əmək  daş  lıq əla 
qə  lə  ri qur  muş, bir çox öl  kə ilə id  xal
ix  rac əmə  liy  yat  la  rı  nın tə  min olun 
ma  sı sa  hə  sin  də qi  da məh  sul  la  rı üz 
rə tə  ləb  lə  rin və mü  va  fiq ser  ti  fi  kat  la
 rın qar  şı  lıq  lı mü  ba  di  lə  si  ni hə  ya  ta 

ke  çir  miş  dir. Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Agent  li  yi  nin fəaliy  yə  ti  nin tə  min 
edil  mə  si üçün Av  ro  pa İt  ti  fa  qı (Aİ) 
tə  rə  fin  dən ma  liy  yə  ləş  di  ri  lən “Qi  da 
və yem məh  sul  la  rı  nın təh  lü  kə  siz  li 
yi  nə rəs  mi nə  za  rə  tin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  sin  də Azər  bay  can Hö  ku  mə  ti  nin 
ins  ti  tu  sional ba  ca  rıq  la  rı  nın güc  lən 
di  ril  mə  si” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də 
Aİyə üzv döv  lət  lə  rin mü  tə  rəq  qi 
təc  rü  bə  lə  ri öy  rə  nil  mək  də  dir. Ya  xın 
gə  lə  cək  də Aİ tə  rə  fin  dən qi  da təh  lü 
kə  siz  li  yi sa  hə  sin  də “Tvin  ninq” la  yi 
hə  si  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si nə  zər  də 
tu  tul  muş  dur. Ötən dövr ər  zin  də 
BMTnin Ər  zaq və Kənd Tə  sər  rü  fa  tı 
Təş  ki  la  tı (FAO) ilə sıx əla  qə  lər qu 
rul  muş və Tex  ni  ki Əmək  daş  lıq 
Proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də agent  li  yə 
dəs  tək gös  tə  ril  mə  si üçün la  yi  hə sə 
nə  di ha  zır  lan  maq  da  dır. İns  ti  tu 
sional qu  ru  cu  luq, möv  cud qa  nun 
ve  ri  ci  li  yin və ser  ti  fi  kat  la  rın Aİnin 
tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı, təf  tiş 
yox  la  ma  la  rı  nın təş  ki  li və on  la  rın 
qey  diy  ya  ta alın  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
Bey  nəl  xalq Ma  liy  yə Kor  po  ra  si  ya  sı 
ilə mü  za  ki  rə  lər da  vam et  di  ri  lir.

Agent  li  yi  miz qa  baq  cıl təc  rü  bə  nin 
öy  rə  nil  mə  si üçün əmək  daş  la  rı  nın bir 
çox öl  kə  lə  rə ezam olun  ma  sı  na da 
mü  hüm yer ve  rir.

Ma  yın 1618də Ba  kı  da ke  çi  ri  lən 
Azər  bay  can Bey  nəl  xalq Qi  da Sə  na 
ye  si “World  Food Azer  baijan 2018” 

sər  gi  si  nin təş  ki  lin  də agent  li  yi  mi  zin 
iş  ti  ra  kı və öz sten  di ilə təm  sil olun 
ma  sı ic  ti  maiy  yət  tə  rə  fin  dən bö  yük 
ma  raq  la qar  şı  lan  mış  dır. Həm  çi  nin 
ma  yın 18də Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Agent  li  yi, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın Azər 
bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi və Dün 
ya Ban  kı  nın Azər  bay  can nü  ma  yən 
də  li  yi  nin bir  gə iş  ti  ra  kı ilə təş  kil olu 
nan I Ba  kı Bey  nəl  xalq Qi  da Təh  lü  kə 
siz  li  yi Konf  ran  sı  nın ke  çi  ril  mə  si də 
yad  da  qa  lan ol  muş  dur. Bö  yük Bri  ta 
ni  ya və Şi  ma  li İr  lan  di  ya Bir  ləş  miş 
Kral  lı  ğı  nın, Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın, 
Tür  ki  yə, Slo  ve  ni  ya, İran İs  lam Res 
pub  li  ka  sı, Lat  vi  ya və Gür  cüs  ta  nın 
qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi üz  rə döv  lət qu 
rum  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  rak 
et  di  yi konf  rans  da qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi 
sa  hə  sin  də apa  rı  lan is  la  hat  lar və ma 
raq do  ğu  ran mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə 
edil  miş  dir. İlk də  fə ke  çi  ril  mə  si  nə 
bax  ma  ya  raq, təd  bi  rə bey  nəl  xalq ma 
raq bö  yük ol  muş  dur.

Ümid edi  rik ki, öl  kə  mi  zin eti  bar  lı 
tə  rəf  daş ki  mi bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
əmək  daş  lı  ğı, qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sa 
hə  sin  də bey  nəl  xalq təc  rü  bə  nin öy  rə 
nil  mə  si qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sa  hə  si  nin 
in  ki  şa  fı  na və qi  da sə  na  ye  si sek  tor  la  rı 
üz  rə ix  ra  ca  tın in  ki  şa  fı  na mü  hüm töh
 fə ve  rə  cək, is  teh  lak  çı  la  rın eh  ti  yac  la  rı
 na ca  vab ve  rən yük  sək key  fiy  yət  li və 
təh  lü  kə  siz məh  sul  la  rın is  teh  sa  lı  na 
kö  mək gös  tə  rə  cək  dir.

MÜSAHİBƏ

hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiə olun  ma  sı işi
 nin təş  ki  lin  də təb  li  ğat və maarif  lən
 dir  mə iş  lə  ri müs  təs  na ro  la ma  lik  dir. 
Ona gö  rə də, he  sab edi  rik ki, ic  ti 
maiy  yə  tin mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı və 
cə  miy  yə  tin hər bir üz  vü  nün qi  da 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sın 
da iş  ti  ra  kı va  cib şərt  lər  dən  dir.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi  nin 
fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil  mə  si haq 
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin 2017ci il 13 no  yabr 
ta  rix  li 1681 nöm  rə  li Fər  ma  nın  da 
də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si ba  rə  də” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin 2018ci il 1 may ta  rix  li Fər
 ma  nı  na əsa  sən agent  lik gə  lən ayın 
ilk gü  nün  dən qi  da məh  sul  la  rı  nın 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nə, bay  tar  lıq və fi  to 
sa  ni  tar nə  za  rə  ti  nə dair nor  ma  tiv 
tən  zim  lə  mə  ni, qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi 

sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən sub 
yekt  lə  rin qey  diy  ya  tı  nı, qi  da təh  lü 
kə  siz  li  yi, fi  to  sa  ni  tar və bay  tar  lıq 
ser  ti  fi  kat  la  rı  nın ve  ril  mə  si  ni, qi  da 
məh  sul  la  rı  nın il  kin is  teh  sa  lı, tə  da 
rü  kü, is  teh  sa  lı, ema  lı, qab  laş  dı  rıl 
ma  sı, sax  lan  ma  sı, da  şın  ma  sı, döv 
riy  yə  si (o cüm  lə  dən id  xalix  rac 
əmə  liy  yat  la  rı) da  xil ol  maq  la qi  da 
zən  ci  ri  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
nə  za  rət və di  gər fəaliy  yət  lə  rin ic  ra
 sı  na baş  la  ya  caq  dır.

-Genetikmodifikasiyaolunmuş
orqanizmlərlə bağlı agentlik
hansı tədbirlər görməyi plan-
laşdırır?

 Öl  kə  mi  zin sağ  lam və təh  lü  kə  siz 
qi  da ilə tə  mi  na  tı agent  li  yi  mi  zin ən 
mü  hüm və  zi  fə  si  dir. Ha  zır  da ge  ne  tik 
mo  di  fi  ka  si  ya olun  muş or  qa  nizm 
(GMO) mən  şə  li qi  da  la  rın in  san və 

hey  van sağ  lam  lı  ğı  na tə  si  ri cə  miy  yət  də 
ge  niş mü  za  ki  rə möv  zu  su  na çev  ril 
mək  də  dir. Dün  ya  da GMOlu qi  da  la 
rın is  teh  sa  lı  na tə  lə  ba  tın art  ma  sı  na əha
 li sa  yı  nın art  ma  sı və mün  bit tor  paq  la 
rın az ol  ma  sın  dan əla  və bir sı  ra di  gər 
amil  lər  bioya  na  caq və xam  mal is  teh 
sa  lı  na ar  tan tə  lə  bat, sü  rət  lən  miş şə  hər
 ləş  mə, mün  bit tor  paq  la  rın çöl  ləş  mə  si, 
şo  ran  laş  ma və er  ro  zi  ya  sı, qlo  bal iq  lim 
də  yi  şik  li  yi və su eh  ti  yat  la  rı  nın azal 
ma  sı da tə  sir gös  tər  mək  də  dir. GMO 
mən  şə  li məh  sul  la  rın məh  sul  dar və iq 
ti  sa  di ba  xım  dan sər  fə  li ol  ma  sı  na bax 
ma  ya  raq, on  la  rın in  san sağ  lam  lı  ğı  na 
və eko  sis  te  mə xe  yi  ri və ya vu  ra bi  lə  cə
 yi cid  di zə  rər el  mi təd  qi  qat müəs  si  sə 
lə  ri tə  rə  fin  dən hə  lə də təd  qiq edil  di 
yin  dən, bu cür məh  sul  la  rın təh  lü  kə 
siz  lik as  pekt  lə  ri sual al  tın  da  dır.

AQ  TA fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı ilk gün
 dən qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi tə  ləb  lə  ri  ni tə 
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min et  mək üçün GMO ilə bağ  lı il  kin 
araş  dır  ma  la  ra baş  la  mış  dır. GMO ilə 
bağ  lı is  tər el  mi, is  tər  sə də mü  hüm in 
for  ma  tiv mə  lu  mat  lar iz  lə  ni  lir və bu  na 
uy  ğun ola  raq on  la  rın risk po  ten  sialı 
müəy  yən  ləş  di  ri  lir.  Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti
 nin 2012ci il 11 de  kabr ta  rix  li 291 
nöm  rə  li qə  ra  rın  da “Öl  kə da  xi  lin  də 
aş  kar  la  nan ge  ne  tik mo  di  fi  ka  si  ya 
olun  muş bit  ki  lər  dən ya  ra  na bi  lə  cək 
təh  lü  kə  nin tə  yin edil  mə  si” Qay  da  sı 
na uy  ğun ola  raq  in  san sağ  lam  lı  ğı  na 
po  ten  sial təh  lü  kə ya  ra  dan bu cür qi 
da  la  rın id  xa  lı  nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
nə  zər  də tu  tul  muş  dur və mü  va  fiq qu 
rum  lar  la bu is  ti  qa  mət  də la  zı  mi ad 
dım  lar ata  ca  ğıq.

-Qoşqarmüəllim,QidaTəhlükə-
sizliyiAgentliyi ilə beynəlxalq
təşkilatlar,xariciölkələrarasın-
daəməkdaşlığıninkişafetdiril-
məsisahəsindəhansıişlərgörü-
lür?

 Fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı qı  sa müd 
dət ər  zin  də sə  la  hiy  yət  lə  ri  nə və 
fəaliy  yət is  ti  qa  mət  lə  ri  nə uy  ğun ola 
raq Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi 
70dən çox döv  lət və bey  nəl  xalq təş
 ki  lat  lar  la çox  şa  xə  li əmək  daş  lıq əla 
qə  lə  ri qur  muş, bir çox öl  kə ilə id  xal
ix  rac əmə  liy  yat  la  rı  nın tə  min olun 
ma  sı sa  hə  sin  də qi  da məh  sul  la  rı üz 
rə tə  ləb  lə  rin və mü  va  fiq ser  ti  fi  kat  la
 rın qar  şı  lıq  lı mü  ba  di  lə  si  ni hə  ya  ta 

ke  çir  miş  dir. Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Agent  li  yi  nin fəaliy  yə  ti  nin tə  min 
edil  mə  si üçün Av  ro  pa İt  ti  fa  qı (Aİ) 
tə  rə  fin  dən ma  liy  yə  ləş  di  ri  lən “Qi  da 
və yem məh  sul  la  rı  nın təh  lü  kə  siz  li 
yi  nə rəs  mi nə  za  rə  tin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  sin  də Azər  bay  can Hö  ku  mə  ti  nin 
ins  ti  tu  sional ba  ca  rıq  la  rı  nın güc  lən 
di  ril  mə  si” la  yi  hə  si çər  çi  və  sin  də 
Aİyə üzv döv  lət  lə  rin mü  tə  rəq  qi 
təc  rü  bə  lə  ri öy  rə  nil  mək  də  dir. Ya  xın 
gə  lə  cək  də Aİ tə  rə  fin  dən qi  da təh  lü 
kə  siz  li  yi sa  hə  sin  də “Tvin  ninq” la  yi 
hə  si  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si nə  zər  də 
tu  tul  muş  dur. Ötən dövr ər  zin  də 
BMTnin Ər  zaq və Kənd Tə  sər  rü  fa  tı 
Təş  ki  la  tı (FAO) ilə sıx əla  qə  lər qu 
rul  muş və Tex  ni  ki Əmək  daş  lıq 
Proq  ra  mı çər  çi  və  sin  də agent  li  yə 
dəs  tək gös  tə  ril  mə  si üçün la  yi  hə sə 
nə  di ha  zır  lan  maq  da  dır. İns  ti  tu 
sional qu  ru  cu  luq, möv  cud qa  nun 
ve  ri  ci  li  yin və ser  ti  fi  kat  la  rın Aİnin 
tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı, təf  tiş 
yox  la  ma  la  rı  nın təş  ki  li və on  la  rın 
qey  diy  ya  ta alın  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
Bey  nəl  xalq Ma  liy  yə Kor  po  ra  si  ya  sı 
ilə mü  za  ki  rə  lər da  vam et  di  ri  lir.

Agent  li  yi  miz qa  baq  cıl təc  rü  bə  nin 
öy  rə  nil  mə  si üçün əmək  daş  la  rı  nın bir 
çox öl  kə  lə  rə ezam olun  ma  sı  na da 
mü  hüm yer ve  rir.

Ma  yın 1618də Ba  kı  da ke  çi  ri  lən 
Azər  bay  can Bey  nəl  xalq Qi  da Sə  na 
ye  si “World  Food Azer  baijan 2018” 

sər  gi  si  nin təş  ki  lin  də agent  li  yi  mi  zin 
iş  ti  ra  kı və öz sten  di ilə təm  sil olun 
ma  sı ic  ti  maiy  yət  tə  rə  fin  dən bö  yük 
ma  raq  la qar  şı  lan  mış  dır. Həm  çi  nin 
ma  yın 18də Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi 
Agent  li  yi, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın Azər 
bay  can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi və Dün 
ya Ban  kı  nın Azər  bay  can nü  ma  yən 
də  li  yi  nin bir  gə iş  ti  ra  kı ilə təş  kil olu 
nan I Ba  kı Bey  nəl  xalq Qi  da Təh  lü  kə 
siz  li  yi Konf  ran  sı  nın ke  çi  ril  mə  si də 
yad  da  qa  lan ol  muş  dur. Bö  yük Bri  ta 
ni  ya və Şi  ma  li İr  lan  di  ya Bir  ləş  miş 
Kral  lı  ğı  nın, Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın, 
Tür  ki  yə, Slo  ve  ni  ya, İran İs  lam Res 
pub  li  ka  sı, Lat  vi  ya və Gür  cüs  ta  nın 
qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi üz  rə döv  lət qu 
rum  la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin iş  ti  rak 
et  di  yi konf  rans  da qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi 
sa  hə  sin  də apa  rı  lan is  la  hat  lar və ma 
raq do  ğu  ran mə  sə  lə  lər mü  za  ki  rə 
edil  miş  dir. İlk də  fə ke  çi  ril  mə  si  nə 
bax  ma  ya  raq, təd  bi  rə bey  nəl  xalq ma 
raq bö  yük ol  muş  dur.

Ümid edi  rik ki, öl  kə  mi  zin eti  bar  lı 
tə  rəf  daş ki  mi bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
əmək  daş  lı  ğı, qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sa 
hə  sin  də bey  nəl  xalq təc  rü  bə  nin öy  rə 
nil  mə  si qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi sa  hə  si  nin 
in  ki  şa  fı  na və qi  da sə  na  ye  si sek  tor  la  rı 
üz  rə ix  ra  ca  tın in  ki  şa  fı  na mü  hüm töh
 fə ve  rə  cək, is  teh  lak  çı  la  rın eh  ti  yac  la  rı
 na ca  vab ve  rən yük  sək key  fiy  yət  li və 
təh  lü  kə  siz məh  sul  la  rın is  teh  sa  lı  na 
kö  mək gös  tə  rə  cək  dir.

MÜSAHİBƏ

hü  quq  la  rı  nın mü  da  fiə olun  ma  sı işi
 nin təş  ki  lin  də təb  li  ğat və maarif  lən
 dir  mə iş  lə  ri müs  təs  na ro  la ma  lik  dir. 
Ona gö  rə də, he  sab edi  rik ki, ic  ti 
maiy  yə  tin mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı və 
cə  miy  yə  tin hər bir üz  vü  nün qi  da 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun  ma  sın 
da iş  ti  ra  kı va  cib şərt  lər  dən  dir.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qi  da Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi  nin 
fəaliy  yə  ti  nin tə  min edil  mə  si haq 
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Pre  zi  den  ti  nin 2017ci il 13 no  yabr 
ta  rix  li 1681 nöm  rə  li Fər  ma  nın  da 
də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si ba  rə  də” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin 2018ci il 1 may ta  rix  li Fər
 ma  nı  na əsa  sən agent  lik gə  lən ayın 
ilk gü  nün  dən qi  da məh  sul  la  rı  nın 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nə, bay  tar  lıq və fi  to 
sa  ni  tar nə  za  rə  ti  nə dair nor  ma  tiv 
tən  zim  lə  mə  ni, qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi 

sa  hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  rən sub 
yekt  lə  rin qey  diy  ya  tı  nı, qi  da təh  lü 
kə  siz  li  yi, fi  to  sa  ni  tar və bay  tar  lıq 
ser  ti  fi  kat  la  rı  nın ve  ril  mə  si  ni, qi  da 
məh  sul  la  rı  nın il  kin is  teh  sa  lı, tə  da 
rü  kü, is  teh  sa  lı, ema  lı, qab  laş  dı  rıl 
ma  sı, sax  lan  ma  sı, da  şın  ma  sı, döv 
riy  yə  si (o cüm  lə  dən id  xalix  rac 
əmə  liy  yat  la  rı) da  xil ol  maq  la qi  da 
zən  ci  ri  nin bü  tün mər  hə  lə  lə  rin  də 
nə  za  rət və di  gər fəaliy  yət  lə  rin ic  ra
 sı  na baş  la  ya  caq  dır.

-Genetikmodifikasiyaolunmuş
orqanizmlərlə bağlı agentlik
hansı tədbirlər görməyi plan-
laşdırır?

 Öl  kə  mi  zin sağ  lam və təh  lü  kə  siz 
qi  da ilə tə  mi  na  tı agent  li  yi  mi  zin ən 
mü  hüm və  zi  fə  si  dir. Ha  zır  da ge  ne  tik 
mo  di  fi  ka  si  ya olun  muş or  qa  nizm 
(GMO) mən  şə  li qi  da  la  rın in  san və 

hey  van sağ  lam  lı  ğı  na tə  si  ri cə  miy  yət  də 
ge  niş mü  za  ki  rə möv  zu  su  na çev  ril 
mək  də  dir. Dün  ya  da GMOlu qi  da  la 
rın is  teh  sa  lı  na tə  lə  ba  tın art  ma  sı  na əha
 li sa  yı  nın art  ma  sı və mün  bit tor  paq  la 
rın az ol  ma  sın  dan əla  və bir sı  ra di  gər 
amil  lər  bioya  na  caq və xam  mal is  teh 
sa  lı  na ar  tan tə  lə  bat, sü  rət  lən  miş şə  hər
 ləş  mə, mün  bit tor  paq  la  rın çöl  ləş  mə  si, 
şo  ran  laş  ma və er  ro  zi  ya  sı, qlo  bal iq  lim 
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AQ  TA fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı ilk gün
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may-iyun 2018    6160     Milli Məclis

AZəRBAYCAN UĞURLU İQTİSADİ
İNKİŞAF MODELİ YARADIB
Azər  bay  ca  nın sü  rət  li in  ki  şa  fı və əl 

də edil  miş nailiy  yət  lər, ilk növ  bə  də, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur  lu si  ya  sə  tin mən
 ti  qi nə  ti  cə  si  dir. Ha  zır  da iq  ti  sa  diy  ya  tın 
şa  xə  lən  di  ril  mə  si, qey  rineft sek  to  ru 
nun di  na  mik in  ki  şa  fı  nın tə  min edil 
mə  si, rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li  li  yin ar  tı  rıl 
ma  sı və bu sa  hə  yə in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu 
şu  nun sü  rət  lən  di  ril  mə  si Azər  bay  ca  nın 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf si  ya  sə  ti  nin 
priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir. Azər 
bay  can son 15 il  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
uğur  lu si  ya  sə  tin fo  nun  da bö  yük in  ki 
şaf yo  lu ke  çib. Bu hər  tə  rəf  li in  ki  şaf 
bü  tün sa  hə  lə  ri əha  tə et  mək  lə ya  na  şı, 
Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di gü  cü  nün art 
ma  sı  nı tə  min edib. Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si ki  mi, ötən il 
lər ər  zin  də öl  kə  mi  zin val  yu  ta eh  ti  yat 
la  rı ar  tıb, müx  tə  lif sa  hə  lə  ri əha  tə edən 
la  yi  hə  lər uğur  la real  laş  dı  rı  lıb, is  la  hat 
lar da  vam et  di  ri  lib. İq  ti  sa  diy  ya  tın şa 
xə  lən  di  ril  mə  si  nə nail ol  maq üçün real
 laş  dı  rı  lan is  la  hat xa  rak  ter  li təd  bir  lər 
ye  ni in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri  nin mey  da 
na çıx  ma  sı  nı şərt  lən  di  rib. Bey  nəl  xalq 
müs  tə  vi  də ma  liy  yəiq  ti  sa  di böh  ran 
hökm sür  dü  yü hal  da, Azər  bay  can iq 
ti  sa  diy  ya  tın di  na  mik in  ki  şa  fı  nı tə  min 
edib, nə  zər  də tu  tu  lan bü  tün proq  ram
 lar, o cüm  lə  dən inf  rast  ruk  tur la  yi  hə  lə
 ri mü  vəf  fə  qiy  yət  lə ic  ra olu  nub. Azər 
bay  can  da əl  ve  riş  li biz  nes mü  hi  ti  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı, sa  hib  kar  lı  ğın in  ki  şa  fı  na 
döv  lət dəs  tə  yi  nin güc  lən  di  ril  mə  si, sa 
hib  kar  lıq mü  hi  ti  nin da  vam  lı şə  kil  də 
yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, sa  hib  kar  lı  ğın ma  liy 
yə tə  mi  na  tı  nın ar  tı  rıl  ma  sı və di  gər 
amil  lər qey  rineft sek  to  ru  nun və bü 
töv  lük  də öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın in  ki  şa 
fı  na mü  hüm töh  fə  lər ve  rib.

Ye  ni iq  ti  sa  di şə  rait  də baş  lı  ca st  ra  te  ji 
hə  dəf da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fın tə  min olun 
ma  sı  dır. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 

qeyd et  di  yi ki  mi, “əsas məq  sə  di  miz 
Azər  bay  ca  nın in  ki  şa  fı  nı da  ha da sü 
rət  lən  dir  mək  dir, da  ya  nıq  lı, uzun  müd
 dət  li in  ki  şa  fa nail ol  maq  dır və biz bu 
na nail ola bil  mi  şik. Bu  gün  kü real  lıq 
lar, böl  gə  lə  ri  mi  zin çi  çək  lən  mə  si, bü 
tün şə  hər  lə  ri  miz  də ge  dən qu  ru  cu  luq, 
abad  lıq iş  lə  ri gös  tə  rir ki, biz düz  gün 
yol  da  yıq”.

DÖV  LəT PROQ  RAM  LA  RI  NIN 
İC  RA  SI RE  GİON  LA  RIN DA  VAM  LI
İN  Kİ  ŞA  FI  NI Tə  MİN EDİB
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ar  tı  ran və da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fa töh  fə ve 
rən mü  hüm amil  lər  dən bi  ri müx  tə  lif 
sa  hə  lə  ri əha  tə edən döv  lət proq  ram  la 
rı  nın və la  yi  hə  lə  rin uğur  la real  laş  dı  rıl
 ma  sı  dır. Ye  ni iq  ti  sa  di in  ki  şaf kur  su fo 
nun  da re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki 
şa  fı  nın da  vam  lı  lı  ğı  nın tə  min edil  mə  si 
xü  su  si diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Azər 
bay  ca  nın sü  rət  li so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf 
di  na  mi  ka  sın  da böl  gə  lə  rin pa  yı il  bəil 
ar  tır. Res  pub  li  ka re  gion  la  rı  nın so  sial
iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı ilə bağ  lı be  şil  lik döv  lət 
proq  ram  la  rı  nın qə  bul edil  mə  si tə  şəb 
bü  sü  nü Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev hə  lə 
2003cü il  də se  çi  ci  lər  lə gö  rüş  lə  rin  də 
irə  li sü  rüb. Ötən müd  dət ər  zin  də 
Azər  bay  can  da öl  kə baş  çı  sı  nın mü  va 
fiq fər  man  la  rı ilə təs  diq  lə  nən re  gion  la
 rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na dair 2004
2008 və 20092013cü il  lə  ri əha  tə edən 
iki döv  lət proq  ra  mı uğur  la real  laş  dı  rı 
lıb və yük  sək nə  ti  cə  lər əl  də edi  lib. Bu 
nailiy  yət  lər və mü  va  fiq təc  rü  bə 2014
2018ci il  lə  ri əha  tə edən say  ca üçün  cü 
döv  lət proq  ra  mı  nın qə  bul edil  mə  si 
üçün əsas olub. Ha  zır  da üçün  cü döv 
lət proq  ra  mı da uğur  la ic  ra olu  nur. Bu 
təd  bir  lə  rin nə  ti  cə  si ki  mi, Azər  bay  ca 
nın bü  tün böl  gə  lə  rin  də di  na  mik in  ki 
şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri qey  də alı  nıb, re  gion  la 
rın si  ma  sı əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də də  yi 
şib. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti İl  ham Əli  yev “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 20142018

ci il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  nın dör  dün  cü ili 
nin ye  kun  la  rı  na həsr olu  nan konf  rans
 da çı  xı  şı za  ma  nı qeyd edib ki, bü  töv 
lük  də Azər  bay  can re  gion  la  rı  nın so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la 
rı  nın ic  ra  sı çox uğur  la ge  dir. Üçün  cü 
proq  ram da uğur  la ic  ra edi  lir, qar  şı 
mız  da du  ran bü  tün və  zi  fə  lər ic  ra edi 
lir və ar  tıq  la  ma  sı ilə ic  ra edi  lir. 

Son 14 il  də re  gion  la  rın ma  liy  yə tə 
mi  na  tı əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də güc  lə  nib. 
2004cü il  dən eti  ba  rən döv  lət proq 
ram  la  rı  nın ic  ra  sı  na bü  tün mən  bə  lər 
he  sa  bı  na 50 mil  yard  dan çox, o cüm  lə 
dən bi  rin  ci proq  ra  mın ic  ra  sı  na 16 mil 
yard, ikin  ci proq  ra  mın ic  ra  sı  na isə 34,7 
mil  yard ma  nat və  sait yö  nəl  di  lib. 2017
ci il  də re  gion  la  rın in  ki  şa  fı  na 4,5 mil 
yard ma  nat və  sait xərc  lə  nib Bun  dan 
baş  qa, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ay  rıay
 rı böl  gə  lər  də yol inf  rast  ruk  tu  ru  nun 
ye  ni  lən  mə  si  nə, çox  mər  tə  bə  li ya  şa  yış 
bi  na  la  rı  nın tə  mi  ri  nə, kom  mu  nal la  yi 
hə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na əla  və ma  liy
 yə və  sait  lə  ri  nin ay  rıl  ma  sı  na dair çox 
say  lı sə  rən  cam  lar da im  za  la  yıb. 

TƏRƏQQİ

REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI: 
HƏDƏFLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR

Malik Həsənov
Milli Məclisin deputatı

Müasir dövr də hər bir öl kə nin in ki şa fı nı tə min edən ən mü hüm amil 
ef fek tiv si ya si və iq ti sa di kur sun hə ya ta ke çi ril mə si dir. Dün ya öl kə lə
ri nin təc rü bə si nə nə zər sal dıq da gö rü rük ki, müasir trend lər və ça ğı
rış la ra uy ğun si ya siiq ti sa di kurs hə ya ta ke çi rən, pa ra lel is la hat lar apa
ran döv lət lər bü tün sa hə lə rin tə rəq qi si ni tə min edə rək da ya nıq lı in ki
şa fa nail ola bi lir lər. Bu mə na da, Azər bay can da is tis na de yil. Öl kə
miz də hə ya ta ke çi ri lən ye ni nə sil is la hat lar, uğur lu st ra te gi ya bü tün 
sa hə lə rin da ya nıq lı in ki şa fı nı şərt lən di rib.
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zi  den  ti İl  ham Əli  yev “Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 20142018

ci il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  nın dör  dün  cü ili 
nin ye  kun  la  rı  na həsr olu  nan konf  rans
 da çı  xı  şı za  ma  nı qeyd edib ki, bü  töv 
lük  də Azər  bay  can re  gion  la  rı  nın so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ram  la 
rı  nın ic  ra  sı çox uğur  la ge  dir. Üçün  cü 
proq  ram da uğur  la ic  ra edi  lir, qar  şı 
mız  da du  ran bü  tün və  zi  fə  lər ic  ra edi 
lir və ar  tıq  la  ma  sı ilə ic  ra edi  lir. 

Son 14 il  də re  gion  la  rın ma  liy  yə tə 
mi  na  tı əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də güc  lə  nib. 
2004cü il  dən eti  ba  rən döv  lət proq 
ram  la  rı  nın ic  ra  sı  na bü  tün mən  bə  lər 
he  sa  bı  na 50 mil  yard  dan çox, o cüm  lə 
dən bi  rin  ci proq  ra  mın ic  ra  sı  na 16 mil 
yard, ikin  ci proq  ra  mın ic  ra  sı  na isə 34,7 
mil  yard ma  nat və  sait yö  nəl  di  lib. 2017
ci il  də re  gion  la  rın in  ki  şa  fı  na 4,5 mil 
yard ma  nat və  sait xərc  lə  nib Bun  dan 
baş  qa, Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ay  rıay
 rı böl  gə  lər  də yol inf  rast  ruk  tu  ru  nun 
ye  ni  lən  mə  si  nə, çox  mər  tə  bə  li ya  şa  yış 
bi  na  la  rı  nın tə  mi  ri  nə, kom  mu  nal la  yi 
hə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sı  na əla  və ma  liy
 yə və  sait  lə  ri  nin ay  rıl  ma  sı  na dair çox 
say  lı sə  rən  cam  lar da im  za  la  yıb. 

