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STRATEGİYA

V çağırış Milli Məclisin 
ilk iclası keçirildi
No  yab  rın 24-də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı V ça  ğı  rış Mil  li Məc  li  si  nin ilk  
ic  la  sı ke  çi  ril  di. İc  las  da Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  yev iş  ti  rak e  dirdi.

Milli Məclisin iclasını açıq elan
edənparlamentinAparatrəhbəriSə
faMirzəyev bildirdi ki, Ulu öndər
HeydərƏliyevdənmirasqalandöv
lətçilik strategiyası uğurla davam

etdirilir.BuseçkilərPrezidentİlham
Əliyevinbütünsahələrdəhəyatake
çirdiyi siyasətin daha bir müvəffə
qiyyətidir.
MilliMəclisəseçilmələrimünasi

bətilə deputatları təbrik edən Səfa
Mirzəyevqeydetdiki,parlamentin
DaxiliNizamnaməsinin2cimaddə
sinəuyğunolaraqyeniseçilmişMilli
Məclisinilkiclasınıənqocamande
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putataparmalıdır.Buşərəflimissiya
millətvəkiliFəttahHeydərovanəsib
oldu.SonraAzərbaycanRespublika
sınınDövləthimnisəsləndirildi.
İclasıaçanFəttahHeydərovbil

dirdiki,DaxiliNizamnaməyəəsa
sənVçağırışMilliMəclisinilkicla
sında yeni seçilmiş deputatların
siyahısı oxunmalı, parlamentin
Hesablayıcı komissiyası və Sədri
seçilməlidir. Sonra Fəttah Heydə
rov yeni seçilmiş millət vəkilləri
ninsiyahısınıoxudu.
Parlamentin ilk iclasında çıxış

edənPrezidentİlhamƏliyevVçağı
rış Milli Məclisin fəaliyyətə başla
masımünasibətilədeputatlarıtəbrik
etdi. Dövlət başçısı noyabrın 1də
keçirilmiş seçkilərin xalqımızın ira
dəsini tam ifadə etdiyini, şəffaf və
ədalətlişəkildəkeçirildiyinivəbunu
beynəlxalq müşahidəçilərin də təs

diqlədiyinidedi.Ovurğuladıki,bu
seçkilərlə Azərbaycan demokratiya
yolundanövbətiuğurluaddımatdı.
“Azərbaycan demokratiyaya sadiq
dir.Azərbaycandabütündemokra
tik təsisatlaruğurla fəaliyyətgöstə
rir, ölkədə bütün azadlıqlar  söz
azadlığı, siyasi fəaliyyət azadlığı,
mətbuat azadlığı, sərbəst toplaşma
azadlığı,vicdan,dinazadlığı təmin
edilir, bütün azadlıqlar mövcud
dur”,  deyənPrezident İlhamƏli
yevsonillərdəölkədəgedəninkişaf
proseslərinindəbuseçkilərinnəticə
lərinəmühümtəsir etdiyinivurğu
ladı. Respublikamızın beynəlxalq
nüfuzunun artdığını, dünyada eti
barlı tərəfdaşkimi tanındığını, iqti
sadibaxımdansürətləinkişafetdiyi
ni,bununladavətəndaşlarınhəyatı
namüsbəttəsirgöstərdiyini,yoxsul
luqvəişsizliksahəsindəAzərbayca

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
buməsələdədövlət siyasəti ilə icti
mai dəstəyin vəhdət təşkil etdiyini
söylədi.
VçağırışMilliMəclisinqarşısın

daciddivəzifələrindurduğunude
yəndövlətbaşçısıqeydetdiki,hələ
dəproblemlərvarvəəsasdiqqəthə
minproblemlərinhəllinəyönəlməli
dir. Bu sırada isə ilk yeri Ermənis
tanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsitutur.Ermənistanınmü
naqişəninnizamlanmasındamaraq
lıolmadığınıvaxtuzatdığını,müx
təlif bəhanələrlə danışıqlardan bo
yun qaçırdığını, təmas xəttində tö
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yətinətoxundu.
“Azərbaycan liderlik göstərərək

Avropanınenerji xəritəsiniyenidən
tərtibedir”,deyənPrezidentİlham
Əliyev“Cənubqazdəhlizi”ninreal
laşmasının ölkəmizin imkanlarını
dahadagenişləndirəcəyini,respub
likada və qitədə gedən proseslərə
Azərbaycanıntəsirimkanlarınınar
tacağını,bundanəlavəŞərqQərbvə
ŞimalCənub 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
müasirdövlətdir, ancaqdərinmilli
mənəvi dəyərlər üzərində qurulan
bir dövlətdir. Milli dəyərlərimiz,
Azərbaycan dəyərləri bizim üçün
hər şeydən üstündür və ölkəmiz
müstəqillikyoluiləuğurlagedir.
DeputatlaradındanPrezident İl

hamƏliyevədərinməzmunlunitqi
nə və Milli Məclisin fəaliyyətinə
yüksəkqiymətverdiyinəgörəmin
nətdarlığınıbildirən iclas sədriFət
tahHeydərovsonraHesablayıcıko
missiyanın tərkibinə namizədlərin
adlarınıelanetdi.DeputatlarİsaHə
bibbəyli,QüdrətHəsənquliyev,Ra
faelHüseynov,XanhüseynKazımlı,
ZahidOruc, MixailZabelinvəSə

daqətVəliyeva Hesablayıcıkomis
siyanınüzvləriseçildilər.İsaHəbib
bəyli komissiyanın sədri, Sədaqət
Vəliyevaisəkomissiyanınkatibise
çildi.
SonraMilliMəclisSədrininseçil

məsiməsələsininmüzakirəsinəbaş
lanıldı.FəttahHeydərovparlament
çoxluğutəşkiledənYeniAzərbay
canPartiyasındanOqtaySabiroğlu
Əsədovun namizədliyinin irəli sü
rüldüyünü bildirdi: “Düşünürəm
ki, bu namizədlik bitərəflərin də,
digərpartiyanümayəndələrinində
ürəyindənolar”.İclasasədrlikedən
başqa təkliflərin verilmədiyini nə
zərəçatdıraraqMilliMəclisinSədri
vəzifəsinənamizədOqtayƏsədova
sözverdi.ÇıxışedəndeputatOqtay

PARLAMENT

rədilən təxribatları, Azərbaycanın
butəxribatlaraadekvatcavabınıda
nışıqlarprosesinipozmaqüçünbə
hanəgətirdiyinideyənPrezidentİl
hamƏliyevbeynəlxalqhüququnvə
tarixiədalətinbizimtərəfimizdəol
duğunu, münaqişənin həllinə dair
BMTTəhlükəsizlikŞurasınınvədi
gərtəşkilatlarınqərarvəqətnamələr
qəbuletdiyinibildirdi.“Azərbaycan
xalqıvədövlətiheçvaxtimkanverə
bilməz ki, Azərbaycan ərazisində
ikinci qondarma “erməni dövləti”
yaradılsın”,  deyən dövlət başçısı
ATƏTinMinskqrupununfəaliyyə
tinin hələ ki, səmərə vermədiyini,
bununla belə diplomatik və siyasi
səylərin davam etdiriləcəyini, mü
naqişəninyalnızAzərbaycanınərazi

bütövlüyü çərçivəsində həll olun
masının vacibliyini vurğuladı. Pre
zident İlham Əliyev qeyd etdi ki,
hərbi potensialın gücləndirilməsi
prioritetdirvəbu,ölkəmizin təhlü
kəsizliyiüçünlazımdır.
Azərbaycanındahadatərəqqisi

naminəsistemxarakterli islahatla
rınaparıldığını,korrupsiyavərüş
vətxorluğa qarşı mübarizənin da
vam etdirildiyini, Milli Məclisdə
qəbulediləcəkyeniqanunlarınbu
məqsədlərəçatmaqüçündahayax
şı baza yaradacağını vurğulayan
dövlətbaşçısı iqtisadisahədəqey
rineftsektorunadahaçoxdiqqətin
göstərilməsinin,bölgələrdəinfrast
ruktur və sosial təyinatlı layihələ
rin həyata keçirilməsinin əhəmiy

“Azərbaycandemokra
tiyayasadiqdir.

Azərbaycandabütün
demokratiktəsisatlar
uğurlafəaliyyətgöstə
rir,ölkədəbütünazad
lıqlarsözazadlığı,
siyasifəaliyyətazadlı
ğı,mətbuatazadlığı,
sərbəsttoplaşmaazad
lığı,vicdan,dinazadlı
ğıtəminedilir”.

PrezidentİlhamƏliyev
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PARLAMENT

Əsədov Azərbaycan Respublikası
MilliMəclisininSədrivəzifəsinəna
mizədliyiniirəlisürmüşYeniAzər
baycan Partiyasının sədri cənab İl
hamƏliyevəvəpartiyahəmfikirlə
rinədərinminnətdarlığınıbildirdi.
“MənMilliMəclisinqarşısındada
yanan başlıca vəzifəniAzərbaycan
Respublikasının Prezidenti cənab
İlhamƏliyevinuğurlahəyatakeçir
diyi uzaqgörən siyasəti parlament
ölçüsündə dəstəkləməkdə görü
rəm”,deyənOqtayƏsədovparla
mentinPrezidentinyürütdüyüda
xilivəxaricisiyasətibundansonra
dadəstəkləyəcəyini,beynəlxalqtəş
kilatlarla,eləcədədünyaölkələriilə
parlamentlərarasıəlaqələrininkişa
fınaöztöhfəsiniverəcəyinidiqqətə

çatdırdı.
O, “əgər Milli Məclis mənə eti

madgöstərərsə,bütünbilikvəbaca
rığımısərfedərəkbuşərəflimissiya
nılayiqincəyerinəyetirməyəçalışa
cağam”,söylədi.
Sonra Hesablayıcı komissiyanın

sədri İsa Həbibbəyli səsvermənin
qaydaları haqqındaməlumat verdi
və gizli səsvermə keçirildi. Səsver
mədəiştirakedən124deputatınha
mısı Oqtay Əsədovun lehinə səs
verdi. Azərbaycan Respublikası V
çağırışMilliMəclisininSədriseçilən
OqtayƏsədovPrezidentİlhamƏli
yevə və deputatlara Azərbaycan
RespublikasıMilliMəclisinin Sədri
seçildiyinəgörəminnətdarlığınıbil
dirdi.

OqtayƏsədovdedi:“Fəxredirəm
ki,Ulu öndərHeydərƏliyevin adı
iləbağlıolan,möhtərəmPrezidenti
mizİlhamƏliyevinrəhbərliyiiləar
dıcıl inkişaf edən YeniAzərbaycan
Partiyasınınnümayəndəsiyəm.
Hörmətli deputatlar, 2015ci ilin

parlament seçkiləri ölkəmizin de
mokratik inkişafı yolunda mühüm
biraddımoldu.MilliMəclisəseçki
lərinazad,ədalətlivəşəffafşəraitdə
keçirilməsiüçünAzərbaycandövlə
tivəonunbaşçısı tərəfindənbütün
zəruri tədbirlər görülmüşdü. De
mokratikmühitdə keçirilmiş seçki
ləryoluiləxalqınetimadınıqazanan
namizədlərparlamentinüzvüman
datınıəldəetmişlər.Seçkilərnəticə
sindəYeniAzərbaycanPartiyasının
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üzvləri parlamentdə yerlərin əksə
riyyətiniqazanmışlar.Bufaktmöh
tərəm Prezidentimiz İlham Əliyev
başda olmaqla partiyamızın xalq
arasında çox böyük nüfuza malik
olduğunu bir daha nümayiş etdir
mişdir. Beləliklə, Azərbaycan Res
publikasınınV çağırışMilliMəclisi
fəaliyyətəbaşlamışdır”.
SədrartıqtarixəqovuşmuşIVça

ğırış Milli Məclisin ötən dövrdəki
səmərəlifəaliyyətinixatırladı.Ovur
ğuladı ki,MilliMəclisKonstitusiya
iləmüəyyənedilmişsəlahiyyətlərini
tam həcmdə yerinə yetirmişdir.
Azərbaycan Respublikasının Prezi
denti cənab İlham Əliyevin həyata
keçirdiyi dövlət siyasətinin qanun
vericilik bazası daha da möhkəm
ləndirilmişvətəkmilləşdirilmişdir.
OqtayƏsədovqeydetdiki,Milli

Məclis öz fəaliyyətini demokratiya,
çoxpartiyalılıq, plüralizm, qanunun
aliliyi prinsipləri üzərində qurmuş
dur. Qanunyaratma prosesində
Azərbaycan Respublikası Preziden
tininAdministrasiyası,NazirlərKa

bineti,KonstitusiyaMəhkəməsi,Аli
Məhkəmə, digər icra və məhkəmə
hakimiyyətiorqanları,ölkəninaparı
cıelm, təhsil,yaradıcılıqmərkəzləri
iləsıxqarşılıqlıəlaqəsaxlanılmışdır.
Milli Məclisin Sədri həmçinin

diqqətə çatdırdı ki, IV çağırışMilli
Məclisin116 iclasıkeçirilmiş,ümu
mən1410akt,ocümlədən1267qa
nun və 143 qərar qəbul edilmişdir.
Parlamentdəqanunlayihələrihazır
lanarkənmillidəyərlərimizəsasgö
türülməklə,qabaqcıldünyaölkələri
nintəcrübəsindənistifadəolunmuş
dur.
Dövlət başçısının rəhbərliyi ilə

ölkəmizindinamikiqtisadi inkişa
fınınümayişetdirəndövlətbüdcə
si və “Büdcə zərfi”nə daxil olan

digər sənədlərin vaxtlıvaxtında
müzakirəvə təsdiqedildiyini,hər
ildövlətbüdcəsinin icrasıhaqqın
daməsələninparlamentinmüzaki
rəsinəçıxarıldığınıqeydedənOq
tayƏsədovdediki,NazirlərKabi
netinin, Hesablama Palatasının,
İnsan hüquqları üzrəmüvəkkilin,
bələdiyyələrinfəaliyyətinəinzibati
nəzarəti həyata keçirən qurumun
və İnsan alverinə qarşı mübarizə
üzrəmillikoordinatorunillikhesa
bat,məruzəvəməlumatlarıdinlə
nilmişdir. Millət vəkili, Heydər
ƏliyevFondununprezidentiMeh
ribanxanımƏliyevatərəfindənla
yihəsitəqdimedilənbiramnistiya
aktıqəbulolunmuşdur.Buamnis
tiyaaktı təqribən9mininsanaşa

“Seçkilərnəticəsində
YeniAzərbaycanPartiya
sınınüzvləriparlamentdə
yerlərinəksəriyyətiniqa
zanmışlar.Bufaktmöhtə
rəmPrezidentimizİlham
Əliyevbaşdaolmaqlapar
tiyamızınxalqarasında
çoxböyüknüfuzamalik
olduğunubirdahanüma

yişetdirmişdir”.

MilliMəclisinSədri
OqtayƏsədov
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mentin fəaliyyətinə göstərdiyi bö
yükqayğıvədiqqətə,Konstitusiya
da təsbit edilmiş qanunvericilik tə
şəbbüsü hüququna əsaslanaraq
müasirstandartlarauyğunqanunla
rın hazırlanıb qəbul edilməsi işinə
dəyərlitöhfələrverdiyinəgörəAzər
baycan Prezidentinə Milli Məclisin
bütün deputatları adından səmimi
minnətdarlığını bildirdi. O dedi:
“Dövlətbaşçısınındəstəyi iləAzər
baycan parlamenti qabaqcıl dünya
ölkələrinin parlamentləri səviyyəsi
nə yüksəlmək yolunda uğurlu ad
dımlaratmışdır.Sonbeş ildə Milli
Məclisin fəaliyyəti buməqsədə yö
nəlmişdir.Hesabedirəmki,bundan
sonradabizbuistiqamətdəhərəkət
etməliyik”.
SədrOqtayƏsədov diqqətə çat

dırdı ki, V çağırış Milli Məclisin
fəaliyyətindədemokratiya,çoxparti
yalılıq, plüralizm, qanunun aliliyi
prinsipləridahadagenişlənməli,Er
mənistanAzərbaycan,DağlıqQara
bağmünaqişəsininhəlli,qaçqınların
və məcburi köçkünlərin güzəranı
nındahadayaxşılaşmasıməsələləri
diqqətmərkəzindəsaxlanmalı,Milli

Məclis dövlətimizin xarici siyasəti
ninhəyata keçirilməsinəparlament
vasitələrininverdiyi imkanlardaxi
lində dəstək göstərməkdə davam
etməli,Parlamentlərarasıİttifaq,Av
ropaŞurasınınParlamentAssamble
yası,ATƏTinParlamentAssamble
yası,QaraDənizİqtisadiƏməkdaş
lıq Təşkilatının Parlament Məclisi,
MDB Parlamentlərarası Assamble
yası,İslamƏməkdaşlığıTəşkilatının
Parlament İttifaqı,TürkdilliÖlkələ
rinParlamentAssambleyası,NATO
ParlamentAssambleyasıiləqarşılıq
lıəlaqədahadagücləndirilməlidir.
Asiya Parlament Assambleyası ilə
münasibətlər dərinləşdirilməli və
inkişafetdirilməlidir.
Sonra iclasdaMilliMəclis Sədri

ninmüavinləri seçildi. Deputat Zi
yafətƏsgərovMilliMəclisSədrinin
birincimüavini,BaharMuradovavə
ValehƏləsgərov Sədrinmüavinləri
seçildilər.
MilliMəclisinkomitələrinintəşkil

edilməsivəyenikomitələrinyaradıl
masıhaqqındaqərarsəsəqoyularaq
təsdiqləndivəonlarınsədrləritəyin
olundu.DeputatƏliHüseynliMilli

Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğukomitəsinin,ZiyafətƏs
gərovMüdafiə,təhlükəsizlikvəkor
rupsiya ilə mübarizə komitəsinin,
Ziyad Səmədzadə İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin,
Valeh Ələsgərov Təbii ehtiyatlar,
energetikavəekologiyakomitəsinin,
EldarİbrahimovAqrarsiyasətkomi
təsinin,HadiRəcəbliƏməkvəsosial
siyasətkomitəsinin,ArifRəhimzadə
Regionalməsələlər komitəsinin, İsa
Həbibbəyli Elm və təhsil komitəsi
nin, Rafael Hüseynov Mədəniyyət
komitəsinin,BaharMuradovaİnsan
hüquqlarıkomitəsinin,SəmədSeyi
dov Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarasıəlaqələrkomitəsi
nin sədrləri təsdiq edildilər. 4 yeni
komitəyaradıldı.ƏhlimanƏmiras
lanov Səhiyyə komitəsinin, Aqiyə
NaxçıvanlıAilə,qadınvəuşaqmə
sələlərikomitəsinin,SiyavuşNovru
zovİctimaibirliklərvədiniqurum
lar komitəsinin, Fuad Muradov
Gənclər və idman komitəsinin
sədrləriseçildilər.
BununladaVçağırışMilliMəcli

sinbirinciişgünübaşaçatdı.

PARLAMENT

miledilmişdir.
Parlament Sədri bir məqamı da

vurğuladıki,ötəndövrdəMilliMəc
lisə əhalidən 27 minə qədər təklif,
ərizəvəşikayətdaxilolmuş,20min
dənçoxvətəndaşdeputatlarvəpar
lamentinrəhbərliyitərəfindənqəbul
olunmuşdur. İnsanlar parlamentə
internet vasitəsi iləmüraciət etmək
imkanındandaistifadəetmişlər.
Son5 ildəMilliMəclisinbeynəl

xalq əlaqələrin inkişafı sahəsində
görülmüş mühüm işlərindən söz
açan Oqtay Əsədov bildirdi ki,
80dənartıqölkəyə700əqədərsəfər
həyata keçirilmiş, 85dən çoxxarici
dövlətin və beynəlxalq təşkilatın
850dən artıq nümayəndə heyəti
Milli Məclisdə olmuş, Ermənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağmüna
qişəsinin tənzimlənməsi məsələsin
dəAzərbaycanınhaqqsəsinindün
ya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün
sistemliişaparılmışdır.
MilliMəclisinSədrinitqindəXo

calı soyqırımınada toxundu.Qeyd
edildi ki, Milli Məclis beynəlxalq

fəaliyyətindədövlətimizinxarici si
yasətinin həyata keçirilməsinə par
lament diplomatiyası yolu ilə öz
töhfəsini verməyə çalışmışdır. Belə
ki,İslamƏməkdaşlığıTəşkilatıPar
lament İttifaqının, Meksika, Pakis
tan,Çexiya,Peru,Kolumbiya,Maca
rıstan,PanamavəHondurasparla
mentlərinin müvafiq sənədlərində
Xocalıdatörədilmişkütləviqətllərin
soyqırımı aktı olduğu təsdiq edil
miş,Rumıniya,BosniyavəHerseqo
vina, İordaniyaparlamentləri,eləcə
dəAmerikaBirləşmişŞtatlarının15
ştatının icra və qanunvericilik or
qanlarıtərəfindənXocalıfaciəsiqət
liamkimi qiymətləndirilərək qətiy
yətlə pislənmişdir. O vurğuladı ki,
bütünbunlarilknövbədəAzərbay
can Respublikasının Prezidenti cə
nabİlhamƏliyevinhəyatakeçirdiyi
uğurluxaricisiyasətinnəticəsidir.
OqtayƏsədovhəmçininqeydet

diki,IVçağırışMilliMəclisinfəaliy
yətiAzərbaycandövlətinindaxilivə
xaricisiyasətindəçoxböyükuğurla
rınəldəedilməsiiləeynivaxtatəsa

düf etmişdir:Azərbaycanın tarixdə
ilkdəfəolaraqdünyanın155ölkəsi
nin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik
Şurasınınqeyridaimiüzvüseçilmə
sivəmüəyyənmüddətərzindəhə
mintəşkilatasədrliketməsi,Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri
vəzifəsiniyerinəyetirməsi,nüfuzlu
beynəlxalqqurumlarınmüxtəliftop
lantılarının, tarixdə ilk Avropa
Oyunlarının, “Avroviziya” mahnı
müsabiqəsinin,digərmöhtəşəmmə
dəniyyətvəidmantədbirlərininBa
kıda təşkil edilməsi ölkə daxilində
həyatakeçirilənuzaqgörənsiyasətin
məntiqi davamı və nəticəsi olmuş
dur.
“MilliMəclisin son 5 ildəyerinə

yetirdiyi işlərin təhlili göstərir ki,
özünün fəaliyyəti ilə parlament
möhtərəmPrezidentimizİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləAzərbaycandöv
lətinindahadamöhkəmləndirilməsi
vəinkişafetdirilməsisahəsindəöh
dəsinədüşənvəzifələrilayiqincəye
rinəyetirməyəçalışmışdır”,deyən
Oqtay Əsədov ötən dövrdə parla

“Dövlətbaşçısınındəstə
yiiləAzərbaycanparla
mentiqabaqcıldünyaöl
kələrininparlamentləri
səviyyəsinəyüksəlmək
yolundauğurluaddımlar
atmışdır.Sonbeşildə
MilliMəclisinfəaliyyəti
buməqsədəyönəlmişdir.
Hesabedirəmki,bundan
sonradabizbuistiqa
mətdəhərəkətetməliyik”.

MilliMəclisinSədri
OqtayƏsədov
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mentin fəaliyyətinə göstərdiyi bö
yükqayğıvədiqqətə,Konstitusiya
da təsbit edilmiş qanunvericilik tə
şəbbüsü hüququna əsaslanaraq
müasirstandartlarauyğunqanunla
rın hazırlanıb qəbul edilməsi işinə
dəyərlitöhfələrverdiyinəgörəAzər
baycan Prezidentinə Milli Məclisin
bütün deputatları adından səmimi
minnətdarlığını bildirdi. O dedi:
“Dövlətbaşçısınındəstəyi iləAzər
baycan parlamenti qabaqcıl dünya
ölkələrinin parlamentləri səviyyəsi
nə yüksəlmək yolunda uğurlu ad
dımlaratmışdır.Sonbeş ildə Milli
Məclisin fəaliyyəti buməqsədə yö
nəlmişdir.Hesabedirəmki,bundan
sonradabizbuistiqamətdəhərəkət
etməliyik”.
SədrOqtayƏsədov diqqətə çat

dırdı ki, V çağırış Milli Məclisin
fəaliyyətindədemokratiya,çoxparti
yalılıq, plüralizm, qanunun aliliyi
prinsipləridahadagenişlənməli,Er
mənistanAzərbaycan,DağlıqQara
bağmünaqişəsininhəlli,qaçqınların
və məcburi köçkünlərin güzəranı
nındahadayaxşılaşmasıməsələləri
diqqətmərkəzindəsaxlanmalı,Milli

Məclis dövlətimizin xarici siyasəti
ninhəyata keçirilməsinəparlament
vasitələrininverdiyi imkanlardaxi
lində dəstək göstərməkdə davam
etməli,Parlamentlərarasıİttifaq,Av
ropaŞurasınınParlamentAssamble
yası,ATƏTinParlamentAssamble
yası,QaraDənizİqtisadiƏməkdaş
lıq Təşkilatının Parlament Məclisi,
MDB Parlamentlərarası Assamble
yası,İslamƏməkdaşlığıTəşkilatının
Parlament İttifaqı,TürkdilliÖlkələ
rinParlamentAssambleyası,NATO
ParlamentAssambleyasıiləqarşılıq
lıəlaqədahadagücləndirilməlidir.
Asiya Parlament Assambleyası ilə
münasibətlər dərinləşdirilməli və
inkişafetdirilməlidir.
Sonra iclasdaMilliMəclis Sədri

ninmüavinləri seçildi. Deputat Zi
yafətƏsgərovMilliMəclisSədrinin
birincimüavini,BaharMuradovavə
ValehƏləsgərov Sədrinmüavinləri
seçildilər.
MilliMəclisinkomitələrinintəşkil

edilməsivəyenikomitələrinyaradıl
masıhaqqındaqərarsəsəqoyularaq
təsdiqləndivəonlarınsədrləritəyin
olundu.DeputatƏliHüseynliMilli

Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət
quruculuğukomitəsinin,ZiyafətƏs
gərovMüdafiə,təhlükəsizlikvəkor
rupsiya ilə mübarizə komitəsinin,
Ziyad Səmədzadə İqtisadi siyasət,
sənaye və sahibkarlıq komitəsinin,
Valeh Ələsgərov Təbii ehtiyatlar,
energetikavəekologiyakomitəsinin,
EldarİbrahimovAqrarsiyasətkomi
təsinin,HadiRəcəbliƏməkvəsosial
siyasətkomitəsinin,ArifRəhimzadə
Regionalməsələlər komitəsinin, İsa
Həbibbəyli Elm və təhsil komitəsi
nin, Rafael Hüseynov Mədəniyyət
komitəsinin,BaharMuradovaİnsan
hüquqlarıkomitəsinin,SəmədSeyi
dov Beynəlxalq münasibətlər və
parlamentlərarasıəlaqələrkomitəsi
nin sədrləri təsdiq edildilər. 4 yeni
komitəyaradıldı.ƏhlimanƏmiras
lanov Səhiyyə komitəsinin, Aqiyə
NaxçıvanlıAilə,qadınvəuşaqmə
sələlərikomitəsinin,SiyavuşNovru
zovİctimaibirliklərvədiniqurum
lar komitəsinin, Fuad Muradov
Gənclər və idman komitəsinin
sədrləriseçildilər.
BununladaVçağırışMilliMəcli

sinbirinciişgünübaşaçatdı.

PARLAMENT

miledilmişdir.
Parlament Sədri bir məqamı da

vurğuladıki,ötəndövrdəMilliMəc
lisə əhalidən 27 minə qədər təklif,
ərizəvəşikayətdaxilolmuş,20min
dənçoxvətəndaşdeputatlarvəpar
lamentinrəhbərliyitərəfindənqəbul
olunmuşdur. İnsanlar parlamentə
internet vasitəsi iləmüraciət etmək
imkanındandaistifadəetmişlər.
Son5 ildəMilliMəclisinbeynəl

xalq əlaqələrin inkişafı sahəsində
görülmüş mühüm işlərindən söz
açan Oqtay Əsədov bildirdi ki,
80dənartıqölkəyə700əqədərsəfər
həyata keçirilmiş, 85dən çoxxarici
dövlətin və beynəlxalq təşkilatın
850dən artıq nümayəndə heyəti
Milli Məclisdə olmuş, Ermənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağmüna
qişəsinin tənzimlənməsi məsələsin
dəAzərbaycanınhaqqsəsinindün
ya ictimaiyyətinə çatdırılması üçün
sistemliişaparılmışdır.
MilliMəclisinSədrinitqindəXo

calı soyqırımınada toxundu.Qeyd
edildi ki, Milli Məclis beynəlxalq

fəaliyyətindədövlətimizinxarici si
yasətinin həyata keçirilməsinə par
lament diplomatiyası yolu ilə öz
töhfəsini verməyə çalışmışdır. Belə
ki,İslamƏməkdaşlığıTəşkilatıPar
lament İttifaqının, Meksika, Pakis
tan,Çexiya,Peru,Kolumbiya,Maca
rıstan,PanamavəHondurasparla
mentlərinin müvafiq sənədlərində
Xocalıdatörədilmişkütləviqətllərin
soyqırımı aktı olduğu təsdiq edil
miş,Rumıniya,BosniyavəHerseqo
vina, İordaniyaparlamentləri,eləcə
dəAmerikaBirləşmişŞtatlarının15
ştatının icra və qanunvericilik or
qanlarıtərəfindənXocalıfaciəsiqət
liamkimi qiymətləndirilərək qətiy
yətlə pislənmişdir. O vurğuladı ki,
bütünbunlarilknövbədəAzərbay
can Respublikasının Prezidenti cə
nabİlhamƏliyevinhəyatakeçirdiyi
uğurluxaricisiyasətinnəticəsidir.
OqtayƏsədovhəmçininqeydet

diki,IVçağırışMilliMəclisinfəaliy
yətiAzərbaycandövlətinindaxilivə
xaricisiyasətindəçoxböyükuğurla
rınəldəedilməsiiləeynivaxtatəsa

düf etmişdir:Azərbaycanın tarixdə
ilkdəfəolaraqdünyanın155ölkəsi
nin dəstəyi ilə BMT Təhlükəsizlik
Şurasınınqeyridaimiüzvüseçilmə
sivəmüəyyənmüddətərzindəhə
mintəşkilatasədrliketməsi,Avropa
Şurası Nazirlər Komitəsinin sədri
vəzifəsiniyerinəyetirməsi,nüfuzlu
beynəlxalqqurumlarınmüxtəliftop
lantılarının, tarixdə ilk Avropa
Oyunlarının, “Avroviziya” mahnı
müsabiqəsinin,digərmöhtəşəmmə
dəniyyətvəidmantədbirlərininBa
kıda təşkil edilməsi ölkə daxilində
həyatakeçirilənuzaqgörənsiyasətin
məntiqi davamı və nəticəsi olmuş
dur.
“MilliMəclisin son 5 ildəyerinə

yetirdiyi işlərin təhlili göstərir ki,
özünün fəaliyyəti ilə parlament
möhtərəmPrezidentimizİlhamƏli
yevinrəhbərliyiiləAzərbaycandöv
lətinindahadamöhkəmləndirilməsi
vəinkişafetdirilməsisahəsindəöh
dəsinədüşənvəzifələrilayiqincəye
rinəyetirməyəçalışmışdır”,deyən
Oqtay Əsədov ötən dövrdə parla

“Dövlətbaşçısınındəstə
yiiləAzərbaycanparla
mentiqabaqcıldünyaöl
kələrininparlamentləri
səviyyəsinəyüksəlmək
yolundauğurluaddımlar
atmışdır.Sonbeşildə
MilliMəclisinfəaliyyəti
buməqsədəyönəlmişdir.
Hesabedirəmki,bundan
sonradabizbuistiqa
mətdəhərəkətetməliyik”.

MilliMəclisinSədri
OqtayƏsədov
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İlham Əliyevin UNESCO forumunda  
çıxışı multikulturalizm və tolerantlıq 
ideyalarının təntənəsidir
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidentiİlhamƏliyevÜmummillili
derHeydərƏliyevinmüəllifioldu
ğuçoxvektorluvəbalanslıxaricisi
yasətkursunusürətlədəyişəndün
yanıngeosiyasireallıqlarınaadekvat
olaraq çevik, innovativ və hücum
taktikasınaəsaslanmaqladavamet
dirir.Milli dövlətçilikmaraqlarının
müdafiəsi həm ikitərəfli, həm də
çoxtərəfli formatdahəyatakeçirilən
bu siyasətin başlıca məzmununu
təşkil edir.Həmin siyasətinuğuru
nutəminedənçoxsaylıparametrlər

sırasında birincimövqedədayanan
amilPrezident İlhamƏliyevinbey
nəlxalq siyasətin aktoru statusuna
yüksəlməsireallığıiləbağlıdır.Azər
baycanRespublikasıPrezidentiAd
ministrasiyasınınrəhbəri,akademik
RamizMehdiyevin təbirincədesək,
PrezidentİlhamƏliyevdünyasiya
sətinətəsirgücünəmalikbeynəlxalq
aktor statusunda dövlət başçısıdır.
Bustatusunatamadekvatolaraqİl
hamƏliyevhəmdaxili,həmdəxari
ci siyasət kursunun həyata keçiril
məsiprosesindədərinzəka,itifəhm,
analitikvə innovativdüşüncətərzi,
sistemli analiz qabiliyyəti, prinsi
piallıq və qətiyyət nümayiş etdirir.
Hərdövlətbaşçısınanəsibolmayan
buunikal şəxsi keyfiyyətlərindaşı
yıcısı olan Prezident İlham Əliyev
harada çıxış etməsindən vəmövqe
bildirməsindənasılıolmayaraq,şah
matdili ilədesək,həmişəağ fiqur
larlaoynayırvəartıqstartvəziyyə
tindəqarşı tərəfvəya tərəflərüzə
rindəilkinüstünlüyünütəminetmiş
olur.Həminsiyasişahmatlövhəsin
dəsiyasətqrossmeysterininPrezi
dent İlham Əliyevin rəqibinə mat
elan etməsi labüddür. Bu, sırf za
manməsələsidir.Dəfələrləbuhəqi
qətin şahidi olmuşuq. Noyabr ayı
nın17dəPrezidentİlhamƏliyevin

ParisdəUNESCOBaşKonfransının
38ciSessiyasınınLiderlərForumun
damöhtəşəmçıxışıdabuhəqiqətin
növbətidəfə təsdiqikimidəyərlən
dirilməlidir.
Çıxışı zamanı problemə sistemli

və ardıcıl yanaşma tərzi, səlis və
məntiqliifadəüslubu,auditoriyailə
işləməkvəonuələalmaqqabiliyyə
ti,səsdiapazonundandüzgünistifa
də məharəti və nəhayət, cəzbetmə
potensialı və xarizması ilə dövlət
başçısıənqatısiyasiopponentlərini
dətərksilahetməyəvəonlarısiyasi
hipnozvəziyyətinəsalmağamüyəs
sərolabildi.
PrezidentİlhamƏliyevinParisdə

UNESCO Baş Konfransının 38ci
Sessiyasının Liderlər Forumunda
möhtəşəm nitqində səslənən fikir,
mühakiməvətezislərinböyüksiyasi
aktuallıqvəəhəmiyyətkəsbetdiyi
ninfərqinəvararaq,onlarıntəhlilvə
təbliğ edilməsini, geniş ictimaiyyə
tinnəzərinəçatdırılmasınıvacibhe
sabedirik.
ƏslindəAzərbaycanındövlətbaş

çısının nitqini dinləyən auditoriya
dünyada multikultural dəyərlərin
eroziyayauğradığı,sünişəkildədin
lərarası və mədəniyyətlərarası eti
madsızlıq mühitinin formalaşdırıl
dığıbirreallıqdaAzərbaycanınsivi

Elman Nəsirov
Milli Məclisin deputatı,

siyasi elmlər doktoru, professor
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lizasiyalararası alyans ideyasına sa
diqliyivəonuntəminatınaminəat
mışolduğumühümaddımlarhaq
qındaməlumatlarıilkinvəənetibar
lı mənbədən aldıqlarının fərqində
idi.BufaktınözüPrezidentinçıxışı
naolanmarağışərtləndirənolduqca
ciddiamildir.
PrezidentİlhamƏliyevinməntiqi

ardıcıllığavəsiyasianalitikayasöy
kənənçıxışındaqaldırdığıməsələlə
riözformavəməzmunmündəricəsi
baxımındanşərtiolaraq3qrupaböl
məkolar:
Birinci qrup məsələlər Azərbay

canUNESCO əməkdaşlığının ayrı

ayrıtərəflərinədairməsələlərintəh
lilvəanaliziniözündəehtivaedirdi.
İkinci qrup məsələlər isə Azər

baycanın iqtisadi inkişaf sahəsində
nailolduğuböyükuğurların, apar
dığısiyasi islahatların,regiondasa
bitləşdiriciamiləçevrilməsiiləbağlı
reallıqların,ölkəninbeynəlxalqmöv
qelərinin möhkəmlənməsi və dün
yadaetibarlıtərəfdaşaçevrilməsiilə
əlaqədarhəqiqətlərinvəxüsusilədə
həllini tapmayan ErmənistanAzər
baycan,DağlıqQarabağmünaqişəsi
iləbağlıgerçəkliklərindərinanalizi
iləbağlıidi.
ÜçüncüqrupməsələlərisəAzər

baycanındiniazadlıq,mədəniyyət
lərarasıdialoq,tolerantlıqvəmulti
kulturalizmsahəsindəciddiuğurla
raimzaatdığınıvəbununladaəslin
də dünyada sivil birgəyaşayış qay
dalarınınbərqərarolmasınamühüm
töhfələrverməsi ilə əlaqədarməsə
lələrintəhliliniəksetdirirdi.
Birinciistiqamətüzrəməsələlərin

təhlilinəkeçməzdənəvvəlPrezident
İlham Əliyev 13 noyabr tarixində
Parisdə baş vermiş dəhşətli terror
aktları ilə bağlı Azərbaycan xalqı
adındanFransaxalqınadərinhüzn
lə başsağlığı verdi və qeyd etdi ki,
bu dəhşətli bəlaya qarşı səmərəli
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•Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın
tarixitorpağıdır.Qarabağsözü
nün özü Azərbaycan mənşəli
dir. Bu sahədə bütün coğrafi
toponimlər Azərbaycana məx
susdur.

• Etnik təmizləmə siyasəti nəti
cəsində250minnəfərazərbay
canlıErmənistandandeportasi
yaolunmuş,750minnəfərsoy
daşımız isə məcburi köçkün
vəziyyətinə düşmüşdür. Nəti
cədə ölkəmiz humanitar fəla
kətlə üzləşmişdir. O vaxtlar
Azərbaycanəhalisi təxminən8
milyonnəfərdənbirazartıqidi.
Deməli, Azərbaycanda dünya
miqyasındaadambaşınadüşən
qaçqınvəməcburiköçkünlərin
ən yüksək göstəricisi qeydə
alınmışdır.

•Beynəlxalq hüquq normaları

baxımından Dağlıq Qarabağ
Azərbaycanın tərkibhissəsidir.
Bütün dünya Dağlıq Qarabağı
Azərbaycanınərazisikimitanı
yır. Heç bir ölkə, o cümlədən
Ermənistan qeyriqanuni Dağ
lıq Qarabağ rejimini müstəqil
qurumkimitanımamışdır.

•ATƏTinMinskqrupuvəhəm
sədrləri,BMTninTəhlükəsizlik
Şurasının daimi üzvləri olan
BirləşmişŞtatlar,Rusiya,Fransa
vəonlarınprezidentləridəfələr
lə aydın bəyan ediblər ki, sta
tuskvoqəbuledilməzdir.Bu,o
deməkdir ki, Ermənistan işğal
edilmiş ərazilərdən öz işğalçı
qüvvələrini çıxarmağa başla
malıdır.Lakinonlarbeynəlxalq
hüquqasadəcəməhəlqoymur.

•Rusiyaimperiyasınındağılması
nəticəsində1918ciildəyaradıl

mış Azərbaycan Demokratik
Respublikasının ilk qərarların
dan biri İrəvanın paytaxt kimi
Ermənistandövlətinəverilməsi
idi. Çar Rusiyasının XX əsrin
əvvəllərinətəsadüfedənxəritə
lərinə baxsanız görərsiniz ki,
Ermənistanınbugünküərazisi
nin,bütünşəhərlərininvəkənd
lərinin, bütün toponimlərinin
mütləqəksəriyyətininadlarıöz
mənşəyini Azərbaycan dilin
dəngötürübdür.XXəsrinəvvə
lində İrəvanın əhalisinin 80%i
azərbaycanlıidi.

•İslamın terrorizmlə əlaqələndi
rilməsitamamiləqəbuledilməz
dir.

PrezidentİlhamƏliyevikilistan
dartlarkontekstindəaktuallaşandi
gər mühüm prioritet məsələyə də
diqqəticəlbetmişdir.Bu,beynəlxalq

TƏHLİL

mübarizəaparmaqüçünbeynəlxalq
ictimaiyyət səylərini birləşdirməli
dir. Cənab Prezident xüsusi olaraq
vurğuladıki,Ermənistantərəfindən
törədilmişçoxsaylı terroraktlarının
qurbanı olmuş bir ölkə kimiAzər
baycanterrorizməqarşımübarizədə
özrolunuoynayırvəburolbeynəl
xalq ictimaiyyət tərəfindənqiymət
ləndirilir.
PrezidentİlhamƏliyevAzərbay

canınUNESCOnun23 ildənartıq
dırki,fəalüzvüolduğunuvəkeçən
müddət ərzində ölkəmizin bubey
nəlxalq qurumun bütün konvensi
yalarını və digər hüquqi aktlarını
imzaladığınıvəratifikasiyaetdiyini
bildirmişdir. İkitərəfli münasibətlə
rinmühümnormativhüquqibaza
sını təşkil edən sənədlər sırasında
2003cü ildə imzalanmış və Azər
baycaniləUNESCOarasındamədə
niyyət,elm,təhsilvəkommunikasi
yasahələrindəəməkdaşlıqmünasi
bətlərinininkişafınaxidmətgöstərən
çərçivə sazişi xüsusi olaraq vurğu
lanmışdır. Bu isə öz növbəsində
AzərbaycanaUNESCOnundonor
larından birinə çevrilmək imkanı
vermişdir.
Cənab Prezident fikirlərinin da

vamıolaraqvurğulamışdırki,müs
təqillik dövrünün əvvəlində Azər
baycandayoxsulluq,siyasiböhran,
işğalvəiqtisaditənəzzülləüzləşmiş
di və o zaman biz beynəlxalq yar
dım alırdıq. İndi isə bu yaxşılığın
əvəziniödəməkvədünyanıninkişa
fınaminətöhfəverməknövbəsibi
zimdir.PrezidentİlhamƏliyevqeyd
etdiki,həmintöhfəniverməküçün
Azərbaycanın geniş imkan və po
tensialıvardır.İqtisadisahədəqaza
nılar uğurlar heyrətamizdir. Ötən
onillikdəölkəmizdəəldəedilmişiq
tisadi inkişafdünyamiqyasındaən
sürətlilər sırasındadır  300%dən
çox. Yoxsulluğun səviyyəsi həmin

dövrdə təxminən 50%dən 5%dək
enmişdir.XariciborcÜDMincəmi
12%nitəşkiledir.DavosİqtisadiFo
rumununsonhesabatınagörə,Azər
baycan iqtisadiyyatı qlobal rəqabət
qabiliyyətinə görə 40cı yerdədir.
Ölkəmizdəməktəblərinsayı5minə
qədərdir.Bunlardan3mindənçoxu
ötən 10 il ərzində inşa edilmişdir.
Həmin dövr ərzində 500dən artıq
xəstəxanavədigərsəhiyyəmüəssi
səsiistifadəyəverilmişdir.
Prezident İlham Əliyev diqqəti

ölkəmizdəsiyasi islahatlarkonteks
tində fundamental azadlıqların qo
runmasısahəsindəkivəziyyətəcəlb
edərək bildirdi ki, Azərbaycanda
bütünazadlıqlartəminedilir.Siyasi
fəaliyyət azadlığı vardır. Yüzlərlə
siyasi təşkilat, partiya mövcuddur.
İfadəazadlığı,mətbuatazadlığıvar
dır.Qırxdan artıq gündəlik və təx
minənikiyüzhəftəlikvəaylıqqəzet
çıxır.Respublikasəviyyəsindədoq
quzteleviziyakanalıvardır.Ondörd
bölgə və on dörd kabel televiziya
kanalıfəaliyyətgöstərir.Bizdəazad
internetvardır.DünyaBankınınqiy
mətləndirməsinəəsasən,2008ciildə
Azərbaycanda17%internetistifadə
çisivaridisə,2015ciildəbugöstəri
ci artıq 75% təşkil edir. Bu reallıq
mətbuat azadlığının, informasiya
azadlığının ölkəmiz üçün prioritet
məsələlər sırasına daxil edildiyini
aydınnümayişetdirir.Hazırdahö
kumətimiz böyük sərmayələr tələb
edənlayihənihəyatakeçirməkdədir:
genişzolaqlıinternethərbirşəhərvə
kəndüçüntəminedilməlidir.Başqa
sözlə,azad internetinmövcudluğu,
senzuranın olmaması şəraitində
mətbuat azadlığı məhdudlaşdırıla
bilməz.Əksinə,bizmətbuatazadlı
ğının tərəfdarıyıq, çünki media
azadlığı demokratiya deməkdir.O,
hökumətə çatışmazlıqlara diqqət
yönəltməyə yardım edir, hökumət

iləcəmiyyətarasındazəruriəlaqələ
rinqurulmasınazəminyaradır.
PrezidentİlhamƏliyevinçıxışının

ikinciqrupüzrəməsələlərintəhlilinə
həsrolunmuşhissəsindəAzərbayca
nınmalikolduğuböyükiqtisadiim
kanvəpotensialıntəqdimatıvətəbli
ği ilə paralel olaraq Ermənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağmüna
qişəsinin beynəlxalq hüququn ərazi
bütövlüyü və sərhədlərin toxunul
mazlığı prinsipləri əsasında ədalətli
həlliməsələsiprioritetistiqamətkimi
irəlisürülmüşdür.Azərbaycandöv
lətininrəhbəriUNESCOtribunasın
danErmənistanın işğalçılıqsiyasəti
ninbütün“anatomiyası”nıaçıbgös
tərən,onuifşaedən,eynizamanda,
münaqişənin həlli prosesində bey
nəlxalqbirliyinselektivyanaşmatər
zini tənqid edən nitqində bir sıra
mühümtezislərirəlisürmüşdür:
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bildirmişdir. İkitərəfli münasibətlə
rinmühümnormativhüquqibaza
sını təşkil edən sənədlər sırasında
2003cü ildə imzalanmış və Azər
baycaniləUNESCOarasındamədə
niyyət,elm,təhsilvəkommunikasi
yasahələrindəəməkdaşlıqmünasi
bətlərinininkişafınaxidmətgöstərən
çərçivə sazişi xüsusi olaraq vurğu
lanmışdır. Bu isə öz növbəsində
AzərbaycanaUNESCOnundonor
larından birinə çevrilmək imkanı
vermişdir.
Cənab Prezident fikirlərinin da

vamıolaraqvurğulamışdırki,müs
təqillik dövrünün əvvəlində Azər
baycandayoxsulluq,siyasiböhran,
işğalvəiqtisaditənəzzülləüzləşmiş
di və o zaman biz beynəlxalq yar
dım alırdıq. İndi isə bu yaxşılığın
əvəziniödəməkvədünyanıninkişa
fınaminətöhfəverməknövbəsibi
zimdir.PrezidentİlhamƏliyevqeyd
etdiki,həmintöhfəniverməküçün
Azərbaycanın geniş imkan və po
tensialıvardır.İqtisadisahədəqaza
nılar uğurlar heyrətamizdir. Ötən
onillikdəölkəmizdəəldəedilmişiq
tisadi inkişafdünyamiqyasındaən
sürətlilər sırasındadır  300%dən
çox. Yoxsulluğun səviyyəsi həmin

dövrdə təxminən 50%dən 5%dək
enmişdir.XariciborcÜDMincəmi
12%nitəşkiledir.DavosİqtisadiFo
rumununsonhesabatınagörə,Azər
baycan iqtisadiyyatı qlobal rəqabət
qabiliyyətinə görə 40cı yerdədir.
Ölkəmizdəməktəblərinsayı5minə
qədərdir.Bunlardan3mindənçoxu
ötən 10 il ərzində inşa edilmişdir.
Həmin dövr ərzində 500dən artıq
xəstəxanavədigərsəhiyyəmüəssi
səsiistifadəyəverilmişdir.
Prezident İlham Əliyev diqqəti

ölkəmizdəsiyasi islahatlarkonteks
tində fundamental azadlıqların qo
runmasısahəsindəkivəziyyətəcəlb
edərək bildirdi ki, Azərbaycanda
bütünazadlıqlartəminedilir.Siyasi
fəaliyyət azadlığı vardır. Yüzlərlə
siyasi təşkilat, partiya mövcuddur.
İfadəazadlığı,mətbuatazadlığıvar
dır.Qırxdan artıq gündəlik və təx
minənikiyüzhəftəlikvəaylıqqəzet
çıxır.Respublikasəviyyəsindədoq
quzteleviziyakanalıvardır.Ondörd
bölgə və on dörd kabel televiziya
kanalıfəaliyyətgöstərir.Bizdəazad
internetvardır.DünyaBankınınqiy
mətləndirməsinəəsasən,2008ciildə
Azərbaycanda17%internetistifadə
çisivaridisə,2015ciildəbugöstəri
ci artıq 75% təşkil edir. Bu reallıq
mətbuat azadlığının, informasiya
azadlığının ölkəmiz üçün prioritet
məsələlər sırasına daxil edildiyini
aydınnümayişetdirir.Hazırdahö
kumətimiz böyük sərmayələr tələb
edənlayihənihəyatakeçirməkdədir:
genişzolaqlıinternethərbirşəhərvə
kəndüçüntəminedilməlidir.Başqa
sözlə,azad internetinmövcudluğu,
senzuranın olmaması şəraitində
mətbuat azadlığı məhdudlaşdırıla
bilməz.Əksinə,bizmətbuatazadlı
ğının tərəfdarıyıq, çünki media
azadlığı demokratiya deməkdir.O,
hökumətə çatışmazlıqlara diqqət
yönəltməyə yardım edir, hökumət

iləcəmiyyətarasındazəruriəlaqələ
rinqurulmasınazəminyaradır.
PrezidentİlhamƏliyevinçıxışının

ikinciqrupüzrəməsələlərintəhlilinə
həsrolunmuşhissəsindəAzərbayca
nınmalikolduğuböyükiqtisadiim
kanvəpotensialıntəqdimatıvətəbli
ği ilə paralel olaraq Ermənistan
Azərbaycan,DağlıqQarabağmüna
qişəsinin beynəlxalq hüququn ərazi
bütövlüyü və sərhədlərin toxunul
mazlığı prinsipləri əsasında ədalətli
həlliməsələsiprioritetistiqamətkimi
irəlisürülmüşdür.Azərbaycandöv
lətininrəhbəriUNESCOtribunasın
danErmənistanın işğalçılıqsiyasəti
ninbütün“anatomiyası”nıaçıbgös
tərən,onuifşaedən,eynizamanda,
münaqişənin həlli prosesində bey
nəlxalqbirliyinselektivyanaşmatər
zini tənqid edən nitqində bir sıra
mühümtezislərirəlisürmüşdür:
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yaraq, layiqli şəraitdə dinc həyat
sürsünlər. Dini hisslərə əsaslanan
gərginlik halları bütün ölkələr, o
cümlədənçoxmillətlicəmiyyətiolan
ölkələrüçünçoxtəhlükəlidir.
Prezident İlham Əliyev sadala

nan reallıqlar kontekstində bu gün
mədəniyyətlərarası dialoqa heç za
man bu qədər ehtiyac olmadığını
vurğulayaraqbildirdiki,dövlətimiz
nəinki məscidlərin, həmçinin pra
voslav və katolik kilsələrinin, sina
qoqların yenidən qurulmasına və
inşasınasərmayəyatırır.
“Multikulturalizm bizim adət

ənənəmizdir.Multikulturalizmdöv
lətsiyasətivəictimaisifarişdir.Mul
tikulturalizm bizimhəyat tərzimiz
dir”,deyənPrezidentİlhamƏliyev
Qafqazdaənqədimkilsələrdənbiri
ninAzərbaycanda,qədimŞəkişəhə
rinin yaxınlığında yerləşməsindən,
o cümlədən 743cü ildə tikilmiş ən
qədim məscidlərdən birinin Azər
baycandaqədimŞamaxışəhərində

olmasındanxalqımızınqürurvəfə
rəhhissikeçirdiyiniforumiştirakçı
larınınnəzərinəçatdırdı.
DövlətbaşçısıUNESCOnunmə

lumforumundakı çıxışındaonuda
xüsusiolaraqvurğuladıki,cariildə
IAvropaOyunlarınaevsahibliyiet
məyimiz dəmultikulturalizmin bir
nümunəsidir. Müsəlman ölkəsində
ilkAvropa Oyunlarının keçirilməsi
multikulturalizmvətolerantlıq ide
yalarının təntənəsidir.CənabPrezi
dentfikirlərinidavametdirərəkbil
dirdiki,2017ciildəİslamHəmrəy
likOyunlarınıkeçirəcəyikvənəticə
də ola bilsin ki, uzun illər ərzində
Azərbaycan,Bakışəhəribuikiyarı
şın birməkanda keçirildiyi yeganə
yerolaraqqalacaqdır.Bundansava
yı,Azərbaycan2016cıildəBMTnin
SivilizasiyalarAlyansınınQlobalFo
rumunaevsahibliyiedəcəkdir.
Beləliklə, sonda onu da xüsusi

olaraqqeydedəkki,ölkəmizdəsiya
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
nintəşəbbüskarıvətəminatçısıolan
Prezident İlham Əliyevin Parisdə
UNESCO Baş Konfransının 38ci
SessiyasınınLiderlərForumundata
rixivəproqramxarakterliçıxışıdün
yanın üzləşdiyi potensial və real
risklərin, o cümlədən ksenofobiya,
irqçilik,islamofobiyavəmultikultu
ralizmin alternativi olan digər təh
didlərin aradan qaldırılmasıməna
feyinə xidmət göstərən orijinal həll
yollarının irəli sürülməsi baxımın
dandaunikaldır:“Sizqonşunuzdan
milliyyətini, kilsədə, sinaqoqda və
yaməsciddə ibadətetməsini soruş
madanonunlayanaşıyaşamalısınız.
Yalnız bu halda potensial riskləri
azaldabilərik”.

