Ey Fəxri xiyaban, ey ana yurdum,
Sənin ağuşuna indi kim gəlir,
Xalqının yolunda şam tək əriyən,
Cahana sığmayan bir insan gəlir.
Elə bir insan ki, bəşər amalı,
Amalı bəllidir bütün cahana,
Elə bir insan ki, günəş camallı,
Şöləsi nur saçır Azərbaycana.
İnsan seli dayanmadan baş çəkir,
Nalə çəkir, inildəyir kaman, tar,
İnsan seli əklil qoyur, baş əyir,
Müqəddəsdir, səcdəgahdır bu məzar.
Bu məzarda qucaqlaşıb baş-başa,
Qərənfillər doluxsunub hönkürür,
Əzəl gündən sirli dünya tamaşa,
Gözlərdən yaş leysan olub tökülür.
Qoy bu leysan ümman olub çağlasın,
A dünya, insafsız, arsız dünyasan,
Göylər qara geyib yasın saxlasın,
Yaranandan etibarsız dünyasan.
Yox, a dünya, hiddətimi bağışla,
Səbirsizəm, sənin  səbrin ümmandı,
Sən İlhamın zəhmətini naxışla,
Ulu tanrı, onu qoru, amandı.
FAİQ ƏSGƏROV
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STRATEGİYA

V çağırış Milli Məclisin
ilk iclası keçirildi
Noyabrın 24-də Azərbaycan Respublikası V çağırış Milli Məclisinin ilk
iclası keçirildi. İclasda Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev iştirak edirdi.
Milli Məclisin iclasını açıq elan
edən parlamentin Aparat rəhbəri Sə
fa Mirzəyev bildirdi ki, Ulu öndər
Heydər Əliyevdən miras qalan döv
lətçilik strategiyası uğurla davam
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etdirilir. Bu seçkilər Prezident İlham
Əliyevin bütün sahələrdə həyata ke
çirdiyi siyasətin daha bir müvəffə
qiyyətidir.
Milli Məclisə seçilmələri münasi

bətilə deputatları təbrik edən Səfa
Mirzəyev qeyd etdi ki, parlamentin
Daxili Nizamnaməsinin 2-ci maddə
sinə uyğun olaraq yeni seçilmiş Milli
Məclisin ilk iclasını ən qocaman de

putat aparmalıdır. Bu şərəfli missiya
millət vəkili Fəttah Heydərova nəsib
oldu. Sonra Azərbaycan Respublika
sının Dövlət himni səsləndirildi.
İclası açan Fəttah Heydərov bil
dirdi ki, Daxili Nizamnaməyə əsa
sən V çağırış Milli Məclisin ilk icla
sında yeni seçilmiş deputatların
siyahısı oxunmalı, parlamentin
Hesablayıcı komissiyası və Sədri
seçilməlidir. Sonra Fəttah Heydə
rov yeni seçilmiş millət vəkilləri
nin siyahısını oxudu.
Parlamentin ilk iclasında çıxış
edən Prezident İlham Əliyev V çağı
rış Milli Məclisin fəaliyyətə başla
ması münasibətilə deputatları təbrik
etdi. Dövlət başçısı noyabrın 1-də
keçirilmiş seçkilərin xalqımızın ira
dəsini tam ifadə etdiyini, şəffaf və
ədalətli şəkildə keçirildiyini və bunu
beynəlxalq müşahidəçilərin də təs

diqlədiyini dedi. O vurğuladı ki, bu
seçkilərlə Azərbaycan demokratiya
yolunda növbəti uğurlu addım atdı.
“Azərbaycan demokratiyaya sadiq
dir. Azərbaycanda bütün demokra
tik təsisatlar uğurla fəaliyyət göstə
rir, ölkədə bütün azadlıqlar -  söz
azadlığı, siyasi fəaliyyət azadlığı,
mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma
azadlığı, vicdan, din azadlığı təmin
edilir, bütün azadlıqlar mövcud
dur”, -  deyən Prezident İlham Əli
yev son illərdə ölkədə gedən inkişaf
proseslərinin də bu seçkilərin nəticə
lərinə mühüm təsir etdiyini vurğu
ladı. Respublikamızın beynəlxalq
nüfuzunun artdığını, dünyada eti
barlı tərəfdaş kimi tanındığını, iqti
sadi baxımdan sürətlə inkişaf etdiyi
ni, bununla da vətəndaşların həyatı
na müsbət təsir göstərdiyini, yoxsul
luq və işsizlik sahəsində Azərbayca

nın ciddi nailiyyətlər qazandığını
diqqətə çatdıran dövlət başçısı bü
tün bu uğurların təməlində sabitli
yin dayandığını bildirdi. Azərbay
canda millətlərarası və dinlərarası
münasibətlərin ən yüksək səviyyə
də qorunduğunu deyən Prezident
bu məsələdə dövlət siyasəti ilə icti
mai dəstəyin vəhdət təşkil etdiyini
söylədi.
V çağırış Milli Məclisin qarşısın
da ciddi vəzifələrin durduğunu de
yən dövlət başçısı qeyd etdi ki, hələ
də problemlər var və əsas diqqət hə
min problemlərin həllinə yönəlməli
dir. Bu sırada isə ilk yeri Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi tutur. Ermənistanın mü
naqişənin nizamlanmasında maraq
lı olmadığını - vaxt uzatdığını, müx
təlif bəhanələrlə danışıqlardan bo
yun qaçırdığını, təmas xəttində tö
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rədilən təxribatları, Azərbaycanın
bu təxribatlara adekvat cavabını da
nışıqlar prosesini pozmaq üçün bə
hanə gətirdiyini deyən Prezident İl
ham Əliyev beynəlxalq hüququn və
tarixi ədalətin bizim tərəfimizdə ol
duğunu, münaqişənin həllinə dair
BMT Təhlükəsizlik Şurasının və di
gər təşkilatların qərar və qətnamələr
qəbul etdiyini bildirdi. “Azərbaycan
xalqı və dövləti heç vaxt imkan verə
bilməz ki, Azərbaycan ərazisində
ikinci qondarma “erməni dövləti”
yaradılsın”, -  deyən dövlət başçısı
ATƏT-in Minsk qrupunun fəaliyyə
tinin hələ ki, səmərə vermədiyini,
bununla belə diplomatik və siyasi
səylərin davam etdiriləcəyini, mü
naqişənin yalnız Azərbaycanın ərazi
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“Azərbaycan demokra
tiyaya sadiqdir. 
Azərbaycanda bütün 
demokratik təsisatlar
uğurla fəaliyyət göstə
rir, ölkədə bütün azad
lıqlar - söz azadlığı, 
siyasi fəaliyyət azadlı
ğı, mətbuat azadlığı,
sərbəst toplaşma azad
lığı, vicdan, din azadlı
ğı təmin edilir”.
Prezident İlham Əliyev

bütövlüyü çərçivəsində həll olun
masının vacibliyini vurğuladı. Pre
zident İlham Əliyev qeyd etdi ki,
hərbi potensialın gücləndirilməsi
prioritetdir və bu, ölkəmizin təhlü
kəsizliyi üçün lazımdır.
Azərbaycanın daha da tərəqqisi
naminə sistem xarakterli islahatla
rın aparıldığını, korrupsiya və rüş
vətxorluğa qarşı mübarizənin da
vam etdirildiyini, Milli Məclisdə
qəbul ediləcək yeni qanunların bu
məqsədlərə çatmaq üçün daha yax
şı baza yaradacağını vurğulayan
dövlət başçısı iqtisadi sahədə qey
ri-neft sektoruna daha çox diqqətin
göstərilməsinin, bölgələrdə infrast
ruktur və sosial təyinatlı layihələ
rin həyata keçirilməsinin əhəmiy

yətinə toxundu.
“Azərbaycan liderlik göstərərək
Avropanın enerji xəritəsini yenidən
tərtib edir”, - deyən Prezident İlham
Əliyev “Cənub qaz dəhlizi”nin real
laşmasının ölkəmizin imkanlarını
daha da genişləndirəcəyini, respub
likada və qitədə gedən proseslərə
Azərbaycanın təsir imkanlarının ar
tacağını, bundan əlavə Şərq-Qərb və
Şimal-Cənub nəqliyyat dəhlizinin
yaradılmasında Azərbaycanın mü
hüm rol oynadığını diqqətə çatdır
dı.
Dünyada vəziyyətin, güclər nis
bətinin dəyişdiyini, ölkəmizdə isə
təhlükəsizliyin təmin edildiyini,
Azərbaycanın özünü hər bir xarici
müdaxilədən qorumaq iqtidarında

olduğunu deyən Prezident İlham
Əliyev qeyd etdi ki, Azərbaycan
müasir dövlətdir, ancaq dərin milli
mənəvi dəyərlər üzərində qurulan
bir dövlətdir. Milli dəyərlərimiz,
Azərbaycan dəyərləri bizim üçün
hər şeydən üstündür və ölkəmiz
müstəqillik yolu ilə uğurla gedir.
Deputatlar adından Prezident İl
ham Əliyevə dərin məzmunlu nitqi
nə və Milli Məclisin fəaliyyətinə
yüksək qiymət verdiyinə görə min
nətdarlığını bildirən iclas sədri Fət
tah Heydərov sonra Hesablayıcı ko
missiyanın tərkibinə namizədlərin
adlarını elan etdi. Deputatlar İsa Hə
bibbəyli, Qüdrət Həsənquliyev, Ra
fael Hüseynov, Xanhüseyn Kazımlı,  
Zahid Oruc,   Mixail Zabelin və Sə

daqət Vəliyeva   Hesablayıcı komis
siyanın üzvləri seçildilər. İsa Həbib
bəyli komissiyanın sədri, Sədaqət
Vəliyeva isə komissiyanın katibi se
çildi.
Sonra Milli Məclis Sədrinin seçil
məsi məsələsinin müzakirəsinə baş
lanıldı. Fəttah Heydərov parlament
çoxluğu  təşkil edən Yeni Azərbay
can Partiyasından Oqtay Sabir oğlu
Əsədovun namizədliyinin irəli sü
rüldüyünü bildirdi: “Düşünürəm
ki, bu namizədlik bitərəflərin də,
digər partiya nümayəndələrinin də
ürəyindən olar”. İclasa sədrlik edən
başqa təkliflərin verilmədiyini nə
zərə çatdıraraq Milli Məclisin Sədri
vəzifəsinə namizəd Oqtay Əsədova
söz verdi. Çıxış edən deputat Oqtay
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Əsədov Azərbaycan Respublikası
Milli Məclisinin Sədri vəzifəsinə na
mizədliyini irəli sürmüş Yeni Azər
baycan Partiyasının sədri cənab İl
ham Əliyevə və partiya həmfikirlə
rinə dərin minnətdarlığını bildirdi.
“Mən Milli Məclisin qarşısında da
yanan başlıca vəzifəni Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin uğurla həyata keçir
diyi uzaqgörən siyasəti parlament
ölçüsündə dəstəkləməkdə görü
rəm”, - deyən Oqtay Əsədov parla
mentin Prezidentin yürütdüyü da
xili və xarici siyasəti bundan sonra
da dəstəkləyəcəyini, beynəlxalq təş
kilatlarla, eləcə də dünya ölkələri ilə
parlamentlərarası əlaqələrin inkişa
fına öz töhfəsini verəcəyini diqqətə
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çatdırdı.
O, “əgər Milli Məclis mənə eti
mad göstərərsə, bütün bilik və baca
rığımı sərf edərək bu şərəfli missiya
nı layiqincə yerinə yetirməyə çalışa
cağam”, - söylədi.
Sonra Hesablayıcı komissiyanın
sədri İsa Həbibbəyli səsvermənin
qaydaları haqqında məlumat verdi
və gizli səsvermə keçirildi. Səsver
mədə iştirak edən 124 deputatın ha
mısı Oqtay Əsədovun lehinə səs
verdi. Azərbaycan Respublikası V
çağırış Milli Məclisinin Sədri seçilən
Oqtay Əsədov Prezident İlham Əli
yevə və deputatlara Azərbaycan
Respublikası Milli Məclisinin Sədri
seçildiyinə görə minnətdarlığını bil
dirdi.

Oqtay Əsədov dedi: “Fəxr edirəm
ki, Ulu öndər Heydər Əliyevin adı
ilə bağlı olan, möhtərəm Prezidenti
miz İlham Əliyevin rəhbərliyi ilə ar
dıcıl inkişaf edən Yeni Azərbaycan
Partiyasının nümayəndəsiyəm.
Hörmətli deputatlar, 2015-ci ilin
parlament seçkiləri ölkəmizin de
mokratik inkişafı yolunda mühüm
bir addım oldu. Milli Məclisə seçki
lərin azad, ədalətli və şəffaf şəraitdə
keçirilməsi üçün Azərbaycan dövlə
ti və onun başçısı tərəfindən bütün
zəruri tədbirlər görülmüşdü. De
mokratik mühitdə keçirilmiş seçki
lər yolu ilə xalqın etimadını qazanan
namizədlər parlamentin üzvü man
datını əldə etmişlər. Seçkilər nəticə
sində Yeni Azərbaycan Partiyasının

üzvləri parlamentdə yerlərin əksə
riyyətini qazanmışlar. Bu fakt möh
tərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
başda olmaqla partiyamızın xalq
arasında çox böyük nüfuza malik
olduğunu bir daha nümayiş etdir
mişdir. Beləliklə, Azərbaycan Res
publikasının V çağırış Milli Məclisi
fəaliyyətə başlamışdır”.
Sədr artıq tarixə qovuşmuş IV ça
ğırış Milli Məclisin ötən dövrdəki
səmərəli fəaliyyətini xatırladı. O vur
ğuladı ki, Milli Məclis Konstitusiya
ilə müəyyən edilmiş səlahiyyətlərini
tam həcmdə yerinə yetirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi dövlət siyasətinin qanun
vericilik bazası daha da möhkəm
ləndirilmiş və təkmilləşdirilmişdir.
Oqtay Əsədov qeyd etdi ki, Milli
Məclis öz fəaliyyətini demokratiya,
çoxpartiyalılıq, plüralizm, qanunun
aliliyi prinsipləri üzərində qurmuş
dur. Qanunyaratma prosesində
Azərbaycan Respublikası Preziden
tinin Administrasiyası, Nazirlər Ka

“Seçkilər nəticəsində 
Yeni Azərbaycan Partiya
sının üzvləri parlamentdə
yerlərin əksəriyyətini qa
zanmışlar. Bu fakt möhtə
rəm Prezidentimiz İlham 
Əliyev başda olmaqla par
tiyamızın xalq arasında
çox böyük nüfuza malik
olduğunu bir daha nüma
yiş etdirmişdir”.
Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov

bineti, Konstitusiya Məhkəməsi, Аli
Məhkəmə, digər icra və məhkəmə
hakimiyyəti orqanları, ölkənin aparı
cı elm, təhsil, yaradıcılıq mərkəzləri
ilə sıx qarşılıqlı əlaqə saxlanılmışdır.
Milli Məclisin Sədri həmçinin
diqqətə çatdırdı ki, IV çağırış Milli
Məclisin 116 iclası keçirilmiş, ümu
mən 1410 akt, o cümlədən 1267 qa
nun və 143 qərar qəbul edilmişdir.
Parlamentdə qanun layihələri hazır
lanarkən milli dəyərlərimiz əsas gö
türülməklə, qabaqcıl dünya ölkələri
nin təcrübəsindən istifadə olunmuş
dur.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə
ölkəmizin dinamik iqtisadi inkişa
fını nümayiş etdirən dövlət büdcə
si və “Büdcə zərfi”nə daxil olan

digər sənədlərin vaxtlı-vaxtında
müzakirə və təsdiq edildiyini, hər
il dövlət büdcəsinin icrası haqqın
da məsələnin parlamentin müzaki
rəsinə çıxarıldığını qeyd edən Oq
tay Əsədov dedi ki, Nazirlər Kabi
netinin, Hesablama Palatasının,
İnsan hüquqları üzrə müvəkkilin,
bələdiyyələrin fəaliyyətinə inzibati
nəzarəti həyata keçirən qurumun
və İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrə milli koordinatorun illik hesa
bat, məruzə və məlumatları dinlə
nilmişdir. Millət vəkili, Heydər
Əliyev Fondunun prezidenti Meh
riban xanım Əliyeva tərəfindən la
yihəsi təqdim edilən bir amnistiya
aktı qəbul olunmuşdur.  Bu amnis
tiya aktı təqribən 9 min insana şa
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mil edilmişdir.
Parlament Sədri bir məqamı da
vurğuladı ki, ötən dövrdə Milli Məc
lisə əhalidən 27 minə qədər təklif,
ərizə və şikayət daxil olmuş, 20 min
d
 ən çox vətəndaş deputatlar və par
lamentin rəhbərliyi tərəfindən qəbul
olunmuşdur. İnsanlar parlamentə
internet vasitəsi ilə müraciət etmək
imkanından da istifadə etmişlər.
Son 5 ildə Milli Məclisin beynəl
xalq əlaqələrin inkişafı sahəsində
görülmüş mühüm işlərindən söz
açan Oqtay Əsədov bildirdi ki,
80-dən artıq ölkəyə 700-ə qədər səfər
həyata keçirilmiş, 85-dən çox xarici
dövlətin və beynəlxalq təşkilatın
850-dən artıq nümayəndə heyəti
Milli Məclisdə olmuş, ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna
qişəsinin tənzimlənməsi məsələsin
də Azərbaycanın haqq səsinin dün
ya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün
sistemli iş aparılmışdır.
Milli Məclisin Sədri nitqində Xo
calı soyqırımına da toxundu. Qeyd
edildi ki, Milli Məclis beynəlxalq

“Dövlət başçısının dəstə
yi ilə Azərbaycan parla
menti qabaqcıl dünya öl
kələrinin parlamentləri
səviyyəsinə yüksəlmək
yolunda uğurlu addımlar
atmışdır. Son beş ildə  
Milli Məclisin fəaliyyəti
bu məqsədə yönəlmişdir.
Hesab edirəm ki, bundan
sonra da biz bu istiqa
mətdə hərəkət etməliyik”.
Milli Məclisin Sədri
Oqtay Əsədov
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fəaliyyətində dövlətimizin xarici si
yasətinin həyata keçirilməsinə par
lament diplomatiyası yolu ilə öz
töhfəsini verməyə çalışmışdır. Belə
ki, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatı Par
lament İttifaqının, Meksika, Pakis
tan, Çexiya, Peru, Kolumbiya, Maca
rıstan, Panama və Honduras parla
mentlərinin müvafiq sənədlərində
Xocalıda törədilmiş kütləvi qətllərin
soyqırımı aktı olduğu təsdiq edil
miş, Rumıniya, Bosniya və Herseqo
vina, İordaniya parlamentləri, eləcə
də Amerika Birləşmiş Ştatlarının 15
ştatının icra və qanunvericilik or
qanları tərəfindən Xocalı faciəsi qət
liam kimi qiymətləndirilərək qətiy
yətlə pislənmişdir. O vurğuladı ki,
bütün bunlar ilk növbədə Azərbay
can Respublikasının Prezidenti cə
nab İlham Əliyevin həyata keçirdiyi
uğurlu xarici siyasətin nəticəsidir.
Oqtay Əsədov həmçinin qeyd et
di ki, IV çağırış Milli Məclisin fəaliy
yəti Azərbaycan dövlətinin daxili və
xarici siyasətində çox böyük uğurla
rın əldə edilməsi ilə eyni vaxta təsa

düf etmişdir: Azərbaycanın tarixdə
ilk dəfə olaraq dünyanın 155 ölkəsi
nin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik
Şurasının qeyri-daimi üzvü seçilmə
si və müəyyən müddət ərzində hə
min təşkilata sədrlik etməsi, Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri
vəzifəsini yerinə yetirməsi, nüfuzlu
beynəlxalq qurumların müxtəlif top
lantılarının, tarixdə ilk Avropa
Oyunlarının, “Avroviziya” mahnı
müsabiqəsinin, digər möhtəşəm mə
dəniyyət və idman tədbirlərinin Ba
kıda təşkil edilməsi ölkə daxilində
həyata keçirilən uzaqgörən siyasətin
məntiqi davamı və nəticəsi olmuş
dur.
“Milli Məclisin son 5 ildə yerinə
yetirdiyi işlərin təhlili göstərir ki,
özünün fəaliyyəti ilə parlament
möhtərəm Prezidentimiz İlham Əli
yevin rəhbərliyi ilə Azərbaycan döv
lətinin daha da möhkəmləndirilməsi
və inkişaf etdirilməsi sahəsində  öh
dəsinə düşən vəzifələri layiqincə ye
rinə yetirməyə çalışmışdır”, - deyən
Oqtay Əsədov ötən dövrdə parla

mentin fəaliyyətinə göstərdiyi bö
yük qayğı və diqqətə, Konstitusiya
da təsbit edilmiş qanunvericilik tə
şəbbüsü hüququna əsaslanaraq
müasir standartlara uyğun qanunla
rın hazırlanıb qəbul edilməsi işinə
dəyərli töhfələr verdiyinə görə Azər
baycan Prezidentinə Milli Məclisin
bütün deputatları adından səmimi
minnətdarlığını bildirdi. O dedi:
“Dövlət başçısının dəstəyi ilə Azər
baycan parlamenti qabaqcıl dünya
ölkələrinin parlamentləri səviyyəsi
nə yüksəlmək yolunda uğurlu ad
dımlar atmışdır. Son beş ildə   Milli
Məclisin fəaliyyəti bu məqsədə yö
nəlmişdir. Hesab edirəm ki, bundan
sonra da biz bu istiqamətdə hərəkət
etməliyik”.
Sədr Oqtay Əsədov diqqətə çat
dırdı ki, V çağırış Milli Məclisin
fəaliyyətində demokratiya, çoxparti
yalılıq, plüralizm, qanunun aliliyi
prinsipləri daha da genişlənməli, Er
mənistan-Azərbaycan, Dağlıq Qara
bağ münaqişəsinin həlli, qaçqınların
və məcburi köçkünlərin güzəranı
nın daha da yaxşılaşması məsələləri
diqqət mərkəzində saxlanmalı, Milli

Məclis dövlətimizin xarici siyasəti
nin həyata keçirilməsinə parlament
vasitələrinin verdiyi imkanlar daxi
lində dəstək göstərməkdə davam
etməli, Parlamentlərarası İttifaq, Av
ropa Şurasının Parlament Assamble
yası, ATƏT-in Parlament Assamble
yası, Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaş
lıq Təşkilatının Parlament Məclisi,
MDB Parlamentlərarası Assamble
yası, İslam Əməkdaşlığı Təşkilatının
Parlament İttifaqı, Türkdilli Ölkələ
rin Parlament Assambleyası, NATO
Parlament Assambleyası ilə qarşılıq
lı əlaqə daha da gücləndirilməlidir.
Asiya Parlament Assambleyası ilə
münasibətlər dərinləşdirilməli və
inkişaf etdirilməlidir.
Sonra iclasda Milli Məclis Sədri
nin müavinləri seçildi. Deputat Zi
yafət Əsgərov Milli Məclis Sədrinin
birinci müavini, Bahar Muradova və
Valeh Ələsgərov Sədrin müavinləri
seçildilər.
Milli Məclisin komitələrinin təşkil
edilməsi və yeni komitələrin yaradıl
ması haqqında qərar səsə qoyularaq
təsdiqləndi və onların sədrləri təyin
olundu. Deputat Əli Hüseynli Milli

Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğu komitəsinin, Ziyafət Əs
gərov Müdafiə, təhlükəsizlik və kor
rupsiya ilə mübarizə komitəsinin,
Ziyad Səmədzadə İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin,
Valeh Ələsgərov Təbii ehtiyatlar,
energetika və ekologiya komitəsinin,
Eldar İbrahimov Aqrar siyasət komi
təsinin, Hadi Rəcəbli Əmək və sosial
siyasət komitəsinin, Arif Rəhimzadə
Regional məsələlər komitəsinin, İsa
Həbibbəyli Elm və təhsil komitəsi
nin, Rafael Hüseynov Mədəniyyət
komitəsinin, Bahar Muradova İnsan
hüquqları komitəsinin, Səməd Seyi
dov Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarası əlaqələr komitəsi
nin sədrləri təsdiq edildilər. 4 yeni
komitə yaradıldı. Əhliman Əmiras
lanov Səhiyyə komitəsinin, Aqiyə
Naxçıvanlı Ailə, qadın və uşaq mə
sələləri komitəsinin, Siyavuş Novru
zov İctimai birliklər və dini qurum
lar komitəsinin, Fuad Muradov
Gənclər və idman komitəsinin
sədrləri seçildilər.
Bununla da V çağırış Milli Məcli
sin birinci iş günü başa çatdı.
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İlham Əliyevin UNESCO forumunda
çıxışı multikulturalizm və tolerantlıq
ideyalarının təntənəsidir
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyev Ümummilli li
der Heydər Əliyevin müəllifi oldu
ğu çoxvektorlu və balanslı xarici si
yasət kursunu sürətlə dəyişən dün
yanın geosiyasi reallıqlarına adekvat
olaraq çevik, innovativ və hücum
taktikasına əsaslanmaqla davam et
dirir. Milli dövlətçilik maraqlarının
müdafiəsi həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli formatda həyata keçirilən
bu siyasətin başlıca məzmununu
təşkil edir. Həmin siyasətin uğuru
nu təmin edən çoxsaylı parametrlər

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı,
siyasi elmlər doktoru, professor
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sırasında birinci mövqedə dayanan
amil Prezident İlham Əliyevin bey
nəlxalq siyasətin aktoru statusuna
yüksəlməsi reallığı ilə bağlıdır. Azər
baycan Respublikası Prezidenti Ad
ministrasiyasının rəhbəri, akademik
Ramiz Mehdiyevin təbirincə desək,
Prezident İlham Əliyev dünya siya
sətinə təsir gücünə malik beynəlxalq
aktor statusunda dövlət başçısıdır.
Bu statusuna tam adekvat olaraq İl
ham Əliyev həm daxili, həm də xari
ci siyasət kursunun həyata keçiril
məsi prosesində dərin zəka, iti fəhm,
analitik və innovativ düşüncə tərzi,
sistemli analiz qabiliyyəti, prinsi
piallıq və qətiyyət nümayiş etdirir.
Hər dövlət başçısına nəsib olmayan
bu unikal şəxsi keyfiyyətlərin daşı
yıcısı olan Prezident İlham Əliyev
harada çıxış etməsindən və mövqe
bildirməsindən asılı olmayaraq, şah
mat dili ilə desək, həmişə ağ fiqur
larla oynayır və artıq start vəziyyə
tində qarşı tərəf və ya tərəflər üzə
rində ilkin üstünlüyünü təmin etmiş
olur. Həmin siyasi şahmat lövhəsin
də siyasət qrossmeysterinin - Prezi
dent İlham Əliyevin rəqibinə mat
elan etməsi labüddür. Bu, sırf za
man məsələsidir. Dəfələrlə bu həqi
qətin şahidi olmuşuq. Noyabr ayı
nın 17-də Prezident İlham Əliyevin

Parisdə UNESCO Baş Konfransının
38-ci Sessiyasının Liderlər Forumun
da möhtəşəm çıxışı da bu həqiqətin
növbəti dəfə təsdiqi kimi dəyərlən
dirilməlidir.
Çıxışı zamanı problemə sistemli
və ardıcıl yanaşma tərzi, səlis və
məntiqli ifadə üslubu, auditoriya ilə
işləmək və onu ələ almaq qabiliyyə
ti, səs diapazonundan düzgün istifa
də məharəti və nəhayət, cəzbetmə
potensialı və xarizması ilə dövlət
başçısı ən qatı siyasi opponentlərini
də tərksilah etməyə və onları siyasi
hipnoz vəziyyətinə salmağa müyəs
sər ola bildi.
Prezident İlham Əliyevin Parisdə
UNESCO Baş Konfransının 38-ci
Sessiyasının Liderlər Forumunda
möhtəşəm nitqində səslənən fikir,
mühakimə və tezislərin böyük siyasi
aktuallıq və əhəmiyyət kəsb etdiyi
nin fərqinə vararaq, onların təhlil və
təbliğ edilməsini, geniş ictimaiyyə
tin nəzərinə çatdırılmasını vacib he
sab edirik.
Əslində Azərbaycanın dövlət baş
çısının nitqini dinləyən auditoriya
dünyada multikultural dəyərlərin
eroziyaya uğradığı, süni şəkildə din
lərarası və mədəniyyətlərarası eti
madsızlıq mühitinin formalaşdırıl
dığı bir reallıqda Azərbaycanın sivi

lizasiyalararası alyans ideyasına sa
diqliyi və onun təminatı naminə at
mış olduğu mühüm addımlar haq
qında məlumatları ilkin və ən etibar
lı mənbədən aldıqlarının fərqində
idi. Bu faktın özü Prezidentin çıxışı
na olan marağı şərtləndirən olduqca
ciddi amildir.
Prezident İlham Əliyevin məntiqi
ardıcıllığa və siyasi analitikaya söy
kənən çıxışında qaldırdığı məsələlə
ri öz forma və məzmun mündəricəsi
baxımından şərti olaraq 3 qrupa böl
mək olar:
Birinci qrup məsələlər Azərbay
can-UNESCO əməkdaşlığının ayrı-

ayrı tərəflərinə dair məsələlərin təh
lil və analizini özündə ehtiva edirdi.
İkinci qrup məsələlər isə Azər
baycanın iqtisadi inkişaf sahəsində
nail olduğu böyük uğurların, apar
dığı siyasi islahatların, regionda sa
bitləşdirici amilə çevrilməsi ilə bağlı
reallıqların, ölkənin beynəlxalq möv
qelərinin möhkəmlənməsi və dün
yada etibarlı tərəfdaşa çevrilməsi ilə
əlaqədar həqiqətlərin və xüsusilə də
həllini tapmayan Ermənistan-Azər
baycan, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
ilə bağlı gerçəkliklərin dərin analizi
ilə bağlı idi.
Üçüncü qrup məsələlər isə Azər

baycanın dini azadlıq, mədəniyyət
lərarası dialoq, tolerantlıq və multi
kulturalizm sahəsində ciddi uğurla
ra imza atdığını və bununla da əslin
də dünyada sivil birgəyaşayış qay
dalarının bərqərar olmasına mühüm
töhfələr verməsi ilə əlaqədar məsə
lələrin təhlilini əks etdirirdi.
Birinci istiqamət üzrə məsələlərin
təhlilinə keçməzdən əvvəl Prezident
İlham Əliyev 13 noyabr tarixində
Parisdə baş vermiş dəhşətli terror
aktları ilə bağlı Azərbaycan xalqı
adından Fransa xalqına dərin hüzn
lə başsağlığı verdi və qeyd etdi ki,
bu dəhşətli bəlaya qarşı səmərəli
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mübarizə aparmaq üçün beynəlxalq
ictimaiyyət səylərini birləşdirməli
dir. Cənab Prezident xüsusi olaraq
vurğuladı ki, Ermənistan tərəfindən
törədilmiş çoxsaylı terror aktlarının
qurbanı olmuş bir ölkə kimi Azər
baycan terrorizmə qarşı mübarizədə
öz rolunu oynayır və bu rol beynəl
xalq ictimaiyyət tərəfindən qiymət
ləndirilir.
Prezident İlham Əliyev Azərbay
canın UNESCO-nun 23 ildən artıq
dır ki, fəal üzvü olduğunu və keçən
müddət ərzində ölkəmizin bu bey
nəlxalq qurumun bütün konvensi
yalarını və digər hüquqi aktlarını
imzaladığını və ratifikasiya etdiyini
bildirmişdir. İkitərəfli münasibətlə
rin mühüm normativ-hüquqi baza
sını təşkil edən sənədlər sırasında
2003-cü ildə imzalanmış və Azər
baycan ilə UNESCO arasında mədə
niyyət, elm, təhsil və kommunikasi
ya sahələrində əməkdaşlıq münasi
bətlərinin inkişafına xidmət göstərən
çərçivə sazişi xüsusi olaraq vurğu
lanmışdır. Bu isə öz növbəsində
Azərbaycana UNESCO-nun donor
larından birinə çevrilmək imkanı
vermişdir.
Cənab Prezident fikirlərinin da
vamı olaraq vurğulamışdır ki, müs
təqillik dövrünün əvvəlində Azər
baycan da yoxsulluq, siyasi böhran,
işğal və iqtisadi tənəzzüllə üzləşmiş
di və o zaman biz beynəlxalq yar
dım alırdıq. İndi isə bu yaxşılığın
əvəzini ödəmək və dünyanın inkişa
f ı naminə töhfə vermək növbəsi bi
zimdir. Prezident İlham Əliyev qeyd
etdi ki, həmin töhfəni vermək üçün
Azərbaycanın geniş imkan və po
tensialı vardır. İqtisadi sahədə qaza
nılar uğurlar heyrətamizdir. Ötən
onillikdə ölkəmizdə əldə edilmiş iq
tisadi inkişaf dünya miqyasında ən
sürətlilər sırasındadır -  300%-dən
çox. Yoxsulluğun səviyyəsi həmin
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dövrdə təxminən 50%-dən 5%-dək
enmişdir. Xarici borc ÜDM-in cəmi
12%-ni təşkil edir. Davos İqtisadi Fo
rumunun son hesabatına görə, Azər
baycan iqtisadiyyatı qlobal rəqabət
qabiliyyətinə görə 40-cı yerdədir.
Ölkəmizdə məktəblərin sayı 5 minə
qədərdir. Bunlardan 3 mindən çoxu
ötən 10 il ərzində inşa edilmişdir.
Həmin dövr ərzində 500-dən artıq
xəstəxana və digər səhiyyə müəssi
səsi istifadəyə verilmişdir.
Prezident İlham Əliyev diqqəti
ölkəmizdə siyasi islahatlar konteks
tində fundamental azadlıqların qo
runması sahəsindəki vəziyyətə cəlb
edərək bildirdi ki, Azərbaycanda
bütün azadlıqlar təmin edilir. Siyasi
fəaliyyət azadlığı vardır. Yüzlərlə
siyasi təşkilat, partiya mövcuddur.
İfadə azadlığı, mətbuat azadlığı var
dır. Qırxdan artıq gündəlik və təx
minən iki yüz həftəlik və aylıq qəzet
çıxır. Respublika səviyyəsində doq
quz televiziya kanalı vardır. On dörd
bölgə və on dörd kabel televiziya
kanalı fəaliyyət göstərir. Bizdə azad
internet vardır. Dünya Bankının qiy
mətləndirməsinə əsasən, 2008-ci ildə
Azərbaycanda 17% internet istifadə
çisi var idisə, 2015-ci ildə bu göstəri
ci artıq 75% təşkil edir. Bu reallıq
mətbuat azadlığının, informasiya
azadlığının ölkəmiz üçün prioritet
məsələlər sırasına daxil edildiyini
aydın nümayiş etdirir. Hazırda hö
kumətimiz böyük sərmayələr tələb
edən layihəni həyata keçirməkdədir:
genişzolaqlı internet hər bir şəhər və
kənd üçün təmin edilməlidir. Başqa
sözlə, azad internetin mövcudluğu,
senzuranın olmaması şəraitində
mətbuat azadlığı məhdudlaşdırıla
bilməz. Əksinə, biz mətbuat azadlı
ğının tərəfdarıyıq, çünki media
azadlığı demokratiya deməkdir. O,
hökumətə çatışmazlıqlara diqqət
yönəltməyə yardım edir, hökumət

ilə cəmiyyət arasında zəruri əlaqələ
r in qurulmasına zəmin yaradır.
Prezident İlham Əliyevin çıxışının
ikinci qrup üzrə məsələlərin təhlilinə
həsr olunmuş hissəsində Azərbayca
nın malik olduğu böyük iqtisadi im
kan və potensialın təqdimatı və təbli
ği ilə paralel olaraq ErmənistanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ müna
qişəsinin beynəlxalq hüququn ərazi
bütövlüyü və sərhədlərin toxunul
mazlığı prinsipləri əsasında ədalətli
həlli məsələsi prioritet istiqamət kimi
irəli sürülmüşdür. Azərbaycan döv
lətinin rəhbəri UNESCO tribunasın
dan Ermənistanın işğalçılıq siyasəti
nin bütün “anatomiyası”nı açıb gös
tərən, onu ifşa edən, eyni zamanda,
münaqişənin həlli prosesində bey
nəlxalq birliyin selektiv yanaşma tər
zini tənqid edən nitqində bir sıra
mühüm tezislər irəli sürmüşdür:

• Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tarixi torpağıdır. Qarabağ sözü
nün özü Azərbaycan mənşəli
dir. Bu sahədə bütün coğrafi
toponimlər Azərbaycana məx
susdur.
•	  Etnik təmizləmə siyasəti nəti
cəsində 250 min nəfər azərbay
canlı Ermənistandan deportasi
ya olunmuş, 750 min nəfər soy
daşımız isə məcburi köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Nəti
cədə ölkəmiz humanitar fəla
kətlə üzləşmişdir. O vaxtlar
Azərbaycan əhalisi təxminən 8
milyon nəfərdən bir az artıq idi.
Deməli, Azərbaycanda dünya
miqyasında adambaşına düşən
qaçqın və məcburi köçkünlərin
ən yüksək göstəricisi qeydə
alınmışdır.
• Beynəlxalq hüquq normaları

baxımından Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tərkib hissəsidir.
Bütün dünya Dağlıq Qarabağı
Azərbaycanın ərazisi kimi tanı
yır. Heç bir ölkə, o cümlədən
Ermənistan qeyri-qanuni Dağ
lıq Qarabağ rejimini müstəqil
qurum kimi tanımamışdır.
• ATƏT-in Minsk qrupu və həm
sədrləri, BMT-nin Təhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvləri olan
Birləşmiş Ştatlar, Rusiya, Fransa
və onların prezidentləri dəfələr
lə aydın bəyan ediblər ki, sta
tus-kvo qəbuledilməzdir. Bu, o
deməkdir ki, Ermənistan işğal
edilmiş ərazilərdən öz işğalçı
qüvvələrini çıxarmağa başla
malıdır. Lakin onlar beynəlxalq
hüquqa sadəcə məhəl qoymur.
• Rusiya imperiyasının dağılması
nəticəsində 1918-ci ildə yaradıl

mış Azərbaycan Demokratik
Respublikasının ilk qərarların
dan biri İrəvanın paytaxt kimi
Ermənistan dövlətinə verilməsi
idi. Çar Rusiyasının XX əsrin
əvvəllərinə təsadüf edən xəritə
lərinə baxsanız görərsiniz ki,
Ermənistanın bugünkü ərazisi
nin, bütün şəhərlərinin və kənd
lərinin, bütün toponimlərinin
mütləq əksəriyyətinin adları öz
mənşəyini Azərbaycan dilin
dən götürübdür. XX əsrin əvvə
lində İrəvanın əhalisinin 80%-i
azərbaycanlı idi.
• İslamın terrorizmlə əlaqələndi
rilməsi tamamilə qəbuledilməz
dir.
Prezident İlham Əliyev ikili stan
dartlar kontekstində aktuallaşan di
gər mühüm prioritet məsələyə də
diqqəti cəlb etmişdir. Bu, beynəlxalq
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təşkilatların qətnamə və qərarlarının
yerinə yetirilməsinin vacibliyi ilə
bağlı məsələdir. Bu sahədəki ikili ya
naşmalara toxunan dövlət başçısı
bildirmişdir ki, konkret olaraq Er
mənistan ilə Azərbaycan arasında
münaqişəyə dair BMT-nin Təhlükə
sizlik Şurasının, Avropa Şurası Par
lament Assambleyasının, Avropa
Parlamentinin, ATƏT-in qəbul etdi
yi bir sıra mühüm qərar və qətna
mələrdən heç biri icra olunmamış
dır. Nüfuzlu beynəlxalq təsisatlar
tərəfindən qəbul edilmiş qətnamələ
rin həyata keçirilməsi mexanizmlə
rinin yaradılmasının vacibliyini bil
dirən Prezident İlham Əliyev xəbər
darlıq etmişdir ki, belə mexanizmlər
olmadığı təqdirdə qəbul edilmiş qət
namələr öz mahiyyətini itirir. Bəzən
görürük ki, BMT-nin qətnamələri
bir neçə saat ərzində icra edilir. Bizə
gəldikdə isə bu, iyirmi ildən çox çə
kir. Mexanizm isə yoxdur.
“Mən müsəlman ölkəsini, erməni
terrorizmindən, işğalından, tarixi
abidələrinin məhv edilməsindən
əziyyət çəkən bir ölkəni təmsil edi
rəm”, -  deyən Prezident İlham Əli
yev UNESCO tribunasından Ermə
nistanın mədəni irsə qarşı vanda
lizm siyasətini ifşa etdi və işğalçı
dövlətə sərt xəbərdarlığını çatdırdı
ki, işğal nəticəsində ölkəmizin 600dən çox tarixi və memarlıq abidəsi,
40 min eksponatı olan 22 muzeyi, 10
məscidi məhv edilmişdir. Buna bax
mayaraq, siz bu gün Bakının mərkə
zində Azərbaycan hökuməti tərəfin
dən bərpa edilmiş erməni kilsəsini
görə bilərsiniz. Əlbəttə ki, biz tor
paqlarımıza qayıdacağıq, şəhərləri
mizi bərpa edəcəyik, orada yeni
məktəblər və xəstəxanalar inşa edə
cəyik, lakin tarixi abidələrimizi bər
pa edə bilməyəcəyik. Ermənilər bi
zim tarixi irsimizi məhv ediblər, la
kin onlar bizim iradəmizi məhv edə
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bilməzlər, evlərinə geri qayıtmaq is
təyən qaçqın və məcburi köçkünlə
rin, Bakıda və Azərbaycanın digər
şəhərlərində dünyaya gələn, öz tari
xi torpaqlarını heç vaxt görməyən,
lakin doğma torpaqlarına qayıtmaq
üçün qəlbində böyük iradə ilə yaşa
yan insanların nəvə və nəticələrinin
iradəsini məhv edə bilməzlər. Onlar
geri qayıdacaqlar! Biz Azərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək
üçün hər şeyi edəcəyik.
Heç şübhəsiz, Azərbaycanın dün
yada analoqu olmayan iqtisadi inki
şaf sürəti, güclü ordusu, demoqrafik
üstünlükləri, demokratik islahatlara
sadiqliyi, Ermənistandan fərqli ola
raq ölkəmizdə siyasi sabitliyin hökm
sürməsi və ən başlıcası isə xalqın öz
Prezidentinə intəhasız məhəbbəti iş
ğalçı dövlətin mövqelərini sarsıdan
amillərdir. Bu reallıqları nəzərə ala
raq Ermənistan rəhbərliyi praqma
tik siyasət yeridərsə, bu halda baş
verməsi istisna olmayan müharibə
dən və onun fəlakətli nəticələrindən
sığortalana bilər, əksi isə bu işğalçı
dövlətin labüd iflası prosesinin kata
lizatoru ola bilər.
Dünyada sivilizasiyalararası dia
loq sahəsində ciddi problemlərin
yaşanması, bu fonda konfliktlərin
artması tendensiyasının müşayiət
olunması, xüsusilə də islamafobiya
kimi təhlükəli meyillərin bir sıra
dövlətlərin və digər subyektlərin si
yasətində özünə geniş yer alması
reallığında Azərbaycanın mədəniy
yətlərarası dialoq məkanına çevril
məsi faktı qlobal əhəmiyyət kəsb
edən məsələdir. Onların həlli istiqa
mətində Azərbaycanın təcrübəsi di
gər ölkələr üçün örnək ola bilər. Tə
sadüfi deyildir ki, bu məntiqdən çı
xış edərək Prezident İlham Əliyev
nitqinin üçüncü istiqaməti üzrə mə
sələlərin dərin təhlilinə həsr edilmiş
hissəsində Azərbaycanın dini azad

lıq, mədəniyyətlərarası dialoq, tole
rantlıq və multikulturalizm sahəsin
də ciddi uğurlara imza atdığını tək
zibedilməz faktlar və arqumentlərlə
əsaslandırdı. Dövlət başçısı qeyd et
di ki, bizdə dini azadlıq vardır. Bu
da ölkəmizin ən böyük varlığıdır.
Biz çoxmillətli və çoxsaylı dinlərin
olduğu cəmiyyətik. Əsrlər boyu
müxtəlif millətlərin və dinlərin nü
mayəndələri Azərbaycanda sülh şə
raitində layiqli həyat sürüblər.
Cənab Prezident sivilizasiyalar
arası dialoq sahəsinə ölkəmizin bö
yük töhfələr verdiyinə və bu sferada
geniş təcrübəyə malik olduğuna
diqqəti cəlb edərək Azərbaycanın
2008-ci ildə Avropa Şurasının mədə
niyyət nazirlərinin toplantısında
başlamış “Bakı prosesi”nin təşəb
büskarı olduğunu da forum təmsil
çilərinin nəzərinə çatdırmışdır. Fik
rini davam etdirən Azərbaycanın
dövlət başçısı xüsusi olaraq vurğula
mışdır ki, biz həmin tədbirə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının mədəniy
yət nazirlərini dəvət etdik. Bu, tarix
də ilk dəfə idi ki, iki mühüm beynəl
xalq təşkilatın nümayəndələri Bakı
ya toplaşmışdılar. Növbəti il - 2009cu ildə əksinə etdik: biz Avropa Şu
rasının mədəniyyət nazirlərini İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının Bakıda ke
çirilən tədbirinə dəvət etdik. Bir söz
lə, multikulturalizm üstünlüklərdən,
böyük varlıqlardan biridir. Əfsus ki,
dünyanın müxtəlif yerlərində - qon
şu bölgələrdə, Orta Şərqdə və Avro
pada müəyyən narahatlıq yaradan
meyillərin şahidi oluruq. Təcrid
olunma, ayırma və bəzən ədavət
meyillərini görürük. Biz bu məsələ
ləri həll etməliyik. Çünki dünyaya
töhfə vermək, daha yaxşı dünyanı,
hamı üçün müvafiq olan dünyanı
qurmaq üçün yaşayırıq. İstəyirik ki,
bütün xalqların, dinlərin nümayən
dələri yaşayış tərzindən asılı olma

yaraq, layiqli şəraitdə dinc həyat
sürsünlər. Dini hisslərə əsaslanan
gərginlik halları bütün ölkələr, o
cümlədən çoxmillətli cəmiyyəti olan
ölkələr üçün çox təhlükəlidir.
Prezident İlham Əliyev sadala
nan reallıqlar kontekstində bu gün
mədəniyyətlərarası dialoqa heç za
man bu qədər ehtiyac olmadığını
vurğulayaraq bildirdi ki, dövlətimiz
nəinki məscidlərin, həmçinin pra
voslav və katolik kilsələrinin, sina
qoqların yenidən qurulmasına və
inşasına sərmayə yatırır.
“Multikulturalizm bizim adətənənəmizdir. Multikulturalizm döv
lət siyasəti və ictimai sifarişdir. Mul
tikulturalizm bizim həyat tərzimiz
dir”, - deyən Prezident İlham Əliyev
Qafqazda ən qədim kilsələrdən biri
nin Azərbaycanda, qədim Şəki şəhə
rinin yaxınlığında yerləşməsindən,
o cümlədən 743-cü ildə tikilmiş ən
qədim məscidlərdən birinin Azər
baycanda - qədim Şamaxı şəhərində

olmasından xalqımızın qürur və fə
rəh hissi keçirdiyini forum iştirakçı
larının nəzərinə çatdırdı.
Dövlət başçısı UNESCO-nun mə
lum forumundakı çıxışında onu da
xüsusi olaraq vurğuladı ki, cari ildə
I Avropa Oyunlarına ev sahibliyi et
məyimiz də multikulturalizmin bir
nümunəsidir. Müsəlman ölkəsində
ilk Avropa Oyunlarının keçirilməsi
multikulturalizm və tolerantlıq ide
yalarının təntənəsidir. Cənab Prezi
dent fikirlərini davam etdirərək bil
dirdi ki, 2017-ci ildə İslam Həmrəy
lik Oyunlarını keçirəcəyik və nəticə
də ola bilsin ki, uzun illər ərzində
Azərbaycan, Bakı şəhəri bu iki yarı
şın bir məkanda keçirildiyi yeganə
yer olaraq qalacaqdır. Bundan sava
yı, Azərbaycan 2016-cı ildə BMT-nin
Sivilizasiyalar Alyansının Qlobal Fo
rumuna ev sahibliyi edəcəkdir.
Beləliklə, sonda onu da xüsusi
olaraq qeyd edək ki, ölkəmizdə siya
si sabitlik və innovativ inkişafın,

davamlı iqtisadi yüksəlişin, multi
kulturalizm siyasətinin, nizami və
güclü ordu quruculuğu prosesinin,
demokratik islahatların, müasirləş
mənin, uğurlu xarici siyasətin və
pozulmuş ərazi bütövlüyümüzün
bərpası naminə fədakar mübarizə
nin təşəbbüskarı və təminatçısı olan
Prezident İlham Əliyevin Parisdə
UNESCO Baş Konfransının 38-ci
Sessiyasının Liderlər Forumunda ta
rixi və proqram xarakterli çıxışı dün
yanın üzləşdiyi potensial və real
risklərin, o cümlədən ksenofobiya,
irqçilik, islamofobiya və multikultu
ralizmin alternativi olan digər təh
didlərin aradan qaldırılması məna
feyinə xidmət göstərən orijinal həll
yollarının irəli sürülməsi baxımın
dan da unikaldır: “Siz qonşunuzdan
milliyyətini, kilsədə, sinaqoqda və
ya məsciddə ibadət etməsini soruş
madan onunla yanaşı yaşamalısınız.
Yalnız bu halda potensial riskləri
azalda bilərik”.
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“G-20“-də Azərbaycanın uğurlu iştirakı
və liderlər hansı məsələlərdə razılığa gəldilər
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Gündəliyi aylar öncədən məlum olan sammitin baş
lanmasına bir gün qalmış Parisdə dəhşətli terror hü
cumlarının baş verməsi toplantı zamanı müzakirə edi
ləcək məsələlərin formatına da təsirsiz ötüşmədi; dün
yanı narahat edən iqtisadi və maliyyə böhranının həlli
yollarının axtarıldığı “G-20”-nin 10-cu toplantısında
faktiki olaraq beynəlxalq terrorizmlə mübarizəyə,
miqrasiya və qaçqın köçünün doğurduğu nəticələrə
dair məsələlər ön plana çıxdı. Beynəlxalq təhlükəsizlik
məsələsi liderlərin çıxışlarının, onların ikitərəfli görüş
lərinin əsas mövzusu oldu.

kəsizliyi təhdid edən məlum pro
seslər müzakirələrin istiqamətini
kökündən dəyişdi.
Sammitdə əsas diqqətin nəzərdə
tutulan iqtisadi istiqamətə deyil,
siyasi müstəviyə yönəlməsinə mü
nasibət bildirən bəzi ekspertlər he
sab edirlər ki, bu, qəbul edilən qə
rarların nəticələrinə neqativ təsir
göstərə bilər.

“G-20” platforması inkişaf etmiş
və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə
qlobal iqtisadiyyat məsələlərinin
birgə müzakirəsi üçün formalaşıb.
1997-98-ci illərdəki Asiya iqtisadi
böhranından sonra inkişaf etməkdə
olan dövlətlərlə vacib iqtisadi-ma
liyyə məsələləri üzrə dialoqun apa
rılması üçün “Böyük yeddilər”in
maliyyə nazirlərinin təşəbbüsü ilə

Noyabrın 15-16-da Antalyada ke
çirilən “Böyük iyirmiliy”in 10-cu
Sammitini dünya maraqla gözləyir
di. Təşkilatın əvvəlki sammitindən
(Brisben, Avstraliya) bu yana geosi
yasi əhəmiyyətli bir sıra qlobal pro
seslər baş vermişdi. Bu səbəbdən
dünyanın 20 ən güclü iqtisadiyyatı
na sahib olan ölkələrin başçılarının
toplantısında qəbul ediləcək qərar
ların cari iqtisadi-siyasi təlatümlərə
verə biləcəyi töhfə maraqla gözləni
lirdi. Bütün dünya üçün vacib sayı
lan müzakirələrdə Azərbaycanın
dövlət başçısının da iştirak etməsi
qürurverici bir hadisə idi.
Türkiyə hökumətinin sədrliyi
müddətində investisiya yatırımla
rı, məşğulluq, enerji təhlükəsizliyi,
inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə
kiçik və orta sahibkarlığın inkişafı
kimi iqtisadi məsələlər üzərində
ciddi iş aparılmış, bu istiqamətlər
üzrə sammit üçün qərarlar hazır
lanmışdı. Lakin beynəlxalq təhlü
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1999-cu ildə yaradılan “Böyük iyir
milik” formatının üzvləri 19 dövlət
və Avropa İttifaqıdır.
2008-2009-cu illərin qlobal iqti
sadi böhranı “Böyük iyirmiliy”in
beynəlxalq maliyyə sisteminin əsas
koordinatoru olmasını şərtləndirdi
və 2008-ci ildən onun sammitləri
dövlət başçıları səviyyəsində təşkil
olunmağa başladı. “G-20”-nin ha
zırkı formatı çərçivəsində “İşgüzar
iyirmilik” (B-20), “İş iyirmilik”
(L-20), “Gənclər iyirmiliyi” (Y-20),
“Beyin mərkəzləri iyirmiliyi”
(T-20) və bu sammitdən başlayaraq
“Qadın iyirmiliyi” (W-20) fəaliyyət
göstərir. Gündəliyin genişlənməsi
beynəlxalq forumun fəaliyyətinin
effektivliyinin artırılması baxımın
dan yeni imkanlar yaradır.
İki gün davam edən sammit çər
çivəsində yeddi böyük toplantı ke
çirildi və qlobal iqtisadiyyat məsə
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lələri, maliyyə sabitliyinin qorun
ması, eyni zamanda, beynəlxalq
terrorçuluğa qarşı mübarizə, qaç
qın problemi kimi aktual mövzular
müzakirə predmeti oldu. Zirvə
toplantısı çərçivəsində dövlət və
hökumət başçıları arasında bir sıra
ikitərəfli görüşlər keçirildi.
“G-20” üzvlərinin hər birinin
toplantı ilə bağlı öz gündəlikləri
var idi və tərəflər daha çox məhz
onları qayğılandıran məsələlərin
müzakirəsinə diqqət çəkməyə çalı
şırdılar. Bununla belə, bir çox mə
sələlərə münasibətdə fikir ayrılığı
fonunda tərəflər ümumi təmas
nöqtəsi tapmağa səy göstərirdilər.

Terrorla mübarizə
Sammitin beynəlxalq terrorçu
luqla mübarizəyə verdiyi töhfəni
şərh edən bəzi təhlilçilər onun for
matının bu məzmunlu problemlə

rin həlli üçün nəzərdə tutulmadı
ğını bildirirlər; sözügedən proble
min daha çox BMT-nin, “G-7” və
ya “G-8”-in təsir zonasına daxil ol
duğunu, dünyanın aparıcı iqtisadi
dövlətlərinin klubu kimi “G-20”nin ilk növbədə terrorla mübarizə
məsələsini gündəliyə çıxarmasını
digər beynəlxalq formatların qey
ri-effektivliyi ilə bağlayır, yekunda
bunun “Böyük iyirmiliy”in fəaliy
yətinin iqtisadi səmərəliyini azalt
dığını iddia edirlər. Digərlərinin
qənaətinə görə isə “G-20” forma
tında həm aparıcı regional güclə
rin, həm də maraqlı xarici güclərin
təmsil olunması bir sıra problemli
məsələyə dair səmərəli danışıqlar
üçün şərait yaradır ki, bu səbəbdən
də məhsuldar nəticələr gözləmək
olar.
Parisdəki silsilə hücumlardan
sonra terrorla mübarizə sammitin

gündəliyində duran başlıca məsələ
oldu. Müzakirələrdə İraq və Suri
yada davam edən müharibələrə,
eləcə də İŞİD və digər terrorçu
qruplaşmalarla mübarizəyə dair
vahid mövqenin formalaşmasının
əhəmiyyəti vurğulandı, lakin mü
zakirələr “G-20”-yə daxil olan öl
kələrin terrorla mübarizədə birləş
məyin vacibliyini özündə əks etdi
rən 9 bənddən ibarət bəyanatın
imzalanmasından o tərəfə getmə
di. Bəyanatda ölkələrin terror akt
larının qarşısını almaq üçün birgə
və sıx əməkdaşlıq edəcəyi vurğula
nır, liderlər sərhədlərdə yoxlama,
aviasiya təhlükəsizliyinin güclən
dirilməsi, eləcə də terrorçuların
maliyyə mənbələrinin kəsilməsi
barədə razılığa gəlirlər. İmzalanan
sənəddə liderlər bir daha terroriz
min heç bir din və etnik qrupla as
sosiasiya olunmadığını təsdiq edir,

terrorizmlə mübarizənin bütün
“G-20” üzvləri üçün prioritetliyi,
beynəlxalq həmrəyliyin və əmək
daşlığın gücləndirilməsi ilə bu təh
didə qarşı birgə çalışmağa hazır
olduqları vurğulanır.
Ekspertlər hesab edirlər ki,
“G-20”, eləcə də digər formatlarda
dövlətlərin terrorla mübarizədə
birgə əməkdaşlıqla bağlı çoxsaylı
bəyanat və çağırışlarına rəğmən
Suriya böhranı və İŞİD-lə mübari
zədə Qərb və Rusiyanın fərqli
koalisiyalarda öz dövləti maraqla
rından irəli gələn geosiyasi “həqi
qətlər”ini axtarmağa çalışması
reallığı yekunda qlobal terrorizmlə
mübarizəni obyektiv hədəfindən
yayındırır, beynəlxalq güclərin va
hid koalisiyada birləşməklə bağlı
bəyanatlarının, yumşaq deyilsə,
qeyri-səmimi olduğunu nümayiş
etdirir.

Miqrasiya böhranı
Miqrant və qaçqınların Avropa
İttifaqına axını ilə bağlı problem
lərin müzakirəsi də “G-20” sam
mitində aparıcı yerlərdən birini
tutdu. Toplantı ərəfəsində Türki
yənin Suriyadan olan qaçqınların
öz ərazisində saxlanılmasına 8,5
mlrd. dollar maliyyə sərf etdiyinə
dair informasiya gündəmə gətiril
di, Avropa İttifaqı dövlətlərinin
Ankaraya maliyyə yardımı göstər
məsinin vacibliyi ilə bağlı çağırış
lar edildi. Qeyd edək ki, Aİ daxi
lində sözügedən böhranın real
həll yollarına dair təzadlar gün
dən-günə dərinləşir, bir sıra döv
lətlər sərhədlərində daha sərt nə
zarət qaydaları müəyyən edirlər.
Bu il Avropaya 1 milyona yaxın
qaçqının gələcəyi bildirilir. Türki
yə isə artıq Suriyadan 2 milyon
dan çox qaçqın qəbul edib. 2017-ci
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ildə qaçqınların sayının 3 milyona
çatacağı gözlənilir.
Tədbirdə miqrant axınından ən
çox əziyyət çəkən ölkənin lideri kimi
çıxış edən Angela Merkel Avropa
İttifaqı çərçivəsində qaçqınların bə
rabər bölüşdürülməsini tələb edə
rək: “G-20” milyonlarla məcburi
köçkünə ümid vermək üçün fəaliy
yətə keçməlidir”, - deyə bildirib.
Sammitin yekun kommunikesində
də qaçqınlara yardımın artırılması,
onların işlə təmin olunması və digər
məsələlər qlobal böhranın həlli yolun
da ilk addım olacağı “G-20” liderləri
tərəfindən vurğulanıb.

Dünya iqtisadiyyatı
Beynəlxalq maliyyə bazarında
mövcud qeyri-müəyyənlik və dün
ya ölkələrinin əksəriyyətində iqtisa
di artımın yavaşlaması təhlükəsinin
fonunda “G-20” liderləri iqtisadi in
kişafın stimullaşdırılması, investisi
yaların artırılması yollarının axtarıl
ması vacibliyini vurğulayaraq 2018ci ilədək 2 faizlik artımı qarşılarına
məqsəd qoyduqlarını bəyan etdilər.
“Son proqnozlara baxmayaraq, qlo
bal iqtisadi artım qeyri-bərabərdir
və gözləntilərimizə cavab vermir.
Qlobal tələbin kəsiri və struktur
problemləri potensial inkişafa təzyiq
göstərməkdə davam edir”, -  deyə
sammitin yekun kommunikesində
qeyd olunub.
“G-20”-yə prezidentliyi çərçivə
sində Türkiyə tərəfindən bəyan
edilmiş prioritetlər arasında “güc
lü və inklüziv inkişaf  üçün müva
fiq şəraitin yaradılması məqsədilə  
kollektiv səylərin artırılması” xü
susi qeyd olunur.

Beynəlxalq maliyyə
islahatları məsələsi
Beynəlxalq Valyuta Fondu, eləcə
də qlobal maliyyə arxitekturasının
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tərkib hissəsi olan digər qurumla
rın islahatı məsələsi artıq uzun il
lərdir müzakirə mövzusudur. BVFdə səs və kvotaların tərəfsiz və bə
rabər bölgüsünü tələb edən inkişaf
etməkdə olan dövlətlər üçün bu,
prioritet mövzulardan biridir. Sö
zügedən məsələnin hələ uzun
müddət həllini tapmayacağı qə
naətində olan ekspertlər problemin
yuxarıda qeyd olunan şəkildə tən
zimlənməsinin fondun legitimliyi
ni artırması üçün də faydalı olaca
ğını hesab edirlər. Lakin Antalya
sammitində də məsələyə dair
konkret qərara gəlmək yenə də
mümkün olmadı.

İqlim dəyişikliyi
“Böyük iyirmiliy”in toplantıları
iqlim məsələləri ilə əlaqədar xüsu
si danışıqlar meydanı sayılmasa
da, ekspertlər iqlim dəyişikliyi ilə
bağlı müzakirələri sammitin iqtisa
diyyatdan kənar ən vacib məsələlə
rindən biri kimi qeyd edirlər. Am
ma tərəflər hər hansı konkret və
yeni razılığa gəlmədilər və liderlər
zərərli tullantıların həcminin azal
dılmasının vacibliyinə dair ümumi
açıqlamalarla kifayətləndilər. Bir
sıra təhlilçilər bəzi inkişaf etməkdə
olan dövlətlərin hələ də “iqlim də
yişikliyi ilə mübarizə” təşəbbüslə
rini inkişaf etmiş dövlətlərin onla
rın iqtisadi inkişafına müəyyən
məhdudiyyət qoymaq niyyəti kimi
yanaşdıqlarını bildirirlər.

Ukraynadakı vəziyyətin
müzakirəsi, Rusiyaya qarşı
sanksiyaların uzadılması
Ukraynada mövcud vəziyyət,
Minsk razılaşmaları üzrə proses
beynəlxalq gündəlikdən çıxmasa
da, məlum səbəblərdən   bir qədər
ikinci plana keçdi, amma ikitərəfli
görüşlərdə müzakirəyə çıxarılan

aparıcı mövzulardan oldu. Qərb
liderləri bir daha Ukraynanın ərazi
bütövlüyünə dəstəklərini bildirdi
lər, Krımın işğalı davam etdiyi
müddətdə sanksiyaların götürül
məyəcəyini, onların daha 6 ay uza
dılmasının qərara alındığını bəyan
etdilər.

Azərbaycanın uğurlu iştirakı
“Böyük iyirmiliy”in Antalya
sammitində Türkiyənin fəxri qo
naq qismində Azərbaycanı seçməsi
ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq
əlaqələrinin növbəti təsdiqi ilə ya
naşı, çox böyük uğur, Azərbaycan
həqiqətlərinin bir daha dünya bir
liyinə çatdırılması üçün gözəl für
sət oldu.
Xatırladaq ki, Azərbaycan “Bö
yük iyirmiliy”in 2012-ci il fevralın
18-dən 20-dək Meksikanın Los-Ka
bos şəhərində keçirilən sammitinə
də dəvət almışdı. O vaxt həmin
toplantıda “Böyük iyirmilik” üzv
lərindən başqa 10 dövlət, keçmiş
sovet respublikaları arasından isə
yalnız Azərbaycan iştirak etmişdi.
Azərbaycan “G-20”-nin üzvü ol
masa da, dövlətimiz iqtisadi po
tensiala malik ölkə və sabitlik ada
sı kimi Qərbin, ümumiyyətlə, dün
yanın diqqət mərkəzindədir və
etibarlı tərəfdaş kimi regionla ya
naşı, dünya iqtisadiyyatına da bö
yük töhfələr verir.
Prezident İlham Əliyev konkret
faktlara və rəqəmlərə istinad edə
rək ölkəmizin son illərdə əldə etdi
yi uğurları, dövlətimizin yerləşdiyi
region qarşısında duran çağırış və
problemləri sammit iştirakçılarının
diqqətinə çatdırdı. Azərbaycan
Prezidenti bu yüksək tribunadan
istifadə edərək, Dağlıq Qarabağ
problemi ilə bağlı gerçək vəziyyəti,
erməni terrorizmindən, işğalından
əziyyət çəkən bir ölkəni təmsil

edən dövlət başçısı olaraq əsaslı ar
qumentləri ilə bir daha Ermənistan
hakimiyyətinin əsl mahiyyətini
dünya liderlərinin diqqətinə çat
dırdı.
Dünyanın gözü qarşısında er
məni terrorunun acı nəticələri ilə
üzləşmiş dövlətimiz bəşəriyyəti
cənginə alan terror təhlükəsinin
doğura biləcəyi təhdidləri görür və
onunla mübarizədə beynəlxalq ic
timaiyyətə ötən illərdəki kimi öz
töhfəsini verməyə hazır olduğunu,
bu prosesə dəstəyini əsirgəməyə
cəyini bir daha bəyan edir.
Prezident çıxışı zamanı Azər
baycanın enerji siyasəti barədə da
nışdı, “Cənub qaz dəhlizi” layihə
sinin iqtisadi üstünlükləri ilə yana
şı, strateji və geosiyasi əhəmiyyəti
ni xüsusi qeyd etdi.   Sammitdə
Azərbaycanın bilavasitə iştirakı ilə
reallaşdırılan mühüm energetika
və digər layihələrin yalnız region
da deyil, dünya miqyasında da
mühüm əhəmiyyətə malik olduğu
vurğulandı.
Qeyd edək ki, “G-20”-nin üzvü

olan dövlət və hökumət başçıları
nın sammiti ilə bağlı xüsusi nəşrdə
Prezident İlham Əliyevin “Ümumi
strategiyanın formalaşdırılması”
adlı məqaləsi dərc olundu.
Antalya sammiti Azərbaycan
üçün təkcə siyasi və iqtisadi əmək
daşlıq baxımından faydalı olmadı.
Humanitar sahədə də dünya nə
həngləri ilə birgə keçirilən layihə
lərdə iştirak imkanı respublikamı
zın dünyada imicinin yüksəlməsi
nə müsbət təsir etdi. Bu baxımdan
Heydər Əliyev Fondunun prezi
denti, Azərbaycanın birinci xanımı
Mehriban Əliyevanın Antalya sam
miti çərçivəsində keçirilən huma
nitar tədbirlərdəki iştirakı səmərəli
nəticələri ilə öz töhfəsini vermiş ol
du.
Birmənalı demək olar ki, Azər
baycan “Böyük iyirmilik” ölkələri
nin mötəbər tədbirində layiqincə
təmsil edildi.

Nəticələr və gözləntilər
Antalya sammiti iki gün ərzində
müzakirə olunan əsas mövzuların

hamısının öz əksini tapdığı yekun
kommunikenin qəbul edilməsi ilə
yekunlaşdı. Sənədin tövsiyə xarak
teri daşımasına baxmayaraq, bir
çox təhlilçilər artıq bu sammiti dö
nüş toplantısı kimi şərh edirlər.
Hazırda dünyada baş verən pro
seslərin fonunda bu, kifayət qədər
əsaslı və təbii arqument hesab olu
na bilər.
“Böyük iyirmiliy”in növbəti gö
rüşü 2016-cı ildə Çində, 2017-ci il
də isə Almaniyada təşkil oluna
caq.
Sammitin nəticələrini qiymət
ləndirən bəzi analitiklər “G-20”nin əsas problemləri -  beynəlxalq
terrorizm və miqrasiya ilə bağlı
sualları cavabsız qoyduğunu hesab
edir, beynəlxalq güclərin növbətçi
bəyanatlarla ağrılı məsələlərin üs
tündən keçdiklərini bildirirlər. Səs
lənən tənqidi fikirlərə rəğmən de
mək lazımdır ki, artan qlobal çağı
rışlar şəraitində “G-20” inkişaf et
miş və inkişaf etməkdə olan döv
lətlər arasında vacib platforma ki
mi öz əhəmiyyətini saxlayır.
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Azərbaycan nümayəndə heyəti
beynəlxalq konfransda
Dekabrın 11-də Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun başçılığı ilə Azərbaycan
nümayəndə heyəti Türkmənistanın daimi bitərəfliyinin 20 illiyinə həsr edilmiş
“Bitərəflik siyasəti: sülh, təhlükəsizlik və inkişaf naminə beynəlxalq əməkdaşlıq”
adlı konfransda iştirak etmək üçün bu ölkənin paytaxtı Aşqabada səfər edib.
Səfər çərçivəsində konfrans işti
rakçıları əvvəlcə Aşqabaddakı “Bi
tərəflik” monumentini ziyarət
ediblər. Sonra Türkmənistan Prezi
denti Qurbanqulu Berdiməhəm
mədov ilə rəsmi şəxslərin salam
laşma mərasimi keçirilib.
Konfransda Türkmənistan Pre
zidenti çıxış edərək bildirib ki, ar
tıq 20 ildir ölkəsi bitərəf dövlət
statusunu saxlamaqla əmin-aman

22

Milli Məclis

lıq və inkişaf naminə beynəlxalq
əməkdaşlığa öz töhfəsini verir. O,
çıxışında bir çox ölkələrlə əmək
daşlığın müxtəlif cəhətlərinə toxu
nub, bitərəfliyin 20 illik yubileyinə
həsr olunan konfransa qatılan işti
rakçılara minnətdarlığını bildirib.
Tədbirdə çıxış edən Milli Məcli
sin Sədri Oqtay Əsədov Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin səmi
mi salamlarını və təbriklərini, eləcə

də Türkmənistan xalqına və dövlə
tinə ən xoş arzularını çatdırıb. Bildi
rilib ki, konfransda aparılan fikir
mübadiləsi və müzakirələr qardaş
Türkmənistanın son 20 ildə keçdiyi
inkişaf yoluna nəzərə salmağa im
kan verəcək və bitərəflik siyasəti
yolunda qazandığı təcrübəni dərin
dən öyrənməyə kömək göstərəcək.
Oqtay Əsədov vurğulayıb ki, bi
tərəflik statusu dövlətlərin uğurlu

müstəqil inkişafının təminatçısı və
səmərəli xarici siyasət modeli oldu
ğunu artıq sübuta yetirib. Bu statu
sun əsas prinsipləri onu beynəlxalq
təhlükəsizlik sisteminin mühüm
elementinə çevirib. Türkmənistan
dünyada yeganə dövlətdir ki, onun
bitərəflik statusu BMT Baş Məclisi
nin 1995-ci il 12 dekabr tarixli qət
naməsi ilə bəyənilib və təsdiq edi
lib. Bu tarixi seçim Türkmənistana
öz xarici siyasət strategiyasının əsas
məzmununu və istiqamətini müəy
yənləşdirməyə, xarici dövlətlər ilə
bərabərhüquqlu münasibətlər qur
mağa imkan verib. Türkmənistanın
bitərəflik potensialı bölgədə sülh
və sabitliyin qorunmasının, konst
ruktiv dialoq və tərəfdaşlığın təmin
edilməsinin ən vacib amillərindən
birini təşkil edir.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki,
Azərbaycan ilə Türkmənistan ara
sında münasibətlərin qədim və
zəngin tarixi var. Azərbaycan və
türkmən xalqlarını bir çox ortaq
dəyərlər birləşdirir. Bunlar ilk növ
bədə xalqlarımızın eyni köklərə
bağlı olmasıdır. Ötən əsrin sonla

rında Azərbaycan və Türkmənis
tan müstəqilliklərini bərpa etdik
dən sonra xalqlarımız arasında əla
qələrin möhkəmlənməsi və inkişaf
etməsi üçün tamamilə yeni şərait
yaranıb. Avropa ilə Asiyanın qovu
şuğunda yerləşən ölkələrimiz bu
gün müxtəlif sahələrdə səmərəli
əməkdaşlıq edirlər. Prezidentlər İl
ham Əliyev ilə Qurbanqulu Berdi
məhəmmədovun fəal siyasi təmas
ları Azərbaycan-Türkmənistan əla
qələrinin intensiv inkişafı üçün
möhkəm təməl rolunu oynayır. İki
ölkə arasında münasibətlərin inki
şafında parlamentlər də yaxından
iştirak edirlər.
Sədr daha sonra söyləyib ki, bi
zim ölkələrimiz bütün sahələrdə
çox böyük potensiala malikdirlər:
“Biz dünyanın iki böyük regionu
nu Xəzər dənizi vasitəsi ilə birləş
dirən bir məkanda yerləşirik. Bi
zim aramızda birlik və həmrəylik
nə qədər möhkəm, əməkdaşlıq və
tərəfdaşlıq nə qədər dərin olarsa,
bu regionlarda sülh, sabitlik və in
kişaf da o qədər möhkəm və da
vamlı olar”.

Çıxışının sonunda Oqtay Əsədov
Türkmənistan Prezidentini və türk
mən xalqını bir daha bitərəflik bay
ramı və yubileyi münasibətilə ürək
dən təbrik edib, onlara sülh, əminamanlıq və firavanlıq arzulayıb.
Digər çıxışlarda da vurğulanıb
ki, bitərəflik statusu beynəlxalq
maliyyə və sənaye qurumlarının
Türkmənistana etibarını və ölkə iq
tisadiyyatının xarici investisiyalar
üçün cəlbediciliyini artırıb. Zəngin
karbohidrogen ehtiyatlarından və
digər təbii sərvətlərindən səmərəli
istifadə olunması, qeyri-neft sekto
runun inkişaf etdirilməsi Türkmə
nistan əhalisinin firavan yaşayışını
və rifahını təmin edir.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədovun konfransda
iştirak edən nümayəndə heyətləri
nin başçıları ilə bir sıra görüşləri
olub. Tədbirlərdə Milli Məclis Apa
ratının rəhbəri Səfa Mirzəyev, Xa
rici İşlər nazirinin müavini Xələf
Xələfov və digər rəsmi şəxslər işti
rak ediblər.
Səfər dekabrın 12-də başa çatıb.
Milli Məclisin Mətbuat xidməti
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Azərbaycan parlament nümayəndə
heyəti TÜRKPA-nın tədbirlərində
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədovun rəhbərliyi ilə parlament nümayəndə heyəti
dekabrın 2-də Qazaxıstana səfər edib. Nümayəndə heyəti ölkənin paytaxtı
Astana şəhərində keçirilən Türkdilli Ölkələrin Parlament Assambleyası
Şurasının və təşkilatın növbəti 6-cı plenar iclaslarına qatılıb.
Nümayəndə heyətinin tərkibinə Mil
li Məclisin komitə sədri Əhliman Əmir
aslanov, deputatlardan Çingiz Qəniza
də, İlham Əliyev, Sədaqət Vəliyeva, Se
vinc Hüseynova, Cavanşir Feyziyev,
Cavanşir Paşazadə, parlament Aparatı
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nın rəhbəri Səfa Mirzəyev və digər rəs
mi şəxslər daxil idi.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Qazaxıstan Parla
ment Məclisinin Sədri Həbibulla Jaku
povla görüşüb. Görüşdə parlamentlər

arası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi,
habelə ölkələrimizin ticari-iqtisadi, mə
dəni-humanitar və digər sahələrdə
əməkdaşlığının genişləndirilməsi məsə
lələri müzakirə edilib. Söhbət zamanı
Həbibulla Jakupov Azərbaycanda par

TÜRKPA

lament seçkilərinin uğurla keçməsi,
həmçinin Milli Məclisin Sədri vəzifəsi
nə yenidən seçilməsi münasibətilə Oq
tay Əsədovu təbrik edib. O, TÜRKPAnın fəaliyyətinin səmərəliliyinin artırıl
masında və əldə etdiyi uğurlarda Azər
baycanın assambleyaya sədrliyini yük
sək qiymətləndirib. Qeyd edib ki,
TÜRKPA türkdilli ölkələr arasında dia
loq üçün mühüm platformadır və onun
nüfuzu getdikcə daha da artır.
Səfər zamanı Azərbaycan nümayən
də heyəti Türk Akademiyasında “Men
qi tas” (“Əbədi daş”) abidəsinin elmi
bərpasından sonrakı açılışında və “Bö
yük Çöldə dövlətçilik və parlamenta
rizm” mövzusunda keçirilən beynəlxalq
konfransda iştirak edib.
Tədbirdə çıxış edən Sədr Oqtay Əsə
dov Azərbaycan parlamenti adından iş
tirakçıları salamlayıb, konfransın işinə
uğurlar arzulayıb. Türk xalqlarının bə

şər sivilizasiyasının inkişafına dəyərli
töhfələr verdiyini bildirən Sədr Azər
baycan xalqının tarixi ərazilərində qə
dim dövrün Manna, Skif padşahlığı,

Atropatena, Albaniya, orta əsrlərin Şir
vanşahlar, Sacilər, Qaraqoyunlu, Ağqo
yunlu, Səfəvilər və digər dövlətlərinin
olduğunu bildirib.
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Oqtay Əsədov qeyd edib ki, XX yü
zilliyin əvvəllərində Azərbaycanda
cümhuriyyətin yaradılması ilə dövlətçi
lik potensialımız yenidən real şəkil alıb.
Elə həmin dövrdə -  1918-ci ildə Azər
baycanda müasir dövrün parlamenta
rizminə uyğun qanunverici orqan yara
dılıb. Cəmi 17 ay fəaliyyət göstərməsinə
baxmayaraq, bu parlament Azərbayca
nın gələcək həyatı üçün dəyərli işlər
görə bilib. Lakin Azərbaycan xalqının
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parlamentarizm ənənələrinin inkişafı
təkcə bu dövrlə məhdudlaşmır. Hələ
çar Rusiyası dövründə Dövlət Duması
na müxtəlif vaxtlarda 13 azərbaycanlı
deputat seçilib və onun fəaliyyətində
yaxından iştirak edib.
Milli Məclisin Sədri deyib ki, Azər
baycanın dövlətçilik və parlamentarizm
ənənələri sovet dövründə də inkişaf
edib, 1991-ci ildən isə yeni inkişafa qə
dəm qoyub. Xalqımızın Ümummilli li

deri Heydər Əliyevin yüksək xidmətləri
sayəsində qorunub saxlanılmış dövləti
miz bu gün Prezident İlham Əliyevin
rəhbərliyi ilə dinamik inkişaf edir və
müstəqillik yollarında inamlı addımlar
atır. Azərbaycan türk dünyasının bir
parçası olduğuna görə, onun tarixi də
şanlı türk tarixinin bir hissəsidir. Qardaş
türkdilli xalqlar yaşadıqları bölgələrin
hakim geosiyasi üzvü olaraq bir çox cə
hətdən oxşar və çətin yol keçiblər.
Bu gün dünyanın siyasi meydanın
da altı müstəqil türk dövlətinin olması
bizim gücümüzdür. Ortaq kökləri, ta
rixi və mədəniyyəti bölüşən türkdilli
xalqların sıx birləşməsi, əlbir hərəkət
etməsi tarixi zərurətdir. Türkdilli döv
lət başçılarının zirvə görüşlərinin keçi
rilməsi, Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurasının, Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının, TÜRK
SOY təşkilatının, Türk Akademiyası
nın və digər qurumların yaradılması
məhz bu zərurətdən irəli gəlir.
Səfər zamanı Müstəqillik Sarayında
Assambleya Şurasının iclası keçirilib.
TÜRKPA-nın fəaliyyətdə olan sədri Oq

tay Əsədov giriş nitqi ilə çıxış edərək
Azərbaycanın təşkilata sədrliyinin nəti
cələri haqqında məlumat verib, bu dövr
ərzində üzv ölkələrin parlamentləri ara
sında əlaqələrin inkişaf etdiyini deyib.
Sonra TÜRKPA sədrliyinin təhvil ve
rilməsi mərasimi keçirilib. Qazaxıstan
Parlament Məclisinin Sədri Həbibulla
Jakupov çıxış edərək Assambleya Şura
sının gündəliyini elan edib.
İclasda TÜRKPA Katibliyinin fəaliy
yəti, 2014-cü il üzrə büdcəsinin həyata
keçirilməsi ilə bağlı hesabatlar dinlənilib.
TÜRKPA Katibliyinin 2016-cı il üzrə
büdcəsi təsdiq edilib, komissiya katibi
vəzifələrinə namizədlər müəyyənləşib,
Astana Bəyannaməsinin layihə mətni
müzakirə olunub.
Tədbirdə TÜRKPA tarixində ilk dəfə
olaraq Oqtay Əsədov, Həbibulla Jaku
pov, Qırğızıstan parlamentinin Sədri
Asılbek Jeenbekov, Türkiyə Böyük Mil
lət Məclisinin Sədri İsmayıl Qəhrəman
türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlı
ğın möhkəmləndirilməsində göstərdik
ləri xidmətlərə görə TÜRKPA-nın me
dalları ilə təltif olunublar.
Səfər zamanı parlament nümayən
də heyəti TÜRKPA-nın 6-cı plenar icla
sında iştirak edib. Tədbirdə Milli Məc
lisin Sədri Oqtay Əsədov, Qazaxıstan

Parlament Məclisinin və TÜRKPA-nın
fəaliyyətdə olan sədri Həbibulla Jaku
pov, Qırğızıstan Joqorku Keneşinin
Sədri Asılbek Jeenbekov və Türkiyə
Böyük Millət Məclisinin Sədr müavini
Əhməd Aydın çıxış ediblər.
TÜRKPA-nın fəaliyyətinin diqqət
mərkəzində olduğu iclasda parlament
sədrləri assambleyanın gələcək fəaliyyə
ti barədə fikir mübadiləsi aparıblar.
İclasda Milli Məclisin Səhiyyə komi
təsinin sədri Əhliman Əmiraslanov ətraf
mühit və təbii ehtiyatlar komissiyasının
hesabat məruzəsi ilə çıxış edib. Türkiyə
də keçirilən prezident seçkilərinə dair
hesabatı deputat Sədaqət Vəliyeva, Qa
zaxıstanda keçirilən növbədənkənar
prezident seçkiləri ilə bağlı hesabatı Çin
giz Qənizadə, Qırğızıstanda keçirilən
parlament seçkiləri üzrə hesabatı Sevinc
Hüseynova, Azərbaycanda keçirilən
parlament seçkiləri ilə bağlı hesabatı isə
Qazaxıstan parlamentinin üzvü Serikjan
Kanayev təqdim ediblər.
TÜRKPA-nın sədri Qazaxıstan, Qırğı
zıstan, Azərbaycan və Türkiyənin aparı
cı ali məktəbləri arasında əməkdaşlığı
inkişaf etdirməyi, “EXPO-2017” sərgisi
çərçivəsində “Türk mədəniyyəti” festi
valını keçirməyi, ticari-iqtisadi sahədə
əməkdaşlığın və prioritet istiqamətlərin

möhkəmləndirilməsi üçün birgə investi
siya fondunun yaradılmasını, Xəzərin
tranzit potensialını artırmağı, yeni
infrastruktur layihələrini, logistika mər
kəzlərini inkişaf etdirməyi təklif edib.
Daha sonra plenar iclasda TÜRKPA
Katibliyinin 2016-cı il üçün maliyyə
büdcəsi və Astana Bəyannaməsi qəbul
edilib.
Bununla da TÜRKPA-nın 6-cı plenar
iclası işini yekunlaşdırıb. 7-ci plenar icla
sın 2016-cı ildə Qırğızıstanda keçirilməsi
qərara alınıb.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədovun Qırğızıstan Jo
qorku Keneşinin Sədri Asılbek Jeenbe
kovla görüşü olub. Görüşdə ölkələri
miz arasında dostluq əlaqələrinin qə
dim tarixi köklərə malik olduğu qeyd
edilib. Parlamentlərarası əlaqələrin bu
günkü vəziyyəti və inkişaf perspektiv
ləri, qanunvericilik sahəsində təcrübə
və informasiya mübadiləsi, iqtisadi, ti
carət, kənd təsərrüfatı, enerji, logistika
və digər sahələrdə əməkdaşlığın geniş
ləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir
mübadiləsi aparılıb.
Azərbaycan parlamentinin nümayən
də heyəti dekabrın 4-də vətənə qayıdıb.
Akif TƏVƏKKÜLOĞLU
Milli Məclisin mətbuat katibi
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Dekabrın 22-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə
səfərdə olan Əfqanıstan İslam
Respublikasının Prezidenti Mə
həmməd Əşrəf Qaninin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə gö
rüşdü.
Spiker ali qonağı səmimi salam
layaraq, bu cür görüşlərin ölkələ
rimiz arasında ənənəvi dostluq və
qardaşlıq münasibətlərinin, parla
mentlərarası əməkdaşlığın daha
da dərinləşməsi işinə xidmət etdi
yini söylədi.
Görüşdə ikitərəfli əlaqələrin in
kişafında parlamentlərarası əmək
daşlığın mühüm rol oynadığı
qeyd edildi.
Spiker Türkmənistan-Əfqanıs
tan-Pakistan-Hindistan qaz xətti
nin çəkilişi ilə bağlı razılığın əldə
olunmasını yüksək dəyərləndirdi.
Bildirildi ki, Azərbaycan Əfqanıs
tana tranzit yüklərin daşınmasın
da əhəmiyyətli rol oynayır. Ölkə
miz Bakı-Tbilisi-Ceyhan, BakıTbilisi-Ərzurum kimi neft və qaz
layihələrinin reallaşmasına nail
olmuş və Bakı-Tbilisi-Qars dəmir
yolu xəttinin çəkilişində fəal işti
rak edir.
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Sədr iqtisadi sahədə əlaqələri
mizi dərinləşdirmək üçün möv
cud olan imkanlardan söz açaraq,
Əfqanıstanda neft emalı zavodu
nun inşasında azərbaycanlı iş
adamlarının iştirakını təqdir etdi.
Spiker Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsinin həllində Əfqanıstanın öl
kəmizin ərazi bütövlüyünü dəs
təklədiyinə görə minnətdarlığını
ifadə edərək, əfqan xalqına sülh
və əmin-amanlıq arzuladı.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Əfqanıstan Prezidenti
Məhəmməd Əşrəf Qani müstəqil
lik illərində Azərbaycanın əldə et
diyi nailiyyətləri yüksək dəyərlən
dirdi. Siyasi və təhlükəsizlik sahə
lərində əməkdaşlığımızı təqdir
edən qonaq Azərbaycan sülhmə
ramlılarının Əfqanıstandakı fəaliy
yətinə görə Azərbaycan tərəfinə öz
təşəkkürünü çatdırdı.
Əfqanıstan Prezidenti əmək
daşlığın daha da dərinləşməsində
parlamentlərin roluna diqqət çə
kərək, nümayəndə heyətlərinin
qarşılıqlı səfərlərini və deputatla
rımızın nüfuzlu beynəlxalq qu
rumlarda səmərəli fəaliyyətini
əhəmiyyətli hesab etdi.