TƏRƏQQİ

REGİONLARIN SOSİAL-İQTİSADİ İNKİŞAFI: 
HƏDƏFLƏR VƏ NAİLİYYƏTLƏR

Malik Həsənov
Milli Məclisin deputatı

Müasir dövr də hər bir öl kə nin in ki şa fı nı tə min edən ən mü hüm amil 
ef fek tiv si ya si və iq ti sa di kur sun hə ya ta ke çi ril mə si dir. Dün ya öl kə lə
ri nin təc rü bə si nə nə zər sal dıq da gö rü rük ki, müasir trend lər və ça ğı
rış la ra uy ğun si ya siiq ti sa di kurs hə ya ta ke çi rən, pa ra lel is la hat lar apa
ran döv lət lər bü tün sa hə lə rin tə rəq qi si ni tə min edə rək da ya nıq lı in ki
şa fa nail ola bi lir lər. Bu mə na da, Azər bay can da is tis na de yil. Öl kə
miz də hə ya ta ke çi ri lən ye ni nə sil is la hat lar, uğur lu st ra te gi ya bü tün 
sa hə lə rin da ya nıq lı in ki şa fı nı şərt lən di rib.
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cə də sə  na  ye  nin və aq  rar sek  to  run ar 
tan tə  lə  ba  tı yük  sək sə  viy  yə  də ödə  ni 
lir. Ener  ji şə  bə  kə  lə  ri  nin da  ya  nıq  lı  lı  ğı 
nın ar  tı  rıl  ma  sı Azər  bay  ca  nın bü  tün 
böl  gə  lə  ri  ni əha  tə edib. İnf  rast  ruk  tur 
qu  ru  cu  lu  ğu çər  çi  və  sin  də ən mü  hüm 
gös  tə  ri  ci  lər  dən bi  ri son 14 il ər  zin  də 
12 min 300 ki  lo  metr av  to  mo  bil yo  lu 
nun çə  kil  mə  si, 443 kör  pü  nün ti  kil  mə 
si  dir. Re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki 
şa  fı  na dair döv  lət proq  ram  la  rın  da də 
mir yo  lu, ha  va, su nəq  liy  ya  tı və av  to 
mo  bil yol  la  rı ilə bağ  lı 64 təd  bir nə  zər 
də tu  tu  lub. Nə  zər  də tu  tu  lan la  yi  hə  lə 
rin bir ço  xu ar  tıq yük  sək sə  viy  yə  də 
ta  mam  la  nıb. Ye  ni hə  dəf isə kənd yol 
la  rı  nın abad  laş  dı  rıl  ma  sı  dır. Ca  ri il  də 
res  pub  li  ka miq  ya  sın  da yolnəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 
ilə bağ  lı la  yi  hə  lə  rin sa  yı ki  fa  yət qə  dər 
çox  dur. Bu il öl  kə əra  zi  sin  də ən azı 
600 kən  din yo  lu ye  ni  dən qu  ru  la  caq. 
Bu müd  dət ər  zin  də 2300 ki  lo  metrlik 
av  to  mo  bil yol  la  rının çə  kil  mə  si nə  zər 
də tu  tu  lub ki, bu  ra  ya həm ma  gist  ral, 
şə  hər  lə  ra  ra  sı, həm də kənd yol  la  rı da 
xil  dir. Ke  çən il “40 yol” ad  lan  dı  rı  lan 
la  yi  hə çər  çi  və  sin  də 500dən çox kən 
din yo  lu ti  ki  lib və abad  laş  dı  rı  lıb. Pre 
zi  dent İl  ham Əli  yev “Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 20142018ci 
il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  nın dör  dün  cü ili 
nin ye  kun  la  rı  na həsr olu  nan konf 
rans  da  kı nit  qin  də yol inf  rast  ruk  tu  ru 
nun iq  ti  sa  di və so  sial əhə  miy  yə  ti  nə 
diq  qət çə  kə  rək bil  di  rib: “Av  to  mo  bil 

yol  la  rı  nın ti  kin  ti  si inf  rast  ruk  tur la  yi 
hə  lə  ri ara  sın  da önəm  li yer tu  tan sa  hə
 dir. Bu, həm iq  ti  sa  di, həm so  sial sa  hə
 dir. Ra  hat, ha  mar yol  lar in  san  la  ra ra 
hat  lıq gə  ti  rir. Ey  ni za  man  da, yol ol 
ma  dan böl  gə  lər in  ki  şaf edə bil  məz, nə 
tu  rizm, nə də sə  na  ye is  teh  sa  lı in  ki  şaf 
edə bi  lər, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı 
üçün də prob  lem  lər ya  ra  nar”.

BÖL  Gə  LəR  Də YE  Nİ 
MÜəS  Sİ  Sə  Lə  RİN YA  RA  DIL  MA  SI 
İQ  Tİ  SA  Dİ AK  TİV  Lİ  YİN Və 
MəŞ  ĞUL  LU  ĞUN ART  MA  SI  NA 
Sə  BəB OLUB
Mü  hüm mə  qam  lar  dan bi  ri də bu 

dur ki, 2004cü il  dən eti  ba  rən öl  kə 
üz  rə 1,9 mil  yon ye  ni iş yer  lə  ri açı  lıb ki, 
on  la  rın da bö  yük ək  sə  riy  yə  ti böl  gə  lə 
rin pa  yı  na dü  şür. İlk döv  lət proq  ra  mı
 nın ic  ra  sı  na start ve  ri  lən  dən eti  ba  rən 
Azər  bay  ca  nın böl  gə  lə  rin  də 70 min 
dən çox müəs  si  sə fəaliy  yə  tə baş  la  yıb 
və re  gion  lar  da ümu  mi məh  sul bu  ra 
xı  lı  şı əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tıb. Bu 
nun nə  ti  cə  si ki  mi, böl  gə  lər  də ar  tım 
tem  pi öl  kə üz  rə mü  va  fiq gös  tə  ri  ci  lə  ri 
üs  tə  lə  yib. Son 15 il  də regionların əmək 
re  surs  la  rı və iq  ti  sa  di po  ten  sialı nə  zə  rə 
alın  maq  la çox  lu say  da sə  na  ye is  teh  sa
 lat  la  rı ya  ra  dı  lıb. Bu müəs  si  sə  lə  rin ya 
ra  dıl  ma  sın  da yer  li və xa  ri  ci sər  ma  yə 
dar  la  rın  in  ves  ti  si  ya  la  rın  dan sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də edi  lib, ən müasir stan  dart  lar 
tət  biq olu  nub. Hə  min müəs  si  sə  lər  də 
əsa  sən yer  li xam  mal  dan ha  zır  la  nan 
yük  sək key  fiy  yət  li məh  sul  lar həm da 

xi  li tə  lə  ba  tın ödə  nil  mə  si  nə yö  nəl  di  lir, 
həm də “Ma  de in Azer  baijan” bren  di 
ilə xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xa  rı  lır.

İN  Kİ  ŞA  FA XİD  MəT EDəN 
TəD  BİR  LəR DA  VAM  LI 
XA  RAK  TER DA  ŞI  YIR
Gö  rün  dü  yü ki  mi, Azər  bay  ca  nın 

in  ki  şaf di  na  mi  ka  sın  da re  gion  la  rın so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı özü  nə  məx  sus yer 
tu  tur. Böl  gə  lə  rin tə  rəq  qi  si  nə xid  mət 
edən çox  şa  xə  li və ef  fek  tiv təd  bir  lə  rin 
sə  mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri bu in  ki  şa  fın da 
vam  lı ol  ma  sı üçün fun  da  men  tal əsas
 lar ya  ra  dır. Bu gün re  gion  la  rın hər bir 
gu  şə  sin  də ge  niş  miq  yas  lı qu  ru  cu  luq 
iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı, ye  ni yol  la  rın çə 
kil  mə  si, inf  rast  ruk  tur qu  ru  cu  lu  ğu  nun 
uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si, so  sial ob 
yekt  lə  rin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si müasir 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin real  lıq  la  rı  dır. 
La  kin mey  da  na çı  xan ye  ni ça  ğı  rış  lar 
və real  lıq  lar bu təd  bir  lə  rin da  vam  lı 
ol  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Azər  bay  can döv
 lə  ti bu ça  ğı  rış  la  ra və real  lıq  la  ra mü  va
 fiq ola  raq in  ki  şa  fa xid  mət edən iş  lə  ri 
və is  la  hat  la  rı da  vam et  dir  mək im  ka  nı 
və ira  də  si  nə ma  lik  dir. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi: “Gö 
rü  lən bü  tün iş  lər və əl  də edil  miş nə  ti
 cə  lər de  mə  yə əsas ve  rir ki, Azər  bay 
can bu gün uğur  la, sü  rət  lə in  ki  şaf 
edən öl  kə  dir. An  caq biz əl  də edil  miş 
uğur  lar  la ki  fa  yət  lən  mə  mə  li  yik, daim 
qa  ba  ğa bax  ma  lı  yıq və növ  bə  ti il  lər  də 
gö  rü  lə  cək iş  lər  lə bağ  lı fəaliy  yə  ti  mi  zi 
düz  gün qur  ma  lı  yıq”.

TƏRƏQQİ

MÜASİR İNF  RAST  RUK  TU  RUN 
YA  RA  DIL  MA  SI RE  GİON  LAR  DA
əHA  Lİ  NİN Hə  YAT Şə  RAİTİ  NİN 
YAX  ŞI  LAŞ  MA  SI  NA MÜ  HÜM 
TÖH  Fə  LəR VE  RİB
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mü  va  fiq 

tap  şı  rıq və töv  si  yə  lə  ri əsa  sın  da inf  rast
 ruk  tu  run ye  ni  lən  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
də sis  tem  li təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 
Son 15 il  də res  pub  li  ka  da ye  ni inf  rast 
ruk  tur la  yi  hə  lə  ri real  laş  dı  rı  lıb, nə  ti  cə 
də Azər  bay  can inf  rast  ruk  tur tə  mi  na  tı 
ba  xı  mın  dan qı  sa müd  dət  də dün  ya  nın 
qa  baq  cıl öl  kə  lə  ri sə  viy  yə  si  nə yük  sə  lib. 
Re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
dair döv  lət proq  ram  la  rı çər  çi  və  sin  də 
res  pub  li  ka  nın bü  tün böl  gə  lə  rin  də ye 
ni yol  lar çə  ki  lib və ya ye  ni  dən qu  ru 
lub, çox  lu say  da kör  pü  lər, yol qov  şaq
 la  rı ti  ki  lib, kom  mu  nal inf  rast  ruk  tur 
da  ha da yax  şı  laş  dı  rı  lıb, ra  bi  tə və di  gər 
xid  mət  lə  rin sə  viy  yə  si yük  sə  lib, çox 
say  lı sə  na  ye, kənd tə  sər  rü  fa  tı, xid  mət, 
ti  ca  rət müəs  si  sə  si fəaliy  yə  tə baş  la  yıb. 

Müasir inf  rast  ruk  tur re  gion  lar  da 
iq  ti  sa  di ak  tiv  li  yin art  ma  sı  na mü  hüm 

töh  fə  lər ver  mək  lə ya  na  şı, əha  li  nin 
kom  mu  nal xid  mət  lər  lə təc  hi  za  tı  nın 
və hə  yat şə  raiti  nin yax  şı  laş  ma  sın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  yıb. İnf  rast  ruk  tur 
qu  ru  cu  lu  ğu çər  çi  və  sin  də öl  kə üz  rə 47 
min ki  lo  metr qaz xət  ti  nin çə  kil  mə  si və 
tə  bii qaz  la tə  min olu  nan abo  nent  lə  rin 
sa  yı  nın 2 mil  yon 98 mi  nə çat  ma  sı bu 
ba  xım  dan xü  su  si ola  raq vur  ğu  lan  ma
 lı  dır. Bun  dan baş  qa, 9956 ki  lo  metr su 
xət  lə  ri çə  ki  lib, əha  li  nin 66,9%i fa  si  lə 
siz iç  mə  li su ilə tə  min olu  nub. Ötən 
dövr  də su və ka  na  li  za  si  ya la  yi  hə  lə  ri 
nin ic  ra  sı  na baş  la  nan 50 şə  hə  rin 23də 
su və ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  lə  ri  nin, 
10da isə su şə  bə  kə  si  nin ti  kin  ti  si ye 
kun  la  şıb. 20042017ci il  lər  də ye  ri  nə 
ye  ti  ri  lən müx  tə  lif döv  lət proq  ram  la  rı 
çər  çi  və  sin  də ümu  mi məh  sul  dar  lı  ğı 
sut  ka  da 689 min kub  metr olan 5 su  tə
 miz  lə  yi  ci qur  ğu, ümu  mi həc  mi 530 
min kub  metr olan 230 su an  ba  rı ti  ki 
lib, 308 ar  te  zian və su  bar  te  zian qu  yu 
su qa  zı  la  raq is  tis  ma  ra ve  ri  lib. Ti  kil  miş 
elekt  rik stan  si  ya  la  rı  nın sa  yı isə 30dur. 
Son 15 il  də res  pub  li  ka  mız özü  nün ge 

ne  ra  si  ya güc  lə  ri  ni da  ha 2500 me  qa  vat 
ar  tır  ma  ğa nail olub. Ha  zır  da Azər 
bay  ca  nın elekt  roener  ge  ti  ka sis  te  min 
də ümu  mi gü  cü 6000 me  qa  vat  dan ar 
tıq olan 38 elekt  rik stan  si  ya  sı fəaliy  yət 
gös  tə  rir. On  lar  dan 16sı is  ti  lik elekt  rik 
stan  si  ya  sı, 12si su elekt  rik stan  si  ya  sı, 
6sı ki  çik su elekt  rik stan  si  ya  sı, 1i hib
 rid tip  li elekt  rik stan  si  ya  sı və 3ü gü 
nəş elekt  rik stan  si  ya  sı  dır. Ye  ni ge  ne 
ra  si  ya güc  lə  ri sa  yə  sin  də əha  li  nin, elə 
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cə də sə  na  ye  nin və aq  rar sek  to  run ar 
tan tə  lə  ba  tı yük  sək sə  viy  yə  də ödə  ni 
lir. Ener  ji şə  bə  kə  lə  ri  nin da  ya  nıq  lı  lı  ğı 
nın ar  tı  rıl  ma  sı Azər  bay  ca  nın bü  tün 
böl  gə  lə  ri  ni əha  tə edib. İnf  rast  ruk  tur 
qu  ru  cu  lu  ğu çər  çi  və  sin  də ən mü  hüm 
gös  tə  ri  ci  lər  dən bi  ri son 14 il ər  zin  də 
12 min 300 ki  lo  metr av  to  mo  bil yo  lu 
nun çə  kil  mə  si, 443 kör  pü  nün ti  kil  mə 
si  dir. Re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki 
şa  fı  na dair döv  lət proq  ram  la  rın  da də 
mir yo  lu, ha  va, su nəq  liy  ya  tı və av  to 
mo  bil yol  la  rı ilə bağ  lı 64 təd  bir nə  zər 
də tu  tu  lub. Nə  zər  də tu  tu  lan la  yi  hə  lə 
rin bir ço  xu ar  tıq yük  sək sə  viy  yə  də 
ta  mam  la  nıb. Ye  ni hə  dəf isə kənd yol 
la  rı  nın abad  laş  dı  rıl  ma  sı  dır. Ca  ri il  də 
res  pub  li  ka miq  ya  sın  da yolnəq  liy  yat 
inf  rast  ruk  tu  ru  nun ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 
ilə bağ  lı la  yi  hə  lə  rin sa  yı ki  fa  yət qə  dər 
çox  dur. Bu il öl  kə əra  zi  sin  də ən azı 
600 kən  din yo  lu ye  ni  dən qu  ru  la  caq. 
Bu müd  dət ər  zin  də 2300 ki  lo  metrlik 
av  to  mo  bil yol  la  rının çə  kil  mə  si nə  zər 
də tu  tu  lub ki, bu  ra  ya həm ma  gist  ral, 
şə  hər  lə  ra  ra  sı, həm də kənd yol  la  rı da 
xil  dir. Ke  çən il “40 yol” ad  lan  dı  rı  lan 
la  yi  hə çər  çi  və  sin  də 500dən çox kən 
din yo  lu ti  ki  lib və abad  laş  dı  rı  lıb. Pre 
zi  dent İl  ham Əli  yev “Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 20142018ci 
il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın ic  ra  sı  nın dör  dün  cü ili 
nin ye  kun  la  rı  na həsr olu  nan konf 
rans  da  kı nit  qin  də yol inf  rast  ruk  tu  ru 
nun iq  ti  sa  di və so  sial əhə  miy  yə  ti  nə 
diq  qət çə  kə  rək bil  di  rib: “Av  to  mo  bil 

yol  la  rı  nın ti  kin  ti  si inf  rast  ruk  tur la  yi 
hə  lə  ri ara  sın  da önəm  li yer tu  tan sa  hə
 dir. Bu, həm iq  ti  sa  di, həm so  sial sa  hə
 dir. Ra  hat, ha  mar yol  lar in  san  la  ra ra 
hat  lıq gə  ti  rir. Ey  ni za  man  da, yol ol 
ma  dan böl  gə  lər in  ki  şaf edə bil  məz, nə 
tu  rizm, nə də sə  na  ye is  teh  sa  lı in  ki  şaf 
edə bi  lər, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki  şa  fı 
üçün də prob  lem  lər ya  ra  nar”.

BÖL  Gə  LəR  Də YE  Nİ 
MÜəS  Sİ  Sə  Lə  RİN YA  RA  DIL  MA  SI 
İQ  Tİ  SA  Dİ AK  TİV  Lİ  YİN Və 
MəŞ  ĞUL  LU  ĞUN ART  MA  SI  NA 
Sə  BəB OLUB
Mü  hüm mə  qam  lar  dan bi  ri də bu 

dur ki, 2004cü il  dən eti  ba  rən öl  kə 
üz  rə 1,9 mil  yon ye  ni iş yer  lə  ri açı  lıb ki, 
on  la  rın da bö  yük ək  sə  riy  yə  ti böl  gə  lə 
rin pa  yı  na dü  şür. İlk döv  lət proq  ra  mı
 nın ic  ra  sı  na start ve  ri  lən  dən eti  ba  rən 
Azər  bay  ca  nın böl  gə  lə  rin  də 70 min 
dən çox müəs  si  sə fəaliy  yə  tə baş  la  yıb 
və re  gion  lar  da ümu  mi məh  sul bu  ra 
xı  lı  şı əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tıb. Bu 
nun nə  ti  cə  si ki  mi, böl  gə  lər  də ar  tım 
tem  pi öl  kə üz  rə mü  va  fiq gös  tə  ri  ci  lə  ri 
üs  tə  lə  yib. Son 15 il  də regionların əmək 
re  surs  la  rı və iq  ti  sa  di po  ten  sialı nə  zə  rə 
alın  maq  la çox  lu say  da sə  na  ye is  teh  sa
 lat  la  rı ya  ra  dı  lıb. Bu müəs  si  sə  lə  rin ya 
ra  dıl  ma  sın  da yer  li və xa  ri  ci sər  ma  yə 
dar  la  rın  in  ves  ti  si  ya  la  rın  dan sə  mə  rə  li 
is  ti  fa  də edi  lib, ən müasir stan  dart  lar 
tət  biq olu  nub. Hə  min müəs  si  sə  lər  də 
əsa  sən yer  li xam  mal  dan ha  zır  la  nan 
yük  sək key  fiy  yət  li məh  sul  lar həm da 

xi  li tə  lə  ba  tın ödə  nil  mə  si  nə yö  nəl  di  lir, 
həm də “Ma  de in Azer  baijan” bren  di 
ilə xa  ri  ci ba  zar  la  ra çı  xa  rı  lır.

İN  Kİ  ŞA  FA XİD  MəT EDəN 
TəD  BİR  LəR DA  VAM  LI 
XA  RAK  TER DA  ŞI  YIR
Gö  rün  dü  yü ki  mi, Azər  bay  ca  nın 

in  ki  şaf di  na  mi  ka  sın  da re  gion  la  rın so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı özü  nə  məx  sus yer 
tu  tur. Böl  gə  lə  rin tə  rəq  qi  si  nə xid  mət 
edən çox  şa  xə  li və ef  fek  tiv təd  bir  lə  rin 
sə  mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri bu in  ki  şa  fın da 
vam  lı ol  ma  sı üçün fun  da  men  tal əsas
 lar ya  ra  dır. Bu gün re  gion  la  rın hər bir 
gu  şə  sin  də ge  niş  miq  yas  lı qu  ru  cu  luq 
iş  lə  ri  nin apa  rıl  ma  sı, ye  ni yol  la  rın çə 
kil  mə  si, inf  rast  ruk  tur qu  ru  cu  lu  ğu  nun 
uğur  la da  vam et  di  ril  mə  si, so  sial ob 
yekt  lə  rin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si müasir 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nin real  lıq  la  rı  dır. 
La  kin mey  da  na çı  xan ye  ni ça  ğı  rış  lar 
və real  lıq  lar bu təd  bir  lə  rin da  vam  lı 
ol  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Azər  bay  can döv
 lə  ti bu ça  ğı  rış  la  ra və real  lıq  la  ra mü  va
 fiq ola  raq in  ki  şa  fa xid  mət edən iş  lə  ri 
və is  la  hat  la  rı da  vam et  dir  mək im  ka  nı 
və ira  də  si  nə ma  lik  dir. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi: “Gö 
rü  lən bü  tün iş  lər və əl  də edil  miş nə  ti
 cə  lər de  mə  yə əsas ve  rir ki, Azər  bay 
can bu gün uğur  la, sü  rət  lə in  ki  şaf 
edən öl  kə  dir. An  caq biz əl  də edil  miş 
uğur  lar  la ki  fa  yət  lən  mə  mə  li  yik, daim 
qa  ba  ğa bax  ma  lı  yıq və növ  bə  ti il  lər  də 
gö  rü  lə  cək iş  lər  lə bağ  lı fəaliy  yə  ti  mi  zi 
düz  gün qur  ma  lı  yıq”.

TƏRƏQQİ

MÜASİR İNF  RAST  RUK  TU  RUN 
YA  RA  DIL  MA  SI RE  GİON  LAR  DA
əHA  Lİ  NİN Hə  YAT Şə  RAİTİ  NİN 
YAX  ŞI  LAŞ  MA  SI  NA MÜ  HÜM 
TÖH  Fə  LəR VE  RİB
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin mü  va  fiq 

tap  şı  rıq və töv  si  yə  lə  ri əsa  sın  da inf  rast
 ruk  tu  run ye  ni  lən  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
də sis  tem  li təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. 
Son 15 il  də res  pub  li  ka  da ye  ni inf  rast 
ruk  tur la  yi  hə  lə  ri real  laş  dı  rı  lıb, nə  ti  cə 
də Azər  bay  can inf  rast  ruk  tur tə  mi  na  tı 
ba  xı  mın  dan qı  sa müd  dət  də dün  ya  nın 
qa  baq  cıl öl  kə  lə  ri sə  viy  yə  si  nə yük  sə  lib. 
Re  gion  la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
dair döv  lət proq  ram  la  rı çər  çi  və  sin  də 
res  pub  li  ka  nın bü  tün böl  gə  lə  rin  də ye 
ni yol  lar çə  ki  lib və ya ye  ni  dən qu  ru 
lub, çox  lu say  da kör  pü  lər, yol qov  şaq
 la  rı ti  ki  lib, kom  mu  nal inf  rast  ruk  tur 
da  ha da yax  şı  laş  dı  rı  lıb, ra  bi  tə və di  gər 
xid  mət  lə  rin sə  viy  yə  si yük  sə  lib, çox 
say  lı sə  na  ye, kənd tə  sər  rü  fa  tı, xid  mət, 
ti  ca  rət müəs  si  sə  si fəaliy  yə  tə baş  la  yıb. 

Müasir inf  rast  ruk  tur re  gion  lar  da 
iq  ti  sa  di ak  tiv  li  yin art  ma  sı  na mü  hüm 

töh  fə  lər ver  mək  lə ya  na  şı, əha  li  nin 
kom  mu  nal xid  mət  lər  lə təc  hi  za  tı  nın 
və hə  yat şə  raiti  nin yax  şı  laş  ma  sın  da 
əhə  miy  yət  li rol oy  na  yıb. İnf  rast  ruk  tur 
qu  ru  cu  lu  ğu çər  çi  və  sin  də öl  kə üz  rə 47 
min ki  lo  metr qaz xət  ti  nin çə  kil  mə  si və 
tə  bii qaz  la tə  min olu  nan abo  nent  lə  rin 
sa  yı  nın 2 mil  yon 98 mi  nə çat  ma  sı bu 
ba  xım  dan xü  su  si ola  raq vur  ğu  lan  ma
 lı  dır. Bun  dan baş  qa, 9956 ki  lo  metr su 
xət  lə  ri çə  ki  lib, əha  li  nin 66,9%i fa  si  lə 
siz iç  mə  li su ilə tə  min olu  nub. Ötən 
dövr  də su və ka  na  li  za  si  ya la  yi  hə  lə  ri 
nin ic  ra  sı  na baş  la  nan 50 şə  hə  rin 23də 
su və ka  na  li  za  si  ya şə  bə  kə  lə  ri  nin, 
10da isə su şə  bə  kə  si  nin ti  kin  ti  si ye 
kun  la  şıb. 20042017ci il  lər  də ye  ri  nə 
ye  ti  ri  lən müx  tə  lif döv  lət proq  ram  la  rı 
çər  çi  və  sin  də ümu  mi məh  sul  dar  lı  ğı 
sut  ka  da 689 min kub  metr olan 5 su  tə
 miz  lə  yi  ci qur  ğu, ümu  mi həc  mi 530 
min kub  metr olan 230 su an  ba  rı ti  ki 
lib, 308 ar  te  zian və su  bar  te  zian qu  yu 
su qa  zı  la  raq is  tis  ma  ra ve  ri  lib. Ti  kil  miş 
elekt  rik stan  si  ya  la  rı  nın sa  yı isə 30dur. 
Son 15 il  də res  pub  li  ka  mız özü  nün ge 

ne  ra  si  ya güc  lə  ri  ni da  ha 2500 me  qa  vat 
ar  tır  ma  ğa nail olub. Ha  zır  da Azər 
bay  ca  nın elekt  roener  ge  ti  ka sis  te  min 
də ümu  mi gü  cü 6000 me  qa  vat  dan ar 
tıq olan 38 elekt  rik stan  si  ya  sı fəaliy  yət 
gös  tə  rir. On  lar  dan 16sı is  ti  lik elekt  rik 
stan  si  ya  sı, 12si su elekt  rik stan  si  ya  sı, 
6sı ki  çik su elekt  rik stan  si  ya  sı, 1i hib
 rid tip  li elekt  rik stan  si  ya  sı və 3ü gü 
nəş elekt  rik stan  si  ya  sı  dır. Ye  ni ge  ne 
ra  si  ya güc  lə  ri sa  yə  sin  də əha  li  nin, elə 
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 bə  si gös  tə  rir ki, öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən so  sialiq  ti  sa  di is  la  hat  lar kon 
teks  tin  də kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı 
is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı atı  lan 
uğur  lu ad  dım  lar bəh  rə  si  ni ver  mək  də
 dir. Bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lə 
rə, hü  qu  qi nor  ma  la  ra ca  vab ve  rən, 
xal  qın mil  li ma  raq  la  rı  na əsas  la  nan 
çox  şa  xə  li is  la  hat  lar öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di 
qüd  rə  ti  ni, si  ya  si nü  fu  zu  nu da  ha da 
ar  tır  mış, əha  li  nin ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı  na sti  mul ya  rat  mış  dır. Azər 
bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin im 
za  la  dı  ğı mü  va  fiq sə  rən  cam  lar, qə  bul 
edil  miş döv  lət proq  ram  la  rı re  gion  la 
rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na və əha  li 
nin ər  zaq məh  sul  la  rı ilə eti  bar  lı tə  mi 
na  tı  na rə  vac ver  miş  dir”.

Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə 
na  ye və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri, Azər  bay  can İq  ti 
sad  çı  lar İt  ti  fa  qı  nın 
səd  ri, aka  de  mik 
Zi  yad Sə  məd  za 
də  nin “Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di in 
ki  şaf st  ra  te  gi  ya 
sın  da ər  zaq təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin ye  ri 
və ro  lu: real  lıq  lar 
və pers  pek  tiv  lər”, 
Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti ya  nın  da Döv  lət 
İda  rə  çi  lik Aka  de  mi  ya  sı  nın Geost  ra  te  ji 
Araş  dır  ma  lar Mər  kə  zi  nin mü  di  ri, 
pro  fes  sor Əli Nu  ri  ye  vin “Azər  bay  ca 
nın müasir aq  rar si  ya  sə  ti zə  mi  nin  də 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin is  ti  qa  mət  lə  ri”, 
Mil  li Məc  li  sin Aq  rar si  ya  sət ko  mi  tə  si 
nin səd  ri, pro  fes  sor El  dar İb  ra  hi  mo 
vun “Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın ər  zaq 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si döv 
lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mə  ti ki 
mi” möv  zu  sun  da mə  ru  zə  lə  ri din  lə  ni 
lib. Qeyd edi  lib ki, Azər  bay  can əha  li 
nin qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun
 ma  sı  nı st  ra  te  ji məq  səd ki  mi qar  şı  ya 
qo  yub. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin si  ya
 si ira  də  si əsa  sın  da öl  kə  miz  də ər  zaq 
təh  lü  kə  siz  li  yi ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər daim 
diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  nı  lır. Son 15 
il  də res  pub  li  ka  mız  da ər  zaq tə  mi  na  tı 

nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin 
də bir sı  ra mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lib. Öl  kə  də eti  bar  lı ər  zaq tə  mi 
na  tı  na nail olun  ma  sı üçün nor  ma  tiv
hü  qu  qi ba  za da  vam  lı şə  kil  də möh 
kəm  lən  di  ri  lir. Diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb ki, 
re  gion  la  rın, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki 
şa  fı ilə bağ  lı qə  bul edi  lən mü  va  fiq 
döv  lət proq  ram  la  rı çər  çi  və  sin  də gö  rü
 lən iş  lər aq  rar sek  tor  da ər  zaq məh  sul
 la  rı is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı  na ge  niş 
im  kan  lar açıb. Böl  gə  lər  də sa  hib  kar  lı 
ğın ar  dı  cıl şə  kil  də dəs  tək  lən  mə  si, fer 
mer  lə  rə gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si, 
sub  si  di  ya  la  rın həc  mi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, 
müasir tə  sər  rü  fat  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı, 
qa  baq  cıl təc  rü  bə  nin tət  bi  qi, tex  ni  ka ilə 
tə  mi  na  tın güc  lən  di  ril  mə  si sa  yə  sin  də 

aq  rar sek  tor  da ər  zaq 

məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı 
əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tıb. Ha  zır  da 
res  pub  li  ka  mız  da bir sı  ra po  zi  si  ya  lar 
üz  rə da  xi  li ər  zaq tə  lə  ba  tı  nın 100 faiz 
həc  min  də yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na ödə 
nil  mə  si bö  yük nailiy  yət  dir.

İs  veç  rə  li pro  fes  sor Meh  met Şük  rü 
Gü  zel, Tür  ki  yə  dən pro  fes  sor Cen  giz 
Gü  neş, Ru  si  ya  nın Koope  ra  si  ya Uni 
ver  si  te  ti  nin rek  to  ru, pro  fes  sor Ser  gey 
Qil, Pol  ta  va Döv  lət Aq  rar Aka  de  mi  ya
 sı  nın rek  to  ru, pro  fes  sor Va  len  ti  na 
Aran  çiy, Be  la  ru  s  dan pro  fes  sor Svet  la 
na Le  be  de  va müx  tə  lif möv  zu  lar  da çı 
xış  lar edib  lər.