TƏHLİL

təşkilatlarınqətnaməvəqərarlarının
yerinə yetirilməsinin vacibliyi ilə
bağlıməsələdir.Busahədəkiikiliya
naşmalara toxunan dövlət başçısı
bildirmişdir ki, konkret olaraq Er
mənistan ilə Azərbaycan arasında
münaqişəyədairBMTninTəhlükə
sizlikŞurasının,AvropaŞurasıPar
lament Assambleyasının, Avropa
Parlamentinin,ATƏTinqəbuletdi
yi bir sıramühüm qərar və qətna
mələrdən heç biri icra olunmamış
dır. Nüfuzlu beynəlxalq təsisatlar
tərəfindənqəbuledilmişqətnamələ
rin həyata keçirilməsimexanizmlə
rininyaradılmasınınvacibliyini bil
dirənPrezidentİlhamƏliyevxəbər
darlıqetmişdirki,beləmexanizmlər
olmadığıtəqdirdəqəbuledilmişqət
namələrözmahiyyətiniitirir.Bəzən
görürük ki, BMTnin qətnamələri
birneçəsaatərzindəicraedilir.Bizə
gəldikdəisəbu,iyirmiildənçoxçə
kir.Mexanizmisəyoxdur.
“Mənmüsəlmanölkəsini,erməni

terrorizmindən, işğalından, tarixi
abidələrinin məhv edilməsindən
əziyyətçəkənbirölkəni təmsiledi
rəm”, deyənPrezident İlhamƏli
yevUNESCO tribunasındanErmə
nistanın mədəni irsə qarşı vanda
lizm siyasətini ifşa etdi və işğalçı
dövlətə sərt xəbərdarlığını çatdırdı
ki, işğal nəticəsində ölkəmizin 600
dənçoxtarixivəmemarlıqabidəsi,
40mineksponatıolan22muzeyi,10
məscidiməhvedilmişdir.Bunabax
mayaraq,sizbugünBakınınmərkə
zindəAzərbaycanhökumətitərəfin
dən bərpa edilmiş erməni kilsəsini
görə bilərsiniz. Əlbəttə ki, biz tor
paqlarımıza qayıdacağıq, şəhərləri
mizi bərpa edəcəyik, orada yeni
məktəblərvəxəstəxanalarinşaedə
cəyik,lakintarixiabidələrimizibər
pa edəbilməyəcəyik. Ermənilər bi
zimtarixiirsimiziməhvediblər,la
kinonlarbizimiradəmiziməhvedə

bilməzlər,evlərinəgeriqayıtmaqis
təyənqaçqınvəməcburiköçkünlə
rin, Bakıda və Azərbaycanın digər
şəhərlərindədünyayagələn,öztari
xi torpaqlarını heç vaxt görməyən,
lakindoğmatorpaqlarınaqayıtmaq
üçünqəlbindəböyükiradəiləyaşa
yaninsanlarınnəvəvənəticələrinin
iradəsiniməhvedəbilməzlər.Onlar
geriqayıdacaqlar!BizAzərbaycanın
ərazi bütövlüyünü bərpa etmək
üçünhərşeyiedəcəyik.
Heçşübhəsiz,Azərbaycanındün

yadaanaloquolmayaniqtisadiinki
şafsürəti,güclüordusu,demoqrafik
üstünlükləri,demokratikislahatlara
sadiqliyi, Ermənistandan fərqli ola
raqölkəmizdəsiyasisabitliyinhökm
sürməsivəənbaşlıcasıisəxalqınöz
Prezidentinəintəhasızməhəbbətiiş
ğalçıdövlətinmövqelərini sarsıdan
amillərdir.Bureallıqlarınəzərəala
raq Ermənistan rəhbərliyi praqma
tik siyasət yeridərsə, bu halda baş
verməsi istisna olmayanmüharibə
dənvəonunfəlakətlinəticələrindən
sığortalanabilər, əksi isə bu işğalçı
dövlətinlabüdiflasıprosesininkata
lizatoruolabilər.
Dünyada sivilizasiyalararası dia

loq sahəsində ciddi problemlərin
yaşanması, bu fonda konfliktlərin
artması tendensiyasının müşayiət
olunması, xüsusilə də islamafobiya
kimi təhlükəli meyillərin bir sıra
dövlətlərinvədigərsubyektlərinsi
yasətində özünə geniş yer alması
reallığındaAzərbaycanınmədəniy
yətlərarası dialoq məkanına çevril
məsi faktı qlobal əhəmiyyət kəsb
edənməsələdir.Onlarınhəlliistiqa
mətindəAzərbaycanıntəcrübəsidi
gərölkələrüçünörnəkolabilər.Tə
sadüfideyildirki,buməntiqdənçı
xış edərək Prezident İlham Əliyev
nitqininüçüncüistiqamətiüzrəmə
sələlərindərintəhlilinəhəsredilmiş
hissəsindəAzərbaycanındiniazad

lıq,mədəniyyətlərarasıdialoq, tole
rantlıqvəmultikulturalizmsahəsin
dəciddiuğurlaraimzaatdığınıtək
zibedilməzfaktlarvəarqumentlərlə
əsaslandırdı.Dövlətbaşçısıqeydet
di ki, bizdədini azadlıqvardır. Bu
da ölkəmizin ən böyük varlığıdır.
Biz çoxmillətli və çoxsaylı dinlərin
olduğu cəmiyyətik. Əsrlər boyu
müxtəlifmillətlərin vədinlərinnü
mayəndələriAzərbaycandasülhşə
raitindəlayiqlihəyatsürüblər.
Cənab Prezident sivilizasiyalar

arasıdialoqsahəsinəölkəmizinbö
yüktöhfələrverdiyinəvəbusferada
geniş təcrübəyə malik olduğuna
diqqəti cəlb edərək Azərbaycanın
2008ciildəAvropaŞurasınınmədə
niyyət nazirlərinin toplantısında
başlamış “Bakı prosesi”nin təşəb
büskarıolduğunudaforumtəmsil
çilərininnəzərinə çatdırmışdır.Fik
rini davam etdirən Azərbaycanın
dövlətbaşçısıxüsusiolaraqvurğula
mışdır ki, biz həmin tədbirə İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının mədəniy
yətnazirlərinidəvətetdik.Bu,tarix
dəilkdəfəidiki,ikimühümbeynəl
xalqtəşkilatınnümayəndələriBakı
yatoplaşmışdılar.Növbətiil2009
cuildəəksinəetdik:bizAvropaŞu
rasınınmədəniyyətnazirləriniİslam
ƏməkdaşlıqTəşkilatınınBakıdake
çiriləntədbirinədəvətetdik.Birsöz
lə,multikulturalizmüstünlüklərdən,
böyükvarlıqlardanbiridir.Əfsuski,
dünyanınmüxtəlifyerlərindəqon
şubölgələrdə,OrtaŞərqdəvəAvro
pada müəyyən narahatlıq yaradan
meyillərin şahidi oluruq. Təcrid
olunma, ayırma və bəzən ədavət
meyillərinigörürük.Bizbuməsələ
ləri həll etməliyik. Çünki dünyaya
töhfə vermək, daha yaxşı dünyanı,
hamı üçün müvafiq olan dünyanı
qurmaqüçünyaşayırıq.İstəyirikki,
bütünxalqların,dinlərinnümayən
dələri yaşayış tərzindən asılı olma
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yaraq, layiqli şəraitdə dinc həyat
sürsünlər. Dini hisslərə əsaslanan
gərginlik halları bütün ölkələr, o
cümlədənçoxmillətlicəmiyyətiolan
ölkələrüçünçoxtəhlükəlidir.
Prezident İlham Əliyev sadala

nan reallıqlar kontekstində bu gün
mədəniyyətlərarası dialoqa heç za
man bu qədər ehtiyac olmadığını
vurğulayaraqbildirdiki,dövlətimiz
nəinki məscidlərin, həmçinin pra
voslav və katolik kilsələrinin, sina
qoqların yenidən qurulmasına və
inşasınasərmayəyatırır.
“Multikulturalizm bizim adət

ənənəmizdir.Multikulturalizmdöv
lətsiyasətivəictimaisifarişdir.Mul
tikulturalizm bizimhəyat tərzimiz
dir”,deyənPrezidentİlhamƏliyev
Qafqazdaənqədimkilsələrdənbiri
ninAzərbaycanda,qədimŞəkişəhə
rinin yaxınlığında yerləşməsindən,
o cümlədən 743cü ildə tikilmiş ən
qədim məscidlərdən birinin Azər
baycandaqədimŞamaxışəhərində

olmasındanxalqımızınqürurvəfə
rəhhissikeçirdiyiniforumiştirakçı
larınınnəzərinəçatdırdı.
DövlətbaşçısıUNESCOnunmə

lumforumundakı çıxışındaonuda
xüsusiolaraqvurğuladıki,cariildə
IAvropaOyunlarınaevsahibliyiet
məyimiz dəmultikulturalizmin bir
nümunəsidir. Müsəlman ölkəsində
ilkAvropa Oyunlarının keçirilməsi
multikulturalizmvətolerantlıq ide
yalarının təntənəsidir.CənabPrezi
dentfikirlərinidavametdirərəkbil
dirdiki,2017ciildəİslamHəmrəy
likOyunlarınıkeçirəcəyikvənəticə
də ola bilsin ki, uzun illər ərzində
Azərbaycan,Bakışəhəribuikiyarı
şın birməkanda keçirildiyi yeganə
yerolaraqqalacaqdır.Bundansava
yı,Azərbaycan2016cıildəBMTnin
SivilizasiyalarAlyansınınQlobalFo
rumunaevsahibliyiedəcəkdir.
Beləliklə, sonda onu da xüsusi

olaraqqeydedəkki,ölkəmizdəsiya
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
nintəşəbbüskarıvətəminatçısıolan
Prezident İlham Əliyevin Parisdə
UNESCO Baş Konfransının 38ci
SessiyasınınLiderlərForumundata
rixivəproqramxarakterliçıxışıdün
yanın üzləşdiyi potensial və real
risklərin, o cümlədən ksenofobiya,
irqçilik,islamofobiyavəmultikultu
ralizmin alternativi olan digər təh
didlərin aradan qaldırılmasıməna
feyinə xidmət göstərən orijinal həll
yollarının irəli sürülməsi baxımın
dandaunikaldır:“Sizqonşunuzdan
milliyyətini, kilsədə, sinaqoqda və
yaməsciddə ibadətetməsini soruş
madanonunlayanaşıyaşamalısınız.
Yalnız bu halda potensial riskləri
azaldabilərik”.

TƏHLİL

təşkilatlarınqətnaməvəqərarlarının
yerinə yetirilməsinin vacibliyi ilə
bağlıməsələdir.Busahədəkiikiliya
naşmalara toxunan dövlət başçısı
bildirmişdir ki, konkret olaraq Er
mənistan ilə Azərbaycan arasında
münaqişəyədairBMTninTəhlükə
sizlikŞurasının,AvropaŞurasıPar
lament Assambleyasının, Avropa
Parlamentinin,ATƏTinqəbuletdi
yi bir sıramühüm qərar və qətna
mələrdən heç biri icra olunmamış
dır. Nüfuzlu beynəlxalq təsisatlar
tərəfindənqəbuledilmişqətnamələ
rin həyata keçirilməsimexanizmlə
rininyaradılmasınınvacibliyini bil
dirənPrezidentİlhamƏliyevxəbər
darlıqetmişdirki,beləmexanizmlər
olmadığıtəqdirdəqəbuledilmişqət
namələrözmahiyyətiniitirir.Bəzən
görürük ki, BMTnin qətnamələri
birneçəsaatərzindəicraedilir.Bizə
gəldikdəisəbu,iyirmiildənçoxçə
kir.Mexanizmisəyoxdur.
“Mənmüsəlmanölkəsini,erməni

terrorizmindən, işğalından, tarixi
abidələrinin məhv edilməsindən
əziyyətçəkənbirölkəni təmsiledi
rəm”, deyənPrezident İlhamƏli
yevUNESCO tribunasındanErmə
nistanın mədəni irsə qarşı vanda
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bilməzlər,evlərinəgeriqayıtmaqis
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yadaanaloquolmayaniqtisadiinki
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dəciddiuğurlaraimzaatdığınıtək
zibedilməzfaktlarvəarqumentlərlə
əsaslandırdı.Dövlətbaşçısıqeydet
di ki, bizdədini azadlıqvardır. Bu
da ölkəmizin ən böyük varlığıdır.
Biz çoxmillətli və çoxsaylı dinlərin
olduğu cəmiyyətik. Əsrlər boyu
müxtəlifmillətlərin vədinlərinnü
mayəndələriAzərbaycandasülhşə
raitindəlayiqlihəyatsürüblər.
Cənab Prezident sivilizasiyalar

arasıdialoqsahəsinəölkəmizinbö
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“G-20“-də Azərbaycanın uğurlu iştirakı
və liderlər hansı məsələlərdə razılığa gəldilər

Anar Əkbərov
Milli Məclis Aparatı

Analitik informasiya şöbəsinin  
baş məsləhətçisi

Gündəliyiaylaröncədənməlumolansammitinbaş
lanmasınabirgünqalmışParisdədəhşətliterrorhü
cumlarınınbaşverməsitoplantızamanımüzakirəedi
ləcəkməsələlərinformatınadatəsirsizötüşmədi;dün
yanınarahatedəniqtisadivəmaliyyəböhranınınhəlli
yollarınınaxtarıldığı“G20”nin10cutoplantısında
faktikiolaraqbeynəlxalqterrorizmləmübarizəyə,
miqrasiyavəqaçqınköçünündoğurduğunəticələrə
dairməsələlərönplanaçıxdı.Beynəlxalqtəhlükəsizlik
məsələsiliderlərinçıxışlarının,onlarınikitərəfligörüş
lərininəsasmövzusuoldu.
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Noyabrın1516daAntalyadake
çirilən “Böyük iyirmiliy”in 10cu
Sammitinidünyamaraqlagözləyir
di.Təşkilatın əvvəlki sammitindən
(Brisben,Avstraliya)buyanageosi
yasiəhəmiyyətlibirsıraqlobalpro
seslər baş vermişdi. Bu səbəbdən
dünyanın20əngüclüiqtisadiyyatı
nasahibolanölkələrinbaşçılarının
toplantısındaqəbulediləcəkqərar
larıncariiqtisadisiyasitəlatümlərə
verəbiləcəyitöhfəmaraqlagözləni
lirdi.Bütündünyaüçünvacibsayı
lan müzakirələrdə Azərbaycanın
dövlət başçısının da iştirak etməsi
qürurvericibirhadisəidi.
Türkiyə hökumətinin sədrliyi

müddətində investisiya yatırımla
rı,məşğulluq,enerjitəhlükəsizliyi,
inkişaf etməkdə olan dövlətlərdə
kiçikvəortasahibkarlığın inkişafı
kimi iqtisadi məsələlər üzərində
ciddi iş aparılmış, bu istiqamətlər
üzrə sammit üçün qərarlar hazır
lanmışdı. Lakin beynəlxalq təhlü

kəsizliyi təhdid edənməlum pro
seslər müzakirələrin istiqamətini
kökündəndəyişdi.
Sammitdəəsasdiqqətinnəzərdə

tutulan iqtisadi istiqamətə deyil,
siyasimüstəviyəyönəlməsinəmü
nasibətbildirənbəziekspertlərhe
sabedirlərki,bu,qəbuledilənqə
rarların nəticələrinə neqativ təsir
göstərəbilər.

“G20”platforması inkişafetmiş
və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə
qlobal iqtisadiyyat məsələlərinin
birgə müzakirəsi üçün formalaşıb.
199798ci illərdəki Asiya iqtisadi
böhranındansonrainkişafetməkdə
olan dövlətlərlə vacib iqtisadima
liyyəməsələləriüzrədialoqunapa
rılması üçün “Böyük yeddilər”in
maliyyə nazirlərinin təşəbbüsü ilə
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gündəliyindəduranbaşlıcaməsələ
oldu.Müzakirələrdə İraq və Suri
yada davam edən müharibələrə,
eləcə də İŞİD və digər terrorçu
qruplaşmalarla mübarizəyə dair
vahid mövqenin formalaşmasının
əhəmiyyəti vurğulandı, lakinmü
zakirələr “G20”yə daxil olan öl
kələrinterrorlamübarizədəbirləş
məyinvacibliyiniözündəəksetdi
rən 9 bənddən ibarət bəyanatın
imzalanmasından o tərəfə getmə
di.Bəyanatdaölkələrin terrorakt
larınınqarşısını almaqüçünbirgə
vəsıxəməkdaşlıqedəcəyivurğula
nır, liderlər sərhədlərdə yoxlama,
aviasiya təhlükəsizliyinin güclən
dirilməsi, eləcə də terrorçuların
maliyyə mənbələrinin kəsilməsi
barədərazılığagəlirlər.İmzalanan
sənəddə liderlərbirdaha terroriz
minheçbirdinvəetnikqruplaas
sosiasiyaolunmadığınıtəsdiqedir,

terrorizmlə mübarizənin bütün
“G20” üzvləri üçün prioritetliyi,
beynəlxalq həmrəyliyin və əmək
daşlığıngücləndirilməsiiləbutəh
didə qarşı birgə çalışmağa hazır
olduqlarıvurğulanır.
Ekspertlər hesab edirlər ki,

“G20”,eləcədədigərformatlarda
dövlətlərin terrorla mübarizədə
birgə əməkdaşlıqla bağlı çoxsaylı
bəyanat və çağırışlarına rəğmən
Suriyaböhranıvə İŞİDləmübari
zədə Qərb və Rusiyanın fərqli
koalisiyalardaözdövlətimaraqla
rından irəli gələngeosiyasi “həqi
qətlər”ini axtarmağa çalışması
reallığıyekundaqlobalterrorizmlə
mübarizəni obyektiv hədəfindən
yayındırır,beynəlxalqgüclərinva
hid koalisiyada birləşməklə bağlı
bəyanatlarının, yumşaq deyilsə,
qeyrisəmimi olduğunu nümayiş
etdirir.

Miq  ra  si  ya böh  ra  nı
MiqrantvəqaçqınlarınAvropa

İttifaqına axını ilə bağlı problem
lərin müzakirəsi də “G20” sam
mitində aparıcı yerlərdən birini
tutdu. Toplantı ərəfəsində Türki
yənin Suriyadan olan qaçqınların
öz ərazisində saxlanılmasına 8,5
mlrd.dollarmaliyyəsərfetdiyinə
dairinformasiyagündəməgətiril
di, Avropa İttifaqı dövlətlərinin
Ankarayamaliyyəyardımıgöstər
məsininvacibliyiiləbağlıçağırış
laredildi.Qeydedəkki,Aİdaxi
lində sözügedən böhranın real
həll yollarına dair təzadlar gün
dəngünədərinləşir, bir sıradöv
lətlər sərhədlərindədaha sərtnə
zarət qaydaları müəyyən edirlər.
Bu il Avropaya 1 milyona yaxın
qaçqınıngələcəyibildirilir.Türki
yə isə artıq Suriyadan 2 milyon
dançoxqaçqınqəbuledib.2017ci

TƏHLİL

1999cuildəyaradılan“Böyükiyir
milik”formatınınüzvləri19dövlət
vəAvropaİttifaqıdır.
20082009cu illərin qlobal iqti

sadi böhranı “Böyük iyirmiliy”in
beynəlxalqmaliyyəsistemininəsas
koordinatoruolmasınışərtləndirdi
və 2008ci ildən onun sammitləri
dövlətbaşçılarısəviyyəsindətəşkil
olunmağa başladı. “G20”nin ha
zırkıformatıçərçivəsində“İşgüzar
iyirmilik” (B20), “İş iyirmilik”
(L20),“Gənclər iyirmiliyi” (Y20),
“Beyin mərkəzləri iyirmiliyi”
(T20)vəbusammitdənbaşlayaraq
“Qadıniyirmiliyi”(W20)fəaliyyət
göstərir. Gündəliyin genişlənməsi
beynəlxalq forumun fəaliyyətinin
effektivliyininartırılmasıbaxımın
danyeniimkanlaryaradır.
İkigündavamedənsammitçər

çivəsindəyeddiböyüktoplantıke
çirildivəqlobaliqtisadiyyatməsə

lələri, maliyyə sabitliyinin qorun
ması, eyni zamanda, beynəlxalq
terrorçuluğa qarşı mübarizə, qaç
qınproblemikimiaktualmövzular
müzakirə predmeti oldu. Zirvə
toplantısı çərçivəsində dövlət və
hökumətbaşçılarıarasındabirsıra
ikitərəfligörüşlərkeçirildi.
“G20” üzvlərinin hər birinin

toplantı ilə bağlı öz gündəlikləri
var idi və tərəflər daha çoxməhz
onları qayğılandıran məsələlərin
müzakirəsinədiqqətçəkməyəçalı
şırdılar.Bununlabelə,birçoxmə
sələlərə münasibətdə fikir ayrılığı
fonunda tərəflər ümumi təmas
nöqtəsitapmağasəygöstərirdilər.

Ter  ror  la mü  ba  ri  zə
Sammitin beynəlxalq terrorçu

luqla mübarizəyə verdiyi töhfəni
şərhedənbəzitəhlilçiləronunfor
matınınbuməzmunluproblemlə

rin həlli üçün nəzərdə tutulmadı
ğını bildirirlər; sözügedən proble
min daha çox BMTnin, “G7” və
ya“G8”intəsirzonasınadaxilol
duğunu,dünyanınaparıcı iqtisadi
dövlətlərinin klubu kimi “G20”
nin ilknövbədə terrorlamübarizə
məsələsini gündəliyə çıxarmasını
digər beynəlxalq formatların qey
rieffektivliyiiləbağlayır,yekunda
bunun“Böyük iyirmiliy”in fəaliy
yətinin iqtisadi səmərəliyini azalt
dığını iddia edirlər. Digərlərinin
qənaətinə görə isə “G20” forma
tında həm aparıcı regional güclə
rin,həmdəmaraqlıxaricigüclərin
təmsilolunmasıbir sıraproblemli
məsələyə dair səmərəli danışıqlar
üçünşəraityaradırki,busəbəbdən
də məhsuldar nəticələr gözləmək
olar.
Parisdəki silsilə hücumlardan

sonra terrorlamübarizə sammitin
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ikitərəfligörüşlərkeçirildi.
“G20” üzvlərinin hər birinin

toplantı ilə bağlı öz gündəlikləri
var idi və tərəflər daha çoxməhz
onları qayğılandıran məsələlərin
müzakirəsinədiqqətçəkməyəçalı
şırdılar.Bununlabelə,birçoxmə
sələlərə münasibətdə fikir ayrılığı
fonunda tərəflər ümumi təmas
nöqtəsitapmağasəygöstərirdilər.

Ter  ror  la mü  ba  ri  zə
Sammitin beynəlxalq terrorçu

luqla mübarizəyə verdiyi töhfəni
şərhedənbəzitəhlilçiləronunfor
matınınbuməzmunluproblemlə

rin həlli üçün nəzərdə tutulmadı
ğını bildirirlər; sözügedən proble
min daha çox BMTnin, “G7” və
ya“G8”intəsirzonasınadaxilol
duğunu,dünyanınaparıcı iqtisadi
dövlətlərinin klubu kimi “G20”
nin ilknövbədə terrorlamübarizə
məsələsini gündəliyə çıxarmasını
digər beynəlxalq formatların qey
rieffektivliyiiləbağlayır,yekunda
bunun“Böyük iyirmiliy”in fəaliy
yətinin iqtisadi səmərəliyini azalt
dığını iddia edirlər. Digərlərinin
qənaətinə görə isə “G20” forma
tında həm aparıcı regional güclə
rin,həmdəmaraqlıxaricigüclərin
təmsilolunmasıbir sıraproblemli
məsələyə dair səmərəli danışıqlar
üçünşəraityaradırki,busəbəbdən
də məhsuldar nəticələr gözləmək
olar.
Parisdəki silsilə hücumlardan

sonra terrorlamübarizə sammitin
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TƏHLİL

ildəqaçqınlarınsayının3milyona
çatacağıgözlənilir.
Tədbirdə miqrant axınından ən

çoxəziyyətçəkənölkəninliderikimi
çıxış edən Angela Merkel Avropa
İttifaqı çərçivəsində qaçqınların bə
rabər bölüşdürülməsini tələb edə
rək: “G20” milyonlarla məcburi
köçkünəümidverməküçünfəaliy
yətəkeçməlidir”,deyəbildirib.
Sammitinyekunkommunikesində

də qaçqınlara yardımın artırılması,
onların işlə təminolunmasıvədigər
məsələlərqlobalböhranınhəlliyolun
dailkaddımolacağı“G20”liderləri
tərəfindənvurğulanıb.

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı
Beynəlxalq maliyyə bazarında

mövcud qeyrimüəyyənlik və dün
yaölkələrininəksəriyyətindəiqtisa
diartımınyavaşlamasıtəhlükəsinin
fonunda“G20”liderləriiqtisadiin
kişafın stimullaşdırılması, investisi
yalarınartırılmasıyollarınınaxtarıl
masıvacibliyinivurğulayaraq2018
ci ilədək 2 faizlik artımı qarşılarına 
məqsədqoyduqlarınıbəyanetdilər.
“Sonproqnozlarabaxmayaraq,qlo
bal iqtisadi artım qeyribərabərdir
və gözləntilərimizə cavab vermir.
Qlobal tələbin kəsiri və struktur
problemləripotensialinkişafatəzyiq
göstərməkdə davam edir”,  deyə
sammitin yekun kommunikesində
qeydolunub.
“G20”yəprezidentliyiçərçivə

sində Türkiyə tərəfindən bəyan
edilmişprioritetlərarasında“güc
lüvəinklüzivinkişafüçünmüva
fiq şəraitin yaradılmasıməqsədilə
kollektiv səylərin artırılması” xü
susiqeydolunur.

Bey  nəl  xalq ma  liy  yə 
is  la  ha  tları mə  sə  lə  si
BeynəlxalqValyutaFondu,eləcə

dəqlobalmaliyyəarxitekturasının

tərkibhissəsiolandigərqurumla
rın islahatıməsələsi artıquzun il
lərdirmüzakirəmövzusudur.BVF
dəsəsvəkvotalarıntərəfsizvəbə
rabərbölgüsünütələbedəninkişaf
etməkdə olan dövlətlər üçün bu,
prioritet mövzulardan biridir. Sö
zügedən məsələnin hələ uzun
müddət həllini tapmayacağı qə
naətindəolanekspertlərproblemin
yuxarıdaqeydolunanşəkildətən
zimlənməsinin fondun legitimliyi
niartırmasıüçündəfaydalıolaca
ğını hesab edirlər. Lakin Antalya
sammitində də məsələyə dair
konkret qərara gəlmək yenə də
mümkünolmadı.

İq  lim də  yi  şik  li  yi
“Böyük iyirmiliy”in toplantıları

iqlimməsələləriiləəlaqədarxüsu
si danışıqlar meydanı sayılmasa
da, ekspertlər iqlim dəyişikliyi ilə
bağlımüzakirələrisammitiniqtisa
diyyatdankənarənvacibməsələlə
rindənbirikimiqeydedirlər.Am
ma tərəflər hər hansı konkret və
yenirazılığagəlmədilərvəliderlər
zərərli tullantılarınhəcmininazal
dılmasınınvacibliyinədairümumi
açıqlamalarla kifayətləndilər. Bir
sıratəhlilçilərbəziinkişafetməkdə
olandövlətlərinhələdə“iqlimdə
yişikliyi iləmübarizə” təşəbbüslə
rini inkişafetmişdövlətlərinonla
rın iqtisadi inkişafına müəyyən
məhdudiyyətqoymaqniyyətikimi
yanaşdıqlarınıbildirirlər.

Uk  ray  na  da  kı və  ziy  yə  tin 
mü  za  ki  rə  si, Ru  si  ya  ya qar  şı
sank  si  ya  la  rın uza  dıl  ma  sı
Ukraynada mövcud vəziyyət,

Minsk razılaşmaları üzrə proses
beynəlxalq gündəlikdən çıxmasa
da,məlumsəbəblərdən birqədər
ikinciplanakeçdi,ammaikitərəfli
görüşlərdə müzakirəyə çıxarılan

aparıcı mövzulardan oldu. Qərb
liderləribirdahaUkraynanınərazi
bütövlüyünə dəstəklərini bildirdi
lər, Krımın işğalı davam etdiyi
müddətdə sanksiyaların götürül
məyəcəyini,onlarındaha6ayuza
dılmasınınqəraraalındığınıbəyan
etdilər.

Azər  bay  ca  nın uğur  lu iş  ti  ra  kı
“Böyük iyirmiliy”in Antalya

sammitində Türkiyənin fəxri qo
naqqismindəAzərbaycanıseçməsi
ölkələrimiz arasındakı qardaşlıq
əlaqələrininnövbəti təsdiqi iləya
naşı,çoxböyükuğur,Azərbaycan
həqiqətlərininbirdahadünyabir
liyinəçatdırılmasıüçüngözəl für
sətoldu.
Xatırladaq ki,Azərbaycan “Bö

yük iyirmiliy”in2012ci il fevralın
18dən20dəkMeksikanınLosKa
bosşəhərindəkeçirilənsammitinə
də dəvət almışdı. O vaxt həmin
toplantıda “Böyük iyirmilik”üzv
lərindən başqa 10 dövlət, keçmiş
sovet respublikaları arasından isə
yalnızAzərbaycaniştiraketmişdi.
Azərbaycan“G20”ninüzvüol

masa da, dövlətimiz iqtisadi po
tensialamalikölkəvəsabitlikada
sıkimiQərbin,ümumiyyətlə,dün
yanın diqqət mərkəzindədir və
etibarlı tərəfdaş kimi regionla ya
naşı,dünya iqtisadiyyatınadabö
yüktöhfələrverir.
Prezident İlhamƏliyevkonkret

faktlara və rəqəmlərə istinad edə
rəkölkəmizinsonillərdəəldəetdi
yiuğurları,dövlətimizinyerləşdiyi
regionqarşısındadurançağırışvə
problemlərisammitiştirakçılarının
diqqətinə çatdırdı. Azərbaycan
Prezidenti bu yüksək tribunadan
istifadə edərək, Dağlıq Qarabağ
problemiiləbağlıgerçəkvəziyyəti,
erməniterrorizmindən, işğalından
əziyyət çəkən bir ölkəni təmsil
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edəndövlətbaşçısıolaraqəsaslıar
qumentləriiləbirdahaErmənistan
hakimiyyətinin əsl mahiyyətini
dünya liderlərinin diqqətinə çat
dırdı.
Dünyanın gözü qarşısında er

məni terrorunun acı nəticələri ilə
üzləşmiş dövlətimiz bəşəriyyəti
cənginə alan terror təhlükəsinin
doğurabiləcəyitəhdidlərigörürvə
onunlamübarizədəbeynəlxalq ic
timaiyyətə ötən illərdəki kimi öz
töhfəsiniverməyəhazırolduğunu,
bu prosesə dəstəyini əsirgəməyə
cəyinibirdahabəyanedir.
Prezident çıxışı zamanı Azər

baycanınenerjisiyasətibarədəda
nışdı,“Cənubqazdəhlizi” layihə
sininiqtisadiüstünlükləriiləyana
şı,stratejivəgeosiyasiəhəmiyyəti
ni xüsusi qeyd etdi.  Sammitdə
Azərbaycanınbilavasitəiştirakıilə
reallaşdırılan mühüm energetika
vədigər layihələrinyalnızregion
da deyil, dünya miqyasında da
mühüməhəmiyyətəmalikolduğu
vurğulandı.
Qeydedəkki, “G20”ninüzvü

olan dövlət və hökumət başçıları
nınsammitiiləbağlıxüsusinəşrdə
PrezidentİlhamƏliyevin“Ümumi
strategiyanın formalaşdırılması”
adlıməqaləsidərcolundu.
Antalya sammiti Azərbaycan

üçüntəkcəsiyasivəiqtisadiəmək
daşlıqbaxımındanfaydalıolmadı.
Humanitar sahədə də dünya nə
həngləri ilə birgə keçirilən layihə
lərdə iştirak imkanı respublikamı
zındünyada imicininyüksəlməsi
nəmüsbəttəsiretdi.Bubaxımdan
Heydər Əliyev Fondunun prezi
denti,Azərbaycanınbirincixanımı
MehribanƏliyevanınAntalyasam
miti çərçivəsində keçirilən huma
nitartədbirlərdəkiiştirakısəmərəli
nəticələriiləöztöhfəsinivermişol
du.
Birmənalı demək olar ki,Azər

baycan“Böyükiyirmilik”ölkələri
nin mötəbər tədbirində layiqincə
təmsiledildi.

Nə  ti  cə  lər və göz  lən  ti  lər
Antalyasammitiikigünərzində

müzakirəolunanəsasmövzuların

hamısınınözəksini tapdığıyekun
kommunikenin qəbul edilməsi ilə
yekunlaşdı.Sənədintövsiyəxarak
teri daşımasına baxmayaraq, bir
çoxtəhlilçilərartıqbusammitidö
nüş toplantısı kimi şərh edirlər.
Hazırda dünyada baş verən pro
seslərinfonundabu,kifayətqədər
əsaslıvətəbiiarqumenthesabolu
nabilər.
“Böyükiyirmiliy”innövbətigö

rüşü2016cı ildəÇində,2017ci il
də isə Almaniyada təşkil oluna
caq.
Sammitin nəticələrini qiymət

ləndirən bəzi analitiklər “G20”
nin əsas problemləri  beynəlxalq
terrorizm və miqrasiya ilə bağlı
suallarıcavabsızqoyduğunuhesab
edir, beynəlxalq güclərinnövbətçi
bəyanatlarla ağrılıməsələlərin üs
tündənkeçdiklərinibildirirlər.Səs
lənən tənqidi fikirlərə rəğmənde
məklazımdırki,artanqlobalçağı
rışlar şəraitində “G20” inkişaf et
miş və inkişaf etməkdə olan döv
lətlərarasındavacibplatformaki
miözəhəmiyyətinisaxlayır.



Səfərçərçivəsindəkonfransişti
rakçılarıəvvəlcəAşqabaddakı“Bi
tərəflik” monumentini ziyarət
ediblər.SonraTürkmənistanPrezi
denti Qurbanqulu Berdiməhəm
mədov ilə rəsmi şəxslərin salam
laşmamərasimikeçirilib.
Konfransda Türkmənistan Pre

zidentiçıxışedərəkbildiribki,ar
tıq 20 ildir ölkəsi bitərəf dövlət
statusunusaxlamaqlaəminaman

lıq və inkişaf naminə beynəlxalq
əməkdaşlığa öz töhfəsini verir.O,
çıxışında bir çox ölkələrlə əmək
daşlığınmüxtəlifcəhətlərinətoxu
nub,bitərəfliyin20illikyubileyinə
həsrolunankonfransaqatılanişti
rakçılaraminnətdarlığınıbildirib.
Tədbirdə çıxış edənMilliMəcli

sin Sədri Oqtay Əsədov Azərbay
canPrezidentiİlhamƏliyevinsəmi
misalamlarınıvətəbriklərini,eləcə

dəTürkmənistanxalqınavədövlə
tinəənxoşarzularınıçatdırıb.Bildi
rilib ki, konfransda aparılan fikir
mübadiləsi və müzakirələr qardaş
Türkmənistanınson20ildəkeçdiyi
inkişaf yoluna nəzərə salmağa im
kan verəcək və bitərəflik siyasəti
yolundaqazandığıtəcrübənidərin
dənöyrənməyəköməkgöstərəcək.
OqtayƏsədovvurğulayıbki,bi

tərəflik statusu dövlətlərin uğurlu
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müstəqil inkişafının təminatçısıvə
səmərəlixaricisiyasətmodelioldu
ğunuartıqsübutayetirib.Bustatu
sunəsasprinsiplərionubeynəlxalq
təhlükəsizlik sisteminin mühüm
elementinə çevirib. Türkmənistan
dünyadayeganədövlətdirki,onun
bitərəflikstatusuBMTBaşMəclisi
nin1995ci il12dekabrtarixliqət
naməsi iləbəyənilibvə təsdiqedi
lib.ButarixiseçimTürkmənistana
özxaricisiyasətstrategiyasınınəsas
məzmununuvəistiqamətinimüəy
yənləşdirməyə, xarici dövlətlər ilə
bərabərhüquqlumünasibətlərqur
mağaimkanverib.Türkmənistanın
bitərəflik potensialı bölgədə sülh
və sabitliyin qorunmasının, konst
ruktivdialoqvətərəfdaşlığıntəmin
edilməsinin ən vacib amillərindən
birinitəşkiledir.
Milli Məclisin Sədri bildirib ki,

Azərbaycan iləTürkmənistanara
sında münasibətlərin qədim və
zəngin tarixi var. Azərbaycan və
türkmən xalqlarını bir çox ortaq
dəyərlərbirləşdirir.Bunlarilknöv
bədə xalqlarımızın eyni köklərə
bağlı olmasıdır. Ötən əsrin sonla

rında Azərbaycan və Türkmənis
tan müstəqilliklərini bərpa etdik
dənsonraxalqlarımızarasındaəla
qələrinmöhkəmlənməsivəinkişaf
etməsi üçün tamamilə yeni şərait
yaranıb.AvropailəAsiyanınqovu
şuğunda yerləşən ölkələrimiz bu
gün müxtəlif sahələrdə səmərəli
əməkdaşlıqedirlər.Prezidentlərİl
hamƏliyeviləQurbanquluBerdi
məhəmmədovunfəalsiyasitəmas
larıAzərbaycanTürkmənistanəla
qələrinin intensiv inkişafı üçün
möhkəmtəməlrolunuoynayır.İki
ölkəarasındamünasibətlərininki
şafında parlamentlər də yaxından
iştirakedirlər.
Sədrdahasonrasöyləyibki,bi

zim ölkələrimiz bütün sahələrdə
çox böyük potensiala malikdirlər:
“Bizdünyanın iki böyük regionu
nuXəzərdənizivasitəsi iləbirləş
dirən bir məkanda yerləşirik. Bi
zim aramızda birlik və həmrəylik
nəqədərmöhkəm,əməkdaşlıqvə
tərəfdaşlıq nə qədər dərin olarsa,
buregionlardasülh,sabitlikvəin
kişaf da o qədər möhkəm və da
vamlıolar”.

ÇıxışınınsonundaOqtayƏsədov
TürkmənistanPrezidentinivətürk
mənxalqınıbirdahabitərəflikbay
ramıvəyubileyimünasibətiləürək
dən təbrik edib,onlara sülh, əmin
amanlıqvəfiravanlıqarzulayıb.
Digər çıxışlarda da vurğulanıb

ki, bitərəflik statusu beynəlxalq
maliyyə və sənaye qurumlarının
Türkmənistanaetibarınıvəölkəiq
tisadiyyatının xarici investisiyalar
üçüncəlbediciliyiniartırıb.Zəngin
karbohidrogen ehtiyatlarından və
digərtəbiisərvətlərindənsəmərəli
istifadəolunması,qeyrineftsekto
runun inkişafetdirilməsiTürkmə
nistanəhalisininfiravanyaşayışını
vərifahınıtəminedir.
SəfərçərçivəsindəMilliMəclisin

SədriOqtayƏsədovunkonfransda
iştirakedənnümayəndəheyətləri
nin başçıları ilə bir sıra görüşləri
olub.TədbirlərdəMilliMəclisApa
ratının rəhbəri SəfaMirzəyev,Xa
rici İşlər nazirinin müavini Xələf
Xələfovvədigərrəsmişəxslərişti
rakediblər.
Səfərdekabrın12dəbaşaçatıb.
MilliMəclisinMətbuatxidməti

SƏFƏR

Azərbaycan nümayəndə heyəti 
bey  nəl  xalq konf  rans  da

Dekabrın11dəMilliMəclisinSədriOqtayƏsədovunbaşçılığıiləAzərbaycan
nümayəndəheyətiTürkmənistanındaimibitərəfliyinin20illiyinəhəsredilmiş
“Bitərəfliksiyasəti:sülh,təhlükəsizlikvəinkişafnaminəbeynəlxalqəməkdaşlıq”
adlıkonfransdaiştiraketməküçünbuölkəninpaytaxtıAşqabadasəfəredib.
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ÇıxışınınsonundaOqtayƏsədov
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SƏFƏR

Azərbaycan nümayəndə heyəti 
bey  nəl  xalq konf  rans  da

Dekabrın11dəMilliMəclisinSədriOqtayƏsədovunbaşçılığıiləAzərbaycan
nümayəndəheyətiTürkmənistanındaimibitərəfliyinin20illiyinəhəsredilmiş
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adlıkonfransdaiştiraketməküçünbuölkəninpaytaxtıAşqabadasəfəredib.
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lament seçkilərinin uğurla keçməsi,
həmçininMilliMəclisinSədrivəzifəsi
nəyenidənseçilməsimünasibətiləOq
tayƏsədovu təbrikedib.O,TÜRKPA
nınfəaliyyətininsəmərəliliyininartırıl
masındavəəldəetdiyiuğurlardaAzər
baycanınassambleyaya sədrliyiniyük
sək qiymətləndirib. Qeyd edib ki,
TÜRKPAtürkdilliölkələrarasındadia
loqüçünmühümplatformadırvəonun
nüfuzugetdikcədahadaartır.
SəfərzamanıAzərbaycannümayən

dəheyətiTürkAkademiyasında“Men
qi tas” (“Əbədi daş”) abidəsinin elmi
bərpasından sonrakı açılışında və “Bö
yük Çöldə dövlətçilik və parlamenta
rizm”mövzusundakeçirilənbeynəlxalq
konfransdaiştirakedib.
TədbirdəçıxışedənSədrOqtayƏsə

dovAzərbaycanparlamentiadındaniş
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
olduğunubildirib.

TÜRKPA

Azərbaycan parlament nümayəndə 
heyəti TÜRKPA-nın tədbirlərində

NümayəndəheyətinintərkibinəMil
liMəclisinkomitəsədriƏhlimanƏmir
aslanov, deputatlardan Çingiz Qəniza
də,İlhamƏliyev,SədaqətVəliyeva,Se
vinc Hüseynova, Cavanşir Feyziyev,
CavanşirPaşazadə,parlamentAparatı

nınrəhbəriSəfaMirzəyevvədigərrəs
mişəxslərdaxilidi.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin

SədriOqtayƏsədovQazaxıstanParla
mentMəclisinin SədriHəbibulla Jaku
povla görüşüb.Görüşdəparlamentlər

arası əlaqələrin möhkəmləndirilməsi,
habeləölkələrimizinticariiqtisadi,mə
dənihumanitar və digər sahələrdə
əməkdaşlığınıngenişləndirilməsiməsə
lələri müzakirə edilib. Söhbət zamanı
Həbibulla JakupovAzərbaycandapar

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  vun rəh  bər  li  yi ilə par  la  ment nü  ma  yən  də he  yə  ti 
de  kab  rın 2-də Qa  za  xıs  ta  na sə  fər edib. Nü  ma  yən  də he  yə  ti öl  kə  nin pay  tax  tı  
As  ta  na şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lən Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  
Şu  ra  sı  nın və təş  ki  la  tın növ  bə  ti 6-cı ple  nar ic  las  la  rı  na qa  tı  lıb.
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tay Əsədov giriş nitqi ilə çıxış edərək
Azərbaycanın təşkilata sədrliyinin nəti
cələrihaqqındaməlumatverib,budövr
ərzindəüzvölkələrinparlamentləriara
sındaəlaqələrininkişafetdiyinideyib.
SonraTÜRKPAsədrliyinintəhvilve

rilməsi mərasimi keçirilib. Qazaxıstan
Parlament Məclisinin Sədri Həbibulla
JakupovçıxışedərəkAssambleyaŞura
sınıngündəliyinielanedib.
İclasda TÜRKPAKatibliyinin fəaliy

yəti, 2014cü il üzrə büdcəsinin həyata
keçirilməsiiləbağlıhesabatlardinlənilib.
TÜRKPA Katibliyinin 2016cı il üzrə
büdcəsi təsdiq edilib, komissiya katibi
vəzifələrinə namizədlər müəyyənləşib,
Astana Bəyannaməsinin layihə mətni
müzakirəolunub.
TədbirdəTÜRKPAtarixindəilkdəfə

olaraq Oqtay Əsədov, Həbibulla Jaku
pov, Qırğızıstan parlamentinin Sədri
AsılbekJeenbekov,TürkiyəBöyükMil
lət Məclisinin Sədri İsmayıl Qəhrəman
türkdilli dövlətlər arasında əməkdaşlı
ğın möhkəmləndirilməsində göstərdik
ləri xidmətlərə görə TÜRKPAnın me
dallarıilətəltifolunublar.
Səfər zamanı parlament nümayən

dəheyətiTÜRKPAnın6cıplenaricla
sındaiştirakedib.TədbirdəMilliMəc
lisin Sədri OqtayƏsədov,Qazaxıstan

ParlamentMəclisininvəTÜRKPAnın
fəaliyyətdəolansədriHəbibullaJaku
pov, Qırğızıstan Joqorku Keneşinin
Sədri Asılbek Jeenbekov və Türkiyə
BöyükMillətMəclisininSədrmüavini
ƏhmədAydınçıxışediblər.
TÜRKPAnın fəaliyyətinin diqqət

mərkəzində olduğu iclasda parlament
sədrləriassambleyanıngələcəkfəaliyyə
tibarədəfikirmübadiləsiaparıblar.
İclasdaMilliMəclisinSəhiyyəkomi

təsininsədriƏhlimanƏmiraslanovətraf
mühitvətəbiiehtiyatlarkomissiyasının
hesabatməruzəsiiləçıxışedib.Türkiyə
də keçirilən prezident seçkilərinə dair
hesabatıdeputat SədaqətVəliyeva,Qa
zaxıstanda keçirilən növbədənkənar
prezidentseçkiləriiləbağlıhesabatıÇin
giz Qənizadə, Qırğızıstanda keçirilən
parlamentseçkiləriüzrəhesabatıSevinc
Hüseynova, Azərbaycanda keçirilən
parlamentseçkiləriiləbağlıhesabatıisə
QazaxıstanparlamentininüzvüSerikjan
Kanayevtəqdimediblər.
TÜRKPAnınsədriQazaxıstan,Qırğı

zıstan,AzərbaycanvəTürkiyəninaparı
cı ali məktəbləri arasında əməkdaşlığı
inkişaf etdirməyi, “EXPO2017” sərgisi
çərçivəsində “Türk mədəniyyəti” festi
valını keçirməyi, ticariiqtisadi sahədə
əməkdaşlığınvəprioritet istiqamətlərin

möhkəmləndirilməsiüçünbirgəinvesti
siya fondunun yaradılmasını, Xəzərin
tranzit potensialını artırmağı, yeni
infrastrukturlayihələrini, logistikamər
kəzləriniinkişafetdirməyitəklifedib.
DahasonraplenariclasdaTÜRKPA

Katibliyinin 2016cı il üçün maliyyə
büdcəsivəAstanaBəyannaməsiqəbul
edilib.
BununladaTÜRKPAnın6cıplenar

iclasıişiniyekunlaşdırıb.7ciplenaricla
sın2016cıildəQırğızıstandakeçirilməsi
qəraraalınıb.
Səfər çərçivəsində Milli Məclisin

SədriOqtayƏsədovunQırğızıstanJo
qorkuKeneşininSədriAsılbekJeenbe
kovla görüşü olub. Görüşdə ölkələri
miz arasında dostluq əlaqələrinin qə
dimtarixiköklərəmalikolduğuqeyd
edilib.Parlamentlərarasıəlaqələrinbu
günküvəziyyətivəinkişafperspektiv
ləri, qanunvericilik sahəsində təcrübə
vəinformasiyamübadiləsi,iqtisadi,ti
carət,kəndtəsərrüfatı,enerji,logistika
vədigərsahələrdəəməkdaşlığıngeniş
ləndirilməsi məsələləri ətrafında fikir
mübadiləsiaparılıb.
Azərbaycanparlamentininnümayən

dəheyətidekabrın4dəvətənəqayıdıb.
AkifTƏVƏKKÜLOĞLU

MilliMəclisinmətbuatkatibi

TÜRKPA

OqtayƏsədovqeydedibki,XXyü
zilliyin əvvəllərində Azərbaycanda
cümhuriyyətinyaradılmasıilədövlətçi
likpotensialımızyenidənrealşəkilalıb.
Elə həmin dövrdə  1918ci ildəAzər
baycanda müasir dövrün parlamenta
rizminəuyğunqanunvericiorqanyara
dılıb.Cəmi17ayfəaliyyətgöstərməsinə
baxmayaraq,buparlamentAzərbayca
nın gələcək həyatı üçün dəyərli işlər
görə bilib. Lakin Azərbaycan xalqının

parlamentarizm ənənələrinin inkişafı
təkcə bu dövrlə məhdudlaşmır. Hələ
çarRusiyasıdövründəDövlətDuması
na müxtəlif vaxtlarda 13 azərbaycanlı
deputat seçilib və onun fəaliyyətində
yaxındaniştirakedib.
Milli Məclisin Sədri deyib ki, Azər

baycanındövlətçilikvəparlamentarizm
ənənələri sovet dövründə də inkişaf
edib, 1991ci ildən isə yeni inkişafa qə
dəm qoyub. Xalqımızın Ümummilli li

deriHeydərƏliyevinyüksəkxidmətləri
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
şanlıtürktarixininbirhissəsidir.Qardaş
türkdilli xalqlar yaşadıqları bölgələrin
hakimgeosiyasiüzvüolaraqbirçoxcə
hətdənoxşarvəçətinyolkeçiblər.
Bugündünyanınsiyasimeydanın

daaltımüstəqiltürkdövlətininolması
bizimgücümüzdür.Ortaqkökləri, ta
rixi və mədəniyyəti bölüşən türkdilli
xalqların sıx birləşməsi, əlbir hərəkət
etməsitarixizərurətdir.Türkdillidöv
lətbaşçılarınınzirvəgörüşlərininkeçi
rilməsi, Türkdilli Dövlətlərin Əmək
daşlıq Şurasının, Türkdilli Ölkələrin
Parlament Assambleyasının, TÜRK
SOY təşkilatının, Türk Akademiyası
nın və digər qurumların yaradılması
məhzbuzərurətdənirəligəlir.
Səfər zamanı Müstəqillik Sarayında

Assambleya Şurasının iclası keçirilib.
TÜRKPAnınfəaliyyətdəolansədriOq
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hesabatməruzəsiiləçıxışedib.Türkiyə
də keçirilən prezident seçkilərinə dair
hesabatıdeputat SədaqətVəliyeva,Qa
zaxıstanda keçirilən növbədənkənar
prezidentseçkiləriiləbağlıhesabatıÇin
giz Qənizadə, Qırğızıstanda keçirilən
parlamentseçkiləriüzrəhesabatıSevinc
Hüseynova, Azərbaycanda keçirilən
parlamentseçkiləriiləbağlıhesabatıisə
QazaxıstanparlamentininüzvüSerikjan
Kanayevtəqdimediblər.
TÜRKPAnınsədriQazaxıstan,Qırğı

zıstan,AzərbaycanvəTürkiyəninaparı
cı ali məktəbləri arasında əməkdaşlığı
inkişaf etdirməyi, “EXPO2017” sərgisi
çərçivəsində “Türk mədəniyyəti” festi
valını keçirməyi, ticariiqtisadi sahədə
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möhkəmləndirilməsiüçünbirgəinvesti
siya fondunun yaradılmasını, Xəzərin
tranzit potensialını artırmağı, yeni
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kəzləriniinkişafetdirməyitəklifedib.
DahasonraplenariclasdaTÜRKPA
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Səfər çərçivəsində Milli Məclisin

SədriOqtayƏsədovunQırğızıstanJo
qorkuKeneşininSədriAsılbekJeenbe
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AkifTƏVƏKKÜLOĞLU
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TÜRKPA
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müstəqillik yollarında inamlı addımlar
atır. Azərbaycan türk dünyasının bir
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rımız nüfuzlu beynəlxalq qurum
larda prinsipial məsələlərdə eyni
mövqedənçıxışedirlər.
Sədrregiondayaranmışsonvə

ziyyətləəlaqədarRusiyailəTürki
yəarasındamünasibətlərintezliklə
normallaşacağınainamınıifadəet
di.BununüçünAzərbaycantərəfi
ninhərcürköməkliketməyəhazır
olduğunusöylədi.
SədrDağlıqQarabağmünaqişə

sininhəllindəTürkiyənin tutduğu
prinsipialmövqeyə görə bir daha
minnətdarlığınıbildirdi.
TürkiyəBöyükMillətMəclisinin

Sədri İsmail Kahraman Türkiyə
Azərbaycan münasibətlərinin bu
günküvəziyyətivəgələcəkinkişaf
perspektivlərindən danışaraq, nü
mayəndə heyətlərimizin beynəl
xalq qurumlarda da strateji tərəf
daşkimiortaqmövqedənçıxışet
mələriniyüksəkdəyərləndirdi.
Bildirildiki,bugünədəkTürkiyə

şirkətləri Azərbaycan iqtisadiyyatı
na15milyardABŞdollarıhəcmində
investisiyaqoymuş,Azərbaycanisə
öznövbəsində9milyardABŞdolla
rıhəcmindəTürkiyəiqtisadiyyatına
yatırımlaretmişdir.Hərikiölkəre
giondaqlobalenerjivənəqliyyatla
yihələrinin reallaşmasında fəal işti
rakedir.BakıTbilisiQarsdəmiryo
lu xəttinin tezliklə işə düşməsi isə
dünyanın bu bölgəyə marağını və
diqqətinidahadaartıracaqdır.
QonaqDağlıqQarabağmünaqi

şəsininhəllindəTürkiyəninhərza
manAzərbaycanın yanında oldu
ğunubildirdi.