Dekabrın 21-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyə Res
publikası Böyük Millət Məclisinin
Sədri İsmail Kahramanın başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş
dü.
Sədr İsmail Kahramanı 27-ci ça
ğırış Türkiyə Böyük Millət Məclisi
nin Sədri seçilməsi münasibətilə
təbrik etdi. O, qarşıdakı illərdə də
parlamentlərimiz arasındakı mü
nasibətlərin yüksələn  xətlə inkişaf
edəcəyinə inamını vurğuladı.
Oqtay Əsədov noyabrın 1-də
həm Azərbaycanda, həm də Türki
yədə   keçirilən seçkilərdən sonra
formalaşmış parlamentlərin sədr
lərinin qısa zaman kəsiyində gö
rüşlərini önəmli hesab etdi.
Spiker əlaqələrimizin keyfiyyət
cə yeni səviyyəyə yüksəlməsində
dövlət başçılarının görüşlərini və
aparılan danışıqların əhəmiyyətini
xüsusi vurğuladı. Bildirildi ki, bu
gün Azərbaycan-Türkiyə münasi
bətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyə
sindədir.
Parlamentlər arasında əlaqələri
miz də təqdirəlayiqdir. Deputatla

rımız nüfuzlu beynəlxalq qurum
larda prinsipial məsələlərdə eyni
mövqedən çıxış edirlər.
Sədr regionda yaranmış son və
ziyyətlə əlaqədar Rusiya ilə Türki
yə arasında münasibətlərin tezliklə
normallaşacağına inamını ifadə et
di. Bunun üçün Azərbaycan tərəfi
nin hər cür köməklik etməyə hazır
olduğunu söylədi.
Sədr Dağlıq Qarabağ münaqişə
sinin həllində Türkiyənin tutduğu
prinsipial mövqeyə görə bir daha
minnətdarlığını bildirdi.
Türkiyə Böyük Millət Məclisinin
Sədri İsmail Kahraman TürkiyəAzərbaycan münasibətlərinin bu
günkü vəziyyəti və gələcək inkişaf
perspektivlərindən danışaraq, nü
mayəndə heyətlərimizin beynəl
xalq qurumlarda da strateji tərəf
daş kimi ortaq mövqedən çıxış et
mələrini  yüksək dəyərləndirdi.
Bildirildi ki, bu günədək Türkiyə
şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatı
na 15 milyard ABŞ dolları həcmində
investisiya qoymuş, Azərbaycan isə
öz növbəsində 9 milyard ABŞ dolla
rı həcmində Türkiyə iqtisadiyyatına
yatırımlar etmişdir. Hər iki ölkə re
gionda qlobal enerji və nəqliyyat la
yihələrinin reallaşmasında fəal işti
rak edir. Bakı-Tbilisi-Qars dəmiryo
lu xəttinin tezliklə işə düşməsi isə
dünyanın bu bölgəyə marağını və
diqqətini daha da artıracaqdır.
Qonaq Dağlıq Qarabağ münaqi
şəsinin həllində Türkiyənin hər za
man Azərbaycanın yanında oldu
ğunu bildirdi.

Dekabrın 2-də Milli Məclis Səd
rinin birinci müavini, Müdafiə,
təhlükəsizlik və korrupsiya ilə mü
barizə komitəsinin sədri Ziyafət
Əsgərov ölkəmizdə səfərdə olan
Ukrayna Prezidenti Administrasi
yasının başçısı Boris Lojkinin rəh
bərlik etdiyi nümayəndə heyəti ilə
görüşdü.

Ziyafət Əsgərov qonaqları sa
lamlayaraq bildirdi ki, ölkələrimiz
arasındakı dostluq əlaqələri qədim
tarixi köklərə malikdir. Müstəqillik
əldə etdikdən sonra əlaqələrimiz
keyfiyyətcə yeni səviyyəyə yüksəl
mişdir. Münasibətlərimizin dərin
ləşməsi ümumi məqsədlərə xidmət
edir.
Söhbətdə vitse-spiker vurğuladı
ki, hər iki ölkənin parlamentləri
dövlətlərarası münasibətlərin inki
şafında əhəmiyyətli rol oynayır.
Deputatlarımız nüfuzlu beynəlxalq
qurumlarda səmərəli əməkdaşlıq
edirlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsin
dən söz açan Ziyafət Əsgərov Azər
baycanın problemin sülh yolu ilə,
beynəlxalq hüquq normaları çərçi
vəsində həllinə çalışdığını vurğu
ladı. O, bu məsələdə Ukraynanın
ölkəmizin ədalətli mövqeyini dəs
təklədiyinə görə təşəkkürünü bil
dirdi.
Boris Lojkin dedi ki, qarşılıqlı
səfərlər münasibətlərimizin hərtə
rəfli inkişafında mühüm rol oyna
yır. O, Hökumətlərarası Komissi
yanın fəaliyyətinin gücləndirilmə
sinin əməkdaşlığımızın dərinləş

məsində mühüm rol oynayacağına
inamını söylədi.
Qonaq bu yaxınlarda ölkəsinin
BMT Təhlükəsizlik Şurasına qeyridaimi üzv seçilməsi məsələsində
Azərbaycanın göstərdiyi dəstəyi
yüksək dəyərləndirdi. O, Dağlıq
Qarabağ probleminin həllində öl
kəsinin Azərbaycanın ərazi bütöv
lüyünü birmənalı şəkildə dəstəklə
diyini xüsusi vurğuladı.

Noyabrın 27-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyənin
Xarici İşlər naziri Mövlud Çavuş
oğlunun başçılıq etdiyi nümayən
də heyətini qəbul etdi.
Spiker qonağı səmimi salamla
yaraq, ölkələrimiz arasında əlaqə
lərin yüksək səviyyədə olduğunu
xüsusi vurğuladı. Sədr noyabrın
1-də Türkiyədə keçirilmiş parla
ment seçkilərində Ədalət və İnki
şaf Partiyasının uğur qazanması
münasibətilə qonağı təbrik etdi,
ona Türkiyənin 64-cü hökuməti
nin Xarici İşlər naziri vəzifəsində
gələcək fəaliyyətində uğurlar ar
zuladı.
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Sədr dövlətlərarası münasibətlə
rimizin inkişafında ölkə başçıları
nın qarşılıqlı səfərlərinin və mütə
madi görüşlərinin əhəmiyyətli rol
oynadığına diqqət çəkdi.
Spiker parlamentlər səviyyəsin
də münasibətlərimizin bundan
sonra da yüksələn xətlə inkişaf
edəcəyinə əminliyini söylədi.
Söhbətdə Türkiyə sərhədində
Rusiyaya məxsus təyyarənin vu
rulması ilə əlaqədar məsələyə to
xunan Sədr bu problemin tezliklə
həllinə inamını ifadə etdi. Bildirildi
ki, həm Rusiya, həm də Türkiyə ilə
dostluq və möhkəm əlaqələrə ma
lik Azərbaycan bu iki ölkə arasın
dakı gərginliyin qısa zamanda ara
dan qalxmasında maraqlıdır.
Mövlud Çavuşoğlu ölkəsinin
Xarici İşlər naziri kimi ilk səfərini
Azərbaycana etməsindən qürur
duyduğunu söylədi. Bildirildi ki,
Türkiyə həmişə Azərbaycanı özü
nə dost və qardaş ölkə bilmiş, bun
dan sonra da belə olacaqdır.
Qonaq noyabrın 1-də Azərbay
canda keçirilmiş parlament seçki
lərində Yeni Azərbaycan Partiyası
nın uğur qazanması və cənab Oq
tay Əsədovun yenidən parlamentə
Sədr seçilməsi münasibətilə öz xoş
arzularını çatdırdı. Bildirildi ki,
Türkiyə Böyük Millət Məclisi ilə
Azərbaycan parlamenti arasındakı
əlaqələr həmişə yüksək səviyyədə
olmuşdur.
Söhbətdə parlamentlərarası əla
qələrin gələcək inkişaf perspektiv
ləri, bölgədəki ictimai-siyasi vəziy
yət, regional münaqişələrin aradan
qaldırılması, terrorizmə qarşı mü
barizə və digər məsələlər ətrafında
fikir mübadiləsi aparıldı.

Oktyabrın 29-da Milli Məclisin
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Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə ke
çiriləcək seçkiləri müşahidə etmək
üçün Azərbaycanda səfərdə olan
Avstraliya İttifaqı Parlamentinin
nümayəndə heyətini qəbul etdi.
Sədr qonaqları səmimi salamla
yaraq bildirdi ki, ölkəmiz Avstrali
ya ilə münasibətləri inkişaf etdir
məkdə maraqlıdır. Əməkdaşlığı
genişləndirmək üçün potensial im
kanlar mövcuddur.
Spiker Avstraliya nümayəndə
heyətinin bu səfərini müsbət də
yərləndirərək, parlamentlər səviy
yəsində əlaqələrimizin bundan
sonra da inkişaf edəcəyinə inamını
bildirdi.
Sədr iqtisadi sahədə də əmək
daşlığımızı dərinləşdirmək üçün
geniş imkanlar olduğunu dedi. O,
Avstraliya şirkətlərinin Azərbay
canda fəaliyyətini təqdir etdi. Bil
dirildi ki, I Avropa Oyunları ərəfə
sində infrastruktur layihələrinin
reallaşmasında və TANAP qaz la
yihəsi çərçivəsində işlərin görül
məsində Avstraliya şirkətləri təm
sil olunmuşlar. Spiker Azərbay
canda əlverişli investisiya mühiti
olduğunu qeyd edərək, bu gün
müstəqil Azərbaycanın həm də in
vestisiya yatıran dövlətə çevrildiyi
ni söylədi. Bildirildi ki, Avstraliya
nın qiymətli kağızlar bazarına
Azərbaycan tərəfindən 600 milyon
Avstraliya dolları həcmində sər
mayə qoyulmuşdur.
Luke Simpkins səfər çərçivəsin
də keçirdiyi görüşlərdən məmnun
qaldıqlarını söylədi. Qeyd edildi
ki, Avstraliya Qafqazın bu bölgəsi
ilə əlaqələrin inkişafına böyük ma
raq göstərir. Səfərdə məqsəd no
yabrın 1-də keçiriləcək parlament
seçkilərini müşahidə etmək və
Azərbaycan həqiqətlərini Avstrali
ya ictimaiyyətinə çatdırmaqdan
ibarətdir.

Oktyabrın 27-də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Yaponiyanın
İqtisadi Dirçəliş, Sosial Müdafiə və
Vergilərin Ümumi İslahatı üzrə na
ziri, İqtisadi və Maliyyə Siyasəti
üzrə Dövlət naziri, Azərbaycanla
parlamentlərarası dostluq liqasının  
sədri Akira Amarinin başçılıq etdi
yi nümayəndə heyətini qəbul etdi.
Sədr qonağı salamlayaraq Azər
baycanla Yaponiyanın dost və tə
rəfdaş ölkələr olduğunu vurğula
dı. Qeyd edildi ki, azərbaycanlıla
rın Yaponiya dövlətinə və xalqına
böyük rəğbəti vardır. Əlaqələrimi
zin inkişafında yüksək səviyyəli
nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı
səfərləri əhəmiyyətli rol oynayır.
Bu günədək ölkələrimiz arasında
26 sənəd imzalanmış, 23 sənəd isə
baxılmaq üzrədir. Ümid edirik ki,
gələcəkdə bu rəqəm artaraq, ikitə
rəfli münasibətlərimizin daha daya
naqlı hüquqi bazasını yaratmış ola
caqdır.
Siyasi əlaqələrimizin yüksək sə
viyyədə olması iqtisadi münasibət
lərimizə də öz müsbət təsirini göstə
rir. Ötən il ölkələrimiz arasında tica
rət dövriyyəsi 240 milyon ABŞ dol
ları həcmində olmuşdur. Cari ilin 8
ayı ərzində isə bu rəqəm 370 milyo
nu keçmişdir. Azərbaycanda Yapo
niya şirkətləri müvəffəqiyyətlə
fəaliyyət göstərirlər.
Sədr Azərbaycanın TRASEKA la
yihəsi çərçivəsində Qədim İpək Yo
lunun bərpasında fəal iştirak etdiyi
nə diqqət çəkərək, Bakı-Tbilisi-Qars
dəmiryolu xəttinin əhəmiyyətini
vurğuladı. Ölkəmizin TANAP və
TAP kimi qaz layihələrinin reallaş
masına hazırlaşdığını qeyd etdi.
Söhbətdə spiker dövlətlərarası
münasibətlərin daha da dərinləşmə

sində parlamentlərin mühüm rol oy
nadığını dedi. O, qonağın YaponiyaAzərbaycan parlamentlərarası dost
luq liqasına rəhbərlik etdiyini vur
ğulayaraq, liqanın bütün üzvlərini
ölkəmizə səfərə dəvət etdi, o cümlə
dən Yaponiya parlamentinin hər iki
palatasının sədrini Bakıda görmək
dən məmnun olacağını  söylədi.
Spiker görüşdə Dağlıq Qarabağ
problemindən söz açaraq, münaqi
şənin həllində beynəlxalq birliyin
qətiyyət göstərməsinin vacibliyini
vurğuladı. Qeyd edildi ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasında Yaponiya
kimi dövlətlərin təmsil olunması
regional münaqişələrin həllinə öz
müsbət təsirini göstərərdi.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Akira Amari Azərbay
cana ilk dəfə 11 il əvvəl səfər etdi
yini, bu müddət ərzində   Bakının
tanınmaz dərəcədə dəyişdiyini xü
susi vurğuladı. Bildirildi ki, Yapo
niya Azərbaycanla təkcə neft-qaz
sahələrində deyil, qeyri-neft sekto
runda da əməkdaşlığı genişləndir
mək niyyətindədir.
Qonaq Yaponiya parlamentində
Azərbaycanla dostluq liqasının
rəhbəri kimi parlamentlərarası əla
qələrin inkişafına böyük önəm ver
diyini dedi. O, Dağlıq Qarabağ
problemi ilə əlaqədar münaqişənin
aradan qaldırılması üçün beynəl
xalq hüquq normaları çərçivəsində
Minsk qrupu tərəfindən səylərin
artırılmasının zəruriliyini söylədi.

Oktyabrın 19-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə sə
fərdə olan Gürcüstanın Baş naziri
nin müavini, Xarici İşlər naziri
Giorgi Kvirikaşvilini qəbul etdi.
Sədr qonağı salamlayaraq bildir
di ki, Azərbaycan-Gürcüstan müna
sibətlərinin qədim tarixi kökləri var
dır və ölkələrimiz müstəqillik əldə
etdikdən sonra əlaqələrimiz strateji
tərəfdaşlıq xarakteri almışdır.

Bugünədək ölkələrimiz arasında
107 sənəd imzalanmışdır. İqtisadi
sahədəki əməkdaşlığımız, irimiq
yaslı layihələrin həyata keçirilmə
sindəki birgə fəaliyyətimiz həqiqə
tən təqdirəlayiqdir. Biz Gürcüstanla
həyatın müxtəlif sahələrində, o cüm
lədən parlamentlər səviyyəsində
gələcəkdə də əlaqələrimizi inkişaf
etdirmək niyyətindəyik.
Səmimi qəbul üçün minnətdarlı
ğını bildirən Giorgi Kvirikaşvili
ölkəmizə səfərindən və burada ke
çirdiyi görüşlərdən məmnun qal
dığını bildirdi. Qeyd edildi ki, tari
xən möhkəm təməllər üzərində
qurulmuş əlaqələrimiz   günbəgün
inkişaf etməkdədir.

Oktyabrın 6-da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyə Res
publikası Baş Qərargah rəisi, ordu
generalı Hulusi Akarın başçılıq etdi
yi nümayəndə heyətini qəbul etdi.
Sədr qonaqları salamlayaraq bil
dirdi ki, əsrlər boyu azərbaycanlı
larla türklər   bir-birinə dayaq ol
muşlar. Azərbaycan-Türkiyə dost
luğu sarsılmaz və əbədidir. Təqdirə
layiq haldır ki, biz bütün məsələləri  
məhz dostluq şəraitində müzakirə
edirik. Xalqlarımızın bir-birinə olan
duyğuları və qarşılıqlı dəstəyi gü
nün reallığıdır. Bu dəstək, demək
olar ki, bütün məsələlərdə hiss olu

nur və regional problemlərin həllinə
də öz müsbət təsirini göstərir.
Spiker əlaqələrimizin daha da də
rinləşməsində dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərlərinin və mütəmadi
görüşlərinin rolunu xüsusi vurğula
dı. Qeyd edildi ki, bu günədək ölkə
lərimiz arasında 200-dən artıq sənəd
imzalanmış, 27-si üzərində isə iş da
vam etdirilir.
Sədr Azərbaycan-Türkiyə birgə
hərbi təlimlərinin keçirilməsinin
əhəmiyyətli olduğunu söylədi. Bil
dirildi ki, bu sahədə əməkdaşlıq
bölgədə tarazlığın qorunmasına və
əmin-amanlığın yaranmasına xid
mət edir.
Görüşdə spiker iqtisadi sahədə
də böyük nailiyyətlər əldə edildiyi
nə diqqət çəkdi. Bildirildi ki, bu gün
Azərbaycanda 2400-dən çox Türki
yə şirkəti,   qardaş ölkədə isə 1300dən artıq Azərbaycan şirkəti fəaliy
yət göstərir. Qarşılıqlı sərmayələrin
miqdarı milyard dollarlarla ölçülür.
Biz   gələcəkdə bu göstəricini daha
da artırmaq niyyətindəyik.
Türkiyə Respublikası Baş Qərar
gah rəisi, ordu generalı Hulusi Akar
Türkiyə-Azərbaycan əlaqələrinin
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yük
səlməsinin xalqlarımızın ümumi mə
nafelərinə xidmət etdiyini vurğuladı.
Bildirildi ki,  birgə hərbi təlimlər və
bu sahədə əməkdaşlığın davam etdi
rilməsi regiondakı mürəkkəb proses
lər fonunda günün tələbidir.
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İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasının
vitse-prezidenti, akademik

Azərbaycan xalqının Ümummilli
lideri Heydər Əliyev fəaliyyətinin
bütün dövrlərində ölkənin inkişafın
da elm amilinə, ziyalı amilinə dövlət
siyasətinin ana müddəaları kimi yük
sək dəyər vermiş, bu istiqamətdəki
inkişafı cəmiyyətin diqqət mərkəzinə
çəkmişdir. Ulu öndər Azərbaycanda
elmin inkişafını dövlət siyasəti səviy
yəsinə qaldıran və həmin siyasəti ar
dıcıl olaraq qətiyyətlə həyata keçirən
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Elm həmişə dövrün, zamanın böyük çağırış
larının işığında inkişaf etmiş, cəmiyyətin,
insanlığın gələcəyə doğru hərəkatının önün
də getmişdir. Bu, tarix boyu bütün dövrlər
də belə olsa da, XX əsrdən etibarən elm fak
toru, elmi-texniki düşüncənin inkişaf etdiril
məsi məsələsi daha mühüm amilə çevril
mişdir. Ona görə də son yüzillikdə dövlətlə
rin inkişaf strategiyasında elmə dair müd
dəalar ön sıraya çəkilmiş, bu istiqamətdə
daha çox tərəqqi edən ölkələr dünya miqya
sında əsas söz sahibinə çevrilmişlər.

görkəmli dövlət xadimi olmuşdur.
Məhz bu zəmində XX əsrin 70-80-ci
illərində və dövlət müstəqilliyi döv
rünün başlanğıc mərhələsində Azər
baycan cəmiyyəti zamanın meydana
çıxardığı maneələri aşa bilmiş, çətin
prosesləri adlayaraq irəliyə doğru in
kişaf etmişdir.
Azərbaycan Elmlər Akademiyası
da XX əsrdə özünün ən yüksək inki
şaf mərhələsinə görkəmli dövlət xa

dimi Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikasına rəhbərlik etdiyi
dövrdə çatmışdır. Müstəqillik döv
rünün başlanğıc illərində də Ulu
öndər Azərbaycan cəmiyyətində zi
yalı faktorunu yenidən ön mövqeyə
çəkmişdir. Heydər Əliyevin bu isti
qamətdə atdığı addımlar ilk növbə
də ölkəmizdə ziyalı mühitinin qoru
nub saxlanılmasına və möhkəmlən
dirilməsinə, cəmiyyətin yenidən

qurularaq inkişaf etdirilməsinə xid
mət etmişdir.
Məlum olduğu kimi, məhz Azər
baycan tarixinin həmin məsuliyyətli
dövründə -  1992-ci ildə o zamankı
iqtidar dövründə Azərbaycan Elmlər
Akademiyası ləğv edilmək təhlükəsi
ilə üzləşmişdi. Bu mənada 1993-cü il
sentyabrın 21-də Azərbaycan Elmlər
Akademiyasında ölkəmizin ziyalıları
ilə keçirdiyi tarixi görüşündə Heydər
Əliyevin bəyan etdiyi qəti mövqe
Elmlər Akademiyasının xilas edilmə
sində, qorunub saxlanmasında həlle
dici rol oynamışdır: “Mənə sədalar
gəlir ki, Elmlər Akademiyasını, insti
tutları dağıtmaq istəyirlər, elm ocaq
larına biganə münasibət var. Biz bun
ların hamısına son qoyacağıq. Hansı
iqtisadiyyat olursa-olsun, elm inkişaf
etməlidir. Elmlər Akademiyası Azər
baycan xalqının tarixi nailiyyətidir”.
Heydər Əliyevin 2003-cü il yanva
rın 4-də imzaladığı “Azərbaycan Mil
li Elmlər Akademiyasının statusu

haqqında” Fərmanda ifadə olunan
format XXI əsrin müasir tipli və möh
kəm əsaslara malik akademiyasının
nümunəsidir. Fərmana əsasən post
sovet məkanındakı akademiyalar
arasında ilk dəfə olaraq Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyası “ali dövlət
elmi təşkilatı” statusu qazanmışdır.
Müstəqillik dövründə Azərbaycan
Respublikasında cəmiyyət həyatının
bütün sahələrində olduğu kimi, elm
üzrə də dövlət siyasəti yaradıcı şəkil
də davam etdirilmişdir. Zamanın
meydana çıxardığı çağırışlara uyğun
olaraq yeni hədəflərin müəyyən edil
məsi və həyata keçirilməsi ölkəmizdə
bütövlükdə elmin, o cümlədən də
Elmlər Akademiyasının inkişafında
müasir mərhələni formalaşdırmışdır.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyevin apardığı
məqsədyönlü elm siyasəti elmi ənə
nələrin qorunub saxlanılmasına və
müasirlik əsasında yaradıcılıqla in
kişaf etdirilməsinə təminat verir.

Yeni tarixi mərhələdə Azərbaycan
Milli Elmlər Akademiyasına ölkə
rəhbərinin imzaladığı sərəncamlar
da “fundamental və tətbiqi elmin
mərkəzi”, “elmi-intellektual poten
sialın milli sərvət kimi formalaşdı
rılmasında, elmin strateji istiqamət
lərinin müəyyənləşdirilməsi və ...
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlan
masında ...müstəsna rolu olan” əsas
elmi qurum kimi xüsusi əhəmiyyət
verilir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akade
miyasına Prezident İlham Əliyevin
baxışında elmin ölkənin sosial-iqtisa
di tərəqqisində və xalqın mədəni-mə
nəvi təkamülündə daha yaxından iş
tirakının təmin edilməsi əsas prinsip
kimi qəbul edilir. Bu, real olaraq elmə
münasibətdə XXI əsrin, ən çox isə
Azərbaycanın müstəqillik dövrü real
lıqlarının irəli sürdüyü çağırışdır. Bu
isə o deməkdir ki, “ali dövlət elmi
təşkilatı” səviyyəsinə qaldırılmış aka
demiya mənsub olduğu xalqın və
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təmsil etdiyi ölkənin müasir inkişa
fında daha fəal iştirak etməlidir.
Ölkə başçısı Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasındakı görüşlə
rində ardıcıl olaraq Azərbaycan cə
miyyətinin inkişafında elmin rolu
nun və iştirakının artırılmasını, ge
nişləndirilməsi vəzifələrinin həyata
keçirilməsini zəruri şərtlərdən biri ki
mi irəli sürmüşdür. Prezident İlham
Əliyev 2011-ci il aprelin 26-da AMEAnın ümumi yığıncağında iştirak edər
kən alimlər qarşısındakı nitqində el
min yeni cəmiyyət quruculuğundakı
roluna daha ciddi əhəmiyyət verdiyi
ni bəyan edərək, “müasir dövlətin
qurulması elmin inkişafı olmadan
mümkün deyildir”, -  qənaətində ol
duğunu bildirmişdir.
Akademiyanın 2005-ci il dekabrın
13-də keçirilmiş 60 illik yubiley məra
simində Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin dərin məz
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 unlu nitqində elmin cəmiyyət qu
m
ruculuğunda, sosial-iqtisadi inkişaf
da yaxından iştirakının zəruriliyi aşa
ğıdakı kimi qabarıq şəkildə ifadə
olunmuşdur: “Müxtəlif ölkələrin tari
xinə, keçmişinə, təcrübəsinə nəzər
salsaq görürük ki, ölkənin inkişafını,
potensialını elmin inkişafı müəyyən
edir. Nə təbii ehtiyatlar, nə coğrafi
vəziyyət yox, məhz intellektual po
tensial, məhz elmin səviyyəsi o ölkə
lərin tərəqqisini müəyyən edir və öl
kəni inkişaf etmiş ölkəyə çevirir”.
Göründüyü kimi, Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin elmin cəmiyyət quruculu
ğunda, ölkəmizin dinamik inkişafın
da daha fəal, əsaslı şəkildə inkişafı
strategiyası genişlənməkdə və dərin
ləşməkdə davam etməkdədir. Dövlət
başçısının bu mövqeyi ölkəmizin elm
siyasətinin konseptual əsaslarından
birinə çevrilmişdir. İlham Əliyevin

2015-ci il noyabrın 9-da AMEA-nın
70 illik yubiley mərasimində səslən
dirdiyi aşağıdakı fikirlər dövlət rəh
bəri tərəfindən həmin istiqamətdə
aparılan davamlı siyasətin ümumi
ləşmiş ifadəsidir: “Mən çox istəyirəm
ki, Azərbaycan alimləri gələcəkdə də
ölkəmizin hərtərəfli inkişafında daha
fəal rol oynasınlar. Çünki ölkəmizin
gələcəyi elmi potensialın səviyyəsi ilə
bilavasitə bağlıdır. ...Bu gün yeni tex
nologiyalar əsridir. O ölkələr ki bu
texnologiyaların sahibidir, əlbəttə,
onlar dünya miqyasında öz maraqla
rını daha böyük dərəcədə müdafiə
edə bilirlər. Azərbaycan da o ölkələ
rin sırasında olmalıdır. Bu gün biz
çalışırıq ki, həyatımızın müxtəlif isti
qamətlərində ən müasir texnologiya
lar Azərbaycana gətirilsin, tətbiq edil
sin və bizim alimlərimiz də gələcəkdə
öz işlərini bu texnologiyalar əsasında
daha səmərə ilə qura bilsinlər”.

AMEA-nın 70 illik yubileyində cə
nab Prezidentin yeni dövrdə davamlı
və dayanıqlı inkişafın elmi əsaslar üz
rə qurulması haqqındakı fikirləri öl
kəmizin elm siyasətinin yeni çağırış
ların işığında cəmiyyət quruculuğu
na doğru inkişafda daha üstün möv
qeyə çıxmasını şərtləndirir. İqtisadiy
y
 atın yeni modelinin işlənib hazırlan
m
 asında dövlət qurumları ilə yanaşı,
alimlərin də fəal iştirakı tələbi müasir
inkişafın elmi əsaslarının zəruriliyini
diqqət mərkəzinə çəkir. Dövlət rəh
bərinin əsas tələbi bundan ibarətdir
ki, düşünülmüş elmi əsaslar inkişaf
etməkdə olan ölkə iqtisadiyyatının
yüksək templərini təmin etməli, daxi
li resurslardan maksimum istifadə
nin imkanlarını üzə çıxarmalı, iqtisa
diyyatın uzunömürlülüyünə şərait
yaratmalıdır. Bu, Azərbaycanın hu
manitar və ictimai elmlərinin, sosialiqtisadi siyasətlə məşğul olan elm sa
hələrinin qarşısında məsuliyyətli və
zifələr qoyur. Biz artıq yaxşı başa
düşürük ki, akademik elm göstərilən
səviyyədə cəmiyyət quruculuğuna

xidmət etmək üçün fundamental ya
naşmalarla yanaşı, praktik proqnoz
laşdırma üsullarına da diqqət yetir
məli, prosesləri izləməklə yox, inkişa
fın məsuliyyətli iştirakçısı olmaqla
irəli baxmağı bacarmalıdır. Şəhərsal
mada yeni çağırışlara, sənayeləşmə
də müasirləşmə və modernləşmə ba
xımından yeni hədəflərə, aqrar sek
torda elmi yanaşmalara, müasir tex
nologiyaların tətbiqinə dair irəli sü
rülən tələblər ölkəmizdə “işlərin elmi
əsaslar üzərində qurulması” prinsipi
nin əhatə dairəsinin genişliyini təsəv
vür etməyə imkan verir.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin nitqində deyildiyi kimi, el
mimiz yeni tarixi mərhələnin hadisə
və proseslərinə “müasirlik, dinamik
inkişaf və texnologiyaların tətbiqi”
baxımından kompleks yanaşma isti
qamətində inkişaf etməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyev Milli Elmlər
Akademiyasının 70 illik yubileyində
ki nitqində humanitar və ictimai elm
sahələrinin inkişafımızın müasir tari

 i mərhələsinin çağırışlarının əks-sə
x
dası olaraq yeni hədəflərə doğru tək
milləşdirilməsi, müasirləşməsi tələ
bini irəli sürmüşdür. Bu baxımdan
Prezidentin yubiley nitqi əslində el
min keçilmiş yolunun, böyük ənənə
lərinin qiymətləndirilməsi zəminin
də həm də yeni inkişaf istiqamətləri
nin və daha mühüm vəzifələrin
müəyyən olunmasına işıq salır. Bu
gün demoqrafik vəziyyətin yenidən
öyrənilib dəyərləndirilməsi ideyası
nın ön mövqeyə çıxarılması geniş
mənada ölkəmizdə yeni həyatın,
müasir inkişafın sistemli şəkildə araş
dırılıb proqnozlaşdırılmasını huma
nitar və ictimai elmlər qarşısında çox
aktual bir vəzifə kimi qoyur. Ölkə
rəhbərinin elm adamlarına müraciət
edərək “biz indidən bütün bu de
moqrafik inkişafı əsas götürərək, bü
tün istiqamətlər üzrə yeni strategiya
mızı buna uyğun şəkildə müəyyən
etməliyik” prinsipini diqqət mərkə
zinə çəkməsi elmi fikrin müxtəlif isti
qamətlərini dərindən düşündürən
çağırışdır. Bu baxımdan iqtisad elmi,
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şəhərsalma-memarlıq, sosial fəlsəfə,
coğrafiya, inzibati-hüquqi tənzimlən
mə üzrə elm sahələrimiz proseslərə
yeni baxış bucağından baxmağa
borcludur. Eyni zamanda, demoqra
fik inkişaf proseslərinin öyrənilməsi
öz növbəsində elmdə miqrasiya mə
sələlərinə də müasir dövrün tələbləri
baxımından yenidən yanaşmanı tə
ləb edir. Azərbaycanın miqrasiya si
yasətinin uğurlu təcrübəsinin elmi
surətdə tədqiqi həmin istiqamətdəki
davamlı siyasətin inkişafına öz töhfə
sini verə bilər. Heç şübhəsiz, demoq
rafik inkişaf və miqrasiya kimi mü
hüm istiqamətlərdə akademiya elmi
gedişatı əhatə etmək və proqnozlaş
dırmaq baxımından özünü səfərbər
edəcəkdir.
Prezidentin nitqində yeni tarixi
epoxanın aktual bir problem kimi
meydana çıxardığı multikulturaliz
min artıq formalaşmış Azərbaycan
modelinin əsas konturları müəyyən
olunmuşdur: “Multikulturalizm
Azərbaycanda dövlət siyasətidir və
eyni zamanda, ictimai sifarişdir. Çün
ki bu, bizim üçün normal həyat tərzi
dir”. Müəyyən edilmiş bu model
multikulturalizmə həyat tərzi forma
tından dövlət siyasəti və ictimai sifa
riş səviyyəsində elmi yanaşmaları, bu
faktoru bütün yönləri və ənənələri ilə
birlikdə araşdırıb öyrənməyi, həm də
müasir cəmiyyət üçün proqnozlar
təklif etməyi tələb edir. Xüsusən öl
kəmizdə multikulturalizmə köklü ta
rixi və ədəbi-mədəni ənənələr zəmi
nində yanaşmaq əsasında baxış bu
problemə həsr edilmiş genişhəcmli
fundamental tədqiqatların yaradıl
masını mühüm bir vəzifə kimi qarşı
ya qoyur. Eyni zamanda, məsələyə
qlobal və lokal miqyasda baxış hu
manitar və ictimai elm sahələrinin
problemə ayrı-ayrılıqda deyil, komp
leks şəkildə yanaşması zərurətini
meydana çıxarır. Bu məqamda kultu
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r ologiya ilə müasir fəlsəfənin, kom
parativizmlə şərqşünaslığın, dilçiliklə
etnoqrafiyanın, tarixlə folklorşünaslı
ğın dialoqu elmi-nəzəri düşüncədə
də multikultural mühitin formalaş
masına yol aça bilər. Azərbaycan Mil
li Elmlər Akademiyasında humanitar
və ictimai elmlər sahəsində bu ba
xımdan böyük potensial mövcuddur.
Qarşımızda duran əsas vəzifə ayrıayrı institutlarda yaranan həmin po
tensialın imkanlarını əlaqələndir
məkdən, səyləri cəmləşdirməkdən
ibarətdir. Düşünürəm ki, bu yolla biz
Prezident İlham Əliyevin “Azərbay
canda multikulturalizmin tarixi, ənə
nələri, bugünkü reallıqları haqqında
elmi əsaslandırmalar və dövlət siya
səti əsasında həm Azərbaycan dilin
də, həm də xarici dillərdə daha bö
yük elmi əsərlər yaratmaq” - çağırışı
na əməli işimizlə cavab verə bilərik.
Bu baxımdan dünyada baş verən, ya
şanan ciddi gərginliklərin aradan qal
dırılmasında multikulturalizmin və
tolerantlığın Azərbaycan təcrübəsi
nin əsaslı şəkildə öyrənilib yayılması
böyük töhfə olar.
Azərbaycan dilinin saflığının qo
runub saxlanılması, ana dilimizin da
xili imkanlar hesabına inkişaf etdiril
məsi, xarici təsirlərin dilə nüfuzunun
qarşısının alınması, dövlət dilinin
tədrisinin daha da yaxşılaşdırılması
kimi məsələlərdə dövlət siyasəti ilə
elmin idealları bir-birini tamamlayır.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin Milli Elmlər
Akademiyasında keçirilən yığıncaq
da geniş ziyalı mühitində ana dili
məsələlərindən bəhs etməsi, bu isti
qamətdə qarşımıza məsul vəzifələr
qoyması yalnız dilçiliyi əhatə etmək
lə kifayətlənməyib, ölkəmizdə müs
təqil dövlətçilik təfəkkürünün daha
da dərinləşməsinə və möhkəmlən
məsinə xidmət edən strateji məqsəd
ləri də özündə cəmləşdirir.