Son  ra Azər  bay  can Koope  ra  si  ya 
Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to  ru, pro  fes  sor El 
dar Qu  li  ye  və müəl  li  fi ol  du  ğu “Qlo  bal 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi: real  lıq  lar, ça  ğı  rış
 lar və pers  pek  tiv  lər” ad  lı ki  ta  bı  na və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da sə  mə  rə  li 

fəaliy  yə  ti  nə gö  rə İs  veç  rə  nin Ce  nev  rə 
şə  hə  rin  də fəaliy  yət gös  tə  rən BMTnin 
İc  ti  mai Mü  ka  fat  lar üz  rə Şu  ra  sı  nın 
(UN  CO  PA) Bey  nəl  xalq Mü  ka  fat  lar 
Ko  mi  tə  si  nin “Elm və sülh  mə  ram  lı sə 
fir” fəx  ri adı və Türk Dün  ya  sı Araş 
dır  ma  la  rı Bey  nəl  xalq Elm  lər Aka  de 
mi  ya  sı tə  rə  fin  dən “Türk dün  ya  sın  da 
ilin ali  mi” bey  nəl  xalq mü  ka  fa  tı təq 
dim olu  nub. 

Qeyd edək ki, “Qlo  bal ər  zaq təh  lü
 kə  siz  li  yi: real  lıq  lar, ça  ğı  rış  lar və pers 
pek  tiv  lər” ki  ta  bı  nın ori  ji  nal va  rian  tı 
in  gi  lis di  lin  də nəşr edi  lib və 2017ci 
il  də İta  li  ya  nın pay  tax  tı Ro  ma  da təq  di
 ma  tı ke  çi  ri  lib. Ki  tab  da Azər  bay  can 
üçün də mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edən 
qlo  bal ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin möv 
cud prob  lem  lə  ri, bu sa  hə  də plan  laş  dı
 rı  lan iş  lər, qlo  bal sə  viy  yə  də pers  pek 

tiv təd  bir  lər el  mi
iq  ti  sa  di nöq  te  yi
nə  zər  dən ge  niş 
şə  kil  də araş  dı  rı  lıb. 
Həm  çi  nin dün  ya 
əha  li  si  nin sü  rət  lə 

art  ma  sı və 2050ci 
il  də 910 mil  yar  da 

çat  ma  sı eh  ti  ma  lı  na 
adek  vat ola  raq məh 

sul  dar  lı  ğın yük  səl  dil 
mə  si yol  la  rı ax  ta  rı  lıb. 

Ol  duq  ca mü  hüm iq  ti 
sa  di prob  lem  lər  dən bəhs edən ki  tab 
da qlo  bal ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin ər 
zaq əl  ça  tan  lı  ğı, so  sial bə  ra  bər  siz  lik və 
iş  siz  lik prob  lem  lə  ri  nin ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı yö  nün  də oy  na  dı  ğı rol ilə əla 
qə  dar so  sial as  pekt  lər də nə  zər  dən 
ke  çi  ri  lib. Ey  ni za  man  da, iq  lim də  yi 
şik  li  yi  nin, ur  ba  ni  za  si  ya  nın ər  zaq əl  ça
 tan  lı  ğı  na uzun  müd  dət  li dövr üçün 
tə  si  ri açıq  la  nıb.  

Ki  ta  bın so  nun  da ər  zaq təh  lü  kə  siz 
li  yi  nin həl  li üçün ins  ti  tu  sional prob 
lem  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, məh  sul 
is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, gənc  lə  rin kənd 
tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  si  nin in  ki  şa  fı  na və bu 
sa  hə  də fəaliy  yət gös  tər  mə  lə  ri  nə ma 
ra  ğın yük  səl  dil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
tək  lif  lər ve  ri  lib.

TƏDBİR

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin  
olunması strateji məqsəd kimi müəyyənləşdirilib
İyu  nun 1də Ba  kı  da Təh  sil Na  zir  li  yi, 

Azər  bay  can Koope  ra  si  ya Uni  ver  si  te  ti, 
Azər  bay  can İq  ti  sad  çı  lar İt  ti  fa  qı və Kənd 
Tə  sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi  nin Aq  rar Elm və 
İn  for  ma  si  ya Məs  lə  hət Mər  kə  zi  nin bir 
gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  li  yi  nə həsr olun
 muş “Müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si 
və aq  rar sa  hə  nin rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  nin 
yük  səl  dil  mə  si prob  lem  lə  ri” möv  zu 
sun  da bey  nəl  xalq el  miprak  ti  ki konf 
rans ke  çi  ri  lib.

Təd  bir  də Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı, 
müx  tə  lif öl  kə  lər  dən də  vət olun  muş ta 
nın  mış iq  ti  sad  çıalim  lər və ic  ti  maisi  ya
 si xa  dim  lər, res  pub  li  ka  mı  zın nü  fuz  lu 
alim  lə  ri və gənc təd  qi  qat  çı  lar, həm  çi  nin 
Azər  bay  can Koope  ra  si  ya Uni  ver  si  te  ti 
nin pro  fes  sormüəl  lim kol  lek  ti  vi və fəal 
tə  lə  bə  lə  ri iş  ti  rak edib  lər.

Gi  riş nit  qi ilə çı  xış edən Azər  bay 
can Koope  ra  si  ya Uni  ver  si  te  ti  nin rek 
to  ru, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, pro  fes 
sor El  dar Qu  li  yev Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi
 zin şan  lı sə  hi  fə  si ol  du  ğu  nu diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti mü  tə  rəq  qi ida  rə  çi  lik 
ənə  nə  lə  ri və zən  gin de  mok  ra  tik də 
yər  lər ya  ra  dıb, xalq  la  rın hü  quq və 
azad  lıq  la  rı  na hör  mət və eh  ti  ram nü 
mu  nə  si or  ta  ya qo  yub. Cə  mi 23 ay ya 
şa  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin döv  lət  çi  lik ta 
ri  xi  miz  də şə  rəf  li iz qoy  du  ğu  nu de  yən 
El  dar Qu  li  yev bil  di  rib ki, cüm  hu  riy 
yət döv  rün  də döv  lət  çi  li  yi  miz yo  lun  da 
çox önəm  li is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lib, 
mü  hüm ta  ri  xi nailiy  yət  lər əl  də olu 
nub.

Rek  tor əla  və edib ki, Azər  bay  can 

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin üç  rəng  li bay 
ra  ğı  nın ilk də  fə Nax  çı  van Mux  tar Res
 pub  li  ka  sın  da qal  dı  rıl  ma  sı Ümum  mil  li 
li  de  rin adı ilə bağ  lı  dır. Bil  di  ri  lib ki, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin AXCnin 
100 il  lik yu  bi  le  yi ilə əla  qə  dar im  za  la 
dı  ğı sə  rən  cam döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zə 
və mil  li kim  li  yi  mi  zə diq  qə  tin ba  riz 
nü  mu  nə  si  dir.

Mil  lət və  ki  li, pro  fes  sor El  dar Qu  li 
yev diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, bu gün res 
pub  li  ka  mız  da hər bir və  tən  da  şın yük
 sək key  fiy  yət  li ər  zaq məh  sul  la  rı ilə 
eti  bar  lı tə  mi  na  tı, bu sa  hə  də mak  roiq 
ti  sa  di sa  bit  li  yə əsas  la  nan da  ha yük  sək 
və da  vam  lı in  ki  şa  fın əl  də olun  ma  sı, 
öl  kə üçün zə  ru  ri həcm  də ər  zaq eh  ti 
ya  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı və onun müasir 
tə  ləb  lər sə  viy  yə  sin  də ida  rə edil  mə  si 
döv  lə  tin iq  ti  sa  di si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca is 
ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir: “Son il  lə  rin təc  rü
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 bə  si gös  tə  rir ki, öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke 
çi  ri  lən so  sialiq  ti  sa  di is  la  hat  lar kon 
teks  tin  də kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  sul  la  rı 
is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı ilə bağ  lı atı  lan 
uğur  lu ad  dım  lar bəh  rə  si  ni ver  mək  də
 dir. Bey  nəl  xalq iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lə 
rə, hü  qu  qi nor  ma  la  ra ca  vab ve  rən, 
xal  qın mil  li ma  raq  la  rı  na əsas  la  nan 
çox  şa  xə  li is  la  hat  lar öl  kə  mi  zin iq  ti  sa  di 
qüd  rə  ti  ni, si  ya  si nü  fu  zu  nu da  ha da 
ar  tır  mış, əha  li  nin ri  fa  hı  nın yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı  na sti  mul ya  rat  mış  dır. Azər 
bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin im 
za  la  dı  ğı mü  va  fiq sə  rən  cam  lar, qə  bul 
edil  miş döv  lət proq  ram  la  rı re  gion  la 
rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na və əha  li 
nin ər  zaq məh  sul  la  rı ilə eti  bar  lı tə  mi 
na  tı  na rə  vac ver  miş  dir”.

Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə 
na  ye və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri, Azər  bay  can İq  ti 
sad  çı  lar İt  ti  fa  qı  nın 
səd  ri, aka  de  mik 
Zi  yad Sə  məd  za 
də  nin “Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di in 
ki  şaf st  ra  te  gi  ya 
sın  da ər  zaq təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin ye  ri 
və ro  lu: real  lıq  lar 
və pers  pek  tiv  lər”, 
Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti ya  nın  da Döv  lət 
İda  rə  çi  lik Aka  de  mi  ya  sı  nın Geost  ra  te  ji 
Araş  dır  ma  lar Mər  kə  zi  nin mü  di  ri, 
pro  fes  sor Əli Nu  ri  ye  vin “Azər  bay  ca 
nın müasir aq  rar si  ya  sə  ti zə  mi  nin  də 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin is  ti  qa  mət  lə  ri”, 
Mil  li Məc  li  sin Aq  rar si  ya  sət ko  mi  tə  si 
nin səd  ri, pro  fes  sor El  dar İb  ra  hi  mo 
vun “Müs  tə  qil Azər  bay  ca  nın ər  zaq 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si döv 
lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mə  ti ki 
mi” möv  zu  sun  da mə  ru  zə  lə  ri din  lə  ni 
lib. Qeyd edi  lib ki, Azər  bay  can əha  li 
nin qi  da təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min olun
 ma  sı  nı st  ra  te  ji məq  səd ki  mi qar  şı  ya 
qo  yub. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin si  ya
 si ira  də  si əsa  sın  da öl  kə  miz  də ər  zaq 
təh  lü  kə  siz  li  yi ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər daim 
diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  nı  lır. Son 15 
il  də res  pub  li  ka  mız  da ər  zaq tə  mi  na  tı 

nın möh  kəm  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin 
də bir sı  ra mü  hüm təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lib. Öl  kə  də eti  bar  lı ər  zaq tə  mi 
na  tı  na nail olun  ma  sı üçün nor  ma  tiv
hü  qu  qi ba  za da  vam  lı şə  kil  də möh 
kəm  lən  di  ri  lir. Diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb ki, 
re  gion  la  rın, kənd tə  sər  rü  fa  tı  nın in  ki 
şa  fı ilə bağ  lı qə  bul edi  lən mü  va  fiq 
döv  lət proq  ram  la  rı çər  çi  və  sin  də gö  rü
 lən iş  lər aq  rar sek  tor  da ər  zaq məh  sul
 la  rı is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı  na ge  niş 
im  kan  lar açıb. Böl  gə  lər  də sa  hib  kar  lı 
ğın ar  dı  cıl şə  kil  də dəs  tək  lən  mə  si, fer 
mer  lə  rə gü  zəşt  li kre  dit  lə  rin ve  ril  mə  si, 
sub  si  di  ya  la  rın həc  mi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, 
müasir tə  sər  rü  fat  la  rın ya  ra  dıl  ma  sı, 
qa  baq  cıl təc  rü  bə  nin tət  bi  qi, tex  ni  ka ilə 
tə  mi  na  tın güc  lən  di  ril  mə  si sa  yə  sin  də 

aq  rar sek  tor  da ər  zaq 

məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı 
əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tıb. Ha  zır  da 
res  pub  li  ka  mız  da bir sı  ra po  zi  si  ya  lar 
üz  rə da  xi  li ər  zaq tə  lə  ba  tı  nın 100 faiz 
həc  min  də yer  li is  teh  sal he  sa  bı  na ödə 
nil  mə  si bö  yük nailiy  yət  dir.

İs  veç  rə  li pro  fes  sor Meh  met Şük  rü 
Gü  zel, Tür  ki  yə  dən pro  fes  sor Cen  giz 
Gü  neş, Ru  si  ya  nın Koope  ra  si  ya Uni 
ver  si  te  ti  nin rek  to  ru, pro  fes  sor Ser  gey 
Qil, Pol  ta  va Döv  lət Aq  rar Aka  de  mi  ya
 sı  nın rek  to  ru, pro  fes  sor Va  len  ti  na 
Aran  çiy, Be  la  ru  s  dan pro  fes  sor Svet  la 
na Le  be  de  va müx  tə  lif möv  zu  lar  da çı 
xış  lar edib  lər.

Son  ra Azər  bay  can Koope  ra  si  ya 
Uni  ver  si  te  ti  nin rek  to  ru, pro  fes  sor El 
dar Qu  li  ye  və müəl  li  fi ol  du  ğu “Qlo  bal 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi: real  lıq  lar, ça  ğı  rış
 lar və pers  pek  tiv  lər” ad  lı ki  ta  bı  na və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da sə  mə  rə  li 

fəaliy  yə  ti  nə gö  rə İs  veç  rə  nin Ce  nev  rə 
şə  hə  rin  də fəaliy  yət gös  tə  rən BMTnin 
İc  ti  mai Mü  ka  fat  lar üz  rə Şu  ra  sı  nın 
(UN  CO  PA) Bey  nəl  xalq Mü  ka  fat  lar 
Ko  mi  tə  si  nin “Elm və sülh  mə  ram  lı sə 
fir” fəx  ri adı və Türk Dün  ya  sı Araş 
dır  ma  la  rı Bey  nəl  xalq Elm  lər Aka  de 
mi  ya  sı tə  rə  fin  dən “Türk dün  ya  sın  da 
ilin ali  mi” bey  nəl  xalq mü  ka  fa  tı təq 
dim olu  nub. 

Qeyd edək ki, “Qlo  bal ər  zaq təh  lü
 kə  siz  li  yi: real  lıq  lar, ça  ğı  rış  lar və pers 
pek  tiv  lər” ki  ta  bı  nın ori  ji  nal va  rian  tı 
in  gi  lis di  lin  də nəşr edi  lib və 2017ci 
il  də İta  li  ya  nın pay  tax  tı Ro  ma  da təq  di
 ma  tı ke  çi  ri  lib. Ki  tab  da Azər  bay  can 
üçün də mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edən 
qlo  bal ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin möv 
cud prob  lem  lə  ri, bu sa  hə  də plan  laş  dı
 rı  lan iş  lər, qlo  bal sə  viy  yə  də pers  pek 

tiv təd  bir  lər el  mi
iq  ti  sa  di nöq  te  yi
nə  zər  dən ge  niş 
şə  kil  də araş  dı  rı  lıb. 
Həm  çi  nin dün  ya 
əha  li  si  nin sü  rət  lə 

art  ma  sı və 2050ci 
il  də 910 mil  yar  da 

çat  ma  sı eh  ti  ma  lı  na 
adek  vat ola  raq məh 

sul  dar  lı  ğın yük  səl  dil 
mə  si yol  la  rı ax  ta  rı  lıb. 

Ol  duq  ca mü  hüm iq  ti 
sa  di prob  lem  lər  dən bəhs edən ki  tab 
da qlo  bal ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin ər 
zaq əl  ça  tan  lı  ğı, so  sial bə  ra  bər  siz  lik və 
iş  siz  lik prob  lem  lə  ri  nin ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı yö  nün  də oy  na  dı  ğı rol ilə əla 
qə  dar so  sial as  pekt  lər də nə  zər  dən 
ke  çi  ri  lib. Ey  ni za  man  da, iq  lim də  yi 
şik  li  yi  nin, ur  ba  ni  za  si  ya  nın ər  zaq əl  ça
 tan  lı  ğı  na uzun  müd  dət  li dövr üçün 
tə  si  ri açıq  la  nıb.  

Ki  ta  bın so  nun  da ər  zaq təh  lü  kə  siz 
li  yi  nin həl  li üçün ins  ti  tu  sional prob 
lem  lə  rin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı, məh  sul 
is  teh  sa  lı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, gənc  lə  rin kənd 
tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  si  nin in  ki  şa  fı  na və bu 
sa  hə  də fəaliy  yət gös  tər  mə  lə  ri  nə ma 
ra  ğın yük  səl  dil  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
tək  lif  lər ve  ri  lib.

TƏDBİR

Azərbaycanda ərzaq təhlükəsizliyinin təmin 
olunması strateji məqsəd kimi müəyyənləşdirilib
İyu  nun 1də Ba  kı  da Təh  sil Na  zir  li  yi, 

Azər  bay  can Koope  ra  si  ya Uni  ver  si  te  ti, 
Azər  bay  can İq  ti  sad  çı  lar İt  ti  fa  qı və Kənd 
Tə  sər  rü  fa  tı Na  zir  li  yi  nin Aq  rar Elm və 
İn  for  ma  si  ya Məs  lə  hət Mər  kə  zi  nin bir 
gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  li  yi  nə həsr olun
 muş “Müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  min edil  mə  si 
və aq  rar sa  hə  nin rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  nin 
yük  səl  dil  mə  si prob  lem  lə  ri” möv  zu 
sun  da bey  nəl  xalq el  miprak  ti  ki konf 
rans ke  çi  ri  lib.

Təd  bir  də Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı, 
müx  tə  lif öl  kə  lər  dən də  vət olun  muş ta 
nın  mış iq  ti  sad  çıalim  lər və ic  ti  maisi  ya
 si xa  dim  lər, res  pub  li  ka  mı  zın nü  fuz  lu 
alim  lə  ri və gənc təd  qi  qat  çı  lar, həm  çi  nin 
Azər  bay  can Koope  ra  si  ya Uni  ver  si  te  ti 
nin pro  fes  sormüəl  lim kol  lek  ti  vi və fəal 
tə  lə  bə  lə  ri iş  ti  rak edib  lər.

Gi  riş nit  qi ilə çı  xış edən Azər  bay 
can Koope  ra  si  ya Uni  ver  si  te  ti  nin rek 
to  ru, Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, pro  fes 
sor El  dar Qu  li  yev Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi
 zin şan  lı sə  hi  fə  si ol  du  ğu  nu diq  qə  tə 
çat  dı  rıb. Onun söz  lə  ri  nə gö  rə, Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti mü  tə  rəq  qi ida  rə  çi  lik 
ənə  nə  lə  ri və zən  gin de  mok  ra  tik də 
yər  lər ya  ra  dıb, xalq  la  rın hü  quq və 
azad  lıq  la  rı  na hör  mət və eh  ti  ram nü 
mu  nə  si or  ta  ya qo  yub. Cə  mi 23 ay ya 
şa  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin döv  lət  çi  lik ta 
ri  xi  miz  də şə  rəf  li iz qoy  du  ğu  nu de  yən 
El  dar Qu  li  yev bil  di  rib ki, cüm  hu  riy 
yət döv  rün  də döv  lət  çi  li  yi  miz yo  lun  da 
çox önəm  li is  la  hat  lar hə  ya  ta ke  çi  ri  lib, 
mü  hüm ta  ri  xi nailiy  yət  lər əl  də olu 
nub.

Rek  tor əla  və edib ki, Azər  bay  can 

Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin üç  rəng  li bay 
ra  ğı  nın ilk də  fə Nax  çı  van Mux  tar Res
 pub  li  ka  sın  da qal  dı  rıl  ma  sı Ümum  mil  li 
li  de  rin adı ilə bağ  lı  dır. Bil  di  ri  lib ki, 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin AXCnin 
100 il  lik yu  bi  le  yi ilə əla  qə  dar im  za  la 
dı  ğı sə  rən  cam döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  mi  zə 
və mil  li kim  li  yi  mi  zə diq  qə  tin ba  riz 
nü  mu  nə  si  dir.

Mil  lət və  ki  li, pro  fes  sor El  dar Qu  li 
yev diq  qə  tə çat  dı  rıb ki, bu gün res 
pub  li  ka  mız  da hər bir və  tən  da  şın yük
 sək key  fiy  yət  li ər  zaq məh  sul  la  rı ilə 
eti  bar  lı tə  mi  na  tı, bu sa  hə  də mak  roiq 
ti  sa  di sa  bit  li  yə əsas  la  nan da  ha yük  sək 
və da  vam  lı in  ki  şa  fın əl  də olun  ma  sı, 
öl  kə üçün zə  ru  ri həcm  də ər  zaq eh  ti 
ya  tı  nın ya  ra  dıl  ma  sı və onun müasir 
tə  ləb  lər sə  viy  yə  sin  də ida  rə edil  mə  si 
döv  lə  tin iq  ti  sa  di si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca is 
ti  qa  mət  lə  rin  dən  dir: “Son il  lə  rin təc  rü

Mil  li Məc  li  sin İq  ti  sa  di si  ya  sət, sə 
na  ye və sa  hib  kar  lıq ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri, Azər  bay  can İq  ti 
sad  çı  lar İt  ti  fa  qı  nın 
səd  ri, aka  de  mik 
Zi  yad Sə  məd  za 
də  nin “Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di in 
ki  şaf st  ra  te  gi  ya 
sın  da ər  zaq təh  lü 
kə  siz  li  yi  nin ye  ri 
və ro  lu: real  lıq  lar 
və pers  pek  tiv  lər”, 
Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti ya  nın  da Döv  lət 

tə  mi  na  tın güc  lən  di  ril  mə  si sa  yə  sin  də 
aq  rar sek  tor  da ər  zaq 

məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı 
əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də ar  tıb. Ha  zır  da 

qlo  bal ər  zaq təh  lü  kə  siz  li  yi  nin möv 
cud prob  lem  lə  ri, bu sa  hə  də plan  laş  dı
 rı  lan iş  lər, qlo  bal sə  viy  yə  də pers  pek 

tiv təd  bir  lər el  mi
iq  ti  sa  di nöq  te  yi
nə  zər  dən ge  niş 
şə  kil  də araş  dı  rı  lıb. 
Həm  çi  nin dün  ya 
əha  li  si  nin sü  rət  lə 

art  ma  sı və 2050ci 
il  də 910 mil  yar  da 

çat  ma  sı eh  ti  ma  lı  na 
adek  vat ola  raq məh 

sul  dar  lı  ğın yük  səl  dil 
mə  si yol  la  rı ax  ta  rı  lıb. 

Ol  duq  ca mü  hüm iq  ti 



66     Milli Məclis

Xəyalları reallığa çevirən  
siyasi iradənin növbəti zəfəri
Türkiyənin Eskişehir şəhərində TANAP layihəsinin açılış mərasimi keçirilib

İyu  nun 12də Tür  ki  yə  nin Es  ki 
şe  hir şə  hə  rin  də TA  NAP qaz kə  mə
 ri  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si mü  na  si 
bə  ti ilə tən  tə  nə  li mə  ra  sim ke  çi  ri  lib. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti İl  ham Əli  yev mə  ra  sim  də 
iş  ti  rak edib.

TA  NAP qaz kə  mə  ri  nin is  ti  fa  də 
yə ve  ril  mə  si mə  ra  si  mi bu möh  tə 
şəm la  yi  hə haq  qın  da vi  deoçar  xın 
nü  ma  yi  şi ilə baş  la  dı.

Qeyd edək ki, TA  NAP la  yi  hə  si 

Xə  zər də  ni  zi  nin Azər  bay  can sek  to
 run  da  kı “Şah  də  niz2” ya  ta  ğın  dan 
və Xə  zə  rin di  gər sa  hə  lə  rin  dən ha 
sil edi  lən tə  bii qa  zın Tür  ki  yə  yə və 
Av  ro  pa  ya nəq  li  ni nə  zər  də tu  tur. 
Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin əsas seq 
ment  lə  rin  dən bi  ri olan TA  NAP 
Gür  cüs  tan  dan və Tür  ki  yə  nin 20 vi 
la  yə  tin  dən ke  çə  rək Yu  na  nıs  tan sər
 hə  di  nə qə  dər uza  nır. La  yi  hə ilə 
bağ  lı Azər  bay  can ilə Tür  ki  yə ara 
sın  da An  laş  ma Me  mo  ran  du  mu 

2011ci il de  kab  rın 24də, “Trans
Ana  do  lu tə  bii qaz bo  ru kə  mə  ri sis
 te  mi  nə dair” Sa  ziş isə 2012ci il 
iyu  nun 26da İs  tan  bul  da im  za  la  nıb 
və hər iki öl  kə  nin mü  va  fiq qa  nun 
ve  ri  ci or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən təs  diq 
lə  nib. TA  NAP la  yi  hə  si tə  bii qa  zın 
“Şah  də  niz”, ey  ni za  man  da, Azər 
bay  ca  nın di  gər ya  taq  la  rın  dan Av 
ro  pa ba  zar  la  rı  na nəql edil  mə  si po 
ten  sialı  na gö  rə mü  hüm si  ya  si və 
iq  ti  sa  di əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir.



may-iyun 2018    67

Mə  ra  si  min əv  və  lin  də SO  CARın 
pre  zi  den  ti Röv  nəq Ab  dul  la  yev və 
Tür  ki  yə  nin ener  ji və tə  bii sər  vət  lər 
na  zi  ri Be  rat Al  bay  rak çı  xış et  di  lər.

Son  ra Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  yev, Şi  ma  li Kipr xal  qı  nın 
li  de  ri Mus  ta  fa Akın  cı, Ser  bi  ya Pre 
zi  den  ti Alek  sandr Vu  çic, Uk  ray  na 
Pre  zi  den  ti Pet  ro Po  ro  şen  ko və Tür

 ki  yə Pre  zi  den  ti Rə  cəb Tay  yib Ər 
do  ğan çı  xış et  di  lər. 

Çı  xış  lar  dan son  ra TA  NAP kə 
mə  ri  nə qa  zın ve  ril  mə  si mə  ra  si  mi 
ol  du.

Uzun  lu  ğu 1805 ki  lo  metr olan 
TA  NAP bo  ru kə  mə  ri  nin diamet  ri 
56 və 48 düym, Mər  mə  rə də  ni  zi bo 
yun  ca isə 36 düym təş  kil edir. Kə 

mə  rin də  niz sə  viy  yə  sin  dən mak  si 
mal hün  dür  lü  yü 2700 metr yük  sək
 lik  də yer  lə  şir. Kə  mər  dən Tür  ki  yə 
qaz  pay  la  ma sis  te  mi  nə iki qol ay  rı 
lıb və onun mak  si  mum il  lik ötü  rü 
cü  lük qa  bi  liy  yə  ti 31 mil  yard kub 
metr  dir. La  yi  hə  nin il  kin mər  hə  lə 
sin  də il  lik ötü  rü  cü  lük qa  bi  liy  yə  ti 16 
mil  yard kub  metr qaz təş  kil edə  cək.
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ta  nın  maq is  tə  yi  nin əsa  sı  nı qoy  du. 
Azər  bay  ca  nın tə  bii qaz eh  ti  yat  la  rı 
nı reali  zə et  mək üçün müx  tə  lif im 
kan  lar möv  cud ol  sa da, rəs  mi Ba  kı 
Av  ro  pa  ya ix  rac kə  mə  ri  nin ti  kil  mə 
si  nə üs  tün  lük ver  di.

2011ci il  də Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı 
ilə im  za  la  nan “Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
haq  qın  da Bir  gə Bə  yan  na  mə” əmək
 daş  lıq  da ta  ma  mi  lə ye  ni mər  hə  lə 
nin əsa  sı  nı qoy  du. Bəl  kə də bə  zi  lə 
ri  nə o za  man CQDnin ər  sə  yə gəl 
mə  si əf  sa  nə və xə  yal ki  mi gö  rü  nə 
bi  lər  di. Ne  cə ki, “Əs  rin mü  qa  vi  lə 
si” im  za  la  nan  da çox  la  rı onun gə  lə
 cə  yi  ni, sə  nəd  də qar  şı  ya qo  yu  lan 
niy  yət  lə  rin ger  çək  ləş  mə  si  ni şüb  hə 
al  tı  na alır  dı  lar.

CQDnin mü  rək  kəb inf  rast  ruk 
tur ola  ca  ğı ilk gün  dən mə  lum idi. 
Çün  ki bu  nun üçün “Şah  də  niz” qaz 
ya  ta  ğı  nın ikin  ci mər  hə  lə  si  nin iş  lə 
nil  mə  si  nə baş  la  nıl  ma  lı, möv  cud qaz 

kə  mər  lə  ri  nin im  kan  la  rı ge  niş  lən  di 
ril  mə  li, Tür  ki  yə və Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
nin əra  zi  sin  də ye  ni qaz kə  mər  lə  ri 
çə  kil  mə  li idi. Elə bu  na gö  rə də bə  zi
 lə  ri  nə hə  min vaxt bu la  yi  hə  nin real
 laş  ma  sı qey  rimüm  kün gö  rü  nür  dü. 
Üs  tə  lik, la  yi  hə  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
si üçün ma  liy  yə mən  bə  lə  ri də ta  pıl 
ma  lı idi. La  kin bə  zi dairə  lə  rin çə 
kin  di  ri  ci və pes  si  mist rəy  lə  ri  nə əhə
 miy  yət ver  mə  yən rəs  mi Ba  kı  nın li 
der  li  yi və bey  nəl  xalq tə  rəf  daş  la  rın 
bir  gə səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də CQDnin 
bü  tün kom  po  nent  lə  ri  nin real  laş  dı 
rıl  ma  sı üz  rə bey  nəl  xalq ra  zı  laş  ma 
lar əl  də olun  du. Qeyd et  mək la  zım
 dır ki, Cə  nu  bi Qaf  qaz Qaz Kə  mə  ri 
nin tə  mə  li  nin qo  yul  ma  sı TA  NAP 
üçün əsas ya  rat  dı  sa, so  nun  cu da 
TransAd  riatik Bo  ru Kə  mə  ri  ni  
TAPı qa  çıl  maz et  di.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev CQD
nin açı  lış mə  ra  si  min  də xü  su  si  lə 

qeyd et  di ki, bu la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq 
ol  ma  dan müm  kün ol  maz  dı. Ha  zır
 da CQDnin ic  ra  sın  da yed  di öl  kə  
Azər  bay  can, Gür  cüs  tan, Tür  ki  yə, 
Bol  qa  rıs  tan, Yu  na  nıs  tan, Al  ba  ni  ya, 
İta  li  ya iş  ti  rak edir, ey  ni za  man  da, 
üç Bal  kan öl  kə  si  Bos  ni  ya və Her 
se  qo  vi  na, Xor  va  ti  ya və Mon  te  neq 
ro  nun da növ  bə  ti mər  hə  lə  də bu 
la  yi  hə  yə qo  şu  la  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Gə 
lə  cək  də CQDnin ye  ni qol  la  rı  nın 
ya  ran  ma  sı proq  noz  laş  dı  rı  lır ki, bu 
da da  ha çox Av  ro  pa öl  kə  si  nə Azər
 bay  can qa  zı  nın ix  ra  cı  na im  kan ya 
ra  da  caq. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi, “Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
Azər  bay  ca  nın li  der  li  yi ilə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən, ta  ri  xi əhə  miy  yə  tə ma  lik, 
xal  qı  mı  zın fi  ra  van gə  lə  cə  yi  ni tə 
min edən, re  gion  da, Av  ro  pa  da təh
 lü  kə  siz  li  yin, əmək  daş  lı  ğın möh 

TƏHLİL

CƏNUB QAZ DƏHLİZİ: 
ENERJİ ƏMƏKDAŞLIĞINDA YENİ MƏRHƏLƏ

Bu gün dün  ya si  ya  sə  ti  nin ak  tual 
mə  sə  lə  lə  rin  dən bi  ri ener  ji təh  lü  kə 
siz  li  yi  dir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, son 
vaxt  lar ke  çi  ri  lən bü  tün si  ya  si və iq 
ti  sa  di məz  mun  lu konf  rans  la  rın 
gün  də  li  yin  də yer alan baş  lı  ca möv
 zu  lar  dan bi  ri ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 
mə  sə  lə  si  dir. Bu kon  tekst  də Azər 
bay  ca  nın dün  ya  da əhə  miy  yə  ti  nə 
gö  rə ikin  ci ener  ji nö  vü sa  yı  lan tə  bii 
qaz ix  ra  cat  çı  sı ki  mi ta  nın  ma  sı döv
 rü  nə qə  dəm qoy  ma  sı ol  duq  ca əhə 
miy  yət  li fak  tor  dur.