Dekabrın2dəMilliMəclisSəd
rinin birinci müavini, Müdafiə,
təhlükəsizlikvəkorrupsiyailəmü
barizə komitəsinin sədri Ziyafət
Əsgərov ölkəmizdə səfərdə olan
Ukrayna Prezidenti Administrasi
yasının başçısı Boris Lojkinin rəh
bərliketdiyinümayəndəheyətiilə
görüşdü.

Ziyafət Əsgərov qonaqları sa
lamlayaraqbildirdiki,ölkələrimiz
arasındakıdostluqəlaqələriqədim
tarixiköklərəmalikdir.Müstəqillik
əldə etdikdən sonra əlaqələrimiz
keyfiyyətcəyenisəviyyəyəyüksəl
mişdir. Münasibətlərimizin dərin
ləşməsiümumiməqsədlərəxidmət
edir.
Söhbətdəvitsespikervurğuladı

ki, hər iki ölkənin parlamentləri
dövlətlərarasımünasibətlərininki
şafında əhəmiyyətli rol oynayır.
Deputatlarımıznüfuzlubeynəlxalq
qurumlarda səmərəli əməkdaşlıq
edirlər.
Dağlıq Qarabağ münaqişəsin

dənsözaçanZiyafətƏsgərovAzər
baycanın problemin sülh yolu ilə,
beynəlxalqhüquqnormalarıçərçi
vəsində həllinə çalışdığını vurğu
ladı. O, bu məsələdə Ukraynanın
ölkəmizinədalətlimövqeyinidəs
təklədiyinə görə təşəkkürünü bil
dirdi.
Boris Lojkin dedi ki, qarşılıqlı

səfərlər münasibətlərimizin hərtə
rəfli inkişafındamühümroloyna
yır. O, Hökumətlərarası Komissi
yanın fəaliyyətinin gücləndirilmə
sinin əməkdaşlığımızın dərinləş

məsindəmühümroloynayacağına
inamınısöylədi.
Qonaq bu yaxınlarda ölkəsinin

BMTTəhlükəsizlikŞurasınaqeyri
daimi üzv seçilməsi məsələsində
Azərbaycanın göstərdiyi dəstəyi
yüksək dəyərləndirdi. O, Dağlıq
Qarabağ probleminin həllində öl
kəsininAzərbaycanınərazibütöv
lüyünübirmənalışəkildədəstəklə
diyinixüsusivurğuladı.

Noyabrın 27də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyənin
Xarici İşlər naziriMövlud Çavuş
oğlunun başçılıq etdiyi nümayən
dəheyətiniqəbuletdi.
Spiker qonağı səmimi salamla

yaraq,ölkələrimizarasındaəlaqə
lərinyüksəksəviyyədəolduğunu
xüsusi vurğuladı. Sədr noyabrın
1də Türkiyədə keçirilmiş parla
mentseçkilərindəƏdalətvəİnki
şaf Partiyasının uğur qazanması
münasibətilə qonağı təbrik etdi,
ona Türkiyənin 64cü hökuməti
ninXarici İşlər naziri vəzifəsində
gələcək fəaliyyətində uğurlar ar
zuladı.

RƏSMİ XRONİKA

Dekabrın 22də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov ölkəmizdə
səfərdə olan Əfqanıstan İslam
Respublikasının Prezidenti Mə
həmməd Əşrəf Qaninin başçılıq
etdiyi nümayəndə heyəti ilə gö
rüşdü.
Spikeraliqonağısəmimisalam

layaraq,bucürgörüşlərinölkələ
rimizarasındaənənəvidostluqvə
qardaşlıqmünasibətlərinin,parla
mentlərarası əməkdaşlığın daha
dadərinləşməsiişinəxidmətetdi
yinisöylədi.
Görüşdəikitərəfliəlaqələrinin

kişafındaparlamentlərarasıəmək
daşlığın mühüm rol oynadığı
qeydedildi.
Spiker TürkmənistanƏfqanıs

tanPakistanHindistan qaz xətti
ninçəkilişi iləbağlı razılığınəldə
olunmasınıyüksəkdəyərləndirdi.
Bildirildiki,AzərbaycanƏfqanıs
tana tranzit yüklərindaşınmasın
daəhəmiyyətli roloynayır.Ölkə
miz BakıTbilisiCeyhan, Bakı
TbilisiƏrzurumkimi neft və qaz
layihələrinin reallaşmasına nail
olmuşvəBakıTbilisiQarsdəmir
yolu xəttinin çəkilişində fəal işti
rakedir.

Sədr iqtisadi sahədə əlaqələri
mizi dərinləşdirmək üçün möv
cudolanimkanlardansözaçaraq,
Əfqanıstanda neft emalı zavodu
nun inşasında azərbaycanlı iş
adamlarınıniştirakınıtəqdiretdi.
SpikerDağlıqQarabağmünaqi

şəsinin həllində Əfqanıstanın öl
kəmizin ərazi bütövlüyünü dəs
təklədiyinə görə minnətdarlığını
ifadə edərək, əfqan xalqına sülh
vəəminamanlıqarzuladı.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğınıbildirənƏfqanıstanPrezidenti
Məhəmməd Əşrəf Qani müstəqil
lik illərindəAzərbaycanınəldəet
diyinailiyyətləriyüksəkdəyərlən
dirdi.Siyasivətəhlükəsizliksahə
lərində əməkdaşlığımızı təqdir
edən qonaq Azərbaycan sülhmə
ramlılarınınƏfqanıstandakıfəaliy
yətinəgörəAzərbaycantərəfinəöz
təşəkkürünüçatdırdı.
Əfqanıstan Prezidenti əmək

daşlığındahadadərinləşməsində
parlamentlərin roluna diqqət çə
kərək, nümayəndə heyətlərinin
qarşılıqlı səfərlərini vədeputatla
rımızın nüfuzlu beynəlxalq qu
rumlarda səmərəli fəaliyyətini
əhəmiyyətlihesabetdi.

Dekabrın 21də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovTürkiyəRes
publikası BöyükMillətMəclisinin
Sədri İsmail Kahramanın başçılıq
etdiyinümayəndəheyətiiləgörüş
dü.
SədrİsmailKahramanı27ciça

ğırışTürkiyəBöyükMillətMəclisi
nin Sədri seçilməsi münasibətilə
təbriketdi.O,qarşıdakı illərdədə
parlamentlərimiz arasındakı mü
nasibətlərinyüksələnxətləinkişaf
edəcəyinəinamınıvurğuladı.
Oqtay Əsədov noyabrın 1də

həmAzərbaycanda,həmdəTürki
yədə  keçirilən seçkilərdən sonra
formalaşmış parlamentlərin sədr
lərinin qısa zaman kəsiyində gö
rüşləriniönəmlihesabetdi.
Spikerəlaqələrimizinkeyfiyyət

cə yeni səviyyəyə yüksəlməsində
dövlət başçılarının görüşlərini və
aparılandanışıqlarınəhəmiyyətini
xüsusi vurğuladı. Bildirildi ki, bu
gün AzərbaycanTürkiyə münasi
bətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyə
sindədir.
Parlamentlərarasındaəlaqələri

mizdətəqdirəlayiqdir.Deputatla
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miz BakıTbilisiCeyhan, Bakı
TbilisiƏrzurumkimi neft və qaz
layihələrinin reallaşmasına nail
olmuşvəBakıTbilisiQarsdəmir
yolu xəttinin çəkilişində fəal işti
rakedir.

Sədr iqtisadi sahədə əlaqələri
mizi dərinləşdirmək üçün möv
cudolanimkanlardansözaçaraq,
Əfqanıstanda neft emalı zavodu
nun inşasında azərbaycanlı iş
adamlarınıniştirakınıtəqdiretdi.
SpikerDağlıqQarabağmünaqi

şəsinin həllində Əfqanıstanın öl
kəmizin ərazi bütövlüyünü dəs
təklədiyinə görə minnətdarlığını
ifadə edərək, əfqan xalqına sülh
vəəminamanlıqarzuladı.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğınıbildirənƏfqanıstanPrezidenti
Məhəmməd Əşrəf Qani müstəqil
lik illərindəAzərbaycanınəldəet
diyinailiyyətləriyüksəkdəyərlən
dirdi.Siyasivətəhlükəsizliksahə
lərində əməkdaşlığımızı təqdir
edən qonaq Azərbaycan sülhmə
ramlılarınınƏfqanıstandakıfəaliy
yətinəgörəAzərbaycantərəfinəöz
təşəkkürünüçatdırdı.
Əfqanıstan Prezidenti əmək

daşlığındahadadərinləşməsində
parlamentlərin roluna diqqət çə
kərək, nümayəndə heyətlərinin
qarşılıqlı səfərlərini vədeputatla
rımızın nüfuzlu beynəlxalq qu
rumlarda səmərəli fəaliyyətini
əhəmiyyətlihesabetdi.

Dekabrın 21də Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovTürkiyəRes
publikası BöyükMillətMəclisinin
Sədri İsmail Kahramanın başçılıq
etdiyinümayəndəheyətiiləgörüş
dü.
SədrİsmailKahramanı27ciça

ğırışTürkiyəBöyükMillətMəclisi
nin Sədri seçilməsi münasibətilə
təbriketdi.O,qarşıdakı illərdədə
parlamentlərimiz arasındakı mü
nasibətlərinyüksələnxətləinkişaf
edəcəyinəinamınıvurğuladı.
Oqtay Əsədov noyabrın 1də

həmAzərbaycanda,həmdəTürki
yədə  keçirilən seçkilərdən sonra
formalaşmış parlamentlərin sədr
lərinin qısa zaman kəsiyində gö
rüşləriniönəmlihesabetdi.
Spikerəlaqələrimizinkeyfiyyət

cə yeni səviyyəyə yüksəlməsində
dövlət başçılarının görüşlərini və
aparılandanışıqlarınəhəmiyyətini
xüsusi vurğuladı. Bildirildi ki, bu
gün AzərbaycanTürkiyə münasi
bətləri strateji tərəfdaşlıq səviyyə
sindədir.
Parlamentlərarasındaəlaqələri

mizdətəqdirəlayiqdir.Deputatla
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sindəparlamentlərinmühümroloy
nadığınıdedi.O,qonağınYaponiya
Azərbaycanparlamentlərarasıdost
luq liqasına rəhbərlik etdiyini vur
ğulayaraq, liqanın bütün üzvlərini
ölkəmizəsəfərədəvətetdi,ocümlə
dənYaponiyaparlamentininhəriki
palatasının sədrini Bakıda görmək
dənməmnunolacağınısöylədi.
SpikergörüşdəDağlıqQarabağ

problemindənsözaçaraq,münaqi
şənin həllində beynəlxalq birliyin
qətiyyət göstərməsinin vacibliyini
vurğuladı. Qeyd edildi ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasında Yaponiya
kimi dövlətlərin təmsil olunması
regional münaqişələrin həllinə öz
müsbəttəsirinigöstərərdi.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğınıbildirənAkiraAmariAzərbay
canailkdəfə11iləvvəlsəfəretdi
yini, bumüddət ərzində  Bakının
tanınmazdərəcədədəyişdiyinixü
susivurğuladı.Bildirildiki,Yapo
niya Azərbaycanla təkcə neftqaz
sahələrindədeyil,qeyrineftsekto
rundadaəməkdaşlığıgenişləndir
məkniyyətindədir.
QonaqYaponiyaparlamentində

Azərbaycanla dostluq liqasının
rəhbərikimiparlamentlərarasıəla
qələrininkişafınaböyükönəmver
diyini dedi. O, Dağlıq Qarabağ
problemiiləəlaqədarmünaqişənin
aradan qaldırılması üçün beynəl
xalqhüquqnormalarıçərçivəsində
Minsk qrupu tərəfindən səylərin
artırılmasınınzəruriliyinisöylədi.

Oktyabrın 19da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə
fərdəolanGürcüstanınBaşnaziri
nin müavini, Xarici İşlər naziri
GiorgiKvirikaşviliniqəbuletdi.
Sədrqonağısalamlayaraqbildir

diki,AzərbaycanGürcüstanmüna
sibətlərininqədimtarixiköklərivar
dır və ölkələrimizmüstəqillik əldə
etdikdənsonraəlaqələrimizstrateji
tərəfdaşlıqxarakterialmışdır.

Bugünədək ölkələrimiz arasında
107 sənəd imzalanmışdır. İqtisadi
sahədəki əməkdaşlığımız, irimiq
yaslı layihələrin həyata keçirilmə
sindəki birgə fəaliyyətimiz həqiqə
təntəqdirəlayiqdir.BizGürcüstanla
həyatınmüxtəlifsahələrində,ocüm
lədən parlamentlər səviyyəsində
gələcəkdə də əlaqələrimizi inkişaf
etdirməkniyyətindəyik.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğını bildirən Giorgi Kvirikaşvili
ölkəmizəsəfərindənvəburadake
çirdiyi görüşlərdən məmnun qal
dığınıbildirdi.Qeydedildiki,tari
xən möhkəm təməllər üzərində
qurulmuşəlaqələrimiz günbəgün
inkişafetməkdədir.

Oktyabrın 6da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyə Res
publikası Baş Qərargah rəisi, ordu
generalıHulusiAkarınbaşçılıqetdi
yinümayəndəheyətiniqəbuletdi.
Sədrqonaqları salamlayaraqbil

dirdi ki, əsrlər boyu azərbaycanlı
larla türklər  birbirinə dayaq ol
muşlar. AzərbaycanTürkiyə dost
luğusarsılmazvəəbədidir.Təqdirə
layiqhaldırki,bizbütünməsələləri
məhz dostluq şəraitində müzakirə
edirik.Xalqlarımızınbirbirinəolan
duyğuları və qarşılıqlı dəstəyi gü
nün reallığıdır. Bu dəstək, demək
olarki,bütünməsələlərdəhissolu

nurvəregionalproblemlərinhəllinə
dəözmüsbəttəsirinigöstərir.
Spikerəlaqələrimizindahadadə

rinləşməsində dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərlərinin və mütəmadi
görüşlərininrolunuxüsusivurğula
dı.Qeydedildiki,bugünədəkölkə
lərimizarasında200dənartıqsənəd
imzalanmış,27siüzərindəisəişda
vametdirilir.
Sədr AzərbaycanTürkiyə birgə

hərbi təlimlərinin keçirilməsinin
əhəmiyyətli olduğunu söylədi. Bil
dirildi ki, bu sahədə əməkdaşlıq
bölgədə tarazlığın qorunmasına və
əminamanlığın yaranmasına xid
mətedir.
Görüşdə spiker iqtisadi sahədə

dəböyüknailiyyətlərəldəedildiyi
nədiqqətçəkdi.Bildirildiki,bugün
Azərbaycanda 2400dən çoxTürki
yə şirkəti,  qardaş ölkədə isə 1300
dənartıqAzərbaycanşirkətifəaliy
yətgöstərir.Qarşılıqlısərmayələrin
miqdarımilyarddollarlarlaölçülür.
Biz  gələcəkdə bu göstəricini daha
daartırmaqniyyətindəyik.
Türkiyə Respublikası Baş Qərar

gahrəisi,ordugeneralıHulusiAkar
TürkiyəAzərbaycan əlaqələrinin 
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yük
səlməsininxalqlarımızınümumimə
nafelərinəxidmətetdiyinivurğuladı.
Bildirildiki, birgəhərbi təlimlərvə
busahədəəməkdaşlığındavametdi
rilməsiregiondakımürəkkəbproses
lərfonundagününtələbidir.

RƏSMİ XRONİKA

Sədrdövlətlərarasımünasibətlə
rimizin inkişafında ölkə başçıları
nınqarşılıqlısəfərlərininvəmütə
madi görüşlərinin əhəmiyyətli rol
oynadığınadiqqətçəkdi.
Spikerparlamentlər səviyyəsin

də münasibətlərimizin bundan
sonra da yüksələn xətlə inkişaf
edəcəyinəəminliyinisöylədi.
Söhbətdə Türkiyə sərhədində

Rusiyaya məxsus təyyarənin vu
rulması ilə əlaqədar məsələyə to
xunan Sədr bu problemin tezliklə
həllinəinamınıifadəetdi.Bildirildi
ki,həmRusiya,həmdəTürkiyəilə
dostluqvəmöhkəməlaqələrəma
likAzərbaycanbu ikiölkəarasın
dakıgərginliyinqısazamandaara
danqalxmasındamaraqlıdır.
Mövlud Çavuşoğlu ölkəsinin

Xarici İşlərnaziri kimi ilk səfərini
Azərbaycana etməsindən qürur
duyduğunu söylədi. Bildirildi ki,
Türkiyə həmişəAzərbaycanı özü
nədostvəqardaşölkəbilmiş,bun
dansonradabeləolacaqdır.
Qonaq noyabrın 1dəAzərbay

canda keçirilmiş parlament seçki
lərindəYeniAzərbaycanPartiyası
nınuğurqazanmasıvəcənabOq
tayƏsədovunyenidənparlamentə
Sədrseçilməsimünasibətiləözxoş
arzularını çatdırdı. Bildirildi ki,
Türkiyə Böyük Millət Məclisi ilə
Azərbaycanparlamentiarasındakı
əlaqələrhəmişəyüksək səviyyədə
olmuşdur.
Söhbətdəparlamentlərarası əla

qələringələcəkinkişafperspektiv
ləri,bölgədəkiictimaisiyasivəziy
yət,regionalmünaqişələrinaradan
qaldırılması, terrorizmə qarşımü
barizəvədigərməsələlərətrafında
fikirmübadiləsiaparıldı.

Oktyabrın 29da Milli Məclisin

SədriOqtayƏsədovölkəmizdəke
çiriləcəkseçkilərimüşahidəetmək
üçün Azərbaycanda səfərdə olan
Avstraliya İttifaqı Parlamentinin
nümayəndəheyətiniqəbuletdi.
Sədrqonaqları səmimisalamla

yaraqbildirdiki,ölkəmizAvstrali
ya ilə münasibətləri inkişaf etdir
məkdə maraqlıdır. Əməkdaşlığı
genişləndirməküçünpotensialim
kanlarmövcuddur.
Spiker Avstraliya nümayəndə

heyətinin bu səfərini müsbət də
yərləndirərək, parlamentlər səviy
yəsində əlaqələrimizin bundan
sonradainkişafedəcəyinəinamını
bildirdi.
Sədr iqtisadi sahədə də əmək

daşlığımızı dərinləşdirmək üçün
geniş imkanlarolduğunudedi.O,
Avstraliya şirkətlərinin Azərbay
canda fəaliyyətini təqdir etdi. Bil
dirildiki,IAvropaOyunlarıərəfə
sində infrastruktur layihələrinin
reallaşmasındavəTANAPqaz la
yihəsi çərçivəsində işlərin görül
məsindəAvstraliya şirkətləri təm
sil olunmuşlar. Spiker Azərbay
canda əlverişli investisiya mühiti
olduğunu qeyd edərək, bu gün
müstəqilAzərbaycanınhəmdəin
vestisiyayatırandövlətəçevrildiyi
nisöylədi.Bildirildiki,Avstraliya
nın qiymətli kağızlar bazarına
Azərbaycantərəfindən600milyon
Avstraliya dolları həcmində sər
mayəqoyulmuşdur.
LukeSimpkinssəfərçərçivəsin

dəkeçirdiyigörüşlərdənməmnun
qaldıqlarını söylədi. Qeyd edildi
ki,AvstraliyaQafqazınbubölgəsi
iləəlaqələrininkişafınaböyükma
raq göstərir. Səfərdə məqsəd no
yabrın 1də keçiriləcək parlament
seçkilərini müşahidə etmək və
AzərbaycanhəqiqətləriniAvstrali
ya ictimaiyyətinə çatdırmaqdan
ibarətdir.

Oktyabrın 27də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Yaponiyanın
İqtisadiDirçəliş,SosialMüdafiəvə
VergilərinÜmumiİslahatıüzrəna
ziri, İqtisadi və Maliyyə Siyasəti
üzrə Dövlət naziri, Azərbaycanla
parlamentlərarasıdostluqliqasının
sədriAkiraAmarininbaşçılıqetdi
yinümayəndəheyətiniqəbuletdi.
SədrqonağısalamlayaraqAzər

baycanla Yaponiyanın dost və tə
rəfdaş ölkələr olduğunu vurğula
dı.Qeydedildiki, azərbaycanlıla
rınYaponiya dövlətinə və xalqına
böyükrəğbətivardır.Əlaqələrimi
zin inkişafında yüksək səviyyəli
nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı
səfərləriəhəmiyyətliroloynayır.
Bugünədəkölkələrimizarasında

26 sənəd imzalanmış, 23 sənəd isə
baxılmaq üzrədir. Ümid edirik ki,
gələcəkdə bu rəqəm artaraq, ikitə
rəflimünasibətlərimizindahadaya
naqlıhüquqibazasınıyaratmışola
caqdır.
Siyasi əlaqələrimizin yüksək sə

viyyədəolması iqtisadimünasibət
lərimizədəözmüsbəttəsirinigöstə
rir.Ötənilölkələrimizarasındatica
rətdövriyyəsi240milyonABŞdol
larıhəcmindəolmuşdur.Cariilin8
ayıərzindəisəburəqəm370milyo
nukeçmişdir.AzərbaycandaYapo
niya şirkətləri müvəffəqiyyətlə
fəaliyyətgöstərirlər.
SədrAzərbaycanınTRASEKAla

yihəsiçərçivəsindəQədimİpəkYo
lununbərpasındafəaliştiraketdiyi
nədiqqətçəkərək,BakıTbilisiQars
dəmiryolu xəttinin əhəmiyyətini
vurğuladı. Ölkəmizin TANAP və
TAPkimi qaz layihələrinin reallaş
masınahazırlaşdığınıqeydetdi.
Söhbətdə spiker dövlətlərarası

münasibətlərindahadadərinləşmə
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sindəparlamentlərinmühümroloy
nadığınıdedi.O,qonağınYaponiya
Azərbaycanparlamentlərarasıdost
luq liqasına rəhbərlik etdiyini vur
ğulayaraq, liqanın bütün üzvlərini
ölkəmizəsəfərədəvətetdi,ocümlə
dənYaponiyaparlamentininhəriki
palatasının sədrini Bakıda görmək
dənməmnunolacağınısöylədi.
SpikergörüşdəDağlıqQarabağ

problemindənsözaçaraq,münaqi
şənin həllində beynəlxalq birliyin
qətiyyət göstərməsinin vacibliyini
vurğuladı. Qeyd edildi ki, BMT
Təhlükəsizlik Şurasında Yaponiya
kimi dövlətlərin təmsil olunması
regional münaqişələrin həllinə öz
müsbəttəsirinigöstərərdi.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğınıbildirənAkiraAmariAzərbay
canailkdəfə11iləvvəlsəfəretdi
yini, bumüddət ərzində  Bakının
tanınmazdərəcədədəyişdiyinixü
susivurğuladı.Bildirildiki,Yapo
niya Azərbaycanla təkcə neftqaz
sahələrindədeyil,qeyrineftsekto
rundadaəməkdaşlığıgenişləndir
məkniyyətindədir.
QonaqYaponiyaparlamentində

Azərbaycanla dostluq liqasının
rəhbərikimiparlamentlərarasıəla
qələrininkişafınaböyükönəmver
diyini dedi. O, Dağlıq Qarabağ
problemiiləəlaqədarmünaqişənin
aradan qaldırılması üçün beynəl
xalqhüquqnormalarıçərçivəsində
Minsk qrupu tərəfindən səylərin
artırılmasınınzəruriliyinisöylədi.

Oktyabrın 19da Milli Məclisin
SədriOqtayƏsədovölkəmizdəsə
fərdəolanGürcüstanınBaşnaziri
nin müavini, Xarici İşlər naziri
GiorgiKvirikaşviliniqəbuletdi.
Sədrqonağısalamlayaraqbildir

diki,AzərbaycanGürcüstanmüna
sibətlərininqədimtarixiköklərivar
dır və ölkələrimizmüstəqillik əldə
etdikdənsonraəlaqələrimizstrateji
tərəfdaşlıqxarakterialmışdır.

Bugünədək ölkələrimiz arasında
107 sənəd imzalanmışdır. İqtisadi
sahədəki əməkdaşlığımız, irimiq
yaslı layihələrin həyata keçirilmə
sindəki birgə fəaliyyətimiz həqiqə
təntəqdirəlayiqdir.BizGürcüstanla
həyatınmüxtəlifsahələrində,ocüm
lədən parlamentlər səviyyəsində
gələcəkdə də əlaqələrimizi inkişaf
etdirməkniyyətindəyik.
Səmimiqəbulüçünminnətdarlı

ğını bildirən Giorgi Kvirikaşvili
ölkəmizəsəfərindənvəburadake
çirdiyi görüşlərdən məmnun qal
dığınıbildirdi.Qeydedildiki,tari
xən möhkəm təməllər üzərində
qurulmuşəlaqələrimiz günbəgün
inkişafetməkdədir.

Oktyabrın 6da Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Türkiyə Res
publikası Baş Qərargah rəisi, ordu
generalıHulusiAkarınbaşçılıqetdi
yinümayəndəheyətiniqəbuletdi.
Sədrqonaqları salamlayaraqbil

dirdi ki, əsrlər boyu azərbaycanlı
larla türklər  birbirinə dayaq ol
muşlar. AzərbaycanTürkiyə dost
luğusarsılmazvəəbədidir.Təqdirə
layiqhaldırki,bizbütünməsələləri
məhz dostluq şəraitində müzakirə
edirik.Xalqlarımızınbirbirinəolan
duyğuları və qarşılıqlı dəstəyi gü
nün reallığıdır. Bu dəstək, demək
olarki,bütünməsələlərdəhissolu

nurvəregionalproblemlərinhəllinə
dəözmüsbəttəsirinigöstərir.
Spikerəlaqələrimizindahadadə

rinləşməsində dövlət başçılarının
qarşılıqlı səfərlərinin və mütəmadi
görüşlərininrolunuxüsusivurğula
dı.Qeydedildiki,bugünədəkölkə
lərimizarasında200dənartıqsənəd
imzalanmış,27siüzərindəisəişda
vametdirilir.
Sədr AzərbaycanTürkiyə birgə

hərbi təlimlərinin keçirilməsinin
əhəmiyyətli olduğunu söylədi. Bil
dirildi ki, bu sahədə əməkdaşlıq
bölgədə tarazlığın qorunmasına və
əminamanlığın yaranmasına xid
mətedir.
Görüşdə spiker iqtisadi sahədə

dəböyüknailiyyətlərəldəedildiyi
nədiqqətçəkdi.Bildirildiki,bugün
Azərbaycanda 2400dən çoxTürki
yə şirkəti,  qardaş ölkədə isə 1300
dənartıqAzərbaycanşirkətifəaliy
yətgöstərir.Qarşılıqlısərmayələrin
miqdarımilyarddollarlarlaölçülür.
Biz  gələcəkdə bu göstəricini daha
daartırmaqniyyətindəyik.
Türkiyə Respublikası Baş Qərar

gahrəisi,ordugeneralıHulusiAkar
TürkiyəAzərbaycan əlaqələrinin 
strateji tərəfdaşlıq səviyyəsinə yük
səlməsininxalqlarımızınümumimə
nafelərinəxidmətetdiyinivurğuladı.
Bildirildiki, birgəhərbi təlimlərvə
busahədəəməkdaşlığındavametdi
rilməsiregiondakımürəkkəbproses
lərfonundagününtələbidir.

RƏSMİ XRONİKA

Sədrdövlətlərarasımünasibətlə
rimizin inkişafında ölkə başçıları
nınqarşılıqlısəfərlərininvəmütə
madi görüşlərinin əhəmiyyətli rol
oynadığınadiqqətçəkdi.
Spikerparlamentlər səviyyəsin

də münasibətlərimizin bundan
sonra da yüksələn xətlə inkişaf
edəcəyinəəminliyinisöylədi.
Söhbətdə Türkiyə sərhədində

Rusiyaya məxsus təyyarənin vu
rulması ilə əlaqədar məsələyə to
xunan Sədr bu problemin tezliklə
həllinəinamınıifadəetdi.Bildirildi
ki,həmRusiya,həmdəTürkiyəilə
dostluqvəmöhkəməlaqələrəma
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Oktyabrın 29da Milli Məclisin
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Avstraliya dolları həcmində sər
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ya ictimaiyyətinə çatdırmaqdan
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Oktyabrın 27də Milli Məclisin
Sədri Oqtay Əsədov Yaponiyanın
İqtisadiDirçəliş,SosialMüdafiəvə
VergilərinÜmumiİslahatıüzrəna
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nümayəndə heyətlərinin qarşılıqlı
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26 sənəd imzalanmış, 23 sənəd isə
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rəflimünasibətlərimizindahadaya
naqlıhüquqibazasınıyaratmışola
caqdır.
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viyyədəolması iqtisadimünasibət
lərimizədəözmüsbəttəsirinigöstə
rir.Ötənilölkələrimizarasındatica
rətdövriyyəsi240milyonABŞdol
larıhəcmindəolmuşdur.Cariilin8
ayıərzindəisəburəqəm370milyo
nukeçmişdir.AzərbaycandaYapo
niya şirkətləri müvəffəqiyyətlə
fəaliyyətgöstərirlər.
SədrAzərbaycanınTRASEKAla

yihəsiçərçivəsindəQədimİpəkYo
lununbərpasındafəaliştiraketdiyi
nədiqqətçəkərək,BakıTbilisiQars
dəmiryolu xəttinin əhəmiyyətini
vurğuladı. Ölkəmizin TANAP və
TAPkimi qaz layihələrinin reallaş
masınahazırlaşdığınıqeydetdi.
Söhbətdə spiker dövlətlərarası

münasibətlərindahadadərinləşmə
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qurularaqinkişafetdirilməsinəxid
mətetmişdir.
Məlumolduğukimi,məhzAzər

baycan tarixinin həminməsuliyyətli
dövründə  1992ci ildə o zamankı
iqtidardövründəAzərbaycanElmlər
Akademiyası ləğvedilməktəhlükəsi
iləüzləşmişdi.Bumənada1993cüil
sentyabrın21dəAzərbaycanElmlər
Akademiyasındaölkəmizinziyalıları
iləkeçirdiyitarixigörüşündəHeydər
Əliyevin bəyan etdiyi qəti mövqe
ElmlərAkademiyasınınxilasedilmə
sində,qorunubsaxlanmasındahəlle
dici rol oynamışdır: “Mənə sədalar
gəlirki,ElmlərAkademiyasını,insti
tutlarıdağıtmaqistəyirlər,elmocaq
larınabiganəmünasibətvar.Bizbun
larınhamısınasonqoyacağıq.Hansı
iqtisadiyyatolursaolsun,elminkişaf
etməlidir.ElmlərAkademiyasıAzər
baycanxalqınıntarixinailiyyətidir”.
HeydərƏliyevin2003cüilyanva

rın4dəimzaladığı“AzərbaycanMil
li Elmlər Akademiyasının statusu

haqqında” Fərmanda ifadə olunan
formatXXIəsrinmüasirtiplivəmöh
kəm əsaslara malik akademiyasının
nümunəsidir. Fərmana əsasən post
sovet məkanındakı akademiyalar
arasında ilkdəfəolaraqAzərbaycan
MilliElmlərAkademiyası“alidövlət
elmitəşkilatı”statusuqazanmışdır.
MüstəqillikdövründəAzərbaycan

Respublikasında cəmiyyət həyatının
bütünsahələrindəolduğukimi,elm
üzrədədövlətsiyasətiyaradıcışəkil
də davam etdirilmişdir. Zamanın
meydanaçıxardığıçağırışlarauyğun
olaraqyenihədəflərinmüəyyənedil
məsivəhəyatakeçirilməsiölkəmizdə
bütövlükdə elmin, o cümlədən də
Elmlər Akademiyasının inkişafında
müasirmərhələniformalaşdırmışdır.
AzərbaycanRespublikasınınPre

zidenti İlham Əliyevin apardığı
məqsədyönlüelmsiyasətielmiənə
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”, “elmiintellektual poten
sialınmilli sərvət kimi formalaşdı
rılmasında,elminstratejiistiqamət
lərinin müəyyənləşdirilməsi və ...
yüksək ixtisaslı kadrların hazırlan
masında...müstəsnaroluolan”əsas
elmiqurumkimixüsusiəhəmiyyət
verilir.
Azərbaycan Milli Elmlər Akade

miyasına Prezident İlham Əliyevin
baxışındaelminölkəninsosialiqtisa
ditərəqqisindəvəxalqınmədənimə
nəvitəkamülündədahayaxındaniş
tirakınıntəminedilməsiəsasprinsip
kimiqəbuledilir.Bu,realolaraqelmə
münasibətdə XXI əsrin, ən çox isə
Azərbaycanınmüstəqillikdövrüreal
lıqlarınınirəlisürdüyüçağırışdır.Bu
isə o deməkdir ki, “ali dövlət elmi
təşkilatı”səviyyəsinəqaldırılmışaka
demiya mənsub olduğu xalqın və

AMEA-70

Azərbaycan xalqının Ümummilli
lideri Heydər Əliyev fəaliyyətinin
bütündövrlərindəölkənininkişafın
daelmamilinə,ziyalıamilinədövlət
siyasətininanamüddəalarıkimiyük
sək dəyər vermiş, bu istiqamətdəki
inkişafıcəmiyyətindiqqətmərkəzinə
çəkmişdir.UluöndərAzərbaycanda
elmininkişafınıdövlətsiyasətisəviy
yəsinəqaldıranvəhəminsiyasətiar
dıcılolaraqqətiyyətləhəyatakeçirən

görkəmli dövlət xadimi olmuşdur.
Məhzbu zəmindəXXəsrin 7080ci
illərindəvədövlətmüstəqilliyidöv
rününbaşlanğıcmərhələsindəAzər
baycancəmiyyətizamanınmeydana
çıxardığımaneələri aşa bilmiş, çətin
prosesləriadlayaraqirəliyədoğruin
kişafetmişdir.
AzərbaycanElmlərAkademiyası

daXXəsrdəözününənyüksəkinki
şafmərhələsinəgörkəmlidövlətxa

dimi Heydər Əliyevin Azərbaycan
Respublikasına rəhbərlik etdiyi
dövrdə çatmışdır.Müstəqillik döv
rünün başlanğıc illərində də Ulu
öndərAzərbaycancəmiyyətindəzi
yalıfaktorunuyenidənönmövqeyə
çəkmişdir.HeydərƏliyevinbuisti
qamətdəatdığıaddımlarilknövbə
dəölkəmizdəziyalımühitininqoru
nubsaxlanılmasınavəmöhkəmlən
dirilməsinə, cəmiyyətin yenidən

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan 

Milli Elmlər Akademiyasının  
vitse-prezidenti, akademik 

Elmhəmişədövrün,zamanınböyükçağırış
larınınişığındainkişafetmiş,cəmiyyətin,
insanlığıngələcəyədoğruhərəkatınınönün
dəgetmişdir.Bu,tarixboyubütündövrlər
dəbeləolsada,XXəsrdənetibarənelmfak
toru,elmitexnikidüşüncənininkişafetdiril
məsiməsələsidahamühümamiləçevril
mişdir.Onagörədəsonyüzillikdədövlətlə
rininkişafstrategiyasındaelmədairmüd
dəalarönsırayaçəkilmiş,buistiqamətdə
dahaçoxtərəqqiedənölkələrdünyamiqya
sındaəsassözsahibinəçevrilmişlər.
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AMEAnın70illikyubileyindəcə
nabPrezidentinyenidövrdədavamlı
vədayanıqlıinkişafınelmiəsaslarüz
rəqurulmasıhaqqındakı fikirləriöl
kəmizinelmsiyasətininyeniçağırış
ların işığında cəmiyyət quruculuğu
nadoğruinkişafdadahaüstünmöv
qeyəçıxmasınışərtləndirir.İqtisadiy
yatınyenimodelininişlənibhazırlan
masındadövlətqurumlarıiləyanaşı,
alimlərindəfəaliştirakıtələbimüasir
inkişafınelmiəsaslarınınzəruriliyini
diqqətmərkəzinə çəkir. Dövlət rəh
bərinin əsas tələbi bundan ibarətdir
ki, düşünülmüş elmi əsaslar inkişaf
etməkdə olan ölkə iqtisadiyyatının
yüksəktemplərinitəminetməli,daxi
li resurslardan maksimum istifadə
ninimkanlarınıüzəçıxarmalı,iqtisa
diyyatın uzunömürlülüyünə şərait
yaratmalıdır. Bu, Azərbaycanın hu
manitarvəictimaielmlərinin,sosial
iqtisadisiyasətləməşğulolanelmsa
hələrininqarşısındaməsuliyyətlivə
zifələr qoyur. Biz artıq yaxşı başa
düşürükki,akademikelmgöstərilən
səviyyədə cəmiyyət quruculuğuna

xidmətetməküçünfundamentalya
naşmalarla yanaşı, praktik proqnoz
laşdırma üsullarına da diqqət yetir
məli,prosesləriizləməkləyox,inkişa
fın məsuliyyətli iştirakçısı olmaqla
irəlibaxmağıbacarmalıdır.Şəhərsal
mada yeni çağırışlara, sənayeləşmə
dəmüasirləşməvəmodernləşməba
xımından yeni hədəflərə, aqrar sek
tordaelmiyanaşmalara,müasir tex
nologiyaların tətbiqinə dair irəli sü
rüləntələblərölkəmizdə“işlərinelmi
əsaslarüzərindəqurulması”prinsipi
ninəhatədairəsiningenişliyinitəsəv
vüretməyəimkanverir.
Azərbaycan Respublikası Prezi

dentinin nitqində deyildiyi kimi, el
mimizyeni tariximərhələninhadisə
və proseslərinə “müasirlik, dinamik
inkişaf və texnologiyaların tətbiqi”
baxımındankompleks yanaşma isti
qamətindəinkişafetməlidir.
Azərbaycan Respublikasının Pre

zidenti İlham Əliyev Milli Elmlər
Akademiyasının70illikyubileyində
kinitqindəhumanitarvəictimaielm
sahələrinininkişafımızınmüasirtari

ximərhələsininçağırışlarınınəkssə
dasıolaraqyenihədəflərədoğrutək
milləşdirilməsi, müasirləşməsi tələ
bini irəli sürmüşdür. Bu baxımdan
Prezidentin yubileynitqi əslində el
minkeçilmişyolunun,böyükənənə
lərinin qiymətləndirilməsi zəminin
dəhəmdəyeniinkişafistiqamətləri
nin və daha mühüm vəzifələrin
müəyyən olunmasına işıq salır. Bu
gündemoqrafik vəziyyətin yenidən
öyrənilib dəyərləndirilməsi ideyası
nın ön mövqeyə çıxarılması geniş
mənada ölkəmizdə yeni həyatın,
müasirinkişafınsistemlişəkildəaraş
dırılıb proqnozlaşdırılmasını huma
nitarvəictimaielmlərqarşısındaçox
aktual bir vəzifə kimi qoyur. Ölkə
rəhbərininelmadamlarınamüraciət
edərək “biz indidən bütün bu de
moqrafikinkişafıəsasgötürərək,bü
tünistiqamətlərüzrəyenistrategiya
mızı buna uyğun şəkildə müəyyən
etməliyik” prinsipini diqqət mərkə
zinəçəkməsielmifikrinmüxtəlifisti
qamətlərini dərindən düşündürən
çağırışdır.Bubaxımdaniqtisadelmi,

AMEA-70

təmsil etdiyi ölkənin müasir inkişa
fındadahafəaliştiraketməlidir.
Ölkə başçısı Azərbaycan Milli

Elmlər Akademiyasındakı görüşlə
rində ardıcıl olaraq Azərbaycan cə
miyyətinin inkişafında elmin rolu
nun və iştirakının artırılmasını, ge
nişləndirilməsi vəzifələrinin həyata
keçirilməsinizərurişərtlərdənbiriki
mi irəli sürmüşdür.Prezident İlham
Əliyev2011ciilaprelin26daAMEA
nınümumiyığıncağındaiştirakedər
kənalimlərqarşısındakınitqindəel
minyenicəmiyyətquruculuğundakı
rolunadahaciddiəhəmiyyətverdiyi
ni bəyan edərək, “müasir dövlətin
qurulması elmin inkişafı olmadan
mümkündeyildir”,  qənaətində ol
duğunubildirmişdir.
Akademiyanın2005ciildekabrın

13dəkeçirilmiş60illikyubileyməra
simindəAzərbaycanRespublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevindərinməz

munlu nitqində elmin cəmiyyət qu
ruculuğunda, sosialiqtisadi inkişaf
dayaxındaniştirakınınzəruriliyiaşa
ğıdakı kimi qabarıq şəkildə ifadə
olunmuşdur:“Müxtəlifölkələrintari
xinə, keçmişinə, təcrübəsinə nəzər
salsaqgörürükki,ölkənininkişafını,
potensialını elmin inkişafımüəyyən
edir. Nə təbii ehtiyatlar, nə coğrafi
vəziyyət yox, məhz intellektual po
tensial,məhzelminsəviyyəsioölkə
lərintərəqqisinimüəyyənedirvəöl
kəniinkişafetmişölkəyəçevirir”.
Göründüyü kimi, Azərbaycan

Respublikasının Prezidenti İlham
Əliyevin elmin cəmiyyət quruculu
ğunda,ölkəmizindinamikinkişafın
da daha fəal, əsaslı şəkildə inkişafı
strategiyasıgenişlənməkdəvədərin
ləşməkdədavametməkdədir.Dövlət
başçısınınbumövqeyiölkəmizinelm
siyasətinin konseptual əsaslarından
birinə çevrilmişdir. İlham Əliyevin

2015ci il noyabrın 9da AMEAnın
70 illikyubileymərasimində səslən
dirdiyi aşağıdakı fikirlərdövlət rəh
bəri tərəfindən həmin istiqamətdə
aparılan davamlı siyasətin ümumi
ləşmişifadəsidir:“Mənçoxistəyirəm
ki,Azərbaycanalimlərigələcəkdədə
ölkəmizinhərtərəfliinkişafındadaha
fəal roloynasınlar.Çünkiölkəmizin
gələcəyielmipotensialınsəviyyəsiilə
bilavasitəbağlıdır....Bugünyenitex
nologiyalar əsridir. O ölkələr ki bu
texnologiyaların sahibidir, əlbəttə,
onlardünyamiqyasındaözmaraqla
rını daha böyük dərəcədə müdafiə
edəbilirlər.Azərbaycandaoölkələ
rin sırasında olmalıdır. Bu gün biz
çalışırıqki,həyatımızınmüxtəlifisti
qamətlərindəənmüasirtexnologiya
larAzərbaycanagətirilsin,tətbiqedil
sinvəbizimalimlərimizdəgələcəkdə
özişlərinibutexnologiyalarəsasında
dahasəmərəiləqurabilsinlər”.
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şəhərsalmamemarlıq, sosial fəlsəfə,
coğrafiya,inzibatihüquqitənzimlən
mə üzrə elm sahələrimiz proseslərə
yeni baxış bucağından baxmağa
borcludur.Eynizamanda,demoqra
fik inkişaf proseslərinin öyrənilməsi
öznövbəsindəelmdəmiqrasiyamə
sələlərinədəmüasirdövrüntələbləri
baxımından yenidən yanaşmanı tə
ləbedir.Azərbaycanınmiqrasiyasi
yasətinin uğurlu təcrübəsinin elmi
surətdətədqiqihəministiqamətdəki
davamlısiyasətininkişafınaöztöhfə
siniverəbilər.Heçşübhəsiz,demoq
rafik inkişaf vəmiqrasiya kimimü
hümistiqamətlərdəakademiyaelmi
gedişatıəhatəetməkvəproqnozlaş
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
eynizamanda,ictimaisifarişdir.Çün
kibu,bizimüçünnormalhəyattərzi
dir”. Müəyyən edilmiş bu model
multikulturalizməhəyattərziforma
tındandövlətsiyasətivəictimaisifa
rişsəviyyəsindəelmiyanaşmaları,bu
faktorubütünyönlərivəənənələriilə
birlikdəaraşdırıböyrənməyi,həmdə
müasir cəmiyyət üçün proqnozlar
təklif etməyi tələb edir. Xüsusən öl
kəmizdəmultikulturalizməköklüta
rixivəədəbimədəniənənələrzəmi
nində yanaşmaq əsasında baxış bu
problemə həsr edilmiş genişhəcmli
fundamental tədqiqatların yaradıl
masınımühümbirvəzifəkimiqarşı
ya qoyur. Eyni zamanda, məsələyə
qlobal və lokal miqyasda baxış hu
manitar və ictimai elm sahələrinin
probleməayrıayrılıqdadeyil,komp
leks şəkildə yanaşması zərurətini
meydanaçıxarır.Buməqamdakultu

rologiya ilə müasir fəlsəfənin, kom
parativizmləşərqşünaslığın,dilçiliklə
etnoqrafiyanın,tarixləfolklorşünaslı
ğın dialoqu elminəzəri düşüncədə
də multikultural mühitin formalaş
masınayolaçabilər.AzərbaycanMil
liElmlərAkademiyasındahumanitar
və ictimai elmlər sahəsində bu ba
xımdanböyükpotensialmövcuddur.
Qarşımızda duran əsas vəzifə ayrı
ayrıinstitutlardayarananhəminpo
tensialın imkanlarını əlaqələndir
məkdən, səyləri cəmləşdirməkdən
ibarətdir.Düşünürəmki,buyollabiz
Prezident İlhamƏliyevin “Azərbay
candamultikulturalizmintarixi,ənə
nələri, bugünkü reallıqlarıhaqqında
elmiəsaslandırmalarvədövlət siya
sətiəsasındahəmAzərbaycandilin
də, həmdə xarici dillərdə daha bö
yükelmiəsərləryaratmaq”çağırışı
naəməli işimizlə cavabverəbilərik.
Bubaxımdandünyadabaşverən,ya
şananciddigərginliklərinaradanqal
dırılmasında multikulturalizmin və
tolerantlığın Azərbaycan təcrübəsi
ninəsaslışəkildəöyrənilibyayılması
böyüktöhfəolar.
Azərbaycan dilinin saflığının qo

runubsaxlanılması,anadilimizinda
xiliimkanlarhesabınainkişafetdiril
məsi,xaricitəsirlərindilənüfuzunun
qarşısının alınması, dövlət dilinin
tədrisinin daha da yaxşılaşdırılması
kimi məsələlərdə dövlət siyasəti ilə
elminideallarıbirbirinitamamlayır.
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
qoymasıyalnızdilçiliyiəhatəetmək
lə kifayətlənməyib, ölkəmizdəmüs
təqil dövlətçilik təfəkkürünün daha
da dərinləşməsinə və möhkəmlən
məsinəxidmətedənstratejiməqsəd
ləridəözündəcəmləşdirir.