Haqlı olaraq deyildiyi kimi, qlo
ballaşma şəraitində elm milli-mənəvi
dəyərlərin keşiyində dayanmaq və
zifələrini də həyata keçirməlidir.
Hətta yubiley mərasimində Azər
baycan tarixi məsələlərindən söz açı
larkən yer adlarına diqqətin yönəl
dilməsi də sadəcə toponimika məsə
ləsi olmayıb, daha çox ümummilli
mənafeləri, vətəndaşlıq mövqeyini
əks etdirən çağırışlar kimi səciyyə
ləndirilmişdir: “Dağlıq Qarabağ əzəli
Azərbaycan torpağıdır. “Qarabağ”,
“Xankəndi” Azərbaycan sözləridir.
Mən dəfələrlə bildirmişəm ki, əgər
Xankəndinin hər hansı bir tarixi adı
olsaydı, ermənilər o adı bərpa edər
dilər. Onun “Stepanakert” adı bolşe
vik erməni quldur dəstəsinin rəhbəri
Stepan Şaumyanın şərəfinə qoyulub
dur. Yəni bunu biz hamımız bilirik,
amma dünya da bilməlidir. Hər yer
də bilməlidirlər ki, bu, bizim torpağı
mızdır, bizim haqqımız var o torpaq
da yaşamağa... Ermənilər Dağlıq Qa
rabağa və bəzi başqa yerlərə XIX
əsrdə İrandan, Şərqi Anadoludan kö
çürülmüşlər... Bütün bunları biz gə
rək kitablar formasında daha da ge
niş şəkildə yayaq və beləliklə, bütün
dünyaya sübut edək ki, bu, bizim ta
rixi, əzəli torpağımızdır” - deyə döv
lət başçısı bildirmişdir.
Problemin bu şəkildə qoyuluşu
tarixşünaslıq və dilçilik sahələri ilə
yanaşı, tarixi coğrafiya elminin də
yeniləşməsini, daha doğrusu, birtə
rəfli qaydada deyil, tarixçi və coğra
fiyaçı alimlərin birgə əməkdaşlığı
əsasında inkişaf etdirilməsi zərurəti
ni diktə edir. Çünki bütün hallarda
tarixçilər tərəfindən yazılan tarixi
coğrafiya tədqiqatlarında coğrafiya,
əksinə coğrafiyaşünasların hazırla
dıqları eyni tipli araşdırmalarda isə
tarix ikinci planda dayanır və proble
min tam mahiyyətinin açılmasında
çətinliklər yaranır. Bu mənada müs

təqil Azərbaycan dövlətçiliyi baxı
mından tarixçilərin və coğrafiyaçıla
rın birlikdə iştirakı ilə Azərbaycanın
tarixi coğrafiyasının yazılmasına cid
di ehtiyac vardır.
Azərbaycan toponimiyası və ono
mastika məsələlərinin də yenidən hu
manitar elmlərin ön mövqeyinə çıxa
rılması qarşımızda duran əsas vəzifə
lərdəndir. Azərbaycan elmində, o
cümlədən Milli Elmlər Akademiya
sında bu sahədə mövcud olan ənənə
və təcrübə qeyd edilən istiqamətlər
üzrə yeni elmi nəslin hazırlanmasına
ciddi tələbatı üzə çıxarır. Biz gələcək
də Milli Elmlər Akademiyasının yeni
açılmış magistraturasında “Tarixi
coğrafiya”, “Toponimika”, “Onomas
tika” və s. bu kimi ixtisaslar üzrə də
gənc mütəxəssislərin hazırlanmasını
təmin etməyə borcluyuq. Eyni za
manda, reklam haqqında qanunveri
ciliyimizə də yeni dövrün çağırışları
əsasında elmi cəhətdən bir daha ba
xılmasına ehtiyac vardır. Hazırda
AMEA-da aparılan islahatlar və möv
cud potensial bütün bunların həyata
keçirilməsinə münbit şərait yaradır.
Azərbaycan Respublikasının Pre
zidenti İlham Əliyevin ölkəmizin
müstəqillik dövrünün tarixinin yazıl

 ası haqqındakı çağırışı humanitar
m
və ictimai elmləri təmsil edən alimlə
rin qarşısına məsuliyyətli vəzifələr
qoyur. Artıq AMEA-nın əksər elmitədqiqat institutlarında müstəqillik
dövrünün inkişaf yolunu öyrənən şö
bələr, bölmələr yaradılmış, sistemli
tədqiqatlara başlanılmışdır. Qarşı
mızda duran əsas vəzifə elmdə bü
tövlükdə Azərbaycanın dövlət müs
təqilliyi hadisəsinə, keçilmiş yolun
dərslərinə, cəmiyyət həyatının bütün
istiqamətləri üzrə əldə olunmuş mü
hüm nəticələrə geniş miqyasda, də
rindən və əsaslı şəkildə yanaşmaların
təmin edilməsindən, qazanılmış
uğurların real mahiyyətinin açılıb
göstərilməsindən ibarətdir. Müstəqil
lik dövrü Azərbaycan dövlətçiliyinin
inkişaf yolunun tədqiq edilib ümu
miləşdirilməsi alimlərimizin müstə
qil dövlətimiz və xalqımız qarşısın
dakı mənəvi borcunun ifadəsidir.
Müstəqillik dövrü tariximizin yazılıb
nəşr edilməsi həm də gələcək nəsillə
rin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunması sahəsində əhəmiyyətli elmi
addım olacaqdır.
Ölkəmizin əsas elmi mərkəzi olan
Milli Elmlər Akademiyasının fəaliy
yətinə, alimlərimizin əldə etdiyi

nailiyyətlərə dövlət başçısı tərəfin
dən yüksək qiymət verilmişdir:
“Azərbaycan Milli Elmlər Akademi
yası ölkəmizin intellektual poten
sialının möhkəmləndirilməsinə çox
dəyərli töhfələr vermişdir. Kadr ha
zırlığı işinə də dəyərli töhfələr ver
mişdir. Bu gün də Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyası ölkəmizin ümu
mi inkişafında fəal rol oynayır, alim
lər öz elmi araşdırmalarını apararaq
ölkəmizin gələcək inkişaf dinamika
sını sürətləndirirlər.” Bu yüksək eti
mad Milli Elmlər Akademiyasının
fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi ilə
yanaşı, həm də ölkəmizin elm adam
larının qarşısında duran məsul vəzi
fələri də əks etdirir.
İlham Əliyevin Milli Elmlər Aka
demiyasının 70 illik yubileyindəki
proqram xarakterli nitqi ölkəmizdə
müasir dövrün çağırışları əsasında
elmin yeni hədəflərə doğru daha da
inkişaf etdirilməsi istiqamətində ge
niş üfüqlər açır. Azərbaycan alimləri,
ziyalılar, Milli Elmlər Akademiyası
nın çoxminli kollektivi ölkə rəhbəri
nin siyasətini və yorulmaz fəaliyyəti
ni ürəkdən dəstəkləyir, yüksək eti
mada əməli işləri ilə cavab verməyi
özlərinin şərəfli borcu hesab edirlər.
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Azərbaycan
dəmir yollarının
tranzit və logistika
imkanları artırılır
Son illərdə Azərbaycan Respublikasının tranzit və logistika poten
sialının artırılması istiqamətində mühüm tədbirlər həyata keçirilir.
Avrasiya məkanının mühüm logistik mərkəzlərindən birinə çevrilən
Azərbaycan həm də yeni təşəbbüslərin müəllifidir. İpək Yolu üzərin
də geniş iqtisadi zolağın yaradılmasının fəal dəstəkçisi olan respub
likamız müxtəlif istiqamətlərə tranzit daşımalarının səmərəli təşki
linə də etibarlı təminat verir. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin
Çin Xalq Respublikasına dövlət səfəri çərçivəsində keçirdiyi rəsmi
görüşlərin əsas müzakirə mövzusu da məhz bu məsələ idi.

Prezident İlham Əliyevin irəli sür
düyü təklif və layihələrə razılığını ifadə
edən Çin rəsmiləri Avropaya doğru ən
qısa yolun Azərbaycandan keçməsini
nəzərə alaraq ölkəmizi mühüm tranzit
daşımalarında əsas tərəfdaşlarından bi
ri kimi dəyərləndirdilər. Təsadüfi deyil
ki, səfər çərçivəsində Azərbaycanla Çin
arasında imzalanan və bu iki ölkənin
münasibətlərinin gələcək inkişafını
müəyyən edən bir sıra mühüm sənəd
lər arasında tranzit və logistika sahəsin
də əməkdaşlığa dair sazişlər xüsusi
önəm daşıyır. Bu sənədlərdən biri də
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid
Qurbanov və Çinin Milli Dəmir Yolu
Administrasiyasının rəhbəri Lu Donfu
tərəfindən imzalanan “Azərbaycan Də
mir Yolları” Qapalı Səhmdar Cəmiyyə
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t i ilə Çin Xalq Respublikasının Milli
Dəmir Yolu Administrasiyası arasında
dəmir yolu nəqliyyatı sahəsində əmək
daşlıq haqqında Saziş”dir.
Qeyd edək ki, respublika nəqliyyat
sisteminin əsas sahələrindən biri olan
dəmir yolunun perspektiv inkişafı
Azərbaycan Respublikası Prezidenti İl
ham Əliyevin daim diqqət mərkəzin
dədir. Xüsusən başa çatmaqda olan
2015-ci il Azərbaycan dəmiryolçuları
üçün əlamətdar hadisələrlə zəngindir:
polad magistralın modernləşməsi, o
cümlədən enerji təchizatının sabit cərə
yandan dəyişən cərəyana keçilməsi,
işarəvermə və rabitə sisteminin
modernləşməsi, lokomotiv və vaqon
parklarının yenilənməsi, xüsusən də
Bakı-Sumqayıt-Bakı dəmir yolunun tə
mir olunaraq istifadəyə verilməsi, də

miryol vağzallarının müasir dövrün
tələbləri səviyyəsində qurulması və s.
Bütün bu görülən işlər və qarşıda
duran vəzifələr barədə ətraflı məlu
mat əldə etmək üçün “Azərbaycan
Dəmir Yolları” QSC-nin sədri Cavid
Qurbanova bir neçə sualla müraciət
etdik.
- Azərbaycan Prezidenti cənab İl
ham Əliyev dəmir yolunun inki
şafına, müasirləşdirilməsinə bö
yük diqqətlə yanaşır. Cavid müəl
lim, hazırda dəmir yolunda həya
ta keçirilən islahatlar hansı priori
tetləri hədəf alıb?
- Dövlət başçısının daim diqqət mər
kəzində olan Azərbaycan iqtisadiyyatı
nın bütün sahələrində olduğu kimi də
mir yolu nəqliyyatının da inkişafı isti

“Azərbaycanın coğrafi mövqeyi ölkəmizi malların Avropadan Asiyaya, Asiyadan Avropa
y a tranziti üçün mərkəzə çevirir. Biz hazırda dəmir yollarının müasirləşdirilməsinə, Xəzər
regionunda ən böyük limanın yaradılmasına və ümidvaram ki, gələn il fəaliyyətə başla
y acaq Azərbaycan ilə Avropa arasında dəmir yolu əlaqəsinə sərmayə yatırırıq. Bakı-Tbi
lisi-Qars dəmir yolunun tikintisi Asiya ilə Avropanı birləşdirəcək, tarixi İpək Yolunu qur
maq üçün çatışmayan dəmir yolu əlaqəsini yaradacaq. Bu nəqliyyat marşrutu malların
Çindən Avropaya, Avropadan Çinə gətirilməsi üçün ən qısa yol olacaq”.
Prezident İlham Əliyev

qamətində irimiqyaslı layihələr və zə
ruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Belə ki, dəmir yolunun əksər yararsız
vəziyyətdə olan vaqon və lokomotiv
parkının yenilənməsi məqsədilə cari il
də Rusiya Federasiyasından 2900 müx
təlif növlü yük vaqonun alınması nə
zərdə tutulmuşdur və artıq bunlardan
2296 vaqon alınaraq respublikaya gəti
rilmişdir. Qazaxıstandan 5 ədəd müa
sir TE 33A seriyalı magistral teplovozu,
Gürcüstandan 4 ədəd VL11 M/6 seriya
lı yeni elektrovoz və İsveçin istehsalı
olan 1 ədəd 40 tonluq SMW yükləyici
idxal edilmişdir, ilin sonunadək Latvi
ya Respublikasından 10 ədəd əsaslı
bərpa təmiri keçmiş TEM-2 seriyalı ma
nevr teplovozunun alınması nəzərdə
tutulmuşdur. Sözügedən tədbirlər üzrə
işlər davam etdirilməkdədir.

Bakı-Tbilisi-Qars beynəlxalq nəqliy
yat dəhlizi marşrutunda yerləşən BakıBöyük Kəsik sahəsində 600 km uzunlu
ğunda baş yolların əsaslı təmiri layihəsi
üzrə işlərə start verilmiş, cari ildə tək və
cüt istiqamətlərdə 48 km-dən artıq yol
əsaslı təmir olunmuş, işlər davam etdi
rilməkdədir. Bu sahədə 25 kV-luq dəyi
şən cərəyanlı dartı sisteminə keçid və
keçidlə əlaqədar işarəvermə və rabitə
sisteminin modernləşdirilməsi layihə
ləri üzrə də işlər davam etdirilir.
“Azərbaycan Dəmir Yolları” QSC ilə
Fransanın “Alstom” şirkəti arasında
bağlanmış müqaviləyə əsasən Bakı-Bö
yük Kəsik sahəsində istismar ediləcək
50 ədəd (o cümlədən 40 ədəd yük və 10
ədəd iki sistemli sərnişin) yeni dəyişən
cərəyanlı elektrovozların alınması nə
zərdə tutulmuşdur.

Aparılan islahatlar dəmir yolunda
hərəkətin təhlükəsizliyinin təmin olun
masına, iqtisadiyyatın və əhalinin sər
nişin və yükdaşımalarına olan tələbatı
nın ödənilməsinə, digər nəqliyyat növ
lərinə rəqabətliliyinin gücləndirilməsi
nə geniş imkanlar yaradacaqdır.
- Son vaxtlar ölkədə polad magist
ralının modernləşdirilməsi istiqa
mətində mühüm işlər görülür.
Ümumiyyətlə, dəmir yollarının
imkanlarının müasir dövrün tə
ləbləri səviyyəsinə qaldırılması,
xüsusən də sərnişin vağzallarında
və qatarlarında xidmət səviyyəsi
nin yüksəldilməsi ilə bağlı hansı
tədbirlər həyata keçirilir?
- Əhaliyə göstərilən xidmət səviyyə
sinin yaxşılaşdırılması, artan tələbatın
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ödənilməsi, dəmir yolunun alternativ
nəqliyyat vasitəsi kimi daha cəlbedici
olması, şəhərin mövcud tıxac problem
lərinin aradan qaldırılması məqsədilə
Bakı-Sumqayıt-Bakı dəmir yolu xəttin
də yenidənqurma işləri həyata keçiril
miş, sərnişinlərin daşınması üçün
marşrut üzrə müasir elektrik qatarların
hərəkəti təşkil edilmişdir.
Bakı-Sumqayıt-Bakı dəmir yolu xət
tinin yenidən qurulması layihəsi üzrə
1,36 km uzunluğunda yeni birləşdirici
yolun, yoldəyişən qurğuların tikintisi,
yolun işarəvermə qurğuları və kontakt
xəttinin quraşdırılması işləri yerinə ye
tirilmişdir. Marşrut üzrə 63 km uzunlu
ğunda dəmir yolu əsaslı təmir edilmiş
və 49 ədəd yoldəyişdirici yenilənmiş
dir.
Bakı Sərnişin Vağzalında 4 ədəd də
mir-beton konstruksiyalı 252 m uzun
luğunda olan müasir sərnişin platfor
ması tikilmiş və istismara verilmişdir.
Eyni zamanda vağzal binasında yeni
dənqurma işləri aparılır. Sumqayıt Sər
nişin Vağzalının yeni binasının bünöv
rəsi qoyulmuş, sərnişin platformasında
işlər başa çatdırılmışdır.
Bakı-Sumqayıt-Bakı marşrutunda
sərnişin daşımalarının təşkili üçün İs
veçrənin “Stadler Rail Group” şirkəti
nin istehsalı olan 5 ədəd müasir 4 va
qonlu KİSS tipli ikimərtəbəli yüksək
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komfortlu elektrik qatarları alınaraq is
tismara buraxılmışdır. Bundan əlavə
sərnişinlərin daşınması üçün Latviya
istehsalı olan 4 vaqonlu GR-2 tipli 4
elektrik qatarı da alınmışdır.
Qeyd etmək istərdim ki, istismara
verilmiş 3 ay müddətində bu istiqamət
də artıq 150 minə yaxın sərnişinə xid
mət göstərilmişdir.
- Prezident İlham Əliyevin priori
tet elan etdiyi Bakı-Tbilisi-Qars
layihəsinin mövcud durumu ba
rədə məlumat verərdiniz.
- Azərbaycanın xüsusi önəm verdiyi
beynəlxalq layihələrdən biri olan BakıTbilisi-Qars dəmir yolu bağlantısı layi
həsinin reallaşması məsələsi Azərbay
can, Gürcüstan, Türkiyə hökumətləri
və dəmir yolları rəhbərlərinin diqqət
mərkəzindədir. Bu, hər üç ölkənin, eyni
zamanda, həmin nəqliyyat dəhlizinin
xidmətlərindən istifadə etmək mara
ğında olan başqa ölkələrin də sıx nəq
liyyat əlaqələri qurmasına böyük im
kanlar açacaqdır.
Bakı-Tbilisi-Qars yeni dəmir yolu
xətti layihəsi çərçivəsində MarabdaTürkiyə sərhədi (Kartsaxi) sahəsinin
Marabda-Axalkalaki ərazisində tikinti,
reabilitasiya-rekonstruksiya, Axalkala
ki-Türkiyə sərhədi (Kartsaxi) ərazisin
də tikinti işləri aparılır.

Marabda-Axalkalaki ərazisində üç
mərhələdən ibarət olan reabilitasiya-re
konstruksiya və tikinti işləri əsasən ba
şa çatdırılmış, Axalkalaki stansiyası
Axalkalaki-Kartsaxi sahəsi ilə birləşdi
rilmişdir. Marabda-Axalkalaki, Axal
kalaki-Kartsaxi sahəsində işçi-sınaq qa
tarların hərəkəti təmin edilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu layihə
çərçivəsində Azərbaycan şirkətləri tə
rəfindən Gürcüstan ərazisində aparılan
işlər əsasən başa çatdırılsa da, Türkiyə
tərəfində 75 km uzunluğunda tikintisi
gedən dəmir yolu xəttinin də 2016-cı
ilin sonunadək başa çatdırılması nəzər
də tutulmuşdur.
- Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat
Marşrutu üzrə Azərbaycanın po
tensialından nə dərəcədə istifadə
olunur və tranzit ölkə kimi dəmir
yolu ilə yükdaşımaların həcmini
artırmaq üçün hansı işlər görü
lür?
-  2013-cü ildə “Qazaxıstan Dəmir
Yolları”nın təşəbbüsü ilə Beynəlxalq
Transxəzər Nəqliyyat Marşrutunun İn
kişafı üzrə Əlaqələndirmə Komitəsi ya
radılmışdır. Komitə Azərbaycan, Qaza
xıstan, Gürcüstan, Türkiyə və Çin res
publikalarının nəqliyyat və logistika
şirkətlərini, o cümlədən Bakı, Aktau,
Poti və Batumi limanlarını özündə bir

ləşdirir. Çin-Qazaxıstan-AzərbaycanGürcüstan-Türkiyə marşrutunun layi
həsi ilə bağlı Beynəlxalq Transxəzər
Nəqliyyat Marşrutunun İnkişafı üzrə
Əlaqələndirmə Komitəsinin mütəmadi
olaraq çoxtərəfli iclasları keçirilir.
Azərbaycan, Qazaxıstan, Gürcüstan,
Türkiyə, Çin dəmir yolları və digər mü
vafiq qurumların birgə təşəbbüsü ilə ilk
dəfə olaraq Beynəlxalq Transxəzər
Nəqliyyat Marşrutu üzrə “Şixezi-Dos
tık-Aktau-Ələt limanı” istiqamətində
(ümumi məsafə 4768 km, o cümlədən
4258 km dəmir yolu, 510 km dəniz mə
safəsi) “Nomand ekspress” ilk sınaq
konteyner qatarı 41 platforma vaqo
nundan ibarət olmaqla, 20 tonluq (FEU)
82 konteyner daşınmışdır. Nəql olunan
kaustik sodadan ibarət yükün həcmi
hər bir konteynerdə 21,6 ton olmaqla,
ümumilikdə 1771,2 ton təşkil edir. İlk
sınaq konteyner qatarı iyulun 28-də
Sincan-Uyğur Muxtar Rayonunun Şi
xezi şəhərindən start götürərək, iyulun
31-də Qazaxıstanın Aktau limanına,
avqustun 3-də isə Azərbaycana-Bakı
Beynəlxalq Dəniz Ticarət Limanına çat
mışdır. Sözügedən yük “Xinjiang Tian
ye Group Foreign Trade Co., LTD” şir

kəti tərəfindən göndərilmiş və Azər
baycanın “Şəfəq-1” Məhdud Məsuliy
yətli Cəmiyyəti tərəfindən qəbul olun
muşdur.
Əvvəlki zamanlarla müqayisədə
35-38 gün müddətinə Azərbaycana
nəql olunan yüklər rekord olaraq 6 gü
nə ölkəmizə çatdırılmışdır.
Azərbaycan Respublikasının tranzit
potensialının artırılması istiqamətində
son illər həyata keçirilən irimiqyaslı
layihələr, o cümlədən Bakı Beynəlxalq
Dəniz Ticarət Limanı, Bakı-Böyük Kə
sik sahəsində dəmir yolunun yenidən
qurulması, Bakı-Tbilisi-Qars yeni də
mir yolu xəttinin inşası ölkəmizdən
keçən nəqliyyat dəhlizlərinə tranzit
yük axınlarının cəlb olunmasına, rəqa
bət qabiliyyətinin artırılmasına və eyni
zamanda hərəkətin təhlükəsizliyinin
təmin edilməsinə geniş imkanlar yara
dacaqdır.
Azərbaycan Respublikasında dəmir
yolları və dəniz nəqliyyatı vasitəsilə
tranzit yüklərin daşınması sahəsində
vahid tarif siyasətinin həyata keçiril
məsi, daşıma proseslərinin asanlaşdı
rılması, bu sahədə fəaliyyət göstərən
dövlət qurumları arasında əlaqələn

dirmə işlərinin təmin edilməsi məqsə
dilə Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin cari ilin 21 oktyabr tarixində
655 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan
Respublikasının Tranzit Yükdaşımalar
üzrə Koordinasiya Şurası yaradılmış
dır.
Tranzit yüklərin daşınması sahə
sində çevik və şəffaf tarif siyasətinin
həyata keçirilməsi və bu tariflər üzrə
güzəştlərin müəyyən edilməsi, yükda
şımalar üzrə daşıma qaydalarını və
şərtlərini daşıma prosesləri ilə əlaqə
dar digər məsələləri əks etdirən elekt
ron portalının yaradılması məsələləri
fərmanda öz əksini tapmışdır.
Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat
Marşrutu üzrə Asiyadan Avropaya və
əks istiqamətdə daşınan yüklərin Cə
nubi Qafqaz ərazisinə və Bakı-TbilisiQars yeni dəmir yolu xəttinə istiqa
mətləndirilməsi Azərbaycan Respubli
kası ilə üzv ölkələrin arasında dəmir
yolu nəqliyyatı sahəsində əlaqələrin
və tranzit daşımalarının daha da inki
şafına, respublikamıza valyuta axını
nın cəlb edilməsinə, nəzərdə tutulmuş
perspektiv layihələrə investisiyaların
yatırılmasına şərait yaradacaqdır.
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Azərbaycan
Respublikasının
Vergilər naziri,
1-ci dərəcəli
dövlət vergi
xidməti müşaviri
Fazil Məmmədovun
“Milli Məclis”
jurnalına
müsahibəsi

Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklər
vergi yükünün azaldılmasına xidmət edir
- Prezident İlham Əliyevin fər
manı ilə Vergi Məcəlləsinə
dəyişiklikləri nəzərdə tutan
qanunvericilik sənədləri artıq
təsdiq olunub. Məcəlləyə edil
miş əsas dəyişikliklər nədən
ibarətdir və bu dəyişikliklər
hansı zərurətdən irəli gəlir?
-  Prezident İlham Əliyevin Na
zirlər Kabinetinin 2015-ci ilin doq
quz ayının sosial-iqtisadi inkişafı
nın yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasında
qeyd etdiyi kimi, həm Avropada,
həm də bölgədə iqtisadi, hərbi, si
yasi böhran yaşandığı bir şəraitdə
iqtisadi inkişafa nail olmaq, əlbəttə
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ki, böyük nailiyyətdir. Azərbaycan
iqtisadiyyatında müşahidə olunan
artım 3,8%, qeyri-neft iqtisadiyya
tında isə 6%-dən çoxdur. Büdcə
xərclərinin məlum səbəbdən azal
masına baxmayaraq, sosial infrast
rukturun yaradılmasına lazım olan
qədər vəsait ayrılması bir daha gös
tərir ki, dövlətimizin siyasətinin
mərkəzində həmişəki kimi yenə də
Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
Təbiidir ki, neft gəlirlərinin azal
ması Vergilər Nazirliyinin xətti ilə
büdcə daxilolmalarına da müəy
yən qədər təsir göstərir. Lakin Pre
zident İlham Əliyevin böyük uzaq
görənliklə qeyri-neft sektorunun

inkişafı ilə bağlı vaxtında gördüyü
tədbirlər nəticəsində iqtisadiyyatı
mızın bu sektorun yüksək sürətlə
inkişaf etməsi mənfi təsirin aradan
qaldırılmasına imkan verib və cari
ilin ötən 11 ayı ərzində vergi daxil
olmaları üzrə büdcə proqnozlarına
artıqlaması ilə əməl olunub.
Vergi Məcəlləsində dəyişikliklə
rə gəlincə qeyd etmək istərdim ki,
bu dəyişikliklər Milli Məclisdə ge
niş müzakirə olunaraq, 2015-ci il
dekabrın 7-də Azərbaycan Respub
likası Prezidentinin fərmanı ilə təs
diqlənib. Vergi Məcəlləsinə edilmiş
dəyişikliklərin böyük əksəriyyəti
vergi ödəyicilərinin hüquqlarının

genişləndirilməsinə, vergi yükü
nün azaldılmasına, vergi inzibatçı
lığının təkmilləşdirilməsinə, vergi
dən yayınma halları ilə mübarizə
nin gücləndirilməsi yolu ilə büdcə
daxilolmalarının artmasına xidmət
edir.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyi
şikliklər sırasında ilk olaraq, fiziki
şəxslərin əməkhaqlarına verilən
güzəştlərin əhatə dairəsinin geniş
ləndirilməsini göstərmək istərdim.
Dəyişikliyə əsasən əsas iş yerində
aylıq gəliri 2500 manatadək və illik
gəliri 30.000 manatadək olan fiziki
şəxslərin gəlirlərinin müvafiq ola
raq ölkə üzrə yaşayış minimumu
nun 1 və 12 mislinədək olan hissə
sinə gəlir vergisindən vergi güzəş
tinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu
vergi güzəştindən həm dövlət sek
torunda, həm də özəl sektorda ça
lışan 500 mindən artıq insan fayda
lana biləcək.
Dəyişikliklərin mühüm bir qis
mi sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı
dır. Xüsusilə qeyd etmək istərdim
ki, ƏDV-nin məqsədləri üçün əri
zəvermə öhdəliyini yaradan vergi
tutulan əməliyyatların həcmi
120.000 manatdan 200.000 manata

dək artırılıb. Məcburi ƏDV qey
diyyatına alınmaq öhdəliyi yara
dan həddin artırılması dövriyyəsi
200.000 manatadək olan şəxslərə
sadələşdirilmiş vergitutma rejimin
də fəaliyyətlərini davam etdirmə
yə imkan verəcək ki, bu da vergi
inzibatçılığının sadələşdirilməsi ilə
yanaşı, həmin vergi ödəyicilərinin
vergi yükünün azaldılmasını tə
min edəcək.
Digər mühüm məsələ ticarət və
ictimai iaşə sektorunun vergiyə
cəlb edilməsindəki dəyişikliklərlə
bağlıdır. Vergi Məcəlləsinə edilmiş
dəyişikliklərə əsasən, ticarət və ic
timai iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan
şəxslərə dövriyyəsindən asılı ol
mayaraq sadələşdirilmiş vergi ödə
yicisi olmaq hüququ verilir. Yəni
satış dövriyyəsi 200.000 manatdan
artıq olduğu halda belə məhz bu
iki sahədə çalışan vergi ödəyiciləri
sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi
ola biləcəklər. Yalnız bu halda, yə
ni ticarət və ictimai iaşə fəaliyyəti
ilə məşğul olan şəxslərin satış döv
riyyəsi 200.000 manatdan artıq ol
duğu halda, əldə edilən ümumi
hasilatın həcmindən ticarət fəaliy
yəti üzrə 6%, ictimai iaşə fəaliyyəti

üzrə 8% dərəcə ilə sadələşdirilmiş
vergi tətbiq ediləcək. Satış dövriy
yəsi 200.000 manatdan aşağı olan
bütün digər sahibkarlıq subyektlə
ri, o cümlədən ticarət və ictimai
iaşə fəaliyyəti ilə məşğul olan vergi
ödəyiciləri isə yenə də əvvəlki qay
dada, yəni Bakı şəhərində 4%, di
gər regionlarda isə 2% dərəcə ilə
vergi ödəyəcəklər.
- Fazil müəllim, vətəndaşların
marağına səbəb olan mühüm
dəyişikliklərdən biri də da
şınmaz əmlakın satılması za
manı əldə olunan gəlirlərin
vergiyə cəlb edilməsi mexa
nizminin yenilənməsidir. Bu
sahədə aparılmış dəyişiklik
lər nədən ibarətdir?
- Daşınmaz əmlakın təqdim edil
məsindən (satılmasından) əldə
olunan gəlirlərin vergiyə cəlb edil
məsi mexanizmi indi daha da sa
dələşdirilib.
Vergi Məcəlləsinə yeni dəyişik
liklər daşınmaz əmlakın satışı üzrə
müqavilələri təsdiq edən notarius
lar tərəfindən ödəmə mənbəyində
sadələşdirilmiş verginin tutulması
nı, bir bank günü ərzində dövlət

2014-2017-ci illər üzrə neft və qeyri-neft sektorunun xüsusi çəkisi

72,4%
61,5%
38,5%

2015

37,6%

ÜDM-də neft
sektorunun payı

2014

ÜDM-də qeyri-neft
sektorunun payı

Mənbə:  vergilər.az saytı
(http://vergiler.az/art-view/2321)
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NAZİR
büdcəsinə ödənilməsini və aylıq
bəyannamənin vergi orqanına təq
dim edilməsini nəzərdə tutur. Nə
ticədə daşınmaz əmlakın satılma
sından gəlir əldə edən şəxslərin
vergi uçotuna alınması və onlar tə
rəfindən müvafiq bəyannamənin
vergi orqanına təqdim edilməsi zə
rurəti aradan qalxır.
Bir vacib məsələni də xüsusi vur
ğulamaq istəyirəm ki, fiziki şəxsin
azı 5 il ərzində yaşayış yeri üzrə
qeydiyyatda olduğu yaşayış sahələ
rinin təqdim edilməsi, daşınmaz
əmlakın hədiyyə, maddi yardım və
miras formasında Vergi Məcəlləsi
nin 13.2.7-ci maddəsində nəzərdə
tutulan ailə üzvləri tərəfindən veril
məsi, daşınmaz əmlakın dövlət eh
tiyacları üçün alınması, əmlakın ər
və arvad arasında və ya boşanma
prosesində verilməsi ödəmə mən
bəyində vergidən azad edilir.
Mülkiyyətində olan yaşayış və
qeyri-yaşayış sahələrinin təqdim
edilməsini həyata keçirən şəxslər
hər kvadratmetr sahəyə görə 15
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manat vergi ödəyəcəklər. Bu vergi
yaşayış və qeyri-yaşayış sahəsinin
ümumi sahəsindən tutulacaq və
hesablanmış məbləğə Vergi Məcəl
ləsində təsbit edilmiş zona əmsal
ları tətbiq olunacaq.
- Bina tikintisi ilə məşğul olan
şəxslərə sadələşdirilmiş vergi
nin ödəyicisi olmaq hüququ
nun verilməsi inşaat sekto
runda çalışan vergi ödəyicilə
rinə nə vəd edir?
-  Vergi Məcəlləsinə edilmiş də
yişikliklər tikinti sektorunun fəaliy
yətinin canlandırılmasına və bu
sahədə fəaliyyət göstərən vergi
ödəyicilərinin vergi yükünün azal
dılmasına hesablanıb. Bina tikintisi
fəaliyyəti ilə məşğul olan şəxslərə
sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi
olmaq və yaxud bu hüquqdan im
tina etməklə ƏDV-nin, mənfəət
(gəlir) vergisinin, əmlak vergisinin
ödəyicisi olmaq hüququ verilib.
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məş
ğul olan şəxslər sadələşdirilmiş

verginin ödəyicisi olmaq hüququn
dan istifadə etdikləri halda, tikintiquraşdırma işlərinə başlandığı rüb
də tikilən binanın sahəsinin hər
kvadratmetri üçün 45 manat Nazir
lər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq
edilmiş ölkənin şəhər və rayonları
nın ərazilərinin zonalar üzrə əmsal
larını tətbiq etməklə sadələşdiril
miş vergi hesablanmalı və hesab
lanmış vergi bərabər hissələrlə 10
rüb ərzində dövlət büdcəsinə ödə
nilməlidir. Bu halda hüquqi şəxslər
ƏDV-nin, mənfəət vergisinin və
əmlak vergisinin, fiziki şəxslər isə
ƏDV-nin və gəlir vergisinin ödənil
məsindən azad edilirlər.
- Vergi Məcəlləsindəki daha
hansı digər mühüm dəyişik
likləri qeyd edərdiniz?
-  Qeyd etdiyim kimi, ƏDV-nin
məqsədləri üçün ərizəvermə öhdə
liyini yaradan vergi tutulan əmə
liyyatların həcmi 120.000 manat
dan 200.000 manatadək artırılıb.
Bundan başqa, ƏDV qeydiyyatının
ləğvi üçün vergi tutulan əməliy
yatların həcmi 60.000 manatdan
100.000 manatadək artırılıb. Bu də
yişikliklər ƏDV qeydiyyatında
olan şəxslərə sadələşdirilmiş vergi
tutma metodunu tətbiq etmələrinə
şərait yaradır.
Vergi Məcəlləsinə edilmiş dəyi
şikliklərlə prioritet sahələr üzrə id
xalda ƏDV-dən azadolmaların si
yahısı Vergi Məcəlləsinə daxil edi
lib. Bu isə o deməkdir ki, həmin
siyahıda dəyişiklik yalnız Milli
Məclisdə müzakirə olunduqdan və
cənab Prezident tərəfindən imza
landıqdan sonra mümkün olacaq.
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi
sahəsində də bəzi dəyişikliklər var.
Son illər ölkəmizdə informasiya və
kommunikasiya texnologiyaları sa
həsində əldə edilmiş nailiyyətlər

sırasında “Azərspace” telekommu
nikasiya peykinin uğurla orbitə çı
xarılması xüsusi yer tutur. Dünya
peyk xidmətləri bazarında yüksək
rəqabət mövcuddur ki, burada
“Azərkosmos” ASC kimi yeni ba
zar iştirakçılarına rəqabətə davam
lı fəaliyyət göstərmək üçün müəy
yən vaxt tələb olunur. Bununla
əlaqədar Vergi Məcəlləsinə edilmiş
dəyişikliklərə əsasən, peyklər və
digər kosmik obyektlər əmlak ver
gisindən azad edilib.
- Vergi hüquqpozmalarına görə
maliyyə sanksiyalarının artı
rılması da nəzərdə tutulur...
- Nağd pul əməliyyatlarının apa
rılması qaydalarının pozulmasına
görə maliyyə sanksiyaları bütün
sahibkarlıq subyektləri üçün artı
rılmayıb. Qeyd etdiyimiz kimi,
dövriyyəsi 200.000 manatdan artıq
olan, ticarət və ictimai iaşə fəaliy

yəti ilə məşğul olan şəxslər sadə
ləşdirilmiş verginin ödəyicisi ol
maq hüququndan istifadə edə bi
lərlər. Bu halda onlar ƏDV ödəyi
cisi kimi qeydiyyata alınmırlar və
beləliklə də hüquqi şəxslər ƏDV,
mənfəət və əmlak vergisi, fiziki
şəxslər isə ƏDV və gəlir vergisinin
ödənilməsindən azad edilirlər. Bu
halda nağd pul əməliyyatlarının
aparılması qaydalarının pozulma
sına görə sərt maliyyə sanksiyaları
yalnız satış dövriyyəsi 200.000 ma
natdan artıq olan və sadələşdiril
miş verginin ödəyicisi olmaq hü
ququndan istifadə edən şəxslərə
şamil olunacaq.
Təqvim ili ərzində vergi hüquq
pozmalarına birinci dəfə yol verən
belə şəxslərə 2000 manat, ikinci də
fə 4000 manat, üç və daha çox hal
larda yol verildikdə isə 6000 manat
məbləğində maliyyə sanksiyası tət
biq ediləcək.

Dövriyyəsi 200.000 manatadək
olan sadələşdirilmiş vergi ödəyici
ləri və dövriyyəsi 200.000 manat
dan artıq olan, lakin sadələşdiril
miş vergi ödəyicisi olmaq hüqu
qundan istifadə etməyən şəxslərə,
o cümlədən ticarət və ictimai iaşə
sektorlarında çalışan şəxslərə vergi
hüquqpozmalarına yol verdikləri
təqdirdə yenə əvvəlki kimi 400, 800
və 1200 manat məbləğində maliy
yə sanksiyası tətbiq ediləcək.
Maliyyə sanksiyalarının artırıl
ması vergi ödəyicilərinin məsuliy
yətinin yüksəldilməsi istiqamətin
də atılmış addımdır. Burada məq
səd sahibkarı cərimələmək yox,
vergidən yayınmanın qarşısını al
maq, dövriyyəni artırmaq və uçot
sistemini daha da təkmilləşdirmək,
vergilərin dövlət büdcəsinə tam
həcmdə ödənilməsini təmin et
məkdən ibarətdir.
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STRATEGİYA

2016-cı ilin dövlət büdcəsi sosialyönümlü
iqtisadi inkişafın davamlılığını təmin edir

Ağalar Vəliyev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq
komitəsi sədrinin müavini

46

Milli Məclis

Prezident İlham Əliyevin başçılı
ğı ilə ölkəmizin uğurları bir daha
sübut edir ki, Azərbaycan dövləti
iqtisadiyyatda böyük nailiyyətlər
əldə etmiş, regionun, Avropanın,
dünyanın iqtisadi-siyasi həyatında
fəal iştirak edən, beynəlxalq aləmdə
mövqeyini, imicini ildən-ilə möh
kəmləndirən dövlətə çevrilmişdir.
2015-ci ildə dünya maliyyə böh
ranı şəraitində makroiqtisadi sabit
liyi və davamlı inkişafı qoruyub
saxlayan respublikamızda ölkə
əhəmiyyətli qlobal layihələrin bir
çoxu reallaşdırılmışdır. Bütün bu
kimi pozitiv meyillərin qorunub
saxlanılması isə öz növbəsində
Azərbaycanın inkişaf modelinin
dayanıqlığını bir daha sübut edir.

Biz bu gün böyük qürur hissi ilə
qeyd edirik ki, 2012-ci ildə TANAP,
2013-cü ildə TAP layihələrinə start
verilmişdir. Azərbaycanın təşəbbüs
karlığı ilə həyata keçirilən bu layihə
lər dünya miqyaslı, strateji əhəmiy
yətə malik olan layihələrdir ki, onlar
da Azərbaycan dövlətinə və xalqına
onilliklər bundan sonra da xidmət
edəcək, bizim iqtisadi müstəqilliyi
mizi daha da möhkəmləndirəcək.
2013-cü il dekabrın 17-də dün
yanın ən iri enerji layihələrindən
biri hesab edilən “Şahdəniz-2” la
yihəsi ilə bağlı kontrakt imzalandı.
Bu layihəni Prezident İlham Əliyev
regionun və Avropanın enerji xəri
təsini dəyişdirəcək XXI əsrin mü
qaviləsi adlandırdı.

“Bu gün dünyada artıq Azərbaycanın inkişaf modeli haqqında danışılır,
qeyd edilir. Həm siyasi sahədə, beynəlxalq münasibətlərin tənzimlənmə
sində, ölkədaxili proseslərin inkişafında, multikultralizmlə bağlı bizim
təcrübəmiz öyrənilir. Həm də hesab edirəm ki, iqtisadi inkişaf modelimiz
də bu gün bir çox ölkələr üçün cəlbedici ola bilər. Çünki biz şaxələndir
mə yolu ilə gedirik. Ölkə iqtisadiyyatı artıq çoxşaxəli iqtisadiyyatdır”.
Prezident İlham Əliyev

Qeyri-neft sektorunun
inkişafı əsas prioritet kimi
Milli sahibkarlığın hərtərəfli
dəstəklənməsi, nəhəng investisiya
proqramlarının icrası, sosial-iqtisa
di infrastrukturların bərpası və ye
nidən qurulması, qabaqcıl texnolo
giyalara əsaslanan, rəqabət qabiliy
yətli yeni istehsal müəssisələrinin
tikintisi davam etdirilmişdir. Qeyd
edək ki, 2016-cı ilin dövlət büdcə
sində qeyri-neft sektorunda ÜDM
41,5 mlrd. manat və yaxud cari ilə
nisbətən 3,4% real artımla proq
nozlaşdırılmışdır. Neft sektorunda
isə ÜDM istehsalı 16,3 mlrd. manat
və yaxud 1,7% azalma ilə proqnoz
laşdırılır ki, bu da 2014-cü ilin fak
tiki icra göstəriciləri ilə müqayisə
də 10,8 faiz-bənd, 2015-ci ilin göz
lənilən icrasına nisbətən isə 3 faizbənd çoxdur. Özəl sektorun ÜDMdə payı 82,2% həcmində nəzərdə
tutulur.
Qeyri-neft sektorunun daha sü
rətli inkişafını iqtisadi siyasətin
prioritet istiqamətlərindən biri ki
mi müəyyən edən dövlət başçısı
İlham Əliyev demişdir: “Qeyri-neft
sektorunun inkişafı bizim üçün hə
mişə prioritet olub. Bunun nəticə
sidir ki, bu gün ölkə iqtisadiyyatı
dünyada çoxşaxəli iqtisadiyyat ki
mi tanınır. Bizim ümumi daxili
məhsulumuzun tərkibində qeyrineft sektoru üstünlük təşkil edir.
Getdikcə bu rəqəm daha da arta
caq və artmalıdır”.