Pes  si  mist proq  noz  lar şə  raitin  də 
qə  bul edi  lən si  ya  si qə  ra  rın 
möh  tə  şəm nə  ti  cə  si
“Şah  də  niz” ya  ta  ğı üz  rə ilk qaz 

mü  qa  vi  lə  si 1996cı il  də im  za  la  nar 
kən ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi mə  sə  lə  si 
indiki qədər ak  tual ol  ma  dı  ğına 
görə  qaz mü  qa  vi  lə  lə  ri bir o qə  dər 
də ren  ta  bel  li he  sab edil  mir  di. La 
kin Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum qaz bo  ru 
kə  mə  ri ilə ilk ad  dı  mı  nı atan Azər 
bay  can bu la  yi  hə ilə öl  kə  mi  zin gə 
lə  cək  də bö  yük qaz ix  ra  cat  çı  sı ki  mi 

Anar Əkbərov
Milli Məclis Aparatı Analitik 

informasiya şöbəsinin 
baş məsləhətçisi
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ta  nın  maq is  tə  yi  nin əsa  sı  nı qoy  du. 
Azər  bay  ca  nın tə  bii qaz eh  ti  yat  la  rı 
nı reali  zə et  mək üçün müx  tə  lif im 
kan  lar möv  cud ol  sa da, rəs  mi Ba  kı 
Av  ro  pa  ya ix  rac kə  mə  ri  nin ti  kil  mə 
si  nə üs  tün  lük ver  di.

2011ci il  də Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı 
ilə im  za  la  nan “Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
haq  qın  da Bir  gə Bə  yan  na  mə” əmək
 daş  lıq  da ta  ma  mi  lə ye  ni mər  hə  lə 
nin əsa  sı  nı qoy  du. Bəl  kə də bə  zi  lə 
ri  nə o za  man CQDnin ər  sə  yə gəl 
mə  si əf  sa  nə və xə  yal ki  mi gö  rü  nə 
bi  lər  di. Ne  cə ki, “Əs  rin mü  qa  vi  lə 
si” im  za  la  nan  da çox  la  rı onun gə  lə
 cə  yi  ni, sə  nəd  də qar  şı  ya qo  yu  lan 
niy  yət  lə  rin ger  çək  ləş  mə  si  ni şüb  hə 
al  tı  na alır  dı  lar.

CQDnin mü  rək  kəb inf  rast  ruk 
tur ola  ca  ğı ilk gün  dən mə  lum idi. 
Çün  ki bu  nun üçün “Şah  də  niz” qaz 
ya  ta  ğı  nın ikin  ci mər  hə  lə  si  nin iş  lə 
nil  mə  si  nə baş  la  nıl  ma  lı, möv  cud qaz 

kə  mər  lə  ri  nin im  kan  la  rı ge  niş  lən  di 
ril  mə  li, Tür  ki  yə və Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
nin əra  zi  sin  də ye  ni qaz kə  mər  lə  ri 
çə  kil  mə  li idi. Elə bu  na gö  rə də bə  zi
 lə  ri  nə hə  min vaxt bu la  yi  hə  nin real
 laş  ma  sı qey  rimüm  kün gö  rü  nür  dü. 
Üs  tə  lik, la  yi  hə  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
si üçün ma  liy  yə mən  bə  lə  ri də ta  pıl 
ma  lı idi. La  kin bə  zi dairə  lə  rin çə 
kin  di  ri  ci və pes  si  mist rəy  lə  ri  nə əhə
 miy  yət ver  mə  yən rəs  mi Ba  kı  nın li 
der  li  yi və bey  nəl  xalq tə  rəf  daş  la  rın 
bir  gə səy  lə  ri nə  ti  cə  sin  də CQDnin 
bü  tün kom  po  nent  lə  ri  nin real  laş  dı 
rıl  ma  sı üz  rə bey  nəl  xalq ra  zı  laş  ma 
lar əl  də olun  du. Qeyd et  mək la  zım
 dır ki, Cə  nu  bi Qaf  qaz Qaz Kə  mə  ri 
nin tə  mə  li  nin qo  yul  ma  sı TA  NAP 
üçün əsas ya  rat  dı  sa, so  nun  cu da 
TransAd  riatik Bo  ru Kə  mə  ri  ni  
TAPı qa  çıl  maz et  di.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev CQD
nin açı  lış mə  ra  si  min  də xü  su  si  lə 

qeyd et  di ki, bu la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq 
ol  ma  dan müm  kün ol  maz  dı. Ha  zır
 da CQDnin ic  ra  sın  da yed  di öl  kə  
Azər  bay  can, Gür  cüs  tan, Tür  ki  yə, 
Bol  qa  rıs  tan, Yu  na  nıs  tan, Al  ba  ni  ya, 
İta  li  ya iş  ti  rak edir, ey  ni za  man  da, 
üç Bal  kan öl  kə  si  Bos  ni  ya və Her 
se  qo  vi  na, Xor  va  ti  ya və Mon  te  neq 
ro  nun da növ  bə  ti mər  hə  lə  də bu 
la  yi  hə  yə qo  şu  la  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Gə 
lə  cək  də CQDnin ye  ni qol  la  rı  nın 
ya  ran  ma  sı proq  noz  laş  dı  rı  lır ki, bu 
da da  ha çox Av  ro  pa öl  kə  si  nə Azər
 bay  can qa  zı  nın ix  ra  cı  na im  kan ya 
ra  da  caq. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi, “Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
Azər  bay  ca  nın li  der  li  yi ilə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən, ta  ri  xi əhə  miy  yə  tə ma  lik, 
xal  qı  mı  zın fi  ra  van gə  lə  cə  yi  ni tə 
min edən, re  gion  da, Av  ro  pa  da təh
 lü  kə  siz  li  yin, əmək  daş  lı  ğın möh 

TƏHLİL

CƏNUB QAZ DƏHLİZİ: 
ENERJİ ƏMƏKDAŞLIĞINDA YENİ MƏRHƏLƏ

Bu gün dün  ya si  ya  sə  ti  nin ak  tual 
mə  sə  lə  lə  rin  dən bi  ri ener  ji təh  lü  kə 
siz  li  yi  dir. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, son 
vaxt  lar ke  çi  ri  lən bü  tün si  ya  si və iq 
ti  sa  di məz  mun  lu konf  rans  la  rın 
gün  də  li  yin  də yer alan baş  lı  ca möv
 zu  lar  dan bi  ri ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 
mə  sə  lə  si  dir. Bu kon  tekst  də Azər 
bay  ca  nın dün  ya  da əhə  miy  yə  ti  nə 
gö  rə ikin  ci ener  ji nö  vü sa  yı  lan tə  bii 
qaz ix  ra  cat  çı  sı ki  mi ta  nın  ma  sı döv
 rü  nə qə  dəm qoy  ma  sı ol  duq  ca əhə 
miy  yət  li fak  tor  dur.

Pes  si  mist proq  noz  lar şə  raitin  də 
qə  bul edi  lən si  ya  si qə  ra  rın 
möh  tə  şəm nə  ti  cə  si
“Şah  də  niz” ya  ta  ğı üz  rə ilk qaz 

mü  qa  vi  lə  si 1996cı il  də im  za  la  nar 
kən ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi mə  sə  lə  si 
indiki qədər ak  tual ol  ma  dı  ğına 
görə  qaz mü  qa  vi  lə  lə  ri bir o qə  dər 
də ren  ta  bel  li he  sab edil  mir  di. La 
kin Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum qaz bo  ru 
kə  mə  ri ilə ilk ad  dı  mı  nı atan Azər 
bay  can bu la  yi  hə ilə öl  kə  mi  zin gə 
lə  cək  də bö  yük qaz ix  ra  cat  çı  sı ki  mi 

Anar Əkbərov
Milli Məclis Aparatı Analitik  

informasiya şöbəsinin  
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ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nə gə  ti  rə  cə  yi 
töh  fə  dir ki, ix  rac kə  mə  ri Av  ro  pa öl 
kə  lə  ri  nin ener  ji tə  mi  na  tın  da ye  ni 
im  kan  lar aça  raq qaz tə  da  rü  kü mən
 bə  lə  ri  ni şa  xə  lən  dir  mə  yə, ye  ni al  ter 
na  tiv marş  rut  lar  dan is  ti  fa  də  yə şə 
rait ya  ra  da  caq, dəh  liz bo  yun  ca yer 
lə  şən öl  kə  lər  də in  no  va  tiv tex  no  lo  gi
 ya  la  rın, iş yer  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı  na 
və in  ves  ti  si  ya  la  rın art  ma  sı  na gə  ti  rib 
çı  xa  ra  caq. Qeyd olu  nan fak  tor  la  rı 
qa  bar  dan eks  pert  lər Aİ, bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə təş  ki  lat  la  rı, o cüm  lə  dən 
ABŞın məhz bu  na gö  rə la  yi  hə  yə 
daim ma  raq gös  tə  rib dəs  tək  lə  ri  ni 
ifa  də et  dik  lə  ri  ni bil  di  rir  lər.

Eti  raf et  mək la  zım  dır ki, nə  həng 
ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı is  teh  sal  çı  sı və is 
teh  lak  çı  sı olan ABŞın döv  lət baş  çı
 sı sı  ra  dan hər han  sı ha  di  sə ilə bağ  lı 
heç bir öl  kə  nin rəh  bə  ri  ni “bi  zim 
bö  yük döv  lət  lə  ri  mi  zin və Qaf  qaz 
re  gionu  nun da  ha fi  ra  van, dinc və 
təh  lü  kə  siz ol  ma  sı na  mi  nə Si  zin  lə 
bir  gə iş  lə  mək əz  min  də  yəm” de  yib 
təb  rik et  məz. De  mə  li, Azər  bay  can 

CQDni işə sal  maq  la tək  cə möh  tə 
şəm qə  lə  bə qa  zan  ma  yıb, həm də 
öz ener  ji si  ya  sə  ti ilə, D.Tram  pın 
qeyd et  di  yi ki  mi, Av  ro  pa  nın ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  mi  na  tın  da əsas 
ix  ra  cat  çı  lar  dan bi  ri  nə, eti  bar  lı tə 
rəf  da  şa çev  ril  mə  yə qə  rar ve  rib.

Bö  yük Bri  ta  ni  ya  nın da CQDnin 
real  laş  ma  sı  na güc  lü dəs  tə  yi  ni 
unut  maq ol  maz, ener  ge  ti  ka sa  hə 
sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən çox  say  lı la 
yi  hə  lə  rin əsas in  ves  to  ru ro  lun  da 
çı  xış edən BP şir  kə  ti  nin töh  fə  si in 
ka  ro  lun  maz  dır.

Bə  li, “qo  ca qi  tə” al  ter  na  tiv ix  ra 
cat  çı ki  mi Azər  bay  ca  nın üzə  rin  də 
da  yan  ma  sı ilə bir da  ha bi  zim  lə 
əmək  daş  lıq  da ma  raq  lı ol  du  ğu  nu 
or  ta  ya qoy  du. Bu isə öl  kə  mi  zin 
nəin  ki re  gion  da və Av  ro  pa  da, elə 
cə də dün  ya  da si  ya  siiq  ti  sa  di də  yə
 ri  ni ar  tı  ran, möv  qe  yi  ni möh  kəm 
lən  di  rən amil  dir. Pre  zi  den  tin la  yi 
hə  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si ilə bağ  lı 
ke  çi  ri  lən mə  ra  sim  də  ki nit  qi  nə mü 
ra  ciət edək: “Ma  raq  lar ba  lan  sı ol 

TƏHLİL

kəm  lən  mə  si  nə xid  mət gös  tə  rən 
qlo  bal la  yi  hə  dir”.

Av  ro  pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si 
ye  ni  dən qu  ru  lur
Ma  yın 29da rəs  mi açı  lı  şı olan 

CQD Azər  bay  ca  nın ener  ji si  ya  sə  ti 
nin növ  bə  ti möh  tə  şəm uğu  ru ki  mi 
ta  ri  xə düş  dü. Ey  ni za  man  da, bu 
ta  ri  xi ha  di  sə rəs  mi Ba  kı  nın 1994cü 
il  dən hə  ya  ta ke  çir  di  yi ener  ji si  ya  sə
 ti  nin mən  ti  qi nə  ti  cə  lə  rin  dən bi  ri və 
həm də uğur  lu da  va  mı  dır. Açı  lış 
mə  ra  si  min  də Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin “Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin rəs 
mi açı  lı  şı onu gös  tə  rir ki, biz qar  şı
 mı  za qoy  du  ğu  muz bü  tün hə  dəf  lə 
rə çat  dıq və bu gün öl  kə  mi  zin hə 
ya  tın  da neftqaz sə  na  ye  si  nin in  ki 
şa  fın  da ye  ni dövr baş  la  yır” fi  kir  lə  ri 
də bu mə  na  da əla  mət  dar  dır.

CQD bö  yük st  ra  te  ji inf  rast  ruk  tur 
la  yi  hə  si  dir. Bu la  yi  hə gə  lə  cək  də 
tək  cə Azər  bay  ca  na xid  mət et  mə  yə 
cək, Qərb döv  lət  lə  ri  nin də la  yi  hə  yə 
dəs  tək ver  mə  lə  ri məhz bu mə  qam  la 
əla  qə  dar  dır. Düz  dür, Azər  bay  ca  nın 
bü  töv  lük  də möv  cud qaz re  surs  la  rı 
yal  nız “Şah  də  niz2”dən iba  rət de 
yil, “Ab  şe  ron”, “Ümid”, “Qa  ra  bağ”, 
“Ba  bək” və di  gər ya  taq  la  rı  mız da 
var ki, ha  zır  da təs  diq olu  nan qaz 
eh  ti  yat  la  rı  mı  zın həc  mi 2,6 tril  yon 
kub  met  rə bə  ra  bər  dir. Azər  bay  can 
da aş  kar edil  miş ən bö  yük tə  bii qaz 
mən  bə  yi olan “Şah  də  niz” ya  ta  ğı 
CQDnin əsas re  surs ba  za  sı  dır. Bu 
nə  həng ya  ta  ğın il  kin geolo  ji qaz eh 
ti  ya  tı 1,2 tril  yon kub  metr  dir. CQD
nin əsas kom  po  nent  lə  rin  dən olan 
TA  NAPın iyu  nun 12də Əs  ki  şə 
hər  də rəs  mi açı  lı  şın  dan son  ra sa  də 
cə la  yi  hə  nin son mər  hə  lə  si  TAP 
kə  mə  ri  nin in  şa  sı qa  lır, bu seq  men 
tin də 2020ci il  də ye  kun  laş  dı  rıl  ma 
sı plan  laş  dı  rı  lır.

CQD Xə  zər də  ni  zi  nin qaz re 
surs  la  rı  nı ilk də  fə bir  ba  şa Av  ro  pa 

ba  zar  la  rı  na çı  xa  ra  raq, bü  töv re 
gionun ener  ji xə  ri  tə  si  ni də  yi  şə  cək. 
Di  gər tə  rəf  dən, tə  bii qaz 2040cı ilə 
qə  dər il  də 1,51,8% ar  ta  raq ən tez 
ha  sil edi  lən ya  na  caq nö  vü ola  caq. 
Hə  min dövr  də qlo  bal ümu  mi tə  bii 
qaz ix  ra  cı 50% ar  ta  caq və eks  pert 
lə  rin proq  noz  la  rı  na gö  rə, Av  ro  pa 
ba  za  rı bu ar  tı  mın ço  xu  nu özü  nə 
cəlb edə  cək ki, bu da CQD inf  rast 
ruk  tu  ru  nun önə  mi  ni bir da  ha ar  tır
 mış ola  caq.

CQD üz  rə ix  rac olu  na  caq qaz 
həcm  lə  ri ilə bağ  lı id  xal  çı döv  lət  lər
 lə 15 il müd  də  ti  nə ra  zı  laş  ma  nın 
bağ  lan  ma  sı isə əl  bət  tə ki, la  yi  hə  ni 
di  gər al  ter  na  tiv  lə  rin  dən üs  tün 
edən baş  lı  ca amil  lər  dən bi  ri  dir. 
Hə  lə də ti  kil  mək  də olan, id  xal ba 
za  rı pers  pek  tiv  lə  ri qey  rimüəy  yən 
olan la  yi  hə  lər  lə mü  qa  yi  sə  də CQD
nin əsas üs  tün  lük  lə  rin  dən bi  ri la  yi
 hə  nin Aİ tə  rə  fin  dən təs  diq olun 
ma  sı  dır.

Bu dəh  li  zin ba  şa çat  ma  sı öl  kə 
mi  zə bö  yük məb  ləğ  də ka  pi  ta  lın 
da  xil olmasına şə  rait ya  ra  da  caq, 
nə  ti  cə eti  ba  rı ilə bu, Azər  bay  ca  nın 
mil  li gə  li  ri  nin for  ma  laş  ma  sı  nın şa 
xə  lən  di  ril  mə  si üçün əla  və im  kan 
lar ve  rə  cək. Ha  zır  da “Şah  də  niz” 
ya  ta  ğı  nın hər iki mər  hə  lə  sin  dən 
gə  lir  lə  ri  mi  zin 100 mil  yard ABŞ 
dol  la  rın  dan çox ola  ca  ğı proqnoz
laşdırılır, la  kin gə  lir  lə  rin da  ha çox 
ola bi  lə  cə  yi də is  tis  na edil  mir, or  ta 
və uzaq pers  pek  tiv  də Azər  bay  ca 
nın özü  nün də Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə 
qaz ix  ra  cın  da tran  zit öl  kə ki  mi çı 
xış edə bi  lə  cə  yi, əsas hə  dəf  lər  dən 
bi  ri  nin də məhz bun  dan iba  rət ol 
du  ğu qeyd edilir.

Ye  ni ener  ji da  ma  rı: ma  raq  lar 
və ba  lans si  ya  sə  ti  nin vəh  də  ti
Mü  tə  xəs  sis  lə  rin diq  qət ye  tir  di  yi 

va  cib mə  qam  lar  dan bi  ri də, əl  bət  tə, 
dəh  li  zin işə düş  mə  si  nin Aİnin 
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ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi  nə gə  ti  rə  cə  yi 
töh  fə  dir ki, ix  rac kə  mə  ri Av  ro  pa öl 
kə  lə  ri  nin ener  ji tə  mi  na  tın  da ye  ni 
im  kan  lar aça  raq qaz tə  da  rü  kü mən
 bə  lə  ri  ni şa  xə  lən  dir  mə  yə, ye  ni al  ter 
na  tiv marş  rut  lar  dan is  ti  fa  də  yə şə 
rait ya  ra  da  caq, dəh  liz bo  yun  ca yer 
lə  şən öl  kə  lər  də in  no  va  tiv tex  no  lo  gi
 ya  la  rın, iş yer  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı  na 
və in  ves  ti  si  ya  la  rın art  ma  sı  na gə  ti  rib 
çı  xa  ra  caq. Qeyd olu  nan fak  tor  la  rı 
qa  bar  dan eks  pert  lər Aİ, bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə təş  ki  lat  la  rı, o cüm  lə  dən 
ABŞın məhz bu  na gö  rə la  yi  hə  yə 
daim ma  raq gös  tə  rib dəs  tək  lə  ri  ni 
ifa  də et  dik  lə  ri  ni bil  di  rir  lər.

Eti  raf et  mək la  zım  dır ki, nə  həng 
ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı is  teh  sal  çı  sı və is 
teh  lak  çı  sı olan ABŞın döv  lət baş  çı
 sı sı  ra  dan hər han  sı ha  di  sə ilə bağ  lı 
heç bir öl  kə  nin rəh  bə  ri  ni “bi  zim 
bö  yük döv  lət  lə  ri  mi  zin və Qaf  qaz 
re  gionu  nun da  ha fi  ra  van, dinc və 
təh  lü  kə  siz ol  ma  sı na  mi  nə Si  zin  lə 
bir  gə iş  lə  mək əz  min  də  yəm” de  yib 
təb  rik et  məz. De  mə  li, Azər  bay  can 

CQDni işə sal  maq  la tək  cə möh  tə 
şəm qə  lə  bə qa  zan  ma  yıb, həm də 
öz ener  ji si  ya  sə  ti ilə, D.Tram  pın 
qeyd et  di  yi ki  mi, Av  ro  pa  nın ener  ji 
təh  lü  kə  siz  li  yi  nin tə  mi  na  tın  da əsas 
ix  ra  cat  çı  lar  dan bi  ri  nə, eti  bar  lı tə 
rəf  da  şa çev  ril  mə  yə qə  rar ve  rib.

Bö  yük Bri  ta  ni  ya  nın da CQDnin 
real  laş  ma  sı  na güc  lü dəs  tə  yi  ni 
unut  maq ol  maz, ener  ge  ti  ka sa  hə 
sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən çox  say  lı la 
yi  hə  lə  rin əsas in  ves  to  ru ro  lun  da 
çı  xış edən BP şir  kə  ti  nin töh  fə  si in 
ka  ro  lun  maz  dır.

Bə  li, “qo  ca qi  tə” al  ter  na  tiv ix  ra 
cat  çı ki  mi Azər  bay  ca  nın üzə  rin  də 
da  yan  ma  sı ilə bir da  ha bi  zim  lə 
əmək  daş  lıq  da ma  raq  lı ol  du  ğu  nu 
or  ta  ya qoy  du. Bu isə öl  kə  mi  zin 
nəin  ki re  gion  da və Av  ro  pa  da, elə 
cə də dün  ya  da si  ya  siiq  ti  sa  di də  yə
 ri  ni ar  tı  ran, möv  qe  yi  ni möh  kəm 
lən  di  rən amil  dir. Pre  zi  den  tin la  yi 
hə  nin is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si ilə bağ  lı 
ke  çi  ri  lən mə  ra  sim  də  ki nit  qi  nə mü 
ra  ciət edək: “Ma  raq  lar ba  lan  sı ol 

TƏHLİL

kəm  lən  mə  si  nə xid  mət gös  tə  rən 
qlo  bal la  yi  hə  dir”.

Av  ro  pa  nın ener  ji xə  ri  tə  si 
ye  ni  dən qu  ru  lur
Ma  yın 29da rəs  mi açı  lı  şı olan 

CQD Azər  bay  ca  nın ener  ji si  ya  sə  ti 
nin növ  bə  ti möh  tə  şəm uğu  ru ki  mi 
ta  ri  xə düş  dü. Ey  ni za  man  da, bu 
ta  ri  xi ha  di  sə rəs  mi Ba  kı  nın 1994cü 
il  dən hə  ya  ta ke  çir  di  yi ener  ji si  ya  sə
 ti  nin mən  ti  qi nə  ti  cə  lə  rin  dən bi  ri və 
həm də uğur  lu da  va  mı  dır. Açı  lış 
mə  ra  si  min  də Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin “Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nin rəs 
mi açı  lı  şı onu gös  tə  rir ki, biz qar  şı
 mı  za qoy  du  ğu  muz bü  tün hə  dəf  lə 
rə çat  dıq və bu gün öl  kə  mi  zin hə 
ya  tın  da neftqaz sə  na  ye  si  nin in  ki 
şa  fın  da ye  ni dövr baş  la  yır” fi  kir  lə  ri 
də bu mə  na  da əla  mət  dar  dır.

CQD bö  yük st  ra  te  ji inf  rast  ruk  tur 
la  yi  hə  si  dir. Bu la  yi  hə gə  lə  cək  də 
tək  cə Azər  bay  ca  na xid  mət et  mə  yə 
cək, Qərb döv  lət  lə  ri  nin də la  yi  hə  yə 
dəs  tək ver  mə  lə  ri məhz bu mə  qam  la 
əla  qə  dar  dır. Düz  dür, Azər  bay  ca  nın 
bü  töv  lük  də möv  cud qaz re  surs  la  rı 
yal  nız “Şah  də  niz2”dən iba  rət de 
yil, “Ab  şe  ron”, “Ümid”, “Qa  ra  bağ”, 
“Ba  bək” və di  gər ya  taq  la  rı  mız da 
var ki, ha  zır  da təs  diq olu  nan qaz 
eh  ti  yat  la  rı  mı  zın həc  mi 2,6 tril  yon 
kub  met  rə bə  ra  bər  dir. Azər  bay  can 
da aş  kar edil  miş ən bö  yük tə  bii qaz 
mən  bə  yi olan “Şah  də  niz” ya  ta  ğı 
CQDnin əsas re  surs ba  za  sı  dır. Bu 
nə  həng ya  ta  ğın il  kin geolo  ji qaz eh 
ti  ya  tı 1,2 tril  yon kub  metr  dir. CQD
nin əsas kom  po  nent  lə  rin  dən olan 
TA  NAPın iyu  nun 12də Əs  ki  şə 
hər  də rəs  mi açı  lı  şın  dan son  ra sa  də 
cə la  yi  hə  nin son mər  hə  lə  si  TAP 
kə  mə  ri  nin in  şa  sı qa  lır, bu seq  men 
tin də 2020ci il  də ye  kun  laş  dı  rıl  ma 
sı plan  laş  dı  rı  lır.

CQD Xə  zər də  ni  zi  nin qaz re 
surs  la  rı  nı ilk də  fə bir  ba  şa Av  ro  pa 

ba  zar  la  rı  na çı  xa  ra  raq, bü  töv re 
gionun ener  ji xə  ri  tə  si  ni də  yi  şə  cək. 
Di  gər tə  rəf  dən, tə  bii qaz 2040cı ilə 
qə  dər il  də 1,51,8% ar  ta  raq ən tez 
ha  sil edi  lən ya  na  caq nö  vü ola  caq. 
Hə  min dövr  də qlo  bal ümu  mi tə  bii 
qaz ix  ra  cı 50% ar  ta  caq və eks  pert 
lə  rin proq  noz  la  rı  na gö  rə, Av  ro  pa 
ba  za  rı bu ar  tı  mın ço  xu  nu özü  nə 
cəlb edə  cək ki, bu da CQD inf  rast 
ruk  tu  ru  nun önə  mi  ni bir da  ha ar  tır
 mış ola  caq.

CQD üz  rə ix  rac olu  na  caq qaz 
həcm  lə  ri ilə bağ  lı id  xal  çı döv  lət  lər
 lə 15 il müd  də  ti  nə ra  zı  laş  ma  nın 
bağ  lan  ma  sı isə əl  bət  tə ki, la  yi  hə  ni 
di  gər al  ter  na  tiv  lə  rin  dən üs  tün 
edən baş  lı  ca amil  lər  dən bi  ri  dir. 
Hə  lə də ti  kil  mək  də olan, id  xal ba 
za  rı pers  pek  tiv  lə  ri qey  rimüəy  yən 
olan la  yi  hə  lər  lə mü  qa  yi  sə  də CQD
nin əsas üs  tün  lük  lə  rin  dən bi  ri la  yi
 hə  nin Aİ tə  rə  fin  dən təs  diq olun 
ma  sı  dır.

Bu dəh  li  zin ba  şa çat  ma  sı öl  kə 
mi  zə bö  yük məb  ləğ  də ka  pi  ta  lın 
da  xil olmasına şə  rait ya  ra  da  caq, 
nə  ti  cə eti  ba  rı ilə bu, Azər  bay  ca  nın 
mil  li gə  li  ri  nin for  ma  laş  ma  sı  nın şa 
xə  lən  di  ril  mə  si üçün əla  və im  kan 
lar ve  rə  cək. Ha  zır  da “Şah  də  niz” 
ya  ta  ğı  nın hər iki mər  hə  lə  sin  dən 
gə  lir  lə  ri  mi  zin 100 mil  yard ABŞ 
dol  la  rın  dan çox ola  ca  ğı proqnoz
laşdırılır, la  kin gə  lir  lə  rin da  ha çox 
ola bi  lə  cə  yi də is  tis  na edil  mir, or  ta 
və uzaq pers  pek  tiv  də Azər  bay  ca 
nın özü  nün də Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə 
qaz ix  ra  cın  da tran  zit öl  kə ki  mi çı 
xış edə bi  lə  cə  yi, əsas hə  dəf  lər  dən 
bi  ri  nin də məhz bun  dan iba  rət ol 
du  ğu qeyd edilir.

Ye  ni ener  ji da  ma  rı: ma  raq  lar 
və ba  lans si  ya  sə  ti  nin vəh  də  ti
Mü  tə  xəs  sis  lə  rin diq  qət ye  tir  di  yi 

va  cib mə  qam  lar  dan bi  ri də, əl  bət  tə, 
dəh  li  zin işə düş  mə  si  nin Aİnin 
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Tramp ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın Əf  qa 
nıs  tan st  ra  te  gi  ya  sı  nı qa  bar  dır, Pa 
kis  tan  la mü  na  si  bət  lə  rin qey  rista 
bil  li  yi şə  raitin  də Va  şinq  to  nun lo 
gis  ti  ka marş  rut  la  rı  nı ye  ni  dən nə 
zər  dən ke  çir  di  yi, məhz CQD dəh  li
 zi sa  yə  sin  də ABŞın hər  bi re  surs  la
 rın hə  rə  kə  tin  də Mosk  va və İs  la  ma
 bad  dan ası  lı  lı  ğı  nın aza  la  ca  ğı qeyd 
olu  nur. Av  ro  pa  lı eks  pert  lə  rin qə 

naəti  nə gö  rə, Av  ro  pa  nın ener  ji təc 
hi  za  tın  da Mosk  va  dan ası  lı  lı  ğı  nı ar 
tı  ra  caq “Nord St  ream2” (“Şi  mal 
axı  nı2”) qaz kə  mə  ri ilə bağ  lı da  nı
 şıq  la  rın in  ten  siv  ləş  mə  si də bu la  yi
 hə  nin əhə  miy  yə  ti  ni ar  tı  rır. He  sab 
olu  nur ki, Av  ro  pa  nın Ru  si  ya neft 
və qa  zın  dan ası  lı  lı  ğı azal  dıq  ca, Va 
şinq  tonun mövqeləri güc  lə  nir. 

Bu  nun  la ya  na  şı, Ru  si  ya me  diasın
 da ta  ma  mi  lə fərq  li və da  ha konst 
ruk  tiv ya  naş  ma sər  gi  lə  yən  lər də var. 
On  la  rın fik  rin  cə, Mosk  va ye  ni bo  ru 
kə  mə  ri  nin inf  rast  ruk  tu  run  dan öz 
ma  raq  la  rı üçün is  ti  fa  də edə bi  lər. Bu 
möv  qe  yi mü  da  fiə edən  lə  rin fik  rin  cə, 
“Qazp  rom”un “Türk axı  nı”nın ikin 
ci xət  ti ilə TA  NAPa qo  şul  ma pers 

pek  ti  vi bö  yük  dür.
La  yi  hə  nin əhə  miy  yə  ti ilə bağ  lı 

məş  hur Ame  ri  ka nəş  ri “Fo  rin Po  li 
si”də dərc olun  muş, müəl  lif  lə  ri  nin 
Lük Kof  fi və Əf  qan Nif  ti ol  du  ğu 
“Azər  bay  can Qər  bə nə  yə gö  rə la 
zım  dır?” mə  qa  lə  sin  də də bu sual 
la  ra ca  vab ve  ri  lir, Azər  bay  ca  nın 
Şərq  lə Qərb ara  sın  da ener  ji təc  hi 
za  tın  da, mal döv  riy  yə  sin  də və rə 

qəm  sal kommunikasiyalarda va  cib 
rol oy  na  dı  ğı vur  ğu  la  nır.