Haqlı olaraq deyildiyi kimi, qlo
ballaşmaşəraitindəelmmillimənəvi
dəyərlərin keşiyində dayanmaq və
zifələrini də həyata keçirməlidir.
Hətta yubiley mərasimində Azər
baycantariximəsələlərindənsözaçı
larkən yer adlarına diqqətin yönəl
dilməsidəsadəcətoponimikaməsə
ləsi olmayıb, daha çox ümummilli
mənafeləri, vətəndaşlıq mövqeyini
əks etdirən çağırışlar kimi səciyyə
ləndirilmişdir:“DağlıqQarabağəzəli
Azərbaycan torpağıdır. “Qarabağ”,
“Xankəndi” Azərbaycan sözləridir.
Mən dəfələrlə bildirmişəm ki, əgər
Xankəndininhərhansıbir tarixiadı
olsaydı,erməniləroadıbərpaedər
dilər.Onun“Stepanakert”adıbolşe
vikerməniquldurdəstəsininrəhbəri
StepanŞaumyanınşərəfinəqoyulub
dur.Yənibunubizhamımızbilirik,
ammadünyadabilməlidir.Həryer
dəbilməlidirlərki,bu,bizimtorpağı
mızdır,bizimhaqqımızvarotorpaq
dayaşamağa...ErmənilərDağlıqQa
rabağa və bəzi başqa yerlərə XIX
əsrdəİrandan,ŞərqiAnadoludankö
çürülmüşlər...Bütünbunlarıbizgə
rəkkitablarformasındadahadage
nişşəkildəyayaqvəbeləliklə,bütün
dünyayasübutedəkki,bu,bizimta
rixi,əzəlitorpağımızdır”deyədöv
lətbaşçısıbildirmişdir.
Problemin bu şəkildə qoyuluşu

tarixşünaslıq və dilçilik sahələri ilə
yanaşı, tarixi coğrafiya elminin də
yeniləşməsini, daha doğrusu, birtə
rəfliqaydadadeyil,tarixçivəcoğra
fiyaçı alimlərin birgə əməkdaşlığı
əsasındainkişafetdirilməsizərurəti
ni diktə edir. Çünki bütün hallarda
tarixçilər tərəfindən yazılan tarixi
coğrafiya tədqiqatlarında coğrafiya,
əksinə coğrafiyaşünasların hazırla
dıqları eyni tipli araşdırmalarda isə
tarixikinciplandadayanırvəproble
min tam mahiyyətinin açılmasında
çətinlikləryaranır.Bumənadamüs
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təqil Azərbaycan dövlətçiliyi baxı
mındantarixçilərinvəcoğrafiyaçıla
rınbirlikdəiştirakıiləAzərbaycanın
tarixicoğrafiyasınınyazılmasınacid
diehtiyacvardır.
Azərbaycan toponimiyasıvəono

mastikaməsələlərinindəyenidənhu
manitarelmlərinönmövqeyinəçıxa
rılmasıqarşımızdaduranəsasvəzifə
lərdəndir. Azərbaycan elmində, o
cümlədən Milli Elmlər Akademiya
sındabusahədəmövcudolanənənə
və təcrübə qeyd edilən istiqamətlər
üzrəyenielminəslinhazırlanmasına
cidditələbatıüzəçıxarır.Bizgələcək
dəMilliElmlərAkademiyasınınyeni
açılmış magistraturasında “Tarixi
coğrafiya”,“Toponimika”,“Onomas
tika”vəs.bukimiixtisaslarüzrədə
gənc mütəxəssislərin hazırlanmasını
təmin etməyə borcluyuq. Eyni za
manda,reklamhaqqındaqanunveri
ciliyimizədəyenidövrün çağırışları
əsasında elmi cəhətdənbirdahaba
xılmasına ehtiyac vardır. Hazırda
AMEAdaaparılanislahatlarvəmöv
cudpotensialbütünbunlarınhəyata
keçirilməsinəmünbitşəraityaradır.
Azərbaycan Respublikasının Pre

zidenti İlham Əliyevin ölkəmizin
müstəqillikdövrününtarixininyazıl

ması haqqındakı çağırışı humanitar
vəictimaielmləritəmsiledənalimlə
rin qarşısına məsuliyyətli vəzifələr
qoyur.ArtıqAMEAnın əksər elmi
tədqiqat institutlarında müstəqillik
dövrününinkişafyolunuöyrənənşö
bələr, bölmələr yaradılmış, sistemli
tədqiqatlara başlanılmışdır. Qarşı
mızda duran əsas vəzifə elmdə bü
tövlükdəAzərbaycanın dövlətmüs
təqilliyi hadisəsinə, keçilmiş yolun
dərslərinə,cəmiyyəthəyatınınbütün
istiqamətləriüzrəəldəolunmuşmü
hüm nəticələrə geniş miqyasda, də
rindənvəəsaslışəkildəyanaşmaların
təmin edilməsindən, qazanılmış
uğurların real mahiyyətinin açılıb
göstərilməsindənibarətdir.Müstəqil
likdövrüAzərbaycandövlətçiliyinin
inkişaf yolunun tədqiq edilib ümu
miləşdirilməsi alimlərimizin müstə
qil dövlətimiz və xalqımız qarşısın
dakı mənəvi borcunun ifadəsidir.
Müstəqillikdövrütariximizinyazılıb
nəşredilməsihəmdəgələcəknəsillə
rin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunmasısahəsindəəhəmiyyətlielmi
addımolacaqdır.
Ölkəmizinəsaselmimərkəziolan

MilliElmlərAkademiyasının fəaliy
yətinə, alimlərimizin əldə etdiyi

nailiyyətlərə dövlət başçısı tərəfin
dən yüksək qiymət verilmişdir:
“AzərbaycanMilliElmlərAkademi
yası ölkəmizin intellektual poten
sialının möhkəmləndirilməsinə çox
dəyərli töhfələrvermişdir.Kadrha
zırlığı işinə də dəyərli töhfələr ver
mişdir.BugündəAzərbaycanMilli
ElmlərAkademiyasıölkəmizinümu
miinkişafındafəalroloynayır,alim
lərözelmiaraşdırmalarınıapararaq
ölkəmizingələcəkinkişafdinamika
sınısürətləndirirlər.”Buyüksəketi
mad Milli Elmlər Akademiyasının
fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi ilə
yanaşı,həmdəölkəmizinelmadam
larınınqarşısındaduranməsulvəzi
fələridəəksetdirir.
İlhamƏliyevinMilli ElmlərAka

demiyasının 70 illik yubileyindəki
proqram xarakterli nitqi ölkəmizdə
müasir dövrün çağırışları əsasında
elminyenihədəflərədoğrudahada
inkişaf etdirilməsi istiqamətində ge
nişüfüqləraçır.Azərbaycanalimləri,
ziyalılar, Milli Elmlər Akademiyası
nın çoxminli kollektivi ölkə rəhbəri
ninsiyasətinivəyorulmazfəaliyyəti
ni ürəkdən dəstəkləyir, yüksək eti
mada əməli işləri ilə cavab verməyi
özlərininşərəfliborcuhesabedirlər.
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şəhərsalmamemarlıq, sosial fəlsəfə,
coğrafiya,inzibatihüquqitənzimlən
mə üzrə elm sahələrimiz proseslərə
yeni baxış bucağından baxmağa
borcludur.Eynizamanda,demoqra
fik inkişaf proseslərinin öyrənilməsi
öznövbəsindəelmdəmiqrasiyamə
sələlərinədəmüasirdövrüntələbləri
baxımından yenidən yanaşmanı tə
ləbedir.Azərbaycanınmiqrasiyasi
yasətinin uğurlu təcrübəsinin elmi
surətdətədqiqihəministiqamətdəki
davamlısiyasətininkişafınaöztöhfə
siniverəbilər.Heçşübhəsiz,demoq
rafik inkişaf vəmiqrasiya kimimü
hümistiqamətlərdəakademiyaelmi
gedişatıəhatəetməkvəproqnozlaş
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
eynizamanda,ictimaisifarişdir.Çün
kibu,bizimüçünnormalhəyattərzi
dir”. Müəyyən edilmiş bu model
multikulturalizməhəyattərziforma
tındandövlətsiyasətivəictimaisifa
rişsəviyyəsindəelmiyanaşmaları,bu
faktorubütünyönlərivəənənələriilə
birlikdəaraşdırıböyrənməyi,həmdə
müasir cəmiyyət üçün proqnozlar
təklif etməyi tələb edir. Xüsusən öl
kəmizdəmultikulturalizməköklüta
rixivəədəbimədəniənənələrzəmi
nində yanaşmaq əsasında baxış bu
problemə həsr edilmiş genişhəcmli
fundamental tədqiqatların yaradıl
masınımühümbirvəzifəkimiqarşı
ya qoyur. Eyni zamanda, məsələyə
qlobal və lokal miqyasda baxış hu
manitar və ictimai elm sahələrinin
probleməayrıayrılıqdadeyil,komp
leks şəkildə yanaşması zərurətini
meydanaçıxarır.Buməqamdakultu

rologiya ilə müasir fəlsəfənin, kom
parativizmləşərqşünaslığın,dilçiliklə
etnoqrafiyanın,tarixləfolklorşünaslı
ğın dialoqu elminəzəri düşüncədə
də multikultural mühitin formalaş
masınayolaçabilər.AzərbaycanMil
liElmlərAkademiyasındahumanitar
və ictimai elmlər sahəsində bu ba
xımdanböyükpotensialmövcuddur.
Qarşımızda duran əsas vəzifə ayrı
ayrıinstitutlardayarananhəminpo
tensialın imkanlarını əlaqələndir
məkdən, səyləri cəmləşdirməkdən
ibarətdir.Düşünürəmki,buyollabiz
Prezident İlhamƏliyevin “Azərbay
candamultikulturalizmintarixi,ənə
nələri, bugünkü reallıqlarıhaqqında
elmiəsaslandırmalarvədövlət siya
sətiəsasındahəmAzərbaycandilin
də, həmdə xarici dillərdə daha bö
yükelmiəsərləryaratmaq”çağırışı
naəməli işimizlə cavabverəbilərik.
Bubaxımdandünyadabaşverən,ya
şananciddigərginliklərinaradanqal
dırılmasında multikulturalizmin və
tolerantlığın Azərbaycan təcrübəsi
ninəsaslışəkildəöyrənilibyayılması
böyüktöhfəolar.
Azərbaycan dilinin saflığının qo

runubsaxlanılması,anadilimizinda
xiliimkanlarhesabınainkişafetdiril
məsi,xaricitəsirlərindilənüfuzunun
qarşısının alınması, dövlət dilinin
tədrisinin daha da yaxşılaşdırılması
kimi məsələlərdə dövlət siyasəti ilə
elminideallarıbirbirinitamamlayır.
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
qoymasıyalnızdilçiliyiəhatəetmək
lə kifayətlənməyib, ölkəmizdəmüs
təqil dövlətçilik təfəkkürünün daha
da dərinləşməsinə və möhkəmlən
məsinəxidmətedənstratejiməqsəd
ləridəözündəcəmləşdirir.

Haqlı olaraq deyildiyi kimi, qlo
ballaşmaşəraitindəelmmillimənəvi
dəyərlərin keşiyində dayanmaq və
zifələrini də həyata keçirməlidir.
Hətta yubiley mərasimində Azər
baycantariximəsələlərindənsözaçı
larkən yer adlarına diqqətin yönəl
dilməsidəsadəcətoponimikaməsə
ləsi olmayıb, daha çox ümummilli
mənafeləri, vətəndaşlıq mövqeyini
əks etdirən çağırışlar kimi səciyyə
ləndirilmişdir:“DağlıqQarabağəzəli
Azərbaycan torpağıdır. “Qarabağ”,
“Xankəndi” Azərbaycan sözləridir.
Mən dəfələrlə bildirmişəm ki, əgər
Xankəndininhərhansıbir tarixiadı
olsaydı,erməniləroadıbərpaedər
dilər.Onun“Stepanakert”adıbolşe
vikerməniquldurdəstəsininrəhbəri
StepanŞaumyanınşərəfinəqoyulub
dur.Yənibunubizhamımızbilirik,
ammadünyadabilməlidir.Həryer
dəbilməlidirlərki,bu,bizimtorpağı
mızdır,bizimhaqqımızvarotorpaq
dayaşamağa...ErmənilərDağlıqQa
rabağa və bəzi başqa yerlərə XIX
əsrdəİrandan,ŞərqiAnadoludankö
çürülmüşlər...Bütünbunlarıbizgə
rəkkitablarformasındadahadage
nişşəkildəyayaqvəbeləliklə,bütün
dünyayasübutedəkki,bu,bizimta
rixi,əzəlitorpağımızdır”deyədöv
lətbaşçısıbildirmişdir.
Problemin bu şəkildə qoyuluşu

tarixşünaslıq və dilçilik sahələri ilə
yanaşı, tarixi coğrafiya elminin də
yeniləşməsini, daha doğrusu, birtə
rəfliqaydadadeyil,tarixçivəcoğra
fiyaçı alimlərin birgə əməkdaşlığı
əsasındainkişafetdirilməsizərurəti
ni diktə edir. Çünki bütün hallarda
tarixçilər tərəfindən yazılan tarixi
coğrafiya tədqiqatlarında coğrafiya,
əksinə coğrafiyaşünasların hazırla
dıqları eyni tipli araşdırmalarda isə
tarixikinciplandadayanırvəproble
min tam mahiyyətinin açılmasında
çətinlikləryaranır.Bumənadamüs
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təqil Azərbaycan dövlətçiliyi baxı
mındantarixçilərinvəcoğrafiyaçıla
rınbirlikdəiştirakıiləAzərbaycanın
tarixicoğrafiyasınınyazılmasınacid
diehtiyacvardır.
Azərbaycan toponimiyasıvəono

mastikaməsələlərinindəyenidənhu
manitarelmlərinönmövqeyinəçıxa
rılmasıqarşımızdaduranəsasvəzifə
lərdəndir. Azərbaycan elmində, o
cümlədən Milli Elmlər Akademiya
sındabusahədəmövcudolanənənə
və təcrübə qeyd edilən istiqamətlər
üzrəyenielminəslinhazırlanmasına
cidditələbatıüzəçıxarır.Bizgələcək
dəMilliElmlərAkademiyasınınyeni
açılmış magistraturasında “Tarixi
coğrafiya”,“Toponimika”,“Onomas
tika”vəs.bukimiixtisaslarüzrədə
gənc mütəxəssislərin hazırlanmasını
təmin etməyə borcluyuq. Eyni za
manda,reklamhaqqındaqanunveri
ciliyimizədəyenidövrün çağırışları
əsasında elmi cəhətdənbirdahaba
xılmasına ehtiyac vardır. Hazırda
AMEAdaaparılanislahatlarvəmöv
cudpotensialbütünbunlarınhəyata
keçirilməsinəmünbitşəraityaradır.
Azərbaycan Respublikasının Pre

zidenti İlham Əliyevin ölkəmizin
müstəqillikdövrününtarixininyazıl

ması haqqındakı çağırışı humanitar
vəictimaielmləritəmsiledənalimlə
rin qarşısına məsuliyyətli vəzifələr
qoyur.ArtıqAMEAnın əksər elmi
tədqiqat institutlarında müstəqillik
dövrününinkişafyolunuöyrənənşö
bələr, bölmələr yaradılmış, sistemli
tədqiqatlara başlanılmışdır. Qarşı
mızda duran əsas vəzifə elmdə bü
tövlükdəAzərbaycanın dövlətmüs
təqilliyi hadisəsinə, keçilmiş yolun
dərslərinə,cəmiyyəthəyatınınbütün
istiqamətləriüzrəəldəolunmuşmü
hüm nəticələrə geniş miqyasda, də
rindənvəəsaslışəkildəyanaşmaların
təmin edilməsindən, qazanılmış
uğurların real mahiyyətinin açılıb
göstərilməsindənibarətdir.Müstəqil
likdövrüAzərbaycandövlətçiliyinin
inkişaf yolunun tədqiq edilib ümu
miləşdirilməsi alimlərimizin müstə
qil dövlətimiz və xalqımız qarşısın
dakı mənəvi borcunun ifadəsidir.
Müstəqillikdövrütariximizinyazılıb
nəşredilməsihəmdəgələcəknəsillə
rin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə
olunmasısahəsindəəhəmiyyətlielmi
addımolacaqdır.
Ölkəmizinəsaselmimərkəziolan

MilliElmlərAkademiyasının fəaliy
yətinə, alimlərimizin əldə etdiyi

nailiyyətlərə dövlət başçısı tərəfin
dən yüksək qiymət verilmişdir:
“AzərbaycanMilliElmlərAkademi
yası ölkəmizin intellektual poten
sialının möhkəmləndirilməsinə çox
dəyərli töhfələrvermişdir.Kadrha
zırlığı işinə də dəyərli töhfələr ver
mişdir.BugündəAzərbaycanMilli
ElmlərAkademiyasıölkəmizinümu
miinkişafındafəalroloynayır,alim
lərözelmiaraşdırmalarınıapararaq
ölkəmizingələcəkinkişafdinamika
sınısürətləndirirlər.”Buyüksəketi
mad Milli Elmlər Akademiyasının
fəaliyyətinin dəyərləndirilməsi ilə
yanaşı,həmdəölkəmizinelmadam
larınınqarşısındaduranməsulvəzi
fələridəəksetdirir.
İlhamƏliyevinMilli ElmlərAka

demiyasının 70 illik yubileyindəki
proqram xarakterli nitqi ölkəmizdə
müasir dövrün çağırışları əsasında
elminyenihədəflərədoğrudahada
inkişaf etdirilməsi istiqamətində ge
nişüfüqləraçır.Azərbaycanalimləri,
ziyalılar, Milli Elmlər Akademiyası
nın çoxminli kollektivi ölkə rəhbəri
ninsiyasətinivəyorulmazfəaliyyəti
ni ürəkdən dəstəkləyir, yüksək eti
mada əməli işləri ilə cavab verməyi
özlərininşərəfliborcuhesabedirlər.
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qamətində irimiqyaslı layihələr və zə
ruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Belə ki, dəmir yolunun əksər yararsız
vəziyyətdə olan vaqon və lokomotiv
parkınınyenilənməsiməqsədiləcariil
dəRusiyaFederasiyasından2900müx
təlif növlü yük vaqonun alınması nə
zərdətutulmuşdurvəartıqbunlardan
2296vaqonalınaraqrespublikayagəti
rilmişdir.Qazaxıstandan5ədədmüa
sirTE33Aseriyalımagistralteplovozu,
Gürcüstandan4ədədVL11M/6seriya
lı yeni elektrovoz və İsveçin istehsalı
olan1ədəd40tonluqSMWyükləyici
idxaledilmişdir,ilinsonunadəkLatvi
ya Respublikasından 10 ədəd əsaslı
bərpatəmirikeçmişTEM2seriyalıma
nevr teplovozunun alınması nəzərdə
tutulmuşdur.Sözügedəntədbirlərüzrə
işlərdavametdirilməkdədir.

BakıTbilisiQarsbeynəlxalqnəqliy
yatdəhlizimarşrutundayerləşənBakı
BöyükKəsiksahəsində600kmuzunlu
ğundabaşyollarınəsaslıtəmirilayihəsi
üzrəişlərəstartverilmiş,cariildətəkvə
cütistiqamətlərdə48kmdənartıqyol
əsaslıtəmirolunmuş,işlərdavametdi
rilməkdədir.Busahədə25kVluqdəyi
şən cərəyanlı dartı sisteminə keçid və
keçidlə əlaqədar işarəvermə və rabitə
sisteminin modernləşdirilməsi layihə
ləriüzrədəişlərdavametdirilir.
“AzərbaycanDəmirYolları”QSCilə

Fransanın “Alstom” şirkəti arasında
bağlanmışmüqaviləyəəsasənBakıBö
yükKəsik sahəsində istismarediləcək
50ədəd(ocümlədən40ədədyükvə10
ədədikisistemlisərnişin)yenidəyişən
cərəyanlı elektrovozların alınması nə
zərdətutulmuşdur.

Aparılan islahatlar dəmir yolunda
hərəkətintəhlükəsizliyinintəminolun
masına, iqtisadiyyatınvəəhalinin sər
nişinvəyükdaşımalarınaolantələbatı
nınödənilməsinə,digərnəqliyyatnöv
lərinə rəqabətliliyinin gücləndirilməsi
nəgenişimkanlaryaradacaqdır.

-Sonvaxtlarölkədəpoladmagist-
ralınınmodernləşdirilməsiistiqa-
mətində mühüm işlər görülür.
Ümumiyyətlə, dəmir yollarının
imkanlarının müasir dövrün tə-
ləbləri səviyyəsinə qaldırılması,
xüsusəndəsərnişinvağzallarında
vəqatarlarındaxidmətsəviyyəsi-
ninyüksəldilməsiiləbağlıhansı
tədbirlərhəyatakeçirilir?
Əhaliyəgöstərilənxidmətsəviyyə

sinin yaxşılaşdırılması, artan tələbatın

STRATEGİYA

Azərbaycan 
dəmir yollarının 
tranzit və logistika 
imkanları artırılır

Prezident İlham Əliyevin irəli sür
düyütəklifvəlayihələrərazılığınıifadə
edənÇinrəsmiləriAvropayadoğruən
qısa yolun Azərbaycandan keçməsini
nəzərəalaraqölkəmizimühümtranzit
daşımalarındaəsastərəfdaşlarındanbi
rikimidəyərləndirdilər.Təsadüfideyil
ki,səfərçərçivəsindəAzərbaycanlaÇin
arasında imzalanan və bu iki ölkənin
münasibətlərinin gələcək inkişafını
müəyyənedənbirsıramühümsənəd
lərarasındatranzitvəlogistikasahəsin
də əməkdaşlığa dair sazişlər xüsusi
önəm daşıyır. Bu sənədlərdən biri də
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid
Qurbanov və ÇininMilli Dəmir Yolu
AdministrasiyasınınrəhbəriLuDonfu
tərəfindənimzalanan“AzərbaycanDə
mirYolları”QapalıSəhmdarCəmiyyə

ti ilə Çin Xalq Respublikasının Milli
DəmirYoluAdministrasiyasıarasında
dəmiryolunəqliyyatısahəsindəəmək
daşlıqhaqqındaSaziş”dir.
Qeydedəkki, respublikanəqliyyat

sisteminin əsas sahələrindən biri olan
dəmir yolunun perspektiv inkişafı
AzərbaycanRespublikasıPrezidentiİl
ham Əliyevin daim diqqət mərkəzin
dədir. Xüsusən başa çatmaqda olan
2015ci il Azərbaycan dəmiryolçuları
üçün əlamətdarhadisələrlə zəngindir:
polad magistralın modernləşməsi, o
cümlədənenerjitəchizatınınsabitcərə
yandan dəyişən cərəyana keçilməsi,
işarəvermə və rabitə sisteminin
modernləşməsi, lokomotiv və vaqon
parklarının yenilənməsi, xüsusən də
BakıSumqayıtBakıdəmiryolununtə
mir olunaraq istifadəyə verilməsi, də

miryol vağzallarının müasir dövrün
tələblərisəviyyəsindəqurulmasıvəs.
Bütünbugörülən işlərvəqarşıda

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-
hamƏliyevdəmiryolununinki-
şafına, müasirləşdirilməsinə bö-
yükdiqqətləyanaşır.Cavidmüəl-
lim,hazırdadəmiryolundahəya-
takeçirilənislahatlarhansıpriori-
tetlərihədəfalıb?
Dövlətbaşçısınındaimdiqqətmər

kəzindəolanAzərbaycaniqtisadiyyatı
nınbütünsahələrindəolduğukimidə
miryolunəqliyyatınında inkişafı isti

“AzərbaycanıncoğrafimövqeyiölkəmizimallarınAvropadanAsiyaya,AsiyadanAvropa
yatranzitiüçünmərkəzəçevirir.Bizhazırdadəmiryollarınınmüasirləşdirilməsinə,Xəzər
regionundaənböyüklimanınyaradılmasınavəümidvaramki,gələnilfəaliyyətəbaşla
yacaqAzərbaycaniləAvropaarasındadəmiryoluəlaqəsinəsərmayəyatırırıq.BakıTbi
lisiQarsdəmiryolununtikintisiAsiyailəAvropanıbirləşdirəcək,tarixiİpəkYolunuqur
maqüçünçatışmayandəmiryoluəlaqəsiniyaradacaq.Bunəqliyyatmarşrutumalların
ÇindənAvropaya,AvropadanÇinəgətirilməsiüçünənqısayololacaq”.

PrezidentİlhamƏliyev

SonillərdəAzərbaycanRespublikasınıntranzitvəlogistikapoten
sialınınartırılmasıistiqamətindəmühümtədbirlərhəyatakeçirilir.
Avrasiyaməkanınınmühümlogistikmərkəzlərindənbirinəçevrilən
Azərbaycanhəmdəyenitəşəbbüslərinmüəllifidir.İpəkYoluüzərin
dəgenişiqtisadizolağınyaradılmasınınfəaldəstəkçisiolanrespub
likamızmüxtəlifistiqamətlərətranzitdaşımalarınınsəmərəlitəşki
linədəetibarlıtəminatverir.AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
ÇinXalqRespublikasınadövlətsəfəriçərçivəsindəkeçirdiyirəsmi
görüşlərinəsasmüzakirəmövzusudaməhzbuməsələidi.
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qamətində irimiqyaslı layihələr və zə
ruri tədbirlər həyata keçirilməkdədir.
Belə ki, dəmir yolunun əksər yararsız
vəziyyətdə olan vaqon və lokomotiv
parkınınyenilənməsiməqsədiləcariil
dəRusiyaFederasiyasından2900müx
təlif növlü yük vaqonun alınması nə
zərdətutulmuşdurvəartıqbunlardan
2296vaqonalınaraqrespublikayagəti
rilmişdir.Qazaxıstandan5ədədmüa
sirTE33Aseriyalımagistralteplovozu,
Gürcüstandan4ədədVL11M/6seriya
lı yeni elektrovoz və İsveçin istehsalı
olan1ədəd40tonluqSMWyükləyici
idxaledilmişdir,ilinsonunadəkLatvi
ya Respublikasından 10 ədəd əsaslı
bərpatəmirikeçmişTEM2seriyalıma
nevr teplovozunun alınması nəzərdə
tutulmuşdur.Sözügedəntədbirlərüzrə
işlərdavametdirilməkdədir.

BakıTbilisiQarsbeynəlxalqnəqliy
yatdəhlizimarşrutundayerləşənBakı
BöyükKəsiksahəsində600kmuzunlu
ğundabaşyollarınəsaslıtəmirilayihəsi
üzrəişlərəstartverilmiş,cariildətəkvə
cütistiqamətlərdə48kmdənartıqyol
əsaslıtəmirolunmuş,işlərdavametdi
rilməkdədir.Busahədə25kVluqdəyi
şən cərəyanlı dartı sisteminə keçid və
keçidlə əlaqədar işarəvermə və rabitə
sisteminin modernləşdirilməsi layihə
ləriüzrədəişlərdavametdirilir.
“AzərbaycanDəmirYolları”QSCilə

Fransanın “Alstom” şirkəti arasında
bağlanmışmüqaviləyəəsasənBakıBö
yükKəsik sahəsində istismarediləcək
50ədəd(ocümlədən40ədədyükvə10
ədədikisistemlisərnişin)yenidəyişən
cərəyanlı elektrovozların alınması nə
zərdətutulmuşdur.

Aparılan islahatlar dəmir yolunda
hərəkətintəhlükəsizliyinintəminolun
masına, iqtisadiyyatınvəəhalinin sər
nişinvəyükdaşımalarınaolantələbatı
nınödənilməsinə,digərnəqliyyatnöv
lərinə rəqabətliliyinin gücləndirilməsi
nəgenişimkanlaryaradacaqdır.

-Sonvaxtlarölkədəpoladmagist-
ralınınmodernləşdirilməsiistiqa-
mətində mühüm işlər görülür.
Ümumiyyətlə, dəmir yollarının
imkanlarının müasir dövrün tə-
ləbləri səviyyəsinə qaldırılması,
xüsusəndəsərnişinvağzallarında
vəqatarlarındaxidmətsəviyyəsi-
ninyüksəldilməsiiləbağlıhansı
tədbirlərhəyatakeçirilir?
Əhaliyəgöstərilənxidmətsəviyyə

sinin yaxşılaşdırılması, artan tələbatın

STRATEGİYA

Azərbaycan 
dəmir yollarının 
tranzit və logistika 
imkanları artırılır

Prezident İlham Əliyevin irəli sür
düyütəklifvəlayihələrərazılığınıifadə
edənÇinrəsmiləriAvropayadoğruən
qısa yolun Azərbaycandan keçməsini
nəzərəalaraqölkəmizimühümtranzit
daşımalarındaəsastərəfdaşlarındanbi
rikimidəyərləndirdilər.Təsadüfideyil
ki,səfərçərçivəsindəAzərbaycanlaÇin
arasında imzalanan və bu iki ölkənin
münasibətlərinin gələcək inkişafını
müəyyənedənbirsıramühümsənəd
lərarasındatranzitvəlogistikasahəsin
də əməkdaşlığa dair sazişlər xüsusi
önəm daşıyır. Bu sənədlərdən biri də
“Azərbaycan Dəmir Yolları” Qapalı
Səhmdar Cəmiyyətinin sədri Cavid
Qurbanov və ÇininMilli Dəmir Yolu
AdministrasiyasınınrəhbəriLuDonfu
tərəfindənimzalanan“AzərbaycanDə
mirYolları”QapalıSəhmdarCəmiyyə

ti ilə Çin Xalq Respublikasının Milli
DəmirYoluAdministrasiyasıarasında
dəmiryolunəqliyyatısahəsindəəmək
daşlıqhaqqındaSaziş”dir.
Qeydedəkki, respublikanəqliyyat

sisteminin əsas sahələrindən biri olan
dəmir yolunun perspektiv inkişafı
AzərbaycanRespublikasıPrezidentiİl
ham Əliyevin daim diqqət mərkəzin
dədir. Xüsusən başa çatmaqda olan
2015ci il Azərbaycan dəmiryolçuları
üçün əlamətdarhadisələrlə zəngindir:
polad magistralın modernləşməsi, o
cümlədənenerjitəchizatınınsabitcərə
yandan dəyişən cərəyana keçilməsi,
işarəvermə və rabitə sisteminin
modernləşməsi, lokomotiv və vaqon
parklarının yenilənməsi, xüsusən də
BakıSumqayıtBakıdəmiryolununtə
mir olunaraq istifadəyə verilməsi, də

miryol vağzallarının müasir dövrün
tələblərisəviyyəsindəqurulmasıvəs.
Bütünbugörülən işlərvəqarşıda

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-
hamƏliyevdəmiryolununinki-
şafına, müasirləşdirilməsinə bö-
yükdiqqətləyanaşır.Cavidmüəl-
lim,hazırdadəmiryolundahəya-
takeçirilənislahatlarhansıpriori-
tetlərihədəfalıb?
Dövlətbaşçısınındaimdiqqətmər

kəzindəolanAzərbaycaniqtisadiyyatı
nınbütünsahələrindəolduğukimidə
miryolunəqliyyatınında inkişafı isti

“AzərbaycanıncoğrafimövqeyiölkəmizimallarınAvropadanAsiyaya,AsiyadanAvropa
yatranzitiüçünmərkəzəçevirir.Bizhazırdadəmiryollarınınmüasirləşdirilməsinə,Xəzər
regionundaənböyüklimanınyaradılmasınavəümidvaramki,gələnilfəaliyyətəbaşla
yacaqAzərbaycaniləAvropaarasındadəmiryoluəlaqəsinəsərmayəyatırırıq.BakıTbi
lisiQarsdəmiryolununtikintisiAsiyailəAvropanıbirləşdirəcək,tarixiİpəkYolunuqur
maqüçünçatışmayandəmiryoluəlaqəsiniyaradacaq.Bunəqliyyatmarşrutumalların
ÇindənAvropaya,AvropadanÇinəgətirilməsiüçünənqısayololacaq”.

PrezidentİlhamƏliyev

SonillərdəAzərbaycanRespublikasınıntranzitvəlogistikapoten
sialınınartırılmasıistiqamətindəmühümtədbirlərhəyatakeçirilir.
Avrasiyaməkanınınmühümlogistikmərkəzlərindənbirinəçevrilən
Azərbaycanhəmdəyenitəşəbbüslərinmüəllifidir.İpəkYoluüzərin
dəgenişiqtisadizolağınyaradılmasınınfəaldəstəkçisiolanrespub
likamızmüxtəlifistiqamətlərətranzitdaşımalarınınsəmərəlitəşki
linədəetibarlıtəminatverir.AzərbaycanRespublikasıPrezidentinin
ÇinXalqRespublikasınadövlətsəfəriçərçivəsindəkeçirdiyirəsmi
görüşlərinəsasmüzakirəmövzusudaməhzbuməsələidi.



noyabr-dekabr  2015    4140     Milli Məclis

ləşdirir. ÇinQazaxıstanAzərbaycan
GürcüstanTürkiyə marşrutunun layi
həsi ilə bağlı Beynəlxalq Transxəzər
Nəqliyyat Marşrutunun İnkişafı üzrə
ƏlaqələndirməKomitəsininmütəmadi
olaraqçoxtərəfliiclaslarıkeçirilir.
Azərbaycan,Qazaxıstan,Gürcüstan,

Türkiyə,Çindəmiryollarıvədigərmü
vafiqqurumlarınbirgətəşəbbüsüiləilk
dəfə olaraq Beynəlxalq Transxəzər
NəqliyyatMarşrutu üzrə “ŞixeziDos
tıkAktauƏlət limanı” istiqamətində
(ümumiməsafə4768km,ocümlədən
4258kmdəmiryolu,510kmdənizmə
safəsi) “Nomand ekspress” ilk sınaq
konteyner qatarı 41 platforma vaqo
nundanibarətolmaqla,20tonluq(FEU)
82konteynerdaşınmışdır.Nəqlolunan
kaustik sodadan ibarət yükün həcmi
hərbir konteynerdə 21,6 tonolmaqla,
ümumilikdə 1771,2 ton təşkil edir. İlk
sınaq konteyner qatarı iyulun 28də
SincanUyğur Muxtar Rayonunun Şi
xezişəhərindənstartgötürərək,iyulun
31də Qazaxıstanın Aktau limanına,
avqustun 3də isə AzərbaycanaBakı
BeynəlxalqDənizTicarətLimanınaçat
mışdır.Sözügedənyük“XinjiangTian
yeGroupForeignTradeCo.,LTD”şir

kəti tərəfindən göndərilmiş və Azər
baycanın “Şəfəq1”MəhdudMəsuliy
yətliCəmiyyətitərəfindənqəbulolun
muşdur.
Əvvəlki zamanlarla müqayisədə

3538 gün müddətinə Azərbaycana
nəqlolunanyüklərrekordolaraq6gü
nəölkəmizəçatdırılmışdır.
AzərbaycanRespublikasınıntranzit

potensialınınartırılmasıistiqamətində
son illər həyata keçirilən irimiqyaslı
layihələr,ocümlədənBakıBeynəlxalq
DənizTicarətLimanı,BakıBöyükKə
siksahəsindədəmiryolununyenidən
qurulması, BakıTbilisiQars yeni də
mir yolu xəttinin inşası ölkəmizdən
keçən nəqliyyat dəhlizlərinə tranzit
yükaxınlarınıncəlbolunmasına,rəqa
bətqabiliyyətininartırılmasınavəeyni
zamanda hərəkətin təhlükəsizliyinin
təminedilməsinəgenişimkanlaryara
dacaqdır.
AzərbaycanRespublikasındadəmir

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

dirməişlərinintəminedilməsiməqsə
dilə Azərbaycan Respublikası Prezi
dentinincari ilin21oktyabr tarixində
655 nömrəli Fərmanı ilə Azərbaycan
RespublikasınınTranzitYükdaşımalar
üzrə Koordinasiya Şurası yaradılmış
dır.
Tranzit yüklərin daşınması sahə

sində çevik və şəffaf tarif siyasətinin
həyata keçirilməsi və bu tariflər üzrə
güzəştlərinmüəyyənedilməsi,yükda
şımalar üzrə daşıma qaydalarını və
şərtlərini daşıma prosesləri ilə əlaqə
dardigərməsələləriəksetdirənelekt
ron portalının yaradılmasıməsələləri
fərmandaözəksinitapmışdır.
Beynəlxalq Transxəzər Nəqliyyat

MarşrutuüzrəAsiyadanAvropayavə
əks istiqamətdədaşınanyüklərinCə
nubiQafqazərazisinəvəBakıTbilisi
Qars yeni dəmir yolu xəttinə istiqa
mətləndirilməsiAzərbaycanRespubli
kası iləüzvölkələrinarasındadəmir
yolu nəqliyyatı sahəsində əlaqələrin
vətranzitdaşımalarınındahadainki
şafına, respublikamıza valyuta axını
nıncəlbedilməsinə,nəzərdətutulmuş
perspektiv layihələrə investisiyaların
yatırılmasınaşəraityaradacaqdır.

STRATEGİYA

ödənilməsi, dəmir yolunun alternativ
nəqliyyat vasitəsi kimi daha cəlbedici
olması,şəhərinmövcudtıxacproblem
lərinin aradan qaldırılması məqsədilə
BakıSumqayıtBakıdəmiryoluxəttin
dəyenidənqurma işlərihəyatakeçiril
miş, sərnişinlərin daşınması üçün
marşrutüzrəmüasirelektrikqatarların
hərəkətitəşkiledilmişdir.
BakıSumqayıtBakıdəmiryoluxət

tinin yenidən qurulması layihəsi üzrə
1,36kmuzunluğundayenibirləşdirici
yolun, yoldəyişən qurğuların tikintisi,
yolunişarəverməqurğularıvəkontakt
xəttininquraşdırılmasıişləriyerinəye
tirilmişdir.Marşrutüzrə63kmuzunlu
ğundadəmiryoluəsaslıtəmiredilmiş
və 49 ədəd yoldəyişdirici yenilənmiş
dir.
BakıSərnişinVağzalında4ədəddə

mirbetonkonstruksiyalı 252muzun
luğunda olanmüasir sərnişin platfor
ması tikilmiş və istismara verilmişdir.
Eyni zamanda vağzal binasında yeni
dənqurmaişləriaparılır.SumqayıtSər
nişinVağzalınınyenibinasınınbünöv
rəsiqoyulmuş,sərnişinplatformasında
işlərbaşaçatdırılmışdır.
BakıSumqayıtBakı marşrutunda

sərnişin daşımalarının təşkili üçün İs
veçrənin “StadlerRailGroup” şirkəti
nin istehsalıolan5ədədmüasir4va
qonlu KİSS tipli ikimərtəbəli yüksək

komfortluelektrikqatarlarıalınaraqis
tismara buraxılmışdır. Bundan əlavə
sərnişinlərin daşınması üçün Latviya
istehsalı olan 4 vaqonlu GR2 tipli 4
elektrikqatarıdaalınmışdır.
Qeyd etmək istərdim ki, istismara

verilmiş3aymüddətindəbuistiqamət
dəartıq150minəyaxınsərnişinəxid
mətgöstərilmişdir.

-Prezident İlhamƏliyevin priori-
tet elan etdiyi Bakı-Tbilisi-Qars
layihəsininmövcud durumu ba-
rədəməlumatverərdiniz.
Azərbaycanınxüsusiönəmverdiyi

beynəlxalqlayihələrdənbiriolanBakı
TbilisiQarsdəmiryolubağlantısılayi
həsinin reallaşmasıməsələsiAzərbay
can, Gürcüstan, Türkiyə hökumətləri
və dəmir yolları rəhbərlərinin diqqət
mərkəzindədir.Bu,hərüçölkənin,eyni
zamanda, həmin nəqliyyat dəhlizinin
xidmətlərindən istifadə etmək mara
ğındaolanbaşqaölkələrindəsıxnəq
liyyat əlaqələri qurmasına böyük im
kanlaraçacaqdır.
BakıTbilisiQars yeni dəmir yolu

xətti layihəsi çərçivəsində Marabda
Türkiyə sərhədi (Kartsaxi) sahəsinin
MarabdaAxalkalakiərazisində tikinti,
reabilitasiyarekonstruksiya, Axalkala
kiTürkiyə sərhədi (Kartsaxi) ərazisin
dətikintiişləriaparılır.

MarabdaAxalkalaki ərazisində üç
mərhələdənibarətolanreabilitasiyare
konstruksiyavətikintiişləriəsasənba
şa çatdırılmış, Axalkalaki stansiyası
AxalkalakiKartsaxi sahəsi iləbirləşdi
rilmişdir. MarabdaAxalkalaki, Axal
kalakiKartsaxisahəsindəişçisınaqqa
tarlarınhərəkətitəminedilmişdir.
Qeyd etmək lazımdır ki, bu layihə

çərçivəsində Azərbaycan şirkətləri tə
rəfindənGürcüstanərazisindəaparılan
işlərəsasənbaşaçatdırılsada,Türkiyə
tərəfində75kmuzunluğundatikintisi
gedən dəmir yolu xəttinin də 2016cı
ilinsonunadəkbaşaçatdırılmasınəzər
dətutulmuşdur.

-BeynəlxalqTransxəzərNəqliyyat
Marşrutu üzrəAzərbaycanın po-
tensialındannədərəcədəistifadə
olunurvətranzitölkəkimidəmir
yolu ilə yükdaşımalarınhəcmini
artırmaq üçün hansı işlər görü-
lür?
 2013cü ildə “Qazaxıstan Dəmir

Yolları”nın təşəbbüsü ilə Beynəlxalq
TransxəzərNəqliyyatMarşrutununİn
kişafıüzrəƏlaqələndirməKomitəsiya
radılmışdır.KomitəAzərbaycan,Qaza
xıstan,Gürcüstan,TürkiyəvəÇinres
publikalarının nəqliyyat və logistika
şirkətlərini, o cümlədən Bakı, Aktau,
PotivəBatumilimanlarınıözündəbir
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həsi ilə bağlı Beynəlxalq Transxəzər
Nəqliyyat Marşrutunun İnkişafı üzrə
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Qars yeni dəmir yolu xəttinə istiqa
mətləndirilməsiAzərbaycanRespubli
kası iləüzvölkələrinarasındadəmir
yolu nəqliyyatı sahəsində əlaqələrin
vətranzitdaşımalarınındahadainki
şafına, respublikamıza valyuta axını
nıncəlbedilməsinə,nəzərdətutulmuş
perspektiv layihələrə investisiyaların
yatırılmasınaşəraityaradacaqdır.

STRATEGİYA
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genişləndirilməsinə, vergi yükü
nünazaldılmasına,vergiinzibatçı
lığınıntəkmilləşdirilməsinə,vergi
dənyayınmahalları iləmübarizə
ningücləndirilməsiyoluiləbüdcə
daxilolmalarınınartmasınaxidmət
edir.
VergiMəcəlləsinə edilmişdəyi

şikliklərsırasında ilkolaraq, fiziki
şəxslərin əməkhaqlarına verilən
güzəştlərinəhatədairəsiningeniş
ləndirilməsinigöstərməkistərdim.
Dəyişikliyə əsasən əsas iş yerində
aylıqgəliri2500manatadəkvəillik
gəliri30.000manatadəkolanfiziki
şəxslərin gəlirlərininmüvafiq ola
raq ölkəüzrə yaşayışminimumu
nun1və12mislinədəkolanhissə
sinəgəlirvergisindənvergigüzəş
tinin tətbiqi nəzərdə tutulur. Bu
vergigüzəştindənhəmdövlətsek
torunda,həmdəözəlsektordaça
lışan500mindənartıqinsanfayda
lanabiləcək.
Dəyişikliklərin mühüm bir qis

mi sadələşdirilmiş vergi ilə bağlı
dır.Xüsusiləqeydetmək istərdim
ki,ƏDVninməqsədləri üçün əri
zəvermə öhdəliyini yaradan vergi
tutulan əməliyyatların həcmi
120.000manatdan200.000manata

dək artırılıb. Məcburi ƏDV qey
diyyatına alınmaq öhdəliyi yara
dan həddin artırılması dövriyyəsi
200.000 manatadək olan şəxslərə
sadələşdirilmişvergitutmarejimin
də fəaliyyətlərini davam etdirmə
yə imkan verəcək ki, bu da vergi
inzibatçılığınınsadələşdirilməsiilə
yanaşı,həminvergiödəyicilərinin
vergi yükünün azaldılmasını tə
minedəcək.
Digərmühümməsələticarətvə

ictimai iaşə sektorunun vergiyə
cəlb edilməsindəki dəyişikliklərlə
bağlıdır.VergiMəcəlləsinəedilmiş
dəyişikliklərəəsasən, ticarətvəic
timaiiaşəfəaliyyətiiləməşğulolan
şəxslərə dövriyyəsindən asılı ol
mayaraqsadələşdirilmişvergiödə
yicisi olmaq hüququ verilir. Yəni
satışdövriyyəsi200.000manatdan
artıq olduğu halda belə məhz bu
ikisahədəçalışanvergiödəyiciləri
sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi
olabiləcəklər.Yalnızbuhalda,yə
ni ticarətvə ictimai iaşə fəaliyyəti
iləməşğulolanşəxslərinsatışdöv
riyyəsi200.000manatdanartıqol
duğu halda, əldə edilən ümumi
hasilatınhəcmindən ticarət fəaliy
yətiüzrə6%,ictimaiiaşəfəaliyyəti

üzrə8%dərəcə iləsadələşdirilmiş
vergitətbiqediləcək.Satışdövriy
yəsi 200.000 manatdan aşağı olan
bütündigərsahibkarlıqsubyektlə
ri, o cümlədən ticarət və ictimai
iaşəfəaliyyətiiləməşğulolanvergi
ödəyiciləriisəyenədəəvvəlkiqay
dada, yəniBakı şəhərində 4%,di
gər regionlarda isə 2% dərəcə ilə
vergiödəyəcəklər.

- Fazil müəllim, vətəndaşların
marağına səbəb olanmühüm
dəyişikliklərdən biri də da-
şınmaz əmlakın satılması za-
manı əldə olunan gəlirlərin
vergiyə cəlb edilməsi mexa-
nizminin yenilənməsidir. Bu
sahədə aparılmış dəyişiklik-
lərnədənibarətdir?
Daşınmazəmlakıntəqdimedil

məsindən (satılmasından) əldə
olunangəlirlərinvergiyəcəlbedil
məsimexanizmi indi daha da sa
dələşdirilib.
VergiMəcəlləsinə yeni dəyişik

liklərdaşınmazəmlakınsatışıüzrə
müqavilələritəsdiqedənnotarius
lar tərəfindənödəməmənbəyində
sadələşdirilmişverginintutulması
nı, bir bank günü ərzində dövlət

NAZİR

Vergi Məcəlləsinə son dəyişikliklər 
vergi yükünün azaldılmasına xidmət edir
-PrezidentİlhamƏliyevinfər-
manı ilə Vergi Məcəlləsinə
dəyişiklikləri nəzərdə tutan
qanunvericiliksənədləriartıq
təsdiqolunub.Məcəlləyəedil-
miş əsas dəyişikliklər nədən
ibarətdir və bu dəyişikliklər
hansızərurətdənirəligəlir?
 Prezident İlham Əliyevin Na

zirlərKabinetinin 2015ci ilin doq
quz ayının sosialiqtisadi inkişafı
nın yekunlarına və qarşıda duran
vəzifələrə həsr olunmuş iclasında
qeyd etdiyi kimi, həm Avropada,
həmdə bölgədə iqtisadi, hərbi, si
yasi böhran yaşandığı bir şəraitdə
iqtisadiinkişafanailolmaq,əlbəttə

ki, böyüknailiyyətdir.Azərbaycan
iqtisadiyyatında müşahidə olunan
artım 3,8%, qeyrineft iqtisadiyya
tında isə 6%dən çoxdur. Büdcə
xərclərinin məlum səbəbdən azal
masına baxmayaraq, sosial infrast
rukturunyaradılmasınalazımolan
qədərvəsaitayrılmasıbirdahagös
tərir ki, dövlətimizin siyasətinin
mərkəzindəhəmişəkikimiyenədə
Azərbaycanvətəndaşıdayanır.
Təbiidirki,neftgəlirlərininazal

masıVergilərNazirliyininxətti ilə
büdcə daxilolmalarına da müəy
yənqədərtəsirgöstərir.LakinPre
zidentİlhamƏliyevinböyükuzaq
görənliklə qeyrineft sektorunun

inkişafıiləbağlıvaxtındagördüyü
tədbirlərnəticəsində iqtisadiyyatı
mızın bu sektorun yüksək sürətlə
inkişafetməsimənfitəsirinaradan
qaldırılmasınaimkanveribvəcari
ilinötən11ayıərzindəvergidaxil
olmalarıüzrəbüdcəproqnozlarına
artıqlamasıiləəməlolunub.
VergiMəcəlləsindədəyişikliklə

rəgəlincəqeydetməkistərdimki,
budəyişikliklərMilliMəclisdəge
niş müzakirə olunaraq, 2015ci il
dekabrın7dəAzərbaycanRespub
likasıPrezidentininfərmanıilətəs
diqlənib.VergiMəcəlləsinəedilmiş
dəyişikliklərin böyük əksəriyyəti
vergi ödəyicilərinin hüquqlarının

Azərbaycan 
Respublikasının
Vergilərnaziri, 
1cidərəcəli 
dövlətvergi 
xidmətimüşaviri
FazilMəmmədovun
“MilliMəclis” 
jurnalına
müsahibəsi

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

38,5%

61,5%

37,6%

72,4%

ÜDM-dəneft
sektorununpayı

ÜDM-dəqeyri-neft
sektorununpayı

Mənbə:vergilər.azsaytı
(http://vergiler.az/artview/2321)
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NAZİR
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sırasında“Azərspace”telekommu
nikasiyapeykininuğurlaorbitəçı
xarılması xüsusi yer tutur.Dünya
peykxidmətləribazarındayüksək
rəqabət mövcuddur ki, burada
“Azərkosmos”ASC kimi yeni ba
zariştirakçılarınarəqabətədavam
lıfəaliyyətgöstərməküçünmüəy
yən vaxt tələb olunur. Bununla
əlaqədarVergiMəcəlləsinəedilmiş
dəyişikliklərə əsasən, peyklər və
digərkosmikobyektlərəmlakver
gisindənazadedilib.

-Vergihüquqpozmalarınagörə
maliyyə sanksiyalarının artı-
rılmasıdanəzərdətutulur...
Nağdpuləməliyyatlarınınapa

rılması qaydalarının pozulmasına
görə maliyyə sanksiyaları bütün
sahibkarlıq subyektləri üçün artı
rılmayıb. Qeyd etdiyimiz kimi,
dövriyyəsi200.000manatdanartıq
olan, ticarət və ictimai iaşə fəaliy

yəti ilə məşğul olan şəxslər sadə
ləşdirilmiş verginin ödəyicisi ol
maq hüququndan istifadə edə bi
lərlər.BuhaldaonlarƏDVödəyi
cisi kimi qeydiyyata alınmırlar və
beləliklə də hüquqi şəxslər ƏDV,
mənfəət və əmlak vergisi, fiziki
şəxslərisəƏDVvəgəlirvergisinin
ödənilməsindən azad edilirlər. Bu
halda nağd pul əməliyyatlarının
aparılması qaydalarının pozulma
sınagörəsərtmaliyyəsanksiyaları
yalnızsatışdövriyyəsi200.000ma
natdan artıq olan və sadələşdiril
miş verginin ödəyicisi olmaq hü
ququndan istifadə edən şəxslərə
şamilolunacaq.
Təqvimiliərzindəvergihüquq

pozmalarınabirincidəfəyolverən
beləşəxslərə2000manat,ikincidə
fə4000manat,üçvədahaçoxhal
lardayolverildikdəisə6000manat
məbləğindəmaliyyəsanksiyasıtət
biqediləcək.

Dövriyyəsi 200.000 manatadək
olansadələşdirilmişvergiödəyici
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
sektorlarındaçalışanşəxslərəvergi
hüquqpozmalarına yol verdikləri
təqdirdəyenəəvvəlkikimi400,800
və 1200manatməbləğindəmaliy
yəsanksiyasıtətbiqediləcək.
Maliyyə sanksiyalarının artırıl

masıvergiödəyicilərininməsuliy
yətinin yüksəldilməsi istiqamətin
dəatılmışaddımdır.Buradaməq
səd sahibkarı cərimələmək yox,
vergidən yayınmanın qarşısını al
maq,dövriyyəni artırmaqvəuçot
sisteminidahadatəkmilləşdirmək,
vergilərin dövlət büdcəsinə tam
həcmdə ödənilməsini təmin et
məkdənibarətdir.

NAZİR

büdcəsinə ödənilməsini və aylıq
bəyannaməninvergiorqanınatəq
dimedilməsininəzərdətutur.Nə
ticədə daşınmaz əmlakın satılma
sından gəlir əldə edən şəxslərin
vergiuçotunaalınmasıvəonlartə
rəfindən müvafiq bəyannamənin
vergiorqanınatəqdimedilməsizə
rurətiaradanqalxır.
Birvacibməsələnidəxüsusivur

ğulamaq istəyirəm ki, fiziki şəxsin
azı 5 il ərzində yaşayış yeri üzrə
qeydiyyatdaolduğuyaşayışsahələ
rinin təqdim edilməsi, daşınmaz
əmlakınhədiyyə,maddiyardımvə
miras formasında Vergi Məcəlləsi
nin 13.2.7ci maddəsində nəzərdə
tutulanailəüzvləritərəfindənveril
məsi,daşınmazəmlakındövləteh
tiyaclarıüçünalınması, əmlakınər
və arvad arasında və ya boşanma
prosesində verilməsi ödəmə mən
bəyindəvergidənazadedilir.
Mülkiyyətində olan yaşayış və

qeyriyaşayış sahələrinin təqdim
edilməsini həyata keçirən şəxslər
hər kvadratmetr sahəyə görə 15

manatvergiödəyəcəklər.Buvergi
yaşayış və qeyriyaşayış sahəsinin
ümumi sahəsindən tutulacaq və
hesablanmışməbləğəVergiMəcəl
ləsində təsbit edilmiş zona əmsal
larıtətbiqolunacaq.

-Binatikintisiiləməşğulolan
şəxslərəsadələşdirilmişvergi-
nin ödəyicisi olmaqhüququ-
nun verilməsi inşaat sekto-
rundaçalışanvergiödəyicilə-
rinənəvədedir?
 VergiMəcəlləsinə edilmiş də

yişikliklərtikintisektorununfəaliy
yətinin canlandırılmasına və bu
sahədə fəaliyyət göstərən vergi
ödəyicilərininvergiyükününazal
dılmasınahesablanıb.Binatikintisi
fəaliyyəti iləməşğul olan şəxslərə
sadələşdirilmiş verginin ödəyicisi
olmaqvəyaxudbuhüquqdanim
tina etməklə ƏDVnin, mənfəət
(gəlir)vergisinin,əmlakvergisinin
ödəyicisiolmaqhüququverilib.
Bina tikintisi fəaliyyəti ilə məş

ğul olan şəxslər sadələşdirilmiş

vergininödəyicisiolmaqhüququn
danistifadəetdiklərihalda,tikinti
quraşdırmaişlərinəbaşlandığırüb
də tikilən binanın sahəsinin hər
kvadratmetriüçün45manatNazir
lər Kabinetinin qərarı ilə təsdiq
edilmişölkəninşəhərvərayonları
nınərazilərininzonalarüzrəəmsal
larını tətbiq etməklə sadələşdiril
miş vergi hesablanmalı və hesab
lanmış vergi bərabər hissələrlə 10
rübərzindədövlətbüdcəsinəödə
nilməlidir.Buhaldahüquqişəxslər
ƏDVnin, mənfəət vergisinin və
əmlak vergisinin, fiziki şəxslər isə
ƏDVninvəgəlirvergisininödənil
məsindənazadedilirlər.