İnnovasiya iqtisadiyyatı
və sənayeləşmə
Əlbəttə, əsas vəzifələrdən biri
mövcud potensiala əsaslanaraq,
Azərbaycanı güclü sənaye dövləti
nə çevirməkdir. Müasir dövrdə sü
rətlə inkişaf edən və yayılan “inno
vasiya iqtisadiyyatı” (“bilik iqtisa
diyyatı”), bununla bağlı yeni vüsət
almış qloballaşma prosesləri ölkə
lərin sosial-iqtisadi həyatına ciddi
şəkildə təsir etməkdədir. Uzun
müddətli davamlı iqtisadi inkişafı
təmin edən, “innovasiya iqtisadiy
yatı”nın formalaşdırılmasını, elm
tutumlu texnologiya, məhsul (işlər,
xidmətlər) yaradılmasını sürətlən
dirmək məqsədilə innovasiya
fəaliyyətinin genişləndirilməsi əsas
istiqamətlərdən birini təşkil edir.
Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinin 10 yanvar 2014-cü il tarix
li “2014-cü ilin Azərbaycan Res
publikasında “Sənaye ili” elan
edilməsi haqqında” Sərəncamı ilə
müasir infrastruktur təmin olun
muş, iqtisadiyyatın ayrı-ayrı sahə
ləri üzrə çoxsaylı layihələr icra
edilmiş, biznes və investisiya mü
hiti davamlı olaraq yaxşılaşdırıl
mış, sahibkarlığın inkişafında mü
hüm uğurlara nail olunmuş, həm
çinin regionların inkişafı strategi
yası plana uyğun olaraq həyata
keçirilməkdədir.
Azərbaycanın metallurgiya sə
nayesinin yeni yanaşmalar, yeni
tələblər əsasında formalaşması və

inkişaf etdirilməsi də ölkədə səna
yeləşmə siyasətinin həyata keçiril
məsinin uğurlu nəticələrindən biri
kimi qiymətləndirilə bilər. Bir söz
lə, dünya standartlarına cavab ve
rən neft-qaz sektoru ilə yanaşı,
neft-kimya kompleksinin metallur
giya sənayesinin, yeyinti, tikinti
materialları üzrə çoxsaylı müəssi
sələrin yaradılması respublika sə
nayesində köklü struktur dəyişik
likləri ilə nəticələnəcəkdir.
Ölkədə innovasiyalı iqtisadiyya
tın qurulması istiqamətində təkmil
qanunvericilik bazası yaradılır,
texnoparklar, sənaye parklarının
formalaşması prosesi sürətlənir.
Dövlət Azərbaycan iqtisadiyyatı
nın keyfiyyətli inkişafı üçün ilkin
mərhələdə bu mühüm layihələrə
sanballı, təşkilati maliyyə dəstəyi
verir, özəl sektorun da bu işə get
dikcə daha aktiv cəlb edilməsini
vacib sayır.
Ölkədə sənaye parklarının yara
dılması bir sıra dövlət proqramla
rında, o cümlədən Azərbaycan
Respublikası Prezidentinin 2008-ci
il avqustun 25-də təsdiq etdiyi
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına
dair Dövlət Proqramı” və 2008-ci il
sentyabrın 15-də təsdiq etdiyi
“2008-2015-ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında yoxsulluğun azal
dılması və davamlı inkişaf Dövlət
Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş
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dur. Bununla yanaşı “Sənayenin
inkişafına dair 2015-2020-ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq
olunmuşdur.
Azərbaycan dövləti kənd
təsərrüfatına böyük dəstək verir
Həmçinin 12 yanvar 2015-ci il
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti İlham Əliyevin “2015-ci ilin
Azərb ayc an
Resp ubl ik as ınd a
“Kənd təsərrüfatı ili” elan edilməsi
haqqında” Sərəncamı ilə ölkəmizdə
həyata keçirilən aqrar islahatlar nə
ticəsində kənd təsərrüfatının dina
mik inkişafı üçün zəmin yaradılmış,
aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər
baş vermiş, iqtisadi münasibətlərin
normativ-hüquqi bazası təkmilləş
dirilmişdir. İdarəetmədə səmərəlili
yin və şəffaflığın artırılması məqsə
dilə “Elektron kənd təsərrüfatı” sis
temi tətbiq olunmaqdadır. Əhalinin
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil
məsi, aqrar sahədə ixrac potensialı
nın artırılması məqsədilə ölkədə
müasir aqroparklar və iri fermer tə
sərrüfatları təşkil edilir.
Onu da vurğulamaq lazımdır ki,
son 10 il ərzində kənd təsərrüfatı
istehsalçıları vergi güzəştləri hesa
bına 1,7 milyard manat vəsaitə qə
naət etmişlər. Dövlət proqramları
nın həyata keçirildiyi son on il ər
zində dünya miqyasında kənd tə
sərrüfatı sahəsi üzrə artım 31,8%,
Azərbaycanda isə 48,9%, yəni dün
ya üzrə orta göstəricidən 17,1 faiz
bəndi artıq olmuşdur. Bu dövr ər
zində ərzaq məhsullarının artımı
18% olduğu halda, ölkəmizdə bu
göstərici 39% təşkil etmişdir.
Bu gün Azərbaycan dövləti kənd
təsərrüfatına böyük dəstək verir.
2016-cı ilin dövlət büdcəsindən
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cə
miyyətinə 32 mln. manat, kənd tə
sərrüfatı məhsullarının istehsalı ilə
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məşğul olan fermerlərə kreditlərin
verilməsi üçün Azərbaycan Res
publikasının Kənd Təsərrüfatı Na
zirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı
Kreditləri üzrə Dövlət Agentliyinə
5 mln. manat vəsait nəzərdə tutul
muşdur.
Ulu öndər Heydər Əliyevin ar
tıq fundamental məna daşıyan, bu
gün məşhur bir aforizm kimi səslə
nən “İqtisadiyyatı güclü olan döv
lət hər şeyə qadirdir” fikri ölkəmi
zin əldə edilən uğurlarında bir da
ha öz təsdiqini tapır.
İnvestisiya mühiti
Məlum olduğu kimi, ölkəmizin
dinamik inkişafını təmin edən vacib
amillərdən biri sahibkarlıqdır. Bu
gün Azərbaycan sahibkarlığı ölkə
nin strateji resursu kimi çıxış edir.
Özəl sektorun payına ÜDM-in 80%dən çoxu düşür. Artıq dünyanın ən
aparıcı şirkətləri Azərbaycana in
vestisiyalar qoymaqda maraqlıdır
lar. Çünki ölkədə kifayət qədər əl
verişli investisiya mühiti yaradıl
mışdır. İnvestisiyaların strukturun
da isə daxili investisiyaların xüsusi
çəkisi xeyli yüksəlmişdir.
2016-cı ildə ümumi investisiya
ların 10,8 mlrd. manatının qeyrineft sektoruna yönəldilməsi nəzər
də tutulur. Növbəti ildə qeyri-döv
lət investisiyaları 11 mlrd. manat
olmaqla, ümumi investisiyaların
58,2%-ni təşkil edəcəyi proqnozlaş
dırılır. Dövlət investisiyalarının
ümumi investisiyaların tərkibində
payı isə 41,8% və ya 7,9 mlrd. ma
natdır.
2016-cı ilin dövlət
büdcəsinin parametrləri
2016-cı il və sonrakı üç il üçün
hazırlanmış ölkənin iqtisadi və so
sial inkişaf konsepsiyası və proqnoz
göstəricilərinə əsasən gələn il ölkə

üzrə real iqtisadi artım 1,8% olmaq
la, ÜDM istehsalı 57,7 mlrd. manat
təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Res
publikasının 2016-cı il icmal büdcə
sinin gəlirləri 16720,1 mln. manat
və yaxud əvvəlki ilə nisbətən 3996,7
mln. manat (19,3%) az, xərcləri
19906,5 mln. manat və yaxud əvvəl
ki ilə nisbətən 6004,4 mln. manat
(23,2%) az nəzərdə tutulmuşdur.
2016-cı ildə dövlət büdcəsinin
gəlirləri ümumi daxili məhsulun
25,2%-i həcmində olmaqla, nomi
nal ifadədə 14566,0 mln. manat,
dövlət büdcəsinin xərcləri isə ümu
mi daxili məhsulun 28,2%-ni təşkil
etməklə 16264,0 mln. manat həc
mində proqnozlaşdırılır.
Növbəti ildə əhalinin gəlirləri
nin 2015-ci ilin gözlənilən göstəri
cilərinə nisbətən 1,2% artaraq 43,8
mlrd. manat, xərclərinin isə 0,6%
artaraq 34,4 mlrd. manat olacağı
proqnozlaşdırılır.
Azərbaycanda möhkəm ictimaisiyasi sabitliyin yaranması, sağlam
iqtisadi münasibətlərin bərqərar
olması sosial müdafiə sisteminin
gücləndirilməsində mühüm, ardı
cıl tədbirlər keçirilməsinə imkan
verir. 2016-cı il dövlət büdcəsinin
xərclərində sosialyönlü xərclərin
xüsusi çəkisi 36,1% olmaqla (əvvəl
ki illə müqayisədə 8,6 faiz-bənd
çox), 5867,9 mln. manat vəsait
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da
2015-ci illə müqayisədə 41,9 mln.
manat və ya 0,7% çoxdur.
Növbəti ildə təhsil xərcləri üçün
1713,5 mln. manat vəsait ayrılmış,
həmin xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinin tərkibində xüsusi çəkisi
10,5% təşkil edəcəkdir ki, bu da
2015-ci illə müqayisədə 2,4 faizbənd çoxdur. 2016-cı ilin dövlət
büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün
744,9 mln. manat və yaxud xərclə
rin 4,6% həcmində vəsait ayrılmış

dır ki, bu da 2015-ci illə müqayisə
də 0,9 faiz-bənd çoxdur.
Sosial tədbirlərin maliyyə təmi
natı üçün 2016-cı ilin dövlət büdcə
sində sosial müdafiə və sosial tə
minat xərcləri üçün 1896,6 mln.
manat vəsait proqnozlaşdırılmış
dır. Həmçinin sosial ipotekanın
tətbiqinin genişləndirilməsi üçün
İpoteka Fonduna 50 mln. manat
vəsait ayrılmışdır.
2016-cı il dövlət büdcəsində ya
nacaq və enerji, sənaye və tikinti,
nəqliyyat və rabitə xərcləri, mənzil
və kommunal, kənd təsərrüfatı üz
rə 1157,9 mln. manat vəsait proq
nozlaşdırılmışdır. Bu xərclərin
dövlət büdcəsi xərclərinin tərkibin
də xüsusi çəkisi 7,1%-ə bərabər ol
maqla, 2015-ci illə müqayisədə 1,4
faiz-bənd çoxdur.
Göründüyü kimi, “Azərbaycan
Respublikasının 2016-cı il dövlət
büdcəsi haqqında” Qanunun əsas
mahiyyətini Azərbaycan iqtisadiy

yatında son 10 ildə əldə edilmiş
müsbət meyillərin qorunub saxla
nılması təşkil edir. Dövlət büdcəsi
vasitəsilə rayonların sosial-iqtisadi
inkişafına dəstək vermək mühüm
vəzifələrdən biri olaraq qalır. Bu
məsələ ilə əlaqədar olaraq dövlət
başçısı cənab İlham Əliyev demiş
dir: “Azərbaycanın yeni reallıqları
ondan ibarətdir ki, hər bir bölgədə
inkişaf var, hər bir bölgədə sosialiqtisadi proqramlar icra olunur, in
vestisiyalar qoyulur və beləliklə,
Azərbaycanın bölgələri yaradılmış
əlverişli şəraitdən uğurla istifadə
edirlər. Bununla belə, regionların
əksəriyyəti dövlətdən verilmiş do
tasiyalar hesabına yaşayırlar. Döv
lət, əlbəttə ki, bu subsidiyaları, do
tasiyaları verməyə davam edəcək”.
“Azərbaycan Respublikası re
gionlarının 2014-2018-ci illərdə so
sial-iqtisadi inkişafı Dövlət Proqra
mı”nın icrası da yerli gəlirlərin ciddi
şəkildə artmasını təmin edəcək, öl

kənin maliyyə resurslarında region
ların xüsusi çəkisini artıracaqdır.
2016-cı ilin dövlət büdcəsi “Büd
cə sistemi haqqında” Qanunun tə
ləblərinə uyğun olaraq hazırlan
mışdır. Sosial-iqtisadi göstəricilə
rin dinamikası göstərir ki, ölkənin
keyfiyyətli inkişafı üçün baza yara
dılmışdır. Ölkə başçısı bəyan et
mişdir ki, Azərbaycanın mövcud
potensialının daha da gücləndiril
məsi, rəqabətə davamlı iqtisadiy
yatın formalaşdırılması, müasir cə
miyyət quruculuğu, əhalinin sosial
rifahının yüksəldilməsi, xarici siya
sət prioritetlərinə uyğun olaraq
beynəlxalq aləmdə mövqelərimi
zin möhkəmlənməsi, ölkə daxilin
də korrupsiyaya, rüşvətxorluğa və
digər mənfi hallara qarşı sistemli
mübarizənin gücləndirilməsi, və
təndaş cəmiyyətinin inkişafı və di
gər sahələr üzrə tədbirlər bundan
sonra da ardıcıl şəkildə davam et
diriləcəkdir.
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Vüqar Gülməmmədov:

“Hesablama
Palatasının
tövsiyələri maliyyə
inzibatçılığının
möhkəmlənməsinə
xidmət edir”
Müsahibimiz Hesablama Palatasının sədri Vüqar Gülməmmədovdur
- 	 Vüqar müəllim, 2016-cı ilin
dövlət büdcəsi ilə bağlı müza
kirələrdə Hesablama Palatası
nın bu istiqamətdə rəyi də
dinlənildi. Belə bir rəyin ha
zırlanması dünya təcrübəsin
də nə dərəcədə tətbiq edilir?
-  Hesablama Palatası dövlət və
saitlərinin icrasına bir neçə istiqa
mət üzrə nəzarət edir. Dövlət büd
cəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı
rəylər həmin istiqamətlərdən biri
dir. Palatanın audit fəaliyyəti isə
icra prosesinin nəticələrini əhatə
edir. Dövlət büdcəsinin layihəsinə
Hesablama Palatasının rəyində son
illərin meyilləri və mövcud makro
şərait diqqətdə saxlanılmaqla növ

52

Milli Məclis

bəti il üçün nəzərdə tutulmuş və
saitlərin həcminin müəyyən edil
miş məqsəd və prioritetlərə uyğun
luğu təhlil edilir.
Ali Audit Qurumlarının Beynəl
xalq Təşkilatının (INTOSAI) Audi
tin Rəhbər Prinsiplərinin Lima Bə
yannaməsində qeyd olunmuşdur
ki, Ali Audit Qurumu (AAQ) tərə
findən ilkin auditin keçirilməsi hər
bir ölkənin hüquqi şəraiti və şərtlə
ri, o cümlədən tələbləri ilə təyin
edilir. Sonrakı audit isə ilkin audi
tin keçirilib-keçirilməməsindən ası
lı olmayaraq AAQ-ın vəzifəsidir.
Dünya ölkələrinin təcrübəsinə nə
zər salsaq, AAQ-ların əsasən dövlət
büdcəsinin icrası ilə bağlı rəy hazır

l adığını görərik. Büdcə layihəsinə
rəyin hazırlanması postsovet mə
kanına daxil olan ölkələrdə daha
populyardır; Rusiya Federasiyası
nın, Ukraynanın, Moldovanın
AAQ-ları büdcə layihəsi ilə bağlı
rəylərini tərtib edirlər. Bəzi ölkələr
də, məsələn, Türkiyədə növbəti ilin
büdcə layihələrinin müzakirəsi za
manı başa çatmış il və cari ilin ötən
dövrü üzrə dövlət büdcəsinin icra
sına dair AAQ-ların rəylərinin din
lənilməsi və nəzərə alınması təcrü
bəsi daha geniş yayılmışdır.
- 	 Hesablama Palatasının rəyləri
millət vəkilləri və ictimaiyyə
tin diqqət mərkəzində olur.

Sonuncu rəyi digərlərindən nə
fərqləndirir?
-  Palata hər il fəaliyyətinin mü
hüm hissəsi olan bu rəyləri həm
texniki cəhətdən, həm də məzmun
baxımından təkmilləşdirməyə çalı
şır. Bir tərəfdən rəylərin tərtibinin
informasiya qəbul edilməsi baxı
mından asanlaşdırılması, digər tə
rəfdən isə əhatənin tam və ətraflı
olması ilə bağlı addımlar atılır.
Rəydə nəinki büdcə parametrləri
nin təhlili və makromühitə adek
vatlığı, eyni zamanda, “Büdcə zər
fi”ndə göstərilməyən və ya az mə
lumat verilən gəlir və xərc istiqa
mətləri üzrə əlavə informasiya da
təqdim olunur. Sonuncu rəydə isə
ilk dəfə olaraq palata tərəfindən
növbəti ilin dövlət büdcəsi üzrə
aparılmış təhlillər və həyata keçiril

 iş nəzarət tədbirlərinin nəticələri
m
əsasında hazırlanmış tövsiyələri də
əks etdirilmişdir.
- Palatanın sonuncu rəyindəki
tövsiyələr hansı istiqamətləri
əhatə etmişdir?
- Palatanın 2016-cı il dövlət büd
cəsinin layihəsi ilə bağlı rəyində
“Büdcə zərfi”nə daxil olan məlu
matlara, həyata keçirilmiş nəzarət
tədbirlərinin nəticələrinə və möv
cud məlumat bazasına əsaslanmaq
la 15 tövsiyə yer almışdır. Bu tövsi
yələrin bir qismi dövlət büdcəsinin
gəlirlərinin və xərclərinin proqnoz
laşdırılmasında nəzərə alınması zə
ruri olan və icrasına təsir edən
amillərlə bağlıdır. İkinci qrup töv
siyələr büdcədənkənar fəaliyyəti
əhatə edir. Nəhayət, bəzi normativ

hüquqi aktların təkmilləşdirilməsi,
o cümlədən “Büdcə zərfi”nin məlu
matlılığının artırılması istiqamətin
də tövsiyələr də buraya daxil edil
mişdir.
- 	 Rəydə dövlət büdcəsinin gə
lirləri, xüsusilə artım poten
sialı ilə bağlı bir sıra təkliflər
var. Palata hansı mənbələr üz
rə artım potensialını müəyyən
etmişdir?
- Palata rəyini tərtib edərkən bir
neçə istiqamətdə amilləri, o cümlə
dən büdcə layihəsinin tərtib edildi
yi dövrdə dünyada müşahidə edi
lən iqtisadi prosesləri, ötən bir neçə
il üzrə dövlət büdcəsinin parametr
lərini, həyata keçirilmiş nəzarət
tədbirlərinin nəticələrini və statis
tik məlumatları nəzərə alır. Qeyd
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edilən parametrlər əsaslı təkliflərin
hazırlanmasına xidmət edir.
2016-cı ilin dövlət büdcəsi ilə
bağlı təqdim edilmiş məlumatlar
və mövcud yanaşma bir sıra məda
xil mənbələri üzrə artım potensialı
nın mövcud olması fikrini yürüt
mək imkanı verir. Belə ki, son dövr
də təsdiq edilmiş məbləğ və icra
göstərici arasında nəzərəçarpacaq
fərqlər mənfəət vergisi, cari ilin 9
ayı üzrə vergitutma bazası ilə bağlı
mövcud statistik məlumatlar, eyni
zamanda, Azərbaycan Respublika
sı Vergilər Məcəlləsində aparılan
son dəyişikliklər sadələşdirilmiş
vergi və aksiz vergisi üzrə proq
nozların artıqlaması ilə icra edilə
cəyini göstərir.
- 2016-cı ilin dövlət büdcəsi ilə
bağlı müzakirələrdə etdiyiniz
məruzədə dövlət proqramları
na xüsusi diqqət yetirdiniz.
-  Dövlət büdcəsinin proqramlar
və tədbirlər üzrə tərtibi dünya öl
kələrinin təcrübəsində geniş yayıl
mışdır. Müasir şəraitdə belə yanaş
ma bir neçə istiqamət üzrə xüsusilə
əhəmiyyətlidir. Belə ki, dövlət
proqramları və tədbirlərin tərtibi
prioritet məqsədlərin sistemli şəkil
də reallaşdırılmasına xidmət edir.
Dövlət büdcəsinin bu istiqamətlər
üzrə tərtibi isə bir tərəfdən maliyyə
təminatı və məqsədləri uyğunlaş
dırmaqla yanaşı, digər tərəfdən və
saitlərin qənaətli və səmərəli istifa
dəsini təmin edir. Bu istiqamətdə
ilk addım proqramların tərtibi za
manı məqsəd-nəticə indikatorları
nın təsdiq olunması, həmçinin hər
bir addım üçün zəruri vəsaitin
məbləğinin müəyyən edilməsidir.
İcra prosesində və proqram başa
çatdıqdan sonra bu göstəricilər nə
ticəlilik və səmərəliliyin qiymətlən
dirilməsinə, həmçinin maliyyə re
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surslarının yenidən paylanmasına
imkan verir. Hazırda dövlət proq
ramları üzrə qeyd edilmiş istiqa
mətlərlə bağlı “Büdcə zərfi”ndə
olan məlumatlar məhduddur və
əlavə məlumatların zərfə daxil edil
məsi parlament nəzarətinin güclən
məsinə xidmət edər.
- 	 Son dövrdə ən çox müzakirə
olunan makrogöstərici dövlət
borcu ilə bağlıdır. Respubli
kamızda növbəti il üçün bu
parametrlə bağlı proqnozlar
hər hansı təhlükənin mövcud
luğunu göstərirmi?
-  Düz qeyd etdiniz, indi dövlət
borcu ilə bağlı məsələlər diqqət mər
kəzindədir. Kəskin borclanma ilə
üz-üzə qalan və texniki defolt elan
edən bir neçə ölkə mövcuddur və
davam edən böhran bu ölkələrin sa
yının artmasına şərait yaradacaq.
Cari il və növbəti il üçün məlumat
lar respublikamızda dövlət borcu
nun artım dinamikasını göstərsə də,
vəziyyət qəbul edilmiş standartlar
çərçivəsində qənaətbəxşdir. Belə ki,
2016-cı il üzrə dövlət borcunun
ÜDM-ə nisbəti 3%-dən az olmaqla
proqnozlaşdırılmışdır. Dövlət büd
cəsi kəsirinin büdcə gəlirlərinə nis
bətinin 2016-cı il üçün 11,7% səviy
yəsindən 2019-cu il üçün 3,9%-dək
azalma ilə proqnozlaşdırılması da,
öz növbəsində, gələcəkdə dövlət
borcunun maliyyələşdirilməsində
problemlərin olmayacağını göstərir.
Bununla belə, hesab edirik ki, borc
yükünün mümkün risklərinin qiy
mətləndirilməsi və dövlət zəmanəti
ilə kredit almış icraçı təşkilatların
borc siyasətinə vaxtında təsir və
müdaxiləsi zəruridir.
- Ümumiyyətlə, 2016-cı ilin döv
lət büdcəsini hansı meyillərlə
xarakterizə etmək olar?

- İlk olaraq dövlət büdcəsinin ca
ri ilin sonuna gözlənilən icra göstə
rici ilə müqayisədə növbəti ildə
8,3% az olmaqla proqnozlaşdırıldı
ğı qeyd edilməlidir. Məcmu xərclə
rin azalması fonunda isə müəyyən
edilmiş prioritet sahələrə vəsaitlər
artımla nəzərdə tutulmuşdur. Baş
qa sözlə, sosial sahələrə ayrılan cə
mi vəsaitlər, həmçinin dövlətin
müdafiə ilə bağlı xərcləri növbəti il
üçün cari illə müqayisədə artımla
proqnozlaşdırılmışdır. Real sektora
ayrılan xərclərdə isə azalma gözlə
nilir, lakin bu azalma dövlət əsaslı
vəsait qoyuluşları ilə bağlıdır.
Yeri gəlmişkən, dövlət büdcəsi
nin investisiya xərclərində nəzərdə
tutulmuş azalma yeni layihələrin
proqnozlaşdırılmaması ilə izah olu
na bilər. Belə ki, 2016-cı ilin dövlət
investisiya proqramında yalnız ke
çid layihələr yer almışdır. Ümu
miyyətlə, növbəti ilin dövlət büd
cəsi tam mənada sosialyönümlü
büdcədir və dövlət büdcəsinin
2016-cı il üçün nəzərdə tutulmuş
10188,3 mln. manat məbləğində ca
ri xərclərinin 57,6%-ni sosialyönlü
xərclər təşkil edəcək ki, bu fakt yu
xarıda qeyd olunanları bir daha
təsdiqləyir.
- 	 Hesablama Palatası dövlət
büdcəsi ilə yanaşı, Dövlət So
sial Müdafiə Fondunun büd
cəsi ilə də bağlı rəyini təqdim
etmişdir və bu rəy hansı mə
qamları diqqətdə saxlamış
dır?
- İlk olaraq qeyd edək ki, Dövlət
Sosial Müdafiə Fondu (DSMF) döv
lətin sosial siyasətinin mühüm blo
kunu həyata keçirən büdcədənkə
nar fonddur. 2016-cı ildə dövlət
büdcəsinin azalması fonunda bu
fondun gəlir və xərcləri artımla nə
zərdə tutulmuşdur və bu, əhalinin

sosial rifahının qorunması məsələ
sinin həmişə dövlətin prioriteti ol
duğunu göstərir. DSMF-nin növbə
ti il büdcəsi ilə bağlı rəyə gəldikdə
isə qeyd edim ki, son dövrdə döv
lət büdcəsindən transfertlərin fon
dun büdcəsində iştirak payı aşağı
düşür və bu, palata tərəfindən müs
bət meyil kimi qiymətləndirilmiş
dir. Bununla belə, DSMF-nin rayon
və şəhər şöbələrində həyata keçiril
miş nəzarət tədbirlərinin nəticələri
nə əsasən məcburi dövlət sosial sı
ğorta haqları üzrə yığımların artı
rılması potensialının mövcud oldu
ğunu deməliyəm. Növbəti ildə
DSMF-nin xərclərində əhaliyə ödə
nişlər 97,8% təşkil edəcək və bu,
cari illə müqayisədə 1% çoxdur.
Palata mövcud məlumatların
təhlili əsasında DSMF tərəfindən
əhaliyə ödənilən bir sıra müavinət

lərin, məsələn, hamiləlik və doğu
ma görə və ya dəfn üçün müavinət
lərin bir qədər çox artımla proq
nozlaşdırıldığı qənaətindədir. Fon
dun büdcəsinə dair sonuncu rəyin
strukturu bir qədər təkmilləşdiril
miş, palatanın təklif və tövsiyələri
əks etdirilmişdir.
- Sonuncu qeyd etdiyiniz istiqa
mət - “Büdcə zərfi”nin məlu
matlılıq səviyyəsinin yüksəl
dilməsi nə üçün zəruridir?
-  İldən-ilə “Büdcə zərfi”nə daxil
edilən məlumatların həcmi və
strukturu təkmilləşdirilir. Bu, şəf
faflığın təmin edilməsinə mühüm
töhfədir. Eyni zamanda, palata yı
ğım əmsalının, bir sətirlə verilən
xərclərin (əsaslı vəsait qoyuluşu,
beynəlxalq və respublika səviyyəli
tədbirlər və s.) ilkin bölgüsünün,

yeni, kəskin azalma və ya kəskin
artımla nəzərdə tutulmuş xərclərlə
bağlı məlumatların, vahid xəzinə
hesabının ilin əvvəlinə qalığının
(sərbəst qalıq) istifadəsi, o cümlə
dən banklarda yerləşdirilmiş depo
zitlər üzrə məlumatların, Dövlət
Zəmanəti ilə Alınan Borcların Tə
minat Fondunun vəsaitlərinin isti
fadəsi ilə bağlı məlumatların, icra
edilən və qəbul edilməsi gözlənilən
dövlət proqramları üzrə müvafiq
məlumatların növbəti illərin “Büd
cə zərfi”nə daxil edilməsini məqsə
dəmüvafiq hesab etmişdir. Bu, yu
xarıda qeyd etdiyim kimi, şəffaflı
ğın yüksəldilməsi ilə yanaşı, həmçi
nin palatanın təqdim etdiyi rəylərin
də məzmunluluğunu artırır. Son
nəticədə isə Hesablama Palatasının
tövsiyələri maliyyə inzibatçılığının
möhkəmlənməsinə xidmət edir.
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Azərbaycan həmkarlar ittifaqları:
tarix və müasirlik

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı, AHİK-in sədri,
BHİK-in vitse-prezidenti

1903-cü ildə Bakıda başlanan ümumi
tətildə iri sənaye müəssisələri fəhlələri
ilə birlikdə mətbəə, şəhər konkası, elek
trik stansiyaları, dəmiryol nəqliyyatı iş
çiləri, gəmilərin heyətləri, çörəkçilər və
başqaları da iştirak edirdilər.
Tətil komitəsi əməkhaqqının artırıl
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Bu il yaranmasının 110 illiyi təntənə
ilə qeyd olunan Azərbaycan həmkarlar
ittifaqları vətəndaş cəmiyyətinin əsas
institutlarından biri kimi sosial ədalət
prinsiplərinə əməl edilməsi, bazar iqti
sadiyyatı şəraitində işçilərin əmək hü
quqlarının qorunması, işəgötürənlə iş
çilər arasında münasibətlərin tənzim
lənməsi sahəsində məqsədyönlü tədbir
lər həyata keçirir. Azərbaycan həmkar
lar ittifaqlarının sosial-iqtisadi məsələ
lərlə bağlı mövqeyinin Azərbaycan
dövləti və onun rəhbəri tərəfindən
daim dəstəklənməsi həmkarlar ittifaqı
nın respublikamızın ictimai həyatında
daha fəal iştirakına şərait yaradır. Bu
möhtəşəm nailiyyətin qədrini daha də
rindən dərk etmək üçün Azərbaycan
həmkarlar ittifaqlarının keçdiyi tarixi
yola nəzər salaq.

masını, iş gününün 8 saatadək qısaldıl
masını, həbs olunmuş fəhlələrin azadlı
ğa buraxılmasını, tətil, mətbuat və yı
ğıncaq azadlığı verilməsini tələb edirdi.
Nəhayət, 1904-cü il dekabrın 30-da
“Elektrosila” Zavodunda neft sənayeçi
ləri ilə fəhlələr arasında ilk kollektiv

müqavilə imzalandı. “Mazut konstitu
siyası” adı ilə tarixə düşən bu müqavi
lədə tətil günləri üçün fəhlələrə əmək
haqqı ödənilməsi, onlara mənzil, kero
sin, neft və su verilməsi, əmək qabiliy
yətini itirənlər üçün 3 ay müddətində
əməkhaqqının yarısının saxlanması, tə

tilçilərin cəzalandırılmayacağına təmi
nat verilməsi nəzərdə tutulurdu. Müqa
vilə Bakı fəhlələrinin vəziyyətini xeyli
yaxşılaşdırdı. Neft sənayeçilərindən qo
parılmış güzəştlər hər ay 150 min ma
nata və ya fəhlələrin ümumi əməkhaq
qının 20%-nə bərabər idi. Bütün mə
dənlərdə fəhlələrdən ibarət mədən ko
missiyaları yaradılmışdı. Bu komissiya
ların vəzifələri işəgötürən tərəfindən
kollektiv müqavilədəki öhdəliklərin ye
rinə yetirilməsinə nəzarətdən ibarət idi.
Sonrakı illərdə ilk həmkarlar ittifaqı təş
kilatlarının yaradılmasında komissiya
ların böyük rolu oldu.
1905-ci il oktyabrın 17-də konka (at
dəmir yolu) işçiləri həmkarlar ittifaqı
təşkilatı yaratdılar. Noyabr ayında ikin
ci bir həmkarlar ittifaqı meydana gəldi
ki, bu da sıralarında çapçıları birləşdi
rirdi. İlin sonuna qədər artıq mühəndis
və texniklərin, həkimlərin, müəllimlə
rin, vəkillərin və digər peşə sahiblərinin
həmkarlar ittifaqı təşkilatları fəaliyyət
göstərirdi. 1906-cı ilin sonunda Bakıda
üzvlərinin ümumi sayı 12 min 200 nəfə
ri ötən 20-yə qədər həmkarlar ittifaqı
mövcud idi. Qafqazdakı həmkarlar itti
faqlarının 75%-i Azərbaycanın paytax
tında cəmləşmişdi. Həmkarlar ittifaqı
təşkilatlarının sayına görə Bakı yalnız
imperiyanın ən iri sənaye şəhərləri sayı
lan Peterburq, Moskva, Varşava və
Lodzdan geri qalırdı.
1907-ci ilin avqustunda neftçilərin
həmkarlar ittifaqı ilk mətbu orqanı olan
“Qudok” qəzetinin nəşrinə başladı.
1908-ci ilin avqustunda “Qudok” estafe
ti “Bakinskiy raboçiy” qəzetinə verdi.
Bölgələrdə də işçilər təşkilatlanmağa
başladılar. 1910-cu ildə Astarada liman
fəhlələri, Lənkəran qəzasında isə balıq
çılar özlərinin həmkarlar ittifaqlarını
təşkil etdilər.
Həmkarlar ittifaqları tətilə çıxmış,
ailə üzvünü itirmiş fəhlələrin ailələrinə
maddi kömək göstərir, işçilərə tibbi xid
mətin təşkilinə nail olur, vərəmlə müba
rizə aparılmasına və digər məsələlərin
həllinə çalışırdılar.
1917-ci il tarixə oxşar istehsal sahələri
fəhlələrinin həmkarlar ittifaqı təşkilatla

rının birləşməsi ili kimi daxil olub. Hə
min il təkcə neft sənayesi fəhlələrinin
həmkarlar ittifaqında 30 min üzv birləş
mişdi. Ümumilikdə isə Bakıda 40 həm
karlar ittifaqının sıralarında 80 min üzv
var idi.
Çarizm dövründə təzyiqlərlə üzləşən
həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyəti yal
nız 1918-1920-ci illərdə Azərbaycan Xalq
Cümhuriyyəti dövründə açıq müstəvi
yə keçmiş, ölkədə bərqərar olan demok
ratiya şəraitində inkişaf edərək genişlən
mişdi. Bu illərdə milli düşüncəli insanla
rı bir araya gətirən həmkarlar təşkilatla
rının formalaşması geniş vüsət almış,
lakin Azərbaycanın sovet imperiyasının
əsarəti altına düşməsi bu təşkilatların
möhkəmlənməsinə imkan verməmişdi.
Sovet hakimiyyətində həmkarlar itti
faqlarına münasibət birmənalı deyildi.
Bəzi bolşeviklərin fikrincə, əgər haki
miyyət proletariatın əlindədirsə, onun
əmək və sosial hüquqlarını qoruyacaq
heç bir ictimai təşkilata ehtiyac yoxdur.
“Fəhlə müxalifəti” adlanan platforma
isə istehsalın idarə edilməsinin həmkar
lar ittifaqlarına həvalə olunması ideyası
nı müdafiə edirdi.
1920-ci ilin iyununda həmkarların
vahid respublika orqanı -  Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqları Şurası (AHİŞ) ya
radıldı. 1921-ci ildə keçirilmiş partiya
yığıncaqlarında həmkarlar ittifaqlarına
istehsalın idarə olunmasında iştirak et
mək funksiyasının verilməsi qərarı qə
bul edildi. Lakin bu qərar həyata keçmə
di. Kommunist Partiyası həm siyasi ha
kimiyyətdə, həm də iqtisadiyyatda tək
başına liderlik prinsipini əldə rəhbər
tutduğu üçün get-gedə həmkarlar ittifa
qına da nəzarəti artırırdı. 1921-ci ildə
Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər)
Partiyası Mərkəzi Komitəsinin həmkar
lar ittifaqlarının işinə rəhbərliyi tənzim
ləyən sərəncam xarakterli məktubu dərc
olundu. Məktubda yazılırdı ki, həmkar
lar ittifaqları fraksiyaları iki həftədə bir
dəfədən az olmayaraq müvafiq partiya
komitələrinə işin vəziyyəti barədə mə
ruzə etməlidirlər. 1922-ci ildə Azərbay
can kommunistlərinin IV qurultayı daha
irəli gedərək həmkarlar ittifaqlarında

rəhbər vəzifələrə partiya işçilərinin gön
dərilməsini tapşırdı. Beləliklə, bu qurum
partiya təşkilatının ayrılmaz tərkib his
səsinə çevrildi.
Sovet İttifaqında təxminən 40-cı illərə
qədər həmkarlar ittifaqlarını yeni siste
mə uyğun formalaşdırmaq tədbirləri
həyata keçirilir, kadr hazırlığı məsələsi
nə diqqət yetirilirdi.
II Dünya müharibəsi illərində həm
karlar ittifaqları gənclərin vətənin mü
dafiəsinə səfərbər olunmasında hərbi
komissarlıqlara böyük kömək göstərdi.
Səfərbər olunmuş təcrübəli işçilərin əvə
zinə fabrik və zavodlara gəlmiş yeniyet
mələrin, gənclərin peşə hazırlığı, eləcə
də digər vəzifələr həmkarlar ittifaqları
nın üzərinə düşmüşdü. O dövrdə şə
raitə uyğun, daha çevik fəaliyyət göstər
mək imkanlarını genişləndirmək üçün
bir sıra struktur dəyişiklikləri aparıldı.
Kiçik həmkarlar ittifaqı təşkilatları bir
ləşdirildi, rəyasət heyətlərinin fəaliyyət
ləri bərpa olundu.
1946-cı ildən başlayaraq həmkarlar
ittifaqı sistemində yenidən təşkilatlan
ma geniş vüsət aldı. Respublika komitə
ləri sahələr üzrə formalaşdı. 1948-ci il
noyabrın 27-29-da Bakıda I Respublika
İttifaqlararası Konfrans keçirildi. AHİŞin yeni tərkibi 35 nəfər üzv və 11 nəfər
üzvlüyə namizəddən ibarət idi. O, sahə
həmkarlar ittifaqlarının koordinasiya
olunmasında, yerli qurumların fəaliyyə
tinin gücləndirilməsində mühüm amilə
çevrildi.
1970-1980-ci illəri AHİŞ-in fəaliyyəti
nin ən səmərəli dövrü adlandırmaq olar.
1980-ci ilin statistikasına görə, şuranın 2
milyon 270 min üzvü var idi. Müqayisə
üçün deyim ki, bu, 1970-ci illə müqayi
sədə 871 min nəfər çox üzv demək idi.
1991-ci ildə Azərbaycan müstəqilliyi
ni bərpa etdikdən sonra ictimai-siyasi
həyatın bütün sahələrində olduğu kimi,
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliy
yətində də xeyli dəyişiklik baş verdi.
1992-ci ildə AHİŞ-ə daxil olan 6 həmkar
lar ittifaqı – Elektrik Stansiyaları və
Elektrotexnika Sənayesi Fəhlələri Həm
karlar İttifaqı Respublika Komitəsi, Av
tonəqliyyat və Yol Təsərrüfatı İşçiləri
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Həmkarlar İttifaqı Respublika Komitəsi,
Azərbaycan Rabitə İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Respublika Komitəsi, Azərbay
can Sahibkarlıq İşçiləri Müstəqil Həm
karlar İttifaqı Respublika Komitəsi,
Aviasiya İşçiləri Həmkarlar İttifaqı Res
publika Komitəsi və İnşaat Kompleksi
İşçiləri Müstəqil Həmkarlar İttifaqı Res
publika Komitəsi bu qurumun fəaliyyəti
ilə razı olmadıqlarını bəyan etdi və 5
fevral 1993-cü ildə qurultay keçirərək
AHİŞ-i buraxıb Azərbaycan Həmkarlar
İttifaqları Konfederasiyasını (AHİK) tə
sis etdi. Bu təşkilatın yaranması ilə həm
karlar ittifaqlarının fəaliyyətində inziba
ti-amirlik metodlarına son qoyuldu, sa
hə həmkarlar ittifaqlarının səlahiyyətləri
özlərinə qaytarılmaqla təşəbbüskarlığa,
yeniliyə, dünya həmkarlar ittifaqları sis
teminə qoşulmağa yol açıldı.
Yeri gəlmişkən, Xalq Cəbhəsi-Müsa
vat cütlüyünün hakimiyyəti dövründə
həmkarlar ittifaqlarının mülkiyyəti ilə
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əlaqədar ədalətsiz qərarlar qəbul edildi.
Həmkarlar ittifaqlarının mülkiyyətinə
göz dikərək, hətta konfederasiyanın
yerləşdiyi inzibati binanın Xarici İşlər
Nazirliyinə verilməsi barədə prezident
sərəncamı oldu. Həmkarlar ittifaqları
nın qətiyyətli addımları onların bu is
təklərini həyata keçirməyə imkan ver
məsə də, o qüvvələrin həmkarlar itti
faqlarının işinə yerli-yersiz müdaxilələ
rə son qoymaq fikirləri yox idi. Məhz
Ümummilli lider Heydər Əliyevin ha
kimiyyətə qayıdışından sonra bu məsə
ləyə müdaxiləsi nəticəsində Azərbay
can həmkarlar ittifaqları yenidən ölkə
nin ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni
həyatında layiqli yeri olan təşkilata çev
rildi. Həmin dövrün qeyri-qanuni sə
rəncam və göstərişləri, o cümlədən sağ
lamlıq və müalicə ocaqlarının Səhiyyə
Nazirliyinin balansına verilməsi ilə bağ
lı qərarlar ləğv edildi və həmkarlar itti
faqlarının obyektləri, inzibati binaları

yenidən qurulmağa başlanıldı.
Qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki,
Azərbaycan Həmkarlar İttifaqları Kon
federasiyasının müstəqil qurum kimi
formalaşması Ulu öndər Heydər Əliye
vin adı ilə bağlıdır. Məhz Ümummilli
liderin şəxsi təşəbbüsü və nəzarəti altın
da 1994-cü ilin fevralında keçmiş post
sovet məkanında ilk dəfə olaraq Azər
baycan Respublikasında “Həmkarlar
ittifaqları haqqında” Qanun qəbul edil
di, bununla da təşkilatımızın normal
fəaliyyətinə şərait yaradıldı.
Qanun qəbul edilməklə həmkarlar
ittifaqlarının cəmiyyətdəki yeri və sta
tusu müəyyən edildi; həmkarlar ittifaq
larının qeyri-siyasi təşkilat kimi dövlət
və təsərrüfat orqanlarından asılılığı ara
dan qaldırıldı; həmkarlar ittifaqlarının
bütün strukturlarında inzibati-amirlik
sisteminə son qoyularaq sahə məsələlə
rinin həllində həmkarlar ittifaqlarının
və orqanlarının müstəqilliyi təmin edil
di; əmək, sosial, iqtisadi məsələlər barə
sində qanunvericilik aktlarının hazır
lanmasında həmkarlar ittifaqlarının hü
quqları tanındı; Azərbaycan həmkarlar
ittifaqları beynəlxalq həmkarlar ittifaq
ları hərəkatının tərkib hissəsinə çevril
di.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin
sosial-iqtisadi inkişaf strategiyasına sa
diq olan Azərbaycan Respublikasının
Prezidenti İlham Əliyevin həmkarlar it
tifaqlarının sosial-iqtisadi məsələlərlə
bağlı mövqeyini dəstəkləməsi və bu sa
hədə mühüm qərarlar qəbul etməsi yeni
tariximizdə xüsusi rol oynadı. Azərbay
can Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin həmkarlar ittifaqlarına
verdiyi böyük dəyər, göstərdiyi yüksək
etimad qazandığımız uğurların və
nailiyyətlərin rəhnini təşkil edir.
Bu gün Azərbaycan həmkarlar itti
faqları vətəndaş cəmiyyətinin əsas ins
titutlarından biridir.
Biz güclü iqtisadiyyata, dayanıqlı so
sial müdafiə sisteminə malik, hüquqi,