Tür  ki  yə  nin la  yi  hə ilə bağ  lı ma 
raq  la  rı da ru  si  ya  lı və av  ro  pa  lı təh 
lil  çi  lə  rin diq  qə  tin  dən kə  nar  da qal 
mır, An  ka  ra  nın Ru  si  ya  nın “Türk 
axı  nı” la  yi  hə  sin  dən is  ti  fa  də edə 
rək, Av  ro  pa Bir  li  yi öl  kə  lə  ri və 
Azər  bay  can  la da  nı  şıq  lar  da mak  si 
mal gü  zəşt əl  də edə  rək, əra  zi  si  ni 
ener  ji mər  kə  zi  nə çe  vir  mə  yə ça  lış 
dı  ğı qeyd olu  nur.

CQD-nin əhə  miy  yə  ti
Eks  pert  lər he  sab edir  lər ki, qar 

şı  dan gə  lən 100 il ər  zin  də Azər  bay
 can xal  qı  na xid  mət edə  cək və mil  li 
iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fın  da mü  hüm 

amil ola  caq Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nə 
uzun  müd  dət  li in  ves  ti  si  ya proq  ra 
mı ki  mi bax  maq la  zım  dır. Mü  şa  hi
 də  çi  lə  rin ümu  mi qə  naəti be  lə  dir ki, 
CQD Azər  bay  ca  nın re  gion  da və 
Av  ro  pa  da əhə  miy  yə  ti  nin art  ma  sı 
nı, Azər  bay  can  la Qərb ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin da  ha yük  sək pil  lə 
yə qalx  ma  sı  nı şərt  lən  di  rə  cək, re 
gion öl  kə  lə  ri  nin öz ener  ji re  surs  la 

rı  nı dün  ya ba  za  rı  na çı  xar  maq üçün 
ye  ni mən  bə ro  lu  nu oy  na  ya  caq, 
Azər  bay  ca  nın tək  cə ener  ji ix  rac 
edən öl  kə ki  mi de  yil, həm də onu 
nəql edən və tran  zit öl  kə ki  mi əhə
 miy  yə  ti  ni ar  tı  ra  caq.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, Azər  bay  can 
tə  şəb  büs  çü  sü və iş  ti  rak  çı  sı ol  du  ğu 
la  yi  hə  lə  rə geosi  ya  si rə  qa  bət me  xa 
niz  mi ki  mi de  yil, əmək  daş  lıq plat 
for  ma  sı ki  mi ya  na  şır. Müx  tə  lif 
marş  rut  la  rın mü  za  ki  rə olun  du  ğu 
hal  da, Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nə üs 
tün  lük ve  ril  mə  si  nin əsas sə  bə  bi la 
yi  hə  nin si  ya  si məq  səd da  şı  ma  ma  sı, 
gə  lə  cək  də bu və ya di  gər öl  kə  yə 
qar  şı geosi  ya  si təz  yiq va  si  tə  si  nə 
çev  ril  mə eh  ti  ma  lı  nın ol  ma  ma  sı  dır.
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ma  say  dı, bu la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lə 
bil  məz  di. Bi  zim ener  ji si  ya  sə  ti  miz 
lə bağ  lı ya  naş  ma  mız məhz bun  dan 
iba  rət  dir”.

Toq  qu  şan ma  raq  lar fo  nun  da  
la  yi  hə  nin le  hi  nə və  
əley  hi  nə olan  lar
La  yi  hə  yə start ve  ril  di  yi gün  dən 

ona qar  şı olan qüv  və  lə  rin la  yi  hə 
nin pers  pek  tiv  lə  ri  ni şüb  hə al  tı  na 
alan və miq  ya  sı  nı ki  çilt  mə  yə yö 
nəl  miş kam  pa  ni  ya  sı kon  teks  tin  də 
ne  qa  tiv və qə  rəz  li ya  naş  ma  nı da 
vam et  di  rə  cə  yi göz  lə  ni  lən idi.

Re  gion və dün  ya me  diasın  da la 
yi  hə Xə  zər də  ni  zi  nin kar  bo  hid  ro 
gen eh  ti  yat  la  rı  nın Av  ro  pa ba  zar  la 
rı  na nəql olun  ma  sı yö  nün  də ol 
duq  ca əhə  miy  yət  li marş  rut, Or  ta 
Asi  ya döv  lət  lə  ri  nə kör  pü ki  mi qiy 
mət  lən  di  ril  sə də, Ru  si  ya  nın na  ra 
hat  lı  ğı  nın sə  bəb  lə  ri ba  rə  də şərh  lə 
rə də ge  niş yer ve  ril  di, bə  zi hal  lar 
da Ba  kı və Mosk  va  nın qar  şıqar  şı 
ya qo  yul  ma  sı  na cəhd olun  du.

Bə  zi ana  li  tik mər  kəz  lər Ru  si  ya 
nın bu mə  sə  lə  yə “həs  sas” mü  na  si 
bə  ti  nin sə  bə  bi ki  mi pers  pek  tiv  də 
TA  NAP kə  mə  ri ilə türk  mən və qa 
zax qa  zı  nın Av  ro  pa ba  za  rı  na çı  xa  rıl
 ma  sı eh  ti  ma  lı  nı, TAPın real  laş  dı  rıl 
ma  sı ilə Cə  nu  bi Av  ro  pa döv  lət  lə  ri 
nin qaz  la təc  hi  za  tın  da “Türk axı  nı” 
la  yi  hə  si  nə al  ter  na  tiv ol  ma  sı  nı gös  tə
 rir  lər. Türk  mə  nis  tan və Qa  za  xıs  tan 
qa  zı  nın öz əra  zi  sin  dən keç  mək  lə 
Av  ro  pa  ya nəq  lin  də, “qo  ca qi  tə”nin 
ener  ji təc  hi  za  tın  da in  hi  sar  çı möv  qe 
yi  ni qo  ru  maq  da qə  rar  lı olan Kreml 
ener  ji ası  lı  lı  ğı  nın azal  ma  sı  na he  sab 
lan  mış is  tə  ni  lən la  yi  hə  nin baş tut 
ma  sı  na qar  şı ol  du  ğu üçün CQDyə 
bi  ga  nə ya  na  şa bil  məz.

Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın  Ru  si  ya qa  zı 
nın Uk  ray  na  dan yan keç  mək  lə Av 
ro  pa  ya çat  dı  rıl  ma  sı  nı nə  zər  də tu  tan 
“Şi  mal axı  nı2” la  yi  hə  si  nə qar  şı ol 

du  ğu və üs  tə  lik, Mosk  va əley  hi  nə 
Qər  bin (ABŞın) sank  si  ya  la  rı  nın get
 dik  cə sərt  ləş  di  yi bir dö  nəm  də Cə 
nu  bi Av  ro  pa ba  za  rın  da rəs  mi Mosk
 va  ya al  ter  na  ti  vin mey  da  na çıx  ma  sı 
Ru  si  ya  nın bə  zi me  dia re  surs  la  rın  da 
ağır həzm olu  nur, mə  lum eks  pert  lər 
ca  miəsi CQD la  yi  hə  si  ni  qar  şı  lıq  lı
fay  da  lı əmək  daş  lıq müs  tə  vi  sin  dən 
də  yər  lən  di  rə bil  mir  lər. Ru  si  ya Pre 
zi  den  ti baş  da ol  maq  la (“Azərbayca
nın CənubQazDəhlizi layihəsinə gə
lincə, biz istənilən iqtisadi aktivliyi al
qışlayırıq, biz Avropa bazarına enerji
nəqlində diversifikasiyanı da alqışlayı
rıq”), Kreml rəs  mi  lə  ri  nin la  yi  hə  nin 
ikin  ci seq  men  ti  nin açı  lı  şı  na lo  yal 
mü  na  si  bə  ti fo  nun  da ək  sər rus KİV
lə  rin  də Azər  bay  ca  nın qaz po  ten  sialı 
im  kan  la  rı  na riş  xənd  lə ya  na  şı  lır, la 
yi  hə  nin heç bir hal  da Ru  si  ya la  yi  hə
 lə  ri  nə al  ter  na  tiv ol  ma eh  ti  ma  lı qə  bul 
edil  mir, ra  dio və te  le  vi  zi  ya tok
şoula  rın  da mə  lum eks  pert  lər tə  rə 
fin  dən is  rar  la “Qazp  rom”un in  hi 
sar  çı möv  qe  lə  ri  nə təh  lü  kə  nin ol  ma 
dı  ğı təb  liğ edi  lir, “ar  qu  ment” ki  mi  
isə CQDnin də  yə  ri  nin çox yük  sək 
ol  ma  sı, Av  ro  pa  ya çə  ki  lə  cək qaz kə 
mər  lə  ri  ni dol  dur  maq  da prob  lem  lə 
rin ya  ra  na  ca  ğı, Azər  bay  ca  nın bu la 
yi  hə  dən heç bir qa  zanc əl  də edə 
bil  mə  yə  cə  yi, bu la  yi  hə  yə gö  rə öz 
da  xi  li tə  lə  ba  tı  nı be  lə Ru  si  ya he  sa  bı 
na ödə  di  yi, Azər  bay  ca  nın öz xərc  lə
 ri  ni 20 ilə çı  xa  ra  ca  ğı id  diala  rı səs  lə 
nir. Bun  la  rı səs  lən  di  rən  lər de  yə  sən 
unu  dur  lar ki, qaz ti  ca  rə  tin  də qə  bul 
olun  muş id  xal prak  ti  ka  sın  dan ya 
rar  la  nan döv  lət  lə  rin ba  şın  da məhz 
Or  ta Asi  ya öl  kə  lə  rin  dən qaz id  xal 
edən Ru  si  ya du  rur. Mə  sə  lə  nin da  ha 
də  rin araş  dı  rıl  ma  sı za  ma  nı ru  si  ya  lı 
eks  pert  lə  ri na  ra  hat edən əsas mə  qa
 mın sə  bəb  lə  ri ay  dın olur; Ru  si  ya  ya 
sank  si  ya təz  yi  qi  nin da  vam et  di  yi şə 
rait  də İs  rail, İraq və İran qa  zı  nın or 
ta və uzaq pers  pek  tiv  də CQD va  si 

tə  si ilə Av  ro  pa  ya nəq  li ide  ya  sı  nın 
sö  zü  ge  dən dairə  lə  rin mü  za  ki  rə  lər 
za  ma  nı di  lə gə  tir  mə  di  yi baş  lı  ca 
“ger  çək” ki  mi mə  lum olur.

Qərb eks  pert  lər he  sab edir  lər ki, 
İs  railin ye  ni kəşf olu  nan nə  həng 
qaz ya  taq  la  rın  dan ha  sil edi  lə  cək 
qa  zın gə  lə  cək  də TAP kə  mə  ri ilə 
Av  ro  pa  nın cə  nu  bu  na nəq  li ba  rə  də 
mü  za  ki  rə  lə  rin in  ten  siv  ləş  mə  si 
Krem  lin ix  rac kə  mər  lə  ri ilə bağ  lı 
qə  rar  la  rı  nı nə  zər  dən ke  çir  mə  si  nə 
sə  bəb ola  caq. Bu mə  na  da Bol  qa  rıs 
tan Pre  zi  den  ti  nin iyu  nun əv  və  lin 
də Mosk  va  ya baş tut  muş sə  fə  ri 
diq  qət çək  mə  yə bil  məz. Mü  za  ki  rə 
lər za  ma  nı “Qazp  rom”un bo  ru kə 
mə  ri  ni Cə  nu  bi Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə 
de  yil, Cə  nubŞər  qi Av  ro  pa döv  lət 
lə  ri is  ti  qa  mə  tin  də in  şa et  mə  si mə 
sə  lə  si  nin gün  də  mə gə  ti  ril  mə  si ar 
tıq CQD la  yi  hə  si  nin ener  ji si  ya  sə 
tin  də öz sö  zü  nü de  mə  yə baş  la  dı  ğı
 nın gös  tə  ri  ci  si  dir.

CQD la  yi  hə  si  nin ikin  ci mər  hə  lə
 si  nin işə sa  lın  ma  sı  nı şərh edən bə  zi 
ru  si  ya  lı təh  lil  çi  lər isə iyul ayın  da 
Xə  zər də  ni  zi  nin hü  qu  qi sta  tu  su ilə 
bağ  lı ra  zı  laş  ma  nın əl  də olu  na  ca  ğı 
təq  dir  də “Qazp  rom” üçün və  ziy 
yə  tin pi  sə doğ  ru də  yi  şə  cə  yi  ni eh  ti 
mal edir, bu ra  zı  laş  ma  nın Trans  xə
 zər la  yi  hə  si  nin real  laş  ma  sı  na ya  şıl 
işıq yan  dı  ra  ca  ğı  nı bil  di  rir  lər.

ABŞın öz sı  xıl  mış tə  bii qa  zı 
(STQ) va  si  tə  si ilə Av  ro  pa ba  zar  la  rı
 nı ələ ke  çir  mək ma  raq  la  rı kon  teks 
tin  də CQD la  yi  hə  si  nə dəs  tək gös 
tər  mə  si,  D.Tram  pın Bey  nəl  xalq 
Xə  zər Neft və Qaz Sər  gi  si  nin 25 il 
li  yi və Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nə ilk 
qa  zın ve  ril  mə  si mü  na  si  bə  ti ilə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti  nə təb  rik mək  tub  la  rı gön 
dər  mə  si də diq  qət  çə  kən mə  qam 
dır. La  yi  hə  nin  real  laş  ma  sın  da 
ABŞın ma  raq  la  rı nə ola bi  lər sualı
 na mü  na  si  bət bil  di  rən təh  lil  çi  lər 
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Tramp ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın Əf  qa 
nıs  tan st  ra  te  gi  ya  sı  nı qa  bar  dır, Pa 
kis  tan  la mü  na  si  bət  lə  rin qey  rista 
bil  li  yi şə  raitin  də Va  şinq  to  nun lo 
gis  ti  ka marş  rut  la  rı  nı ye  ni  dən nə 
zər  dən ke  çir  di  yi, məhz CQD dəh  li
 zi sa  yə  sin  də ABŞın hər  bi re  surs  la
 rın hə  rə  kə  tin  də Mosk  va və İs  la  ma
 bad  dan ası  lı  lı  ğı  nın aza  la  ca  ğı qeyd 
olu  nur. Av  ro  pa  lı eks  pert  lə  rin qə 
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axı  nı2”) qaz kə  mə  ri ilə bağ  lı da  nı
 şıq  la  rın in  ten  siv  ləş  mə  si də bu la  yi
 hə  nin əhə  miy  yə  ti  ni ar  tı  rır. He  sab 
olu  nur ki, Av  ro  pa  nın Ru  si  ya neft 
və qa  zın  dan ası  lı  lı  ğı azal  dıq  ca, Va 
şinq  tonun mövqeləri güc  lə  nir. 

Bu  nun  la ya  na  şı, Ru  si  ya me  diasın
 da ta  ma  mi  lə fərq  li və da  ha konst 
ruk  tiv ya  naş  ma sər  gi  lə  yən  lər də var. 
On  la  rın fik  rin  cə, Mosk  va ye  ni bo  ru 
kə  mə  ri  nin inf  rast  ruk  tu  run  dan öz 
ma  raq  la  rı üçün is  ti  fa  də edə bi  lər. Bu 
möv  qe  yi mü  da  fiə edən  lə  rin fik  rin  cə, 
“Qazp  rom”un “Türk axı  nı”nın ikin 
ci xət  ti ilə TA  NAPa qo  şul  ma pers 

pek  ti  vi bö  yük  dür.
La  yi  hə  nin əhə  miy  yə  ti ilə bağ  lı 

məş  hur Ame  ri  ka nəş  ri “Fo  rin Po  li 
si”də dərc olun  muş, müəl  lif  lə  ri  nin 
Lük Kof  fi və Əf  qan Nif  ti ol  du  ğu 
“Azər  bay  can Qər  bə nə  yə gö  rə la 
zım  dır?” mə  qa  lə  sin  də də bu sual 
la  ra ca  vab ve  ri  lir, Azər  bay  ca  nın 
Şərq  lə Qərb ara  sın  da ener  ji təc  hi 
za  tın  da, mal döv  riy  yə  sin  də və rə 

qəm  sal kommunikasiyalarda va  cib 
rol oy  na  dı  ğı vur  ğu  la  nır.

Tür  ki  yə  nin la  yi  hə ilə bağ  lı ma 
raq  la  rı da ru  si  ya  lı və av  ro  pa  lı təh 
lil  çi  lə  rin diq  qə  tin  dən kə  nar  da qal 
mır, An  ka  ra  nın Ru  si  ya  nın “Türk 
axı  nı” la  yi  hə  sin  dən is  ti  fa  də edə 
rək, Av  ro  pa Bir  li  yi öl  kə  lə  ri və 
Azər  bay  can  la da  nı  şıq  lar  da mak  si 
mal gü  zəşt əl  də edə  rək, əra  zi  si  ni 
ener  ji mər  kə  zi  nə çe  vir  mə  yə ça  lış 
dı  ğı qeyd olu  nur.

CQD-nin əhə  miy  yə  ti
Eks  pert  lər he  sab edir  lər ki, qar 

şı  dan gə  lən 100 il ər  zin  də Azər  bay
 can xal  qı  na xid  mət edə  cək və mil  li 
iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fın  da mü  hüm 

amil ola  caq Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nə 
uzun  müd  dət  li in  ves  ti  si  ya proq  ra 
mı ki  mi bax  maq la  zım  dır. Mü  şa  hi
 də  çi  lə  rin ümu  mi qə  naəti be  lə  dir ki, 
CQD Azər  bay  ca  nın re  gion  da və 
Av  ro  pa  da əhə  miy  yə  ti  nin art  ma  sı 
nı, Azər  bay  can  la Qərb ara  sın  da 
mü  na  si  bət  lə  rin da  ha yük  sək pil  lə 
yə qalx  ma  sı  nı şərt  lən  di  rə  cək, re 
gion öl  kə  lə  ri  nin öz ener  ji re  surs  la 

rı  nı dün  ya ba  za  rı  na çı  xar  maq üçün 
ye  ni mən  bə ro  lu  nu oy  na  ya  caq, 
Azər  bay  ca  nın tək  cə ener  ji ix  rac 
edən öl  kə ki  mi de  yil, həm də onu 
nəql edən və tran  zit öl  kə ki  mi əhə
 miy  yə  ti  ni ar  tı  ra  caq.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, Azər  bay  can 
tə  şəb  büs  çü  sü və iş  ti  rak  çı  sı ol  du  ğu 
la  yi  hə  lə  rə geosi  ya  si rə  qa  bət me  xa 
niz  mi ki  mi de  yil, əmək  daş  lıq plat 
for  ma  sı ki  mi ya  na  şır. Müx  tə  lif 
marş  rut  la  rın mü  za  ki  rə olun  du  ğu 
hal  da, Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nə üs 
tün  lük ve  ril  mə  si  nin əsas sə  bə  bi la 
yi  hə  nin si  ya  si məq  səd da  şı  ma  ma  sı, 
gə  lə  cək  də bu və ya di  gər öl  kə  yə 
qar  şı geosi  ya  si təz  yiq va  si  tə  si  nə 
çev  ril  mə eh  ti  ma  lı  nın ol  ma  ma  sı  dır.

TƏHLİL

ma  say  dı, bu la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lə 
bil  məz  di. Bi  zim ener  ji si  ya  sə  ti  miz 
lə bağ  lı ya  naş  ma  mız məhz bun  dan 
iba  rət  dir”.

Toq  qu  şan ma  raq  lar fo  nun  da  
la  yi  hə  nin le  hi  nə və  
əley  hi  nə olan  lar
La  yi  hə  yə start ve  ril  di  yi gün  dən 

ona qar  şı olan qüv  və  lə  rin la  yi  hə 
nin pers  pek  tiv  lə  ri  ni şüb  hə al  tı  na 
alan və miq  ya  sı  nı ki  çilt  mə  yə yö 
nəl  miş kam  pa  ni  ya  sı kon  teks  tin  də 
ne  qa  tiv və qə  rəz  li ya  naş  ma  nı da 
vam et  di  rə  cə  yi göz  lə  ni  lən idi.

Re  gion və dün  ya me  diasın  da la 
yi  hə Xə  zər də  ni  zi  nin kar  bo  hid  ro 
gen eh  ti  yat  la  rı  nın Av  ro  pa ba  zar  la 
rı  na nəql olun  ma  sı yö  nün  də ol 
duq  ca əhə  miy  yət  li marş  rut, Or  ta 
Asi  ya döv  lət  lə  ri  nə kör  pü ki  mi qiy 
mət  lən  di  ril  sə də, Ru  si  ya  nın na  ra 
hat  lı  ğı  nın sə  bəb  lə  ri ba  rə  də şərh  lə 
rə də ge  niş yer ve  ril  di, bə  zi hal  lar 
da Ba  kı və Mosk  va  nın qar  şıqar  şı 
ya qo  yul  ma  sı  na cəhd olun  du.

Bə  zi ana  li  tik mər  kəz  lər Ru  si  ya 
nın bu mə  sə  lə  yə “həs  sas” mü  na  si 
bə  ti  nin sə  bə  bi ki  mi pers  pek  tiv  də 
TA  NAP kə  mə  ri ilə türk  mən və qa 
zax qa  zı  nın Av  ro  pa ba  za  rı  na çı  xa  rıl
 ma  sı eh  ti  ma  lı  nı, TAPın real  laş  dı  rıl 
ma  sı ilə Cə  nu  bi Av  ro  pa döv  lət  lə  ri 
nin qaz  la təc  hi  za  tın  da “Türk axı  nı” 
la  yi  hə  si  nə al  ter  na  tiv ol  ma  sı  nı gös  tə
 rir  lər. Türk  mə  nis  tan və Qa  za  xıs  tan 
qa  zı  nın öz əra  zi  sin  dən keç  mək  lə 
Av  ro  pa  ya nəq  lin  də, “qo  ca qi  tə”nin 
ener  ji təc  hi  za  tın  da in  hi  sar  çı möv  qe 
yi  ni qo  ru  maq  da qə  rar  lı olan Kreml 
ener  ji ası  lı  lı  ğı  nın azal  ma  sı  na he  sab 
lan  mış is  tə  ni  lən la  yi  hə  nin baş tut 
ma  sı  na qar  şı ol  du  ğu üçün CQDyə 
bi  ga  nə ya  na  şa bil  məz.

Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın  Ru  si  ya qa  zı 
nın Uk  ray  na  dan yan keç  mək  lə Av 
ro  pa  ya çat  dı  rıl  ma  sı  nı nə  zər  də tu  tan 
“Şi  mal axı  nı2” la  yi  hə  si  nə qar  şı ol 

du  ğu və üs  tə  lik, Mosk  va əley  hi  nə 
Qər  bin (ABŞın) sank  si  ya  la  rı  nın get
 dik  cə sərt  ləş  di  yi bir dö  nəm  də Cə 
nu  bi Av  ro  pa ba  za  rın  da rəs  mi Mosk
 va  ya al  ter  na  ti  vin mey  da  na çıx  ma  sı 
Ru  si  ya  nın bə  zi me  dia re  surs  la  rın  da 
ağır həzm olu  nur, mə  lum eks  pert  lər 
ca  miəsi CQD la  yi  hə  si  ni  qar  şı  lıq  lı
fay  da  lı əmək  daş  lıq müs  tə  vi  sin  dən 
də  yər  lən  di  rə bil  mir  lər. Ru  si  ya Pre 
zi  den  ti baş  da ol  maq  la (“Azərbayca
nın CənubQazDəhlizi layihəsinə gə
lincə, biz istənilən iqtisadi aktivliyi al
qışlayırıq, biz Avropa bazarına enerji
nəqlində diversifikasiyanı da alqışlayı
rıq”), Kreml rəs  mi  lə  ri  nin la  yi  hə  nin 
ikin  ci seq  men  ti  nin açı  lı  şı  na lo  yal 
mü  na  si  bə  ti fo  nun  da ək  sər rus KİV
lə  rin  də Azər  bay  ca  nın qaz po  ten  sialı 
im  kan  la  rı  na riş  xənd  lə ya  na  şı  lır, la 
yi  hə  nin heç bir hal  da Ru  si  ya la  yi  hə
 lə  ri  nə al  ter  na  tiv ol  ma eh  ti  ma  lı qə  bul 
edil  mir, ra  dio və te  le  vi  zi  ya tok
şoula  rın  da mə  lum eks  pert  lər tə  rə 
fin  dən is  rar  la “Qazp  rom”un in  hi 
sar  çı möv  qe  lə  ri  nə təh  lü  kə  nin ol  ma 
dı  ğı təb  liğ edi  lir, “ar  qu  ment” ki  mi  
isə CQDnin də  yə  ri  nin çox yük  sək 
ol  ma  sı, Av  ro  pa  ya çə  ki  lə  cək qaz kə 
mər  lə  ri  ni dol  dur  maq  da prob  lem  lə 
rin ya  ra  na  ca  ğı, Azər  bay  ca  nın bu la 
yi  hə  dən heç bir qa  zanc əl  də edə 
bil  mə  yə  cə  yi, bu la  yi  hə  yə gö  rə öz 
da  xi  li tə  lə  ba  tı  nı be  lə Ru  si  ya he  sa  bı 
na ödə  di  yi, Azər  bay  ca  nın öz xərc  lə
 ri  ni 20 ilə çı  xa  ra  ca  ğı id  diala  rı səs  lə 
nir. Bun  la  rı səs  lən  di  rən  lər de  yə  sən 
unu  dur  lar ki, qaz ti  ca  rə  tin  də qə  bul 
olun  muş id  xal prak  ti  ka  sın  dan ya 
rar  la  nan döv  lət  lə  rin ba  şın  da məhz 
Or  ta Asi  ya öl  kə  lə  rin  dən qaz id  xal 
edən Ru  si  ya du  rur. Mə  sə  lə  nin da  ha 
də  rin araş  dı  rıl  ma  sı za  ma  nı ru  si  ya  lı 
eks  pert  lə  ri na  ra  hat edən əsas mə  qa
 mın sə  bəb  lə  ri ay  dın olur; Ru  si  ya  ya 
sank  si  ya təz  yi  qi  nin da  vam et  di  yi şə 
rait  də İs  rail, İraq və İran qa  zı  nın or 
ta və uzaq pers  pek  tiv  də CQD va  si 

tə  si ilə Av  ro  pa  ya nəq  li ide  ya  sı  nın 
sö  zü  ge  dən dairə  lə  rin mü  za  ki  rə  lər 
za  ma  nı di  lə gə  tir  mə  di  yi baş  lı  ca 
“ger  çək” ki  mi mə  lum olur.

Qərb eks  pert  lər he  sab edir  lər ki, 
İs  railin ye  ni kəşf olu  nan nə  həng 
qaz ya  taq  la  rın  dan ha  sil edi  lə  cək 
qa  zın gə  lə  cək  də TAP kə  mə  ri ilə 
Av  ro  pa  nın cə  nu  bu  na nəq  li ba  rə  də 
mü  za  ki  rə  lə  rin in  ten  siv  ləş  mə  si 
Krem  lin ix  rac kə  mər  lə  ri ilə bağ  lı 
qə  rar  la  rı  nı nə  zər  dən ke  çir  mə  si  nə 
sə  bəb ola  caq. Bu mə  na  da Bol  qa  rıs 
tan Pre  zi  den  ti  nin iyu  nun əv  və  lin 
də Mosk  va  ya baş tut  muş sə  fə  ri 
diq  qət çək  mə  yə bil  məz. Mü  za  ki  rə 
lər za  ma  nı “Qazp  rom”un bo  ru kə 
mə  ri  ni Cə  nu  bi Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nə 
de  yil, Cə  nubŞər  qi Av  ro  pa döv  lət 
lə  ri is  ti  qa  mə  tin  də in  şa et  mə  si mə 
sə  lə  si  nin gün  də  mə gə  ti  ril  mə  si ar 
tıq CQD la  yi  hə  si  nin ener  ji si  ya  sə 
tin  də öz sö  zü  nü de  mə  yə baş  la  dı  ğı
 nın gös  tə  ri  ci  si  dir.

CQD la  yi  hə  si  nin ikin  ci mər  hə  lə
 si  nin işə sa  lın  ma  sı  nı şərh edən bə  zi 
ru  si  ya  lı təh  lil  çi  lər isə iyul ayın  da 
Xə  zər də  ni  zi  nin hü  qu  qi sta  tu  su ilə 
bağ  lı ra  zı  laş  ma  nın əl  də olu  na  ca  ğı 
təq  dir  də “Qazp  rom” üçün və  ziy 
yə  tin pi  sə doğ  ru də  yi  şə  cə  yi  ni eh  ti 
mal edir, bu ra  zı  laş  ma  nın Trans  xə
 zər la  yi  hə  si  nin real  laş  ma  sı  na ya  şıl 
işıq yan  dı  ra  ca  ğı  nı bil  di  rir  lər.

ABŞın öz sı  xıl  mış tə  bii qa  zı 
(STQ) va  si  tə  si ilə Av  ro  pa ba  zar  la  rı
 nı ələ ke  çir  mək ma  raq  la  rı kon  teks 
tin  də CQD la  yi  hə  si  nə dəs  tək gös 
tər  mə  si,  D.Tram  pın Bey  nəl  xalq 
Xə  zər Neft və Qaz Sər  gi  si  nin 25 il 
li  yi və Cə  nub Qaz Dəh  li  zi  nə ilk 
qa  zın ve  ril  mə  si mü  na  si  bə  ti ilə 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre 
zi  den  ti  nə təb  rik mək  tub  la  rı gön 
dər  mə  si də diq  qət  çə  kən mə  qam 
dır. La  yi  hə  nin  real  laş  ma  sın  da 
ABŞın ma  raq  la  rı nə ola bi  lər sualı
 na mü  na  si  bət bil  di  rən təh  lil  çi  lər 
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müx  tə  lif di  ni ic  ma  la  rın nü  ma  yən 
də  lə  ri sülh şə  raitin  də ya  şa  yır. Bu, 
öl  kə  nin to  le  rant  lı  ğın  dan xə  bər ve 
rir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  lə həmin 
gün ke  çir  di  yi gö  rüş ba  rə  də da  nı 
şan Say  yad Kə  rim diq  qə  tə çat  dır  dı 
ki, gö  rüş  də əmək  daş  lı  ğın bir sı  ra 
sa  hə  lə  ri ba  rə  də ma  raq  lı mü  za  ki  rə 
lər ol  du, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi 
şə  si  nə dair fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl 
dı. Həm  sədr ic  la  sın işi  nə uğur  lar 
ar  zu  la  dı.