-Vergi Məcəlləsindəki daha
hansı digər mühüm dəyişik-
likləriqeydedərdiniz?
 Qeyd etdiyim kimi, ƏDVnin

məqsədləriüçünərizəverməöhdə
liyini yaradan vergi tutulan əmə
liyyatların həcmi 120.000 manat
dan 200.000 manatadək artırılıb.
Bundanbaşqa,ƏDVqeydiyyatının
ləğvi üçün vergi tutulan əməliy
yatların həcmi 60.000 manatdan
100.000manatadəkartırılıb.Budə
yişikliklər ƏDV qeydiyyatında
olanşəxslərəsadələşdirilmişvergi
tutmametodunutətbiqetmələrinə
şəraityaradır.
VergiMəcəlləsinə edilmişdəyi

şikliklərləprioritetsahələrüzrəid
xalda ƏDVdən azadolmaların si
yahısıVergiMəcəlləsinədaxiledi
lib. Bu isə o deməkdir ki, həmin
siyahıda dəyişiklik yalnız Milli
Məclisdəmüzakirəolunduqdanvə
cənab Prezident tərəfindən imza
landıqdansonramümkünolacaq.
Hüquqi şəxslərin əmlak vergisi

sahəsindədəbəzidəyişikliklərvar.
Sonillərölkəmizdəinformasiyavə
kommunikasiyatexnologiyalarısa
həsində əldə edilmiş nailiyyətlər
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kommunikasiyatexnologiyalarısa
həsində əldə edilmiş nailiyyətlər
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dəstəklənməsi, nəhəng investisiya
proqramlarınınicrası,sosialiqtisa
diinfrastrukturlarınbərpasıvəye
nidənqurulması,qabaqcıltexnolo
giyalaraəsaslanan,rəqabətqabiliy
yətli yeni istehsal müəssisələrinin
tikintisidavametdirilmişdir.Qeyd
edəkki, 2016cı ilindövlətbüdcə
sində qeyrineft sektorundaÜDM
41,5mlrd.manatvəyaxudcariilə
nisbətən 3,4% real artımla proq
nozlaşdırılmışdır.Neftsektorunda
isəÜDMistehsalı16,3mlrd.manat
vəyaxud1,7%azalmailəproqnoz
laşdırılırki,buda2014cüilinfak
tiki icragöstəriciləri iləmüqayisə
də10,8faizbənd,2015ci ilingöz
lənilənicrasınanisbətənisə3faiz
bəndçoxdur.ÖzəlsektorunÜDM
də payı 82,2% həcmində nəzərdə
tutulur.
Qeyrineft sektorunundaha sü

rətli inkişafını iqtisadi siyasətin
prioritet istiqamətlərindən biri ki
mi müəyyən edən dövlət başçısı
İlhamƏliyevdemişdir:“Qeyrineft
sektorununinkişafıbizimüçünhə
mişəprioritet olub.Bununnəticə
sidir ki, bu gün ölkə iqtisadiyyatı
dünyadaçoxşaxəli iqtisadiyyatki
mi tanınır. Bizim ümumi daxili
məhsulumuzun tərkibində qeyri
neft sektoru üstünlük təşkil edir.
Getdikcə bu rəqəm daha da arta
caqvəartmalıdır”.

İnnovasiyaiqtisadiyyatı
vəsənayeləşmə
Əlbəttə, əsas vəzifələrdən biri

mövcud potensiala əsaslanaraq,
Azərbaycanıgüclüsənayedövləti
nəçevirməkdir.Müasirdövrdəsü
rətləinkişafedənvəyayılan“inno
vasiya iqtisadiyyatı” (“bilik iqtisa
diyyatı”),bununlabağlıyenivüsət
almış qloballaşmaprosesləri ölkə
lərin sosialiqtisadi həyatına ciddi
şəkildə təsir etməkdədir. Uzun
müddətli davamlı iqtisadi inkişafı
təminedən,“innovasiyaiqtisadiy
yatı”nın formalaşdırılmasını, elm
tutumlutexnologiya,məhsul(işlər,
xidmətlər)yaradılmasını sürətlən
dirmək məqsədilə innovasiya
fəaliyyətiningenişləndirilməsiəsas
istiqamətlərdənbirinitəşkiledir.
AzərbaycanRespublikasıPrezi

dentinin10yanvar2014cüiltarix
li “2014cü ilin Azərbaycan Res
publikasında “Sənaye ili” elan
edilməsi haqqında” Sərəncamı ilə
müasir infrastruktur təmin olun
muş, iqtisadiyyatınayrıayrısahə
ləri üzrə çoxsaylı layihələr icra
edilmiş, biznesvə investisiyamü
hiti davamlı olaraq yaxşılaşdırıl
mış,sahibkarlığıninkişafındamü
hümuğurlaranailolunmuş,həm
çinin regionların inkişafı strategi
yası plana uyğun olaraq həyata
keçirilməkdədir.
Azərbaycanın metallurgiya sə

nayesinin yeni yanaşmalar, yeni
tələblər əsasında formalaşması və

inkişafetdirilməsidəölkədəsəna
yeləşmə siyasətininhəyatakeçiril
məsininuğurlunəticələrindənbiri
kimiqiymətləndiriləbilər.Birsöz
lə,dünya standartlarınacavabve
rən neftqaz sektoru ilə yanaşı,
neftkimyakompleksininmetallur
giya sənayesinin, yeyinti, tikinti
materialları üzrə çoxsaylı müəssi
sələrin yaradılması respublika sə
nayesində köklü struktur dəyişik
likləriilənəticələnəcəkdir.
Ölkədəinnovasiyalıiqtisadiyya

tınqurulmasıistiqamətindətəkmil
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 sektorundabu işəget
dikcə daha aktiv cəlb edilməsini
vacibsayır.
Ölkədəsənayeparklarınınyara

dılmasıbir sıradövlətproqramla
rında, o cümlədən Azərbaycan
RespublikasıPrezidentinin2008ci
il avqustun 25də təsdiq etdiyi
“20082015ci illərdə Azərbaycan
Respublikasında əhalinin ərzaq
məhsulları ilə etibarlı təminatına
dairDövlətProqramı”və2008ciil
sentyabrın 15də təsdiq etdiyi
“20082015ci illərdə Azərbaycan
Respublikasındayoxsulluğunazal
dılması vədavamlı inkişafDövlət
Proqramı”nda nəzərdə tutulmuş

STRATEGİYA

PrezidentİlhamƏliyevinbaşçılı
ğı ilə ölkəmizin uğurları bir daha
sübut edir ki, Azərbaycan dövləti
iqtisadiyyatda böyük nailiyyətlər
əldə etmiş, regionun, Avropanın,
dünyanın iqtisadisiyasi həyatında
fəaliştirakedən,beynəlxalqaləmdə
mövqeyini, imicini ildənilə möh
kəmləndirəndövlətəçevrilmişdir.
2015ciildədünyamaliyyəböh

ranışəraitindəmakroiqtisadisabit
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
dayanıqlığınıbirdahasübutedir.

Bizbugünböyükqürurhissiilə
qeydedirikki,2012ciildəTANAP,
2013cü ildə TAP layihələrinə start
verilmişdir.Azərbaycanıntəşəbbüs
karlığıiləhəyatakeçirilənbulayihə
lərdünyamiqyaslı,stratejiəhəmiy
yətəmalikolanlayihələrdirki,onlar
daAzərbaycandövlətinəvəxalqına
onilliklər bundan sonra da xidmət
edəcək, bizim iqtisadimüstəqilliyi
mizidahadamöhkəmləndirəcək.
2013cü il dekabrın 17də dün

yanın ən iri enerji layihələrindən
biri hesab edilən “Şahdəniz2” la
yihəsiiləbağlıkontraktimzalandı.
BulayihəniPrezidentİlhamƏliyev
regionunvəAvropanınenerjixəri
təsini dəyişdirəcək XXI əsrin mü
qaviləsiadlandırdı.

Ağalar Vəliyev
Milli Məclisin İqtisadi siyasət, 

sənaye və sahibkarlıq
komitəsi sədrinin müavini

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

“BugündünyadaartıqAzərbaycanıninkişafmodelihaqqındadanışılır,
qeydedilir.Həmsiyasisahədə,beynəlxalqmünasibətlərintənzimlənmə
sində,ölkədaxiliproseslərin inkişafında,multikultralizmləbağlıbizim
təcrübəmizöyrənilir.Həmdəhesabedirəmki,iqtisadiinkişafmodelimiz
dəbugünbirçoxölkələrüçüncəlbediciolabilər.Çünkibizşaxələndir
məyoluiləgedirik.Ölkəiqtisadiyyatıartıqçoxşaxəliiqtisadiyyatdır”.

PrezidentİlhamƏliyev
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dırki,buda2015ciilləmüqayisə
də0,9faizbəndçoxdur.
Sosial tədbirlərinmaliyyə təmi

natıüçün2016cıilindövlətbüdcə
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
vəsaitayrılmışdır.
2016cı ildövlətbüdcəsindəya

nacaq və enerji, sənaye və tikinti,
nəqliyyatvərabitəxərcləri,mənzil
vəkommunal,kəndtəsərrüfatıüz
rə 1157,9mln.manat vəsait proq
nozlaşdırılmışdır. Bu xərclərin
dövlətbüdcəsixərclərinintərkibin
dəxüsusiçəkisi7,1%əbərabərol
maqla,2015ci illəmüqayisədə1,4
faizbəndçoxdur.
Göründüyü kimi, “Azərbaycan

Respublikasının 2016cı 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 sosialiqtisadi
inkişafına dəstək vermək mühüm
vəzifələrdən biri olaraq qalır. Bu
məsələ ilə əlaqədar olaraq dövlət
başçısı cənab İlhamƏliyev demiş
dir: “Azərbaycanın yeni reallıqları
ondanibarətdirki,hərbirbölgədə
inkişaf var, hər bir bölgədə sosial
iqtisadiproqramlaricraolunur,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,əlbəttəki,busubsidiyaları,do
tasiyalarıverməyədavamedəcək”.
“Azərbaycan Respublikası re

gionlarının 20142018ci illərdə so
sialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqra
mı”nınicrasıdayerligəlirlərinciddi
şəkildəartmasını təminedəcək,öl

kəninmaliyyəresurslarındaregion
larınxüsusiçəkisiniartıracaqdır.
2016cıilindövlətbüdcəsi“Büd

cəsistemihaqqında”Qanununtə
ləblərinə uyğun olaraq hazırlan
mışdır. Sosialiqtisadi göstəricilə
rindinamikasıgöstərirki,ölkənin
keyfiyyətliinkişafıüçünbazayara
dılmışdır. Ölkə başçısı bəyan et
mişdir ki, Azərbaycanın mövcud
potensialınındahada gücləndiril
məsi, rəqabətə davamlı iqtisadiy
yatınformalaşdırılması,müasircə
miyyətquruculuğu,əhalininsosial
rifahınınyüksəldilməsi,xaricisiya
sət prioritetlərinə uyğun olaraq
beynəlxalq aləmdə mövqelərimi
zinmöhkəmlənməsi, ölkədaxilin
dəkorrupsiyaya,rüşvətxorluğavə
digər mənfi hallara qarşı sistemli
mübarizənin gücləndirilməsi, və
təndaşcəmiyyətinininkişafıvədi
gər sahələr üzrə tədbirlər bundan
sonradaardıcılşəkildədavamet
diriləcəkdir.

BÜDCƏ

dur. Bununla yanaşı “Sənayenin
inkişafına dair 20152020ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq
olunmuşdur.

Azərbaycandövlətikənd
təsərrüfatınaböyükdəstəkverir
Həmçinin 12 yanvar 2015ci il

AzərbaycanRespublikasınınPrezi
denti İlham Əliyevin “2015ci ilin
Azərbaycan Respublikasında
“Kəndtəsərrüfatıili”elanedilməsi
haqqında”Sərəncamıiləölkəmizdə
həyatakeçirilənaqrarislahatlarnə
ticəsində kənd təsərrüfatının dina
mikinkişafıüçünzəminyaradılmış,
aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər
başvermiş, iqtisadimünasibətlərin
normativhüquqi bazası təkmilləş
dirilmişdir.İdarəetmədəsəmərəlili
yinvəşəffaflığınartırılmasıməqsə
dilə“Elektronkəndtəsərrüfatı”sis
temitətbiqolunmaqdadır.Əhalinin
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil
məsi,aqrarsahədəixracpotensialı
nın artırılması məqsədilə ölkədə
müasiraqroparklarvəirifermertə
sərrüfatlarıtəşkiledilir.
Onudavurğulamaqlazımdırki,

son 10 il ərzində kənd təsərrüfatı
istehsalçılarıvergigüzəştlərihesa
bına1,7milyardmanatvəsaitəqə
naətetmişlər.Dövlətproqramları
nınhəyatakeçirildiyisononilər
zində dünyamiqyasında kənd tə
sərrüfatı sahəsi üzrə artım 31,8%,
Azərbaycandaisə48,9%,yənidün
yaüzrəortagöstəricidən17,1 faiz
bəndiartıqolmuşdur.Budövrər
zində ərzaq məhsullarının artımı
18% olduğu halda, ölkəmizdə bu
göstərici39%təşkiletmişdir.
BugünAzərbaycandövlətikənd

təsərrüfatına böyük dəstək verir.
2016cı ilin dövlət büdcəsindən
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cə
miyyətinə32mln.manat,kəndtə
sərrüfatıməhsullarınınistehsalıilə

məşğulolanfermerlərəkreditlərin
verilməsi üçün Azərbaycan Res
publikasınınKəndTəsərrüfatıNa
zirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı
KreditləriüzrəDövlətAgentliyinə
5mln.manatvəsaitnəzərdətutul
muşdur.
Ulu öndərHeydərƏliyevin ar

tıqfundamentalmənadaşıyan,bu
günməşhurbiraforizmkimisəslə
nən“İqtisadiyyatıgüclüolandöv
ləthərşeyəqadirdir”fikriölkəmi
zinəldəedilənuğurlarındabirda
haöztəsdiqinitapır.

İnvestisiyamühiti
Məlum olduğu kimi, ölkəmizin

dinamikinkişafınıtəminedənvacib
amillərdən biri sahibkarlıqdır. Bu
günAzərbaycan sahibkarlığı ölkə
nin strateji resursu kimi çıxış edir.
ÖzəlsektorunpayınaÜDMin80%
dənçoxudüşür.Artıqdünyanınən
aparıcı şirkətləri Azərbaycana in
vestisiyalar qoymaqda maraqlıdır
lar.Çünkiölkədəkifayətqədər əl
verişli investisiya mühiti yaradıl
mışdır. İnvestisiyalarınstrukturun
daisədaxili investisiyalarınxüsusi
çəkisixeyliyüksəlmişdir.
2016cı ildə ümumi investisiya

ların 10,8 mlrd. manatının qeyri
neftsektorunayönəldilməsinəzər
dətutulur.Növbətiildəqeyridöv
lət investisiyaları 11 mlrd. manat
olmaqla, ümumi investisiyaların
58,2%nitəşkiledəcəyiproqnozlaş
dırılır. Dövlət investisiyalarının
ümumi investisiyaların tərkibində
payıisə41,8%vəya7,9mlrd.ma
natdır.

2016cıilindövlət
büdcəsininparametrləri
2016cı il və sonrakı üç il üçün

hazırlanmışölkənin iqtisadivə so
sialinkişafkonsepsiyasıvəproqnoz
göstəricilərinə əsasən gələn il ölkə

üzrərealiqtisadiartım1,8%olmaq
la,ÜDMistehsalı57,7mlrd.manat
təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Res
publikasının2016cıilicmalbüdcə
sinin gəlirləri 16720,1 mln. manat
vəyaxudəvvəlkiilənisbətən3996,7
mln. manat (19,3%) az, xərcləri
19906,5mln.manatvəyaxudəvvəl
ki ilə nisbətən 6004,4 mln. manat
(23,2%)aznəzərdətutulmuşdur.
2016cı ildə dövlət büdcəsinin

gəlirləri ümumi daxili məhsulun
25,2%i həcmində olmaqla, nomi
nal ifadədə 14566,0 mln. manat,
dövlətbüdcəsininxərcləriisəümu
midaxiliməhsulun28,2%nitəşkil
etməklə 16264,0 mln. manat həc
mindəproqnozlaşdırılır.
Növbəti ildə əhalinin gəlirləri

nin2015ci ilingözləniləngöstəri
cilərinənisbətən1,2%artaraq43,8
mlrd. manat, xərclərinin isə 0,6%
artaraq 34,4 mlrd. manat olacağı
proqnozlaşdırılır.
Azərbaycandamöhkəmictimai

siyasisabitliyinyaranması,sağlam
iqtisadi münasibətlərin bərqərar
olması sosial müdafiə sisteminin
gücləndirilməsində mühüm, ardı
cıl tədbirlər keçirilməsinə imkan
verir. 2016cı il dövlət büdcəsinin
xərclərində sosialyönlü xərclərin
xüsusiçəkisi36,1%olmaqla(əvvəl
ki illə müqayisədə 8,6 faizbənd
çox), 5867,9 mln. manat vəsait
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da
2015ci illə müqayisədə 41,9 mln.
manatvəya0,7%çoxdur.
Növbətiildətəhsilxərcləriüçün

1713,5mln.manatvəsaitayrılmış,
həmin xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinintərkibindəxüsusiçəkisi
10,5% təşkil edəcəkdir ki, bu da
2015ci illə müqayisədə 2,4 faiz
bənd çoxdur. 2016cı ilin dövlət
büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün
744,9mln.manatvəyaxudxərclə
rin4,6%həcmindəvəsaitayrılmış
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dırki,buda2015ciilləmüqayisə
də0,9faizbəndçoxdur.
Sosial tədbirlərinmaliyyə təmi

natıüçün2016cıilindövlətbüdcə
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
vəsaitayrılmışdır.
2016cı ildövlətbüdcəsindəya

nacaq və enerji, sənaye və tikinti,
nəqliyyatvərabitəxərcləri,mənzil
vəkommunal,kəndtəsərrüfatıüz
rə 1157,9mln.manat vəsait proq
nozlaşdırılmışdır. Bu xərclərin
dövlətbüdcəsixərclərinintərkibin
dəxüsusiçəkisi7,1%əbərabərol
maqla,2015ci illəmüqayisədə1,4
faizbəndçoxdur.
Göründüyü kimi, “Azərbaycan

Respublikasının 2016cı 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 sosialiqtisadi
inkişafına dəstək vermək mühüm
vəzifələrdən biri olaraq qalır. Bu
məsələ ilə əlaqədar olaraq dövlət
başçısı cənab İlhamƏliyev demiş
dir: “Azərbaycanın yeni reallıqları
ondanibarətdirki,hərbirbölgədə
inkişaf var, hər bir bölgədə sosial
iqtisadiproqramlaricraolunur,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,əlbəttəki,busubsidiyaları,do
tasiyalarıverməyədavamedəcək”.
“Azərbaycan Respublikası re

gionlarının 20142018ci illərdə so
sialiqtisadi inkişafı Dövlət Proqra
mı”nınicrasıdayerligəlirlərinciddi
şəkildəartmasını təminedəcək,öl

kəninmaliyyəresurslarındaregion
larınxüsusiçəkisiniartıracaqdır.
2016cıilindövlətbüdcəsi“Büd

cəsistemihaqqında”Qanununtə
ləblərinə uyğun olaraq hazırlan
mışdır. Sosialiqtisadi göstəricilə
rindinamikasıgöstərirki,ölkənin
keyfiyyətliinkişafıüçünbazayara
dılmışdır. Ölkə başçısı bəyan et
mişdir ki, Azərbaycanın mövcud
potensialınındahada gücləndiril
məsi, rəqabətə davamlı iqtisadiy
yatınformalaşdırılması,müasircə
miyyətquruculuğu,əhalininsosial
rifahınınyüksəldilməsi,xaricisiya
sət prioritetlərinə uyğun olaraq
beynəlxalq aləmdə mövqelərimi
zinmöhkəmlənməsi, ölkədaxilin
dəkorrupsiyaya,rüşvətxorluğavə
digər mənfi hallara qarşı sistemli
mübarizənin gücləndirilməsi, və
təndaşcəmiyyətinininkişafıvədi
gər sahələr üzrə tədbirlər bundan
sonradaardıcılşəkildədavamet
diriləcəkdir.

BÜDCƏ

dur. Bununla yanaşı “Sənayenin
inkişafına dair 20152020ci illər
üçün Dövlət Proqramı” təsdiq
olunmuşdur.

Azərbaycandövlətikənd
təsərrüfatınaböyükdəstəkverir
Həmçinin 12 yanvar 2015ci il

AzərbaycanRespublikasınınPrezi
denti İlham Əliyevin “2015ci ilin
Azərbaycan Respublikasında
“Kəndtəsərrüfatıili”elanedilməsi
haqqında”Sərəncamıiləölkəmizdə
həyatakeçirilənaqrarislahatlarnə
ticəsində kənd təsərrüfatının dina
mikinkişafıüçünzəminyaradılmış,
aqrar sektorda əsaslı dəyişikliklər
başvermiş, iqtisadimünasibətlərin
normativhüquqi bazası təkmilləş
dirilmişdir.İdarəetmədəsəmərəlili
yinvəşəffaflığınartırılmasıməqsə
dilə“Elektronkəndtəsərrüfatı”sis
temitətbiqolunmaqdadır.Əhalinin
ərzaq təhlükəsizliyinin təmin edil
məsi,aqrarsahədəixracpotensialı
nın artırılması məqsədilə ölkədə
müasiraqroparklarvəirifermertə
sərrüfatlarıtəşkiledilir.
Onudavurğulamaqlazımdırki,

son 10 il ərzində kənd təsərrüfatı
istehsalçılarıvergigüzəştlərihesa
bına1,7milyardmanatvəsaitəqə
naətetmişlər.Dövlətproqramları
nınhəyatakeçirildiyisononilər
zində dünyamiqyasında kənd tə
sərrüfatı sahəsi üzrə artım 31,8%,
Azərbaycandaisə48,9%,yənidün
yaüzrəortagöstəricidən17,1 faiz
bəndiartıqolmuşdur.Budövrər
zində ərzaq məhsullarının artımı
18% olduğu halda, ölkəmizdə bu
göstərici39%təşkiletmişdir.
BugünAzərbaycandövlətikənd

təsərrüfatına böyük dəstək verir.
2016cı ilin dövlət büdcəsindən
“Aqrolizinq” Açıq Səhmdar Cə
miyyətinə32mln.manat,kəndtə
sərrüfatıməhsullarınınistehsalıilə

məşğulolanfermerlərəkreditlərin
verilməsi üçün Azərbaycan Res
publikasınınKəndTəsərrüfatıNa
zirliyi yanında Kənd Təsərrüfatı
KreditləriüzrəDövlətAgentliyinə
5mln.manatvəsaitnəzərdətutul
muşdur.
Ulu öndərHeydərƏliyevin ar

tıqfundamentalmənadaşıyan,bu
günməşhurbiraforizmkimisəslə
nən“İqtisadiyyatıgüclüolandöv
ləthərşeyəqadirdir”fikriölkəmi
zinəldəedilənuğurlarındabirda
haöztəsdiqinitapır.

İnvestisiyamühiti
Məlum olduğu kimi, ölkəmizin

dinamikinkişafınıtəminedənvacib
amillərdən biri sahibkarlıqdır. Bu
günAzərbaycan sahibkarlığı ölkə
nin strateji resursu kimi çıxış edir.
ÖzəlsektorunpayınaÜDMin80%
dənçoxudüşür.Artıqdünyanınən
aparıcı şirkətləri Azərbaycana in
vestisiyalar qoymaqda maraqlıdır
lar.Çünkiölkədəkifayətqədər əl
verişli investisiya mühiti yaradıl
mışdır. İnvestisiyalarınstrukturun
daisədaxili investisiyalarınxüsusi
çəkisixeyliyüksəlmişdir.
2016cı ildə ümumi investisiya

ların 10,8 mlrd. manatının qeyri
neftsektorunayönəldilməsinəzər
dətutulur.Növbətiildəqeyridöv
lət investisiyaları 11 mlrd. manat
olmaqla, ümumi investisiyaların
58,2%nitəşkiledəcəyiproqnozlaş
dırılır. Dövlət investisiyalarının
ümumi investisiyaların tərkibində
payıisə41,8%vəya7,9mlrd.ma
natdır.

2016cıilindövlət
büdcəsininparametrləri
2016cı il və sonrakı üç il üçün

hazırlanmışölkənin iqtisadivə so
sialinkişafkonsepsiyasıvəproqnoz
göstəricilərinə əsasən gələn il ölkə

üzrərealiqtisadiartım1,8%olmaq
la,ÜDMistehsalı57,7mlrd.manat
təşkil edəcəkdir. Azərbaycan Res
publikasının2016cıilicmalbüdcə
sinin gəlirləri 16720,1 mln. manat
vəyaxudəvvəlkiilənisbətən3996,7
mln. manat (19,3%) az, xərcləri
19906,5mln.manatvəyaxudəvvəl
ki ilə nisbətən 6004,4 mln. manat
(23,2%)aznəzərdətutulmuşdur.
2016cı ildə dövlət büdcəsinin

gəlirləri ümumi daxili məhsulun
25,2%i həcmində olmaqla, nomi
nal ifadədə 14566,0 mln. manat,
dövlətbüdcəsininxərcləriisəümu
midaxiliməhsulun28,2%nitəşkil
etməklə 16264,0 mln. manat həc
mindəproqnozlaşdırılır.
Növbəti ildə əhalinin gəlirləri

nin2015ci ilingözləniləngöstəri
cilərinənisbətən1,2%artaraq43,8
mlrd. manat, xərclərinin isə 0,6%
artaraq 34,4 mlrd. manat olacağı
proqnozlaşdırılır.
Azərbaycandamöhkəmictimai

siyasisabitliyinyaranması,sağlam
iqtisadi münasibətlərin bərqərar
olması sosial müdafiə sisteminin
gücləndirilməsində mühüm, ardı
cıl tədbirlər keçirilməsinə imkan
verir. 2016cı il dövlət büdcəsinin
xərclərində sosialyönlü xərclərin
xüsusiçəkisi36,1%olmaqla(əvvəl
ki illə müqayisədə 8,6 faizbənd
çox), 5867,9 mln. manat vəsait
proqnozlaşdırılmışdır ki, bu da
2015ci illə müqayisədə 41,9 mln.
manatvəya0,7%çoxdur.
Növbətiildətəhsilxərcləriüçün

1713,5mln.manatvəsaitayrılmış,
həmin xərclərin dövlət büdcəsi
xərclərinintərkibindəxüsusiçəkisi
10,5% təşkil edəcəkdir ki, bu da
2015ci illə müqayisədə 2,4 faiz
bənd çoxdur. 2016cı ilin dövlət
büdcəsində səhiyyə xərcləri üçün
744,9mln.manatvəyaxudxərclə
rin4,6%həcmindəvəsaitayrılmış
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Sonuncurəyidigərlərindənnə
fərqləndirir?
 Palata hər il fəaliyyətininmü

hüm hissəsi olan bu rəyləri həm
texnikicəhətdən,həmdəməzmun
baxımındantəkmilləşdirməyəçalı
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,eynizamanda,“Büdcəzər
fi”ndəgöstərilməyənvəyaazmə
lumat verilən gəlir və xərc istiqa
mətləri üzrə əlavə informasiya da
təqdimolunur. Sonuncu rəydə isə
ilk dəfə olaraq palata tərəfindən
növbəti ilin dövlət büdcəsi üzrə
aparılmıştəhlillərvəhəyatakeçiril

mişnəzarət tədbirlərininnəticələri
əsasındahazırlanmıştövsiyələridə
əksetdirilmişdir.

- Palatanın sonuncu rəyindəki
tövsiyələr hansı istiqamətləri
əhatəetmişdir?
Palatanın2016cıildövlətbüd

cəsinin layihəsi ilə bağlı rəyində
“Büdcə zərfi”nə daxil olan məlu
matlara, həyata keçirilmiş nəzarət
tədbirlərinin nəticələrinə və möv
cudməlumatbazasınaəsaslanmaq
la15tövsiyəyeralmışdır.Butövsi
yələrinbirqismidövlətbüdcəsinin
gəlirlərininvəxərclərininproqnoz
laşdırılmasındanəzərəalınmasızə
ruri olan və icrasına təsir edən
amillərləbağlıdır. İkinci qrup töv
siyələr büdcədənkənar fəaliyyəti
əhatəedir.Nəhayət,bəzinormativ

hüquqiaktların təkmilləşdirilməsi,
ocümlədən“Büdcəzərfi”ninməlu
matlılığınınartırılmasıistiqamətin
dətövsiyələrdəburayadaxiledil
mişdir.

- Rəydə dövlət büdcəsinin gə-
lirləri, xüsusilə artım poten-
sialıiləbağlıbirsıratəkliflər
var.Palatahansımənbələrüz-
rəartımpotensialınımüəyyən
etmişdir?
Palatarəyinitərtibedərkənbir

neçəistiqamətdəamilləri,ocümlə
dənbüdcəlayihəsinintərtibedildi
yidövrdədünyadamüşahidə edi
ləniqtisadiprosesləri,ötənbirneçə
ilüzrədövlətbüdcəsininparametr
lərini, həyata keçirilmiş nəzarət
tədbirlərinin nəticələrini və statis
tik məlumatları nəzərə alır. Qeyd

MÜSAHİBƏ

“Hesablama  
Palatasının  
tövsiyələri maliyyə  
inzibatçılığının 
möhkəmlənməsinə 
xidmət edir”

- Vüqar müəllim, 2016-cı ilin
dövlətbüdcəsiiləbağlımüza-
kirələrdəHesablamaPalatası-
nın bu istiqamətdə rəyi də
dinlənildi. Belə bir rəyin ha-
zırlanması dünya təcrübəsin-
dənədərəcədətətbiqedilir?
HesablamaPalatası dövlət və

saitlərinin icrasına bir neçə istiqa
mətüzrənəzarətedir.Dövlətbüd
cəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı
rəylər həmin istiqamətlərdən biri
dir. Palatanın audit fəaliyyəti isə
icra prosesinin nəticələrini əhatə
edir. Dövlət büdcəsinin layihəsinə
HesablamaPalatasınınrəyindəson
illərinmeyillərivəmövcudmakro
şəraitdiqqətdəsaxlanılmaqlanöv

bəti il üçün nəzərdə tutulmuş və
saitlərin həcminin müəyyən edil
mişməqsədvəprioritetlərəuyğun
luğutəhliledilir.
AliAuditQurumlarınınBeynəl

xalqTəşkilatının (INTOSAI)Audi
tinRəhbərPrinsiplərininLimaBə
yannaməsində qeyd olunmuşdur
ki,AliAuditQurumu(AAQ)tərə
findənilkinauditinkeçirilməsihər
birölkəninhüquqişəraitivəşərtlə
ri, o cümlədən tələbləri ilə təyin
edilir.Sonrakıaudit isəilkinaudi
tinkeçirilibkeçirilməməsindənası
lı olmayaraq AAQın vəzifəsidir.
Dünya ölkələrinin təcrübəsinə nə
zərsalsaq,AAQlarınəsasəndövlət
büdcəsininicrasıiləbağlırəyhazır

ladığını görərik. Büdcə layihəsinə
rəyin hazırlanması postsovet mə
kanına daxil olan ölkələrdə daha
populyardır; Rusiya Federasiyası
nın, Ukraynanın, Moldovanın
AAQları büdcə layihəsi ilə bağlı
rəylərinitərtibedirlər.Bəziölkələr
də,məsələn,Türkiyədənövbətiilin
büdcəlayihələrininmüzakirəsiza
manıbaşaçatmışilvəcariilinötən
dövrüüzrədövlətbüdcəsininicra
sınadairAAQlarınrəylərinindin
lənilməsivənəzərəalınmasıtəcrü
bəsidahagenişyayılmışdır.

- HesablamaPalatasınınrəyləri
millətvəkillərivə ictimaiyyə-
tin diqqət mərkəzində olur.

MüsahibimizHesablamaPalatasınınsədriVüqarGülməmmədovdur

Vüqar Gülməmmədov:
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Sonuncurəyidigərlərindənnə
fərqləndirir?
 Palata hər il fəaliyyətininmü

hüm hissəsi olan bu rəyləri həm
texnikicəhətdən,həmdəməzmun
baxımındantəkmilləşdirməyəçalı
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,eynizamanda,“Büdcəzər
fi”ndəgöstərilməyənvəyaazmə
lumat verilən gəlir və xərc istiqa
mətləri üzrə əlavə informasiya da
təqdimolunur. Sonuncu rəydə isə
ilk dəfə olaraq palata tərəfindən
növbəti ilin dövlət büdcəsi üzrə
aparılmıştəhlillərvəhəyatakeçiril

mişnəzarət tədbirlərininnəticələri
əsasındahazırlanmıştövsiyələridə
əksetdirilmişdir.

- Palatanın sonuncu rəyindəki
tövsiyələr hansı istiqamətləri
əhatəetmişdir?
Palatanın2016cıildövlətbüd

cəsinin layihəsi ilə bağlı rəyində
“Büdcə zərfi”nə daxil olan məlu
matlara, həyata keçirilmiş nəzarət
tədbirlərinin nəticələrinə və möv
cudməlumatbazasınaəsaslanmaq
la15tövsiyəyeralmışdır.Butövsi
yələrinbirqismidövlətbüdcəsinin
gəlirlərininvəxərclərininproqnoz
laşdırılmasındanəzərəalınmasızə
ruri olan və icrasına təsir edən
amillərləbağlıdır. İkinci qrup töv
siyələr büdcədənkənar fəaliyyəti
əhatəedir.Nəhayət,bəzinormativ

hüquqiaktların təkmilləşdirilməsi,
ocümlədən“Büdcəzərfi”ninməlu
matlılığınınartırılmasıistiqamətin
dətövsiyələrdəburayadaxiledil
mişdir.

- Rəydə dövlət büdcəsinin gə-
lirləri, xüsusilə artım poten-
sialıiləbağlıbirsıratəkliflər
var.Palatahansımənbələrüz-
rəartımpotensialınımüəyyən
etmişdir?
Palatarəyinitərtibedərkənbir

neçəistiqamətdəamilləri,ocümlə
dənbüdcəlayihəsinintərtibedildi
yidövrdədünyadamüşahidə edi
ləniqtisadiprosesləri,ötənbirneçə
ilüzrədövlətbüdcəsininparametr
lərini, həyata keçirilmiş nəzarət
tədbirlərinin nəticələrini və statis
tik məlumatları nəzərə alır. Qeyd

MÜSAHİBƏ

“Hesablama  
Palatasının  
tövsiyələri maliyyə  
inzibatçılığının 
möhkəmlənməsinə 
xidmət edir”

- Vüqar müəllim, 2016-cı ilin
dövlətbüdcəsiiləbağlımüza-
kirələrdəHesablamaPalatası-
nın bu istiqamətdə rəyi də
dinlənildi. Belə bir rəyin ha-
zırlanması dünya təcrübəsin-
dənədərəcədətətbiqedilir?
HesablamaPalatası dövlət və

saitlərinin icrasına bir neçə istiqa
mətüzrənəzarətedir.Dövlətbüd
cəsinin layihəsi və icrası ilə bağlı
rəylər həmin istiqamətlərdən biri
dir. Palatanın audit fəaliyyəti isə
icra prosesinin nəticələrini əhatə
edir. Dövlət büdcəsinin layihəsinə
HesablamaPalatasınınrəyindəson
illərinmeyillərivəmövcudmakro
şəraitdiqqətdəsaxlanılmaqlanöv

bəti il üçün nəzərdə tutulmuş və
saitlərin həcminin müəyyən edil
mişməqsədvəprioritetlərəuyğun
luğutəhliledilir.
AliAuditQurumlarınınBeynəl

xalqTəşkilatının (INTOSAI)Audi
tinRəhbərPrinsiplərininLimaBə
yannaməsində qeyd olunmuşdur
ki,AliAuditQurumu(AAQ)tərə
findənilkinauditinkeçirilməsihər
birölkəninhüquqişəraitivəşərtlə
ri, o cümlədən tələbləri ilə təyin
edilir.Sonrakıaudit isəilkinaudi
tinkeçirilibkeçirilməməsindənası
lı olmayaraq AAQın vəzifəsidir.
Dünya ölkələrinin təcrübəsinə nə
zərsalsaq,AAQlarınəsasəndövlət
büdcəsininicrasıiləbağlırəyhazır

ladığını görərik. Büdcə layihəsinə
rəyin hazırlanması postsovet mə
kanına daxil olan ölkələrdə daha
populyardır; Rusiya Federasiyası
nın, Ukraynanın, Moldovanın
AAQları büdcə layihəsi ilə bağlı
rəylərinitərtibedirlər.Bəziölkələr
də,məsələn,Türkiyədənövbətiilin
büdcəlayihələrininmüzakirəsiza
manıbaşaçatmışilvəcariilinötən
dövrüüzrədövlətbüdcəsininicra
sınadairAAQlarınrəylərinindin
lənilməsivənəzərəalınmasıtəcrü
bəsidahagenişyayılmışdır.

- HesablamaPalatasınınrəyləri
millətvəkillərivə ictimaiyyə-
tin diqqət mərkəzində olur.

MüsahibimizHesablamaPalatasınınsədriVüqarGülməmmədovdur

Vüqar Gülməmmədov:
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sosial rifahınınqorunmasıməsələ
sininhəmişədövlətinprioritetiol
duğunugöstərir.DSMFninnövbə
tiilbüdcəsiiləbağlırəyəgəldikdə
isəqeydedimki,sondövrdədöv
lət büdcəsindən transfertlərin fon
dun büdcəsində iştirak payı aşağı
düşürvəbu,palatatərəfindənmüs
bət meyil kimi qiymətləndirilmiş
dir.Bununlabelə,DSMFninrayon
vəşəhərşöbələrindəhəyatakeçiril
mişnəzarəttədbirlərininnəticələri
nəəsasənməcburidövlətsosialsı
ğorta haqları üzrə yığımların artı
rılmasıpotensialınınmövcudoldu
ğunu deməliyəm. Növbəti ildə
DSMFninxərclərindəəhaliyəödə
nişlər 97,8% təşkil edəcək və bu,
cariilləmüqayisədə1%çoxdur.
Palata mövcud məlumatların

təhlili əsasında DSMF tərəfindən
əhaliyəödənilənbirsıramüavinət

lərin,məsələn, hamiləlikvədoğu
magörəvəyadəfnüçünmüavinət
lərin bir qədər çox artımla proq
nozlaşdırıldığıqənaətindədir.Fon
dunbüdcəsinədairsonuncurəyin
strukturu bir qədər təkmilləşdiril
miş, palatanın təklif və tövsiyələri
əksetdirilmişdir.

-Sonuncuqeydetdiyinizistiqa-
mət - “Büdcə zərfi”ninməlu-
matlılıq səviyyəsinin yüksəl-
dilməsinəüçünzəruridir?
 İldənilə “Büdcə zərfi”nədaxil

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
dənbanklardayerləşdirilmişdepo
zitlər üzrə məlumatların, Dövlət
Zəmanəti ilə Alınan Borcların Tə
minat Fondunun vəsaitlərinin isti
fadəsi ilə bağlı məlumatların, icra
edilənvəqəbuledilməsigözlənilən
dövlət proqramları üzrə müvafiq
məlumatlarınnövbəti illərin“Büd
cəzərfi”nədaxiledilməsiniməqsə
dəmüvafiqhesabetmişdir.Bu,yu
xarıda qeyd etdiyim kimi, şəffaflı
ğınyüksəldilməsiiləyanaşı,həmçi
ninpalatanıntəqdimetdiyirəylərin
də məzmunluluğunu artırır. Son
nəticədəisəHesablamaPalatasının
tövsiyələri maliyyə inzibatçılığının
möhkəmlənməsinəxidmətedir.

MÜSAHİBƏ

edilənparametrlərəsaslıtəkliflərin
hazırlanmasınaxidmətedir.
2016cı ilin dövlət büdcəsi ilə

bağlı təqdim edilmiş məlumatlar
vəmövcudyanaşmabirsıraməda
xilmənbələriüzrəartımpotensialı
nın mövcud olması fikrini yürüt
məkimkanıverir.Beləki,sondövr
də təsdiq edilmiş məbləğ və icra
göstərici arasında nəzərəçarpacaq
fərqlər mənfəət vergisi, cari ilin 9
ayıüzrəvergitutmabazasıiləbağlı
mövcud statistikməlumatlar, eyni
zamanda,AzərbaycanRespublika
sı Vergilər Məcəlləsində aparılan
son dəyişikliklər sadələşdirilmiş
vergi və aksiz vergisi üzrə proq
nozların artıqlaması ilə icra edilə
cəyinigöstərir.

- 2016-cı ilin dövlət büdcəsi ilə
bağlımüzakirələrdə etdiyiniz
məruzədədövlətproqramları-
naxüsusidiqqətyetirdiniz.
Dövlət büdcəsinin proqramlar

və tədbirlər üzrə tərtibi dünya öl
kələrinin təcrübəsindəgenişyayıl
mışdır.Müasirşəraitdəbeləyanaş
mabirneçəistiqamətüzrəxüsusilə
əhəmiyyətlidir. Belə ki, dövlət
proqramları və tədbirlərin tərtibi
prioritetməqsədlərinsistemlişəkil
də reallaşdırılmasına xidmət edir.
Dövlət büdcəsinin bu istiqamətlər
üzrətərtibiisəbirtərəfdənmaliyyə
təminatı və məqsədləri uyğunlaş
dırmaqlayanaşı,digərtərəfdənvə
saitlərinqənaətlivəsəmərəliistifa
dəsini təmin edir. Bu istiqamətdə
ilk addım proqramların tərtibi za
manı məqsədnəticə indikatorları
nın təsdiqolunması,həmçininhər
bir addım üçün zəruri vəsaitin
məbləğinin müəyyən edilməsidir.
İcra prosesində və proqram başa
çatdıqdansonrabugöstəricilərnə
ticəlilikvəsəmərəliliyinqiymətlən
dirilməsinə, həmçinin maliyyə re

surslarının yenidən paylanmasına
imkanverir.Hazırdadövlət proq
ramları üzrə qeyd edilmiş istiqa
mətlərlə bağlı “Büdcə zərfi”ndə
olan məlumatlar məhduddur və
əlavəməlumatlarınzərfədaxiledil
məsiparlamentnəzarətiningüclən
məsinəxidmətedər.

- Son dövrdə ən çox müzakirə
olunan makrogöstərici dövlət
borcu ilə bağlıdır. Respubli-
kamızda növbəti il üçün bu
parametrlə bağlı proqnozlar
hərhansıtəhlükəninmövcud-
luğunugöstərirmi?
 Düz qeyd etdiniz, indi dövlət

borcuiləbağlıməsələlərdiqqətmər
kəzindədir. Kəskin borclanma ilə
üzüzəqalanvə texnikidefolt elan
edən bir neçə ölkə mövcuddur və
davamedənböhranbuölkələrinsa
yının artmasına şərait yaradacaq.
Cariilvənövbətiilüçünməlumat
lar respublikamızda dövlət borcu
nunartımdinamikasınıgöstərsədə,
vəziyyət qəbul edilmiş standartlar
çərçivəsindəqənaətbəxşdir.Beləki,
2016cı il üzrə dövlət borcunun
ÜDMə nisbəti 3%dən az olmaqla
proqnozlaşdırılmışdır. Dövlət büd
cəsikəsirininbüdcəgəlirlərinənis
bətinin2016cıilüçün11,7%səviy
yəsindən 2019cu il üçün 3,9%dək
azalma ilə proqnozlaşdırılması da,
öz növbəsində, gələcəkdə dövlət
borcunun maliyyələşdirilməsində
problemlərinolmayacağınıgöstərir.
Bununlabelə,hesabedirikki,borc
yükünün mümkün risklərinin qiy
mətləndirilməsivədövlətzəmanəti
ilə kredit almış icraçı təşkilatların
borc siyasətinə vaxtında təsir və
müdaxiləsizəruridir.

-Ümumiyyətlə,2016-cı ilindöv-
lətbüdcəsinihansımeyillərlə
xarakterizəetməkolar?

İlkolaraqdövlətbüdcəsininca
riilinsonunagözlənilənicragöstə
rici ilə müqayisədə növbəti ildə
8,3%azolmaqlaproqnozlaşdırıldı
ğıqeydedilməlidir.Məcmuxərclə
rinazalmasıfonundaisəmüəyyən
edilmiş prioritet sahələrə vəsaitlər
artımlanəzərdə tutulmuşdur.Baş
qasözlə,sosialsahələrəayrılancə
mi vəsaitlər, həmçinin dövlətin
müdafiəiləbağlıxərclərinövbətiil
üçün cari illə müqayisədə artımla
proqnozlaşdırılmışdır.Realsektora
ayrılanxərclərdəisəazalmagözlə
nilir, lakinbuazalmadövlətəsaslı
vəsaitqoyuluşlarıiləbağlıdır.
Yeri gəlmişkən, dövlət büdcəsi

nininvestisiyaxərclərindənəzərdə
tutulmuş azalma yeni layihələrin
proqnozlaşdırılmamasıiləizaholu
nabilər.Beləki,2016cıilindövlət
investisiyaproqramındayalnızke
çid layihələr yer almışdır. Ümu
miyyətlə, növbəti ilin dövlət büd
cəsi tam mənada sosialyönümlü
büdcədir və dövlət büdcəsinin
2016cı il üçün nəzərdə tutulmuş
10188,3mln.manatməbləğindəca
ri xərclərinin 57,6%ni sosialyönlü
xərclərtəşkiledəcəkki,bufaktyu
xarıda qeyd olunanları bir daha
təsdiqləyir.

- Hesablama Palatası dövlət
büdcəsi iləyanaşı,DövlətSo-
sial Müdafiə Fondunun büd-
cəsiilədəbağlırəyinitəqdim
etmişdir və bu rəy hansımə-
qamları diqqətdə saxlamış-
dır?
İlkolaraqqeydedəkki,Dövlət

SosialMüdafiəFondu(DSMF)döv
lətinsosialsiyasətininmühümblo
kunu həyata keçirən büdcədənkə
nar fonddur. 2016cı ildə dövlət
büdcəsinin azalması fonunda bu
fondungəlirvəxərcləriartımlanə
zərdətutulmuşdurvəbu,əhalinin
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sosial rifahınınqorunmasıməsələ
sininhəmişədövlətinprioritetiol
duğunugöstərir.DSMFninnövbə
tiilbüdcəsiiləbağlırəyəgəldikdə
isəqeydedimki,sondövrdədöv
lət büdcəsindən transfertlərin fon
dun büdcəsində iştirak payı aşağı
düşürvəbu,palatatərəfindənmüs
bət meyil kimi qiymətləndirilmiş
dir.Bununlabelə,DSMFninrayon
vəşəhərşöbələrindəhəyatakeçiril
mişnəzarəttədbirlərininnəticələri
nəəsasənməcburidövlətsosialsı
ğorta haqları üzrə yığımların artı
rılmasıpotensialınınmövcudoldu
ğunu deməliyəm. Növbəti ildə
DSMFninxərclərindəəhaliyəödə
nişlər 97,8% təşkil edəcək və bu,
cariilləmüqayisədə1%çoxdur.
Palata mövcud məlumatların

təhlili əsasında DSMF tərəfindən
əhaliyəödənilənbirsıramüavinət

lərin,məsələn, hamiləlikvədoğu
magörəvəyadəfnüçünmüavinət
lərin bir qədər çox artımla proq
nozlaşdırıldığıqənaətindədir.Fon
dunbüdcəsinədairsonuncurəyin
strukturu bir qədər təkmilləşdiril
miş, palatanın təklif və tövsiyələri
əksetdirilmişdir.

-Sonuncuqeydetdiyinizistiqa-
mət - “Büdcə zərfi”ninməlu-
matlılıq səviyyəsinin yüksəl-
dilməsinəüçünzəruridir?
 İldənilə “Büdcə zərfi”nədaxil

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
dənbanklardayerləşdirilmişdepo
zitlər üzrə məlumatların, Dövlət
Zəmanəti ilə Alınan Borcların Tə
minat Fondunun vəsaitlərinin isti
fadəsi ilə bağlı məlumatların, icra
edilənvəqəbuledilməsigözlənilən
dövlət proqramları üzrə müvafiq
məlumatlarınnövbəti illərin“Büd
cəzərfi”nədaxiledilməsiniməqsə
dəmüvafiqhesabetmişdir.Bu,yu
xarıda qeyd etdiyim kimi, şəffaflı
ğınyüksəldilməsiiləyanaşı,həmçi
ninpalatanıntəqdimetdiyirəylərin
də məzmunluluğunu artırır. Son
nəticədəisəHesablamaPalatasının
tövsiyələri maliyyə inzibatçılığının
möhkəmlənməsinəxidmətedir.
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edilənparametrlərəsaslıtəkliflərin
hazırlanmasınaxidmətedir.
2016cı ilin dövlət büdcəsi ilə

bağlı təqdim edilmiş məlumatlar
vəmövcudyanaşmabirsıraməda
xilmənbələriüzrəartımpotensialı
nın mövcud olması fikrini yürüt
məkimkanıverir.Beləki,sondövr
də təsdiq edilmiş məbləğ və icra
göstərici arasında nəzərəçarpacaq
fərqlər mənfəət vergisi, cari ilin 9
ayıüzrəvergitutmabazasıiləbağlı
mövcud statistikməlumatlar, eyni
zamanda,AzərbaycanRespublika
sı Vergilər Məcəlləsində aparılan
son dəyişikliklər sadələşdirilmiş
vergi və aksiz vergisi üzrə proq
nozların artıqlaması ilə icra edilə
cəyinigöstərir.

- 2016-cı ilin dövlət büdcəsi ilə
bağlımüzakirələrdə etdiyiniz
məruzədədövlətproqramları-
naxüsusidiqqətyetirdiniz.
Dövlət büdcəsinin proqramlar

və tədbirlər üzrə tərtibi dünya öl
kələrinin təcrübəsindəgenişyayıl
mışdır.Müasirşəraitdəbeləyanaş
mabirneçəistiqamətüzrəxüsusilə
əhəmiyyətlidir. Belə ki, dövlət
proqramları və tədbirlərin tərtibi
prioritetməqsədlərinsistemlişəkil
də reallaşdırılmasına xidmət edir.
Dövlət büdcəsinin bu istiqamətlər
üzrətərtibiisəbirtərəfdənmaliyyə
təminatı və məqsədləri uyğunlaş
dırmaqlayanaşı,digərtərəfdənvə
saitlərinqənaətlivəsəmərəliistifa
dəsini təmin edir. Bu istiqamətdə
ilk addım proqramların tərtibi za
manı məqsədnəticə indikatorları
nın təsdiqolunması,həmçininhər
bir addım üçün zəruri vəsaitin
məbləğinin müəyyən edilməsidir.
İcra prosesində və proqram başa
çatdıqdansonrabugöstəricilərnə
ticəlilikvəsəmərəliliyinqiymətlən
dirilməsinə, həmçinin maliyyə re

surslarının yenidən paylanmasına
imkanverir.Hazırdadövlət proq
ramları üzrə qeyd edilmiş istiqa
mətlərlə bağlı “Büdcə zərfi”ndə
olan məlumatlar məhduddur və
əlavəməlumatlarınzərfədaxiledil
məsiparlamentnəzarətiningüclən
məsinəxidmətedər.