demokratik cəmiyyətin tərəfdarıyıq.
Həmkarlar ittifaqları qarşılıqlı əmək və
sosial-iqtisadi münasibətlərin əsasını so
sial tərəfdaşlıq prinsipində görür. AHİK
hökumət və işəgötürənlərlə real dialo
qun yaradılması üçün çalışır, əmək mü
nasibətləri sisteminin optimallaşdırıl
masına, sivil sosial tərəfdaşlığın inkişafı
və təkmilləşdirilməsinə əhəmiyyətli də
rəcədə töhfə verir. Təcrübə göstərir ki,
sosial dialoqun köməyi ilə mürəkkəb
vəzifələrin həlli, sosial sabitliyin təmin
edilməsi mümkündür. AHİK həmişə
Baş Kollektiv Sazişin layihəsinin hazır
lanmasının və bağlanmasının təşəbbüs
karı kimi çıxış edir. Tərəflərin rəyi, bü
tün mübahisəli məsələlərin razılaşdırıl
ması, təklif və iradlar nəzərə alınır. Baş
Kollektiv Saziş üçtərəfli qaydada - Azər
baycan Həmkarlar İttifaqları Konfedera
siyası, Azərbaycan Respublikası Nazir
lər Kabineti və Sahibkarlar (İşəgötürən
lər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası
arasında bağlanır. Müvafiq olaraq sahə
lərdə tarif sazişləri, yerlərdə isə kollektiv
müqavilələr bağlanır. Hazırda Azərbay
canda 13451 kollektiv müqavilə, 119 ta
rif sazişi fəaliyyət göstərməkdədir. Res
publikada sosial tərəfdaşlığın formaları
ildən-ilə təkmilləşir.
Biz Üçtərəfli Komissiyanın yaradıl
ması üçün sosial və iqtisadi məsələlər
üzrə bütün zəruri sənədləri hazırlamı
şıq. Beynəlxalq Əmək Təşkilatının mü
təxəssisləri ilə birlikdə təşkilati xarak
terli məsələlər həll olunub. Bu təşkilatın
mütəxəssisləri AHİK-in əmək, sosial və
iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi
istiqamətində fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirirlər.
AHİK son 10 ildə həmkarlar ittifaqı
üzvlərinin sosial təminatlarına dair qa
nun və proqramların, bir çox normativ
sənədlərin işlənib hazırlanmasında fəal
iştirak etmişdir. Ümumilikdə müxtəlif
orqanlar tərəfindən hazırlanmış 100dən artıq qanun layihəsində AHİK-in
rəyi nəzərə alınmışdır. Əmək Məcəlləsi
nə edilən 100-dən çox əlavə və dəyişik
liyin təşəbbüskarı və müəllifi də AHİK
olmuşdur.
İndiyə kimi BƏT-in vətəndaşların

hüquqlarının qorunmasında xüsusi rol
oynayan bir çox konvensiyası ratifikasi
ya olunmuşdur. Həmkarlar ittifaqları
konvensiyaların tələblərinin yerinə yeti
rilməsi üçün bütün imkanlarından isti
fadə edir. İşçilərin sosial problemlərinin
həllinə xidmət göstərə biləcək digər
konvensiyaların da ratifikasiyasında
maraqlıyıq. AHİK və sahə həmkarlar it
tifaqları nümayəndələri BƏT-in hər il
keçirilən sessiyalarında Azərbaycan
Respublikasının hökumət nümayəndə
ləri ilə birlikdə iştirak edir, müzakirə
olunan məsələlərlə bağlı öz prinsipial
mövqelərini ortaya qoyurlar.
Bu gün AHİK öz sıralarında 1,5 mil
yondan artıq həmkarlar ittifaqı üzvünü
birləşdirir. Bu quruma 27 sahə həmkar
lar ittifaqı mərkəzi, o cümlədən 504 şə
hər, rayon Hİ təşkilatı, 66 birləşmiş
HİK, 10702 ilk həmkarlar ittifaqı təşkila
tı daxildir. Konfederasiyanın tərkibində
3 Hİ federasiyası və Naxçıvan Muxtar
Respublikası Hİ Şurası, Azərbaycan
Əmək və Sosial Münasibətlər Akademi
yası, “Kurort” Səhmdar Cəmiyyəti,
Respublika Turizm və Ekskursiyalar
Şurası, İdman Təşkilatları Assosiasiyası
(AHİTA), Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin
Sağlamlıq Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Mətbu orqanımız olan “Ülfət” qəzeti
1991-ci ildən nəşr edilir.
2014-cü ildə respublika həmkarlar
ittifaqlarına daxil olan 159772 ərizə və
şikayətin 97%-i öz həllini tapıb. İşə bər
pa ilə əlaqədar 823 müraciətdən 143-ü
müsbət həll edilib. Məhkəmələrdə əmək
mübahisəsinə aid qaldırılan 6 iddianın
hamısı təmin edilib. İşəgötürənlər tərə
findən işçilərin işdən azad olunması ilə
bağlı həmkarlar ittifaqlarına edilən mü
raciətlər diqqətlə araşdırılaraq 4211 nə
fərin öz iş yerində saxlanılmasına nail
olunub.
Biz həmkarlar ittifaqlarının fəaliyyə
tinin dünyada gedən proseslərə uyğun
laşdırılması yolunda əlimizdən gələni
əsirgəmirik.
AHİK BƏT və Beynəlxalq Miqrasiya
Təşkilatı ilə əməkdaşlıq haqqında ikitə
rəfli sazişlər imzalamış, “Cənubi Qafqaz
ölkələrində insan alverinə qarşı cavab

mexanizmlərinin gücləndirilməsi haq
qında”, “Uşaq əməyinin qarşısının alın
ması üzrə bacarıqların inkişafı haqqın
da”, “İş yerlərində diskriminasiyanın
qarşısının alınması haqqında”, “Gənclə
rin məşğulluğu” ilə bağlı layihələrin
həyata keçirilməsində fəal tərəfdaş kimi
iştirak etmişdir.
AHİK işçilərin layiqli əməkhaqqı ilə
təmin edilməsinə nail olmaq üçün həya
ta keçirdiyi “Yaşayış minimumundan
aşağı olmayan minimum əməkhaqqı”
kampaniyası sayəsində minimum əmək
haqqı ilə yaşayış minimumu arasında
nisbət 2007-ci ildəki 62,5%-dən 2015-ci
ildə 80,2%-ə çatdırılmışdır.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları
müasir şəraitdə hər bir işçi üçün layiqli
iş yeri və təhlükəsiz istehsalat mühitinə
nail olmağa çalışır. AHİK-in İcraiyyə
Komitəsi “Həmkarlar ittifaqları orqan
larının 2018-ci ilədək əmək və ətraf mü
hitin mühafizəsi sahəsində fəaliyyətinin
əsas istiqamətləri”, “AHİK-in 2014-2018ci illər üçün əməyin mühafizəsinin əsas
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istiqamətləri üzrə tədbirlər planı haq
qında” qərar qəbul edib. Son illər Azər
baycan həmkarlar ittifaqlarının təşəb
büsü ilə “Texniki təhlükəsizlik haqqın
da”, “İstehsalatda baş verən bədbəxt
hadisələr nəticəsində peşə-əmək qabi
liyyətinin itirilməsi və peşə xəstəliklə
rindən icbari sığorta haqqında” qanun
lar qəbul olunmuş, qanunvericiliyə bir
sıra düzəlişlər edilmişdir.
AHİK xarici ölkələrin həmkarlar itti
faqları ilə həmrəylik və əməkdaşlığı da
getdikcə möhkəmləndirir. Təşkilatımız
2000-ci ildə BHİK-ə üzv qəbul edildi.
BHİK-in III qurultayında AHİK-in nü
mayəndəsi bu qurumun vitse-preziden
ti seçildi. İndiyədək dünyanın 46 bey
nəlxalq təşkilatı və milli həmkarlar itti
faqı mərkəzi ilə əməkdaşlıq əlaqələri
qurulmuş, 10 xarici həmkarlar ittifaqı
qurumu ilə ikitərəfli müqavilələr bağ
lanmışdır. BƏT, BHİK, ÜHİK, Pan Avro
pa Regional Şurası ilə daima işgüzar
əlaqələr qurur, vaxtaşırı beynəlxalq sə
viyyəli görüşlər və tədbirlər keçiririk.
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Bu gün yeni iqtisadi şərtlər həmkar
lar ittifaqlarından öz potensialını daha
da gücləndirməyi və mühüm problem
ləri həll edəcək səmərəli fəaliyyət tələb
edir.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları
transmilli şirkətlərdə (TMŞ) işçilərin
həmkarlar ittifaqına cəlb edilməsi sa
həsində də müəyyən təcrübə toplamış
dır. TMŞ-lərdə 68-dən çox həmkarlar
ittifaqı təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu,
neft-qaz sektoru, avtonəqliyyat, kənd
təsərrüfatı və qida sənayesi, səhiyyə,
inşaat və digər istehsal sahələridir. Xü
susilə Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri
HİRK transmilli şirkətlərdə çalışan
yerli işçilərin həmkarlar ittifaqı yarat
maq təşəbbüslərini daima dəstəkləyir.
Konfederasiya beynəlxalq miqyas
da əmək miqrasiyası proseslərinin hər
tərəfli təhlilinə, əmək miqrasiyasını
tənzimləyən və əməkçi miqrantların
müdafiəsinə yönələn dövlətlərarası qə
rarların qəbul olunmasına da səy gös
tərir, əməkçilərin əsas hüquqlarının

pozulmasının qarşısının alınması məq
sədilə işəgötürənlərlə konstruktiv dia
loq aparılmasını davam etdirir.
Bu gün həm bizdə, həm də digər
ölkələrdə həmkarlar ittifaqları işinin
əsas istiqamətlərindən biri qeyri-for
mal məşğulluq məsələsidir ki, bunun
sayəsində həmkarlar ittifaqları öz sıra
larını xeyli genişləndirə bilər.
Azərbaycanda əmək müqaviləsi
bağlamadan işçilərin işə cəlb edilməsi
nə görə işəgötürənlərin məsuliyyəti,
ölkə üzrə qüvvədə olan minimal əmək
haqqından az maaş müəyyən edilməsi,
qeydiyyat proseduru keçməmiş miq
rantların əməyindən istifadə ilə əlaqə
dar qanunvericilik aktlarının qəbul
edilməsi nəticəsində qeyri-formal məş
ğulluqdan normal məşğulluğa keçid
işi xeyli aktivləşmişdir.
Biz gəncləri həmkarlar ittifaqlarının
gələcək inkişafının və möhkəmlənməsi
nin əsas mənbəyi kimi görürük. Buna
görə də onların sosial-iqtisadi problem
lərinin həllinə kömək göstərilməsi,

gənclərin həmkarlar ittifaqı strukturları
nın fəaliyyətinə, keçirdiyi tədbirlərə, ak
siyalara cəlb edilməsi və həmkarlar itti
faqının kadr ehtiyatının gənclər hesabı
na yaradılmasına xüsusi fikir veririk. Bu
gün AHİK aparatının hər üç işçisindən
birinin yaşı 30-dan aşağıdır. Azərbaycan
həmkarlar ittifaqlarında üzvlərin 25,2%ni gənclər təşkil edir. AHİK-in Gənclər
Şurası fəaliyyət göstərir. Sahə həmkar
lar ittifaqlarında 26 gənclər şurası və
komissiyası vardır. AHİK gənclər ara
sında işsizliyin aradan qaldırılmasına,
onların məşğulluğunun təmin edilməsi
nə yönəldilən tədbirlərin bir çoxunun
təşəbbüskarıdır.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları öz
maliyyə imkanlarını möhkəmləndir
mək, toplanan vəsaitin üzvlərinin mə
nafelərini daha səmərəli qorunmasına
yönəltmək üçün əməli tədbirlər həyata
keçirir. Son 10 ildə həmkarlar ittifaqla
rına ödənilən üzvlük haqları 40,6 mil
yon manat artaraq 55,8 milyon manata
çatmışdır. Həmin vəsaitin 88%-i ilk və
sahə təşkilatlarının hesabında qalmış
dır. Sahə həmkarlar ittifaqları öz üzv
lərinin sağlamlığının və istirahətinin
qayğısına qalaraq həmkarlar ittifaqı
vəsaiti hesabına yeni istirahət bazaları
tikdirib istifadəyə vermişdir.
Həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının
daxili imkanları hesabına hər il orta
hesabla 45 min nəfərdən artıq vətən
daş müalicə və istirahət ocaqlarına
yollayışlarla təmin olunur. Uşaq sağ
lamlıq düşərgələrində isə işçilərin min
lərlə övladı dincəlir.
AHİK qaçqın və məcburi köçkünləri
də yaddan çıxarmır, onların həyatını
yüngülləşdirmək istiqamətində müəy
yən işlər görməyə çalışır. AHİK və onun
üzv təşkilatları tərəfindən doğma tor
paq həsrəti ilə yaşayan bu soydaşlarımı
za edilən yardımlar 10 milyard manat
larla hesablanır. Bundan başqa, AHİK
tərəfindən sanatoriya-kurort müəssisə
lərinin 12600 çarpayı fondunun yalnız
2250-si sanatoriya-kurort müalicəsi və
istirahət üçün istifadə edilir. Bunun əsas
səbəbi bu müəssisələrdə qaçqın və məc
buri köçkünlərin məskunlaşması, çarpa

 ı fondunun bir hissəsinin işğal olun
y
muş ərazilərdə qalmasıdır. Yurd-yuva
larından didərgin düşmüş soydaşları
mıza göstərilən kommunal, səhiyyə və
digər xidmətlərin xərci əsasən həmkar
lar ittifaqı büdcəsindən ayrılır.
Fəaliyyətimizdə 20 Yanvar şəhidləri
nin ailələrinə qayğı xüsusi yer tutur.
Şəhid ailələrinə yardım göstərilməsi,
güzəranlarının daha da yaxşılaşdırıl
ması, sosial problemlərinin həlli istiqa
mətində görülən işlər mütəmadi xarak
ter daşıyır. Onların müraciətlərinə daim
diqqətlə yanaşılmışdır. Şəhid ailələrinin
hər birinə fərdi qaydada ildə 100 manat
yardım edilməsi, “20 Yanvar” Cəmiyyə
ti ilə birgə tədbirlər keçirilməsi ənənəyə
çevrilmişdir.
Milli Ordu ilə də işbirliyi yüksək sə
viyyədədir. Hərbi hissələrdə əsgərlərlə

görüşlər, müxtəlif müsabiqələr keçirilir,
özfəaliyyət kollektivlərinin çıxışları təş
kil edilir. Naxçıvanski adına Hərbi Lise
yin müdavimlərinə həmkarlar ittifaqla
rının təqaüdləri verilir. Həmçinin ali
təhsil müəssisələrində qış və yay sessi
yalarının nəticələrinə görə təhsildə uğur
qazanmış, ictimai işlərdə fərqlənmiş tə
ləbələrə də adlı təqaüd verilir. İndiyə
dək 1700 nəfərdən artıq gənc bu tə
qaüdə layiq görülüb.
AHİK olaraq üzərimizə düşən məsu
liyyəti dərindən dərk edir, həmkarlar
ittifaqı birliyinin qorunmasına, həmkar
lar ittifaqının cəmiyyətdə rolunun və
təsirinin artmasına, bütün səviyyələrdə
sosial əməkdaşlığın möhkəmlənməsinə
çalışırıq. Bizim əsas vəzifəmiz Azərbay
canın xoşbəxt gələcəyi naminə var qüv
vəmizi sərf etməkdir.
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Sahibkarlığın
inkişafında yeni mərhələ

Nəriman Əliyev
Milli Məclisin deputatı

Son günlər sahibkarlığın inkişafı,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
və mövcud əngəllərin aradan qaldı
rılması ölkə gündəminin prioritet
məsələsinə çevrilib. Nazirlər Kabi
netinin 2015-ci ilin doqquz ayının
sosial-iqtisadi inkişafının yekunları
na və qarşıda duran vəzifələrə həsr
olunmuş iclasında Prezident İlham
Əliyev ölkəmizdə özəl sektorun, ki
çik və orta sahibkarlığın inkişafına
bundan sonra da xüsusi diqqət gös
təriləcəyini bir daha bəyan etdi.
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Özəl sektorun inkişafı Azərbaycan iqtisadiyyatının priori
tetlərindən biri kimi daim dövlət başçısı İlham Əliyevin
diqqət mərkəzindədir. Azərbaycan Prezidentinin uzaqgö
rən siyasəti nəticəsində qeyri-neft sektoru son illər inkişaf
yolu tutub. Ölkədə sahibkarlığın daha da inkişaf etdirilmə
si istiqamətində atılan sistemli və ardıcıl addımlar sayəsin
də son 12 ildə Azərbaycanda ÜDM 3,4 dəfə, qeyri-neft sek
toru və sənaye istehsalı 3 dəfə artmış, iqtisadiyyatda qeyrineft sektorunun çəkisi ildən-ilə yüksəlmiş və 2015-ci ilin
səkkiz ayının göstəricilərinə görə 68,4%-ə çatmışdır. Ümu
milikdə özəl sektorun ölkə iqtisadiyyatındakı payı 82%-i
haqlamışdır. Bu gün Azərbaycan ən yüksək zirvələri fəth
edir. Hər bir inkişafın təməlində iqtisadi tərəqqinin dayan
dığını nəzərə alsaq, ölkəmizin əldə etdiyi sosial-iqtisadi
uğurlar gələcəyə daha böyük inamla irəliləməyə əsas verir.

Dövlət başçısı Nazirlər Kabineti
nin adıçəkilən iclasında sahibkarlı
ğın inkişafının dövlətin iqtisadi si
yasətinin əsas hədəflərindən biri
olduğunu bəyan edərək özəl sekto
run fəaliyyətinə qanunsuz müdaxi
lələrin, habelə əsassız yoxlamaların
yolverilməz olduğunu bildirmişdir:
“Yerli icra hakimiyyəti orqanları, o
cümlədən hüquq-mühafizə orqan
ları bəzi hallarda sahibkarlara prob
lemlər yaradırlar, bəzi hallarda on
lardan pul tələb edirlər. Sahibkar

heç kimə - nə yerli icra orqanlarının,
nə də hüquq-mühafizə orqanlarının
nümayəndələrinə borclu deyil, an
caq dövlətin vergisini verməlidir...”
Nazirlər Kabinetinin iclasında
ölkədə biznes mühitini yaxşılaşdır
maq və biznesin inkişafına təkan
vermək üçün çox ciddi addımlar
atılacağını vurğulayan Prezident
İlham Əliyev yoxlamalarla bağlı
çoxsaylı şikayətlər gəldiyini, yox
lamaların sayının kifayət qədər
çoxluğundan narahatlığını ifadə

etmişdir: “Yoxlayan təşkilatlar san
ki bir-biri ilə rəqabətə çıxıblar. Bu
da dözülməzdir... Yoxlamaların
tənzimlənmə mexanizmi işlənmə
lidir... Ümumiyyətlə, biz bu yoxla
maların sayını kəskin şəkildə aşağı
salmalıyıq”.
Sahibkarların fəaliyyətlərinə qa
nunsuz müdaxilələrin və yoxlama
ların iqtisadiyyatın inkişafına mənfi
təsir etdiyi Prezident tərəfindən ilk
dəfə deyilmirdi. Dövlət başçısı bu
məsələyə əvvəllər də toxunmuşdu,
hətta bu istiqamətdə müəyyən ad
dımlar ataraq, tapşırıqlar da ver
mişdi. Lakin problem qalmaqda da
vam edirdi: bəzi hökumət qurumla
rı sözügedən əməllərindən əl çək
mirdilər, vergilərdən yayınmaq
üçün isə bəzi sahibkarların özləri də
müvafiq dövlət instansiyaları ilə
“birgə fəaliyyətdə” maraqlı idilər.
Bir sözlə, aşkar görünürdü ki, inzi

bati yolla müvafiq qadağa qoyul
masa, heç nəyin xeyri yoxdur...
Bu istiqamətdə güclü siyasi iradə
nümayiş etdirən dövlət başçısı Milli
Məclisə qanunvericilik təşəbbüsü
ilə müraciət etmişdir. Bu məsələ öl
kə parlamentində müzakirə oluna
raq qəbul edilmiş və nəhayət, ölkə
Prezidenti 2015-ci il oktyabrın 20-də
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması haq
qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununu imzalamışdır. Bununla
da ölkə ərazisində sahibkarlıq sahə
sində aparılan yoxlamalar iki il
müddətinə dayandırılmışdır. Qa
nunun tətbiq dairəsinə görə, nəzər
də tutulmuş müddətdə yalnız vergi
yoxlamaları, insanların həyat və
sağlamlığına, dövlətin təhlükəsizli
yinə və iqtisadi maraqlarına mü
hüm təhlükə yaradan hallar üzrə
siyahısı müvafiq icra hakimiyyəti

orqanı tərəfindən müəyyən edilən
yoxlamalar aparıla bilər; bu baxım
dan təqdirəlayiq haldır ki, yeni qa
nun sözügedən müddət ərzində
dövlətin iqtisadi maraqlarına ziyan
gətirməyəcək, milli və o cümlədən
ümumi təhlükəsizlik nöqteyi-nə
zərdən heç bir mənfi əhəmiyyətli
xarakter daşımayacaq.
Heç şübhəsiz, bu qanun ölkə iq
tisadiyyatının inkişafını sürətlən
dirmək, qlobal miqyasda daha bö
yük uğurlar əldə etmək üçün mü
hüm və tarixi əhəmiyyət kəsb edir.
Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması həm
də ölkə iqtisadiyyatının inkişafını
bir qədər də sürətləndirəcək. Bu
nunla yanaşı yoxlamaların sayının
azaldılması sahibkarlara öz fəaliy
yətlərini tam planlaşdırmağa, ən
əsası özəl sektorun genişlənməsinə
imkan yaradacaq.
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Bu mənada Prezident İlham Əli
yevin Milli Məclis qarşısında sa
hibkarlıq sahəsində aparılan yoxla
maların dayandırılması haqda qa
nunvericilik təşəbbüsü ilə çıxış et
məsi və 2015-ci il noyabrın 1-dən
prosesin iki il müddətinə saxlanıl
ması fövqəladə hadisə oldu. Bu,
ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
əlavə nəfəs verməklə yanaşı, sözü
gedən sahədə dövlət tərəfindən
təqdim olunan yeni bir stimuldur.
Nazirlər Kabinetinin məlum ic
lasında Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanda bir sıra sahibkarlıq
fəaliyyəti növləri üçün xüsusi razı
lıq (lisenziya) alarkən iş adamları
nın müəyyən çətinliklərlə üzləş
məsi məsələsinə də toxundu: “Biz
də lisenziyaların sayı həddindən
artıq çoxdur. Mənə verilən məlu
mata görə, lisenziyaların sayı get
dikcə artır. Əksinə, azalmalıdır,
amma bizdə artır”.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi
razılıq (lisenziya) tələb olunan növ
lərinin sayının çoxluğunu, lisenzi
ya verilməsinin mövcud prosedur
larının sahibkarlığın inkişafına əla
və çətinliklər yaratdığını nəzərə
alan Prezident İlham Əliyev 2015ci il oktyabrın 19-da “Sahibkarlıq
fəaliyyətinin xüsusi razılıq (lisenzi
ya) tələb olunan növlərinin sayının
azaldılması, xüsusi razılıq (lisenzi
ya) verilməsi prosedurlarının sadə
ləşdirilməsi və şəffaflığının təmin
edilməsi haqqında” Fərman imza
lamışdır. Fərmanda qeyd olundu
ğu kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin
inkişafı Azərbaycan Respublika
sında dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindəndir. Lakin sahib
karlıq fəaliyyətinin lisenziya tələb
olunan növlərinin sayının çoxluğu,
xüsusi razılıq verilməsinin möv
cud prosedurları sahibkarlığın in
kişafına əlavə çətinliklər və kor
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rupsiya hallarına şərait yaratmış
dır. Prezidentin fərmanında ölkə
mizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin
xüsusi razılıq tələb olunan bütün
növləri üzrə (dövlət təhlükəsizli
yindən irəli gələn hallar istisna ol
maqla) lisenziya verilməsi İqtisa
diyyat və Sənaye Nazirliyinə həva
lə edilmişdir.
Hazırda 23 dövlət qurumu 59
fəaliyyət növü üzrə sahibkarlıqla
məşğul olmaq üçün xüsusi razılıq
(lisenziya) verir. Bu vaxta qədər li
senziyalar çox vaxt bürokratik ən
gəl rolu oynayırdı. Bu əngəlin ara
dan qaldırılması və tənzimləyici
vasitəyə çevrilməsi üçün fərmanda
lisenziya tələb edilən fəaliyyət növ
lərinin sayının azaldılması, lisenzi
ya verilmə prosedurlarının sadə
ləşdirilməsi və şəffaflığın təmin
olunması, eyni zamanda, “Elek
tron Lisenziya” portalının yaradıl
ması tələb edilir.
Azərbaycan Prezidenti cənab İl
ham Əliyevin 19 oktyabr tarixli
fərmanı sahibkarlığın inkişafı yo
lunda çox mühüm və ciddi təkan
verici addımdır. Artıq noyabrın
5-dən etibarən İqtisadiyyat və Sə
naye Nazirliyi tərəfindən “ASAN
xidmət” mərkəzlərində sahibkarlıq
fəaliyyəti üçün lisenziyaların veril
məsinə başlanılıb. Bu, biznes təşəb
büslərində və iqtisadi idarəetmədə
tamamilə yeni səhifənin, yeni mər
hələnin başlanması deməkdir.
Nazirlər Kabinetinin həmin icla
sında Prezident İlham Əliyev özəl
bölmənin inkişafında bütövlükdə
iqtisadiyyat üçün əsas problemlər
dən biri olan inhisarçılıq hallarına
da kəskin reaksiya bildirdi: “Əf
suslar olsun ki, biz bu sahədə də
hələ ciddi nəticələrə nail ola bilmə
mişik, həm istehsalda, həm də id
xalda. Burada da bilmirəm bu, nə
psixologiyadır ki, düşünürlər, əgər

mən bu məhsulu istehsal edirəm
sə, başqası gərək istehsal etməsin.
Başqasına da imkan vermək lazım
dır ki, rəqabət olsun. Rəqabət ol
masa, inkişaf da olmaz, keyfiyyətli
məhsullar da olmaz”.
Bu sahədə Azərbaycan Preziden
ti İlham Əliyevin oktyabrın 22-də
imzaladığı “Gömrük sahəsində nə
zarətin həyata keçirilməsi ilə əlaqə
dar bəzi yoxlamaların sadələşdiril
məsi haqqında” Fərman ölkədə mo
nopoliyanın tədricən aradan qalx
masına gətirib çıxaracaq çox mü
hüm addımdır. Bu fərman ölkə
başçısının biznes mühitinin yaxşı
laşdırılması və sahibkarlığın inkişa
fı sahəsində gündəlik qayğısının
təzahürüdür. Xatırladaq ki, göm
rük-buraxılış məntəqələrində göm
rük-keçid qaydalarının sadələşdiril
məsi məqsədi daşıyan fərmana əsa
sən, fiziki şəxslər tərəfindən Azər
baycan Respublikasının gömrük
ərazisinə gətirilən və istehsal, ya
xud kommersiya məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmayan, ümumi göm
rük dəyəri 10 min ABŞ dolları ekvi
valenti məbləğindən artıq olmayan
mallar (aksizli mallar, avtonəqliyyat
vasitələri və səfər zamanı fiziki şəx
sin zəruri ehtiyaclarının ödənilməsi
üçün nəzərdə tutulan əşyalar istisna
olmaqla) gömrük ödənişi edilmə
dən gömrük sərhədindən keçirilə
bilər. Bununla bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük
Komitəsinə, Nazirlər Kabinetinə,
eləcə də Ədliyyə Nazirliyinə müva
fiq tapşırıqlar verilmişdir. Bu addım
da bütövlükdə iqtisadiyyat üçün
hissediləcək müsbət nəticələr əldə
etmək məqsədi daşıyır.
Nazirlər Kabinetinin oktyabrın
12-də keçirilmiş iclasında Azərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin öl
kədə sahibkarlığın inkişafına əngəl
olan bütün məqamları kəskin tən

qid etməsi və iclasdan sonra dövlət
başçısının bir-birinin ardıca sahib
karlığın inkişafına əngəl törədən
mənfi halların aradan qaldırılması
na və nəticə etibarilə ölkədə məh
sul bolluğunun yaradılmasına,
büdcə gəlirlərinin artırılmasına yö
nəlmiş çox ciddi addımları icti
maiyyət tərəfindən böyük ruh yük
səkliyi ilə qarşılanmışdır. Xüsusən
də sahibkarlıqla məşğul olan şəxs
lər ölkə rəhbərinin qərarlarının,
tapşırıqlarının, imzaladığı fərman
və sərəncamların onların fəaliyyə
tinə geniş imkanlar açacağına
əminliklərini bildirirlər.
Azərbaycan Prezidentinin atdığı
bütün addımlar dönə-dönə sübut
edir ki, İlham Əliyevin xalqın mə
nafeyinə uyğun həyata keçirdiyi
novator siyasətin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
Hazırda qeyri-neft sektorunun,
özəl bölmənin  inkişafına əngəl tö
rətməkdə birbaşa günahı olan, sa

hibkarları əsassız yerə incidən və
faktiki olaraq sabotajla məşğul olan
şəxslər öz layiqli cəzalarını alırlar.
Bütün bunlar, həmçinin bu sahədə
ciddi siyasi iradə nümayiş etdirən
ölkə Prezidentinin son çıxışlarında
vurğuladığı məqamlar bir daha
göstərir ki, dövlət başçısı sahibkar
ların yanındadır.
Bu addımlar Prezident İlham
Əliyevin reallıqları nəzərə almaqla
sahibkarlığın inkişafının çağırışla
rına cavab verən məqsədyönlü və
çevik siyasətinin, ölkə rəhbərinin
böyük dəstəyinin göstəricisidir.
Azərbaycanın dövlət başçısı bir da
ha sübut etmişdir ki, o, sahibkarla
rın əsas dayağı kimi onların məna
feyini hər an müdafiə etməyə ha
zırdır. Bu, həm sahibkarlığın inki
şafında yeni mərhələnin başlama
sına, həm də dövlət büdcəsinə da
xil olan gəlirlərin şaxələnməsinə
səbəb olacaq.
Gələn il büdcə gəlirlərinin təxmi

 ən yarısının məhz qeyri-neft sek
n
torunun payına düşəcəyi proqnoz
laşdırılır. Eyni zamanda, vergi inti
zamının güclənməsi sayəsində büd
cəyə vergi daxilolmalarda əsaslı ar
tım gözlənilir. Neqativ halların ta
mamilə aradan qaldırılması, biznes
xərclərinin azalması sahibkarlıq tə
şəbbüslərini artıracaq, iqtisadi fəal
lığın yüksəlməsi isə yeni iş yerləri
nin sayını artırmağa şərait yarada
caq. Azərbaycanda əsasən də kiçik
və orta biznesin inkişafı üçün atılan
bu fövqəladə radikal addımlar, eyni
zamanda, yeni iş yerlərinin yaradıl
masına və biznes mühitinin daha
da canlanmasına səbəb olacaq.
Öz növbəsində inanırıq ki, Azər
baycan Respublikasının Prezidenti
İlham Əliyevin ölkədə sahibkarlı
ğın inkişafı ilə bağlı həyata keçirdi
yi yeni islahatlar nəticəsində sahib
karlıq subyektləri arasında sağlam
rəqabət formalaşacaq və şəffaflıq
əsas meyara çevriləcək.
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Rövşən Rzayev:

“İcmalararası dialoq etimad
mühitinin formalaşmasına
və münaqişənin siyasi
həllinə müsbət zəmin
yaradar”
Milli Məclisin deputatları Rövşən Rzayev və Sevinc Fətəliyeva noyabrın 23-də Parisdə
Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Sosial məsələlər komitəsinin iclasında işti
rak etdilər. İclasda digər məsələlərlə yanaşı, Ermənistanın işğalı altında qalan
Azərbaycan ərazilərinin yaxınlığında yaşayan əhalinin su mənbələrindən məhrum
edilməsi ilə bağlı məsələyə də baxıldı. Komitə “Azərbaycanın sərhədyanı bölgələrinin
sakinlərinin qəsdən sudan məhrum edilməsinə dair” qətnamə qəbul etdi və qətnamə
nin Parlament Assambleyasının yanvar sessiyasına çıxarılması tövsiyə olundu. Bu mə
sələlərlə bağlı Milli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədr
müavini, “Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ Bölgəsinin Azərbaycanlı İcması”
İctimai Birliyinin İdarə Heyətinin üzvü Rövşən Rzayevə müraciət etdik.

- Rövşən müəllim, AŞPA-nın
Sosial məsələlər komitəsində
qəbul edilən qətnamə nələri
ehtiva edir?
-  Ermənistan-Azərbaycan, Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi 20 ildən
artıqdır ki, beynəlxalq təşkilatların
gündəmindədir. 1992-ci ildən
ATƏT münaqişənin nizamlanması
ilə bağlı vasitəçilik missiyasına baş
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l ayıb. Münaqişə ilə əlaqədar BMT
Təhlükəsizlik Şurası 1993-cü ildə
işğala son qoyulması ilə bağlı dörd
qətnamə qəbul edib, bu məsələ
sonralar bir neçə dəfə BMT-də mü
zakirəyə çıxarılıb, BMT Baş As
sambleyasında 2008-ci ildə daha
bir qətnamə qəbul olunub. Ulu ön
dər Heydər Əliyevin səyləri nəticə
sində problem daim beynəlxalq

birliyin diqqətinə çatdırılıb. İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa
İttifaqının və digər qurumların mə
sələyə dair bəyanatları, qətnamələ
ri var. Azərbaycan 2001-ci ilin yan
varında Avropa Şurasına üzv olan
dan sonra bu təşkilatla da münasi
bətlərimizdə Qarabağ problemi bir
nömrəli mövzudur. Bu fəaliyyətin
əsası möhtərəm Prezidentimiz İl

ham Əliyev vaxtilə AŞPA-da Azər
baycan nümayəndə heyətinə rəh
bərlik edərkən qoyulub. 2005-ci il
yanvarın 25-də AŞPA-nın Ermənis
tanın Azərbaycana qarşı işğalına
son qoyulmasına, qaçqın və köç
künlərin öz torpaqlarına qaytarıl
masına çağıran 1416 saylı qətna
mənin qəbulu da həmin fəaliyyətin
nəticəsidir. AŞPA Azərbaycanın
Dağlıq Qarabağ məsələsində möv
qeyini beynəlxalq birliyə çatdır
maq baxımından önəmli tribuna
dır. Təəssüf ki, başda BMT olmaqla
beynəlxalq təsisatların bu məsələ
də yalnız deklarativ ifadələrlə kifa
yətlənməsi, qəbul edilən sənədlər
lə bağlı əməli addımın atılmaması,
beynəlxalq münasibətlərdəki ikili
standartlar üzündən Ermənistan
işğalçı siyasətini, danışıqlar prose
sində qeyri-konstruktiv mövqeyini
davam etdirir.
Azərbaycan münaqişənin sülh
yolu ilə, beynəlxalq hüquq norma
ları çərçivəsində həllinə tərəfdar
dır və Prezident İlham Əliyev bu
nu öz çıxışlarında, görüşlərində

bəyan edir. Çünki bu məsələdə
beynəlxalq hüquq, haqq-ədalət
Azərbaycanın tərəfindədir. Ölkə
rəhbərliyinin apardığı uğurlu siya
sət Azərbaycanın haqlı mövqeyini
dünyada ilbəil möhkəmləndirir.
2012-2013-cü illərdə Azərbaycanın
155 ölkənin dəstəyini qazanaraq
BMT Təhlükəsizlik Şurasının qey
ri-daimi üzvü olması buna ən par
laq nümunədir. Digər beynəlxalq
təşkilatlarda, o cümlədən nüma
yəndə heyətimizin fəal olduğu AŞ
PA-da Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini ifşa edən sənədlərin qə
bul olunması, müxtəlif ölkələrdən
parlamentarilərin Azərbaycanın
haqlı mövqeyini dəstəkləməsi bu
problemin ədalətli həll ediləcəyinə
inamımızı gücləndirir. 2015-ci il
noyabrın 23-də AŞPA-nın Sosial
məsələlər komitəsində “Azərbay
canın sərhədyanı bölgələrinin sa
kinlərinin qəsdən sudan məhrum
edilməsi” adlı qətnamənin əksər
səs çoxluğu ilə (22 lehinə, 3 əleyhi
nə) qəbul olunması da buna sübut
dur.