Açı  lış nitq  lə  rin  dən son  ra ic  la  sın 
bi  rin  ci ses  si  ya  sı işə baş  la  dı. Ön  cə 
ses  si  ya  nın gün  də  li  yi qə  bul olun  du. 
2017ci il ma  yın 23də Brüs  sel  də 
ke  çi  ril  miş Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay
 can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko  mi 
tə  si  nin XIV ic  la  sı  nın ste  noq  ram  la  rı 
təs  diq  lən  di. Son  ra mə  ru  zə  lər din 
lə  nil  di. Ses  si  ya  da “Azər  bay  canAİ 
ara  sın  da hər  tə  rəf  li sa  ziş ilə bağ  lı 
da  nı  şıq  lar  da ha  zır  kı və  ziy  yət” ba 
rə  də Azər  bay  can xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri
 nin müavi  ni Mah  mud Məm  məd 
qu  li  yev ge  niş mə  ru  zə et  di. İn  di  yə 

dək öl  kə  miz  lə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ara 
sın  da möv  cud olan tə  rəf  daş  lıq və 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri qeyd olun  du. 
Bil  di  ril  di ki, 3 gün əv  vəl vi  deokonf
 rans va  si  tə  si ilə hər  tə  rəf  li sa  zi  şə 
dair son da  nı  şıq  lar apa  rı  lıb və bir 
sı  ra sa  hə  lə  rə dair ra  zı  lıq əl  də olu 
nub. Mə  ru  zə  də Azər  bay  ca  nın iş  ğal 
al  tın  da olan Dağ  lıq Qa  ra  bağ böl  gə
 si və ət  raf ra  yon  lar  da bir sı  ra Av  ro
 pa şir  kət  lə  ri  nin qa  nun  suz fəaliy  yət 
gös  tər  di  yi, hə  min əra  zi  lər  də müx 
tə  lif məh  sul  la  rın ha  zır  la  na  raq Er 
mə  nis  tan ma  lı ki  mi Av  ro  pa ba  zar 
la  rı  na çı  xa  rıl  dı  ğı diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı 
və bu  na eti  raz bil  di  ril  di.

Təd  bir  də “Azər  bay  can  da si  ya  si 
dialoq və is  la  hat  lar” möv  zu  sun  da 
ge  niş mə  ru  zə edən Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nin İc  ti  maisi  ya  si mə  sə 
lə  lər üz  rə kö  mək  çi  si  şö  bə mü  di  ri 
Əli Hə  sə  nov ses  si  ya iş  ti  rak  çı  la  rı  na 
son 100 il  də  ki döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz
 dən söh  bət aç  dı. Bu  gün  kü Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 1918ci il 
də qu  rul  muş Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin va  ri  si ol  du  ğu  nu 

xa  tır  lat  dı. 70 il  lik to  ta  li  tar so  vet re 
ji  min  dən son  ra 1991ci il  də ye  ni 
dən müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa edən öl 
kə  miz  də əsas  lı is  la  hat  lar apa  rıl  dı 
ğı  nı vur  ğu  la  dı. Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can
 da hü  qu  qi, de  mok  ra  tik cə  miy  yət 
qu  rul  du  ğu, iq  ti  sa  diy  ya  tın li  be  ral 
laş  dı  rıl  dı  ğı, söz və mət  buat azad  lı 
ğı  na mey  dan ve  ril  di  yi, si  ya  si dialo
 qun ge  niş  lən  di  ril  di  yi ba  rə  də ət  raf  lı 
mə  lu  mat ver  di.

 Bi  rin  ci ses  si  ya  nın növ  bə  ti mə 
ru  zə  si “İq  ti  sa  di əmək  daş  lıq: ener  ji 
və nəq  liy  yat” möv  zu  su  na həsr 
olun  muş  du. Azər  bay  can  la Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı ara  sın  da iq  ti  sa  di əmək  daş 
lı  ğın önəmini vur  ğu  la  yan Mil  li 
Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni Va  leh 
Ələs  gə  rov öl  kə  mi  zin neftqaz eh  ti 
yat  la  rı  nın Av  ro  pa  nın ener  ji tə  mi 
na  tın  da əhə  miy  yət  li rol oy  na  dı  ğı  nı 
bil  dir  di. Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də bağ 
lan  mış neft mü  qa  vi  lə  lə  ri ba  rə  də 
qo  naq  la  ra ət  raf  lı mə  lu  mat ver  di. 
Ge  niş mə  ru  zə  sin  də vit  sespi  ker 
ener  ji və nəq  liy  yat sa  hə  sin  də Av  ro

ƏMƏKDAŞLIQ

Avropa İttifaqı-Azərbaycan Parlament  
Əməkdaşlıq Komitəsinin XV iclasında 

Ma  yın 7də Mil  li Məc  lis  də Av  ro
 pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment 
Əmək  daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin XV ic  la  sı 
işə baş  la  dı.

İc  las  da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
nin İc  ti  maisi  ya  si mə  sə  lə  lər üz  rə 
kö  mək  çi  si  şö  bə mü  di  ri Əli Hə  sə 
nov, Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni 
Va  leh Ələs  gə  rov, xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri
 nin müavi  ni Mah  mud Məm  məd 
qu  li  yev, Mil  li Məc  li  sin Bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd 
Se  yi  dov, de  pu  tat  lar Sa  hi  bə Qa  fa  ro
 va, Çin  giz Qə  ni  za  də, Ül  viy  yə Ağa

 ye  va, Flo  ra Qa  sı  mo  va, El  man Nə  si
 rov, Kam  ran Bay  ra  mov, Azər Kə 
rim  li, Asim Mol  la  za  də, Ka  mi  lə Əli
 ye  va, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın Azər  bay 
can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi  nin rəh  bə  ri 
Kes  tu  tis Yan  kaus  kas və ko  mi  tə  nin 
Av  ro  pa  dan olan üzv  lə  ri iş  ti  rak 
edir  di  lər.

İc  la  sı açan Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko 
mi  tə  si  nin həm  səd  ri, Mil  li Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı Ca  van  şir Fey  zi  yev ko  mi 
tə  nin işi  nə uğur  lar ar  zu  la  dı, apa  rı 
la  caq mü  za  ki  rə  lə  rin fay  da  lı ola  ca 
ğı  na əmin  li  yi  ni bil  dir  di.

Son  ra çı  xış edən Av  ro  pa İt  ti  fa  qı
Azər  bay  can Par  la  ment Əmək  daş 
lıq Ko  mi  tə  si  nin həm  səd  ri, Av  ro  pa 
Mü  ha  fi  zə  kar  lar və İs  la  hat  çı  lar Qru
 pu  nun üz  vü, Bö  yük Bri  ta  ni  ya  dan 
olan de  pu  tat Say  yad Kə  rim Av  ro 
pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can mü  na  si  bət 
lə  ri  nin za  ma  nın nəb  zi  ni tu  ta  raq 
in  ki  şaf et  mə  sin  dən məm  nun  lu  ğu 
nu ifa  də et  di. Bil  dir  di ki, Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı Azər  bay  can üçün va  cib ti 
ca  rət tə  rəf  da  şı  dır. Azər  bay  ca  nın 
bö  yük nəq  liy  yat qov  şa  ğı  na çev  ril 
mə  si Av  ro  pa İt  ti  fa  qı üçün bö  yük 
ma  raq kəsb edir. Azər  bay  can  da 
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müx  tə  lif di  ni ic  ma  la  rın nü  ma  yən 
də  lə  ri sülh şə  raitin  də ya  şa  yır. Bu, 
öl  kə  nin to  le  rant  lı  ğın  dan xə  bər ve 
rir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev  lə həmin 
gün ke  çir  di  yi gö  rüş ba  rə  də da  nı 
şan Say  yad Kə  rim diq  qə  tə çat  dır  dı 
ki, gö  rüş  də əmək  daş  lı  ğın bir sı  ra 
sa  hə  lə  ri ba  rə  də ma  raq  lı mü  za  ki  rə 
lər ol  du, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi 
şə  si  nə dair fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl 
dı. Həm  sədr ic  la  sın işi  nə uğur  lar 
ar  zu  la  dı.

Açı  lış nitq  lə  rin  dən son  ra ic  la  sın 
bi  rin  ci ses  si  ya  sı işə baş  la  dı. Ön  cə 
ses  si  ya  nın gün  də  li  yi qə  bul olun  du. 
2017ci il ma  yın 23də Brüs  sel  də 
ke  çi  ril  miş Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay
 can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko  mi 
tə  si  nin XIV ic  la  sı  nın ste  noq  ram  la  rı 
təs  diq  lən  di. Son  ra mə  ru  zə  lər din 
lə  nil  di. Ses  si  ya  da “Azər  bay  canAİ 
ara  sın  da hər  tə  rəf  li sa  ziş ilə bağ  lı 
da  nı  şıq  lar  da ha  zır  kı və  ziy  yət” ba 
rə  də Azər  bay  can xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri
 nin müavi  ni Mah  mud Məm  məd 
qu  li  yev ge  niş mə  ru  zə et  di. İn  di  yə 

dək öl  kə  miz  lə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ara 
sın  da möv  cud olan tə  rəf  daş  lıq və 
əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri qeyd olun  du. 
Bil  di  ril  di ki, 3 gün əv  vəl vi  deokonf
 rans va  si  tə  si ilə hər  tə  rəf  li sa  zi  şə 
dair son da  nı  şıq  lar apa  rı  lıb və bir 
sı  ra sa  hə  lə  rə dair ra  zı  lıq əl  də olu 
nub. Mə  ru  zə  də Azər  bay  ca  nın iş  ğal 
al  tın  da olan Dağ  lıq Qa  ra  bağ böl  gə
 si və ət  raf ra  yon  lar  da bir sı  ra Av  ro
 pa şir  kət  lə  ri  nin qa  nun  suz fəaliy  yət 
gös  tər  di  yi, hə  min əra  zi  lər  də müx 
tə  lif məh  sul  la  rın ha  zır  la  na  raq Er 
mə  nis  tan ma  lı ki  mi Av  ro  pa ba  zar 
la  rı  na çı  xa  rıl  dı  ğı diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı 
və bu  na eti  raz bil  di  ril  di.

Təd  bir  də “Azər  bay  can  da si  ya  si 
dialoq və is  la  hat  lar” möv  zu  sun  da 
ge  niş mə  ru  zə edən Azər  bay  can 
Pre  zi  den  ti  nin İc  ti  maisi  ya  si mə  sə 
lə  lər üz  rə kö  mək  çi  si  şö  bə mü  di  ri 
Əli Hə  sə  nov ses  si  ya iş  ti  rak  çı  la  rı  na 
son 100 il  də  ki döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  miz
 dən söh  bət aç  dı. Bu  gün  kü Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 1918ci il 
də qu  rul  muş Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin va  ri  si ol  du  ğu  nu 

xa  tır  lat  dı. 70 il  lik to  ta  li  tar so  vet re 
ji  min  dən son  ra 1991ci il  də ye  ni 
dən müs  tə  qil  li  yi  ni bər  pa edən öl 
kə  miz  də əsas  lı is  la  hat  lar apa  rıl  dı 
ğı  nı vur  ğu  la  dı. Ulu ön  dər Hey  dər 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  can
 da hü  qu  qi, de  mok  ra  tik cə  miy  yət 
qu  rul  du  ğu, iq  ti  sa  diy  ya  tın li  be  ral 
laş  dı  rıl  dı  ğı, söz və mət  buat azad  lı 
ğı  na mey  dan ve  ril  di  yi, si  ya  si dialo
 qun ge  niş  lən  di  ril  di  yi ba  rə  də ət  raf  lı 
mə  lu  mat ver  di.

 Bi  rin  ci ses  si  ya  nın növ  bə  ti mə 
ru  zə  si “İq  ti  sa  di əmək  daş  lıq: ener  ji 
və nəq  liy  yat” möv  zu  su  na həsr 
olun  muş  du. Azər  bay  can  la Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı ara  sın  da iq  ti  sa  di əmək  daş 
lı  ğın önəmini vur  ğu  la  yan Mil  li 
Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni Va  leh 
Ələs  gə  rov öl  kə  mi  zin neftqaz eh  ti 
yat  la  rı  nın Av  ro  pa  nın ener  ji tə  mi 
na  tın  da əhə  miy  yət  li rol oy  na  dı  ğı  nı 
bil  dir  di. Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də bağ 
lan  mış neft mü  qa  vi  lə  lə  ri ba  rə  də 
qo  naq  la  ra ət  raf  lı mə  lu  mat ver  di. 
Ge  niş mə  ru  zə  sin  də vit  sespi  ker 
ener  ji və nəq  liy  yat sa  hə  sin  də Av  ro
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Avropa İttifaqı-Azərbaycan Parlament  
Əməkdaşlıq Komitəsinin XV iclasında 

Ma  yın 7də Mil  li Məc  lis  də Av  ro
 pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment 
Əmək  daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin XV ic  la  sı 
işə baş  la  dı.

İc  las  da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
nin İc  ti  maisi  ya  si mə  sə  lə  lər üz  rə 
kö  mək  çi  si  şö  bə mü  di  ri Əli Hə  sə 
nov, Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin müavi  ni 
Va  leh Ələs  gə  rov, xa  ri  ci iş  lər na  zi  ri
 nin müavi  ni Mah  mud Məm  məd 
qu  li  yev, Mil  li Məc  li  sin Bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd 
Se  yi  dov, de  pu  tat  lar Sa  hi  bə Qa  fa  ro
 va, Çin  giz Qə  ni  za  də, Ül  viy  yə Ağa

 ye  va, Flo  ra Qa  sı  mo  va, El  man Nə  si
 rov, Kam  ran Bay  ra  mov, Azər Kə 
rim  li, Asim Mol  la  za  də, Ka  mi  lə Əli
 ye  va, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın Azər  bay 
can  da  kı nü  ma  yən  də  li  yi  nin rəh  bə  ri 
Kes  tu  tis Yan  kaus  kas və ko  mi  tə  nin 
Av  ro  pa  dan olan üzv  lə  ri iş  ti  rak 
edir  di  lər.

İc  la  sı açan Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko 
mi  tə  si  nin həm  səd  ri, Mil  li Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı Ca  van  şir Fey  zi  yev ko  mi 
tə  nin işi  nə uğur  lar ar  zu  la  dı, apa  rı 
la  caq mü  za  ki  rə  lə  rin fay  da  lı ola  ca 
ğı  na əmin  li  yi  ni bil  dir  di.

Son  ra çı  xış edən Av  ro  pa İt  ti  fa  qı
Azər  bay  can Par  la  ment Əmək  daş 
lıq Ko  mi  tə  si  nin həm  səd  ri, Av  ro  pa 
Mü  ha  fi  zə  kar  lar və İs  la  hat  çı  lar Qru
 pu  nun üz  vü, Bö  yük Bri  ta  ni  ya  dan 
olan de  pu  tat Say  yad Kə  rim Av  ro 
pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can mü  na  si  bət 
lə  ri  nin za  ma  nın nəb  zi  ni tu  ta  raq 
in  ki  şaf et  mə  sin  dən məm  nun  lu  ğu 
nu ifa  də et  di. Bil  dir  di ki, Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı Azər  bay  can üçün va  cib ti 
ca  rət tə  rəf  da  şı  dır. Azər  bay  ca  nın 
bö  yük nəq  liy  yat qov  şa  ğı  na çev  ril 
mə  si Av  ro  pa İt  ti  fa  qı üçün bö  yük 
ma  raq kəsb edir. Azər  bay  can  da 
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da Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
du  ru  mu ilə bağ  lı çı  xış edə  rək öz 
fi  kir  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. Bu əda  lət  siz 
li  yə döz  mə  yin ar  tıq müm  kün ol 
ma  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı  lar, bir mil  yo  na 
ya  xın soy  da  şı  mı  zın öz doğ  ma oca 
ğın  da qaç  qın və məc  bu  ri köç  kü  nə 
çev  ril  di  yi  ni di  lə gə  tir  di  lər, on  la  rın 
prob  lem  lə  rin  dən söz aç  dı  lar.

Top  lan  tı  da Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko 
mi  tə  si  nin həmsəd  ri, Av  ro  pa Mü  ha 
fi  zə  kar  lar və İs  la  hat  çı  lar Qru  pu  nun 
üz  vü, Bö  yük Bri  ta  ni  ya  dan olan de 
pu  tat Say  yad Kə  rim təm  sil et  di  yi 
qu  ru  mun hə  mi  şə Azər  bay  ca  nın əra
 zi bü  töv  lü  yü  nü ta  nı  dı  ğı  nı və ta  nı 
ma  ğa da da  vam edə  cə  yi  ni bil  dir  di.

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin vit  sespi 
ke  ri Heydi Hayta  la mü  na  qi  şə  nin 
sülh yo  lu ilə həl  li  nə tə  rəf  dar ol 
duq  la  rı  nı di  lə gə  tir  di.

Av  ro  pa Xa  ri  ci Fəaliy  yət Xid  mə  ti 
və Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın Qon  şu 
luq və Ge  niş  lən  mə Da  nı  şıq  la  rı üz 
rə Baş İda  rə  si  nin rəh  bə  ri Vas  si  lis 
Ma  ra  qos çı  xı  şın  da vur  ğu  la  dı ki, 
qu  ru  mun Azər  bay  can  da  kı nü  ma 
yən  də  li  yi va  si  tə  si ilə Azər  bay  ca  na 

yar  dım edi  lir. Bu il bu  ra  da nəq  liy 
yat sa  hə  sin  də in  ves  ti  si  ya proq  ram
 la  rı hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. Gənc  lə  rin 
aka  de  mik sə  viy  yədə mü  ba  di  lə  si 
ilə bağ  lı “Şərq Tə  rəf  daş  lı  ğı” öl  kə  lə
 ri üçün 200 mil  yon av  ro ay  rı  lıb. Bu 
sa  hə  də də Azər  bay  can  la əmək  daş 
lıq edi  lə  cək. O, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ əra  zi  sin  dən heç 
bir mal və xid  mət ix  rac et  mə  di  yi  ni 
xü  su  si vur  ğu  la  dı. Bil  di  ril  di ki, Av 
ro  pa Ko  mis  si  ya  sı bu  nun  la bağ  lı 
öl  kə  lə  rə mü  va  fiq bil  di  riş  lər gön  də
 rib. 

“Re  gional əmək  daş  lıq və Azər 
bay  can üçün ça  ğı  rış  lar” möv  zu 
sun  da mü  za  ki  rə  lər  də bil  di  ril  di ki, 
öl  kə  miz re  gional əmək  daş  lı  ğa bö 
yük önəm ve  rir. Bu gün Azər  bay 
can Av  ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li 
yi  nin tə  mi  nin  də önəm  li rol oy  na 
yır. Şi  malCə  nub Nəq  liy  yat Dəh  li  zi 
çə  ki  lir, ya  xın za  man  lar  da TAP və 
TA  NAP ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nin is  ti  fa 
də  yə ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.

Ca  van  şir Fey  zi  yev ye  kun çı  xı 
şın  da bu mü  za  ki  rə  lə  rin qu  rum  la 
öl  kə  miz ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şa
 fı  na xü  su  si töh  fə ola  ca  ğı  nı, qar  şı 

da  kı əmək  daş  lıq üçün ye  ni zə  min 
ya  rat  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı: “Azər  bay 
can göz  lə  yir ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
di  gər iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də tət 
biq et  di  yi nor  ma  lar Azər  bay  ca  nın 
iş  ğal olun  muş əra  zi  lə  rin  də də tət 
biq olun  sun. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı mal və 
xid  mət  lə  rin iş  ğal olun  muş əra  zi  lə 
rə çat  dı  rıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı ala bi 
lər. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı Azər  bay  ca  nın 
iş  ğal olun  muş əra  zi  lə  rin  də hü  qu  qi 
və fi  zi  ki şəxs  lə  rin fəaliy  yə  ti  nin qar
 şı  sı  nı al  ma  lı  dır, Su  ri  ya  dan gə  lən 
er  mə  ni  lə  rin Azər  bay  ca  nın iş  ğal 
olun  muş əra  zi  lə  rin  də de  yil, Er  mə 
nis  tan  da yer  ləş  di  ril  mə  si  ni dəs  tək 
lə  mə  li  dir”.

Son  ra ic  las  da Bir  gə Bə  ya  nat və 
töv  si  yə  lər mü  za  ki  rə olun  du. Bil  di 
ril  di ki, Bir  gə Bə  ya  na  ta əmək  daş 
lıq  la bağ  lı müd  dəalar da  xil edi  lib. 
Bə  ya  nat sə  sə qo  yu  la  raq qə  bul edil
 di.

Təd  bi  rin so  nun  da mət  buat konf
 ran  sı ke  çi  ril  di və həm  sədr  lər tə  rə 
fin  dən jur  na  list  lə  ri ma  raq  lan  dı  ran 
sual  la  ra ət  raf  lı ca  vab  lar ve  ril  di. 

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti
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 pa ilə əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  di  ril 
mə  sin  də qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  mi  na  tı 
nın müs  təs  na rol oy  na  dı  ğı  nı xü  su  si 
qeyd et  di.

Ses  si  ya  da mə  ru  zə  lər ət  ra  fın  da 
mü  za  ki  rə  lər  də Av  ro  pa Xa  ri  ci 
Fəaliy  yət Xid  mə  ti  nin Av  ro  pa və 
Mər  kə  zi Asi  ya üz  rə ic  ra  çı di  rek  to 
ru  nun müavi  ni, Ru  si  ya, Şərq Tə 
rəf  daş  lı  ğı, Mər  kə  zi Asi  ya və ATƏT 
üz  rə di  rek  tor Lük De  vin, Av  ro  pa 
Naminə Li  be  ral və De  mok  rat  la  rın 
Al  yan  sı  nın nü  ma  yən  də  si xa  nım 

An  ne  li Yaateen  ma  ki, Ya  şıl  lar Qru 
pu, Av  ro  pa Azad Al  yan  sı  nın təm 
sil  çi  si xa  nım Hey  di Hayta  la, Av  ro 
pa Xalq Par  ti  ya  sı  nın üz  vü xa  nım 
Ra  mo  na Ma  nes  ku, Qon  şu  luq və 
Ge  niş  lən  dir  mə Da  nı  şıq  la  rı üz  rə 
Baş İda  rə  nin rəh  bə  ri Vas  si  lis Ma  ra
 qos, Azər  bay  can Nəq  liy  yat, Ra  bi  tə 
və Yük  sək Tex  no  lo  gi  ya  lar Na  zir  li 
yi  nin şö  bə mü  di  ri Azər Əli  yev, 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı Çin  giz 
Qə  ni  za  də, Kam  ran Bay  ra  mov, 
Asim Mol  la  za  də, Bey  nəl  xalq mü 
na  si  bət  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd 

Se  yi  dov, Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay 
can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko  mi 
tə  si  nin həm  sədr  lə  ri Ca  van  şir Fey 
zi  yev və Say  yad Kə  rim ya  xın  dan 
iş  ti  rak et  di  lər. Mə  ru  zə  çi  lər on  la  ra 
ün  van  la  nan sual  la  ra ət  raf  lı ca  vab 
ver  di  lər.

Ma  yın 8də Mil  li Məc  lis  də Av  ro
 pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment 
Əmək  daş  lı  q Ko  mi  tə  si  nin XV ic  la  sı 
öz işi  ni da  vam et  dir  di.

İc  la  sı açan Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can Par  la  ment   Əmək  daş  lıq Ko 

mi  tə  si  nin həm  səd  ri Ca  van  şir Fey 
zi  yev bil  dir  di ki, bu gün top  lan  tı  da 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  li ilə bağ  lı da  nı  şıq  lar, re  gional 
əmək  daş  lıq mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə 
edi  lə  cək. Əv  vəl  cə möv  zu ilə əla  qə 
dar Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi  nin nü  ma 
yən  də  si, sə  fir Ka  mil Xa  sı  yev çı  xış 
edə  rək vur  ğu  la  dı ki, Azər  bay  can 
nəin  ki iki  tə  rəf  li, üç  tə  rəf  li əmək  daş
 lıq for  mat  la  rı  nı da ər  sə  yə gə  tir  mə 
yə nail olub. Öl  kə  miz  də Ba  kıTbi  li
 siCey  han neft, Ba  kıTbi  li  siƏr  zu 
rum qaz kə  mər  lə  ri, Ba  kıTbi  li  si
Qars də  mir yo  lu la  yi  hə  lə  ri uğur  la 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Azər  bay  canRu  si 
yaİran üç  tə  rəf  li əmək  daş  lıq for 
ma  tı Şi  malCə  nub Nəq  liy  yat Dəh 
li  zi  nin for  ma  laş  ma  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  yır. Azər  bay  can re  gional 
la  yi  hə  lə  rin ən fəal iş  ti  rak  çı  la  rın 
dan  dır. Am  ma Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin ha  zır  kı du  ru  mu öl 
kə  mi  zin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı ən  gəl  lə 
yir. Mü  na  qi  şə  nin Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü və bey  nəl  xalq hü 
quq nor  ma  la  rı çər  çi  və  sin  də həl  li  nə 
dair BMT, Av  ro  pa Par  la  men  ti və 
di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın qət 
na  mə  lə  ri ic  ra edil  mir. Bey  nəl  xalq 
qu  rum  la  rın prob  lem  lə bağ  lı iki  li 
stan  dart  la  rı  nın nə  ti  cə  si ola  raq, iş 
ğal  çı tə  rə  fə sank  si  ya  lar tət  biq olun
 mur. Ka  mil Xa  sı  yev iş  ğal olun  muş 
əra  zi  lər  də Av  ro  pa İt  ti  fa  qı öl  kə  lə  ri 
nin şir  kət  lə  ri  nin qa  nun  suz fəaliy 
yət gös  tər  di  yi  ni də nə  zə  rə çat  dır 
dı.

Son  ra ic  las  da Mil  li Məc  lis Səd  ri
 nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə 
rov çı  xış et  di. Bi  rin  ci vit  sespi  ker 
Azər  bay  ca  nın qon  şu öl  kə  lər  lə re 
gional, iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğı in  ki  şaf 
et  dir  di  yi  ni, bey  nəl  xalq ener  ji və 
nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri  ni yük  sək sə 
viy  yə  də ic  ra et  di  yi  ni diq  qə  tə çat 
dır  dı. Qeyd edil  di ki, Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti re  gion öl  kə  lə  ri 
nin təh  lü  kə  siz  li  yi  nə cid  di təh  did 
dir. Bu gün Er  mə  nis  tan  da ter  ror 
döv  lət si  ya  sə  ti  nə çev  ri  lib. Bu öl  kə 
bey  nəl  xalq hü  qu  qu qu  la  qar  dı  na 
vu  rur. Er  mə  nis  ta  na sank  si  ya  lar 
tət  biq et  mə  yə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  na 
kim ma  ne olur? İş  ğal olun  muş əra
 zi  lər  də nar  ko  tik mad  də  lər ye  tiş  di 
ri  lə  rək Av  ro  pa  ya nəql olu  nur. Bu, 
tək  cə Azər  bay  ca  nın prob  le  mi de 
yil, həm də Av  ro  pa  nın prob  le  mi 
dir.

Mil  lət və  kil  lə  ri Sə  məd Se  yi  dov, 
Asim Mol  la  za  də, Flo  ra Qa  sı  mo  va, 
El  man Nə  si  rov, Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
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da Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
du  ru  mu ilə bağ  lı çı  xış edə  rək öz 
fi  kir  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. Bu əda  lət  siz 
li  yə döz  mə  yin ar  tıq müm  kün ol 
ma  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı  lar, bir mil  yo  na 
ya  xın soy  da  şı  mı  zın öz doğ  ma oca 
ğın  da qaç  qın və məc  bu  ri köç  kü  nə 
çev  ril  di  yi  ni di  lə gə  tir  di  lər, on  la  rın 
prob  lem  lə  rin  dən söz aç  dı  lar.

Top  lan  tı  da Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko 
mi  tə  si  nin həmsəd  ri, Av  ro  pa Mü  ha 
fi  zə  kar  lar və İs  la  hat  çı  lar Qru  pu  nun 
üz  vü, Bö  yük Bri  ta  ni  ya  dan olan de 
pu  tat Say  yad Kə  rim təm  sil et  di  yi 
qu  ru  mun hə  mi  şə Azər  bay  ca  nın əra
 zi bü  töv  lü  yü  nü ta  nı  dı  ğı  nı və ta  nı 
ma  ğa da da  vam edə  cə  yi  ni bil  dir  di.

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin vit  sespi 
ke  ri Heydi Hayta  la mü  na  qi  şə  nin 
sülh yo  lu ilə həl  li  nə tə  rəf  dar ol 
duq  la  rı  nı di  lə gə  tir  di.

Av  ro  pa Xa  ri  ci Fəaliy  yət Xid  mə  ti 
və Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın Qon  şu 
luq və Ge  niş  lən  mə Da  nı  şıq  la  rı üz 
rə Baş İda  rə  si  nin rəh  bə  ri Vas  si  lis 
Ma  ra  qos çı  xı  şın  da vur  ğu  la  dı ki, 
qu  ru  mun Azər  bay  can  da  kı nü  ma 
yən  də  li  yi va  si  tə  si ilə Azər  bay  ca  na 

yar  dım edi  lir. Bu il bu  ra  da nəq  liy 
yat sa  hə  sin  də in  ves  ti  si  ya proq  ram
 la  rı hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. Gənc  lə  rin 
aka  de  mik sə  viy  yədə mü  ba  di  lə  si 
ilə bağ  lı “Şərq Tə  rəf  daş  lı  ğı” öl  kə  lə
 ri üçün 200 mil  yon av  ro ay  rı  lıb. Bu 
sa  hə  də də Azər  bay  can  la əmək  daş 
lıq edi  lə  cək. O, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ əra  zi  sin  dən heç 
bir mal və xid  mət ix  rac et  mə  di  yi  ni 
xü  su  si vur  ğu  la  dı. Bil  di  ril  di ki, Av 
ro  pa Ko  mis  si  ya  sı bu  nun  la bağ  lı 
öl  kə  lə  rə mü  va  fiq bil  di  riş  lər gön  də
 rib. 

“Re  gional əmək  daş  lıq və Azər 
bay  can üçün ça  ğı  rış  lar” möv  zu 
sun  da mü  za  ki  rə  lər  də bil  di  ril  di ki, 
öl  kə  miz re  gional əmək  daş  lı  ğa bö 
yük önəm ve  rir. Bu gün Azər  bay 
can Av  ro  pa  nın ener  ji təh  lü  kə  siz  li 
yi  nin tə  mi  nin  də önəm  li rol oy  na 
yır. Şi  malCə  nub Nəq  liy  yat Dəh  li  zi 
çə  ki  lir, ya  xın za  man  lar  da TAP və 
TA  NAP ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nin is  ti  fa 
də  yə ve  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.

Ca  van  şir Fey  zi  yev ye  kun çı  xı 
şın  da bu mü  za  ki  rə  lə  rin qu  rum  la 
öl  kə  miz ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şa
 fı  na xü  su  si töh  fə ola  ca  ğı  nı, qar  şı 

da  kı əmək  daş  lıq üçün ye  ni zə  min 
ya  rat  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı: “Azər  bay 
can göz  lə  yir ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
di  gər iş  ğal olun  muş əra  zi  lər  də tət 
biq et  di  yi nor  ma  lar Azər  bay  ca  nın 
iş  ğal olun  muş əra  zi  lə  rin  də də tət 
biq olun  sun. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı mal və 
xid  mət  lə  rin iş  ğal olun  muş əra  zi  lə 
rə çat  dı  rıl  ma  sı  nın qar  şı  sı  nı ala bi 
lər. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı Azər  bay  ca  nın 
iş  ğal olun  muş əra  zi  lə  rin  də hü  qu  qi 
və fi  zi  ki şəxs  lə  rin fəaliy  yə  ti  nin qar
 şı  sı  nı al  ma  lı  dır, Su  ri  ya  dan gə  lən 
er  mə  ni  lə  rin Azər  bay  ca  nın iş  ğal 
olun  muş əra  zi  lə  rin  də de  yil, Er  mə 
nis  tan  da yer  ləş  di  ril  mə  si  ni dəs  tək 
lə  mə  li  dir”.