- Son dövrdə ən çox müzakirə
olunan makrogöstərici dövlət
borcu ilə bağlıdır. Respubli-
kamızda növbəti il üçün bu
parametrlə bağlı proqnozlar
hərhansıtəhlükəninmövcud-
luğunugöstərirmi?
 Düz qeyd etdiniz, indi dövlət

borcuiləbağlıməsələlərdiqqətmər
kəzindədir. Kəskin borclanma ilə
üzüzəqalanvə texnikidefolt elan
edən bir neçə ölkə mövcuddur və
davamedənböhranbuölkələrinsa
yının artmasına şərait yaradacaq.
Cariilvənövbətiilüçünməlumat
lar respublikamızda dövlət borcu
nunartımdinamikasınıgöstərsədə,
vəziyyət qəbul edilmiş standartlar
çərçivəsindəqənaətbəxşdir.Beləki,
2016cı il üzrə dövlət borcunun
ÜDMə nisbəti 3%dən az olmaqla
proqnozlaşdırılmışdır. Dövlət büd
cəsikəsirininbüdcəgəlirlərinənis
bətinin2016cıilüçün11,7%səviy
yəsindən 2019cu il üçün 3,9%dək
azalma ilə proqnozlaşdırılması da,
öz növbəsində, gələcəkdə dövlət
borcunun maliyyələşdirilməsində
problemlərinolmayacağınıgöstərir.
Bununlabelə,hesabedirikki,borc
yükünün mümkün risklərinin qiy
mətləndirilməsivədövlətzəmanəti
ilə kredit almış icraçı təşkilatların
borc siyasətinə vaxtında təsir və
müdaxiləsizəruridir.

-Ümumiyyətlə,2016-cı ilindöv-
lətbüdcəsinihansımeyillərlə
xarakterizəetməkolar?

İlkolaraqdövlətbüdcəsininca
riilinsonunagözlənilənicragöstə
rici ilə müqayisədə növbəti ildə
8,3%azolmaqlaproqnozlaşdırıldı
ğıqeydedilməlidir.Məcmuxərclə
rinazalmasıfonundaisəmüəyyən
edilmiş prioritet sahələrə vəsaitlər
artımlanəzərdə tutulmuşdur.Baş
qasözlə,sosialsahələrəayrılancə
mi vəsaitlər, həmçinin dövlətin
müdafiəiləbağlıxərclərinövbətiil
üçün cari illə müqayisədə artımla
proqnozlaşdırılmışdır.Realsektora
ayrılanxərclərdəisəazalmagözlə
nilir, lakinbuazalmadövlətəsaslı
vəsaitqoyuluşlarıiləbağlıdır.
Yeri gəlmişkən, dövlət büdcəsi

nininvestisiyaxərclərindənəzərdə
tutulmuş azalma yeni layihələrin
proqnozlaşdırılmamasıiləizaholu
nabilər.Beləki,2016cıilindövlət
investisiyaproqramındayalnızke
çid layihələr yer almışdır. Ümu
miyyətlə, növbəti ilin dövlət büd
cəsi tam mənada sosialyönümlü
büdcədir və dövlət büdcəsinin
2016cı il üçün nəzərdə tutulmuş
10188,3mln.manatməbləğindəca
ri xərclərinin 57,6%ni sosialyönlü
xərclərtəşkiledəcəkki,bufaktyu
xarıda qeyd olunanları bir daha
təsdiqləyir.

- Hesablama Palatası dövlət
büdcəsi iləyanaşı,DövlətSo-
sial Müdafiə Fondunun büd-
cəsiilədəbağlırəyinitəqdim
etmişdir və bu rəy hansımə-
qamları diqqətdə saxlamış-
dır?
İlkolaraqqeydedəkki,Dövlət

SosialMüdafiəFondu(DSMF)döv
lətinsosialsiyasətininmühümblo
kunu həyata keçirən büdcədənkə
nar fonddur. 2016cı ildə dövlət
büdcəsinin azalması fonunda bu
fondungəlirvəxərcləriartımlanə
zərdətutulmuşdurvəbu,əhalinin
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tilçilərin cəzalandırılmayacağına təmi
natverilməsinəzərdətutulurdu.Müqa
vilə Bakı fəhlələrinin vəziyyətini xeyli
yaxşılaşdırdı.Neftsənayeçilərindənqo
parılmışgüzəştlərhəray150minma
natavəyafəhlələrinümumiəməkhaq
qının 20%nə bərabər idi. Bütün mə
dənlərdə fəhlələrdən ibarətmədənko
missiyalarıyaradılmışdı.Bukomissiya
ların vəzifələri işəgötürən tərəfindən
kollektivmüqavilədəkiöhdəliklərinye
rinəyetirilməsinənəzarətdənibarətidi.
Sonrakıillərdəilkhəmkarlarittifaqıtəş
kilatlarının yaradılmasında komissiya
larınböyükroluoldu.
1905ci il oktyabrın 17dəkonka (at

dəmir yolu) işçiləri həmkarlar ittifaqı
təşkilatıyaratdılar.Noyabrayındaikin
cibirhəmkarlarittifaqımeydanagəldi
ki, buda sıralarında çapçıları birləşdi
rirdi.İlinsonunaqədərartıqmühəndis
və texniklərin, həkimlərin, müəllimlə
rin,vəkillərinvədigərpeşəsahiblərinin
həmkarlar ittifaqı təşkilatları fəaliyyət
göstərirdi. 1906cı ilin sonundaBakıda
üzvlərininümumisayı12min200nəfə
ri ötən 20yə qədər həmkarlar ittifaqı
mövcudidi.Qafqazdakıhəmkarlaritti
faqlarının 75%iAzərbaycanın paytax
tında cəmləşmişdi. Həmkarlar ittifaqı
təşkilatlarının sayına görə Bakı yalnız
imperiyanınənirisənayeşəhərlərisayı
lan Peterburq, Moskva, Varşava və
Lodzdangeriqalırdı.
1907ci ilin avqustunda neftçilərin

həmkarlarittifaqıilkmətbuorqanıolan
“Qudok” qəzetinin nəşrinə başladı.
1908ciilinavqustunda“Qudok”estafe
ti “Bakinskiy raboçiy” qəzetinə verdi.
Bölgələrdə də işçilər təşkilatlanmağa
başladılar. 1910cu ildəAstarada liman
fəhlələri,Lənkəranqəzasında isəbalıq
çılar özlərinin həmkarlar ittifaqlarını
təşkiletdilər.
Həmkarlar ittifaqları tətilə çıxmış,

ailəüzvünü itirmiş fəhlələrinailələrinə
maddiköməkgöstərir,işçilərətibbixid
mətintəşkilinənailolur,vərəmləmüba
rizə aparılmasına və digər məsələlərin
həllinəçalışırdılar.
1917ciiltarixəoxşaristehsalsahələri

fəhlələrininhəmkarlarittifaqıtəşkilatla

rınınbirləşməsi ilikimidaxilolub.Hə
min il təkcə neft sənayesi fəhlələrinin
həmkarlarittifaqında30minüzvbirləş
mişdi.ÜmumilikdəisəBakıda40həm
karlarittifaqınınsıralarında80minüzv
varidi.
Çarizmdövründətəzyiqlərləüzləşən

həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyəti yal
nız19181920ciillərdəAzərbaycanXalq
Cümhuriyyəti dövründə açıqmüstəvi
yəkeçmiş,ölkədəbərqərarolandemok
ratiyaşəraitindəinkişafedərəkgenişlən
mişdi.Buillərdəmillidüşüncəliinsanla
rıbirarayagətirənhəmkarlartəşkilatla
rının formalaşması geniş vüsət almış,
lakinAzərbaycanınsovetimperiyasının
əsarəti altına düşməsi bu təşkilatların
möhkəmlənməsinəimkanverməmişdi.
Sovethakimiyyətindəhəmkarlaritti

faqlarına münasibət birmənalı deyildi.
Bəzi bolşeviklərin fikrincə, əgər haki
miyyət proletariatın əlindədirsə, onun
əmək və sosial hüquqlarını qoruyacaq
heçbirictimaitəşkilataehtiyacyoxdur.
“Fəhlə müxalifəti” adlanan platforma
isəistehsalınidarəedilməsininhəmkar
larittifaqlarınahəvaləolunmasıideyası
nımüdafiəedirdi.
1920ci ilin iyununda həmkarların

vahid respublika orqanı  Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqlarıŞurası (AHİŞ)ya
radıldı. 1921ci ildə keçirilmiş partiya
yığıncaqlarında həmkarlar ittifaqlarına
istehsalın idarəolunmasında iştirak et
mək funksiyasının verilməsi qərarı qə
buledildi.Lakinbuqərarhəyatakeçmə
di.KommunistPartiyasıhəmsiyasiha
kimiyyətdə,həmdəiqtisadiyyatdatək
başına liderlik prinsipini əldə rəhbər
tutduğuüçüngetgedəhəmkarlarittifa
qına da nəzarəti artırırdı. 1921ci ildə
Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər)
PartiyasıMərkəziKomitəsininhəmkar
larittifaqlarınınişinərəhbərliyitənzim
ləyənsərəncamxarakterliməktubudərc
olundu.Məktubdayazılırdıki,həmkar
lar ittifaqları fraksiyaları ikihəftədəbir
dəfədənazolmayaraqmüvafiqpartiya
komitələrinə işin vəziyyəti barədəmə
ruzəetməlidirlər.1922ci ildəAzərbay
cankommunistlərininIVqurultayıdaha
irəli gedərək həmkarlar ittifaqlarında

rəhbərvəzifələrəpartiyaişçiləriningön
dərilməsinitapşırdı.Beləliklə,buqurum
partiya təşkilatınınayrılmaz tərkibhis
səsinəçevrildi.
Sovetİttifaqındatəxminən40cıillərə

qədərhəmkarlar ittifaqlarınıyeni siste
mə uyğun formalaşdırmaq tədbirləri
həyatakeçirilir,kadrhazırlığıməsələsi
nədiqqətyetirilirdi.
II Dünyamüharibəsi illərində həm

karlar ittifaqları gənclərin vətəninmü
dafiəsinə səfərbər olunmasında hərbi
komissarlıqlaraböyükköməkgöstərdi.
Səfərbərolunmuştəcrübəliişçilərinəvə
zinəfabrikvəzavodlaragəlmişyeniyet
mələrin, gənclərin peşə hazırlığı, eləcə
dədigərvəzifələrhəmkarlar ittifaqları
nın üzərinə düşmüşdü. O dövrdə şə
raitəuyğun,dahaçevikfəaliyyətgöstər
mək imkanlarını genişləndirmək üçün
bir sıra struktur dəyişiklikləri aparıldı.
Kiçik həmkarlar ittifaqı təşkilatları bir
ləşdirildi,rəyasətheyətlərininfəaliyyət
ləribərpaolundu.
1946cı ildən başlayaraq həmkarlar

ittifaqı sistemində yenidən təşkilatlan
magenişvüsətaldı.Respublikakomitə
ləri sahələr üzrə formalaşdı. 1948ci il
noyabrın 2729daBakıda IRespublika
İttifaqlararasıKonfranskeçirildi.AHİŞ
inyenitərkibi35nəfərüzvvə11nəfər
üzvlüyənamizəddənibarətidi.O,sahə
həmkarlar ittifaqlarının koordinasiya
olunmasında,yerliqurumlarınfəaliyyə
tiningücləndirilməsindəmühümamilə
çevrildi.
19701980ciilləriAHİŞinfəaliyyəti

ninənsəmərəlidövrüadlandırmaqolar.
1980ciilinstatistikasınagörə,şuranın2
milyon270minüzvüvaridi.Müqayisə
üçündeyimki,bu,1970ciilləmüqayi
sədə871minnəfərçoxüzvdeməkidi.
1991ciildəAzərbaycanmüstəqilliyi

ni bərpa etdikdən sonra ictimaisiyasi
həyatınbütünsahələrindəolduğukimi,
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliy
yətində də xeyli dəyişiklik baş verdi.
1992ciildəAHİŞədaxilolan6həmkar
lar ittifaqı – Elektrik Stansiyaları və
ElektrotexnikaSənayesiFəhlələriHəm
karlarİttifaqıRespublikaKomitəsi,Av
tonəqliyyat və Yol Təsərrüfatı İşçiləri

YUBİLEY

Azərbaycan həmkarlar ittifaqları:
tarixvəmüasirlik

1903cüildəBakıdabaşlananümumi
tətildə iri sənaye müəssisələri fəhlələri
iləbirlikdəmətbəə,şəhərkonkası,elek
trikstansiyaları,dəmiryolnəqliyyatı iş
çiləri, gəmilərinheyətləri, çörəkçilərvə
başqalarıdaiştirakedirdilər.
Tətil komitəsi əməkhaqqının artırıl

masını,işgününün8saatadəkqısaldıl
masını,həbsolunmuşfəhlələrinazadlı
ğa buraxılmasını, tətil, mətbuat və yı
ğıncaqazadlığıverilməsinitələbedirdi.
Nəhayət, 1904cü il dekabrın 30da
“Elektrosila”Zavodundaneftsənayeçi
ləri ilə fəhlələr arasında ilk kollektiv

müqavilə imzalandı. “Mazut konstitu
siyası”adıilətarixədüşənbumüqavi
lədə tətilgünləriüçün fəhlələrə əmək
haqqıödənilməsi,onlaramənzil,kero
sin,neftvəsuverilməsi,əməkqabiliy
yətini itirənlər üçün 3 aymüddətində
əməkhaqqınınyarısınınsaxlanması,tə

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı, AHİK-in sədri,

BHİK-in vitse-prezidenti

Builyaranmasının110illiyitəntənə
iləqeydolunanAzərbaycanhəmkarlar
ittifaqlarıvətəndaşcəmiyyətininəsas
institutlarındanbirikimisosialədalət
prinsiplərinəəməledilməsi,bazariqti
sadiyyatışəraitindəişçilərinəməkhü
quqlarınınqorunması,işəgötürənləiş
çilərarasındamünasibətlərintənzim
lənməsisahəsindəməqsədyönlütədbir
lərhəyatakeçirir.Azərbaycanhəmkar
larittifaqlarınınsosialiqtisadiməsələ
lərləbağlımövqeyininAzərbaycan
dövlətivəonunrəhbəritərəfindən
daimdəstəklənməsihəmkarlarittifaqı
nınrespublikamızınictimaihəyatında
dahafəaliştirakınaşəraityaradır.Bu
möhtəşəmnailiyyətinqədrinidahadə
rindəndərketməküçünAzərbaycan
həmkarlarittifaqlarınınkeçdiyitarixi
yolanəzərsalaq.
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tilçilərin cəzalandırılmayacağına təmi
natverilməsinəzərdətutulurdu.Müqa
vilə Bakı fəhlələrinin vəziyyətini xeyli
yaxşılaşdırdı.Neftsənayeçilərindənqo
parılmışgüzəştlərhəray150minma
natavəyafəhlələrinümumiəməkhaq
qının 20%nə bərabər idi. Bütün mə
dənlərdə fəhlələrdən ibarətmədənko
missiyalarıyaradılmışdı.Bukomissiya
ların vəzifələri işəgötürən tərəfindən
kollektivmüqavilədəkiöhdəliklərinye
rinəyetirilməsinənəzarətdənibarətidi.
Sonrakıillərdəilkhəmkarlarittifaqıtəş
kilatlarının yaradılmasında komissiya
larınböyükroluoldu.
1905ci il oktyabrın 17dəkonka (at

dəmir yolu) işçiləri həmkarlar ittifaqı
təşkilatıyaratdılar.Noyabrayındaikin
cibirhəmkarlarittifaqımeydanagəldi
ki, buda sıralarında çapçıları birləşdi
rirdi.İlinsonunaqədərartıqmühəndis
və texniklərin, həkimlərin, müəllimlə
rin,vəkillərinvədigərpeşəsahiblərinin
həmkarlar ittifaqı təşkilatları fəaliyyət
göstərirdi. 1906cı ilin sonundaBakıda
üzvlərininümumisayı12min200nəfə
ri ötən 20yə qədər həmkarlar ittifaqı
mövcudidi.Qafqazdakıhəmkarlaritti
faqlarının 75%iAzərbaycanın paytax
tında cəmləşmişdi. Həmkarlar ittifaqı
təşkilatlarının sayına görə Bakı yalnız
imperiyanınənirisənayeşəhərlərisayı
lan Peterburq, Moskva, Varşava və
Lodzdangeriqalırdı.
1907ci ilin avqustunda neftçilərin

həmkarlarittifaqıilkmətbuorqanıolan
“Qudok” qəzetinin nəşrinə başladı.
1908ciilinavqustunda“Qudok”estafe
ti “Bakinskiy raboçiy” qəzetinə verdi.
Bölgələrdə də işçilər təşkilatlanmağa
başladılar. 1910cu ildəAstarada liman
fəhlələri,Lənkəranqəzasında isəbalıq
çılar özlərinin həmkarlar ittifaqlarını
təşkiletdilər.
Həmkarlar ittifaqları tətilə çıxmış,

ailəüzvünü itirmiş fəhlələrinailələrinə
maddiköməkgöstərir,işçilərətibbixid
mətintəşkilinənailolur,vərəmləmüba
rizə aparılmasına və digər məsələlərin
həllinəçalışırdılar.
1917ciiltarixəoxşaristehsalsahələri

fəhlələrininhəmkarlarittifaqıtəşkilatla

rınınbirləşməsi ilikimidaxilolub.Hə
min il təkcə neft sənayesi fəhlələrinin
həmkarlarittifaqında30minüzvbirləş
mişdi.ÜmumilikdəisəBakıda40həm
karlarittifaqınınsıralarında80minüzv
varidi.
Çarizmdövründətəzyiqlərləüzləşən

həmkarlar təşkilatlarının fəaliyyəti yal
nız19181920ciillərdəAzərbaycanXalq
Cümhuriyyəti dövründə açıqmüstəvi
yəkeçmiş,ölkədəbərqərarolandemok
ratiyaşəraitindəinkişafedərəkgenişlən
mişdi.Buillərdəmillidüşüncəliinsanla
rıbirarayagətirənhəmkarlartəşkilatla
rının formalaşması geniş vüsət almış,
lakinAzərbaycanınsovetimperiyasının
əsarəti altına düşməsi bu təşkilatların
möhkəmlənməsinəimkanverməmişdi.
Sovethakimiyyətindəhəmkarlaritti

faqlarına münasibət birmənalı deyildi.
Bəzi bolşeviklərin fikrincə, əgər haki
miyyət proletariatın əlindədirsə, onun
əmək və sosial hüquqlarını qoruyacaq
heçbirictimaitəşkilataehtiyacyoxdur.
“Fəhlə müxalifəti” adlanan platforma
isəistehsalınidarəedilməsininhəmkar
larittifaqlarınahəvaləolunmasıideyası
nımüdafiəedirdi.
1920ci ilin iyununda həmkarların

vahid respublika orqanı  Azərbaycan
Həmkarlar İttifaqlarıŞurası (AHİŞ)ya
radıldı. 1921ci ildə keçirilmiş partiya
yığıncaqlarında həmkarlar ittifaqlarına
istehsalın idarəolunmasında iştirak et
mək funksiyasının verilməsi qərarı qə
buledildi.Lakinbuqərarhəyatakeçmə
di.KommunistPartiyasıhəmsiyasiha
kimiyyətdə,həmdəiqtisadiyyatdatək
başına liderlik prinsipini əldə rəhbər
tutduğuüçüngetgedəhəmkarlarittifa
qına da nəzarəti artırırdı. 1921ci ildə
Azərbaycan Kommunist (bolşeviklər)
PartiyasıMərkəziKomitəsininhəmkar
larittifaqlarınınişinərəhbərliyitənzim
ləyənsərəncamxarakterliməktubudərc
olundu.Məktubdayazılırdıki,həmkar
lar ittifaqları fraksiyaları ikihəftədəbir
dəfədənazolmayaraqmüvafiqpartiya
komitələrinə işin vəziyyəti barədəmə
ruzəetməlidirlər.1922ci ildəAzərbay
cankommunistlərininIVqurultayıdaha
irəli gedərək həmkarlar ittifaqlarında

rəhbərvəzifələrəpartiyaişçiləriningön
dərilməsinitapşırdı.Beləliklə,buqurum
partiya təşkilatınınayrılmaz tərkibhis
səsinəçevrildi.
Sovetİttifaqındatəxminən40cıillərə

qədərhəmkarlar ittifaqlarınıyeni siste
mə uyğun formalaşdırmaq tədbirləri
həyatakeçirilir,kadrhazırlığıməsələsi
nədiqqətyetirilirdi.
II Dünyamüharibəsi illərində həm

karlar ittifaqları gənclərin vətəninmü
dafiəsinə səfərbər olunmasında hərbi
komissarlıqlaraböyükköməkgöstərdi.
Səfərbərolunmuştəcrübəliişçilərinəvə
zinəfabrikvəzavodlaragəlmişyeniyet
mələrin, gənclərin peşə hazırlığı, eləcə
dədigərvəzifələrhəmkarlar ittifaqları
nın üzərinə düşmüşdü. O dövrdə şə
raitəuyğun,dahaçevikfəaliyyətgöstər
mək imkanlarını genişləndirmək üçün
bir sıra struktur dəyişiklikləri aparıldı.
Kiçik həmkarlar ittifaqı təşkilatları bir
ləşdirildi,rəyasətheyətlərininfəaliyyət
ləribərpaolundu.
1946cı ildən başlayaraq həmkarlar

ittifaqı sistemində yenidən təşkilatlan
magenişvüsətaldı.Respublikakomitə
ləri sahələr üzrə formalaşdı. 1948ci il
noyabrın 2729daBakıda IRespublika
İttifaqlararasıKonfranskeçirildi.AHİŞ
inyenitərkibi35nəfərüzvvə11nəfər
üzvlüyənamizəddənibarətidi.O,sahə
həmkarlar ittifaqlarının koordinasiya
olunmasında,yerliqurumlarınfəaliyyə
tiningücləndirilməsindəmühümamilə
çevrildi.
19701980ciilləriAHİŞinfəaliyyəti

ninənsəmərəlidövrüadlandırmaqolar.
1980ciilinstatistikasınagörə,şuranın2
milyon270minüzvüvaridi.Müqayisə
üçündeyimki,bu,1970ciilləmüqayi
sədə871minnəfərçoxüzvdeməkidi.
1991ciildəAzərbaycanmüstəqilliyi

ni bərpa etdikdən sonra ictimaisiyasi
həyatınbütünsahələrindəolduğukimi,
həmkarlar ittifaqı təşkilatlarının fəaliy
yətində də xeyli dəyişiklik baş verdi.
1992ciildəAHİŞədaxilolan6həmkar
lar ittifaqı – Elektrik Stansiyaları və
ElektrotexnikaSənayesiFəhlələriHəm
karlarİttifaqıRespublikaKomitəsi,Av
tonəqliyyat və Yol Təsərrüfatı İşçiləri
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Azərbaycan həmkarlar ittifaqları:
tarixvəmüasirlik

1903cüildəBakıdabaşlananümumi
tətildə iri sənaye müəssisələri fəhlələri
iləbirlikdəmətbəə,şəhərkonkası,elek
trikstansiyaları,dəmiryolnəqliyyatı iş
çiləri, gəmilərinheyətləri, çörəkçilərvə
başqalarıdaiştirakedirdilər.
Tətil komitəsi əməkhaqqının artırıl

masını,işgününün8saatadəkqısaldıl
masını,həbsolunmuşfəhlələrinazadlı
ğa buraxılmasını, tətil, mətbuat və yı
ğıncaqazadlığıverilməsinitələbedirdi.
Nəhayət, 1904cü il dekabrın 30da
“Elektrosila”Zavodundaneftsənayeçi
ləri ilə fəhlələr arasında ilk kollektiv

müqavilə imzalandı. “Mazut konstitu
siyası”adıilətarixədüşənbumüqavi
lədə tətilgünləriüçün fəhlələrə əmək
haqqıödənilməsi,onlaramənzil,kero
sin,neftvəsuverilməsi,əməkqabiliy
yətini itirənlər üçün 3 aymüddətində
əməkhaqqınınyarısınınsaxlanması,tə

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı, AHİK-in sədri,

BHİK-in vitse-prezidenti

Builyaranmasının110illiyitəntənə
iləqeydolunanAzərbaycanhəmkarlar
ittifaqlarıvətəndaşcəmiyyətininəsas
institutlarındanbirikimisosialədalət
prinsiplərinəəməledilməsi,bazariqti
sadiyyatışəraitindəişçilərinəməkhü
quqlarınınqorunması,işəgötürənləiş
çilərarasındamünasibətlərintənzim
lənməsisahəsindəməqsədyönlütədbir
lərhəyatakeçirir.Azərbaycanhəmkar
larittifaqlarınınsosialiqtisadiməsələ
lərləbağlımövqeyininAzərbaycan
dövlətivəonunrəhbəritərəfindən
daimdəstəklənməsihəmkarlarittifaqı
nınrespublikamızınictimaihəyatında
dahafəaliştirakınaşəraityaradır.Bu
möhtəşəmnailiyyətinqədrinidahadə
rindəndərketməküçünAzərbaycan
həmkarlarittifaqlarınınkeçdiyitarixi
yolanəzərsalaq.
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demokratik cəmiyyətin tərəfdarıyıq.
Həmkarlar ittifaqlarıqarşılıqlıəməkvə
sosialiqtisadimünasibətlərinəsasınıso
sialtərəfdaşlıqprinsipindəgörür.AHİK
hökumət və işəgötürənlərlə real dialo
qunyaradılmasıüçünçalışır,əməkmü
nasibətləri sisteminin optimallaşdırıl
masına,sivilsosialtərəfdaşlığıninkişafı
vətəkmilləşdirilməsinəəhəmiyyətlidə
rəcədə töhfə verir. Təcrübə göstərir ki,
sosial dialoqun köməyi ilə mürəkkəb
vəzifələrin həlli, sosial sabitliyin təmin
edilməsi mümkündür. AHİK həmişə
BaşKollektiv Sazişin layihəsininhazır
lanmasınınvəbağlanmasınıntəşəbbüs
karıkimiçıxışedir.Tərəflərinrəyi,bü
tünmübahisəliməsələlərin razılaşdırıl
ması,təklifvəiradlarnəzərəalınır.Baş
KollektivSazişüçtərəfliqaydadaAzər
baycanHəmkarlarİttifaqlarıKonfedera
siyası,AzərbaycanRespublikasıNazir
lərKabinetivəSahibkarlar(İşəgötürən
lər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası
arasındabağlanır.Müvafiqolaraqsahə
lərdətarifsazişləri,yerlərdəisəkollektiv
müqavilələrbağlanır.HazırdaAzərbay
canda13451kollektivmüqavilə,119ta
rifsazişifəaliyyətgöstərməkdədir.Res
publikadasosial tərəfdaşlığınformaları
ildənilətəkmilləşir.
Biz Üçtərəfli Komissiyanın yaradıl

ması üçün sosial və iqtisadiməsələlər
üzrə bütün zəruri sənədləri hazırlamı
şıq.BeynəlxalqƏməkTəşkilatınınmü
təxəssisləri ilə birlikdə təşkilati xarak
terliməsələlərhəllolunub.Butəşkilatın
mütəxəssisləriAHİKinəmək,sosialvə
iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi
istiqamətində fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirirlər.
AHİKson10 ildəhəmkarlar ittifaqı

üzvlərininsosialtəminatlarınadairqa
nunvəproqramların,birçoxnormativ
sənədlərinişlənibhazırlanmasındafəal
iştirak etmişdir. Ümumilikdə müxtəlif
orqanlar tərəfindən hazırlanmış 100
dən artıq qanun layihəsində AHİKin
rəyinəzərəalınmışdır.ƏməkMəcəlləsi
nəedilən100dənçoxəlavəvədəyişik
liyintəşəbbüskarıvəmüəllifidəAHİK
olmuşdur.
İndiyə kimi BƏTin vətəndaşların

hüquqlarının qorunmasında xüsusi rol
oynayanbirçoxkonvensiyasıratifikasi
ya olunmuşdur. Həmkarlar ittifaqları
konvensiyalarıntələblərininyerinəyeti
rilməsiüçünbütün imkanlarından isti
fadəedir.İşçilərinsosialproblemlərinin
həllinə xidmət göstərə biləcək digər
konvensiyaların da ratifikasiyasında
maraqlıyıq.AHİKvəsahəhəmkarlarit
tifaqları nümayəndələri BƏTin hər il
keçirilən sessiyalarında Azərbaycan
Respublikasının hökumət nümayəndə
ləri ilə birlikdə iştirak edir, müzakirə
olunan məsələlərlə bağlı öz prinsipial
mövqeləriniortayaqoyurlar.
BugünAHİKözsıralarında1,5mil

yondanartıqhəmkarlarittifaqıüzvünü
birləşdirir.Buquruma27sahəhəmkar
larittifaqımərkəzi,ocümlədən504şə
hər, rayon Hİ təşkilatı, 66 birləşmiş
HİK,10702ilkhəmkarlarittifaqıtəşkila
tıdaxildir.Konfederasiyanıntərkibində
3Hİ federasiyası vəNaxçıvanMuxtar
Respublikası Hİ Şurası, Azərbaycan
ƏməkvəSosialMünasibətlərAkademi
yası, “Kurort” Səhmdar Cəmiyyəti,
Respublika Turizm və Ekskursiyalar
Şurası,İdmanTəşkilatlarıAssosiasiyası
(AHİTA), Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin
Sağlamlıq Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Mətbu orqanımız olan “Ülfət” qəzeti
1991ciildənnəşredilir.
2014cü ildə respublika həmkarlar

ittifaqlarına daxil olan 159772 ərizə və
şikayətin97%iözhəllinitapıb.İşəbər
pa ilə əlaqədar 823müraciətdən 143ü
müsbəthəlledilib.Məhkəmələrdəəmək
mübahisəsinəaidqaldırılan6 iddianın
hamısıtəminedilib.İşəgötürənlərtərə
findənişçilərinişdənazadolunmasıilə
bağlıhəmkarlarittifaqlarınaedilənmü
raciətlərdiqqətləaraşdırılaraq4211nə
fərin öz iş yerində saxlanılmasına nail
olunub.
Bizhəmkarlarittifaqlarınınfəaliyyə

tinindünyadagedənproseslərəuyğun
laşdırılması yolunda əlimizdən gələni
əsirgəmirik.
AHİKBƏTvəBeynəlxalqMiqrasiya

Təşkilatıiləəməkdaşlıqhaqqındaikitə
rəflisazişlərimzalamış,“CənubiQafqaz
ölkələrində insan alverinə qarşı cavab

mexanizmlərinin gücləndirilməsi haq
qında”,“Uşaqəməyininqarşısınınalın
ması üzrə bacarıqların inkişafı haqqın
da”, “İş yerlərində diskriminasiyanın
qarşısınınalınmasıhaqqında”,“Gənclə
rin məşğulluğu” ilə bağlı layihələrin
həyatakeçirilməsindəfəaltərəfdaşkimi
iştiraketmişdir.
AHİK işçilərin layiqli əməkhaqqı ilə

təminedilməsinənailolmaqüçünhəya
ta keçirdiyi “Yaşayış minimumundan
aşağı olmayan minimum əməkhaqqı”
kampaniyasısayəsindəminimuməmək
haqqı ilə yaşayış minimumu arasında
nisbət 2007ci ildəki 62,5%dən 2015ci
ildə80,2%əçatdırılmışdır.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları

müasirşəraitdəhərbirişçiüçünlayiqli
işyerivətəhlükəsizistehsalatmühitinə
nail olmağa çalışır. AHİKin İcraiyyə
Komitəsi “Həmkarlar ittifaqları orqan
larının2018ciilədəkəməkvəətrafmü
hitinmühafizəsisahəsindəfəaliyyətinin
əsasistiqamətləri”,“AHİKin20142018
ciillərüçünəməyinmühafizəsininəsas

YUBİLEY

HəmkarlarİttifaqıRespublikaKomitəsi,
Azərbaycan Rabitə İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Respublika Komitəsi, Azərbay
can Sahibkarlıq İşçiləriMüstəqil Həm
karlar İttifaqı Respublika Komitəsi,
AviasiyaİşçiləriHəmkarlarİttifaqıRes
publika Komitəsi və İnşaat Kompleksi
İşçiləriMüstəqilHəmkarlarİttifaqıRes
publikaKomitəsibuqurumunfəaliyyəti
ilə razı olmadıqlarını bəyan etdi və 5
fevral 1993cü ildə qurultay keçirərək
AHİŞiburaxıbAzərbaycanHəmkarlar
İttifaqlarıKonfederasiyasını (AHİK) tə
sisetdi.Butəşkilatınyaranmasıiləhəm
karlarittifaqlarınınfəaliyyətindəinziba
tiamirlikmetodlarınasonqoyuldu,sa
həhəmkarlarittifaqlarınınsəlahiyyətləri
özlərinə qaytarılmaqla təşəbbüskarlığa,
yeniliyə,dünyahəmkarlarittifaqlarısis
teminəqoşulmağayolaçıldı.
Yerigəlmişkən,XalqCəbhəsiMüsa

vat cütlüyünün hakimiyyəti dövründə
həmkarlar ittifaqlarının mülkiyyəti ilə

əlaqədarədalətsizqərarlarqəbuledildi.
Həmkarlar ittifaqlarının mülkiyyətinə
göz dikərək, hətta konfederasiyanın
yerləşdiyi inzibati binanın Xarici İşlər
Nazirliyinəverilməsibarədəprezident
sərəncamı oldu. Həmkarlar ittifaqları
nın qətiyyətli addımları onların bu is
təklərini həyata keçirməyə imkan ver
məsə də, o qüvvələrin həmkarlar itti
faqlarınınişinəyerliyersizmüdaxilələ
rə son qoymaq fikirləri yox idi.Məhz
Ümummilli liderHeydərƏliyevin ha
kimiyyətəqayıdışındansonrabuməsə
ləyə müdaxiləsi nəticəsində Azərbay
canhəmkarlar ittifaqlarıyenidənölkə
nin ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni
həyatındalayiqliyeriolantəşkilataçev
rildi. Həmin dövrün qeyriqanuni sə
rəncamvəgöstərişləri,ocümlədənsağ
lamlıq vəmüalicə ocaqlarının Səhiyyə
Nazirliyininbalansınaverilməsiiləbağ
lıqərarlarləğvedildivəhəmkarlaritti
faqlarının obyektləri, inzibati binaları

yenidənqurulmağabaşlanıldı.
Qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki,

AzərbaycanHəmkarlarİttifaqlarıKon
federasiyasının müstəqil qurum kimi
formalaşmasıUluöndərHeydərƏliye
vin adı ilə bağlıdır.MəhzÜmummilli
liderinşəxsitəşəbbüsüvənəzarətialtın
da1994cüilinfevralındakeçmişpost
sovetməkanında ilkdəfəolaraqAzər
baycan Respublikasında “Həmkarlar
ittifaqlarıhaqqında”Qanunqəbuledil
di, bununla da təşkilatımızın normal
fəaliyyətinəşəraityaradıldı.
Qanun qəbul edilməklə həmkarlar

ittifaqlarının cəmiyyətdəki yeri və sta
tusumüəyyənedildi;həmkarlarittifaq
larınınqeyrisiyasi təşkilatkimidövlət
vətəsərrüfatorqanlarındanasılılığıara
dan qaldırıldı; həmkarlar ittifaqlarının
bütün strukturlarında inzibatiamirlik
sisteminəsonqoyularaqsahəməsələlə
rinin həllində həmkarlar ittifaqlarının
vəorqanlarınınmüstəqilliyitəminedil
di;əmək,sosial,iqtisadiməsələlərbarə
sində qanunvericilik aktlarının hazır
lanmasındahəmkarlarittifaqlarınınhü
quqlarıtanındı;Azərbaycanhəmkarlar
ittifaqlarıbeynəlxalqhəmkarlar ittifaq
ları hərəkatının tərkib hissəsinə çevril
di.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin

sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına sa
diq olan Azərbaycan Respublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinhəmkarlarit
tifaqlarının sosialiqtisadi məsələlərlə
bağlımövqeyinidəstəkləməsivəbusa
hədəmühümqərarlarqəbuletməsiyeni
tariximizdəxüsusiroloynadı.Azərbay
can Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin həmkarlar ittifaqlarına
verdiyiböyükdəyər,göstərdiyiyüksək
etimad qazandığımız uğurların və
nailiyyətlərinrəhninitəşkiledir.
Bu günAzərbaycan həmkarlar itti

faqlarıvətəndaşcəmiyyətininəsas ins
titutlarındanbiridir.
Bizgüclüiqtisadiyyata,dayanıqlıso

sial müdafiə sisteminə malik, hüquqi,
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demokratik cəmiyyətin tərəfdarıyıq.
Həmkarlar ittifaqlarıqarşılıqlıəməkvə
sosialiqtisadimünasibətlərinəsasınıso
sialtərəfdaşlıqprinsipindəgörür.AHİK
hökumət və işəgötürənlərlə real dialo
qunyaradılmasıüçünçalışır,əməkmü
nasibətləri sisteminin optimallaşdırıl
masına,sivilsosialtərəfdaşlığıninkişafı
vətəkmilləşdirilməsinəəhəmiyyətlidə
rəcədə töhfə verir. Təcrübə göstərir ki,
sosial dialoqun köməyi ilə mürəkkəb
vəzifələrin həlli, sosial sabitliyin təmin
edilməsi mümkündür. AHİK həmişə
BaşKollektiv Sazişin layihəsininhazır
lanmasınınvəbağlanmasınıntəşəbbüs
karıkimiçıxışedir.Tərəflərinrəyi,bü
tünmübahisəliməsələlərin razılaşdırıl
ması,təklifvəiradlarnəzərəalınır.Baş
KollektivSazişüçtərəfliqaydadaAzər
baycanHəmkarlarİttifaqlarıKonfedera
siyası,AzərbaycanRespublikasıNazir
lərKabinetivəSahibkarlar(İşəgötürən
lər) Təşkilatları Milli Konfederasiyası
arasındabağlanır.Müvafiqolaraqsahə
lərdətarifsazişləri,yerlərdəisəkollektiv
müqavilələrbağlanır.HazırdaAzərbay
canda13451kollektivmüqavilə,119ta
rifsazişifəaliyyətgöstərməkdədir.Res
publikadasosial tərəfdaşlığınformaları
ildənilətəkmilləşir.
Biz Üçtərəfli Komissiyanın yaradıl

ması üçün sosial və iqtisadiməsələlər
üzrə bütün zəruri sənədləri hazırlamı
şıq.BeynəlxalqƏməkTəşkilatınınmü
təxəssisləri ilə birlikdə təşkilati xarak
terliməsələlərhəllolunub.Butəşkilatın
mütəxəssisləriAHİKinəmək,sosialvə
iqtisadi münasibətlərin tənzimlənməsi
istiqamətində fəaliyyətini yüksək qiy
mətləndirirlər.
AHİKson10 ildəhəmkarlar ittifaqı

üzvlərininsosialtəminatlarınadairqa
nunvəproqramların,birçoxnormativ
sənədlərinişlənibhazırlanmasındafəal
iştirak etmişdir. Ümumilikdə müxtəlif
orqanlar tərəfindən hazırlanmış 100
dən artıq qanun layihəsində AHİKin
rəyinəzərəalınmışdır.ƏməkMəcəlləsi
nəedilən100dənçoxəlavəvədəyişik
liyintəşəbbüskarıvəmüəllifidəAHİK
olmuşdur.
İndiyə kimi BƏTin vətəndaşların

hüquqlarının qorunmasında xüsusi rol
oynayanbirçoxkonvensiyasıratifikasi
ya olunmuşdur. Həmkarlar ittifaqları
konvensiyalarıntələblərininyerinəyeti
rilməsiüçünbütün imkanlarından isti
fadəedir.İşçilərinsosialproblemlərinin
həllinə xidmət göstərə biləcək digər
konvensiyaların da ratifikasiyasında
maraqlıyıq.AHİKvəsahəhəmkarlarit
tifaqları nümayəndələri BƏTin hər il
keçirilən sessiyalarında Azərbaycan
Respublikasının hökumət nümayəndə
ləri ilə birlikdə iştirak edir, müzakirə
olunan məsələlərlə bağlı öz prinsipial
mövqeləriniortayaqoyurlar.
BugünAHİKözsıralarında1,5mil

yondanartıqhəmkarlarittifaqıüzvünü
birləşdirir.Buquruma27sahəhəmkar
larittifaqımərkəzi,ocümlədən504şə
hər, rayon Hİ təşkilatı, 66 birləşmiş
HİK,10702ilkhəmkarlarittifaqıtəşkila
tıdaxildir.Konfederasiyanıntərkibində
3Hİ federasiyası vəNaxçıvanMuxtar
Respublikası Hİ Şurası, Azərbaycan
ƏməkvəSosialMünasibətlərAkademi
yası, “Kurort” Səhmdar Cəmiyyəti,
Respublika Turizm və Ekskursiyalar
Şurası,İdmanTəşkilatlarıAssosiasiyası
(AHİTA), Kənd Təsərrüfatı İşçilərinin
Sağlamlıq Mərkəzi fəaliyyət göstərir.
Mətbu orqanımız olan “Ülfət” qəzeti
1991ciildənnəşredilir.
2014cü ildə respublika həmkarlar

ittifaqlarına daxil olan 159772 ərizə və
şikayətin97%iözhəllinitapıb.İşəbər
pa ilə əlaqədar 823müraciətdən 143ü
müsbəthəlledilib.Məhkəmələrdəəmək
mübahisəsinəaidqaldırılan6 iddianın
hamısıtəminedilib.İşəgötürənlərtərə
findənişçilərinişdənazadolunmasıilə
bağlıhəmkarlarittifaqlarınaedilənmü
raciətlərdiqqətləaraşdırılaraq4211nə
fərin öz iş yerində saxlanılmasına nail
olunub.
Bizhəmkarlarittifaqlarınınfəaliyyə

tinindünyadagedənproseslərəuyğun
laşdırılması yolunda əlimizdən gələni
əsirgəmirik.
AHİKBƏTvəBeynəlxalqMiqrasiya

Təşkilatıiləəməkdaşlıqhaqqındaikitə
rəflisazişlərimzalamış,“CənubiQafqaz
ölkələrində insan alverinə qarşı cavab

mexanizmlərinin gücləndirilməsi haq
qında”,“Uşaqəməyininqarşısınınalın
ması üzrə bacarıqların inkişafı haqqın
da”, “İş yerlərində diskriminasiyanın
qarşısınınalınmasıhaqqında”,“Gənclə
rin məşğulluğu” ilə bağlı layihələrin
həyatakeçirilməsindəfəaltərəfdaşkimi
iştiraketmişdir.
AHİK işçilərin layiqli əməkhaqqı ilə

təminedilməsinənailolmaqüçünhəya
ta keçirdiyi “Yaşayış minimumundan
aşağı olmayan minimum əməkhaqqı”
kampaniyasısayəsindəminimuməmək
haqqı ilə yaşayış minimumu arasında
nisbət 2007ci ildəki 62,5%dən 2015ci
ildə80,2%əçatdırılmışdır.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları

müasirşəraitdəhərbirişçiüçünlayiqli
işyerivətəhlükəsizistehsalatmühitinə
nail olmağa çalışır. AHİKin İcraiyyə
Komitəsi “Həmkarlar ittifaqları orqan
larının2018ciilədəkəməkvəətrafmü
hitinmühafizəsisahəsindəfəaliyyətinin
əsasistiqamətləri”,“AHİKin20142018
ciillərüçünəməyinmühafizəsininəsas
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HəmkarlarİttifaqıRespublikaKomitəsi,
Azərbaycan Rabitə İşçiləri Həmkarlar
İttifaqı Respublika Komitəsi, Azərbay
can Sahibkarlıq İşçiləriMüstəqil Həm
karlar İttifaqı Respublika Komitəsi,
AviasiyaİşçiləriHəmkarlarİttifaqıRes
publika Komitəsi və İnşaat Kompleksi
İşçiləriMüstəqilHəmkarlarİttifaqıRes
publikaKomitəsibuqurumunfəaliyyəti
ilə razı olmadıqlarını bəyan etdi və 5
fevral 1993cü ildə qurultay keçirərək
AHİŞiburaxıbAzərbaycanHəmkarlar
İttifaqlarıKonfederasiyasını (AHİK) tə
sisetdi.Butəşkilatınyaranmasıiləhəm
karlarittifaqlarınınfəaliyyətindəinziba
tiamirlikmetodlarınasonqoyuldu,sa
həhəmkarlarittifaqlarınınsəlahiyyətləri
özlərinə qaytarılmaqla təşəbbüskarlığa,
yeniliyə,dünyahəmkarlarittifaqlarısis
teminəqoşulmağayolaçıldı.
Yerigəlmişkən,XalqCəbhəsiMüsa

vat cütlüyünün hakimiyyəti dövründə
həmkarlar ittifaqlarının mülkiyyəti ilə

əlaqədarədalətsizqərarlarqəbuledildi.
Həmkarlar ittifaqlarının mülkiyyətinə
göz dikərək, hətta konfederasiyanın
yerləşdiyi inzibati binanın Xarici İşlər
Nazirliyinəverilməsibarədəprezident
sərəncamı oldu. Həmkarlar ittifaqları
nın qətiyyətli addımları onların bu is
təklərini həyata keçirməyə imkan ver
məsə də, o qüvvələrin həmkarlar itti
faqlarınınişinəyerliyersizmüdaxilələ
rə son qoymaq fikirləri yox idi.Məhz
Ümummilli liderHeydərƏliyevin ha
kimiyyətəqayıdışındansonrabuməsə
ləyə müdaxiləsi nəticəsində Azərbay
canhəmkarlar ittifaqlarıyenidənölkə
nin ictimai, siyasi, iqtisadi və mədəni
həyatındalayiqliyeriolantəşkilataçev
rildi. Həmin dövrün qeyriqanuni sə
rəncamvəgöstərişləri,ocümlədənsağ
lamlıq vəmüalicə ocaqlarının Səhiyyə
Nazirliyininbalansınaverilməsiiləbağ
lıqərarlarləğvedildivəhəmkarlaritti
faqlarının obyektləri, inzibati binaları

yenidənqurulmağabaşlanıldı.
Qürur hissi ilə qeyd edə bilərik ki,

AzərbaycanHəmkarlarİttifaqlarıKon
federasiyasının müstəqil qurum kimi
formalaşmasıUluöndərHeydərƏliye
vin adı ilə bağlıdır.MəhzÜmummilli
liderinşəxsitəşəbbüsüvənəzarətialtın
da1994cüilinfevralındakeçmişpost
sovetməkanında ilkdəfəolaraqAzər
baycan Respublikasında “Həmkarlar
ittifaqlarıhaqqında”Qanunqəbuledil
di, bununla da təşkilatımızın normal
fəaliyyətinəşəraityaradıldı.
Qanun qəbul edilməklə həmkarlar

ittifaqlarının cəmiyyətdəki yeri və sta
tusumüəyyənedildi;həmkarlarittifaq
larınınqeyrisiyasi təşkilatkimidövlət
vətəsərrüfatorqanlarındanasılılığıara
dan qaldırıldı; həmkarlar ittifaqlarının
bütün strukturlarında inzibatiamirlik
sisteminəsonqoyularaqsahəməsələlə
rinin həllində həmkarlar ittifaqlarının
vəorqanlarınınmüstəqilliyitəminedil
di;əmək,sosial,iqtisadiməsələlərbarə
sində qanunvericilik aktlarının hazır
lanmasındahəmkarlarittifaqlarınınhü
quqlarıtanındı;Azərbaycanhəmkarlar
ittifaqlarıbeynəlxalqhəmkarlar ittifaq
ları hərəkatının tərkib hissəsinə çevril
di.
Ümummilli lider Heydər Əliyevin

sosialiqtisadi inkişaf strategiyasına sa
diq olan Azərbaycan Respublikasının
PrezidentiİlhamƏliyevinhəmkarlarit
tifaqlarının sosialiqtisadi məsələlərlə
bağlımövqeyinidəstəkləməsivəbusa
hədəmühümqərarlarqəbuletməsiyeni
tariximizdəxüsusiroloynadı.Azərbay
can Respublikasının Prezidenti cənab
İlham Əliyevin həmkarlar ittifaqlarına
verdiyiböyükdəyər,göstərdiyiyüksək
etimad qazandığımız uğurların və
nailiyyətlərinrəhninitəşkiledir.
Bu günAzərbaycan həmkarlar itti

faqlarıvətəndaşcəmiyyətininəsas ins
titutlarındanbiridir.
Bizgüclüiqtisadiyyata,dayanıqlıso

sial müdafiə sisteminə malik, hüquqi,
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gənclərinhəmkarlarittifaqıstrukturları
nınfəaliyyətinə,keçirdiyitədbirlərə,ak
siyalaracəlbedilməsivəhəmkarlaritti
faqınınkadrehtiyatınıngənclərhesabı
nayaradılmasınaxüsusifikirveririk.Bu
günAHİKaparatınınhərüç işçisindən
birininyaşı30danaşağıdır.Azərbaycan
həmkarlarittifaqlarındaüzvlərin25,2%
nigənclər təşkil edir.AHİKinGənclər
Şurası fəaliyyət göstərir. Sahə həmkar
lar ittifaqlarında 26 gənclər şurası və
komissiyası vardır. AHİK gənclər ara
sında işsizliyin aradan qaldırılmasına,
onlarınməşğulluğununtəminedilməsi
nə yönəldilən tədbirlərin bir çoxunun
təşəbbüskarıdır.
Azərbaycanhəmkarlarittifaqlarıöz

maliyyə imkanlarını möhkəmləndir
mək,toplananvəsaitinüzvlərininmə
nafelərinidaha səmərəli qorunmasına
yönəltməküçünəməlitədbirlərhəyata
keçirir.Son10ildəhəmkarlarittifaqla
rınaödənilənüzvlükhaqları40,6mil
yonmanatartaraq55,8milyonmanata
çatmışdır.Həminvəsaitin88%iilkvə
sahə təşkilatlarının hesabında qalmış
dır.Sahəhəmkarlar ittifaqlarıözüzv
lərinin sağlamlığının və istirahətinin
qayğısına qalaraq həmkarlar ittifaqı
vəsaitihesabınayeniistirahətbazaları
tikdiribistifadəyəvermişdir.
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
lamlıqdüşərgələrindəisəişçilərinmin
lərləövladıdincəlir.
AHİKqaçqınvəməcburiköçkünləri

də yaddan çıxarmır, onların həyatını
yüngülləşdirmək istiqamətində müəy
yənişlərgörməyəçalışır.AHİKvəonun
üzv təşkilatları tərəfindən doğma tor
paqhəsrətiiləyaşayanbusoydaşlarımı
za edilənyardımlar 10milyardmanat
larla hesablanır. Bundan başqa, AHİK
tərəfindən sanatoriyakurort müəssisə
lərinin 12600 çarpayı fondunun yalnız
2250si sanatoriyakurort müalicəsi və
istirahətüçünistifadəedilir.Bununəsas
səbəbibumüəssisələrdəqaçqınvəməc
buriköçkünlərinməskunlaşması,çarpa

yı fondunun bir hissəsinin işğal olun
muş ərazilərdə qalmasıdır. Yurdyuva
larından didərgin düşmüş soydaşları
mıza göstərilən kommunal, səhiyyə və
digərxidmətlərinxərciəsasənhəmkar
larittifaqıbüdcəsindənayrılır.
Fəaliyyətimizdə20Yanvarşəhidləri

nin ailələrinə qayğı xüsusi yer tutur.
Şəhid ailələrinə yardım göstərilməsi,
güzəranlarının daha da yaxşılaşdırıl
ması,sosialproblemlərininhəlli istiqa
mətindəgörülənişlərmütəmadixarak
terdaşıyır.Onlarınmüraciətlərinədaim
diqqətləyanaşılmışdır.Şəhidailələrinin
hərbirinəfərdiqaydadaildə100manat
yardımedilməsi,“20Yanvar”Cəmiyyə
tiiləbirgətədbirlərkeçirilməsiənənəyə
çevrilmişdir.
MilliOrduilədəişbirliyiyüksəksə

viyyədədir.Hərbihissələrdəəsgərlərlə

görüşlər,müxtəlifmüsabiqələrkeçirilir,
özfəaliyyətkollektivlərininçıxışlarıtəş
kiledilir.NaxçıvanskiadınaHərbiLise
yinmüdavimlərinəhəmkarlarittifaqla
rının təqaüdləri verilir. Həmçinin ali
təhsilmüəssisələrindəqışvəyaysessi
yalarınınnəticələrinəgörətəhsildəuğur
qazanmış,ictimaiişlərdəfərqlənmiştə
ləbələrə də adlı təqaüd verilir. İndiyə
dək 1700 nəfərdən artıq gənc bu tə
qaüdəlayiqgörülüb.
AHİKolaraqüzərimizədüşənməsu

liyyəti dərindən dərk edir, həmkarlar
ittifaqıbirliyininqorunmasına,həmkar
lar ittifaqının cəmiyyətdə rolunun və
təsirininartmasına,bütünsəviyyələrdə
sosialəməkdaşlığınmöhkəmlənməsinə
çalışırıq.BiziməsasvəzifəmizAzərbay
canınxoşbəxtgələcəyinaminəvarqüv
vəmizisərfetməkdir.
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istiqamətləri üzrə tədbirlər planı haq
qında”qərarqəbuledib.SonillərAzər
baycan həmkarlar ittifaqlarının təşəb
büsü ilə“Texniki təhlükəsizlikhaqqın
da”, “İstehsalatda baş verən bədbəxt
hadisələr nəticəsində peşəəmək qabi
liyyətinin itirilməsi və peşə xəstəliklə
rindənicbarisığortahaqqında”qanun
larqəbulolunmuş,qanunvericiliyəbir
sıradüzəlişləredilmişdir.
AHİKxariciölkələrinhəmkarlaritti

faqları iləhəmrəylikvəəməkdaşlığıda
getdikcə möhkəmləndirir. Təşkilatımız
2000ci ildə BHİKə üzv qəbul edildi.
BHİKin III qurultayındaAHİKin nü
mayəndəsibuqurumunvitsepreziden
ti seçildi. İndiyədək dünyanın 46 bey
nəlxalq təşkilatıvəmillihəmkarlar itti
faqı mərkəzi ilə əməkdaşlıq əlaqələri
qurulmuş, 10 xarici həmkarlar ittifaqı
qurumu ilə ikitərəfli müqavilələr bağ
lanmışdır.BƏT,BHİK,ÜHİK,PanAvro
pa Regional Şurası ilə daima işgüzar
əlaqələr qurur, vaxtaşırı beynəlxalq sə
viyyəligörüşlərvətədbirlərkeçiririk.