Onu da qeyd edim ki, bu məsələ
ilə bağlı nümayəndə heyətimizin
AŞPA-da fəaliyyəti bir neçə il öncə
həmkarımız, Milli Məclisin depu
tatı Elxan Süleymanovun təşəbbü
sü ilə başlayıb. Onun tərəfindən
bir neçə dəfə Sərsəng Su Anbarı ət
rafında vəziyyətlə bağlı qətnamə
layihələri təqdim edilib. Erməni
nümayəndə heyəti buna qarşı çıx
mağa çalışsa da, 2014-cü ilin ma
yında AŞPA-nın Sosial məsələlər,
səhiyyə və davamlı inkişaf komitə
sində “Azərbaycanın cəbhəyanı ra
yonlarında mülki əhalinin qəsdən
sudan məhrum edilməsinə dair”
qətnamə layihəsi üzrə məruzəçi tə
yin edildi. Məruzəni hazırlamaq
Bosniya və Herseqovinadan olan
deputat Milisa Markoviçə həvalə
olundu. Ermənistan ötən müddət
də bu məsələni əngəlləməyə çalı
şıb, o cümlədən məruzəçinin işğal
olunmuş əraziyə baş çəkməsinə
imkan verməyib. Amma buna rəğ
mən M.Markoviç məruzəsini ha
zırlayıb və onun əsasında komitə
də qətnamə layihəsi qəbul edilib.
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Məlum olduğu kimi, Ermənista
nın işğalı nəticəsində Azərbayca
nın Dağlıq Qarabağ və ətraf bölgə
lərində olan infrastruktur, bir sıra
meliorasiya qurğuları, su anbarları
da düşmənin əlinə keçib. Bu ob
yektlərdən ən böyüyü Sərsəng Su
Anbarıdır. Erməni tərəf bu obyekt
dən daim Azərbaycana qarşı təh
did vasitəsi kimi istifadə edir. Sər
səng Su Anbarında bəndin dağıl
ması regionda humanitar və ekolo
ji fəlakətə səbəb ola bilər. Qəza və
ziyyətində olan su anbarının səviy
yəsindən aşağıda yaşayan 400 minə
yaxın əhali daim təhlükə altında
dır. Ermənistanın işğal etdiyi əra
zilərdəki Xaçınçay, Arpaçay, Ağ
damkənd və digər su anbarları da
bu baxımdan real təhlükə mənbə
yidir. Bu ekoloji təhdidlər Ermə
nistanın Azərbaycana işğalçılıq si
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yasətinin tərkib hissəsidir.
Qəbul olunan qətnamə layihə
sində də Sərsəng Su Anbarının ət
rafında yaşayan əhalinin ekoloji
təhlükəsizliyi ilə bağlı müddəalar
əks olunub. Erməni işğalçılarının
hərəkəti bölgədə qəsdən ekoloji
böhranın yaradılması, “ekoloji tə
cavüz” kimi qiymətləndirilir. Qeyd
edilir ki, Sərsəng Su Anbarının ba
xımsızlığı çox sayda insanın ölü
mü ilə, humanitar böhranla müşa
yiət olunan böyük fəlakətlə nəticə
lənə bilər. Həmçinin vurğulanır ki,
süni ekoloji fəlakət sahələri yarat
maq, həmin ərazilərdə yaşayan
əhalinin normal həyatını qeyrimümkün etmək bir dövlətin digər
dövlətə qarşı düşməncəsinə hərə
kəti kimi qəbul edilməlidir. Qətna
mədə Ermənistanın işğalçılıq hərə
kətinə də obyektiv siyasi qiymət

verilir, erməni silahlı qüvvələrinin
Azərbaycanın ərazisi olan Sərsəng
bölgəsindən dərhal çıxarılması, Er
mənistandan su ehtiyatlarından si
yasi təsir, yaxud təzyiq vasitəsi ki
mi istifadə etməsini dayandırması
tələb olunur.
Bir məsələni də qeyd etmək is
tərdim. Bu qətnamədən savayı no
yabrın 4-də AŞPA-nın Siyasi məsə
lələr komitəsində deputat Elxan
Süleymanovun təşəbbüsü ilə brita
niyalı Robert Volterin hazırladığı
“Azərbaycanın Dağlıq Qarabağ və
digər işğal olunmuş ərazilərində
zorakılığın artmasına dair” qətna
mə də qəbul edilmişdir. Hər iki
komitənin qətnamələrinin AŞPAnın 2016-cı ilin yanvar sessiyasında
plenar iclasa çıxarılması planlaşdı
rılır.
Bütövlükdə bu sənədlər Ermə

Qəbul olunan qətnamə la
yihəsində də Sərsəng Su
Anbarının ətrafında yaşa
yan əhalinin ekoloji təh
lükəsizliyi ilə bağlı müd
dəalar əks olunub. Ermə
ni işğalçılarının hərəkəti
bölgədə qəsdən ekoloji
böhranın yaradılması,
“ekoloji təcavüz” kimi
qiymətləndirilir. Qeyd
edilir ki, Sərsəng Su An
barının baxımsızlığı çox
sayda insanın ölümü ilə,
humanitar böhranla mü
şayiət olunan böyük fəla
kətlə nəticələnə bilər”.

nistanın işğalçı siyasətinin mahiy
yətini bir daha təsdiqləyir, işğal
nəticəsində bölgədə yaranmış və
ziyyət haqqında Avropa ictimaiy
yətini məlumatlandırır. Təbii ki,
Ermənistan tərəfi AŞPA müstəvi
sində bu növbəti uğursuzluqla ba
rışmaq istəmir. Bizdə olan məlu
mata görə, onlar Avropa ölkələrin
dəki diplomatik nümayəndəlikləri
vasitəsilə AŞPA-da təmsil olunan
deputatlara, Avropa parlamentari
lərinə təsir göstərməyə çalışırlar.
Lakin biz ümid edirik ki, avropalı
həmkarlarımız obyektiv reallığı ol
duğu kimi qiymətləndirəcəklər.
- Dağlıq Qarabağ məsələsi bir
qədər əvvəl sizin Londonda
Kral Beynəlxalq Münasibətlər
İnstitutunda (Chatham House)
keçirdiyiniz görüşdə də mü
zakirə olunmuşdu. Bu barədə
ətraflı məlumat verməyinizi
xahiş edirik.
-  2015-ci ilin iyul ayında Azər
baycanın işğal altında olan Dağlıq
Qarabağ bölgəsinin erməni icması
nın başçısı, özünü qondarma
“DQR”-in “prezidenti” elan etmiş
Bako Saakyan Böyük Britaniyanın
“Chatham House” İnstitutunda çı

xış etmişdi. Ermənistan Azərbay
cana qarşı işğalçılıq siyasətini pər
dələmək üçün Dağlıq Qarabağda
yaratdığı qondarma rejim vasitəsi
lə beynəlxalq ictimai rəyi manipul
yasiya etməyə çalışır. Dağlıq Qara
bağ ermənilərinin başçısının müx
təlif   ölkələrə səfərlərinin, qeyrirəsmi görüşlərinin təşkili də bu
məqsədi güdür. Təbii ki, Azərbay
can tərəfinin buna etirazı “Chat
ham House” rəhbərliyinə, Britani
yanın rəsmi qurumlarına da çatdı
rılmışdı. Bundan sonra “Chatham
House” rəhbərliyi Dağlıq Qaraba
ğın azərbaycanlı icmasının təmsil
çilərini də dinləməyə hazır oldu
ğunu bildirdi.
Beləliklə, Ermənistan-Azərbay
can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nin həqiqətlərini obyektiv şəkildə
nüfuzlu beynəlxalq institutun din
ləyicilərinə çatdırmaq imkanı ya
randı. Bu səfərin təşkilinə və hərtə
rəfli köməyə görə Milli Məclisin
rəhbərliyinə, Azərbaycanın Xarici
İşlər Nazirliyinə, ölkəmizin Böyük
Britaniyadakı və Böyük Britaniya
nın Azərbaycandakı səfirliklərinə
minnətdarlığımı bildirirəm. Onla
rın dəstəyi və təşkilatçılığı sayəsin
də biz ADA Universitetinin müəlli

 i Kavus Abuşovla “Chatham
m
House”da çıxış etməklə yanaşı,
Britaniya parlamentində və Xarici
İşlər Nazirliyində kifayət qədər
faydalı görüşlər keçirdik.
“Chatham House” beynəlxalq
münasibətlər sahəsində ciddi araş
dırmaları ilə seçilən bir siyasi təd
qiqatlar mərkəzidir. Bizimlə görüş
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
Azərbaycanın baxışı” adı altında
təşkil edilmişdi. Tədbirdə London
dakı bir sıra ölkələrin (Türkiyə,
Rusiya, Polşa, Gürcüstan, Ukray
na, Moldova, Qazaxıstan) səfirlik
lərinin əməkdaşları, Böyük Britani
ya XİN-in Azərbaycan və Ermənis
tan üzrə kuratoru, region üzrə ixti
saslaşmış ekspertlər, müxtəlif şir
kət və universitetlərin nümayən
dələri iştirak edirdilər.
Öncə biz təqdimatlar etdik, təd
birin əsas hissəsi sual-cavab, mü
zakirə formatında keçdi. Çıxışları
mızda münaqişənin qısa tarixi, iş
ğal nəticəsində Dağlıq Qarabağdan
və ətraf rayonlardan didərgin salı
nan azərbaycanlı əhali barədə mə
lumat verdik. Bildirdik ki, münaqi
şədən əvvəl Dağlıq Qarabağda
azərbaycanlı və erməni əhalisi dinc
yanaşı yaşayıblar. Azərbaycanlı ic
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ması bu gün də həmin münasibət
ləri davam etdirməyə hazırdır.
Amma bunun üçün işğal olunmuş
torpaqlar azad edilməli, azərbay
canlı icması öz yurd-yuvalarına
qayıtmalıdır.
Görüş iştirakçıları Dağlıq Qara
bağın azərbaycanlı icmasının sülh
prosesinə münasibətinə, icmalar
arası dialoq məsələsinə xüsusi ma
raq göstərdiklərini qeyd etdilər.

vurğuladıq ki, münaqişənin dinc
yolla həllinin ilkin şərti işğala son
qoyulmasıdır. Bundan sonra Dağ
lıq Qarabağın statusu, iki icmanın
əvvəlki kimi dinc yanaşı yaşaması
həllini tapa bilər. Onu da bildirdik
ki, icmalararası dialoq etimad mü
hitinin formalaşmasına və münaqi
şənin siyasi həllinə müsbət zəmin
yaradar.
“Chatham House”dakı toplantı

dirdi ki, Böyük Britaniya Azərbay
canın məcburi köçkünlər və qaç
qınlar probleminə həssas yanaşır,
Avropa Məsələləri üzrə Dövlət na
ziri D.Lidinqtonun 2014-cü ildə
Azərbaycana səfəri zamanı bu mə
sələ diqqət mərkəzində olub.
M.Tethem Dağlıq Qarabağ erməni
lərinin başçısının Londona səfəri
ilə bağlı Azərbaycan tərəfinin na
rahatlığını anlayaraq bildirdi ki, bu

Ekspertlər Ceyms Niksi, Tom de
Vaal, Tamara Draqadze, Dennis
Sammut və başqaları Dağlıq Qara
bağa verilə biləcək muxtariyyət
statusunun səviyyəsi, Dağlıq Qara
bağa yerləşdiriləcək beynəlxalq
sülhməramlı qoşunların tərkibi,
xüsusilə Rusiyanın bu missiyada
iştirakı və s. mövzularda fikirlərini
bölüşdülər.
Biz də öz tərəfimizdən bir daha

dan sonra Böyük Britaniya Xarici
İşlər Nazirliyində qurumun Şərqi
Avropa və Mərkəzi Asiya İdarəsi
nin direktoru Maykl Tethem və
Cənubi Qafqaz şöbəsinin rəhbəri
Emma Beyns ilə görüşümüz oldu.
Maykl Tethem bir qədər əvvəl
Azərbaycana səfər etdiyini, məc
buri köçkünlər üçün yeni salınmış
qəsəbələrə baş çəkdiyini və onların
şəraiti ilə tanış olduğunu dedi. Bil

səfər şəxsi (private visit) xarakter
daşıyıb və görüşdə Böyük Britani
ya XİN-dən heç kim iştirak etmə
yib.
Daha bir görüşümüz Britaniya
parlamentinin Lordlar Palatasında
Azərbaycan qrupunun sədr müavi
ni Lord Addinqton ilə oldu. O,
Azərbaycana səfəri zamanı qaçqın
və məcburi köçkünlərlə görüşdü
yünü bildirdi. Qeyd etdi ki, məsə

70

Milli Məclis

lənin mahiyyətini, yəni Azərbayca
nın ərazi bütövlüyünün pozuldu
ğunu, Dağlıq Qarabağ və ətraf
yeddi rayonun Ermənistanın işğalı
altında olduğunu Böyük Britaniya
da aydın şəkildə dərk edirlər.
Biz də öz növbəmizdə bildirdik
ki, münaqişənin uzanması ilk növ
bədə sadə insanlara ciddi problem
lər yaradır. Azərbaycan münaqişə
nin beynəlxalq hüququn prinsiplə
ri çərçivəsində həllini dəstəkləyir.
Görüşlərdə Azərbaycan-Britani
ya münasibətlərindən söhbət açıl
dı. Bu münasibətlərin qarşılıqlıfaydalı tərəfdaşlıq üzərində qurul
duğu vurğulandı.
Ümumilikdə, Londona səfər za
man keçirdiyimiz görüşlər kifayət
qədər faydalı oldu. Bu görüşlərdə
ölkəmizin münaqişə ilə bağlı arqu
mentlərinin konstruktivliyi bir da
ha diqqətə çatdırıldı.
- Belə görünür ki, beynəlxalq
dairələrdə Dağlıq Qarabağın
icmaları arasında münasibət
lərə müəyyən maraq var. Am
ma azərbaycanlı icmasının tə
şəbbüslərinə erməni tərəf qar
şılıq vermir. Hazırda bu məsə
lə ilə bağlı vəziyyət necədir?
- Bu məsələ ilə bağlı əvvəllər də
fikirlərimi bildirmişəm, yenə qeyd
etmək istəyirəm ki, Dağlıq Qaraba
ğın azərbaycanlı icmasının erməni
icması ilə dialoq qurmaq təşəbbüs
ləri Azərbaycan əraziləri işğaldan
azad ediləndən sonra orada icma
lararası münasibətlərin, vaxtilə
mövcud olmuş dinc yanaşı yaşayı
şın bərpa edilməsi məqsədi daşı
yır. Onu da deyim ki, Dağlıq Qara
bağın erməni icması da görüşlər
dən çəkinmir. Bu formatda görüşü
arzulamayan və qarşısını alan Er
mənistanın rəsmiləridir. Ermənis
tan rəhbərliyi indiyədək həm Azər

 aycanın kompromis addımları,
b
sülhpərvər siyasəti, həm də bey
nəlxalq vasitəçilərin sülhyaratma
təşəbbüsləri, nizamlamaya dair ay
rı-ayrı təklifləri müqabilində hər
zaman danışıqlardan yayınmaq,
prosesi müxtəlif bəhanələrlə dala
na salmaq yolunu tutub.
Bundan fərqli olaraq, Azərbay
can rəhbərliyi, möhtərəm Prezi
dent münaqişənin sülh yolu ilə,
ədalətli həllinə töhfə olacaq ad
dımları dəstəkləyir. Çünki Azər
baycan regionda əmin-amanlığın
yaranmasında, nəhayət, bölgəyə
daimi sülhün gəlməsində maraqlı
dır.
Bildiyiniz kimi, Dağlıq Qaraba
ğın azərbaycanlı icmasının nüma
yəndə heyəti 2007 və 2009-cu illər
də ölkə rəhbərliyinin razılığı ilə
Dağlıq Qarabağa və Ermənistana
səfər etdi və Dağlıq Qarabağın er
məni icması ilə görüşdü. Sonra Er
mənistanın nümayəndə heyəti Ba
kıya səfər etdi. Əmin idik ki, Dağ
lıq Qarabağın erməni icması ilə
görüşlərimiz daha geniş tərkibdə
təşkil olunacaq. Lakin rəsmi Yere
van bu yöndə təşəbbüslərə qarşı
çıxdı.
Bu bir daha göstərir ki, Ermənis
tan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın
erməni icmasının prosesdə heç bir
marağını qəbul etmir. Ermənistan
rəhbərliyi erməni icmasının, öz
əhalisinin və bütövlükdə Qafqazın
təhlükəsizliyi haqqında düşünmək
istəmir.
- Azərbaycan ATƏT-in Minsk
qrupunun fəaliyyətini qənaət
bəxş hesab etmir, çünki 20 il
dən çoxdur ki, münaqişənin
həlli yolunda irəliləyiş əldə
edə bilməyib. Bunun əsas sə
bəblərini nədə görürsünüz?
-  Bildiyiniz kimi, münaqişənin

həlli ilə bağlı danışıqlar prosesi
Azərbaycan və Ermənistan dövlət
ləri arasında aparılır. 1992-ci il
martın 24-də münaqişənin nizam
lanmasında vasitəçilik niyyəti ilə
təsis edilən ATƏT-in Minsk qrupu
nun mandatında münaqişənin tə
rəfləri kimi Ermənistan və Azər
baycan göstərilib, Dağlıq Qaraba
ğın erməni və azərbaycanlı icmala
rının isə bu prosesdə maraqlı tərəf
lər olduğu qeyd edilib. Ötən müd
dətdə vasitəçilər tərəfindən bir ne
çə nizamlama layihəsi təqdim olu
nub. Hətta 1997-ci ilin sonunda
münaqişə tərəfləri kompromis an
laşmaya yaxın idilər, amma sonra
dan Ermənistan rəhbərliyinin qey
ri-konstruktivliyi üzündən proses
pozuldu. Növbəti illərdə də Azər
baycan ATƏT-in Minsk qrupunun
ədalətli sülhə zəmin olacaq təşəb
büslərinə müsbət yanaşıb. 2007-ci
ildən danışıqlar prosesi “Madrid
prinsipləri” deyilən təkliflər əsa
sında aparılır, 2009-cu ildə bu tək
liflərin ümumi mahiyyəti geniş ic
timaiyyətə də açıqlanıb. Bu təklif
lər də işğal olunmuş torpaqların
azad edilməsini və Dağlıq Qaraba
ğın gələcək statusunun danışıqlar
yolu ilə müəyyən olunmasını nə
zərdə tutur. Amma Ermənistan hər
vəchlə bu prosesdən yayınır, çünki
məqsədi danışıqları uzatmaqla
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı möv
cud status-kvonu, münaqişəni sax
lamaqdır. Bütün bunlara baxmaya
raq, biz inanırıq ki, problem əda
lətli həllini tapacaq.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
ayrılmaz hissəsidir. Azərbaycan bu
ərazidə yaşayan milli azlığa ən
yüksək özünüidarəetmə imkanla
rını yaratmağa hazırdır. Azərbay
can bu torpaqda məskunlaşan bü
tün millətlərin evi olmuşdur və
olacaqdır.
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Dövlət QHT sektoruna
xüsusi qayğıgöstərir
Azərbaycan müstəqilliyini bər
pa etdikdən sonra ötən 24 il ərzin
də dövlət qurumları ilə vətəndaş
cəmiyyəti institutları arasındakı
münasibətlər uğurla inkişaf edərək
əməkdaşlıq və tərəfdaşlıq mərhələ
sinə yüksəlmişdir. Milli donorların
ölkəmizdə fəaliyyətə başlaması bu
sahədə ciddi keyfiyyət dəyişikliyi
nə səbəb olmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanın
da Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına
Dövlət Dəstəyi Şurasının yaranma
sı vətəndaş cəmiyyəti institutları
nın həyatında yeni mərhələnin əsa
sını qoymuşdur. 2011-ci ildə Maca
rıstanın paytaxtı Budapeştdə Azər
baycanın QHT-lərə dövlət dəstəyi
sahəsindəki təcrübəsinin nümunə
vi model kimi Avropanın vətəndaş
cəmiyyəti strukturlarına tövsiyə
edilməsi ölkəmizin bu sahədə mü
hüm uğurlar qazandığının bariz
göstəricisidir.
Şura yerli QHT-lərin mütərəqqi,
cəmiyyətimiz üçün mühüm əhə
miyyət daşıyan ideyalarını dəstək
ləməklə onların xaricdən asılılığına
tədricən son qoymuş oldu. Hazır
da Azərbaycanda 4000-dən artıq
QHT müxtəlif istiqamətlər üzrə
azad şəkildə fəaliyyət göstərir.
Dövlət orqanları ilə qeyri-höku
mət təşkilatları arasında müasir
münasibətlər modelinin formalaş
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dırılması, sabit və effektiv tərəf
daşlıq sisteminin yaradılması şura
nın üzərinə düşən əsas vəzifələr
dəndir. Bu istiqamətdə şura da
vamlı olaraq məqsədyönlü tədbir
lər həyata keçirir.
Ölkəmizin siyasi nüfuzu və iqti
sadi qüdrəti vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının da fəaliyyətinə bö
yük vüsət verir. Hazırda vətəndaş
cəmiyyəti özünün dinamik inkişaf
mərhələsini yaşayır. Artıq səkkiz
ildir ki, ölkə QHT-lərinin layihələ
rinin icrası üçün dövlət büdcəsin
dən maliyyə ayrılır və bu qurumla
rın bütün potensialı cəmiyyətimiz
üçün mühüm əhəmiyyət kəsb edən
sosial, ictimai,  mədəni məsələlərin
həllinə yönəldilir. Bu gün Azər
baycan QHT-lərinin fəaliyyət im
kanları genişlənir və onların bey
nəlxalq əməkdaşlıq əlaqələri möh
kəmlənməkdə davam edir.
2015-ci ildə şuranın fəaliyyəti
mühüm hadisələrlə zəngin olub.
Dövlət başçısının 2007-ci ildə im
zaladığı sərəncamla təsdiqlənmiş
“Azərbaycan Respublikasının qey
ri-hökumət təşkilatlarına dövlət
dəstəyi Konsepsiyası”nda və şura
nın əsasnaməsində təsbit edilmiş
prinsip və normalara uyğun olaraq
cari ildə QHT-lərin ən müxtəlif tə
şəbbüsləri dəstəklənmişdir. Ötən
müddət ərzində şura QHT-lərə

məlumat, konsultativ, metodiki,
təşkilati-texniki və maliyyə dəstəyi
verməkdə davam edib. Bu il şura
iki maliyyə müsabiqəsi keçirib. Bu
müsabiqələrin nəticəsinə görə
ümumilikdə 484 QHT-nin layihəsi
şura tərəfindən maliyyələşdiril
mişdir.
2015-ci ildə şura ölkəmizdə və
xaricdə bir çox mühüm tədbirlər
təşkil edib. Cari ilin əvvəlində qu
rumun təşəbbüsü ilə “Sarkisyanın
hərbi cinayətkar kimi tanınması
üçün 100 min səs” petisiyası yara
dılaraq toplanan imzalar BMT Təh
lükəsizlik Şurasına təqdim olu
nub.
2015-ci il fevralın 23-də şuranın
xarici QHT-lər üçün qrant müsabi
qəsi çərçivəsində Böyük Britaniya
nın nüfuzlu ali təhsil müəssisələ
rindən olan Kinqs kollecində “Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi: mövcud
vəziyyət və gələcək perspektivlər”
mövzusunda konfrans, fevralın
24-də isə İtaliyanın Milan şəhərin
də Xocalı soyqırımının ildönümü
nə həsr olunmuş sərgi keçirilib.
2015-ci il fevralın 24-də şuranın
dəstəyi və TURKSAM-ın təşkilatçı
lığı ilə Türkiyə Böyük Millət Məcli
sinin sərgi salonunda Xocalı soyqı
rımına həsr olunmuş “İşğaldan ön
cə və sonra Qarabağda üç nəsil bir
soyqırım” adlı sərginin açılış məra

s imi keçirilib. 2015-ci il fevralın
25-də şuranın dəstəyi və Belçika
nın “Klam” təşkilatının təşkilatçılı
ğı ilə Brüssel Kral Konservatoriya
sında məşhur fransız bəstəkarı Ro
man Zantenin “In Memory of Kho
jaly Victims” əsərinin Amenti
Kvartetinin müşayiəti altında 600dən artıq qonağın iştirakı ilə keçiri
lən dünya premyerası da ötən il
icra edilən önəmli layihələrdəndir.
2015-ci ildə şuranın həyata ke
çirdiyi mühüm işlərdən biri də Tİ
KA-nın Bakı Proqram Koordina
torluğu ilə əməkdaşlıq çərçivəsin
də Bakı QHT-lərinin Resurs və Tə
lim Mərkəzinin yaradılmasıdır.
Şuranın dəstəyi ilə 2015-ci ildə
“Bakı-2015 I Avropa Oyunlarına
dair təşviqat və məlumatlandır
ma” layihəsi çərçivəsində Almani
yanın “Godd Media Təşkilatı” Ber
lin TV kanalında Azərbaycanda
keçiriləcək I Avropa Oyunları haq
qında reportaj hazırlayaraq tama
şaçılara təqdim edib. Bundan baş
qa qurum I Avropa Oyunları ilə
əlaqədar ölkəmizə səfər edən çox

saylı xarici vətəndaşların Ermənis
tan-Azərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsi haqqında obyektiv mə
lumatlarla təmin edilməsi məqsə
dilə “İçərişəhər” Dövlət Tarix-Me
marlıq Qoruğunda elektron məlu
mat lövhəsi və monitor yerləşdi
rib.
Şura 2012-ci ildən etibarən həya
ta keçirdiyi “Şuşaya azadlıq” bey
nəlxalq kampaniyasını cari ildə də
uğurla davam etdirərək bir sıra
önəmli tədbirlər həyata keçirib.
Bunlardan biri də şuranın dəstəyi
ilə Azərbaycan Demokratik Tələbə
Gənclər Təşkilatının “Şuşaya azad
lıq” beynəlxalq kampaniyasının
rəsmi loqosunun müəyyənləşdiril
məsi məqsədilə elan etdiyi müsa
biqənin nəticələrinin ictimai təqdi
matının keçirilməsidir. Müsabiqə
yə 8 xarici ölkədən (İspaniya, Lat
viya, Ukrayna, Gürcüstan, Moldo
va, Serbiya, Bosniya və Herseqovi
na, Türkiyə) yaradıcı şəxslər və
QHT-lər tərəfindən 37 loqo varian
tı təqdim edilmişdi. Ekspert ko
missiyası tərəfindən orjinallığı və

loqo konsepti yüksək qiymətləndi
rilən Gürcüstan Gənc Diplomatlar
Assosiasiyasının prezidenti Zurab
Gventsadzenin təqdim etdiyi loqo
müsabiqənin qalibi seçildi.
“Resurs” Gənclərin İnkişafı İcti
mai Birliyinin 2015-ci ildə şuranın
maliyyə dəstəyi ilə Almaniyada
həyata keçirdiyi “Azərbaycan mə
dəniyyətinin xarici ölkələrdə təbli
ği və tanıdılması” layihəsi Qarabağ
həqiqətlərinin, mədəniyyətimizin
tərkib hissəsi olan musiqi və ədə
biyyat nümunələrinin Almaniya
nın Duysburq şəhərində təbliği,
ölkəmizdə bu sahəyə göstərilən
dövlət qayğısından bəhs edir. Eyni
zamanda, mədəniyyət və incəsənə
timizdən söhbət açan buklet, vərə
qə, təqvim və digər çap materialla
rı vətəndaşlara paylanıb.
Qarabağ həqiqətlərinin dünya
da tanıdılması məqsədilə 2015-ci
ildə Vaşinqtonda, ABŞ Konqresi
nin binasında www.azerbaijaniar
tifacts.com virtual sərgisinin baş
lanmasına həsr olunan “Azərbay
can mədəniyyətinə səyahət” adlı
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tədbirin, Macarıstanın paytaxtı Bu
dapeştdə Beynəlxalq Avrasiya Mət
buat Fondu və Macar Turan Fon
dunun qarşılıqlı əməkdaşlığı sayə
sində hazırlanan “Atəşkəs” sənədli
filminin təqdimat mərasiminin ke
çirilməsi də şuranın dəstəyi ilə baş
tutmuşdur.
2015-ci ilin 12 ayı ərzində şura
nın ictimaiyyətlə əlaqələrinin da
vamlılığı təmin olunmuş, qurumun
fəaliyyəti barədə bütün məlumat
lar media orqanlarına göndərilmiş
dir.
Ötən müddət ərzində şuranın
“Vətəndaş cəmiyyəti” jurnalının
12 sayı işıq üzü görüb. Jurnalda öl
kə QHT-lərinin bütün fəaliyyət is
tiqamətləri üzrə həyata keçirdiyi
layihələrin icrası, əldə olunan nəti
cələr, eləcə də QHT qanunvericili
yi, beynəlxalq təcrübə mübadiləsi
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və ictimai sektorun ümumi inkişafı
ilə bağlı məlumatlar işıqlandırıl
mışdır.
Şuranın informasiya portalı olan
www.qhtxeber.az saytı da QHT-lə
rin əsas tribunalarından biri olaraq
qalmaqdadır. 2015-ci ildə də por
talda ölkə QHT-lərinin fəaliyyəti,
gördüyü işlər barədə yüzlərlə mə
lumat yayımlanmış, həmçinin və
təndaş cəmiyyəti institutları təm
silçilərinin müxtəlif aktual mövzu
larla bağlı fikirləri işıqlandırılmış
dır.
Şura ənənəvi olaraq hər il maliy
yə yardımı müsabiqəsi elan etməz
dən öncə ictimai dinləmələr təşkil
edir. Cari il noyabrın 26-da keçiri
lən Azərb aycan QHT-lərinin
Ümumrespublika Forumu da şura
nın 2016-cı il maliyyə yardımı mü
sabiqəsinin mövzuları ilə bağlı

qeyri-hökumət təşkilatlarının rəy
və təkliflərini öyrənmək məqsədi
daşıyıb.
Forumda çıxış edən şura sədri,
millət vəkili Azay Quliyev bildirib
ki, 2015-ci ildə rəhbərlik etdiyi qu
ruma ayrılan vəsaitdən olduqca
qənaətlə istifadə edilib. Belə ki,
QHT-lərə maliyyə yardımı fon
dundan, eyni zamanda, şura və
katibliyin saxlanma xərclərindən
360 min manat vəsaitə qənaət olu
nub və bu vəsaitin dövlət büdcəsi
nə qaytarılması nəzərdə tutulur.
Bundan başqa 2013-2014-cü illərdə
xarici QHT-lərin layihələrinin ma
liyyələşdirilməsi məqsədilə ayrılan
vəsaitə də xüsusi diqqətlə yanaşı
lıb və 1.927.788 manat növbəti il
lərdə istifadə olunması üçün şura
nın hesabında saxlanılıb.
Həmçinin forumda şuranın

2016-cı il maliyyə müsabiqəsinin
mövzuları, ictimai aktuallıq kəsb
edən məsələlər, problemlərin
müəyyən edilməsi və onların həlli
yolları və təsvir qaydaları haqqın
da ətraflı təqdimat olub. Toplantı
da qeyd edilib ki, əldə olunan müs
bət nəticələrə baxmayaraq, bir sıra
QHT-lərin müqavilə öhdəlikləri
nin icrasında müəyyən problemlər
müşahidə olunmaqdadır. Şuranın
katibliyi müqavilə öhdəliyini po
zan QHT-lərə qarşı sərt tədbirlər
görmüş və onlar haqqında müxtə
lif  qərarlar qəbul etmişdir. 2015-ci
ildə 89 yerli və xarici QHT-dən
135.843 manat vəsait tutulmuşdur.
Toplantıda çıxış edən QHT rəh
bərləri cinayətkarlığın baş vermə
sini törədən səbəblərin araşdırıl
ması, insan alveri, yerli təşkilatla
rın xarici QHT-lərlə təcrübə müba
diləsinin təşkili, milli-mənəvi də
yərlərimizin təbliği, sosial çarxların
hazırlanması, korrupsiyaya qarşı
mübarizə, sərhədyanı rayonlarda
maarifçiliyin artırılması, regionlar
da məşğulluğun yüksəldilməsi və
digər mövzularla bağlı rəy və tək
liflərini səsləndirib, ictimai aktual
lıq kəsb edən məsələlərlə əlaqədar
fikirlərini bildiriblər.
2015-ci ildə şura katibliyi QHT
nümayəndələri üçün layihə təklif
lərinin hazırlanması, ictimai prob
lemlərin müəyyənləşdirilməsi və
onların həllinə yeni yanaşmalar,
layihənin monitorinqi və qiymət
ləndirilmə metodları, QHT-lərin
mühasibat uçotunda yeni qaydala
rın tətbiqi və illik maliyyə hesabat
larının hazırlanması mövzularında
çoxsaylı təlimlər təşkil edib. Təlim
lər Bakı, Şəki, Lənkəran, Quba, Qə
bələ, Gəncə, Şirvan, Mingəçevir,
Şəmkir, Oğuz, Zaqatala və digər
şəhər və rayonlarımızda keçirilib.
İnteraktiv şəraitdə baş tutan təlim
lərdə ekspertlər QHT təmsilçiləri
nin çoxsaylı suallarını cavablandı

rıb, eyni zamanda, layihə yaradıcı
lığının müxtəlif istiqamətləri haq
qında müzakirələr aparıblar.
Şuranın bu günlərdə keçirilən
iclasında geniş müzakirələrdən
sonra 2016-cı ilin birinci maliyyə
müsabiqəsinin istiqamətləri təsdiq
edilib. Müsabiqəyə 10 istiqamət
üzrə 56 mövzu təqdim olunub. İc
lasda həmçinin “Azərbaycan Res
publikasında QHT-lərin vəziyyəti
haqqında Milli Hesabat”ın yeni
lənməsi üçün 7 nəfərdən ibarət işçi
qrupun yaradılması haqqında qə
rar da qəbul edilib.
2015-ci ildə şuranın dəstəyi ilə
milli maraqlarımızın qorunması
məqsədilə ölkəmizdə və xaricdə
həyata keçirilən çoxsaylı layihə və
tədbirlər qurumun vətəndaş cə
miyyəti institutlarının inkişafı isti
qamətində həyata keçirdiyi uğurlu
fəaliyyətin  göstəricisidir.
“Milli Məclis” jurnalı
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Tsuquo Takahaşi:

“Azərbaycan
çətinliklərə və
əziyyətlərə sinə
gərərək uğurla
inkişaf edir”
“Milli Məclis” analitik informasiya jurnalının “Səfir” rubrikasının
budəfəki qonağı Yaponiyanın Azərbaycan Respublikasındakı
fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Tsuquo Takahaşidir.

- Cənab səfir, ilk növbədə Azər
baycanla Yaponiya arasındakı
münasibətlərin mövcud duru
mu barədə fikirlərinizi bilmək
istərdik.
- 1992-ci ildə diplomatik əlaqələr
qurulandan Yaponiya ilə Azərbay
can arasında münasibətlər çox gözəl
inkişaf etməkdədir. Bu iki ölkə ara
sında həll olunmayan siyasi prob
lem yoxdur. Yaponiya hökuməti
Azərbaycan müstəqillik əldə etdik
dən sonra İnkişafa Rəsmi Yardım
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(ODA) proqramı çərçivəsində onun
la iqtisadi əməkdaşlıq edir. Özəl
sektorda iqtisadi əməkdaşlığa gəl
dikdə isə İNPEX, İTOCHU kimi ya
pon şirkətləri Azəri-Çıraq-Günəşli
(AÇG) yatağının istismarı və BakıTbilisi-Ceyhan (BTC) neft kəməri
nin tikintisi və istismarı layihələrin
də iştirak edirlər.
2015-ci ildə ölkələrimiz arasında
münasibətlərin inkişafı baxımından
çox vacib mübadilələr keçirilmişdir.
Aprel ayında Milli Məclisin Sədri

Oqtay Əsədovun rəhbərliyi ilə Azər
baycan parlament nümayəndə he
yəti Yaponiya parlamentinin yuxarı
palatasının dəvəti ilə Yaponiyaya bir
həftəlik səfər etmişdir. May ayında
Yaponiyanın Baş nazirinin müavini
Taro Aso Asiya İnkişaf Bankının
(AİB) Rəhbərlər Şurasının illik top
lantısı çərçivəsində Bakıya gəlmiş
dir. Oktyabr ayında isə Yaponiyanın
İqtisadi Dirçəliş üzrə naziri Akira
Amari də Azərbaycana səfər etmiş
dir. Düşünürəm ki, bu cür yüksək

səviyyəli səfərlərin aktivləşməsi in
kişaf edən Azərbaycana qarşı bizim
ölkənin marağının artmasının təza
hürüdür.
Həmçinin 2013-cü ilin noyabr
ayında Yaponiyanın İto şəhəri ilə
Azərbaycanın İsmayıllı rayonu ara
sında qarşılıqlı dostluq mübadiləsi
haqqında saziş imzalanmışdır. Belə
mübadilələr iki ölkə arasında əlaqə
ləri daha da inkişaf etdirir.
Sözün açığı, Yaponiyada Azər
baycana coğrafi baxımdan uzaqda
yerləşən bir ölkə kimi baxırdılar və
əhali arasında o qədər də tanınmır
dı. Lakin son zamanlar Azərbaycan
haqqında televiziya verilişləri ya
yımlanmaqdadır və yaponlar ara
sında ölkənizlə bağlı məlumat və
maraq getdikcə artır ki, bu da məni
çox sevindirir.
- Yaponiya hökuməti Azərbayca
nın kənd təsərrüfatı sektorun
da nə kimi layihələri həyata
keçirməyi planlaşdırır?
- Yaponiya dövləti indiyə qədər
aqrar sektorda 9 dəfə aztəminatlı
fermerlərə dəstək layihəsini (29,54
milyon ABŞ dolları), 2 dəfə isə me
liorasiya və suvarma avadanlıqla
rının təkmilləşdirilməsi layihəsini
(12,56 milyon ABŞ dolları) gerçək
ləşdirərək Azərbaycanın kənd tə
sərrüfatının inkişafı naminə əmək
daşlıq etmişdir. Həmçinin Azər
baycanda “Kənd təsərrüfatı ili”
elan olunan cari ilin avqust ayında
mən və Kənd Təsərrüfatı naziri
Heydər Əsədov arasında orta və
kiçik həcmli müəssisələrin məhsul
larının təminatı üçün qeyri-layihə
üzrə qrant yardımına dair nota im
zalanmışdır. Bu isə yüksək texno
logiyalara malik olan Yaponiyanın
orta və kiçik həcmli müəssisələri
nin məhsullarının Azərbaycanın
kənd təsərrüfatının inkişafında is
tifadəsi və bundan sonra da Azər
baycanda kənd təsərrüfatı ilə məş
ğul olan təşkilatlara təqdim olun
ması deməkdir.

Eyni zamanda, Yaponiya səfirliyi
“Ot kökləri və insan təhlükəsizliyi”
qrant yardımı proqramı çərçivəsin
də aqrar sektorda bu günə qədər 9
layihə (təxminən 900 min ABŞ dolla
rı) həyata keçirmişdir və mən bu ilin
iyun ayında İmişli rayonunda, av
qust ayında isə Ağcabədi rayonunda
suvarma avadanlıqlarının yenidən
qurulması layihələrinin açılış məra
simlərində iştirak etmişəm. Bu layi
hələr kiçikmiqyaslı olsalar da, yerli
sakinlər onlardan faydalanır və çox
minnətdardırlar. Yaponiya dövləti
bundan sonra da belə layihələri hə
yata keçirmək niyyətindədir.

- Müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq
edən ölkələrimizin iqtisadi
sektorda inkişafı üçün hansı
potensial mövcuddur?
- Bu günə qədər iki ölkə arasın
da iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələri
İTOCHU və İNPEX kimi şirkətlə
rin Azəri-Çıraq-Günəşli yatağının
istismarı və Bakı-Tbilisi-Ceyhan
neft kəmərinin tikintisi və istisma
rını əhatə edən enerji sektorunda
cəmləşib və bu əsas istiqamətin da
vam edəcəyini düşünürəm.
Qeyd etmək istərdim ki, son za
manlar enerji sahəsindən savayı
digər sahələrdə də Azərbaycan ilə
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iqtisadi əməkdaşlığa maraq göstə
rən yapon şirkətlərinin sayı art
maqdadır. Azərbaycan dövləti ke
çən ili “Sənaye ili”, bu ili isə “Kənd
təsərrüfatı ili” elan etməklə iqtisa
diyyatın diversifikasiyasının inki
şafını qarşıya məqsəd qoyduğu bir
zamanda bir çox yapon şirkətləri
metallurgiya, neft, qaz, kimya, in
formasiya-kommunikasiya texno
logiyaları və s. sahələrdə də iştirak
etməyə böyük maraq göstərirlər.
- Yaponiya ilə Azərbaycan ara
sında təhsil sahəsində əmək
daşlığın gələcək istiqamətləri
ilə bağlı nə deyə bilərsiniz?
-  Təhsil gələcəyi öz çiyinlərində
daşıyacaq insanların yetişdirilmə
sində vacib rol oynayan bir sahədir.
Mən səfir kimi işimlə bağlı tez-tez

burada yapon dili üzrə təhsil alan
tələbələrlə ünsiyyətdə oluram və
Azərbaycanda yapon dilinə mara
ğın artmasını müşahidə edirəm.
Bu ilin oktyabr ayında sayca
14-cü Bakı yapon dili natiqlik müsa
biqəsində tələbələrin yapon dilində
çıxışlarını böyük maraqla izləmiş
dim. Burada rəsmi olaraq yapon di
linin tədrisi və araşdırılmasının
2000-ci ildə Bakı Dövlət Universite
tində rektor Abel Məhərrəmovun
əməyi nəticəsində yapon dili fakül
təsinin təsis olunması ilə başlandığı
nı bilirəm. Daha sonra isə Azərbay
can Xarici Dillər Universiteti başda
olmaqla digər tədris müəssisələrin
də də yapon dili öyrənilməyə baş
lanmış və beləliklə, demək olar ki,
təhsil əlaqələri davamlı olaraq inki
şaf edir. Son illər Bakı Dövlət Uni

versiteti və ADA Universiteti kimi
təhsil ocaqlarının Yaponiya univer
sitetləri ilə mübadilə sazişi imzala
ması, tələbələrin xaricə göndərilmə
si kimi əlaqələrin həyata keçirilməsi
diqqəti cəlb edir.
Yaponiya hökuməti Yaponiya
Təhsil Nazirliyinin ayırdığı təqaüd
nəticəsində 60 nəfərdən artıq azər
baycanlı tələbənin Yaponiyada təh
silini dəstəkləmiş və bundan başqa
Yaponiya Fondu vasitəsilə yapon di
li mütəxəssislərinin Azərbaycana
gəlməsini həyata keçirmişdir. İndi
yə qədər JİCA (Yapon Beynəlxalq
Əməkdaşlıq Agentliyi) vasitəsilə bir
çox mütəxəssislər Yaponiyaya ixti
sasartırma üçün dəvət olunmuşlar.
Yaponiyadan isə ADA Universi
tetinin təqaüdçüsü olaraq 1 nəfər
yaponiyalı tələbə təhsil alır. Həmçi

BDU-da Yaponiyanın İqtisadi Dirçəliş üzrə naziri Akira Amarinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş. 27.10.2015
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nin son zamanlar yaponiyalı tələbə
lər qrup şəklində Bakıya səfər edib
müxtəlif mübadilələr keçirirlər. Belə
ki, yapon gəncləri arasında Azər
baycana olan maraq getdikcə art
maqdadır.
Hesab edirəm ki, indiyə qədər
uğurla həyata keçirilən bu tədbir
lərin bundan sonra da mütəmadi
şəkildə davam etməsi vacibdir. Son
zamanlar Yaponiya haqqında zən
gin biliyə və təcrübəyə malik olan
azərbaycanlıların sayı da artmaq
dadır. Bu isə Yaponiyanı yaxşı tanı
yan azərbaycanlıların bu ölkə ilə
əlaqəli fəaliyyətə qatıla biləcək im
kanlarının yaradılması üçün çox
vacibdir.
- Ölkələrimizin parlamentlər
arası münasibətlərinin hazırkı
səviyyəsini necə xarakterizə
edərdiniz?
-  İki ölkənin parlamentləri ara
sında olan əlaqələrə gəldikdə 2015ci ili “sıçrayış ili” adlandırmaq
olar. Birinci sualın cavabında qeyd
etdiyim kimi cari ilin aprel ayında
Milli Məclisin Sədri Oqtay Əsədov
Yaponiyaya səfər etmişdir. Yaponi
yada Nazirlər Kabinetinin əsas his
səsi parlament nümayəndələrin
dən seçilir və bu il Azərbaycana
səfər etmiş Baş nazirin müavini Ta
ro Aso və İqtisadi Dirçəliş üzrə
nazir Akira Amari də parlament
nümayəndələridir. Nazir Akira
Amari artıq uzun illərdir ki, Yapo
niya-Azərbaycan dostluq qrupu
nun rəhbəridir və 2004-cü ildən
bəri Azərbaycana ikinci dəfədir ki,
səfər edir. Bu cür yüksək səviyyəli
ikitərəfli münasibətlər Yaponiya
nın parlament nümayəndələri ara
sında Azərbaycana olan marağı,
əlbəttə ki, artıracaq. Gələcəkdə də
parlament nümayəndələrinin qar
şılıqlı səfərlərinin daha da artaca
ğına ümid edirəm.
- Artıq bir neçə ildir ki, ölkəmiz
də səfir kimi çalışırsınız. Azər

Yaponiya hökumətinin “Ot kökləri və insan təhlükəsizliyi” qrant yardımı proqramı çərçivəsin
də Samux rayonunun Qovlarsarı kəndində tibb məntəqəsi istifadəyə verilib. 20.11.2015

baycanla bağlı təəssüratlarınızı
bölüşərdiniz.
- 1998-ci ilin fevral ayında sabiq
Prezident mərhum Heydər Əliye
vin Yaponiyaya rəsmi səfəri zama
nı mən Xarici İşlər Nazirliyində
Müstəqil postsovet ölkələri şöbə
sində işləyirdim və sabiq Preziden
tin Yaponiyaya olan səfəri üçün
hazırlıqlarla məşğul olurdum.
Məhz həmin vaxt Yaponiya höku
məti Bakıda Yaponiya səfirliyinin
açılması qərarını vermişdi və sonra
mən səfirliyin açılışı ilə bağlı olan
hazırlıq işləri üçün Bakıya səfər et
mişdim. Həmin vaxt Bakını görən
biri kimi deyə bilərəm ki, Bakının
bugünkü inkişafı, doğrudan da,
göz önündədir. Artıq 2 ildir ki, bu
rada səfir kimi çalışıram və Azər
baycan gündən-günə gözəlləşir.
Azərbaycan 20 ildən artıqdır ki,
müstəqillik əldə etmiş gənc dövlət
dir və geosiyasi baxımdan mühüm
yer tutur. Digər tərəfdən o, heç də
asan görünməyən geosiyasi bir
mühitdə yerləşir, lakin buna bax
mayaraq, Azərbaycan çətinliklərə
və əziyyətlərə sinə gərərək uğurla
inkişaf edir.
Azərbaycan 2012-2013-cü illərdə

BMT Təhlükəsizlik Şurasının qey
ri-daimi üzvü seçilmiş və bundan
başqa 2012-ci ildə “Avroviziya”
mahnı müsabiqəsinə sahiblik et
miş, bu ilin iyun ayında isə I Avro
pa Oyunlarını uğurla keçirmiş,
beynəlxalq arenada öz varlığını
təsdiqləmişdir.
Həmçinin Azərbaycanda yaşa
yan xarici vətəndaş kimi onu da
qeyd edə bilərəm ki, bu ölkənin
gözəl xüsusiyyətlərindən biri də
burada ayrı-seçkilik və təhlükə hiss
etmədən yaşamaq imkanının yara
dılmasıdır. Beynəlxalq vəziyyətin
mürəkkəb olduğu bir zamanda hər
bir irqə və dinə nəinki hökumət sə
viyyəsində, həmçinin sıravi vətən
daş səviyyəsində tolerant yanaşan
cəmiyyətin varlığını çox nadir hal
kimi qiymətləndirib, yüksək də
yərləndirirəm.
Gənc, müstəqil dövlət olduğu
üçün iqtisadiyyatın diversifikasi
yası, siyasi və sosial islahatların
aparılması kimi həll edilməli məsə
lələrin hələ mövcud olduğunu an
layıram. Onların tezliklə həyata
keçirilməsini və ölkənin daha da
inkişafını arzu edirəm.

noyabr-dekabr 2015
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Türk dünyasının ortaq atası
Heydər Əliyev Azərbaycan demokratik
cəmiyyətinin qurucusudur
Ümummilli lider Heydər Əliyev Azərbaycan dövlətinin tarixində və
Azərbaycan xalqının yaddaşında əbədi izlər qoymuşdur. Müasir
Azərbaycanın dövlət müstəqilliyinin qorunub saxlanılması və möh
kəmləndirilməsi, respublikamızda demokratik, hüquqi dövlət quru
culuğunun başlıca problemlərinin həlli onun adı ilə bağlıdır. Heydər
Əliyevin Azərbaycanda dövlət quruculuğu sahəsində əsasını qoydu
ğu institutlardan biri də bələdiyyələrdir.