Son  ra ic  las  da Bir  gə Bə  ya  nat və 
töv  si  yə  lər mü  za  ki  rə olun  du. Bil  di 
ril  di ki, Bir  gə Bə  ya  na  ta əmək  daş 
lıq  la bağ  lı müd  dəalar da  xil edi  lib. 
Bə  ya  nat sə  sə qo  yu  la  raq qə  bul edil
 di.

Təd  bi  rin so  nun  da mət  buat konf
 ran  sı ke  çi  ril  di və həm  sədr  lər tə  rə 
fin  dən jur  na  list  lə  ri ma  raq  lan  dı  ran 
sual  la  ra ət  raf  lı ca  vab  lar ve  ril  di. 

MilliMəclisin
Mətbuatxidməti

ƏMƏKDAŞLIQ

 pa ilə əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  di  ril 
mə  sin  də qa  nun  ve  ri  ci  lik tə  mi  na  tı 
nın müs  təs  na rol oy  na  dı  ğı  nı xü  su  si 
qeyd et  di.

Ses  si  ya  da mə  ru  zə  lər ət  ra  fın  da 
mü  za  ki  rə  lər  də Av  ro  pa Xa  ri  ci 
Fəaliy  yət Xid  mə  ti  nin Av  ro  pa və 
Mər  kə  zi Asi  ya üz  rə ic  ra  çı di  rek  to 
ru  nun müavi  ni, Ru  si  ya, Şərq Tə 
rəf  daş  lı  ğı, Mər  kə  zi Asi  ya və ATƏT 
üz  rə di  rek  tor Lük De  vin, Av  ro  pa 
Naminə Li  be  ral və De  mok  rat  la  rın 
Al  yan  sı  nın nü  ma  yən  də  si xa  nım 

An  ne  li Yaateen  ma  ki, Ya  şıl  lar Qru 
pu, Av  ro  pa Azad Al  yan  sı  nın təm 
sil  çi  si xa  nım Hey  di Hayta  la, Av  ro 
pa Xalq Par  ti  ya  sı  nın üz  vü xa  nım 
Ra  mo  na Ma  nes  ku, Qon  şu  luq və 
Ge  niş  lən  dir  mə Da  nı  şıq  la  rı üz  rə 
Baş İda  rə  nin rəh  bə  ri Vas  si  lis Ma  ra
 qos, Azər  bay  can Nəq  liy  yat, Ra  bi  tə 
və Yük  sək Tex  no  lo  gi  ya  lar Na  zir  li 
yi  nin şö  bə mü  di  ri Azər Əli  yev, 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  tat  la  rı Çin  giz 
Qə  ni  za  də, Kam  ran Bay  ra  mov, 
Asim Mol  la  za  də, Bey  nəl  xalq mü 
na  si  bət  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd 

Se  yi  dov, Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay 
can Par  la  ment Əmək  daş  lıq Ko  mi 
tə  si  nin həm  sədr  lə  ri Ca  van  şir Fey 
zi  yev və Say  yad Kə  rim ya  xın  dan 
iş  ti  rak et  di  lər. Mə  ru  zə  çi  lər on  la  ra 
ün  van  la  nan sual  la  ra ət  raf  lı ca  vab 
ver  di  lər.

Ma  yın 8də Mil  li Məc  lis  də Av  ro
 pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment 
Əmək  daş  lı  q Ko  mi  tə  si  nin XV ic  la  sı 
öz işi  ni da  vam et  dir  di.

İc  la  sı açan Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can Par  la  ment   Əmək  daş  lıq Ko 

mi  tə  si  nin həm  səd  ri Ca  van  şir Fey 
zi  yev bil  dir  di ki, bu gün top  lan  tı  da 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  li ilə bağ  lı da  nı  şıq  lar, re  gional 
əmək  daş  lıq mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə 
edi  lə  cək. Əv  vəl  cə möv  zu ilə əla  qə 
dar Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi  nin nü  ma 
yən  də  si, sə  fir Ka  mil Xa  sı  yev çı  xış 
edə  rək vur  ğu  la  dı ki, Azər  bay  can 
nəin  ki iki  tə  rəf  li, üç  tə  rəf  li əmək  daş
 lıq for  mat  la  rı  nı da ər  sə  yə gə  tir  mə 
yə nail olub. Öl  kə  miz  də Ba  kıTbi  li
 siCey  han neft, Ba  kıTbi  li  siƏr  zu 
rum qaz kə  mər  lə  ri, Ba  kıTbi  li  si
Qars də  mir yo  lu la  yi  hə  lə  ri uğur  la 

hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Azər  bay  canRu  si 
yaİran üç  tə  rəf  li əmək  daş  lıq for 
ma  tı Şi  malCə  nub Nəq  liy  yat Dəh 
li  zi  nin for  ma  laş  ma  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  yır. Azər  bay  can re  gional 
la  yi  hə  lə  rin ən fəal iş  ti  rak  çı  la  rın 
dan  dır. Am  ma Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin ha  zır  kı du  ru  mu öl 
kə  mi  zin iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı ən  gəl  lə 
yir. Mü  na  qi  şə  nin Azər  bay  ca  nın 
əra  zi bü  töv  lü  yü və bey  nəl  xalq hü 
quq nor  ma  la  rı çər  çi  və  sin  də həl  li  nə 
dair BMT, Av  ro  pa Par  la  men  ti və 
di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  la  rın qət 
na  mə  lə  ri ic  ra edil  mir. Bey  nəl  xalq 
qu  rum  la  rın prob  lem  lə bağ  lı iki  li 
stan  dart  la  rı  nın nə  ti  cə  si ola  raq, iş 
ğal  çı tə  rə  fə sank  si  ya  lar tət  biq olun
 mur. Ka  mil Xa  sı  yev iş  ğal olun  muş 
əra  zi  lər  də Av  ro  pa İt  ti  fa  qı öl  kə  lə  ri 
nin şir  kət  lə  ri  nin qa  nun  suz fəaliy 
yət gös  tər  di  yi  ni də nə  zə  rə çat  dır 
dı.

Son  ra ic  las  da Mil  li Məc  lis Səd  ri
 nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə 
rov çı  xış et  di. Bi  rin  ci vit  sespi  ker 
Azər  bay  ca  nın qon  şu öl  kə  lər  lə re 
gional, iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğı in  ki  şaf 
et  dir  di  yi  ni, bey  nəl  xalq ener  ji və 
nəq  liy  yat la  yi  hə  lə  ri  ni yük  sək sə 
viy  yə  də ic  ra et  di  yi  ni diq  qə  tə çat 
dır  dı. Qeyd edil  di ki, Er  mə  nis  ta  nın 
iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti re  gion öl  kə  lə  ri 
nin təh  lü  kə  siz  li  yi  nə cid  di təh  did 
dir. Bu gün Er  mə  nis  tan  da ter  ror 
döv  lət si  ya  sə  ti  nə çev  ri  lib. Bu öl  kə 
bey  nəl  xalq hü  qu  qu qu  la  qar  dı  na 
vu  rur. Er  mə  nis  ta  na sank  si  ya  lar 
tət  biq et  mə  yə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  na 
kim ma  ne olur? İş  ğal olun  muş əra
 zi  lər  də nar  ko  tik mad  də  lər ye  tiş  di 
ri  lə  rək Av  ro  pa  ya nəql olu  nur. Bu, 
tək  cə Azər  bay  ca  nın prob  le  mi de 
yil, həm də Av  ro  pa  nın prob  le  mi 
dir.

Mil  lət və  kil  lə  ri Sə  məd Se  yi  dov, 
Asim Mol  la  za  də, Flo  ra Qa  sı  mo  va, 
El  man Nə  si  rov, Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va 
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İmam  ver  di müəl  lim ta  le  yi göy  də ya -

zıl  mış qə  za-qə  dər ada  mı  dır. Za  tən, ya  zı -
çı qə  za-qə  dər  siz ol  maz ki!..

Düz alt  mış il bun  dan ön  cə Zən  gi  la  nın 
Və  nət  li kən  din  də, Sü  sən da  ğı  nın və Sü -
sən me  şə  si  nin ətək  lə  rin  də dün  ya  ya göz 
aç  mış İmam  ver  di  ni ta  le çox da əziz  lə  yib 
süs  lə  mə  miş  dir.

Dör  dün  cü si  nif  də oxu  yar  kən ata  sı  nı 
iti  rən bir oğ  lan ta  le  dən ni  yə ra  zı qal  sın 
ki!..

Şə  hər hə  ya  tın  da ata  sız  lıq, ye  tim  lik o 
qə  dər də bi  lin  məz. Am  ma... kənd ye  ri 
ay  rı  dır...

Kənd  də ya  şa  yan uşa  ğın ata  sız  lı  ğı 
mə  həl  lə  də, si  nif  də, oyun mey  dan  ça  sın -
da, çay  da çi  mən  də, dağ  da-bağ  da hər 
saat, hər an boz ayın ala-çal  po  vu ki  mi 
si  fə  ti  nə çır  pı  lar, qa  nı  nı don  du  rar, çiy  ni  ni, 
boy  nu  nu qıs  ma  ğa məc  bur edə bi  lər.

“...Qal  xıb Sər  xan əmi  nin ayaq  la  rı  na 
dö  şə  nib yal  var  maq is  tə  dim. Sər  xan əmi, 
ay Sər  xan əmi, de  nən öl  mə  yə  cək də -
dəm, de  nən sağ qa  la  caq də  dəm, mə  ni 
öz atı  na min  di  rib me  şə  yə apa  ra  caq. Sər-
 xan əmi, çöl  də ev  ci  yi  ni uçur  du  ğum uşaq-
 lar mə  nə “ye  tim” de  mə  sin  lər, odey, Fər -
ma  nın də  də  si ölən ki  mi uşaq  lar ona ye -
tim de  di  lər, Fər  man döz  mə  yib özü  nü 
da  şa çırp  dı, ana  sı gə  lib ovun  du  rub apar-
 dı. De  nən, Sər  xan əmi, de  nən, de  nən öl -
mə  yə  cək! Əgər Al  la  hın var  sa, de  nən!..” 
(İ.İs  ma  yı  lov, “Ocaq da  şı” po  ves  ti).

Nə yax  şı ki, gö  zü nur  lu, üzü hə  ya  lı, 
ağ  zı dualı, qey  rət  li, zəh  mət  keş ana  la  rı -
mız var. Bir üzü qız, bir üzü gə  lin, bir  çə -
yi  nin bi  ri  ni ağ, bi  ri  ni qa  ra hö  rüb, uc  qar 
dağ kən  din  də ata  sız dörd uşa  ğı sağ  lam, 
tər  bi  yə  li bö  yü  düb on  la  ra ali təh  sil ver -
mək nəin  ki hər qa  dı  nın, hət  ta hər ki  şi  nin 
də hü  nə  ri de  yil.

Elin-oba  nın ağ  bir  çə  yi, bal  lı-bə  rə  kət  li 
süf  rə  si və çö  rə  yi olan Asi  yə Ana ki  mi - 
hü  nər  li, qey  rət  li və tə  pər  li...

“...Bir az xərc  lik pu  lu  du. “Ma  ra  lı” sat-
 mı  şam, ba  şı  na dö  nüm, mu  ğa  yat ol 
əyin-ba  şın  nan, pul  dan-zad  dan kor  luq 
çək  mə... Al  lah lə  nət elə  mə  sin bi  zim kol -
xo  zun bu  xal  te  ri  nə, ya  zıq  dı, bu ayın pu  lu-
 nu gə  lən ay ve  rir, onu da alan ki  mi gön-
 də  rə  cəm... Tə  ki sən o qə  rib yer  də kor  luq 

çək  mə, ca  nı  nı su  lu sax  la ki, müəl  li  mə də 
ca  vab ve  rə bi  lə  sən” (İ.İs  ma  yı  lov, “Ocaq 
da  şı” po  ves  ti).

Hər cür mad  dı və mə  nə  vi sı  xın  tı  la  rın 
acı  ğı  na Tan  rı ona güc  lü is  te  dad və də  rin 
ağıl verib...

Zəh  mə  ti, ağ  lı və is  te  da  dı he  sa  bı  na 
or  ta mək  tə  bi əla qiy  mət  lər  lə bi  ti  rən 
İmam  ver  di İs  ma  yı  lov ar  zu  su  nun əlin -
dən, ümi  di  nin ətə  yin  dən ya  pı  şa  raq Ba -
kı  ya üz tut  du, o za  man  lar üçün çox 
hör  mət  li sa  yı  lan Azər  bay  can Döv  lət Uni-
 ver  si  te  ti  nin jur  na  lis  ti  ka fa  kül  tə  si  nə elə 
bi  rin  ci ilin  də də qə  bul olun  du, oxu  du, 
öy  rən  di və həm də hə  yat dərs  lə  ri keç -
di...

Uni  ver  si  te  tin II kur  sun  da oxu  yar  kən 
qə  lə  mə al  dı  ğı “Tə  qaüd” he  ka  yə  si ilə bü -
tün gənc  li  yin se  vim  li  si  nə çev  ril  di, onun 
“Əz  ra  yıl” po  ves  ti isə ədə  bi tən  qi  din diq -
qə  ti  ni cid  di şə  kil  də özü  nə cəlb et  di: sək -
sə  nin  ci il  lər nəs  ri  nə ye  ni bir nə  fəs, ye  ni 
bir im  za gəl  miş  di...

İmam  ver  di İs  ma  yı  lov - kənd  dən şə -
hə  rə bö  yük ümid  lər  lə, sa  ba  ha inam  la, 
am  ma bir az ür  kək, ar  xa  sız-da  yaq  sız qə -
dəm qo  yan o gənc - ar  tıq özü  nün ilk 
təs  di  qi  ni tap  mış  dı...

   
Bi  zim Zən  gə  zur ca  maatı  nın xey  rin  də-

şə  rin  də gö  rüş  dü  yüm in  san  lar ara  sın  da 
İmam  ver  di müəl  li  min uşaq  lıq dost  la  rı  na, 
onu lap kör  pə  li  yin  dən ta  nı  yan qon  şu  la  rı-
 na, kənd  çi  lə  ri  nə də tez-tez rast gə  li  rəm. 
Söh  bət hər  lə  nib-fır  la  nıb hök  mən qar  da -
şım İmam  ver  di  nin üzə  ri  nə gə  lir.

...Və bu sa  də in  san  lar İmam  ver  di İs -
ma  yı  lo  vun uşaq  lıq, ye  ni  yet  mə  lik çağ  la -
rın  dan elə əh  va  lat  lar, ha  di  sə  lər da  nı  şır -
lar ki, köv  rə  li  rəm, duy  ğu  la  nı  ram, həm 
bəh  rə  lə  ni  rəm, həm də bir da  ha əmin 
olu  ram ki, 60 yaş  lı İmam  ver  di elə 10 ya -
şın  da da, elə 15-də də be  lə olub: bü  töv, 
mərd, ki  şi  ya  na, dost  can  lı, sə  mi  mi...

Dör  dün  cü si  nif  də “Azər  bay  can pione-
 ri” qə  ze  tin  də dərc olu  nan ya  zı  sı ilə nəin-
 ki kən  din  də, ra  yon  da be  lə bir an  da 
məş  hur  la  şır. Müx  tə  lif böl  gə  lər  dən, ne -
çə-ne  çə uzaq yer  lər  dən uc  qar dağ kən -
di  nə gə  lən mək  tub  la  rı gö  rən ağ  saq  qal-
ağ  bir  çək  lər 11 yaş  lı İmam  ver  di  nin gə  lə -
cə  yi  nin par  laq ola  ca  ğı  nı elə o vaxt  dan 
de  yir  di  lər...

Ağ  saq  qal  lar  dan söz düş  müş  kən, 
uşaq  lıq yol  daş  la  rı de  yir  lər ki, İmam  ver  di 
elə lap əv  vəl  dən özün  dən yaş  da bö  yük -
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...Ya  zı dü  zünün adı  nı eşi  dən  də mə  nim 
7-8 ya  şım an  caq olar  dı. Hər ax  şam ye  ni 
na  ğıl da  nış  ma  ğa məc  bur et  di  yim Əli ba -
bam bil  di  yi bü  tün na  ğıl  la  rı da  nı  şıb qur -
ta  ran  dan son  ra öz qaç  qın  lıq hə  ya  tın -
dan, 1918-1922-ci il  lər  də Zən  gi  lan, Qu -
bad  lı, Cəb  ra  yıl, Fü  zu  li ra  yon  la  rın  da bəy -
lə  rin qa  pı  sın  da əkin  çi  lik, muz  dur  luq et -
di  yi ağır gün  lər  dən da  nı  şar  dı.

Ba  bam söy  lə  yər  di ki, Bər  şad  dı  da 
(Zən  gə  zur  da Bər  gü  şad ça  yı bo  yun  ca 
olan kənd  lə  ri be  lə ad  lan  dı  rır  dı  lar) çəl  tik 
be  cə  rir, Min  ci  van ba  za  rın  da al  ver edir, 
Ya  zı dü  zün  də yer  li bəy  lə  rin qo  yun sü  rü -
lə  ri  ni ota  rır, əkin əkib, zə  mi  lə  ri  ni bi  çər -
dik.

O vaxt  lar ya  zıb-oxu  ma  ğı tə  zə-tə  zə 
öy  rən  di  yim  dən ba  ba  mın bu söh  bət  lə -
rin  də adı  nı çək  di  yi yer  lə  rin içə  ri  sin  də 
“Ya  zı dü  zü” adı ma  ra  ğı  mı da  ha çox çək-
 miş  di.

“Ya  zı dü  zü” ifa  də  si  ni uşaq ağ  lım  la 
“yaz-ba  har”, “ya  zıb-oxu  maq”, “alın ya -
zı  sı” ki  mi mə  na  lan  dı  rır  dım. Bö  yü  yən  dən 
son  ra öy  rən  dim ki, Ya  zı dü  zü Zən  gə  zur -
da Hə  kə  ri və Bər  gü  şad çay  la  rı  nın ara -
sın  da yer  lə  şən üç  bu  caq şə  kil  li ge  niş bir 
va  di  dir. Bö  yük  lü  yü və bə  rə  kə  ti ilə Qu -
bad  lı-Zən  gi  lan eli  nin qü  rur ye  ri olan Ya  zı 
dü  zü  nün gül  lü-çi  çək  li ya  zı, qız  mar, ilan  lı-
çə  yən  li ya  yı, sərt kü  lək  li, gür  şad ya  ğış  lı 
pa  yı  zı, qar  lı-çov  ğun  lu qı  şı var  dı.

İn  san tə  biətin bir par  ça  sı  dır və do  ğu -
lub bö  yü  dü  yü ye  rin xü  su  siy  yət  lə  ri  ni çox 
za  man öz gör  kə  min  də və xa  rak  te  rin  də 
ya  şa  dır.

Bu ba  xım  dan mən dos  tum İmam  ver -
di İs  ma  yı  lo  vu ki  çik Və  tə  ni Zən  gə  zu  run 
zir  və  lə  rin  də qar  tal  lar qıy vu  ran “qüd  rət -
dən sən  gər  li qa  la  lı dağ  lar”ına, şaq  qıl  da -
yıb axan bol su  lu gur çay  la  rı  na və nə  dən-
 sə, da  ha çox Ya  zı dü  zü  nə bən  zə  di  rəm...

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, bir ya  na  ğı  nı Qu -
bad  lı  nın, bir ya  na  ğı  nı Zən  gi  la  nın üzü  nə 
söy  kə  yib.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, bol bə  rə  kət  li tor -
paq  la  rı göz iş  lə  dik  cə uza  nıb ge  dir, ot  laq 
yer  lə  ri də, əkin tar  la  la  rı da, üzüm bağ  la-
 rı da sə  xa  vət  li dost süf  rə  si ki  mi Və  tən 
öv  lad  la  rı  nın qar  şı  sın  da hə  mi  şə açıq ol -
muş  dur.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, elə qəh  rə  ma  nı  mın 
özü ki  mi, onun tə  bii xa  rak  te  ri var: qı  şı 
qış ki  mi  dir, ya  zı yaz ki  mi, uzaq  dan düm -
düz, yam  ya  şıl və ha  mar gö  rün  sə də, 
daş  lı-qa  ya  lı, eniş-yo  xuş  lu, çi  çək  li, yov -
şan  lı və şo  ran yer  lə  ri də var  dır.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, qu  caq  la  maq is  tə -
yər  sən, qol  la  rın çat  maz.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki... sa  də  cə, DÜZ 
dür.

...O Ya  zı dü  zü do  lan  bac  la  rı, sərt yo -
xuş  la  rı ilə həm də İmam  ver  di İs  ma  yı  lo -
vun keş  mə  keş  li hə  ya  tı  nın, çə  tin ke  çən 
öm  rü  nün və xa  rak  te  ri  nin ümu  mi  ləş  di  ril -
miş rəm  zi  dir...

...Rəmz  dən söz düş  müş  kən, elə əv  vəl-
 dən bir qə  naəti  mi də qeyd edim: boy-
bu  xun  lu, çi  nar qa  mət  li qar  da  şım İmam -
ver  di  nin ma  hiy  yə  ti, mə  nə  viy  ya  tı, şəx  siy -
yə  ti, əqi  də  si, ki  şi  li  yi əs  lin  də, onun bo -
yun  dan da  ha uca  dır...

Mu  sa QU  Lİ  YEV
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı

... De  yir  lər ki, ta  nı  dı  ğın in  san haq  qın  da 
söz de  mək, ya  zı yaz  maq ol  duq  ca asan  dır. 
Ən azı ona gö  rə ki, ta  nı  dı  ğın ada  mın hə -
yat ta  rix  çə  si  ni, xa  siy  yə  ti  ni yax  şı bil  di  yin -
dən onun fəaliy  yə  ti  nə müx  tə  lif ba  xış bu  ca-
 ğın  dan ya  naş  maq, ya  nıl  ma  dan qiy  mət 
ver  mək im  ka  nın olur. 

Bu mə  na  da, ta  nın  mış zi  ya  lı, is  te  dad  lı 
qə  ləm sa  hi  bi, ic  ti  mai-si  ya  si xa  dim, ən əsa-
 sı, əsl in  san İmam  ver  di İs  ma  yı  lov haq  qın -
da ya  zı yaz  maq onun mə  nim ki  mi yüz  lər  lə 
dos  tu üçün “so  nu gö  rün  mə  yən yov  şan  lı 
çöl  də” ar  xa  yın-ar  xa  yın gəz  mək qə  dər 
asan  dır.

Am  ma bu asan  lı  ğın bir qə  liz  li  yi də 
var....

Yaz sə  hə  ri  nin sə  rin me  hi  nin as  ta-as  ta 
dal  ğa  lan  dır  dı  ğı yov  şan  la  rın ba  ba  la  rı  mı  zın 
ru  hu ki  mi qa  nı  mı  za hop  muş bi  hu  şe  di  ci ət -
ri  ni ci  yər  lə  ri  nə çə  kə  rək, Ya  zı dü  zündə ad -
dım  la  maq se  vin  ci, qı  sa bir vaxt  dan son  ra 
bu dü  zün üfüq  lə bir  lə  şən uc  suz-bu  caq  sız 
ən  gin  li  yi  ni gə  zib qur  ta  ra bil  mə  mək qor  xu-
 su ilə əvəz edil  di  yi ki  mi, par  laq is  te  da  dı, 
çox  şa  xə  li və ço  xil  lik fəaliy  yə  ti ilə cə  miy  yə -
tin gö  zün  də öz ob  ra  zı  nı ya  rat  mış ta  nın  mış 
şəxs  lər haq  qın  da mü  kəm  məl söz de  yə bil -
mə  mək qor  xu  su da mə  su  liy  yət  li qə  ləm 
sa  hi  bi  ni hə  mi  şə tə  qib edir...
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İmam  ver  di müəl  lim ta  le  yi göy  də ya -

zıl  mış qə  za-qə  dər ada  mı  dır. Za  tən, ya  zı -
çı qə  za-qə  dər  siz ol  maz ki!..

Düz alt  mış il bun  dan ön  cə Zən  gi  la  nın 
Və  nət  li kən  din  də, Sü  sən da  ğı  nın və Sü -
sən me  şə  si  nin ətək  lə  rin  də dün  ya  ya göz 
aç  mış İmam  ver  di  ni ta  le çox da əziz  lə  yib 
süs  lə  mə  miş  dir.

Dör  dün  cü si  nif  də oxu  yar  kən ata  sı  nı 
iti  rən bir oğ  lan ta  le  dən ni  yə ra  zı qal  sın 
ki!..

Şə  hər hə  ya  tın  da ata  sız  lıq, ye  tim  lik o 
qə  dər də bi  lin  məz. Am  ma... kənd ye  ri 
ay  rı  dır...

Kənd  də ya  şa  yan uşa  ğın ata  sız  lı  ğı 
mə  həl  lə  də, si  nif  də, oyun mey  dan  ça  sın -
da, çay  da çi  mən  də, dağ  da-bağ  da hər 
saat, hər an boz ayın ala-çal  po  vu ki  mi 
si  fə  ti  nə çır  pı  lar, qa  nı  nı don  du  rar, çiy  ni  ni, 
boy  nu  nu qıs  ma  ğa məc  bur edə bi  lər.

“...Qal  xıb Sər  xan əmi  nin ayaq  la  rı  na 
dö  şə  nib yal  var  maq is  tə  dim. Sər  xan əmi, 
ay Sər  xan əmi, de  nən öl  mə  yə  cək də -
dəm, de  nən sağ qa  la  caq də  dəm, mə  ni 
öz atı  na min  di  rib me  şə  yə apa  ra  caq. Sər-
 xan əmi, çöl  də ev  ci  yi  ni uçur  du  ğum uşaq-
 lar mə  nə “ye  tim” de  mə  sin  lər, odey, Fər -
ma  nın də  də  si ölən ki  mi uşaq  lar ona ye -
tim de  di  lər, Fər  man döz  mə  yib özü  nü 
da  şa çırp  dı, ana  sı gə  lib ovun  du  rub apar-
 dı. De  nən, Sər  xan əmi, de  nən, de  nən öl -
mə  yə  cək! Əgər Al  la  hın var  sa, de  nən!..” 
(İ.İs  ma  yı  lov, “Ocaq da  şı” po  ves  ti).

Nə yax  şı ki, gö  zü nur  lu, üzü hə  ya  lı, 
ağ  zı dualı, qey  rət  li, zəh  mət  keş ana  la  rı -
mız var. Bir üzü qız, bir üzü gə  lin, bir  çə -
yi  nin bi  ri  ni ağ, bi  ri  ni qa  ra hö  rüb, uc  qar 
dağ kən  din  də ata  sız dörd uşa  ğı sağ  lam, 
tər  bi  yə  li bö  yü  düb on  la  ra ali təh  sil ver -
mək nəin  ki hər qa  dı  nın, hət  ta hər ki  şi  nin 
də hü  nə  ri de  yil.

Elin-oba  nın ağ  bir  çə  yi, bal  lı-bə  rə  kət  li 
süf  rə  si və çö  rə  yi olan Asi  yə Ana ki  mi - 
hü  nər  li, qey  rət  li və tə  pər  li...

“...Bir az xərc  lik pu  lu  du. “Ma  ra  lı” sat-
 mı  şam, ba  şı  na dö  nüm, mu  ğa  yat ol 
əyin-ba  şın  nan, pul  dan-zad  dan kor  luq 
çək  mə... Al  lah lə  nət elə  mə  sin bi  zim kol -
xo  zun bu  xal  te  ri  nə, ya  zıq  dı, bu ayın pu  lu-
 nu gə  lən ay ve  rir, onu da alan ki  mi gön-
 də  rə  cəm... Tə  ki sən o qə  rib yer  də kor  luq 

çək  mə, ca  nı  nı su  lu sax  la ki, müəl  li  mə də 
ca  vab ve  rə bi  lə  sən” (İ.İs  ma  yı  lov, “Ocaq 
da  şı” po  ves  ti).

Hər cür mad  dı və mə  nə  vi sı  xın  tı  la  rın 
acı  ğı  na Tan  rı ona güc  lü is  te  dad və də  rin 
ağıl verib...

Zəh  mə  ti, ağ  lı və is  te  da  dı he  sa  bı  na 
or  ta mək  tə  bi əla qiy  mət  lər  lə bi  ti  rən 
İmam  ver  di İs  ma  yı  lov ar  zu  su  nun əlin -
dən, ümi  di  nin ətə  yin  dən ya  pı  şa  raq Ba -
kı  ya üz tut  du, o za  man  lar üçün çox 
hör  mət  li sa  yı  lan Azər  bay  can Döv  lət Uni-
 ver  si  te  ti  nin jur  na  lis  ti  ka fa  kül  tə  si  nə elə 
bi  rin  ci ilin  də də qə  bul olun  du, oxu  du, 
öy  rən  di və həm də hə  yat dərs  lə  ri keç -
di...

Uni  ver  si  te  tin II kur  sun  da oxu  yar  kən 
qə  lə  mə al  dı  ğı “Tə  qaüd” he  ka  yə  si ilə bü -
tün gənc  li  yin se  vim  li  si  nə çev  ril  di, onun 
“Əz  ra  yıl” po  ves  ti isə ədə  bi tən  qi  din diq -
qə  ti  ni cid  di şə  kil  də özü  nə cəlb et  di: sək -
sə  nin  ci il  lər nəs  ri  nə ye  ni bir nə  fəs, ye  ni 
bir im  za gəl  miş  di...

İmam  ver  di İs  ma  yı  lov - kənd  dən şə -
hə  rə bö  yük ümid  lər  lə, sa  ba  ha inam  la, 
am  ma bir az ür  kək, ar  xa  sız-da  yaq  sız qə -
dəm qo  yan o gənc - ar  tıq özü  nün ilk 
təs  di  qi  ni tap  mış  dı...

   
Bi  zim Zən  gə  zur ca  maatı  nın xey  rin  də-

şə  rin  də gö  rüş  dü  yüm in  san  lar ara  sın  da 
İmam  ver  di müəl  li  min uşaq  lıq dost  la  rı  na, 
onu lap kör  pə  li  yin  dən ta  nı  yan qon  şu  la  rı-
 na, kənd  çi  lə  ri  nə də tez-tez rast gə  li  rəm. 
Söh  bət hər  lə  nib-fır  la  nıb hök  mən qar  da -
şım İmam  ver  di  nin üzə  ri  nə gə  lir.

...Və bu sa  də in  san  lar İmam  ver  di İs -
ma  yı  lo  vun uşaq  lıq, ye  ni  yet  mə  lik çağ  la -
rın  dan elə əh  va  lat  lar, ha  di  sə  lər da  nı  şır -
lar ki, köv  rə  li  rəm, duy  ğu  la  nı  ram, həm 
bəh  rə  lə  ni  rəm, həm də bir da  ha əmin 
olu  ram ki, 60 yaş  lı İmam  ver  di elə 10 ya -
şın  da da, elə 15-də də be  lə olub: bü  töv, 
mərd, ki  şi  ya  na, dost  can  lı, sə  mi  mi...

Dör  dün  cü si  nif  də “Azər  bay  can pione-
 ri” qə  ze  tin  də dərc olu  nan ya  zı  sı ilə nəin-
 ki kən  din  də, ra  yon  da be  lə bir an  da 
məş  hur  la  şır. Müx  tə  lif böl  gə  lər  dən, ne -
çə-ne  çə uzaq yer  lər  dən uc  qar dağ kən -
di  nə gə  lən mək  tub  la  rı gö  rən ağ  saq  qal-
ağ  bir  çək  lər 11 yaş  lı İmam  ver  di  nin gə  lə -
cə  yi  nin par  laq ola  ca  ğı  nı elə o vaxt  dan 
de  yir  di  lər...