Bugünyeniiqtisadişərtlərhəmkar
larittifaqlarındanözpotensialınıdaha
dagücləndirməyivəmühümproblem
lərihəlledəcəksəmərəlifəaliyyəttələb
edir.
Azərbaycan həmkarlar ittifaqları

transmilli şirkətlərdə (TMŞ) işçilərin
həmkarlar ittifaqına cəlb edilməsi sa
həsindədəmüəyyəntəcrübətoplamış
dır. TMŞlərdə 68dən çox həmkarlar
ittifaqı təşkilatı fəaliyyət göstərir. Bu,
neftqaz sektoru, avtonəqliyyat, kənd
təsərrüfatı və qida sənayesi, səhiyyə,
inşaatvədigəristehsalsahələridir.Xü
susilə Neft və Qaz Sənayesi İşçiləri
HİRK transmilli şirkətlərdə çalışan
yerli işçilərin həmkarlar ittifaqı yarat
maqtəşəbbüslərinidaimadəstəkləyir.
Konfederasiya beynəlxalq miqyas

daəməkmiqrasiyasıproseslərininhər
tərəfli təhlilinə, əmək miqrasiyasını
tənzimləyən və əməkçi miqrantların
müdafiəsinəyönələndövlətlərarasıqə
rarlarınqəbulolunmasınadasəygös
tərir, əməkçilərin əsas hüquqlarının

pozulmasınınqarşısınınalınmasıməq
sədiləişəgötürənlərləkonstruktivdia
loqaparılmasınıdavametdirir.
Bu gün həm bizdə, həm də digər

ölkələrdə həmkarlar ittifaqları işinin
əsas istiqamətlərindən biri qeyrifor
malməşğulluqməsələsidir ki, bunun
sayəsindəhəmkarlarittifaqlarıözsıra
larınıxeyligenişləndirəbilər.
Azərbaycanda əmək müqaviləsi

bağlamadanişçilərinişəcəlbedilməsi
nə görə işəgötürənlərin məsuliyyəti,
ölkəüzrəqüvvədəolanminimaləmək
haqqındanazmaaşmüəyyənedilməsi,
qeydiyyat proseduru keçməmiş miq
rantlarınəməyindənistifadəiləəlaqə
dar qanunvericilik aktlarının qəbul
edilməsinəticəsindəqeyriformalməş
ğulluqdan normal məşğulluğa keçid
işixeyliaktivləşmişdir.
Biz gəncləri həmkarlar ittifaqlarının

gələcəkinkişafınınvəmöhkəmlənməsi
nin əsas mənbəyi kimi görürük. Buna
görədəonlarınsosialiqtisadiproblem
lərinin həllinə kömək göstərilməsi,



noyabr-dekabr  2015    6160     Milli Məclis

gənclərinhəmkarlarittifaqıstrukturları
nınfəaliyyətinə,keçirdiyitədbirlərə,ak
siyalaracəlbedilməsivəhəmkarlaritti
faqınınkadrehtiyatınıngənclərhesabı
nayaradılmasınaxüsusifikirveririk.Bu
günAHİKaparatınınhərüç işçisindən
birininyaşı30danaşağıdır.Azərbaycan
həmkarlarittifaqlarındaüzvlərin25,2%
nigənclər təşkil edir.AHİKinGənclər
Şurası fəaliyyət göstərir. Sahə həmkar
lar ittifaqlarında 26 gənclər şurası və
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AHİKqaçqınvəməcburiköçkünləri

də yaddan çıxarmır, onların həyatını
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terdaşıyır.Onlarınmüraciətlərinədaim
diqqətləyanaşılmışdır.Şəhidailələrinin
hərbirinəfərdiqaydadaildə100manat
yardımedilməsi,“20Yanvar”Cəmiyyə
tiiləbirgətədbirlərkeçirilməsiənənəyə
çevrilmişdir.
MilliOrduilədəişbirliyiyüksəksə
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YUBİLEY
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etmişdir:“Yoxlayantəşkilatlarsan
kibirbiri ilə rəqabətə çıxıblar.Bu
da dözülməzdir... Yoxlamaların
tənzimlənmə mexanizmi işlənmə
lidir...Ümumiyyətlə,bizbuyoxla
malarınsayınıkəskinşəkildəaşağı
salmalıyıq”.
Sahibkarların fəaliyyətlərinə qa

nunsuzmüdaxilələrinvəyoxlama
larıniqtisadiyyatıninkişafınamənfi
təsiretdiyiPrezidenttərəfindənilk
dəfə deyilmirdi. Dövlət başçısı bu
məsələyəəvvəllərdətoxunmuşdu,
hətta bu istiqamətdəmüəyyən ad
dımlar ataraq, tapşırıqlar da ver
mişdi.Lakinproblemqalmaqdada
vamedirdi:bəzihökumətqurumla
rı sözügedən əməllərindən əl çək
mirdilər, vergilərdən yayınmaq
üçünisəbəzisahibkarlarınözləridə
müvafiq dövlət instansiyaları ilə
“birgə fəaliyyətdə” maraqlı idilər.
Birsözlə,aşkargörünürdüki,inzi

bati yolla müvafiq qadağa qoyul
masa,heçnəyinxeyriyoxdur...
Buistiqamətdəgüclüsiyasiiradə

nümayişetdirəndövlətbaşçısıMilli
Məclisə qanunvericilik təşəbbüsü
iləmüraciətetmişdir.Buməsələöl
kəparlamentindəmüzakirəoluna
raqqəbuledilmişvənəhayət,ölkə
Prezidenti2015ciiloktyabrın20də
“Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması haq
qında” Azərbaycan Respublikası
Qanununu imzalamışdır. Bununla
daölkəərazisindəsahibkarlıqsahə
sində aparılan yoxlamalar iki il
müddətinə dayandırılmışdır. Qa
nununtətbiqdairəsinəgörə,nəzər
dətutulmuşmüddətdəyalnızvergi
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
yoxlamalaraparılabilər;bubaxım
dantəqdirəlayiqhaldırki,yeniqa
nun sözügedən müddət ərzində
dövlətiniqtisadimaraqlarınaziyan
gətirməyəcək,millivəo cümlədən
ümumi təhlükəsizlik nöqteyinə
zərdən heç bir mənfi əhəmiyyətli
xarakterdaşımayacaq.
Heçşübhəsiz,buqanunölkəiq

tisadiyyatının inkişafını sürətlən
dirmək,qlobalmiqyasdadahabö
yükuğurlarəldəetməküçünmü
hümvətarixiəhəmiyyətkəsbedir.
Sahibkarlıq sahəsində aparılan
yoxlamaların dayandırılması həm
də ölkə iqtisadiyyatının inkişafını
bir qədər də sürətləndirəcək. Bu
nunlayanaşıyoxlamalarınsayının
azaldılmasısahibkarlaraözfəaliy
yətlərini tam planlaşdırmağa, ən
əsasıözəlsektorungenişlənməsinə
imkanyaradacaq.

TƏRƏQQİ

Sahibkarlığın 
inkişafında yeni mərhələ

Songünlərsahibkarlığıninkişafı,
biznes mühitinin yaxşılaşdırılması
vəmövcudəngəllərinaradanqaldı
rılması ölkə gündəminin prioritet
məsələsinə çevrilib. Nazirlər Kabi
netinin 2015ci ilin doqquz ayının
sosialiqtisadiinkişafınınyekunları
navəqarşıdaduranvəzifələrəhəsr
olunmuş iclasındaPrezident İlham
Əliyevölkəmizdəözəlsektorun,ki
çik və orta sahibkarlığın inkişafına
bundansonradaxüsusidiqqətgös
təriləcəyinibirdahabəyanetdi.

DövlətbaşçısıNazirlərKabineti
ninadıçəkilən iclasında sahibkarlı
ğın inkişafının dövlətin iqtisadi si
yasətinin əsas hədəflərindən biri
olduğunubəyanedərəközəlsekto
runfəaliyyətinəqanunsuzmüdaxi
lələrin,habeləəsassızyoxlamaların
yolverilməzolduğunubildirmişdir:
“Yerli icrahakimiyyətiorqanları,o
cümlədən hüquqmühafizə orqan
larıbəzihallardasahibkarlaraprob
lemləryaradırlar,bəzihallardaon
lardan pul tələb edirlər. Sahibkar

heçkimənəyerliicraorqanlarının,
nədəhüquqmühafizəorqanlarının
nümayəndələrinə borclu deyil, an
caqdövlətinvergisiniverməlidir...”
Nazirlər Kabinetinin iclasında

ölkədəbiznesmühitiniyaxşılaşdır
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

Nə  ri  man Əli  yev
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı

ÖzəlsektoruninkişafıAzərbaycaniqtisadiyyatınınpriori
tetlərindənbirikimidaimdövlətbaşçısıİlhamƏliyevin
diqqətmərkəzindədir.AzərbaycanPrezidentininuzaqgö
rənsiyasətinəticəsindəqeyrineftsektorusonillərinkişaf
yolututub.Ölkədəsahibkarlığındahadainkişafetdirilmə
siistiqamətindəatılansistemlivəardıcıladdımlarsayəsin
dəson12ildəAzərbaycandaÜDM3,4dəfə,qeyrineftsek
toruvəsənayeistehsalı3dəfəartmış,iqtisadiyyatdaqeyri
neftsektorununçəkisiildəniləyüksəlmişvə2015ciilin
səkkizayınıngöstəricilərinəgörə68,4%əçatmışdır.Ümu
milikdəözəlsektorunölkəiqtisadiyyatındakıpayı82%i
haqlamışdır.BugünAzərbaycanənyüksəkzirvələrifəth
edir.Hərbirinkişafıntəməlindəiqtisaditərəqqinindayan
dığınınəzərəalsaq,ölkəmizinəldəetdiyisosialiqtisadi
uğurlargələcəyədahaböyükinamlairəliləməyəəsasverir.
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tetlərindənbirikimidaimdövlətbaşçısıİlhamƏliyevin
diqqətmərkəzindədir.AzərbaycanPrezidentininuzaqgö
rənsiyasətinəticəsindəqeyrineftsektorusonillərinkişaf
yolututub.Ölkədəsahibkarlığındahadainkişafetdirilmə
siistiqamətindəatılansistemlivəardıcıladdımlarsayəsin
dəson12ildəAzərbaycandaÜDM3,4dəfə,qeyrineftsek
toruvəsənayeistehsalı3dəfəartmış,iqtisadiyyatdaqeyri
neftsektorununçəkisiildəniləyüksəlmişvə2015ciilin
səkkizayınıngöstəricilərinəgörə68,4%əçatmışdır.Ümu
milikdəözəlsektorunölkəiqtisadiyyatındakıpayı82%i
haqlamışdır.BugünAzərbaycanənyüksəkzirvələrifəth
edir.Hərbirinkişafıntəməlindəiqtisaditərəqqinindayan
dığınınəzərəalsaq,ölkəmizinəldəetdiyisosialiqtisadi
uğurlargələcəyədahaböyükinamlairəliləməyəəsasverir.
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qidetməsivəiclasdansonradövlət
başçısınınbirbirininardıcasahib
karlığın inkişafına əngəl törədən
mənfihallarınaradanqaldırılması
navənəticəetibariləölkədəməh
sul bolluğunun yaradılmasına,
büdcəgəlirlərininartırılmasınayö
nəlmiş çox ciddi addımları icti
maiyyəttərəfindənböyükruhyük
səkliyiiləqarşılanmışdır.Xüsusən
dəsahibkarlıqlaməşğulolanşəxs
lər ölkə rəhbərinin qərarlarının,
tapşırıqlarının, imzaladığı fərman
və sərəncamlarınonların fəaliyyə
tinə geniş imkanlar açacağına
əminliklərinibildirirlər.
AzərbaycanPrezidentininatdığı

bütün addımlar dönədönə sübut
edirki, İlhamƏliyevinxalqınmə
nafeyinə uyğun həyata keçirdiyi
novator siyasətin mərkəzində
Azərbaycan vətəndaşı dayanır.
Hazırda qeyrineft sektorunun,
özəlbölmənininkişafınaəngəltö
rətməkdəbirbaşagünahıolan, sa

hibkarları əsassız yerə incidən və
faktikiolaraqsabotajlaməşğulolan
şəxsləröz layiqlicəzalarınıalırlar.
Bütünbunlar,həmçininbusahədə
ciddi siyasi iradənümayişetdirən
ölkəPrezidentininsonçıxışlarında
vurğuladığı məqamlar bir daha
göstərirki,dövlətbaşçısısahibkar
larınyanındadır.
Bu addımlar Prezident İlham

Əliyevinreallıqlarınəzərəalmaqla
sahibkarlığın inkişafının çağırışla
rına cavab verənməqsədyönlü və
çevik siyasətinin, ölkə rəhbərinin
böyük dəstəyinin göstəricisidir.
Azərbaycanındövlətbaşçısıbirda
hasübutetmişdirki,o,sahibkarla
rınəsasdayağıkimionlarınməna
feyini hər anmüdafiə etməyə ha
zırdır.Bu,həmsahibkarlığın inki
şafında yenimərhələnin başlama
sına,həmdədövlətbüdcəsinəda
xil olan gəlirlərin şaxələnməsinə
səbəbolacaq.
Gələnilbüdcəgəlirlərinintəxmi

nən yarısınınməhz qeyrineft sek
torununpayınadüşəcəyiproqnoz
laşdırılır.Eynizamanda,vergiinti
zamınıngüclənməsisayəsindəbüd
cəyəvergidaxilolmalardaəsaslıar
tım gözlənilir.Neqativ halların ta
mamiləaradanqaldırılması,biznes
xərclərininazalmasısahibkarlıqtə
şəbbüsləriniartıracaq,iqtisadifəal
lığınyüksəlməsi isəyeni işyerləri
nin sayını artırmağa şərait yarada
caq.Azərbaycandaəsasəndəkiçik
vəortabiznesininkişafıüçünatılan
bufövqəladəradikaladdımlar,eyni
zamanda,yeniişyerlərininyaradıl
masına və biznes mühitinin daha
dacanlanmasınasəbəbolacaq.
Öznövbəsindəinanırıqki,Azər

baycanRespublikasınınPrezidenti
İlham Əliyevin ölkədə sahibkarlı
ğıninkişafıiləbağlıhəyatakeçirdi
yiyeniislahatlarnəticəsindəsahib
karlıqsubyektləriarasındasağlam
rəqabət formalaşacaq və şəffaflıq
əsasmeyaraçevriləcək.

TƏRƏQQİ

BumənadaPrezidentİlhamƏli
yevin Milli Məclis qarşısında sa
hibkarlıqsahəsindəaparılanyoxla
malarındayandırılması haqdaqa
nunvericilik təşəbbüsü iləçıxışet
məsi və 2015ci il noyabrın 1dən
prosesiniki ilmüddətinəsaxlanıl
ması fövqəladə hadisə oldu. Bu,
ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
əlavənəfəsverməkləyanaşı,sözü
gedən sahədə dövlət tərəfindən
təqdimolunanyenibirstimuldur.
NazirlərKabinetininməlum ic

lasında Prezident İlham Əliyev
Azərbaycanda bir sıra sahibkarlıq
fəaliyyətinövləriüçünxüsusirazı
lıq (lisenziya)alarkən işadamları
nın müəyyən çətinliklərlə üzləş
məsiməsələsinədətoxundu:“Biz
də lisenziyaların sayı həddindən
artıq çoxdur. Mənə verilən məlu
mata görə, lisenziyaların sayı get
dikcə artır. Əksinə, azalmalıdır,
ammabizdəartır”.
Sahibkarlıq fəaliyyətinin xüsusi

razılıq(lisenziya)tələbolunannöv
lərinin sayının çoxluğunu, lisenzi
yaverilməsininmövcudprosedur
larınınsahibkarlığıninkişafınaəla
və çətinliklər yaratdığını nəzərə
alanPrezident İlhamƏliyev2015
ci il oktyabrın 19da “Sahibkarlıq
fəaliyyətininxüsusirazılıq(lisenzi
ya)tələbolunannövlərininsayının
azaldılması,xüsusirazılıq(lisenzi
ya)verilməsiprosedurlarınınsadə
ləşdirilməsi və şəffaflığının təmin
edilməsihaqqında”Fərman imza
lamışdır. Fərmanda qeyd olundu
ğu kimi, sahibkarlıq fəaliyyətinin
inkişafı Azərbaycan Respublika
sında dövlət siyasətinin prioritet
istiqamətlərindəndir. Lakin sahib
karlıq fəaliyyətinin lisenziya tələb
olunannövlərininsayınınçoxluğu,
xüsusi razılıq verilməsinin möv
cud prosedurları sahibkarlığın in
kişafına əlavə çətinliklər və kor

rupsiya hallarına şərait yaratmış
dır. Prezidentin fərmanında ölkə
mizdə sahibkarlıq fəaliyyətinin
xüsusi razılıq tələb olunan bütün
növləri üzrə (dövlət təhlükəsizli
yindənirəligələnhallaristisnaol
maqla) lisenziya verilməsi İqtisa
diyyatvəSənayeNazirliyinəhəva
ləedilmişdir.
Hazırda 23 dövlət qurumu 59

fəaliyyət növü üzrə sahibkarlıqla
məşğulolmaqüçünxüsusi razılıq
(lisenziya)verir.Buvaxtaqədərli
senziyalarçoxvaxtbürokratikən
gəlroluoynayırdı.Buəngəlinara
dan qaldırılması və tənzimləyici
vasitəyəçevrilməsiüçünfərmanda
lisenziyatələbedilənfəaliyyətnöv
lərininsayınınazaldılması,lisenzi
ya verilmə prosedurlarının sadə
ləşdirilməsi və şəffaflığın təmin
olunması, eyni zamanda, “Elek
tronLisenziya”portalınınyaradıl
masıtələbedilir.
AzərbaycanPrezidenticənabİl

ham Əliyevin 19 oktyabr tarixli
fərmanı sahibkarlığın inkişafı yo
lundaçoxmühümvəcidditəkan
verici addımdır. Artıq noyabrın
5dən etibarən İqtisadiyyat və Sə
naye Nazirliyi tərəfindən “ASAN
xidmət”mərkəzlərindəsahibkarlıq
fəaliyyətiüçünlisenziyalarınveril
məsinəbaşlanılıb.Bu,biznestəşəb
büslərindəvəiqtisadiidarəetmədə
tamamiləyenisəhifənin,yenimər
hələninbaşlanmasıdeməkdir.
NazirlərKabinetininhəminicla

sındaPrezident İlhamƏliyevözəl
bölmənin inkişafında bütövlükdə
iqtisadiyyatüçünəsasproblemlər
dənbiriolan inhisarçılıqhallarına
da kəskin reaksiya bildirdi: “Əf
suslar olsun ki, biz bu sahədə də
hələciddinəticələrənailolabilmə
mişik,həm istehsalda,həmdə id
xalda.Buradadabilmirəmbu,nə
psixologiyadırki,düşünürlər,əgər

mən buməhsulu istehsal edirəm
sə, başqası gərək istehsal etməsin.
Başqasınadaimkanverməklazım
dır ki, rəqabət olsun. Rəqabət ol
masa,inkişafdaolmaz,keyfiyyətli
məhsullardaolmaz”.
BusahədəAzərbaycanPreziden

ti İlham Əliyevin oktyabrın 22də
imzaladığı“Gömrüksahəsindənə
zarətinhəyatakeçirilməsiiləəlaqə
dar bəzi yoxlamaların sadələşdiril
məsihaqqında”Fərmanölkədəmo
nopoliyanın tədricən aradan qalx
masına gətirib çıxaracaq çox mü
hüm addımdır. Bu fərman ölkə
başçısının biznes mühitinin yaxşı
laşdırılmasıvəsahibkarlığıninkişa
fı sahəsində gündəlik qayğısının
təzahürüdür. Xatırladaq ki, göm
rükburaxılışməntəqələrində göm
rükkeçidqaydalarınınsadələşdiril
məsiməqsədidaşıyanfərmanaəsa
sən, fiziki şəxslər tərəfindənAzər
baycan Respublikasının gömrük
ərazisinə gətirilən və istehsal, ya
xud kommersiya məqsədləri üçün
nəzərdə tutulmayan, ümumi göm
rükdəyəri10minABŞdollarıekvi
valentiməbləğindənartıqolmayan
mallar(aksizlimallar,avtonəqliyyat
vasitələrivəsəfərzamanıfizikişəx
sinzəruriehtiyaclarınınödənilməsi
üçünnəzərdətutulanəşyalaristisna
olmaqla) gömrük ödənişi edilmə
dən gömrük sərhədindən keçirilə
bilər. Bununla bağlı Azərbaycan
Respublikasının Dövlət Gömrük
Komitəsinə, Nazirlər Kabinetinə,
eləcədəƏdliyyəNazirliyinəmüva
fiqtapşırıqlarverilmişdir.Buaddım
da bütövlükdə iqtisadiyyat üçün
hissediləcək müsbət nəticələr əldə
etməkməqsədidaşıyır.
Nazirlər Kabinetinin oktyabrın

12dəkeçirilmişiclasındaAzərbay
can Prezidenti İlham Əliyevin öl
kədəsahibkarlığıninkişafınaəngəl
olanbütünməqamlarıkəskin tən
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hibkarlıqsahəsindəaparılanyoxla
malarındayandırılması haqdaqa
nunvericilik təşəbbüsü iləçıxışet
məsi və 2015ci il noyabrın 1dən
prosesiniki ilmüddətinəsaxlanıl
ması fövqəladə hadisə oldu. Bu,
ölkədə sahibkarlıq fəaliyyəti üçün
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ya)verilməsiprosedurlarınınsadə
ləşdirilməsi və şəffaflığının təmin
edilməsihaqqında”Fərman imza
lamışdır. Fərmanda qeyd olundu
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sında dövlət siyasətinin prioritet
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xüsusi razılıq tələb olunan bütün
növləri üzrə (dövlət təhlükəsizli
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maqla) lisenziya verilməsi İqtisa
diyyatvəSənayeNazirliyinəhəva
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fəaliyyət növü üzrə sahibkarlıqla
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(lisenziya)verir.Buvaxtaqədərli
senziyalarçoxvaxtbürokratikən
gəlroluoynayırdı.Buəngəlinara
dan qaldırılması və tənzimləyici
vasitəyəçevrilməsiüçünfərmanda
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ya verilmə prosedurlarının sadə
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olunması, eyni zamanda, “Elek
tronLisenziya”portalınınyaradıl
masıtələbedilir.
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ham Əliyevin 19 oktyabr tarixli
fərmanı sahibkarlığın inkişafı yo
lundaçoxmühümvəcidditəkan
verici addımdır. Artıq noyabrın
5dən etibarən İqtisadiyyat və Sə
naye Nazirliyi tərəfindən “ASAN
xidmət”mərkəzlərindəsahibkarlıq
fəaliyyətiüçünlisenziyalarınveril
məsinəbaşlanılıb.Bu,biznestəşəb
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iqtisadiyyatüçünəsasproblemlər
dənbiriolan inhisarçılıqhallarına
da kəskin reaksiya bildirdi: “Əf
suslar olsun ki, biz bu sahədə də
hələciddinəticələrənailolabilmə
mişik,həm istehsalda,həmdə id
xalda.Buradadabilmirəmbu,nə
psixologiyadırki,düşünürlər,əgər

mən buməhsulu istehsal edirəm
sə, başqası gərək istehsal etməsin.
Başqasınadaimkanverməklazım
dır ki, rəqabət olsun. Rəqabət ol
masa,inkişafdaolmaz,keyfiyyətli
məhsullardaolmaz”.
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nopoliyanın tədricən aradan qalx
masına gətirib çıxaracaq çox mü
hüm addımdır. Bu fərman ölkə
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hamƏliyevvaxtiləAŞPAdaAzər
baycan nümayəndə heyətinə rəh
bərlik edərkən qoyulub. 2005ci il
yanvarın25dəAŞPAnınErmənis
tanın Azərbaycana qarşı işğalına
son qoyulmasına, qaçqın və köç
künlərin öz torpaqlarına qaytarıl
masına çağıran 1416 saylı qətna
məninqəbuludahəminfəaliyyətin
nəticəsidir. AŞPA Azərbaycanın
DağlıqQarabağməsələsindəmöv
qeyini beynəlxalq birliyə çatdır
maq baxımından önəmli tribuna
dır.Təəssüfki,başdaBMTolmaqla
beynəlxalq təsisatların buməsələ
dəyalnızdeklarativifadələrləkifa
yətlənməsi,qəbuledilənsənədlər
ləbağlıəməliaddımınatılmaması,
beynəlxalq münasibətlərdəki ikili
standartlar üzündən Ermənistan
işğalçısiyasətini,danışıqlarprose
sindəqeyrikonstruktivmövqeyini
davametdirir.
Azərbaycan münaqişənin sülh

yoluilə,beynəlxalqhüquqnorma
ları çərçivəsində həllinə tərəfdar
dırvəPrezident İlhamƏliyevbu
nu öz çıxışlarında, görüşlərində

bəyan edir. Çünki bu məsələdə
beynəlxalq hüquq, haqqədalət
Azərbaycanın tərəfindədir. Ölkə
rəhbərliyininapardığıuğurlusiya
sətAzərbaycanınhaqlımövqeyini
dünyada ilbəil möhkəmləndirir.
20122013cü illərdəAzərbaycanın
155 ölkənin dəstəyini qazanaraq
BMTTəhlükəsizlik Şurasının qey
ridaimiüzvüolmasıbunaənpar
laq nümunədir. Digər beynəlxalq
təşkilatlarda, o cümlədən nüma
yəndəheyətimizinfəalolduğuAŞ
PAda Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini ifşa edən sənədlərin qə
bul olunması,müxtəlif ölkələrdən
parlamentarilərin Azərbaycanın
haqlı mövqeyini dəstəkləməsi bu
probleminədalətlihəllediləcəyinə
inamımızı gücləndirir. 2015ci il
noyabrın 23də AŞPAnın Sosial
məsələlər komitəsində “Azərbay
canın sərhədyanı bölgələrinin sa
kinlərinin qəsdən sudan məhrum
edilməsi” adlı qətnamənin əksər
səsçoxluğuilə(22lehinə,3əleyhi
nə)qəbulolunmasıdabunasübut
dur.

Onudaqeydedimki,buməsələ
ilə bağlı nümayəndə heyətimizin
AŞPAdafəaliyyətibirneçəilöncə
həmkarımız, Milli Məclisin depu
tatıElxanSüleymanovuntəşəbbü
sü ilə başlayıb. Onun tərəfindən
birneçədəfəSərsəngSuAnbarıət
rafında vəziyyətlə bağlı qətnamə
layihələri təqdim edilib. Erməni
nümayəndəheyətibunaqarşı çıx
mağa çalışsa da, 2014cü ilin ma
yında AŞPAnın Sosial məsələlər,
səhiyyəvədavamlıinkişafkomitə
sində“Azərbaycanıncəbhəyanıra
yonlarındamülki əhalinin qəsdən
sudan məhrum edilməsinə dair”
qətnaməlayihəsiüzrəməruzəçitə
yin edildi. Məruzəni hazırlamaq
Bosniya və Herseqovinadan olan
deputat Milisa Markoviçə həvalə
olundu.Ermənistanötənmüddət
də bu məsələni əngəlləməyə çalı
şıb,ocümlədənməruzəçininişğal
olunmuş əraziyə baş çəkməsinə
imkanverməyib.Ammabunarəğ
mən M.Markoviç məruzəsini ha
zırlayıbvəonunəsasındakomitə
dəqətnaməlayihəsiqəbuledilib.

MÜSAHİBƏ

“İcmalararası dialoq etimad 
mühitinin formalaşmasına 
və münaqişənin siyasi 
həllinə müsbət zəmin  
yaradar”

- Rövşən müəllim, AŞPA-nın
Sosial məsələlər komitəsində
qəbul edilən qətnamə nələri
ehtivaedir?
 ErmənistanAzərbaycan, Dağ

lıq Qarabağ münaqişəsi 20 ildən
artıqdırki,beynəlxalqtəşkilatların
gündəmindədir. 1992ci ildən
ATƏTmünaqişəninnizamlanması
iləbağlıvasitəçilikmissiyasınabaş

layıb.Münaqişə ilə əlaqədarBMT
Təhlükəsizlik Şurası 1993cü ildə
işğalasonqoyulmasıiləbağlıdörd
qətnamə qəbul edib, bu məsələ
sonralarbirneçədəfəBMTdəmü
zakirəyə çıxarılıb, BMT Baş As
sambleyasında 2008ci ildə daha
birqətnaməqəbulolunub.Uluön
dərHeydərƏliyevinsəylərinəticə
sində problem daim beynəlxalq

birliyin diqqətinə çatdırılıb. İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa
İttifaqınınvədigərqurumlarınmə
sələyədairbəyanatları,qətnamələ
rivar.Azərbaycan2001ciilinyan
varındaAvropaŞurasınaüzvolan
dansonrabutəşkilatladamünasi
bətlərimizdəQarabağproblemibir
nömrəlimövzudur.Bu fəaliyyətin
əsası möhtərəm Prezidentimiz İl

Rövşən Rzayev:

MilliMəclisindeputatlarıRövşənRzayevvəSevincFətəliyevanoyabrın23dəParisdə
AvropaŞurasıParlamentAssambleyasınınSosialməsələlərkomitəsininiclasındaişti
rak etdilər. İclasda digər məsələlərlə yanaşı, Ermənistanın işğalı altında qalan
Azərbaycan ərazilərinin yaxınlığında yaşayan əhalinin su mənbələrindən məhrum
edilməsiiləbağlıməsələyədəbaxıldı.Komitə“Azərbaycanınsərhədyanıbölgələrinin
sakinlərininqəsdənsudanməhrumedilməsinədair”qətnaməqəbuletdivəqətnamə
ninParlamentAssambleyasınınyanvarsessiyasınaçıxarılmasıtövsiyəolundu.Bumə
sələlərlə bağlıMilli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədr
müavini,“AzərbaycanRespublikasıDağlıqQarabağBölgəsininAzərbaycanlı İcması”
İctimaiBirliyininİdarəHeyətininüzvüRövşənRzayevəmüraciətetdik.



noyabr-dekabr  2015    6766     Milli Məclis

hamƏliyevvaxtiləAŞPAdaAzər
baycan nümayəndə heyətinə rəh
bərlik edərkən qoyulub. 2005ci il
yanvarın25dəAŞPAnınErmənis
tanın Azərbaycana qarşı işğalına
son qoyulmasına, qaçqın və köç
künlərin öz torpaqlarına qaytarıl
masına çağıran 1416 saylı qətna
məninqəbuludahəminfəaliyyətin
nəticəsidir. AŞPA Azərbaycanın
DağlıqQarabağməsələsindəmöv
qeyini beynəlxalq birliyə çatdır
maq baxımından önəmli tribuna
dır.Təəssüfki,başdaBMTolmaqla
beynəlxalq təsisatların buməsələ
dəyalnızdeklarativifadələrləkifa
yətlənməsi,qəbuledilənsənədlər
ləbağlıəməliaddımınatılmaması,
beynəlxalq münasibətlərdəki ikili
standartlar üzündən Ermənistan
işğalçısiyasətini,danışıqlarprose
sindəqeyrikonstruktivmövqeyini
davametdirir.
Azərbaycan münaqişənin sülh

yoluilə,beynəlxalqhüquqnorma
ları çərçivəsində həllinə tərəfdar
dırvəPrezident İlhamƏliyevbu
nu öz çıxışlarında, görüşlərində

bəyan edir. Çünki bu məsələdə
beynəlxalq hüquq, haqqədalət
Azərbaycanın tərəfindədir. Ölkə
rəhbərliyininapardığıuğurlusiya
sətAzərbaycanınhaqlımövqeyini
dünyada ilbəil möhkəmləndirir.
20122013cü illərdəAzərbaycanın
155 ölkənin dəstəyini qazanaraq
BMTTəhlükəsizlik Şurasının qey
ridaimiüzvüolmasıbunaənpar
laq nümunədir. Digər beynəlxalq
təşkilatlarda, o cümlədən nüma
yəndəheyətimizinfəalolduğuAŞ
PAda Ermənistanın təcavüzkar
siyasətini ifşa edən sənədlərin qə
bul olunması,müxtəlif ölkələrdən
parlamentarilərin Azərbaycanın
haqlı mövqeyini dəstəkləməsi bu
probleminədalətlihəllediləcəyinə
inamımızı gücləndirir. 2015ci il
noyabrın 23də AŞPAnın Sosial
məsələlər komitəsində “Azərbay
canın sərhədyanı bölgələrinin sa
kinlərinin qəsdən sudan məhrum
edilməsi” adlı qətnamənin əksər
səsçoxluğuilə(22lehinə,3əleyhi
nə)qəbulolunmasıdabunasübut
dur.

Onudaqeydedimki,buməsələ
ilə bağlı nümayəndə heyətimizin
AŞPAdafəaliyyətibirneçəilöncə
həmkarımız, Milli Məclisin depu
tatıElxanSüleymanovuntəşəbbü
sü ilə başlayıb. Onun tərəfindən
birneçədəfəSərsəngSuAnbarıət
rafında vəziyyətlə bağlı qətnamə
layihələri təqdim edilib. Erməni
nümayəndəheyətibunaqarşı çıx
mağa çalışsa da, 2014cü ilin ma
yında AŞPAnın Sosial məsələlər,
səhiyyəvədavamlıinkişafkomitə
sində“Azərbaycanıncəbhəyanıra
yonlarındamülki əhalinin qəsdən
sudan məhrum edilməsinə dair”
qətnaməlayihəsiüzrəməruzəçitə
yin edildi. Məruzəni hazırlamaq
Bosniya və Herseqovinadan olan
deputat Milisa Markoviçə həvalə
olundu.Ermənistanötənmüddət
də bu məsələni əngəlləməyə çalı
şıb,ocümlədənməruzəçininişğal
olunmuş əraziyə baş çəkməsinə
imkanverməyib.Ammabunarəğ
mən M.Markoviç məruzəsini ha
zırlayıbvəonunəsasındakomitə
dəqətnaməlayihəsiqəbuledilib.

MÜSAHİBƏ

“İcmalararası dialoq etimad 
mühitinin formalaşmasına 
və münaqişənin siyasi 
həllinə müsbət zəmin  
yaradar”

- Rövşən müəllim, AŞPA-nın
Sosial məsələlər komitəsində
qəbul edilən qətnamə nələri
ehtivaedir?
 ErmənistanAzərbaycan, Dağ

lıq Qarabağ münaqişəsi 20 ildən
artıqdırki,beynəlxalqtəşkilatların
gündəmindədir. 1992ci ildən
ATƏTmünaqişəninnizamlanması
iləbağlıvasitəçilikmissiyasınabaş

layıb.Münaqişə ilə əlaqədarBMT
Təhlükəsizlik Şurası 1993cü ildə
işğalasonqoyulmasıiləbağlıdörd
qətnamə qəbul edib, bu məsələ
sonralarbirneçədəfəBMTdəmü
zakirəyə çıxarılıb, BMT Baş As
sambleyasında 2008ci ildə daha
birqətnaməqəbulolunub.Uluön
dərHeydərƏliyevinsəylərinəticə
sində problem daim beynəlxalq

birliyin diqqətinə çatdırılıb. İslam
Əməkdaşlıq Təşkilatının, Avropa
İttifaqınınvədigərqurumlarınmə
sələyədairbəyanatları,qətnamələ
rivar.Azərbaycan2001ciilinyan
varındaAvropaŞurasınaüzvolan
dansonrabutəşkilatladamünasi
bətlərimizdəQarabağproblemibir
nömrəlimövzudur.Bu fəaliyyətin
əsası möhtərəm Prezidentimiz İl

Rövşən Rzayev:

MilliMəclisindeputatlarıRövşənRzayevvəSevincFətəliyevanoyabrın23dəParisdə
AvropaŞurasıParlamentAssambleyasınınSosialməsələlərkomitəsininiclasındaişti
rak etdilər. İclasda digər məsələlərlə yanaşı, Ermənistanın işğalı altında qalan
Azərbaycan ərazilərinin yaxınlığında yaşayan əhalinin su mənbələrindən məhrum
edilməsiiləbağlıməsələyədəbaxıldı.Komitə“Azərbaycanınsərhədyanıbölgələrinin
sakinlərininqəsdənsudanməhrumedilməsinədair”qətnaməqəbuletdivəqətnamə
ninParlamentAssambleyasınınyanvarsessiyasınaçıxarılmasıtövsiyəolundu.Bumə
sələlərlə bağlıMilli Məclisin Hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitəsinin sədr
müavini,“AzərbaycanRespublikasıDağlıqQarabağBölgəsininAzərbaycanlı İcması”
İctimaiBirliyininİdarəHeyətininüzvüRövşənRzayevəmüraciətetdik.



noyabr-dekabr  2015    6968     Milli Məclis

nistanın işğalçı siyasətininmahiy
yətini bir daha təsdiqləyir, işğal
nəticəsində bölgədə yaranmış və
ziyyət haqqındaAvropa ictimaiy
yətini məlumatlandırır. Təbii ki,
Ermənistan tərəfi AŞPA müstəvi
sindəbunövbətiuğursuzluqlaba
rışmaq istəmir. Bizdə olan məlu
matagörə,onlarAvropaölkələrin
dəkidiplomatiknümayəndəlikləri
vasitəsilə AŞPAda təmsil olunan
deputatlara,Avropaparlamentari
lərinə təsir göstərməyə çalışırlar.
Lakinbizümidedirikki,avropalı
həmkarlarımızobyektivreallığıol
duğukimiqiymətləndirəcəklər.

-DağlıqQarabağməsələsi bir
qədər əvvəl sizin Londonda
KralBeynəlxalqMünasibətlər
İnstitutunda(ChathamHouse)
keçirdiyiniz görüşdə də mü-
zakirəolunmuşdu.Bubarədə
ətraflı məlumat verməyinizi
xahişedirik.
 2015ci ilin iyul ayındaAzər

baycanınişğalaltındaolanDağlıq
Qarabağbölgəsininerməniicması
nın başçısı, özünü qondarma
“DQR”in “prezidenti” elan etmiş
Bako SaakyanBöyükBritaniyanın
“ChathamHouse”İnstitutundaçı

xış etmişdi. Ermənistan Azərbay
canaqarşı işğalçılıqsiyasətinipər
dələmək üçün Dağlıq Qarabağda
yaratdığıqondarmarejimvasitəsi
ləbeynəlxalqictimairəyimanipul
yasiyaetməyəçalışır.DağlıqQara
bağermənilərininbaşçısınınmüx
təlif  ölkələrə səfərlərinin, qeyri
rəsmi görüşlərinin təşkili də bu
məqsədigüdür.Təbiiki,Azərbay
can tərəfinin buna etirazı “Chat
hamHouse” rəhbərliyinə,Britani
yanınrəsmiqurumlarınadaçatdı
rılmışdı. Bundan sonra “Chatham
House” rəhbərliyiDağlıqQaraba
ğınazərbaycanlı icmasının təmsil
çilərini də dinləməyə hazır oldu
ğunubildirdi.
Beləliklə, ErmənistanAzərbay

can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nin həqiqətlərini obyektiv şəkildə
nüfuzlubeynəlxalqinstitutundin
ləyicilərinə çatdırmaq imkanı ya
randı.Busəfərintəşkilinəvəhərtə
rəfli köməyə görə Milli Məclisin
rəhbərliyinə, Azərbaycanın Xarici
İşlərNazirliyinə,ölkəmizinBöyük
Britaniyadakı vəBöyükBritaniya
nın Azərbaycandakı səfirliklərinə
minnətdarlığımı bildirirəm. Onla
rındəstəyivətəşkilatçılığısayəsin
dəbizADAUniversitetininmüəlli

mi Kavus Abuşovla “Chatham
House”da çıxış etməklə yanaşı,
Britaniya parlamentində və Xarici
İşlər Nazirliyində kifayət qədər
faydalıgörüşlərkeçirdik.
“Chatham House” beynəlxalq

münasibətlərsahəsindəciddiaraş
dırmaları iləseçilənbirsiyasi təd
qiqatlarmərkəzidir.Bizimləgörüş
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
Azərbaycanın baxışı” adı altında
təşkiledilmişdi.TədbirdəLondon
dakı bir sıra ölkələrin (Türkiyə,
Rusiya, Polşa, Gürcüstan, Ukray
na,Moldova,Qazaxıstan) səfirlik
lərininəməkdaşları,BöyükBritani
yaXİNinAzərbaycanvəErmənis
tanüzrəkuratoru,regionüzrəixti
saslaşmış ekspertlər, müxtəlif şir
kət və universitetlərin nümayən
dələriiştirakedirdilər.
Öncəbiztəqdimatlaretdik,təd

birin əsas hissəsi sualcavab, mü
zakirə formatındakeçdi.Çıxışları
mızdamünaqişəninqısa tarixi, iş
ğalnəticəsindəDağlıqQarabağdan
vəətrafrayonlardandidərginsalı
nanazərbaycanlıəhalibarədəmə
lumatverdik.Bildirdikki,münaqi
şədən əvvəl Dağlıq Qarabağda
azərbaycanlıvəerməniəhalisidinc
yanaşıyaşayıblar.Azərbaycanlıic

MÜSAHİBƏ

Məlumolduğukimi,Ermənista
nın işğalı nəticəsində Azərbayca
nınDağlıqQarabağvəətrafbölgə
lərində olan infrastruktur, bir sıra
meliorasiyaqurğuları,suanbarları
da düşmənin əlinə keçib. Bu ob
yektlərdən ən böyüyü Sərsəng Su
Anbarıdır.Ermənitərəfbuobyekt
dən daimAzərbaycana qarşı təh
didvasitəsikimiistifadəedir.Sər
səng SuAnbarında bəndin dağıl
masıregiondahumanitarvəekolo
jifəlakətəsəbəbolabilər.Qəzavə
ziyyətindəolansuanbarınınsəviy
yəsindənaşağıdayaşayan400minə
yaxın əhali daim təhlükə altında
dır. Ermənistanın işğal etdiyi əra
zilərdəki Xaçınçay, Arpaçay, Ağ
damkəndvədigərsuanbarlarıda
bubaxımdan real təhlükəmənbə
yidir. Bu ekoloji təhdidlər Ermə
nistanınAzərbaycana işğalçılıq si

yasətinintərkibhissəsidir.
Qəbul olunan qətnamə layihə

sindədəSərsəngSuAnbarınınət
rafında yaşayan əhalinin ekoloji
təhlükəsizliyi ilə bağlı müddəalar
əks olunub. Erməni işğalçılarının
hərəkəti bölgədə qəsdən ekoloji
böhranın yaradılması, “ekoloji tə
cavüz”kimiqiymətləndirilir.Qeyd
edilirki,SərsəngSuAnbarınınba
xımsızlığı çox sayda insanın ölü
müilə,humanitarböhranlamüşa
yiətolunanböyükfəlakətlənəticə
lənəbilər.Həmçininvurğulanırki,
süni ekoloji fəlakət sahələri yarat
maq, həmin ərazilərdə yaşayan
əhalinin normal həyatını qeyri
mümkünetməkbirdövlətindigər
dövlətə qarşı düşməncəsinə hərə
kətikimiqəbuledilməlidir.Qətna
mədəErmənistanınişğalçılıqhərə
kətinə də obyektiv siyasi qiymət

verilir,ermənisilahlıqüvvələrinin
AzərbaycanınərazisiolanSərsəng
bölgəsindəndərhalçıxarılması,Er
mənistandansuehtiyatlarındansi
yasitəsir,yaxudtəzyiqvasitəsiki
mi istifadə etməsinidayandırması
tələbolunur.
Birməsələni də qeyd etmək is

tərdim.Buqətnamədənsavayıno
yabrın4dəAŞPAnınSiyasiməsə
lələr komitəsində deputat Elxan
Süleymanovuntəşəbbüsüiləbrita
niyalı Robert Volterin hazırladığı
“AzərbaycanınDağlıqQarabağvə
digər işğal olunmuş ərazilərində
zorakılığın artmasınadair” qətna
mə də qəbul edilmişdir. Hər iki
komitənin qətnamələrinin AŞPA
nın2016cıilinyanvarsessiyasında
plenariclasaçıxarılmasıplanlaşdı
rılır.
Bütövlükdə bu sənədlər Ermə

Qəbulolunanqətnaməla-
yihəsindədəSərsəngSu
Anbarınınətrafındayaşa-
yanəhalininekolojitəh-
lükəsizliyiiləbağlımüd-
dəalarəksolunub.Ermə-
niişğalçılarınınhərəkəti
bölgədəqəsdənekoloji
böhranınyaradılması,
“ekolojitəcavüz”kimi
qiymətləndirilir.Qeyd
edilirki,SərsəngSuAn-
barınınbaxımsızlığıçox
saydainsanınölümüilə,
humanitarböhranlamü-
şayiətolunanböyükfəla-
kətlənəticələnəbilər”.
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nistanın işğalçı siyasətininmahiy
yətini bir daha təsdiqləyir, işğal
nəticəsində bölgədə yaranmış və
ziyyət haqqındaAvropa ictimaiy
yətini məlumatlandırır. Təbii ki,
Ermənistan tərəfi AŞPA müstəvi
sindəbunövbətiuğursuzluqlaba
rışmaq istəmir. Bizdə olan məlu
matagörə,onlarAvropaölkələrin
dəkidiplomatiknümayəndəlikləri
vasitəsilə AŞPAda təmsil olunan
deputatlara,Avropaparlamentari
lərinə təsir göstərməyə çalışırlar.
Lakinbizümidedirikki,avropalı
həmkarlarımızobyektivreallığıol
duğukimiqiymətləndirəcəklər.

-DağlıqQarabağməsələsi bir
qədər əvvəl sizin Londonda
KralBeynəlxalqMünasibətlər
İnstitutunda(ChathamHouse)
keçirdiyiniz görüşdə də mü-
zakirəolunmuşdu.Bubarədə
ətraflı məlumat verməyinizi
xahişedirik.
 2015ci ilin iyul ayındaAzər

baycanınişğalaltındaolanDağlıq
Qarabağbölgəsininerməniicması
nın başçısı, özünü qondarma
“DQR”in “prezidenti” elan etmiş
Bako SaakyanBöyükBritaniyanın
“ChathamHouse”İnstitutundaçı

xış etmişdi. Ermənistan Azərbay
canaqarşı işğalçılıqsiyasətinipər
dələmək üçün Dağlıq Qarabağda
yaratdığıqondarmarejimvasitəsi
ləbeynəlxalqictimairəyimanipul
yasiyaetməyəçalışır.DağlıqQara
bağermənilərininbaşçısınınmüx
təlif  ölkələrə səfərlərinin, qeyri
rəsmi görüşlərinin təşkili də bu
məqsədigüdür.Təbiiki,Azərbay
can tərəfinin buna etirazı “Chat
hamHouse” rəhbərliyinə,Britani
yanınrəsmiqurumlarınadaçatdı
rılmışdı. Bundan sonra “Chatham
House” rəhbərliyiDağlıqQaraba
ğınazərbaycanlı icmasının təmsil
çilərini də dinləməyə hazır oldu
ğunubildirdi.
Beləliklə, ErmənistanAzərbay

can, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi
nin həqiqətlərini obyektiv şəkildə
nüfuzlubeynəlxalqinstitutundin
ləyicilərinə çatdırmaq imkanı ya
randı.Busəfərintəşkilinəvəhərtə
rəfli köməyə görə Milli Məclisin
rəhbərliyinə, Azərbaycanın Xarici
İşlərNazirliyinə,ölkəmizinBöyük
Britaniyadakı vəBöyükBritaniya
nın Azərbaycandakı səfirliklərinə
minnətdarlığımı bildirirəm. Onla
rındəstəyivətəşkilatçılığısayəsin
dəbizADAUniversitetininmüəlli

mi Kavus Abuşovla “Chatham
House”da çıxış etməklə yanaşı,
Britaniya parlamentində və Xarici
İşlər Nazirliyində kifayət qədər
faydalıgörüşlərkeçirdik.
“Chatham House” beynəlxalq

münasibətlərsahəsindəciddiaraş
dırmaları iləseçilənbirsiyasi təd
qiqatlarmərkəzidir.Bizimləgörüş
“Dağlıq Qarabağ münaqişəsinə
Azərbaycanın baxışı” adı altında
təşkiledilmişdi.TədbirdəLondon
dakı bir sıra ölkələrin (Türkiyə,
Rusiya, Polşa, Gürcüstan, Ukray
na,Moldova,Qazaxıstan) səfirlik
lərininəməkdaşları,BöyükBritani
yaXİNinAzərbaycanvəErmənis
tanüzrəkuratoru,regionüzrəixti
saslaşmış ekspertlər, müxtəlif şir
kət və universitetlərin nümayən
dələriiştirakedirdilər.
Öncəbiztəqdimatlaretdik,təd

birin əsas hissəsi sualcavab, mü
zakirə formatındakeçdi.Çıxışları
mızdamünaqişəninqısa tarixi, iş
ğalnəticəsindəDağlıqQarabağdan
vəətrafrayonlardandidərginsalı
nanazərbaycanlıəhalibarədəmə
lumatverdik.Bildirdikki,münaqi
şədən əvvəl Dağlıq Qarabağda
azərbaycanlıvəerməniəhalisidinc
yanaşıyaşayıblar.Azərbaycanlıic
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rılır.
Bütövlükdə bu sənədlər Ermə

Qəbulolunanqətnaməla-
yihəsindədəSərsəngSu
Anbarınınətrafındayaşa-
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saydainsanınölümüilə,
humanitarböhranlamü-
şayiətolunanböyükfəla-
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ləninmahiyyətini,yəniAzərbayca
nın ərazi bütövlüyünün pozuldu
ğunu, Dağlıq Qarabağ və ətraf
yeddirayonunErmənistanınişğalı
altındaolduğunuBöyükBritaniya
daaydınşəkildədərkedirlər.
Bizdəöznövbəmizdəbildirdik

ki,münaqişəninuzanmasıilknöv
bədəsadəinsanlaraciddiproblem
ləryaradır.Azərbaycanmünaqişə
ninbeynəlxalqhüququnprinsiplə
riçərçivəsindəhəllinidəstəkləyir.
GörüşlərdəAzərbaycanBritani

yamünasibətlərindən söhbət açıl
dı. Bu münasibətlərin qarşılıqlı
faydalıtərəfdaşlıqüzərindəqurul
duğuvurğulandı.
Ümumilikdə,Londonasəfərza

mankeçirdiyimizgörüşlər kifayət
qədər faydalı oldu.Bugörüşlərdə
ölkəmizinmünaqişəiləbağlıarqu
mentlərininkonstruktivliyibirda
hadiqqətəçatdırıldı.