Mehdi Səlimzadə
Azərbaycan Respublikası Ədliyyə
Nazirliyi Bələdiyyələrlə İş
Mərkəzinin rəisi, Türk Dünyası
Bələdiyyələr Birliyinin həmsədri
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Azərbaycanda bələdiyyə institu
tunun formalaşdırılması məsələsi ilk
dəfə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
işlənib hazırlanmış və 1995-ci il no
yabrın 12-də ümumxalq səsverməsi
yolu ilə qəbul olunmuş Azərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında
öz əksini tapmışdır. Onun rəhbərliyi
dövründə bu istiqamətdə 20-dən ar
tıq qanun qəbul olunmuş, 300-ə qə
dər qanunda dəyişikliklər edilmiş,
onlarla fərman və sərəncam imzalan
mışdır. O cümlədən Ədliyyə Nazirli
yi nəzdində Bələdiyyələrlə İş Mərkə
zi Ulu öndərin müvafiq sərəncamı ilə
2000-ci ildə yaranmışdır.
Məlumdur ki, demokratik ölkələr
də yerli işlərin idarə olunması həm
mərkəzi hakimiyyətin yerlərdə təyin
etdiyi orqanlar və vəzifəli şəxslər tə
rəfindən, həm də bilavasitə inzibatiərazi vahidlərinin əhalisinin seçdiyi
nümayəndəli orqanlar tərəfindən hə

yata keçirilə bilər. Belə nümayəndəli
orqanları adətən yerli özünüidarəet
mə orqanları və ya bələdiyyələr ad
landırırlar.
Heydər Əliyev Azərbaycanda hü
quqi, demokratik dövlət və vətəndaş
cəmiyyəti quruculuğu prosesində bə
lədiyyələrin yeri və rolu, əhəmiyyəti
və inkişaf perspektivləri haqqında
çox maraqlı fikirlər söyləmişdir.
Məlumdur ki, konstitusiyalı quru
luşun əsaslarından biri kimi yerli
özünüidarəetmə sisteminin forma
laşdırılması demokratik, hüquqi döv
lət quruculuğu prosesinin tərkib his
səsidir. Heydər Əliyev Azərbaycanda
bələdiyyələrin yaradılmasını ilk növ
bədə dövlət quruculuğu prosesinin
tərkib hissəsi, konstitusiyalı qurulu
şun əsaslarından biri hesab edirdi.
“Yerli özünüidarəetmə haqqında Av
ropa Xartiyası”nın 2-ci maddəsində
deyilir ki, yerli özünüidarəetmə prin

sipi ölkənin qanunvericiliyində və
mümkün olarsa, konstitusiyasında öz
əksini tapmalıdır. Bu prinsip digər
konstitusiya prinsipləri ilə yanaşı, öl
kədə demokratik idarəetmə sistemini
müəyyənləşdirir. Heydər Əliyev qeyd
edirdi ki, bələdiyyələrin yaranması
barəsində 1995-ci ildə müstəqil Azər
baycanın qəbul etdiyi ilk Konstitusi
yada müvafiq müddəalar öz əksini
tapıbdır. Buna görə də bələdiyyələrin
təşkil olunması ən öncə Azərbaycan
Konstitusiyasının əsasındadır və
Konstitusiyanın müddəalarının həya
ta keçirilməsini göstərir.
Heydər Əliyev hesab edirdi ki,
Azərbaycanda bələdiyyələrin forma
laşması və inkişafı məsələlərinə döv
lət quruculuğu prosesindən kənarda
baxıla bilməz. Bələdiyyə institutu
dövlətçiliklə üzvi surətdə bağlıdır və
buna görə də onun formalaşması
dövlət quruculuğu prosesi ilə sıx əla
qələndirilməli və onun inkişafı məsə
lələrinə ümumi dövlət quruculuğu
prosesinin bir hissəsi kimi baxılmalı
dır. Eyni zamanda, Heydər Əliyev bu
institutun beynəlxalq standartlara,
“Yerli özünüidarəetmə haqqında Av
ropa Xartiyası”nın prinsiplərinə uy
ğun qurulmasına çalışırdı. O, Azər
baycanda yerli özünüidarəetmə siste
minin yaradılması sahəsində görülən
işlərlə bağlı deyirdi: “Biz bunların ha
mısını şüurlu edirik, ...öz işimizi Av
ropa standartlarına yaxınlaşdırmaq
istəyirik, hüquqi, demokratik, dünyə
vi dövlət qururuq. Bu yol nə qədər
çətin olsa da, bizim üçün o qədər də
vacibdir, lazımdır... Bu, bizim Azər
baycanda apardığımız demokratik
proseslərin, demokratik, hüquqi döv
lət quruculuğu prosesinin böyük bir
mərhələsi olacaq və biz irəliyə doğru
böyük bir addım atmış olacağıq. Gə
ləcək üçün isə çox böyük zəmin yara
dacağıq”.
Heydər Əliyev yerli özünüidarəet
mə sisteminin yaradılmasını xalq ha
kimiyyətinin yeni bir forması hesab
edirdi. O bildirirdi ki, bu, bizim ölkə
miz, vətəndaşlarımız üçün böyük ha

Yerli özünüidarəetmənin yaradılması Azərbaycanda
gedən demokratiya prosesinin böyük bir hissəsi, böyük
bir qoludur. Demokratik, hüquqi dövlət, dünyəvi dövlət
qurmaq prosesinin bir hissəsi, bir sahəsidir. Biz Azər
baycanda tam müstəqil yerli özünüidarəetmə orqanları
yaradırıq. Bu, həm demokratiyanın inkişafı deməkdir,
eyni zamanda, ölkəni idarə etməkdə vətəndaşlarımıza
imkanlar yaradılmasının göstəricisidir”.
noyabr-dekabr 2015
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disədir, çünki vətəndaşlar ilk dəfə
olaraq özləri öz yerli idarəetmə, haki
miyyət orqanlarını seçirlər.
Heydər Əliyev Azərbaycanda bə
lədiyyələrin yaradılması prosesinə
ölkədə demokratiyanın inkişaf etdi
rilməsi istiqamətində atılmış mühüm
bir addım, bələdiyyələrə isə ən geniş
demokratiya institutu kimi baxırdı.
O, Azərbaycanda yerli özünüidarəet
mə sisteminin yaradılmasının əhə
miyyəti və bunun yerli məsələlərin
həllinin demokratik prinsipi olmasını
dəfələrlə vurğulayırdı. Məsələn,
1999-cu il dekabrın 12-də bələdiyyə
seçkiləri ilə əlaqədar xalqa müra
ciətində deyirdi: “Yerli özünüidarəet
mənin yaradılması Azərbaycanda ge
dən demokratiya prosesinin böyük
bir hissəsi, böyük bir qoludur. De
mokratik, hüquqi dövlət, dünyəvi
dövlət qurmaq prosesinin bir hissəsi,
bir sahəsidir. Biz Azərbaycanda tam
müstəqil yerli özünüidarəetmə or
qanları yaradırıq. Bu, həm demokra
tiyanın inkişafı deməkdir, eyni za
manda, ölkəni idarə etməkdə vətən
daşlarımıza imkanlar yaradılmasının
göstəricisidir”.
Yerli özünüidarəetməyə ən geniş
demokratiya institutu kimi baxan
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Heydər Əliyev bələdiyyə seçkilərinin
şəffaf, demokratik keçirilməsini arzu
layır, icra hakimiyyəti orqanlarından
bunun üçün hər cür şəraitin yaradıl
masını tələb edirdi. O, ilk bələdiyyə
seçkiləri ilə əlaqədar deyirdi ki, bələ
diyyə seçkiləri digər seçkilərdən da
ha kütləvi təşkilatların yaranması
üçün keçirilən seçkilər olması cəhə
tindən fərqlənir. Onun fikrincə, Azər
baycanda hər bir seçki prosesi insan
ları, vətəndaşları demokratiya prin
siplərinə daha da yaxınlaşdırmalıdır:
“Demokratiya prinsipləri insanların
daxili mənəviyyatı olmalıdır. Onların
üzərində bir vəzifə kimi yox, onlara
bir tapşırıq kimi yox, insanların özlə
rinin daxili mənəviyyatının tərkib
hissəsi olmalıdır. Belə olan şəraitdə
biz gələcəkdə də Azərbaycanda de
mokratiyanı sürətlə inkişaf etdirə bi
lərik”.
Heydər Əliyev Azərbaycanda yer
li özünüidarəetmə sisteminin yara
dılmasının və inkişaf etdirilməsinin
ölkəmizdə vətəndaş cəmiyyəti quru
culuğu üçün çox böyük əhəmiyyətə
malik olduğunu bildirirdi: “Bələdiy
yələr dövlət orqanları sisteminə daxil
olmayan təşkilatlardır, bunlar heç kə
sə tabe deyillər. Hərəsi öz işini müəy

 ən edir, onların heç bir tabeçiliyi
y
yoxdur... Bu, təbiidir ki, bir tərəfdən
bunlara çox böyük imkanlar, səlahiy
yətlər verir. Amma ikinci tərəfdən də
bunların məsuliyyətini artırır... Belə
bir vəziyyətdə, təbiidir ki, bələdiyyə
lər ilk dövrdə ola bilər öz işlərində
çox çətinliklərlə rastlaşsınlar”.
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki,
Azərbaycanda yerli özünüidarəetmə
sisteminin yaradılmasının bizim
üçün, dövlət, hökumət üçün xüsusi
əhəmiyyəti var: “Çünki indi bütün
yük icra orqanlarının üzərindədir,
hökumətin, dövlətin üzərindədir”.
Ulu öndər bildirirdi ki, bundan son
ra bələdiyyələr hökumətin də gördü
yü işlərin böyük bir hissəsini öz
üzərlərinə götürəcəklər, dövlətin də
yükünü müəyyən qədər yüngülləş
dirəcəklər.
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki, yer
li özünüidarəetmə sisteminin yara
dılması çox çətin prosesdir: “İnkişaf
etmiş ölkələr bu işlə illərlə, on illərlə
məşğul olmuşdur, Azərbaycan üçün
isə yenidir. Amma bu, o demək deyil
ki, biz bunu etməməliyik”.
Heydər Əliyev ilk bələdiyyələrin
müəyyən çətinliklərlə qarşılaşa bilə
cəyini də əvvəlcədən görürdü və de
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Azərbaycan xalqının Ümum
milli lideri Heydər Əliyevin
anadan olmasının 92-ci ildö
nümü münasibətilə 2015-ci il
aprelin 20-də Heydər Əliyev
Mərkəzində Azərbaycan bələ
diyyələrinin milli assosiasiya
larının və Türk Dünyası Bə
lədiyyələr Birliyinin (TDBB)
birgə təşkilatçılığı ilə “Türk
dünyası” kitabının geniş
təqdimat mərasimi keçirilib.
Kitab TDBB-nin dəstəyi ilə
nəşr olunub.

yirdi: “Gərək insanların psixologiyası
artıq dəyişilsin. İnsanların psixologi
yası bir gündə dəyişilmir. Onlara an
latmaq, onları başa salmaq lazımdır.
Bunu etmək üçün dövlət işində işlə
yən adamların özlərinin psixologiya
sı gərək dəyişsin”.
Heydər Əliyev Azərbaycanda ya
radılan bələdiyyələrin gələcəyinə
inanırdı: “Bu, ilk addımdır, çox la
zımlı addımdır. Mən çox məmnu
nam ki, biz bu addımı atırıq. Ümid
varam ki, bu, bizim ölkəmizə, dövlə
timizə və ən əsası vətəndaşlarımıza
fayda gətirəcəkdir. Mən əminəm ki,
biz bu ilk addımlarımızı sonralar da
ha da gücləndirəcəyik və Azərbay
canda bələdiyyə sistemi yaranacaq,
fəaliyyət göstərəcəkdir, bir demokra
tik ölkə kimi Azərbaycanın inkişafına
öz xidmətlərini verəcəkdir”.
Çətinliklərdən birinin də bələdiy
yələrin kadr təminatı ilə bağlı oldu
ğunu bildirən Heydər Əliyev bələ
diyyə üzvlərinin təhsil almasının
əhəmiyyətini xüsusilə qeyd edirdi. O
deyirdi ki, bunun üçün xüsusi bir
proqram təşkil olunmalıdır.
Heydər Əliyev Azərbaycanda yer
li özünüidarəetmə orqanları kimi bə
lədiyyələrin yaradılması və inkişafı

ilə bağlı görülən işləri və həyata keçi
rilən tədbirləri yüksək qiymətləndi
rir, daim diqqət mərkəzində saxlayır
dı. Bununla əlaqədar o, bələdiyyələrə
təkrar seçkilərlə bağlı müşavirədə
qeyd edirdi ki, biz bu işləri müşahi
dəçilərdən yaxşı qiymət almaq üçün
etmirik: “Bu, bizim özümüzün prin
siplərimizdir. Bu, Azərbaycan Prezi
denti kimi mənim prinsiplərimdir”.
Heydər Əliyevin bəyan etdiyi bu
prinsiplər əsasında formalaşdırılan
yerli özünüidarəetmə sistemi bu gün
respublikamızda işlək qurumlara
çevrilməkdədir. Yerli özünüidarəet
mə sahəsindəki Heydər Əliyev prin
sipləri bu gün möhtərəm Prezidenti
miz İlham Əliyev tərəfindən uğurla
həyata keçirilir və yaradıcılıqla inki
şaf etdirilir. Demokratik prinsiplərin,
humanist dəyərlərin və insan hü
quqlarının önə çəkildiyi müasir za
manda bələdiyyələrin fəaliyyətinin,
onların dövlət orqanları ilə qarşılıqlı
münasibətlərinin və əməkdaşlığının
səmərəli təşkili ölkənin dövlət və ic
timai həyatında mühüm rol oynayır.
Söylənilənlər bir daha təsdiq edir
ki, Ulu öndərimiz, türk dünyasının
ortaq atası Heydər Əliyev demokra
tik cəmiyyət quruculuğu prosesinə

böyük önəm verirdi və gələcəkdə
müstəqil Azərbaycan dövlətini tam
demokratik dövlət kimi görmək istə
yirdi, onun yaratdığı demokratiyanın
nümunəvi olmasını arzulayırdı. Bu
mənada o, demokratik cəmiyyəti for
malaşdıran mexanizmlərə və insti
tutlara, onların yaranmasına və inki
şafına geniş yol açır, hüquqi əsasları
nı yaradırdı, həmçinin bu institutla
rın fərqli effektli üstünlüklərini öz
müdrik kəlamları ilə qeyd edirdi.
Onun söylədiyi bu müdrik kəlamlar
bu gün cəmiyyətimizdə özünü bir
daha doğruldur və təsdiq edir.
Bu gün respublikamızda yerli özü
nüidarəetmə sahəsində Heydər Əli
yev ideyalarının tamamilə reallaşdı
rılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti
son nəticədə əhalinin, bələdiyyələrin
və dövlət hakimiyyətinin qarşılıqlı
münasibətlərinin nizamlı sisteminin
yaradılmasına istiqamətlənmişdir.
Bu sistemin səmərəli fəaliyyəti hər
bir bələdiyyənin ərazisində əhalinin
həyat şəraitinin daha da yaxşılaşdırıl
masına, bələdiyyə qurumlarının
müstəqil inkişafına, dövlətin möh
kəmlənməsinə və dayanıqlı inkişafını
təmin etməyə imkan verir və verə
cəkdir.
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“Gözəl xətt kasıb üçün şərəf,
dövlətli üçün bəzək, alim üçün kamillikdir”.
Əli ibn Əbu Talib

Müzafəddin Əzizov:

“Xətt elmin
yarısıdır”
Müasir dövrün tələbləri, texnologiyaların inkişafı ilə əlaqədar
olaraq bəzi sənət növləri unudulmaqdadır. Bu sənətlərdən biri
də xəttatlıqdır. Xəttatlığın mövcud vəziyyəti və problemləri, çə
tinlikləri və müasir tətbiqi haqqında bir neçə sualla tanınmış
xəttat Müzafəddin Əzizova müraciət etdik.
- Azərbaycanda xəttatlığın tari
xi nə vaxtdan başlayır?
-  Xəttatlıq əlyazma sənətidir.
Qərbdə ona kalliqrafiya deyirlər.
Onun tarixinin nə vaxtdan başla
ması tam məlum olmasa da, İsla
mın yaranması və yayılması, xüsu
sən də “Quran” kitablarının əlyaz
malarının bədii tərtibatının inkişafı
ilə bağlıdır. Xəttatlıq deyəndə ilk
növbədə ərəb qrafikalı əlyazmalar,
əlyazma kitabları başa düşülür. İs
lam dünyasının mədəni dəyərləri
ni özündə əks etdirən xəttatlıq İs
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lam mədəniyyətinin rəmzidir, - de
sək yanılmarıq.
İslam dini meydana gələndə
peyğəmbərimiz özü xəttatlıqla, ya
zı sənəti ilə çox maraqlanıb. Onun
katibləri olub və onlardan xahiş
edib ki, Allahdan gələn vəhyləri
köçürsünlər. O vaxtdan bu sənət
yaranmağa başlayıb, X əsrdən eti
barən isə xəttatlıq sənəti inkişaf
edib. O vaxtlar Şərqdə belə bir de
yim var idi: “Xətt elmin yarısıdır”.
XIII əsrdə isə bu sənət ən yüksək
inkişaf mərhələsinə çatıb. O dövr

də Səfiəddin Urməvinin tələbəsi
olmuş xəttat Yaqut Müstəsimi xət
tatlığın inkişafında böyük əmək
sərf edib. Müstəsiminin tələbələri
arasında məşhur xəttatlar var ki,
onlardan altısı “altı ustad” adı ilə
məşhur olan xəttatlardır. Məşhur
Mübarək şah Zərrinqələm də bu
altı ustaddan biridir.
Ərəb qrafikalı yazının xəttatlıqda
ən çox yayılan 6 əsas xətt növü - 
süls, nəsx, mühəqqəq, reyhani, sau
qi və rüqa klassik altılıq adlandırı
lır. Onların ən çox işlənəni nəsx

unudulan sənətlər

“Kufi” xəttində hərflərin yazılışı

xətti, bədiiliyinə və incəliyinə görə
isə süls xəttidir. Digər xətlər -  mü
həqqəq, sauqi, reyhani və rüqa isə
bir-birinin oxşarlarıdır. Qələmlərin
quruluşu və istifadə sahələrinə görə
bu çeşidlərin sayı sonradan daha da
artıb.
XIV əsrdə Mir Əli Təbrizi xəttat
lıq sənətində inqilab etdi. O, yeni
bir xətt - nəstəliq xətti yaratdı. Bun

 an sonra bütün bədii əsərlər və
d
digər yazılar nəstəliq xətti ilə yazıl
mağa başladı. Bu xətt hazırda da
İran, Əfqanıstan, Hindistan və Pa
kistanın ana xəttidir, yazı növü
dür.
Ümumiyyətlə, xəttatlıq İslamı
qəbul etmiş xalqların, o cümlədən
Azərbaycan xalqının mədəniyyət
və incəsənətində vacib sahələrdən
biri olub. Kitab çapı meydana çı
xandan sonra xəttatlıq öz əvvəlki
mövqeyini itirməyə başladı. Azər
baycan Rusiyaya qatılandan sonra
bu sənət zəiflədi; xüsusən sovet
dövründə dinin qadağan olunma
sı, yeni qrafikalı əlifbaya keçidlə
əlaqədar xəttatlıq sənəti tənəzzül
etdi. 1977-ci ildə mərhum Adil Qa
zıyevin rus dilində çap olunmuş
“XIII-XVII əsrlərdə Azərbaycan əl
yazma kitabının bədii tərtibatı”nda
Azərbaycan xəttatlıq sənəti araşdı
rılıb və bu barədə geniş məlumat
verilir.
- Müzafəddin müəllim, xəttatlı
ğın mövcud vəziyyəti necədir?
-  Müasir texnologiyalar, bir-bi
rindən təkmil çap maşınları xəttat
lığa tələbatı, marağı azaltsa da, ona
ehtiyac qalmaqdadır. Bu sənət
maddi tələbatı həmişə tamlıqla
ödəməyib. Onun hesabına dolan
maq çətin olub. Sovetlər dönəmin

Nəstəliq xətti ilə yazılmış məktub. XVII əsr

Nəstəliq xəttinin
yaranması ilə bağlı
rəvayət
Rəvayətə görə, Mir Əli Təbrizi
yazı yazmağı çox sevirdi və hər za
man Allahdan özünün yeni bir xətt
icad etməsini diləyərdi. Bir gecə
yuxuda Həzrət Əli ibn Əbu Talib
Mir Əliyə deyir: “Ey Allah bəndəsi,
diqqətlə ördəyə nəzər yetir və onun
əsasında bir xətt yarat!” Mir Əli so
ruşur: “Ey aləmin sultanı, bu cür
qamətsiz varlığın görünüşü ilə ne
cə xətt yaratmaq mümkündür?”
Cavabında isə Əmirəlmömin:
“Onun gözlərinə, boğazına və dim
diyinə diqqət yetir, onların dairəli
yinə, qabarıqlığına, batıqlığına nə
zər sal və xətt yarat!” - deyir.
Mir Əli Təbrizinin yaratdığı nəs
təliq xətti tezliklə klassik altılığı sı
xışdırır və bütün Şərqdə geniş yayı
lır. Orta əsr müəlliflərindən biri
yazırdı: “Əgər iri və xırda nəsxi-tə
liq xətti varsa da, bunun yaradıcısı
Xacə Mir Əlidir... Onun qələminin
qamışı ona görə bu qədər şirindir
ki, təmiz Təbriz torpağından qalxıb
cücərmişdir”.
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də alimlərin materiallarını və müəyyən
lövhələri işləmişəm, bunun qarşılığında
konkret maaş almışam. Amma ölkəmiz
müstəqillik qazandıqdan sonra xəttatlıq
sənətinə tələbat artıb. Məsələn, memarlıq
da, xüsusən də yeni tikilən məscidlərin
bədii tərtibatında bu sənətə və yaxşı sə
nətkarlara ehtiyac duyulur. Maddi-mədə
ni və tarixi abidələrin bərpasında, qədim
əlyazmalarımızın nəşrə hazırlanmasında
xəttatlar lazımdır.
İndiki gənclər isə xəttatlığa maraq gös
tərmirlər. Lap maraq göstərsələr belə, bu
sənət bizdə lazımi şəkildə tədqiq olunub
öyrənilmir, öyrədilmir, təbliğ olunmur.
Şərq ölkələrində xəttatlıq universitetlərdə
tədris edilir, bu profildə məktəblər, kurs
lar fəaliyyət göstərir. İstərdim ki, bizdə də
xəttatlıq sənətini öyrətmək üçün heç ol
masa xüsusi kurslar açılsın.
- Necə oldu ki, bu sənəti seçdiniz?
-  1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Uni
versitetinin şərqşünaslıq fakültəsinin ərəb

Maraqlı faktlar
İslamdan əvvəlki dinlərin hər
birində insanların şüurundakı
Tanrı konkret obrazlarda maddilə
şir. Məsələn, Tanrı dedikdə bud
distlərdə göz önünə Buddanın
heykəlləri gəlir. Xaçpərəstlərdə
Tanrı konkret insanın, yəni İsa Mə
sihin şəxsiyyətində maddiləşib.
Müsəlmanlarda isə Allahın yeganə
maddi təzahürü “Quran”dır. Mü
səlman dünyasında kitaba, yazıya
olan xüsusi ehtiram da buradan
qaynaqlanır.
Digər tərəfdən İslamın yaran
dığı ilk yüzilliklərdə şəkil çək
mək rəsmən qadağan olunduğu
üçün yaradıcı estetik duyğuların
böy ük hiss əs i öz təz ah ür ün ü
məhz xəttatlıq sənətində tapırdı.
Həm də ərəb əlifbasının dekora
tiv qrafikası yaradıcı insanın tə
fəkkürü, fantaziyası üçün geniş
meydan açırdı. Məhz bu səbəblə
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rə görə müsəlman aləmində xət
tatlıq ən ali incəsənət növü hesab
olunurdu.
Tarix boyu bir çox məşhur
hökmdarlar özləri də xəttatlardan
dərs almış, çox gözəl xəttat olmuş
lar. Məsələn, XVIII əsrin Osmanlı
sultanı II Mustafa ustadı xəttat Ha
fiz Osmanın sənətinə o qədər va
leh idi ki, onun dəvatını (mürək
kəbqabısını) şəxsən öz əlində sax
lardı. Bir dəfə ustadının növbəti
yazısından vəcdə gələn sultan hə
yəcanla demişdi:
-  Hafiz Osman kimi ustad xət
tatlar daha dünyaya gəlməz.
Xəttat isə cavab vermişdi ki:
-  Narahat olmayın, əlahəzrət.
Nə qədər ki, dünyada müəlliminin
mürəkkəbqabısını öz əlində saxla
yan hökmdarlar var, Hafiz Os
manlar da çox olacaq.
Xəttatlıq uzunmüddətli məşq
tələb edən bir sənətdir. Hətta xət
tata ustad olandan sonra da gün

dəlik məşqlərə fasilə verməmək
tövsiyə olunurdu.
Xəttatlar mürəkkəblərini, qə
ləmlərini adətən özləri hazırlayır
dılar. Şagirdlər üçün hazırlanan
kağızı da bir qədər çox cilalayırdı
lar ki, hamar olsun, mürəkkəbi tez
özünə çəkməsin, yazıda xəta olar
sa, silmək mümkün olsun. Xətanı
da dillə yalayıb silərdilər. Ona gö
rə də xəttatın səviyyəsini yoxla
maq üçün adətən onun dilinə ba
xardılar. Əgər dilində mürəkkəb
çox olardısa, deməli, bu xəttat
səhvlərə çox yol verir. Xəttatın sə
nəti hələ təkmilləşməyibsə, deyər
dilər ki, o, hələ çox mürəkkəb yala
malıdır.
Keçmişdə baramadan tiftikləri
açıb mürəkkəbqabına salırdılar ki,
qamış qələmə mürəkkəb nə çox,
nə də az hopsun.
İstifadəyə yararsız qələmləri heç
vaxt hara gəldi tullamazdılar, tə
miz yerdə torpağa basdırardılar.

unudulan sənətlər

“Süls” xəttində hərflərin yazılışı

filologiyası şöbəsini bitirəndən son
ra ərəb dili üzrə mütəxəssis kimi
xarici ölkələrdə ezamiyyətlərdə ol
muşam: Yəmən Xalq Demokratik
Respublikasında tərcüməçi işləmi
şəm, Liviya və bir sıra ölkələrdə
çalışmışam. Vətənə qayıdandan
sonra 1974-cü ildə iş axtarırdım.
Öyrəndim ki, Əlyazmalar İnstitutu
na xəttat lazımdır. İnstitutdan isə

Xətattların həyəti “qələm qəbiris
tanlığı” olurdu. Darısqal şəhərdə
yaşayan məşhur xəttat Mir Əli
Təbrizi isə qələmləri bu cür “dəfn
etmək” imkanından məhrum ol
duğundan onları evinin çardağına
yığırmış. Tələbələrinin söylədiyinə
görə, onun çardağında on mindən
çox qamış qələm qalığı varmış.

dedilər ki, səni Qulam Dərəbadi
yoxlamalıdır... Qulam müəllim bə
yəndi və o vaxtdan bu sənətlə məş
ğulam. Uzun illər AMEA-nın Əl
yazmalar İnstitutunun xəttatı olmu
şam, institutun hazırladığı elmitənqidi mətnlərin kalliqrafik xətlə
yazılmasını həyata keçirmişəm.
Bundan başqa respublikamızın bəzi
mədəni və dini obyektlərindəki kal

Xəttatlar “Quran” yazarkən adi
yazışmalarda istifadə olunan ləva
zimatlardan istifadə etmirdilər.
Bunun üçün xüsusi kağız, mürək
kəb, qələm düzəldirdilər. O vaxt
lar məscidləri işıqlandıran yağ çı
raqlarının tüstüsü tüstüçəkənlərlə
məscidlərin damında tikilmiş xü
susi otağa sovurularaq çölə çıxır

l iqrafik yazıların bərpasında və ya
zılışında yaxından iştirak etmişəm.
Həmçinin tərcüməçilik fəaliyyə
ti ilə də məşğul olmuşam; ərəb di
lindən tərcümə etdiyim bir neçə
kitabım nəşr edilib. Orta əsr müəl
liflərinin təbabətə aid bir sıra kitab
larını tərcümə etmişəm. Heydər
Əliyev Fondunun sifarişi ilə tərcü
mə etdiyim Urməvinin “Şərəfiyyə
risaləsi” isə çapa hazırlanır.
Bu yaxınlarda təqaüdə çıxsam
da, məndən nə kömək istəsələr,
canla-başla hazıram. Arzum isə
budur ki, xəttatlıq sənəti qorun
sun, unudulmasın, ta qədimdən bu
günə qədər gəlib çıxan bu gözəl sə
nət gənclərimiz tərəfindən davam
etdirilsin.

Mübariz Əsgərov

dı. Divarlarda qalın qat əmələ gə
tirən hisi qaşıyıb, ondan mürəkkəb
düzəldərdilər. Düşünürdülər ki,
bu his məscidlərdə oxunan Allah
kəlamının ruhunu canına çəkib.
Xəttatlığı adi katiblikdən fərq
ləndirən cəhət yazının sadəcə əl işi
olması yox, həm də ruhla, qəlblə,
təxəyyüllə, psixoloji əhval-ruhiyyə
ilə bağlı olması idi. Usta sənətkar
lar xəttə baxan kimi qələm sahibi
nin yaşını, cəmiyyətdəki sosial sta
tusunu, hansı ruhani vəziyyətdə
olduğunu müəyyən edə bilirdilər.
Məsələn, məşhur Herat xəttatı Se
yid Rza ona şah tərəfindən hədiy
yə olunan təzkirəni bir müddət
vərəqləyəndən sonra demişdi ki,
xəttat bu kitabı yazmağa başlayan
da subay olub, otuzuncu səhifə
dən sonra evlənib, yetmiş dördün
cü səhifədə isə övladı dünyaya
gəlib. Xatırladaq ki, o vaxtlar bir
kitabın yazılması aylarla, hətta il
lərlə vaxt aparırdı.
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POEZİYA

Elini itirən bir el oğluyam,
Vətən həsrətliyəm, yurd soraqlıyam
Vətən həsrəti, yurd sevgisi, insanpərvərlik, ədalət anlayışı və dünyanın dərki
yaradıcılığının əsas mövzularını təşkil edən Əliş Əhmədoğlunun 3 şeir kitabı
nəşr olunub: “Zəngəzur həsrəti” (2007), “Ömür yolu” (2010) və “Vətəndən uzaq
Vətən” (2011).
Ömrümün mən hansı ilinə baxım,
Kimin hörüyünə, telinə baxım.
Əllərini gətir, əlinə baxım –
İsti ocağımı axtarıram mən.

Bu fani dünyada ömür buz üstdə,
Kədərin önündə sevinc diz üstdə.
Qələmim əzəldən bir işə düşüb,
Dünyada dərd çəkmək Əlişə düşüb.

Ömrünün müdriklik çağını yaşayan şairin qələmi bu gün də usanmadan Vətə
nin sızıldayan yaralarına məlhəm axtarışlarındadır.

Azərbaycanım
Analar anası, müqəddəs torpaq,
Ümidim, pənahım Vətəndir ancaq.
Adına nə qədər söz yazılacaq,
Tükənməz söhbətim – Azərbaycanım!
Nə qədər əzaba sən dözə-dözə,
Sevinci, kədəri öyrətdin bizə,
Endir qılıncını düşmənimizə,
Ucalsın şöhrətim – Azərbaycanım!

Nə qədər övladın odlara yanıb,
Sənsən ziyarətim – Azərbaycanım!
Torpağın oyansın, daşın oyansın,
Nankor düşmənlərin odlara yansın.
Qoşa qanad kimi qoşa dayansın
Qüdrətim, qeyrətim – Azərbaycanım!

Sən Qoç Koroğlular yurdu olmusan,
Böyük Babəklərdən ad-san almısan.
Nəbinlə, Həzinlə yadda qalmısan,
Eşqim, məhəbbətim – Azərbaycanım!

Azərbaycan əsgəri
Köksümdəki oda bax, gözümdəki nifrətə,
İnanmaq istəmirəm bu haqsız həqiqətə,
Vətənin bir parası çevrilibdir qürbətə.
Yurd edibdir özünə yayda, qışda səngəri –
Azərbaycan əsgəri.

Müqəddəs torpağın qanla sulanıb,
Düşmənin tankları burda sınanıb.

Boğazından yapışıb dərdi asdırmaq üçün,
Sinəmizə tuşlanan topu susdurmaq üçün,

88

Milli Məclis

Qan tökən yağılara, o, qan qusdurmaq üçün
Qurşanacaq qılınca, səyirdəcək kəhəri –
Azərbaycan əsgəri.
Yalan milləti yordu, vəd qatdı başımızı,
Yadlar çəpər çəkərək kəsməsin qarşımızı,
Yaza qurban demişik çovğunlu qışımızı.
Göstər, gözünə dönüm əzəməti, hünəri –
Azərbaycan əsgəri.
Mübariz – millətin
mübariz oğlu
Milli qəhrəman Mübariz İbrahimova

Bütün ürəklərə köçdü bir anda,
Şəhidlik yolunu seçdi bir anda.
Mehdi keçən yolu keçdi bir anda,
Mübariz – millətin mübariz oğlu.

Qazanı daşanda nifrətimizin,
Gördük qılıncını qeyrətimizin.
Adını ucaltdı millətimizin
Mübariz – millətin mübariz oğlu.
Gülləni, mərmini ələyə bildi,
Köpək sürüsünü əyləyə bildi.
Sözünü zamana söyləyə bildi,
Mübariz – millətin mübariz oğlu.
Göstərdi qaranı, ağı düşmənə,
Çəkdi kişi kimi dağı düşmənə.
Döyüş dərsi keçdi yağı düşmənə,
Mübariz – millətin mübariz oğlu.
Dördnala çapacaq atın oğullar,
Mənzilə yetəcək mətin oğullar.
Mübarizə varsa, bütün oğullar,
Mübariz – millətin mübariz oğlu.
Bir səhər yol gəlir
Ulu Təbriz, xəbərdaram yaşından,
Baharından, payızından, qışından.
Tarix adlı sərvətimdir keçmişin,
Vüsalımdır, həsrətimdir keçmişin.
Yollarında tufan olub, qar olub,
Bu gen dünya başımıza dar olub.
Qapıların bağlananda üzümə,
Tikan batdı, kötük dəydi dizimə.
Ün yetməsə qardaşlardan qardaşa,
Xeyri nədir, doxsan yaşa, yüz yaşa.
Bakı yurdun od ürəyi, damarı,
Ulu Təbriz, sən də Odlar diyarı.
Gündüzlərin gah bürkülü, dumanlı,
Gecələrin bəzən ahlı, amanlı.
Kəsib-tökür yağıların qayçısı,
Dilimizə qan uddurur qamçısı.
Bir zamanlar bu həsrəti, bu dərdi
Şəhriyar da, Bəxtiyar da çəkərdi.
Ulu Təbriz, hələ günəş sönməyib,
Gələn səhər inadından dönməyib.
Dünya çalır qırmızıya, yaşıla,
Kəhərə min, sən səhəri qarşıla.
Mənim başım azad olub nağıldan,
Sənin dilin azad olsun qıfıldan.

Bağışla, gələ bilmirəm
Qanad qırılandan, budaq düşəndən,
Ömrümə qış gəlib, sazaq düşəndən,
Dağlar, qucağından uzaq düşəndən
Sevinə bilmirəm, gülə bilmirəm,
Bağışla, yanına gələ bilmirəm.
Köçüb gedən gündən ney meşələrdən,
Gözüm çəkilibdir göy meşələrdən,
Xəbərsiz qalmışam bənövşələrdən.
Nə zaman açılır lalə, bilmirəm,
Bağışla, yanına gələ bilmirəm.
Əlişi aparır hara buludlar,
Dağlar, bəlkə düşüb tora buludlar.
Başımın üstündən qara buludlar
Nə vaxt çəkiləcək, hələ bilmirəm,
Bağışla, yanına gələ bilmirəm.
Mənim son mənzilim
Yamacda, gədikdə izim qalıbdı,
Sinəmdə bir kitab sözüm qalıbdı,
Daha nə tab qalıb, dözüm qalıbdı
Havada yellənən əlimdi Qafan,
Sənsiz ömür sürmək ölümdü, Qafan.
Yurdum başdan-başa bağ-bostan idi,
Hər günüm bir nağıl, bir dastan idi,
Dünən başdan-başa gülüstan idi,
Bu gün şaxta vuran gülümdü Qafan,
Sənsiz ömür sürmək ölümdü, Qafan.
Qartalların qıyı qulaqlarımda,
Bulaqların dadı dodaqlarımda,
Həsrətin daş yükü ayaqlarımda.
Mənim son mənzilim, yolumdu Qafan,
Sənsiz ömür sürmək ölümdü, Qafan.
Əlişəm, o dağlar dağlasın məni,
Ayrılıq yadında saxlasın məni,
El-obam Qafanda ağlasın məni.
Elimdən aralı elimdi Qafan,
Sənsiz ömür sürmək ölümdü, Qafan.

Şəhərciyim
Ormanında, oylağında,
Buza dönən ocağında,
Qərib düşən qucağında
Gözüm qalıb, Şəhərciyim.
Suallara yoxdur cavab,
Sona yetmir bu iztirab.
Həsrətinə məndə nə tab,
Dözüm qalıb, Şəhərciyim.
Mən bu tayda, sən o tayda,
Qol qaldırmır Əliş toyda.
Ürəyimdə dağlar boyda
Sözüm qalıb, Şəhərciyim.
Dərs
Günlərin, ayların ağası illər,
Həyatın mənası, qovğası illər,
Ömür bir dənizdir – dalğalı illər.
İki qərinəni adlayıb yaşım,
Hamının yanında ucadır başım.
Mən hörmət etmədim hörmətə görə,
Milləti sevmədim minnətə görə,
Başım uca olub zəhmətə görə.
Sinəmdə mərmi yox, məhəbbətim var,
Andıma, əhdimə sədaqətim var.
Qışda zirvə gördüm qara tamarzı,
Ölü var məzara, gora tamarzı.
Payızda çox budaq bara tamarzı.
Sifətləri yağlı, yavan görmüşəm,
Xoflu gənc görmüşəm, cavan görmüşəm.
Düz ilə əyrilər düz gətirmədi,
Səhraya düşəni yaz bitirmədi,
Gözə girməyəni göz götürmədi.
Zamanın neçə cür şələsi varmış,
Dünyanın təkəri, tələsi varmış.
Dağdan, daşdan keçib yolu məktəbin,
Ürəyi eşq ilə dolu məktəbin.
Bizlərə dərs verən ulu məktəbin
Bəzən özünə də dərs gərək olur,
Ürək yanan zaman söz kövrək olur.