Ağ  saq  qal  lar  dan söz düş  müş  kən, 
uşaq  lıq yol  daş  la  rı de  yir  lər ki, İmam  ver  di 
elə lap əv  vəl  dən özün  dən yaş  da bö  yük -
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...Ya  zı dü  zünün adı  nı eşi  dən  də mə  nim 
7-8 ya  şım an  caq olar  dı. Hər ax  şam ye  ni 
na  ğıl da  nış  ma  ğa məc  bur et  di  yim Əli ba -
bam bil  di  yi bü  tün na  ğıl  la  rı da  nı  şıb qur -
ta  ran  dan son  ra öz qaç  qın  lıq hə  ya  tın -
dan, 1918-1922-ci il  lər  də Zən  gi  lan, Qu -
bad  lı, Cəb  ra  yıl, Fü  zu  li ra  yon  la  rın  da bəy -
lə  rin qa  pı  sın  da əkin  çi  lik, muz  dur  luq et -
di  yi ağır gün  lər  dən da  nı  şar  dı.

Ba  bam söy  lə  yər  di ki, Bər  şad  dı  da 
(Zən  gə  zur  da Bər  gü  şad ça  yı bo  yun  ca 
olan kənd  lə  ri be  lə ad  lan  dı  rır  dı  lar) çəl  tik 
be  cə  rir, Min  ci  van ba  za  rın  da al  ver edir, 
Ya  zı dü  zün  də yer  li bəy  lə  rin qo  yun sü  rü -
lə  ri  ni ota  rır, əkin əkib, zə  mi  lə  ri  ni bi  çər -
dik.

O vaxt  lar ya  zıb-oxu  ma  ğı tə  zə-tə  zə 
öy  rən  di  yim  dən ba  ba  mın bu söh  bət  lə -
rin  də adı  nı çək  di  yi yer  lə  rin içə  ri  sin  də 
“Ya  zı dü  zü” adı ma  ra  ğı  mı da  ha çox çək-
 miş  di.

“Ya  zı dü  zü” ifa  də  si  ni uşaq ağ  lım  la 
“yaz-ba  har”, “ya  zıb-oxu  maq”, “alın ya -
zı  sı” ki  mi mə  na  lan  dı  rır  dım. Bö  yü  yən  dən 
son  ra öy  rən  dim ki, Ya  zı dü  zü Zən  gə  zur -
da Hə  kə  ri və Bər  gü  şad çay  la  rı  nın ara -
sın  da yer  lə  şən üç  bu  caq şə  kil  li ge  niş bir 
va  di  dir. Bö  yük  lü  yü və bə  rə  kə  ti ilə Qu -
bad  lı-Zən  gi  lan eli  nin qü  rur ye  ri olan Ya  zı 
dü  zü  nün gül  lü-çi  çək  li ya  zı, qız  mar, ilan  lı-
çə  yən  li ya  yı, sərt kü  lək  li, gür  şad ya  ğış  lı 
pa  yı  zı, qar  lı-çov  ğun  lu qı  şı var  dı.

İn  san tə  biətin bir par  ça  sı  dır və do  ğu -
lub bö  yü  dü  yü ye  rin xü  su  siy  yət  lə  ri  ni çox 
za  man öz gör  kə  min  də və xa  rak  te  rin  də 
ya  şa  dır.

Bu ba  xım  dan mən dos  tum İmam  ver -
di İs  ma  yı  lo  vu ki  çik Və  tə  ni Zən  gə  zu  run 
zir  və  lə  rin  də qar  tal  lar qıy vu  ran “qüd  rət -
dən sən  gər  li qa  la  lı dağ  lar”ına, şaq  qıl  da -
yıb axan bol su  lu gur çay  la  rı  na və nə  dən-
 sə, da  ha çox Ya  zı dü  zü  nə bən  zə  di  rəm...

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, bir ya  na  ğı  nı Qu -
bad  lı  nın, bir ya  na  ğı  nı Zən  gi  la  nın üzü  nə 
söy  kə  yib.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, bol bə  rə  kət  li tor -
paq  la  rı göz iş  lə  dik  cə uza  nıb ge  dir, ot  laq 
yer  lə  ri də, əkin tar  la  la  rı da, üzüm bağ  la-
 rı da sə  xa  vət  li dost süf  rə  si ki  mi Və  tən 
öv  lad  la  rı  nın qar  şı  sın  da hə  mi  şə açıq ol -
muş  dur.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, elə qəh  rə  ma  nı  mın 
özü ki  mi, onun tə  bii xa  rak  te  ri var: qı  şı 
qış ki  mi  dir, ya  zı yaz ki  mi, uzaq  dan düm -
düz, yam  ya  şıl və ha  mar gö  rün  sə də, 
daş  lı-qa  ya  lı, eniş-yo  xuş  lu, çi  çək  li, yov -
şan  lı və şo  ran yer  lə  ri də var  dır.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki, qu  caq  la  maq is  tə -
yər  sən, qol  la  rın çat  maz.

...O Ya  zı dü  zü  nə ki... sa  də  cə, DÜZ 
dür.

...O Ya  zı dü  zü do  lan  bac  la  rı, sərt yo -
xuş  la  rı ilə həm də İmam  ver  di İs  ma  yı  lo -
vun keş  mə  keş  li hə  ya  tı  nın, çə  tin ke  çən 
öm  rü  nün və xa  rak  te  ri  nin ümu  mi  ləş  di  ril -
miş rəm  zi  dir...

...Rəmz  dən söz düş  müş  kən, elə əv  vəl-
 dən bir qə  naəti  mi də qeyd edim: boy-
bu  xun  lu, çi  nar qa  mət  li qar  da  şım İmam -
ver  di  nin ma  hiy  yə  ti, mə  nə  viy  ya  tı, şəx  siy -
yə  ti, əqi  də  si, ki  şi  li  yi əs  lin  də, onun bo -
yun  dan da  ha uca  dır...

Mu  sa QU  Lİ  YEV
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı

... De  yir  lər ki, ta  nı  dı  ğın in  san haq  qın  da 
söz de  mək, ya  zı yaz  maq ol  duq  ca asan  dır. 
Ən azı ona gö  rə ki, ta  nı  dı  ğın ada  mın hə -
yat ta  rix  çə  si  ni, xa  siy  yə  ti  ni yax  şı bil  di  yin -
dən onun fəaliy  yə  ti  nə müx  tə  lif ba  xış bu  ca-
 ğın  dan ya  naş  maq, ya  nıl  ma  dan qiy  mət 
ver  mək im  ka  nın olur. 

Bu mə  na  da, ta  nın  mış zi  ya  lı, is  te  dad  lı 
qə  ləm sa  hi  bi, ic  ti  mai-si  ya  si xa  dim, ən əsa-
 sı, əsl in  san İmam  ver  di İs  ma  yı  lov haq  qın -
da ya  zı yaz  maq onun mə  nim ki  mi yüz  lər  lə 
dos  tu üçün “so  nu gö  rün  mə  yən yov  şan  lı 
çöl  də” ar  xa  yın-ar  xa  yın gəz  mək qə  dər 
asan  dır.

Am  ma bu asan  lı  ğın bir qə  liz  li  yi də 
var....

Yaz sə  hə  ri  nin sə  rin me  hi  nin as  ta-as  ta 
dal  ğa  lan  dır  dı  ğı yov  şan  la  rın ba  ba  la  rı  mı  zın 
ru  hu ki  mi qa  nı  mı  za hop  muş bi  hu  şe  di  ci ət -
ri  ni ci  yər  lə  ri  nə çə  kə  rək, Ya  zı dü  zündə ad -
dım  la  maq se  vin  ci, qı  sa bir vaxt  dan son  ra 
bu dü  zün üfüq  lə bir  lə  şən uc  suz-bu  caq  sız 
ən  gin  li  yi  ni gə  zib qur  ta  ra bil  mə  mək qor  xu-
 su ilə əvəz edil  di  yi ki  mi, par  laq is  te  da  dı, 
çox  şa  xə  li və ço  xil  lik fəaliy  yə  ti ilə cə  miy  yə -
tin gö  zün  də öz ob  ra  zı  nı ya  rat  mış ta  nın  mış 
şəxs  lər haq  qın  da mü  kəm  məl söz de  yə bil -
mə  mək qor  xu  su da mə  su  liy  yət  li qə  ləm 
sa  hi  bi  ni hə  mi  şə tə  qib edir...
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lər  lə ün  siy  yət qu  rar  mış, dost  luq edər -
miş. Ta  le on  suz da onu vax  tın  dan əv  vəl 
bö  yüt  müş  dü - o isə ta  le  yi  nin özü  nün 
yaz  dı  ğı mər  hə  lə  lə  ri  ni bö  yük  lər  lə ke  çir  di, 
bö  yük sö  zü din  lə  di, son  ra da bö  yük yol -
la  rın sar  va  nı, bö  yük söz sa  hi  bi ol  du...

   
Tə  yi  nat  la əmək fəaliy  yə  ti  nə o vaxt -

kı Döv  lət Te  le  vi  zi  ya və Ra  dio Ko  mi  tə -
sin  də ştat  dan  kə  nar müx  bir ki  mi baş  la-
 yan İmam  ver  di İs  ma  yı  lov öm  rü  nün on 
ili  ni te  le  jur  na  lis  ti  ka  ya həsr et  miş, bu -
ra  da ki  çik re  dak  tor  dan baş re  dak  tor 
və  zi  fə  si  nə qə  dər yük  səl  miş, o döv  rün 
ən po  pul  yar ve  ri  liş  lə  ri ha  zır  la  nan 
“Gənc  lik” baş re  dak  si  ya  sı  nın baş re -
dak  to  ru ol  muş  dur.

Ötən əs  rin sək  sə  nin  ci il  lə  rin  də bu və -
zi  fə hə  lə 30 ya  şı ol  ma  yan gənc bir qə -
ləm sa  hi  bi üçün föv  qə  la  də uğur sa  yı  lır -
dı. Te  le  vi  zi  ya  da bir-bi  rin  dən ori  ji  nal, ba -
xım  lı ve  ri  liş  lər ha  zır  la  dı: “Ay  gün” qız  lar 
klu  bu, “Çay dəst  ga  hı”, “7 sual, 7 ca  vab”, 
“Sə  nin dün  yan, mə  nim dün  yam”, “Gö -
rüş vax  tı 20:30” ki  mi ve  ri  liş  lər qı  sa za -
man  da xey  li po  pul  yar  lıq qa  zan  dı.

Mər  kə  zi mət  buat or  qan  la  rın  da tez-
tez pub  li  sis  tik mə  qa  lə  lə  ri, oçerk  lə  ri, “Ul -
duz” və “Azər  bay  can” ki  mi san  bal  lı ədə-
 biy  yat jur  nal  la  rın  da he  ka  yə və po  vest  lə-
 ri dərc olun  ma  ğa baş  la  dı. Onun qə  lə  mə 
al  dı  ğı “Əz  ra  yıl” ro  ma  nı, “Ocaq da  şı”, 
“Qə  dim ki  şi  nin qır  xı” po  vest  lə  ri, “Bar  sız 
bağ  ban”, “Yurd gür  zə  si”, “Hal apar  mış 
qa  dın”, “Hə  sə  na  lı  nın tən  di  ri  nin yan  ma -
sı”, “Yu  xu  suz ge  cə  lə  rin tram  vay  la  rı” və 
di  gər ki  mi he  ka  yə  lə  ri ötən əs  rin 80-90-cı 
il  lə  ri  nin yad  da  qa  lan ədə  biy  yat nü  mu  nə-
 lə  rin  dən sa  yı  la bi  lər.

İti mü  şa  hi  də qa  bi  liy  yə  ti, ob  raz  lı dü -
şün  cə tər  zi, duz  lu-mə  zə  li yu  mor his  si, 
ha  di  sə  lə  rə or  ji  nal ya  naş  ma ba  ca  rı  ğı, 
prob  le  mə də  rin  dən nü  fu  zet  mə və real  lı -
ğı düz  gün qiy  mət  lən  dir  mək, ob  yek  tiv və 
qə  rəz  siz ol  maq hər bir uğur  lu qə  ləm 
ada  mı üçün va  cib şərt  lər  dir. Bü  tün bu 
key  fiy  yət  lə  rə ma  lik olan İma  m  ver  di İs -
ma  yı  lov qı  sa müd  dət ər  zin  də us  tad bir 

jur  na  list və is  te  dad  lı ya  zı  çı ki  mi cə  miy -
yət  də ta  nın  dı və qə  bul olun  du.

Azər  bay  can müs  tə  qil  li  yi  ni əl  də et  dik -
dən son  ra İmam  ver  di müəl  lim mil  li jur -
na  lis  ti  ka  mı  zın ön  cül  lə  rin  dən bi  ri ki  mi ic -
ti  mai pro  ses  lə  rə fəal qo  şul  du, jur  na  list -
lə  rin ya  ra  dı  cı  lıq, so  sial-məişət qay  ğı  la  rı -
na dəs  tək ol  du, mil  li mət  buatı  mı  zın in  ki-
 şa  fı  na öz la  yiq  li töh  fə  lə  ri  ni ver  di.

   
İmam  ver  di İs  ma  yı  lov öl  kə  miz  də çağ -

daş si  ya  si pub  li  sis  ti  ka jan  rı  nın ən par  laq 
nü  ma  yən  də  lə  rin  dən bi  ri  dir. Onun 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  və və Azər-
 bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  ye  vin fəaliy  yə  ti  nə həsr et  di  yi “Pre  zi -
den  tin si  ya  si port  re  tin  dən şt  rix  lər”, 
“Hey  rət”, “Hə  dəf  lər”, “Mə  hək da  şı”, 
“Şah və ...mat” ki  mi port  ret ya  zı  la  rı  nı 
tam mə  su  liy  yət  lə müasir si  ya  si pub  li  sis -
ti  ka  mı  zın uğu  ru say  maq olar...

İmam  ver  di İs  ma  yı  lo  vun pub  li  sis  ti  ka  sı 
tək  cə təs  vir və tə  rən  nüm et  mir, həm də 
təh  lil edir, nə  ti  cə çı  xa  rır, qiy  mət ve  rir, 
dü  şün  dü  rür və oxu  cu  ya da düz  gün yo  l 
gös  tə  rir.

Öz üs  lu  bu, öz nə  fə  si, öz dəs  ti-xət  ti 
var. Or  iji  nal ya  zı  la  rı ilə ha  mı  nı təəc  cüb -
lən  dir  mə  yi ba  ca  rır. Stan  dart  lar  dan və 
qəlib  lər  dən uzaq  dır. Folk  lo  ru güc  lü bi  lir, 
ya  zı di  li çox zən  gin  dir, bu  laq su  yu ki  mi 
saf və axı  cı  dır - ha  mı bu  nu bir  mə  na  lı eti-
 raf edir...

Ne  çə ki  ta  bın, yüz  lər  lə də  yər  li mə  qa -
lə  nin müəl  li  fi İmam  ver  di İs  ma  yı  lov res -
pub  li  ka  mı  zın əmək  dar jur  na  lis  ti və “Qı  zıl 
qə  ləm” mü  ka  fa  tı laureatı  dır.

   
Hör  mət  li qə  ləm dos  tu  mun və həm -

ka  rı  mın bə  dii ya  ra  dı  cı  lı  ğın  dan da  nı  şar -
kən bir is  ti  qa  mə  ti hök  mən qeyd et  mə  li -
yəm. Bu, İmam  ver  di İs  ma  yı  lo  vun afo -
rizm  lə  ri  dir.

Xalq ya  ra  dı  cı  lı  ğı  na də  rin  dən bə  ləd 
olan, ana di  li  mi  zin gö  zəl bi  li  ci  si İmam  ver-
 di müəl  lim la  ko  nik və sər  rast fi  kir  lə  rin - 
afo  rizm  lə  rin müəl  li  fi ki  mi də ori  ji  nal  dır, 
tə  zə  dir, dü  şün  dü  rən  dir, yol gös  tə  rən  dir.

İmam  ver  di müəl  li  min afo  rizm  lə  ri hə -
yat  dan gə  lən, gü  nü  mü  zün, məişə  ti  mi  zin 
real  lı  ğın  dan do  ğan hə  yat hə  qi  qət  lə  ri  dir.

İmam  ver  di müəl  li  min afo  rizm ya  ra  dı-
 cı  lı  ğın  dan bö  yük ürək ge  niş  li  yi ilə bəhs 
edən və “So  nun  cu fə  sil” ki  ta  bı  na ön söz 
ya  zan hör  mət  li aka  de  mik İsa Hə  bib  bəy  li 
çox haq  lı ola  raq qeyd edir ki, “İmam  ver-
 di İs  ma  yı  lo  vun müd  rik dü  şün  cə  lə  ri  nin bir 
ço  xu hə  yat  da ya  şa  mış real in  san  la  rın - 
ata  sı, ana  sı, ba  ba  sı, əmi  si, da  yı  sı ki  mi 
ya  xın adam  la  rı  nın adın  dan, “on  lar de -
yər  di ki,” təh  ki  yə  si əsa  sın  da for  ma  laş  dı -
rı  la  raq ya  şan  mış hə  ya  ti pro  ses  lə  rin 
ümu  mi  ləş  di  ril  miş ifa  də  si  nə çev  ri  lir”.

Afo  riz  mi kim ya  ra  dar?
Dün  ya  gör  müş, müd  rik in  san  lar...
Elin  də-oba  sın  da sö  zü eşi  di  lən, sö  zü 

ke  çən şəxs  lər...
Əmə  li ilə de  dik  lə  ri üst-üs  tə dü  şən 

adam  lar...
   

Mən qə  ti əmin  lik  lə söy  lə  yə bi  lə  rəm 
ki, əgər ötən əs  rin son  la  rın  da xal  qı  mı  zın 
ba  şı  na gə  ti  ri  lən mü  si  bət  lər - er  mə  ni se -
pa  ra  tiz  mi, tor  paq  la  rı  mı  zın iş  ğa  lı, mil  li 
döv  lət  çi  li  yi  mi  zin təh  lü  kə al  tı  na düş  mə  si 
və di  gər ha  di  sə  lər ol  ma  say  dı, İmam  ver -
di İs  ma  yı  lov heç za  man si  ya  sə  tə gəl  məz, 
heç bir par  ti  ya  nın üz  vü be  lə ol  maz, Al  la-
 hı  na bən  də  lik, qə  lə  mi  nə qul  luq edə  rək 
ila  hi sö  zün xid  mə  tin  də da  ya  nar  dı.

An  caq Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğın və Qa  ra -
ba  ğ ət  ra  fı böl  gə  lə  ri  mi  zin, o cüm  lə  dən 
doğ  ma Zən  gə  zur el  lə  ri  nin iş  ğal edil  mə-
 si, yüz min  lər  lə soy  daş  la  rı  mı  zın ata-
ba  ba yurd  la  rın  dan di  dər  gin sa  lın  ma  sı 
bir çox zi  ya  lı  la  rı  mız ki  mi İmam  ver  di İs -
ma  yı  lo  vu da si  ya  si pro  ses  lə  rə da  ha 
ak  tiv qo  şul  ma  ğa va  dar et  di.

Kim  sə  nin ki  ta  bı  nı kim  sə  nin oxu  ma  dı -
ğı qa  rı  şıq bir za  man  da haqq sö  zü da  ha 
yük  sək kür  sü  dən söy  lə  mək zə  ru  rə  ti ya -
ran  mış  dı.

Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin si -
ya  si kur  su  nu elə ilk gün  dən sidq-ürək  lə 
dəs  tək  lə  yən İmam  ver  di İs  ma  yı  lov həm 
Qu  bad  lı, həm də Zən  gi  lan ca  maatı  nın 
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doğ  ma  sı ki  mi on  la  rın təm  sil  çi  si ola  raq 
mil  lət və  ki  li se  çil  di.

Ar  tıq 25 ilə ya  xın  dır ki, İmam  ver  di 
müəl  lim məc  bu  ri köç  kün  lü  yün, yurd it  ki-
 si  nin mad  di və mə  nə  vi sı  xın  tı  sı  nı ya  şa -
yan bir top  lu  mun ma  raq  la  rı  nı Mil  li Məc-
 lis  də lə  ya  qət  lə və hör  mət  lə təm  sil edir.

   
Onu da de  yim ki, İmam  ver  di İs  ma  yı -

lov tez-tez çı  xı  şa ya  zı  lan, çox və uzun 
nitq  lər söy  lə  yən de  pu  tat  lar  dan de  yil.

Tə  va  zö  kar və təm  kin  li... Öz dün  ya  sın-
 da ya  şa  yan, rek  lam  dan və şoudan çox 
uzaq...

Za  tən afo  rizm  lər ya  zan bir ki  şi  nin çox 
da  nış  ma  ğa eh  ti  ya  cı da yox  dur. Tez-tez 
çı  xış et  mə  sə də, onun bir fik  ri, bir cüm  lə-
 si, bir sö  zü, adə  tən, qə  rar qə  bul edil  mə  si 
anın  da həl  le  di  ci olur.

İmam  ver  di müəl  lim Mil  li Məc  li  sin 
ple  nar ic  las  la  rın  da ar  xa sı  ra  da otur  sa 
da, par  la  men  tin hər ye  rin  dən gö  rü -
nür!..

Mil  li Məc  lis  də  ki mü  za  ki  rə  lər çox za -
man məc  li  sin çay  xa  na  sın  da da qız  ğın -
lıq  la da  vam edir. Bu mü  za  ki  rə  lər  də də 
əsas söz sa  hib  lə  rin  dən bi  ri İmam  ver  di 
müəl  lim  dir.

Staj  li de  pu  tat ki  mi onun be  lə ic  las  la -
rin “si  nif  ko  mu” se  çil  mə  si  nin tə  rəf  dar  la  rı 
da az de  yil  dir. İmam  ver  di müəl  li  min in  cə 
yu  mo  ru, düz on  lu  ğa də  yən at  ma  ca  la  rı, 
sə  mi  mi tə  bəs  sü  mü, iç  dən, ürək  dən gə -
lən gü  lü  şü, is  ti  qan  lı  lı  ğı, ba  rış  dı  rı  cı möv -
qe  yi, realist, ob  yek  tiv mü  na  si  bə  ti onu 
bö  yük  lü-ki  çik  li məc  lis  lə  rin li  de  ri  nə, hör -
mət sa  hi  bi  nə çe  vi  rir.

Onun çox qə  ri  bə aura  sı var...
Çox ün  siy  yət  cil, meh  ri  ban in  san  dır. 

Ey  ni za  man  da, mü  na  si  bə  ti  ni də tez bü -
ru  zə ve  rən  dir, sev  di  yi in  san  dan sev  gi  si -
ni, bə  yən  mə  di  yi in  sa  na mi  ya  nə mü  na  si-
 bə  ti  ni giz  lə  dən de  yil  dir. İmam  ver  di 
müəl  lim ya  xın dost  la  rı ilə gö  rü  şən  də elə 
bil dörd tə  rəf  dən ada  mın üs  tü  nə gə  lir, 
uzun qol  la  rı  nı qar  tal qa  nad  la  rı ki  mi aça-
 raq ada  mı elə sə  mi  miy  yət  lə qu  caq  la  yır 
ki, kə  nar  dan ba  xan bu dost  la  rın il  lər ay -
rı  sı ol  du  ğu  nu dü  şü  nə bi  lər.

Am  ma zəh  lə  si ge  dir  sə, vay onun ha -
lı  na... Onun sev  gi  si də, nif  rə  ti də özü  dür, 
sə  mi  mi  dir və kə  nar  dan gö  rü  nən  dir...

Kim  sə  yə pa  xıl  lıq et  məz, qey  bət-hə  kət 
ba  car  maz, söz gəz  dir  məz, ara vur  dur -
maz... Mər  di-mər  da  nə, ki  şi ki  mi sö  zü 
sər  rast üzə de  mə  yi ba  ca  rır. Bəl  kə bu  na 
gö  rə  dir, ha  mı onu be  lə çox is  tə  yir, xət  ri  ni 
əziz tu  tur, ürə  yi  ni ona açır, dərd-sə  ri  ni 
onun  la bö  lü  şür...

İmam  ver  di İs  ma  yı  lov bü  tün var  lı  ğı ilə 
döv  lət  çi adam  dır...

2005-2010-cu il  lər  də onun  la ey  ni 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  da - Qa  ra Də  niz İq  ti -
sa  di Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı Par  la  ment As -
samb  le  ya  sın  da Azər  bay  can nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin üz  vü ol  mu  şuq.

“Qar  da  şı da yol  da ta  nı  yar  lar” - de -
yib  lər. İmam  ver  di müəl  li  min nə qə  dər 
sə  mi  mi, qay  ğı  keş, sa  də bir in  san, ey  ni 
za  man  da, döv  lə  ti  ni və mil  lə  ti  ni lə  ya  qət -
lə təm  sil edən bir si  ya  si xa  dim ol  du  ğu  na 
mən xa  ri  ci sə  fər  lə  ri  miz  də də  fə  lər  lə şa -
hid ol  mu  şam.

Ailə cə  miy  yə  tin qu  ru  luş va  hi  di, döv  lə-
 tin ki  çik bir mo  de  li  dir. Cə  miy  yə  tə hör -
mət ailə  yə hör  mət  dən baş  la  yır, döv  lə  tə 
mü  na  si  bət ailə  yə mü  na  si  bət  lə öl  çü  lür.

Bu ba  xım  dan da İmam  ver  di müəl  lim 
xoş  bəxt adam  dır. O, nü  mu  nə  vi bir azər -
bay  can  lı ailə  si  nin baş  çı  sı, üç də  yər  li, 
döv  lət  çi və mil  li ruh  lu oğul ata  sı, gö  zəl 
nə  və  lə  rin ba  ba  sı  dır.

   
İmam  ver  di İs  ma  yı  lov im  za  sı  nı mət  bu 

ya  zı  la  rın  dan ta  nı  sam da, şəx  si ta  nış  lı  ğı -
mız 2000-ci il  dən baş  la  yıb. Mən YAP-ın 
pro  por  sional si  ya  hı  sı ilə par  la  men  tə se -
çil  miş  dim. İmam  ver  di müəl  lim isə Zən -
gi  lan-Qu  bad  lı seç  ki dairə  si  nin ar  tıq bir 
dö  nə  mi ar  xa  da qoy  muş staj  lı de  pu  ta  tı 
idi. Par  la  ment  də yüz ilin ta  nış  la  rı ki  mi 
gö  rüş  dük. İlk sö  zü mə  ni ye  rim  dən tər -
pət  di: “Bi  zim el  lər ye  rin  də  mi?..”

O vaxt  dan on sək  kiz il keç  sə də, İmam-
 ver  di müəl  lim  lə hər də  fə gö  rü  şən  də ya o 
bu sualı ve  rir, ya da mən o sualın ve  ri  lə -
cə  yi  ni göz  lə  yi  rəm. İki  miz də bir el-oba -
dan, Və  tə  ni  mi  zin gö  zəl di  ya  rı Zən  gə  zur -
dan ol  du  ğu  muz  dan bi  zi həm də ey  ni 
dərd, ey  ni qay  ğı, ey  ni nis  gil bir  ləş  di  rir...

İmam  ver  di müəl  lim el-oba ada  mı  dır. 
Qu  bad  lı-Zən  gi  lan ca  maatı  nın bir xey  rin-
 dən, bir şə  rin  dən qal  maz. Onun çox za -
man se  çi  ci  lə  ri ilə gö  rüş ye  ri də elə bu 

məc  lis  lər olur. Sə  bir  lə, höv  sə  lə ilə hər 
kə  sin prob  le  mi  ni din  lə  yər, qay  ğı  sı  nı bö -
lü  şər, məs  lə  hət ve  rər, əlin  dən gə  lən kö -
mə  yi gös  tə  rər.

İmam  ver  di müəl  lim elə bu məc  lis  lər -
də hö  ku  mə  tin si  ya  sə  ti  ni təb  liğ edir, ca -
maata çat  dı  rar, bu məc  lis  lər  də ca  maatın 
qal  dır  dı  ğı prob  le  mi öy  rə  nib, müx  tə  lif 
ins  tan  si  ya  lar  la həll et  mə  yə ça  lı  şar.

İmam  ver  di müəl  lim tor  paq iş  ğa  lı  nın 
ağ  rı  sı  nı, oba  sız el  lə  rin, el  siz oba  la  rın 
dər  di  ni öz hə  ya  tın  da gö  rən, öz için  də 
çə  kən adam  dır.

Mə  nə elə gə  lir ki, o, hər də  fə - “Bi  zim 
el  lər ye  rin  də  mi?”- so  ru  şan  da bu dər  di 
bö  lüş  mə  yə həm  dərd ax  ta  rır.

Və həm də za  ma  nan bir gün bu sua-
la: “Bə  li, ar  tıq ye  rin  də  dir!” - ca  va  bı  nı 
eşi  də  cə  yi ümid  lə ya  şa  yır...

Bu il  lər ər  zin  də İmam  ver  di müəl  li  min 
bir zi  ya  lı, bir qə  ləm sa  hi  bi, bir ic  ti  mai-si-
 ya  si xa  dim ki  mi ən çox ça  lış  dı  ğı o olub 
ki, bu el  lə  rin bir  li  yi da  ğıl  ma  sın, adət-
ənə  nə  lə  ri ya  şa  sın, o tor  paq  la  ra qa  yıt -
maq ümi  di öl  mə  sin, is  tə  yi it  mə  sin...

İmam  ver  di İs  ma  yı  lo  vun özü  nün “Bi  zim 
el  lər ye  rin  də  mi...” ad  lı çox tə  sir  li es  se  sin  də 
afo  rizm ki  mi qiy  mət  li, la  ko  nik bir fi  kir heç 
ya  dım  dan çıx  mır: “Baş da  şı ol  ma  yan ölü 
pa  paq  sız qal  mış ki  şi ki  mi  dir...”

Mən əmi  nəm ki, İmam  ver  di müəl  li -
min növ  bə  ti yu  bi  le  yi  nə qə  dər el  lə  ri  mi  zin 
pa  paq  lı ki  şi  lə  ri gö  zü yol  da qa  lan oba  la -
rı  mı  za dö  nə  cək, da  ğıl  mış yurd  la  rı  mı  zı 
bər  pa edə  cək, ölü  lə  ri  mi  zin baş daş  la  rı  nı 
ye  ri  nə qo  ya  caq, sər  gər  dan ruh  la  rı  nı şad 
edə  cək  lər.

...Və o za  man biz bir-bi  ri  mi  zə gözay -
dın  lı  ğı ilə de  yə  cə  yik: “Bi  zim el  lər ye  rin -
də  dir!”

...O se  vinc  dən ən çox pay dü  şən  lər -
dən bi  ri isə otuz ilə ya  xın  dır ki, bu ca  va  bı 
həs  rət  lə göz  lə  yən İmam  ver  di müəl  lim 
ola  caq  dır!!!

He  ka  yə  lə  ri  nin bi  rin  də oxu  muş  dum... 
Rəh  mət  lik ana  sı  nın sü  mü  yü  mə, ili  yi  mə 
hop  muş duala  rı idi bu: “Ba  la, cü  yü  rə dır-
 naq, tıs  ba  ğa  ya ça  naq, kir  pi  yə ox ve  rən 
Al  lah, sə  nə də bəxt çö  rə  yi ye  ti  rə  cək!..”

Və o bö  yük ana  nın bö  yük ru  hu in  di 
şad  dır ki, öz öv  la  dı ilə bağ  lı bu mü  qəd -
dəs duala  rı çin olub...