- Belə görünür ki, beynəlxalq
dairələrdə Dağlıq Qarabağın
icmaları arasında münasibət-
lərəmüəyyənmaraqvar.Am-
maazərbaycanlıicmasınıntə-
şəbbüslərinəermənitərəfqar-
şılıqvermir.Hazırdabuməsə-
ləiləbağlıvəziyyətnecədir?
Buməsələiləbağlıəvvəllərdə

fikirlərimibildirmişəm,yenəqeyd
etməkistəyirəmki,DağlıqQaraba
ğınazərbaycanlı icmasınınerməni
icmasıilədialoqqurmaqtəşəbbüs
ləriAzərbaycan əraziləri işğaldan
azadediləndənsonraorada icma
lararası münasibətlərin, vaxtilə
mövcudolmuşdincyanaşıyaşayı
şın bərpa edilməsi məqsədi daşı
yır.Onudadeyimki,DağlıqQara
bağın erməni icması da görüşlər
dənçəkinmir.Buformatdagörüşü
arzulamayan və qarşısını alan Er
mənistanın rəsmiləridir. Ermənis
tanrəhbərliyiindiyədəkhəmAzər

baycanın kompromis addımları,
sülhpərvər siyasəti, həm də bey
nəlxalq vasitəçilərin sülhyaratma
təşəbbüsləri,nizamlamayadairay
rıayrı təklifləri müqabilində hər
zaman danışıqlardan yayınmaq,
prosesimüxtəlif bəhanələrlə dala
nasalmaqyolunututub.
Bundan fərqli olaraq, Azərbay

can rəhbərliyi, möhtərəm Prezi
dent münaqişənin sülh yolu ilə,
ədalətli həllinə töhfə olacaq ad
dımları dəstəkləyir. Çünki Azər
baycan regionda əminamanlığın
yaranmasında, nəhayət, bölgəyə
daimisülhüngəlməsindəmaraqlı
dır.
Bildiyiniz kimi,DağlıqQaraba

ğın azərbaycanlı icmasının nüma
yəndəheyəti2007və2009cuillər
də ölkə rəhbərliyinin razılığı ilə
Dağlıq Qarabağa və Ermənistana
səfəretdivəDağlıqQarabağıner
məniicmasıiləgörüşdü.SonraEr
mənistanınnümayəndəheyətiBa
kıyasəfəretdi.Əminidikki,Dağ
lıq Qarabağın erməni icması ilə
görüşlərimiz daha geniş tərkibdə
təşkil olunacaq.Lakin rəsmiYere
van bu yöndə təşəbbüslərə qarşı
çıxdı.
Bubirdahagöstərirki,Ermənis

tan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın
erməniicmasınınprosesdəheçbir
marağını qəbul etmir. Ermənistan
rəhbərliyi erməni icmasının, öz
əhalisininvəbütövlükdəQafqazın
təhlükəsizliyihaqqındadüşünmək
istəmir.

-Azərbaycan ATƏT-in Minsk
qrupununfəaliyyətiniqənaət-
bəxşhesabetmir,çünki20il-
dən çoxdur ki, münaqişənin
həlli yolunda irəliləyiş əldə
edəbilməyib.Bununəsassə-
bəblərininədəgörürsünüz?
 Bildiyiniz kimi, münaqişənin

həlli ilə bağlı danışıqlar prosesi
AzərbaycanvəErmənistandövlət
ləri arasında aparılır. 1992ci il
martın 24dəmünaqişəninnizam
lanmasında vasitəçilik niyyəti ilə
təsisedilənATƏTinMinskqrupu
nun mandatında münaqişənin tə
rəfləri kimi Ermənistan və Azər
baycan göstərilib, Dağlıq Qaraba
ğınermənivəazərbaycanlıicmala
rınınisəbuprosesdəmaraqlıtərəf
lərolduğuqeydedilib.Ötənmüd
dətdəvasitəçilərtərəfindənbirne
çənizamlamalayihəsitəqdimolu
nub. Hətta 1997ci ilin sonunda
münaqişə tərəflərikompromisan
laşmayayaxınidilər,ammasonra
danErmənistanrəhbərliyininqey
rikonstruktivliyi üzündən proses
pozuldu.Növbəti illərdədəAzər
baycanATƏTinMinskqrupunun
ədalətli sülhə zəmin olacaq təşəb
büslərinə müsbət yanaşıb. 2007ci
ildən danışıqlar prosesi “Madrid
prinsipləri” deyilən təkliflər əsa
sındaaparılır,2009cuildəbutək
liflərinümumimahiyyətigenişic
timaiyyətədə açıqlanıb. Bu təklif
lər də işğal olunmuş torpaqların
azadedilməsinivəDağlıqQaraba
ğın gələcək statusunun danışıqlar
yolu ilə müəyyən olunmasını nə
zərdətutur.AmmaErmənistanhər
vəchləbuprosesdənyayınır,çünki
məqsədi danışıqları uzatmaqla
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı möv
cudstatuskvonu,münaqişənisax
lamaqdır.Bütünbunlarabaxmaya
raq, biz inanırıq ki, problem əda
lətlihəllinitapacaq.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın

ayrılmazhissəsidir.Azərbaycanbu
ərazidə yaşayan milli azlığa ən
yüksək özünüidarəetmə imkanla
rını yaratmağa hazırdır.Azərbay
canbutorpaqdaməskunlaşanbü
tün millətlərin evi olmuşdur və
olacaqdır.
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masıbugündəhəminmünasibət
ləri davam etdirməyə hazırdır.
Ammabununüçünişğalolunmuş
torpaqlar azad edilməli, azərbay
canlı icması öz yurdyuvalarına
qayıtmalıdır.
Görüş iştirakçılarıDağlıqQara

bağın azərbaycanlı icmasının sülh
prosesinə münasibətinə, icmalar
arasıdialoqməsələsinəxüsusima
raq göstərdiklərini qeyd etdilər.

Ekspertlər Ceyms Niksi, Tom de
Vaal, Tamara Draqadze, Dennis
SammutvəbaşqalarıDağlıqQara
bağa verilə biləcək muxtariyyət
statusununsəviyyəsi,DağlıqQara
bağa yerləşdiriləcək beynəlxalq
sülhməramlı qoşunların tərkibi,
xüsusilə Rusiyanın bu missiyada
iştirakıvəs.mövzulardafikirlərini
bölüşdülər.
Bizdəöztərəfimizdənbirdaha

vurğuladıq ki, münaqişənin dinc
yollahəllinin ilkinşərti işğala son
qoyulmasıdır.Bundan sonraDağ
lıqQarabağın statusu, iki icmanın
əvvəlkikimidincyanaşıyaşaması
həllinitapabilər.Onudabildirdik
ki,icmalararasıdialoqetimadmü
hitininformalaşmasınavəmünaqi
şənin siyasi həllinəmüsbət zəmin
yaradar.
“ChathamHouse”dakıtoplantı

dan sonra Böyük Britaniya Xarici
İşlər Nazirliyində qurumun Şərqi
AvropavəMərkəziAsiya İdarəsi
nin direktoru Maykl Tethem və
Cənubi Qafqaz şöbəsinin rəhbəri
EmmaBeyns iləgörüşümüzoldu.
Maykl Tethem bir qədər əvvəl
Azərbaycana səfər etdiyini, məc
buriköçkünlərüçünyenisalınmış
qəsəbələrəbaşçəkdiyinivəonların
şəraitiilətanışolduğunudedi.Bil

dirdiki,BöyükBritaniyaAzərbay
canın məcburi köçkünlər və qaç
qınlar probleminə həssas yanaşır,
AvropaMəsələləriüzrəDövlətna
ziri D.Lidinqtonun 2014cü ildə
Azərbaycanasəfərizamanıbumə
sələ diqqət mərkəzində olub. 
M.TethemDağlıqQarabağerməni
lərinin başçısının Londona səfəri
ilə bağlıAzərbaycan tərəfinin na
rahatlığınıanlayaraqbildirdiki,bu

səfər şəxsi (private visit) xarakter
daşıyıbvəgörüşdəBöyükBritani
ya XİNdən heç kim iştirak etmə
yib.
Daha bir görüşümüz Britaniya

parlamentininLordlarPalatasında
Azərbaycanqrupununsədrmüavi
ni Lord Addinqton ilə oldu. O,
Azərbaycanasəfərizamanıqaçqın
və məcburi köçkünlərlə görüşdü
yünübildirdi.Qeydetdiki,məsə
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Bizdəöznövbəmizdəbildirdik

ki,münaqişəninuzanmasıilknöv
bədəsadəinsanlaraciddiproblem
ləryaradır.Azərbaycanmünaqişə
ninbeynəlxalqhüququnprinsiplə
riçərçivəsindəhəllinidəstəkləyir.
GörüşlərdəAzərbaycanBritani

yamünasibətlərindən söhbət açıl
dı. Bu münasibətlərin qarşılıqlı
faydalıtərəfdaşlıqüzərindəqurul
duğuvurğulandı.
Ümumilikdə,Londonasəfərza

mankeçirdiyimizgörüşlər kifayət
qədər faydalı oldu.Bugörüşlərdə
ölkəmizinmünaqişəiləbağlıarqu
mentlərininkonstruktivliyibirda
hadiqqətəçatdırıldı.

- Belə görünür ki, beynəlxalq
dairələrdə Dağlıq Qarabağın
icmaları arasında münasibət-
lərəmüəyyənmaraqvar.Am-
maazərbaycanlıicmasınıntə-
şəbbüslərinəermənitərəfqar-
şılıqvermir.Hazırdabuməsə-
ləiləbağlıvəziyyətnecədir?
Buməsələiləbağlıəvvəllərdə

fikirlərimibildirmişəm,yenəqeyd
etməkistəyirəmki,DağlıqQaraba
ğınazərbaycanlı icmasınınerməni
icmasıilədialoqqurmaqtəşəbbüs
ləriAzərbaycan əraziləri işğaldan
azadediləndənsonraorada icma
lararası münasibətlərin, vaxtilə
mövcudolmuşdincyanaşıyaşayı
şın bərpa edilməsi məqsədi daşı
yır.Onudadeyimki,DağlıqQara
bağın erməni icması da görüşlər
dənçəkinmir.Buformatdagörüşü
arzulamayan və qarşısını alan Er
mənistanın rəsmiləridir. Ermənis
tanrəhbərliyiindiyədəkhəmAzər

baycanın kompromis addımları,
sülhpərvər siyasəti, həm də bey
nəlxalq vasitəçilərin sülhyaratma
təşəbbüsləri,nizamlamayadairay
rıayrı təklifləri müqabilində hər
zaman danışıqlardan yayınmaq,
prosesimüxtəlif bəhanələrlə dala
nasalmaqyolunututub.
Bundan fərqli olaraq, Azərbay

can rəhbərliyi, möhtərəm Prezi
dent münaqişənin sülh yolu ilə,
ədalətli həllinə töhfə olacaq ad
dımları dəstəkləyir. Çünki Azər
baycan regionda əminamanlığın
yaranmasında, nəhayət, bölgəyə
daimisülhüngəlməsindəmaraqlı
dır.
Bildiyiniz kimi,DağlıqQaraba

ğın azərbaycanlı icmasının nüma
yəndəheyəti2007və2009cuillər
də ölkə rəhbərliyinin razılığı ilə
Dağlıq Qarabağa və Ermənistana
səfəretdivəDağlıqQarabağıner
məniicmasıiləgörüşdü.SonraEr
mənistanınnümayəndəheyətiBa
kıyasəfəretdi.Əminidikki,Dağ
lıq Qarabağın erməni icması ilə
görüşlərimiz daha geniş tərkibdə
təşkil olunacaq.Lakin rəsmiYere
van bu yöndə təşəbbüslərə qarşı
çıxdı.
Bubirdahagöstərirki,Ermənis

tan rəhbərliyi Dağlıq Qarabağın
erməniicmasınınprosesdəheçbir
marağını qəbul etmir. Ermənistan
rəhbərliyi erməni icmasının, öz
əhalisininvəbütövlükdəQafqazın
təhlükəsizliyihaqqındadüşünmək
istəmir.

-Azərbaycan ATƏT-in Minsk
qrupununfəaliyyətiniqənaət-
bəxşhesabetmir,çünki20il-
dən çoxdur ki, münaqişənin
həlli yolunda irəliləyiş əldə
edəbilməyib.Bununəsassə-
bəblərininədəgörürsünüz?
 Bildiyiniz kimi, münaqişənin

həlli ilə bağlı danışıqlar prosesi
AzərbaycanvəErmənistandövlət
ləri arasında aparılır. 1992ci il
martın 24dəmünaqişəninnizam
lanmasında vasitəçilik niyyəti ilə
təsisedilənATƏTinMinskqrupu
nun mandatında münaqişənin tə
rəfləri kimi Ermənistan və Azər
baycan göstərilib, Dağlıq Qaraba
ğınermənivəazərbaycanlıicmala
rınınisəbuprosesdəmaraqlıtərəf
lərolduğuqeydedilib.Ötənmüd
dətdəvasitəçilərtərəfindənbirne
çənizamlamalayihəsitəqdimolu
nub. Hətta 1997ci ilin sonunda
münaqişə tərəflərikompromisan
laşmayayaxınidilər,ammasonra
danErmənistanrəhbərliyininqey
rikonstruktivliyi üzündən proses
pozuldu.Növbəti illərdədəAzər
baycanATƏTinMinskqrupunun
ədalətli sülhə zəmin olacaq təşəb
büslərinə müsbət yanaşıb. 2007ci
ildən danışıqlar prosesi “Madrid
prinsipləri” deyilən təkliflər əsa
sındaaparılır,2009cuildəbutək
liflərinümumimahiyyətigenişic
timaiyyətədə açıqlanıb. Bu təklif
lər də işğal olunmuş torpaqların
azadedilməsinivəDağlıqQaraba
ğın gələcək statusunun danışıqlar
yolu ilə müəyyən olunmasını nə
zərdətutur.AmmaErmənistanhər
vəchləbuprosesdənyayınır,çünki
məqsədi danışıqları uzatmaqla
Dağlıq Qarabağ ətrafındakı möv
cudstatuskvonu,münaqişənisax
lamaqdır.Bütünbunlarabaxmaya
raq, biz inanırıq ki, problem əda
lətlihəllinitapacaq.
Dağlıq Qarabağ Azərbaycanın

ayrılmazhissəsidir.Azərbaycanbu
ərazidə yaşayan milli azlığa ən
yüksək özünüidarəetmə imkanla
rını yaratmağa hazırdır.Azərbay
canbutorpaqdaməskunlaşanbü
tün millətlərin evi olmuşdur və
olacaqdır.

MÜSAHİBƏ

masıbugündəhəminmünasibət
ləri davam etdirməyə hazırdır.
Ammabununüçünişğalolunmuş
torpaqlar azad edilməli, azərbay
canlı icması öz yurdyuvalarına
qayıtmalıdır.
Görüş iştirakçılarıDağlıqQara

bağın azərbaycanlı icmasının sülh
prosesinə münasibətinə, icmalar
arasıdialoqməsələsinəxüsusima
raq göstərdiklərini qeyd etdilər.

Ekspertlər Ceyms Niksi, Tom de
Vaal, Tamara Draqadze, Dennis
SammutvəbaşqalarıDağlıqQara
bağa verilə biləcək muxtariyyət
statusununsəviyyəsi,DağlıqQara
bağa yerləşdiriləcək beynəlxalq
sülhməramlı qoşunların tərkibi,
xüsusilə Rusiyanın bu missiyada
iştirakıvəs.mövzulardafikirlərini
bölüşdülər.
Bizdəöztərəfimizdənbirdaha

vurğuladıq ki, münaqişənin dinc
yollahəllinin ilkinşərti işğala son
qoyulmasıdır.Bundan sonraDağ
lıqQarabağın statusu, iki icmanın
əvvəlkikimidincyanaşıyaşaması
həllinitapabilər.Onudabildirdik
ki,icmalararasıdialoqetimadmü
hitininformalaşmasınavəmünaqi
şənin siyasi həllinəmüsbət zəmin
yaradar.
“ChathamHouse”dakıtoplantı

dan sonra Böyük Britaniya Xarici
İşlər Nazirliyində qurumun Şərqi
AvropavəMərkəziAsiya İdarəsi
nin direktoru Maykl Tethem və
Cənubi Qafqaz şöbəsinin rəhbəri
EmmaBeyns iləgörüşümüzoldu.
Maykl Tethem bir qədər əvvəl
Azərbaycana səfər etdiyini, məc
buriköçkünlərüçünyenisalınmış
qəsəbələrəbaşçəkdiyinivəonların
şəraitiilətanışolduğunudedi.Bil

dirdiki,BöyükBritaniyaAzərbay
canın məcburi köçkünlər və qaç
qınlar probleminə həssas yanaşır,
AvropaMəsələləriüzrəDövlətna
ziri D.Lidinqtonun 2014cü ildə
Azərbaycanasəfərizamanıbumə
sələ diqqət mərkəzində olub. 
M.TethemDağlıqQarabağerməni
lərinin başçısının Londona səfəri
ilə bağlıAzərbaycan tərəfinin na
rahatlığınıanlayaraqbildirdiki,bu

səfər şəxsi (private visit) xarakter
daşıyıbvəgörüşdəBöyükBritani
ya XİNdən heç kim iştirak etmə
yib.
Daha bir görüşümüz Britaniya

parlamentininLordlarPalatasında
Azərbaycanqrupununsədrmüavi
ni Lord Addinqton ilə oldu. O,
Azərbaycanasəfərizamanıqaçqın
və məcburi köçkünlərlə görüşdü
yünübildirdi.Qeydetdiki,məsə
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simi keçirilib. 2015ci il fevralın
25də şuranın dəstəyi və Belçika
nın“Klam”təşkilatınıntəşkilatçılı
ğıiləBrüsselKralKonservatoriya
sındaməşhurfransızbəstəkarıRo
manZantenin“InMemoryofKho
jaly Victims” əsərinin Amenti
Kvartetininmüşayiəti altında600
dənartıqqonağıniştirakıiləkeçiri
lən dünya premyerası da ötən il
icraedilənönəmlilayihələrdəndir.
2015ci ildə şuranın həyata ke

çirdiyimühümişlərdənbiridəTİ
KAnın Bakı Proqram Koordina
torluğu ilə əməkdaşlıq çərçivəsin
dəBakıQHTlərininResursvəTə
limMərkəzininyaradılmasıdır.
Şuranın dəstəyi ilə 2015ci ildə

“Bakı2015 I Avropa Oyunlarına
dair təşviqat və məlumatlandır
ma”layihəsiçərçivəsindəAlmani
yanın“GoddMediaTəşkilatı”Ber
lin TV kanalında Azərbaycanda
keçiriləcəkIAvropaOyunlarıhaq
qında reportaj hazırlayaraq tama
şaçılara təqdimedib.Bundanbaş
qa qurum I Avropa Oyunları ilə
əlaqədarölkəmizəsəfəredənçox

saylıxaricivətəndaşlarınErmənis
tanAzərbaycan, Dağlıq Qarabağ
münaqişəsihaqqındaobyektivmə
lumatlarla təmin edilməsi məqsə
dilə “İçərişəhər”DövlətTarixMe
marlıqQoruğundaelektronməlu
mat lövhəsi və monitor yerləşdi
rib.
Şura2012ciildənetibarənhəya

takeçirdiyi“Şuşayaazadlıq”bey
nəlxalqkampaniyasınıcariildədə
uğurla davam etdirərək bir sıra
önəmli tədbirlər həyata keçirib.
Bunlardan biri də şuranın dəstəyi
iləAzərbaycanDemokratikTələbə
GənclərTəşkilatının“Şuşayaazad
lıq” beynəlxalq kampaniyasının
rəsmiloqosununmüəyyənləşdiril
məsiməqsədilə elan etdiyimüsa
biqəninnəticələrininictimaitəqdi
matının keçirilməsidir. Müsabiqə
yə8xariciölkədən(İspaniya,Lat
viya,Ukrayna,Gürcüstan,Moldo
va,Serbiya,BosniyavəHerseqovi
na, Türkiyə) yaradıcı şəxslər və
QHTlərtərəfindən37loqovarian
tı təqdim edilmişdi. Ekspert ko
missiyası tərəfindən orjinallığı və

loqokonseptiyüksəkqiymətləndi
rilənGürcüstanGəncDiplomatlar
Assosiasiyasının prezidenti Zurab
Gventsadzenin təqdimetdiyi loqo
müsabiqəninqalibiseçildi.
“Resurs”Gənclərinİnkişafıİcti

maiBirliyinin2015ci ildəşuranın
maliyyə dəstəyi ilə Almaniyada
həyata keçirdiyi “Azərbaycanmə
dəniyyətininxariciölkələrdətəbli
ğivətanıdılması”layihəsiQarabağ
həqiqətlərinin, mədəniyyətimizin
tərkib hissəsi olanmusiqi və ədə
biyyat nümunələrinin Almaniya
nın Duysburq şəhərində təbliği,
ölkəmizdə bu sahəyə göstərilən
dövlətqayğısındanbəhsedir.Eyni
zamanda,mədəniyyətvəincəsənə
timizdənsöhbətaçanbuklet,vərə
qə,təqvimvədigərçapmaterialla
rıvətəndaşlarapaylanıb.
Qarabağ həqiqətlərinin dünya

da tanıdılması məqsədilə 2015ci
ildə Vaşinqtonda, ABŞ Konqresi
nin binasındawww.azerbaijaniar
tifacts.com virtual sərgisinin baş
lanmasına həsr olunan “Azərbay
can mədəniyyətinə səyahət” adlı

CƏMİYYƏT

DövlətQHTsektoruna
xüsusiqayğıgöstərir

Azərbaycan müstəqilliyini bər
paetdikdənsonraötən24ilərzin
də dövlət qurumları ilə vətəndaş
cəmiyyəti institutları arasındakı
münasibətləruğurlainkişafedərək
əməkdaşlıqvətərəfdaşlıqmərhələ
sinəyüksəlmişdir.Millidonorların
ölkəmizdəfəaliyyətəbaşlamasıbu
sahədəciddikeyfiyyətdəyişikliyi
nə səbəb olmuşdur. Azərbaycan
Respublikasının Prezidenti yanın
da QeyriHökumət Təşkilatlarına
DövlətDəstəyiŞurasınınyaranma
sı vətəndaş cəmiyyəti institutları
nınhəyatındayenimərhələninəsa
sınıqoymuşdur.2011ciildəMaca
rıstanınpaytaxtıBudapeştdəAzər
baycanınQHTlərə dövlət dəstəyi
sahəsindəkitəcrübəsininnümunə
vimodelkimiAvropanınvətəndaş
cəmiyyəti strukturlarına tövsiyə
edilməsiölkəmizinbusahədəmü
hüm uğurlar qazandığının bariz
göstəricisidir.
ŞurayerliQHTlərinmütərəqqi,

cəmiyyətimiz üçün mühüm əhə
miyyətdaşıyanideyalarınıdəstək
ləməkləonlarınxaricdənasılılığına
tədricən sonqoymuşoldu.Hazır
da Azərbaycanda 4000dən artıq
QHT müxtəlif istiqamətlər üzrə
azadşəkildəfəaliyyətgöstərir.
Dövlətorqanlarıiləqeyrihöku

mət təşkilatları arasında müasir
münasibətlər modelinin formalaş

dırılması, sabit və effektiv tərəf
daşlıqsistemininyaradılmasışura
nın üzərinə düşən əsas vəzifələr
dəndir. Bu istiqamətdə şura da
vamlı olaraqməqsədyönlü tədbir
lərhəyatakeçirir.
Ölkəmizinsiyasinüfuzuvəiqti

sadi qüdrəti vətəndaş cəmiyyəti
institutlarının da fəaliyyətinə bö
yükvüsətverir.Hazırdavətəndaş
cəmiyyətiözünündinamikinkişaf
mərhələsini yaşayır. Artıq səkkiz
ildirki,ölkəQHTlərininlayihələ
rinin icrası üçündövlət büdcəsin
dənmaliyyəayrılırvəbuqurumla
rın bütünpotensialı cəmiyyətimiz
üçünmühüməhəmiyyətkəsbedən
sosial,ictimai,mədəniməsələlərin
həllinə yönəldilir. Bu gün Azər
baycan QHTlərinin fəaliyyət im
kanları genişlənir və onların bey
nəlxalqəməkdaşlıqəlaqələrimöh
kəmlənməkdədavamedir.
2015ci ildə şuranın fəaliyyəti

mühüm hadisələrlə zəngin olub.
Dövlət başçısının 2007ci ildə im
zaladığı sərəncamla təsdiqlənmiş
“AzərbaycanRespublikasınınqey
rihökumət təşkilatlarına dövlət
dəstəyiKonsepsiyası”ndavəşura
nın əsasnaməsində təsbit edilmiş
prinsipvənormalarauyğunolaraq
cariildəQHTlərinənmüxtəliftə
şəbbüsləri dəstəklənmişdir. Ötən
müddət ərzində şura QHTlərə

məlumat, konsultativ, metodiki,
təşkilatitexnikivəmaliyyədəstəyi
verməkdə davam edib. Bu il şura
ikimaliyyəmüsabiqəsikeçirib.Bu
müsabiqələrin nəticəsinə görə
ümumilikdə484QHTninlayihəsi
şura tərəfindən maliyyələşdiril
mişdir.
2015ci ildə şura ölkəmizdə və

xaricdə bir çox mühüm tədbirlər
təşkiledib.Cariilinəvvəlindəqu
rumun təşəbbüsü ilə “Sarkisyanın
hərbi cinayətkar kimi tanınması
üçün100minsəs”petisiyasıyara
dılaraqtoplananimzalarBMTTəh
lükəsizlik Şurasına təqdim olu
nub.
2015ci il fevralın23dəşuranın

xariciQHTlərüçünqrantmüsabi
qəsiçərçivəsindəBöyükBritaniya
nın nüfuzlu ali təhsil müəssisələ
rindənolanKinqskollecində“Dağ
lıq Qarabağ münaqişəsi: mövcud
vəziyyətvəgələcəkperspektivlər”
mövzusunda konfrans, fevralın
24dəisəİtaliyanınMilanşəhərin
dəXocalı soyqırımının ildönümü
nəhəsrolunmuşsərgikeçirilib.
2015ci il fevralın24dəşuranın

dəstəyivəTURKSAMıntəşkilatçı
lığıiləTürkiyəBöyükMillətMəcli
sininsərgisalonundaXocalısoyqı
rımınahəsrolunmuş“İşğaldanön
cəvəsonraQarabağdaüçnəsilbir
soyqırım”adlısərgininaçılışməra
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2016cı il maliyyə müsabiqəsinin
mövzuları, ictimai aktuallıq kəsb
edən məsələlər, problemlərin
müəyyənedilməsivəonlarınhəlli
yollarıvə təsvirqaydalarıhaqqın
daətraflı təqdimatolub.Toplantı
daqeydedilibki,əldəolunanmüs
bətnəticələrəbaxmayaraq,birsıra
QHTlərin müqavilə öhdəlikləri
ninicrasındamüəyyənproblemlər
müşahidə olunmaqdadır. Şuranın
katibliyi müqavilə öhdəliyini po
zan QHTlərə qarşı sərt tədbirlər
görmüşvəonlarhaqqındamüxtə
lifqərarlarqəbuletmişdir.2015ci
ildə 89 yerli və xarici QHTdən
135.843manatvəsaittutulmuşdur.
ToplantıdaçıxışedənQHTrəh

bərləri cinayətkarlığın baş vermə
sini törədən səbəblərin araşdırıl
ması, insan alveri, yerli təşkilatla
rınxariciQHTlərlətəcrübəmüba
diləsinin təşkili, millimənəvi də
yərlərimizintəbliği,sosialçarxların
hazırlanması, korrupsiyaya qarşı
mübarizə, sərhədyanı rayonlarda

maarifçiliyinartırılması,regionlar
daməşğulluğun yüksəldilməsi və
digərmövzularlabağlırəyvətək
liflərinisəsləndirib,ictimaiaktual
lıqkəsbedənməsələlərləəlaqədar
fikirlərinibildiriblər.
2015ci ildə şura katibliyi QHT

nümayəndələriüçün layihə təklif
lərininhazırlanması, ictimaiprob
lemlərin müəyyənləşdirilməsi və
onların həllinə yeni yanaşmalar,
layihənin monitorinqi və qiymət
ləndirilmə metodları, QHTlərin
mühasibatuçotundayeniqaydala
rıntətbiqivəillikmaliyyəhesabat
larınınhazırlanmasımövzularında
çoxsaylıtəlimlərtəşkiledib.Təlim
lərBakı,Şəki,Lənkəran,Quba,Qə
bələ, Gəncə, Şirvan, Mingəçevir,
Şəmkir, Oğuz, Zaqatala və digər
şəhər və rayonlarımızda keçirilib.
İnteraktivşəraitdəbaştutantəlim
lərdə ekspertlər QHT təmsilçiləri
nin çoxsaylı suallarını cavablandı

rıb,eynizamanda,layihəyaradıcı
lığınınmüxtəlif istiqamətləri haq
qındamüzakirələraparıblar.
Şuranın bu günlərdə keçirilən

iclasında geniş müzakirələrdən
sonra 2016cı ilin birinci maliyyə
müsabiqəsinin istiqamətləri təsdiq
edilib. Müsabiqəyə 10 istiqamət
üzrə56mövzutəqdimolunub.İc
lasda həmçinin “Azərbaycan Res
publikasında QHTlərin vəziyyəti
haqqında Milli Hesabat”ın yeni
lənməsiüçün7nəfərdənibarətişçi
qrupun yaradılması haqqında qə
rardaqəbuledilib.
2015ci ildə şuranın dəstəyi ilə

milli maraqlarımızın qorunması
məqsədilə ölkəmizdə və xaricdə
həyatakeçirilənçoxsaylı layihəvə
tədbirlər qurumun vətəndaş cə
miyyəti institutlarınıninkişafı isti
qamətindəhəyatakeçirdiyiuğurlu
fəaliyyətingöstəricisidir.

“MilliMəclis”jurnalı

CƏMİYYƏT

tədbirin,MacarıstanınpaytaxtıBu
dapeştdəBeynəlxalqAvrasiyaMət
buat Fondu vəMacar Turan Fon
dununqarşılıqlıəməkdaşlığısayə
sindəhazırlanan“Atəşkəs”sənədli
filminintəqdimatmərasimininke
çirilməsidəşuranındəstəyiiləbaş
tutmuşdur.
2015ci ilin12ayıərzindəşura

nın ictimaiyyətlə əlaqələrinin da
vamlılığıtəminolunmuş,qurumun
fəaliyyəti barədə bütünməlumat
larmediaorqanlarınagöndərilmiş
dir.
Ötən müddət ərzində şuranın

“Vətəndaş cəmiyyəti” jurnalının
12sayıişıqüzügörüb.Jurnaldaöl
kəQHTlərininbütünfəaliyyət is
tiqamətləri üzrə həyata keçirdiyi
layihələrinicrası,əldəolunannəti
cələr,eləcədəQHTqanunvericili
yi, beynəlxalq təcrübəmübadiləsi

vəictimaisektorunümumiinkişafı
ilə bağlı məlumatlar işıqlandırıl
mışdır.
Şuranıninformasiyaportalıolan

www.qhtxeber.azsaytıdaQHTlə
rinəsastribunalarındanbiriolaraq
qalmaqdadır. 2015ci ildə də por
talda ölkə QHTlərinin fəaliyyəti,
gördüyüişlərbarədəyüzlərləmə
lumat yayımlanmış, həmçinin və
təndaş cəmiyyəti institutları təm
silçilərininmüxtəlifaktualmövzu
larla bağlı fikirləri işıqlandırılmış
dır.
Şuraənənəviolaraqhərilmaliy

yəyardımımüsabiqəsielanetməz
dənöncə ictimaidinləmələr təşkil
edir.Cari ilnoyabrın26dakeçiri
lən Azərbaycan QHTlərinin
ÜmumrespublikaForumudaşura
nın2016cıilmaliyyəyardımımü
sabiqəsinin mövzuları ilə bağlı

qeyrihökumət təşkilatlarının rəy
və təkliflərini öyrənmək məqsədi
daşıyıb.
Forumda çıxış edən şura sədri,

millətvəkiliAzayQuliyevbildirib
ki,2015ciildərəhbərliketdiyiqu
ruma ayrılan vəsaitdən olduqca
qənaətlə istifadə edilib. Belə ki,
QHTlərə maliyyə yardımı fon
dundan, eyni zamanda, şura və
katibliyin saxlanma xərclərindən
360minmanatvəsaitəqənaətolu
nubvəbuvəsaitindövlətbüdcəsi
nə qaytarılması nəzərdə tutulur.
Bundanbaşqa20132014cüillərdə
xariciQHTlərin layihələrininma
liyyələşdirilməsiməqsədiləayrılan
vəsaitə də xüsusi diqqətlə yanaşı
lıb və 1.927.788 manat növbəti il
lərdəistifadəolunmasıüçünşura
nınhesabındasaxlanılıb.
Həmçinin forumda şuranın
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səviyyəli səfərlərinaktivləşməsi in
kişafedənAzərbaycanaqarşıbizim
ölkəninmarağınınartmasının təza
hürüdür.
Həmçinin 2013cü ilin noyabr

ayında Yaponiyanın İto şəhəri ilə
Azərbaycanınİsmayıllırayonuara
sında qarşılıqlı dostluq mübadiləsi
haqqındasazişimzalanmışdır.Belə
mübadilələrikiölkəarasındaəlaqə
ləridahadainkişafetdirir.
Sözün açığı, Yaponiyada Azər

baycana coğrafi baxımdan uzaqda
yerləşənbirölkəkimibaxırdılarvə
əhaliarasındaoqədərdətanınmır
dı.LakinsonzamanlarAzərbaycan
haqqında televiziya verilişləri ya
yımlanmaqdadır və yaponlar ara
sında ölkənizlə bağlı məlumat və
maraqgetdikcəartırki,budaməni
çoxsevindirir.

-YaponiyahökumətiAzərbayca-
nınkənd təsərrüfatı sektorun-
da nə kimi layihələri həyata
keçirməyiplanlaşdırır?
Yaponiyadövləti indiyəqədər

aqrar sektorda 9 dəfə aztəminatlı
fermerlərədəstək layihəsini (29,54
milyonABŞdolları),2dəfəisəme
liorasiya və suvarma avadanlıqla
rının təkmilləşdirilməsi layihəsini
(12,56milyonABŞdolları)gerçək
ləşdirərək Azərbaycanın kənd tə
sərrüfatınıninkişafınaminəəmək
daşlıq etmişdir. Həmçinin Azər
baycanda “Kənd təsərrüfatı ili”
elanolunancariilinavqustayında
mən və Kənd Təsərrüfatı naziri
Heydər Əsədov arasında orta və
kiçikhəcmlimüəssisələrinməhsul
larının təminatı üçün qeyrilayihə
üzrəqrantyardımınadairnotaim
zalanmışdır. Bu isə yüksək texno
logiyalaramalikolanYaponiyanın
orta və kiçik həcmlimüəssisələri
nin məhsullarının Azərbaycanın
kənd təsərrüfatının inkişafında is
tifadəsivəbundansonradaAzər
baycandakəndtəsərrüfatıiləməş
ğul olan təşkilatlara təqdim olun
masıdeməkdir.

Eynizamanda,Yaponiyasəfirliyi
“Otköklərivə insantəhlükəsizliyi”
qrant yardımı proqramı çərçivəsin
dəaqrar sektordabugünəqədər9
layihə(təxminən900minABŞdolla
rı)həyatakeçirmişdirvəmənbuilin
iyun ayında İmişli rayonunda, av
qustayındaisəAğcabədirayonunda
suvarma avadanlıqlarının yenidən
qurulması layihələrininaçılışməra
simlərindəiştiraketmişəm.Bulayi
hələr kiçikmiqyaslı olsalar da, yerli
sakinləronlardanfaydalanırvəçox
minnətdardırlar. Yaponiya dövləti
bundansonradabeləlayihələrihə
yatakeçirməkniyyətindədir.

-Müxtəlifsahələrdəəməkdaşlıq
edən ölkələrimizin iqtisadi
sektorda inkişafı üçün hansı
potensialmövcuddur?
Bugünəqədərikiölkəarasın

da iqtisadi əməkdaşlıq əlaqələri
İTOCHU və İNPEX kimi şirkətlə
rin AzəriÇıraqGünəşli yatağının
istismarı və BakıTbilisiCeyhan
neftkəmərinintikintisivəistisma
rını əhatə edən enerji sektorunda
cəmləşibvəbuəsasistiqamətinda
vamedəcəyinidüşünürəm.
Qeydetməkistərdimki,sonza

manlar enerji sahəsindən savayı
digərsahələrdədəAzərbaycan ilə

SƏFİR

“Azərbaycan 
çətinliklərə və 
əziyyətlərə sinə 
gərərək uğurla 
inkişaf edir”

-Cənabsəfir,ilknövbədəAzər-
baycanla Yaponiya arasındakı
münasibətlərin mövcud duru-
mubarədəfikirlərinizibilmək
istərdik.
1992ciildədiplomatikəlaqələr

qurulandan Yaponiya ilə Azərbay
canarasındamünasibətlərçoxgözəl
inkişafetməkdədir.Buikiölkəara
sında həll olunmayan siyasi prob
lem yoxdur. Yaponiya hökuməti
Azərbaycanmüstəqillik əldəetdik
dən sonra İnkişafa Rəsmi Yardım

(ODA)proqramıçərçivəsindəonun
la iqtisadi əməkdaşlıq edir. Özəl
sektorda iqtisadi əməkdaşlığa gəl
dikdəisəİNPEX,İTOCHUkimiya
pon şirkətləri AzəriÇıraqGünəşli
(AÇG) yatağının istismarı və Bakı
TbilisiCeyhan (BTC) neft kəməri
nintikintisivəistismarılayihələrin
dəiştirakedirlər.
2015ci ildə ölkələrimiz arasında

münasibətlərininkişafıbaxımından
çoxvacibmübadilələrkeçirilmişdir.
Aprel ayında Milli Məclisin Sədri

OqtayƏsədovunrəhbərliyiiləAzər
baycan parlament nümayəndə he
yətiYaponiyaparlamentininyuxarı
palatasınındəvətiiləYaponiyayabir
həftəliksəfəretmişdir.Mayayında
YaponiyanınBaşnazirininmüavini
Taro Aso Asiya İnkişaf Bankının
(AİB)RəhbərlərŞurasının illik top
lantısı çərçivəsində Bakıya gəlmiş
dir.OktyabrayındaisəYaponiyanın
İqtisadi Dirçəliş üzrə naziri Akira
AmaridəAzərbaycanasəfəretmiş
dir. Düşünürəm ki, bu cür yüksək

Tsuquo Takahaşi:
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Azərbaycanınİsmayıllırayonuara
sında qarşılıqlı dostluq mübadiləsi
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ninsonzamanlaryaponiyalıtələbə
lərqrupşəklindəBakıyasəfəredib
müxtəlifmübadilələrkeçirirlər.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
şəkildədavametməsivacibdir.Son
zamanlarYaponiyahaqqındazən
ginbiliyəvətəcrübəyəmalikolan
azərbaycanlıların sayı da artmaq
dadır.BuisəYaponiyanıyaxşıtanı
yan azərbaycanlıların bu ölkə ilə
əlaqəlifəaliyyətəqatılabiləcəkim
kanlarının yaradılması üçün çox
vacibdir.

- Ölkələrimizin parlamentlər-
arasımünasibətlərininhazırkı
səviyyəsini necə xarakterizə
edərdiniz?
 İki ölkənin parlamentləri ara

sındaolanəlaqələrəgəldikdə2015
ci ili “sıçrayış ili” adlandırmaq
olar.Birincisualıncavabındaqeyd
etdiyimkimicariilinaprelayında
MilliMəclisinSədriOqtayƏsədov
Yaponiyayasəfəretmişdir.Yaponi
yadaNazirlərKabinetininəsashis
səsi parlament nümayəndələrin
dən seçilir və bu il Azərbaycana
səfəretmişBaşnazirinmüaviniTa
ro Aso və İqtisadi Dirçəliş üzrə
nazir Akira Amari də parlament
nümayəndələridir. Nazir Akira
Amariartıquzunillərdirki,Yapo
niyaAzərbaycan dostluq qrupu
nun rəhbəridir və 2004cü ildən
bəriAzərbaycanaikincidəfədirki,
səfəredir.Bucüryüksəksəviyyəli
ikitərəfli münasibətlər Yaponiya
nınparlamentnümayəndələriara
sında Azərbaycana olan marağı,
əlbəttəki, artıracaq.Gələcəkdədə
parlament nümayəndələrinin qar
şılıqlı səfərlərinin daha da artaca
ğınaümidedirəm.

-Artıqbirneçəildirki,ölkəmiz-
dəsəfirkimiçalışırsınız.Azər-

baycanlabağlıtəəssüratlarınızı
bölüşərdiniz.
1998ciilinfevralayındasabiq

PrezidentmərhumHeydər Əliye
vinYaponiyayarəsmisəfərizama
nı mən Xarici İşlər Nazirliyində
Müstəqil postsovet ölkələri şöbə
sindəişləyirdimvəsabiqPreziden
tin Yaponiyaya olan səfəri üçün
hazırlıqlarla məşğul olurdum.
MəhzhəminvaxtYaponiyahöku
məti Bakıda Yaponiya səfirliyinin
açılmasıqərarınıvermişdivəsonra
mənsəfirliyinaçılışı iləbağlıolan
hazırlıqişləriüçünBakıyasəfəret
mişdim.HəminvaxtBakınıgörən
birikimideyəbilərəmki,Bakının
bugünkü inkişafı, doğrudan da,
gözönündədir.Artıq2ildirki,bu
rada səfir kimi çalışıramvəAzər
baycangündəngünəgözəlləşir.
Azərbaycan20ildənartıqdırki,

müstəqillikəldəetmişgəncdövlət
dirvəgeosiyasibaxımdanmühüm
yertutur.Digərtərəfdəno,heçdə
asan görünməyən geosiyasi bir
mühitdə yerləşir, lakin buna bax
mayaraq, Azərbaycan çətinliklərə
vəəziyyətlərəsinəgərərəkuğurla
inkişafedir.
Azərbaycan20122013cüillərdə

BMTTəhlükəsizlik Şurasının qey
ridaimiüzvü seçilmiş və bundan
başqa 2012ci ildə “Avroviziya”
mahnı müsabiqəsinə sahiblik et
miş,builiniyunayındaisəIAvro
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
buradaayrıseçkilikvətəhlükəhiss
etmədənyaşamaqimkanınınyara
dılmasıdır. Beynəlxalq vəziyyətin
mürəkkəbolduğubirzamandahər
birirqəvədinənəinkihökumətsə
viyyəsində,həmçininsıravivətən
daşsəviyyəsində tolerantyanaşan
cəmiyyətin varlığını çoxnadir hal
kimi qiymətləndirib, yüksək də
yərləndirirəm.
Gənc, müstəqil dövlət olduğu

üçün iqtisadiyyatın diversifikasi
yası, siyasi və sosial islahatların
aparılmasıkimihəlledilməliməsə
lələrinhələmövcudolduğunuan
layıram. Onların tezliklə həyata
keçirilməsini və ölkənin daha da
inkişafınıarzuedirəm.

SƏFİR

iqtisadiəməkdaşlığamaraqgöstə
rən yapon şirkətlərinin sayı art
maqdadır.Azərbaycandövlətike
çənili“Sənayeili”,builiisə“Kənd
təsərrüfatı ili”elanetməklə iqtisa
diyyatın diversifikasiyasının inki
şafınıqarşıyaməqsədqoyduğubir
zamanda bir çox yapon şirkətləri
metallurgiya, neft, qaz, kimya, in
formasiyakommunikasiya texno
logiyalarıvəs.sahələrdədəiştirak
etməyəböyükmaraqgöstərirlər.

-Yaponiya ilə Azərbaycan ara-
sında təhsil sahəsində əmək-
daşlığın gələcək istiqamətləri
iləbağlınədeyəbilərsiniz?
 Təhsil gələcəyi öz çiyinlərində

daşıyacaq insanların yetişdirilmə
sindəvacibroloynayanbirsahədir.
Mən səfir kimi işimlə bağlı teztez

burada yapon dili üzrə təhsil alan
tələbələrlə ünsiyyətdə oluram və
Azərbaycanda yapon dilinə mara
ğınartmasınımüşahidəedirəm.
Bu ilin oktyabr ayında sayca

14cüBakıyapondilinatiqlikmüsa
biqəsindətələbələrinyapondilində
çıxışlarını böyük maraqla izləmiş
dim.Buradarəsmiolaraqyapondi
linin tədrisi və araşdırılmasının
2000ciildəBakıDövlətUniversite
tində rektor Abel Məhərrəmovun
əməyinəticəsindəyapondilifakül
təsinintəsisolunmasıiləbaşlandığı
nıbilirəm.DahasonraisəAzərbay
canXariciDillərUniversitetibaşda
olmaqladigər tədrismüəssisələrin
də də yapon dili öyrənilməyə baş
lanmış və beləliklə, demək olar ki,
təhsiləlaqələridavamlıolaraqinki
şaf edir. Son illərBakıDövlətUni

versiteti vəADAUniversiteti kimi
təhsil ocaqlarınınYaponiyauniver
sitetləri iləmübadilə sazişi imzala
ması,tələbələrinxaricəgöndərilmə
sikimiəlaqələrinhəyatakeçirilməsi
diqqəticəlbedir.
Yaponiya hökuməti Yaponiya

TəhsilNazirliyinin ayırdığı təqaüd
nəticəsində 60 nəfərdən artıq azər
baycanlı tələbəninYaponiyada təh
silinidəstəkləmişvəbundanbaşqa
YaponiyaFonduvasitəsiləyapondi
li mütəxəssislərinin Azərbaycana
gəlməsini həyata keçirmişdir. İndi
yə qədər JİCA (Yapon Beynəlxalq
ƏməkdaşlıqAgentliyi)vasitəsiləbir
çox mütəxəssislər Yaponiyaya ixti
sasartırmaüçündəvətolunmuşlar.
Yaponiyadan isəADAUniversi

tetinin təqaüdçüsü olaraq 1 nəfər
yaponiyalıtələbətəhsilalır.Həmçi

BDU-da Yaponiyanın İqtisadi Dirçəliş üzrə naziri Akira Amarinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş. 27.10.2015

Ya po ni ya hö ku mə ti nin “Ot kök lə ri və in san təh lü kə siz li yi” qrant yar dı mı proq ra mı çər çi və sin-
də Sa mux ra yo nu nun Qov lar sa rı kən din də tibb mən tə qə si is ti fa də yə ve ri lib. 20.11.2015
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MilliMəclisinSədriOqtayƏsədov
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səsi parlament nümayəndələrin
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niyaAzərbaycan dostluq qrupu
nun rəhbəridir və 2004cü ildən
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SƏFİR
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BDU-da Yaponiyanın İqtisadi Dirçəliş üzrə naziri Akira Amarinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti ilə görüş. 27.10.2015

Ya po ni ya hö ku mə ti nin “Ot kök lə ri və in san təh lü kə siz li yi” qrant yar dı mı proq ra mı çər çi və sin-
də Sa mux ra yo nu nun Qov lar sa rı kən din də tibb mən tə qə si is ti fa də yə ve ri lib. 20.11.2015
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sipi ölkənin qanunvericiliyində və
mümkünolarsa,konstitusiyasındaöz
əksini tapmalıdır. Bu prinsip digər
konstitusiyaprinsipləriiləyanaşı,öl
kədədemokratikidarəetməsistemini
müəyyənləşdirir.HeydərƏliyevqeyd
edirdi ki, bələdiyyələrin yaranması
barəsində1995ciildəmüstəqilAzər
baycanınqəbul etdiyi ilkKonstitusi
yada müvafiq müddəalar öz əksini
tapıbdır.Bunagörədəbələdiyyələrin
təşkil olunması ən öncəAzərbaycan
Konstitusiyasının əsasındadır və
Konstitusiyanınmüddəalarınınhəya
takeçirilməsinigöstərir.
Heydər Əliyev hesab edirdi ki,

Azərbaycanda bələdiyyələrin forma
laşmasıvəinkişafıməsələlərinədöv
lətquruculuğuprosesindənkənarda
baxıla bilməz. Bələdiyyə institutu
dövlətçilikləüzvisurətdəbağlıdırvə
buna görə də onun formalaşması
dövlətquruculuğuprosesiiləsıxəla
qələndirilməlivəonuninkişafıməsə
lələrinə ümumi dövlət quruculuğu
prosesininbirhissəsikimibaxılmalı
dır.Eynizamanda,HeydərƏliyevbu
institutun beynəlxalq standartlara,
“YerliözünüidarəetməhaqqındaAv
ropa Xartiyası”nın prinsiplərinə uy
ğun qurulmasına çalışırdı. O, Azər
baycandayerliözünüidarəetməsiste
mininyaradılmasısahəsindəgörülən
işlərləbağlıdeyirdi:“Bizbunlarınha
mısınışüurluedirik, ...özişimiziAv
ropa standartlarına yaxınlaşdırmaq
istəyirik,hüquqi,demokratik,dünyə
vi dövlət qururuq. Bu yol nə qədər
çətinolsada,bizimüçünoqədərdə
vacibdir, lazımdır... Bu, bizimAzər
baycanda apardığımız demokratik
proseslərin,demokratik,hüquqidöv
lət quruculuğuprosesininböyükbir
mərhələsiolacaqvəbizirəliyədoğru
böyükbiraddımatmışolacağıq.Gə
ləcəküçünisəçoxböyükzəminyara
dacağıq”.
HeydərƏliyevyerliözünüidarəet

məsistemininyaradılmasınıxalqha
kimiyyətinin yeni bir forması hesab
edirdi.Obildirirdiki,bu,bizimölkə
miz,vətəndaşlarımızüçünböyükha

ÖZÜNÜİDARƏETMƏ

Türkdünyasınınortaqatası 
HeydərƏliyevAzərbaycandemokratik

cəmiyyətininqurucusudur

Azərbaycanda bələdiyyə institu
tununformalaşdırılmasıməsələsiilk
dəfə Heydər Əliyevin rəhbərliyi ilə
işlənib hazırlanmış və 1995ci il no
yabrın 12də ümumxalq səsverməsi
yolu ilə qəbul olunmuşAzərbaycan
Respublikasının Konstitusiyasında
özəksinitapmışdır.Onunrəhbərliyi
dövründəbuistiqamətdə20dənar
tıq qanunqəbul olunmuş, 300ə qə
dər qanunda dəyişikliklər edilmiş,
onlarlafərmanvəsərəncamimzalan
mışdır.OcümlədənƏdliyyəNazirli
yinəzdindəBələdiyyələrləİşMərkə
ziUluöndərinmüvafiqsərəncamıilə
2000ciildəyaranmışdır.
Məlumdurki,demokratikölkələr

də yerli işlərin idarə olunması həm
mərkəzihakimiyyətinyerlərdətəyin
etdiyiorqanlarvəvəzifəlişəxslərtə
rəfindən,həmdəbilavasitə inzibati
ərazi vahidlərinin əhalisinin seçdiyi
nümayəndəliorqanlartərəfindənhə

yatakeçiriləbilər.Belənümayəndəli
orqanlarıadətənyerliözünüidarəet
məorqanları vəyabələdiyyələr ad
landırırlar.
HeydərƏliyevAzərbaycandahü

quqi,demokratikdövlətvəvətəndaş
cəmiyyətiquruculuğuprosesindəbə
lədiyyələrinyerivərolu,əhəmiyyəti
və inkişaf perspektivləri haqqında
çoxmaraqlıfikirlərsöyləmişdir.
Məlumdurki,konstitusiyalıquru

luşun əsaslarından biri kimi yerli
özünüidarəetmə sisteminin forma
laşdırılmasıdemokratik,hüquqidöv
lətquruculuğuprosesinintərkibhis
səsidir.HeydərƏliyevAzərbaycanda
bələdiyyələrinyaradılmasınıilknöv
bədə dövlət quruculuğu prosesinin
tərkib hissəsi, konstitusiyalı qurulu
şun əsaslarından biri hesab edirdi.
“YerliözünüidarəetməhaqqındaAv
ropa Xartiyası”nın 2ci maddəsində
deyilirki,yerliözünüidarəetməprin

Meh di Sə lim za də 
Azər bay can Res pub li ka sı Əd liy yə 

Na zir li yi Bə lə diy yə lər lə İş  
Mər kə zi nin rəisi, Türk Dün ya sı 

Bə lə diy yə lər Bir li yi nin həm səd ri 

YerliözünüidarəetməninyaradılmasıAzərbaycanda 
gedəndemokratiyaprosesininböyükbirhissəsi,böyük
birqoludur.Demokratik,hüquqidövlət,dünyəvidövlət
qurmaqprosesininbirhissəsi,birsahəsidir.BizAzər
baycandatammüstəqilyerliözünüidarəetməorqanları
yaradırıq.Bu,həmdemokratiyanıninkişafıdeməkdir,
eynizamanda,ölkəniidarəetməkdəvətəndaşlarımıza
imkanlaryaradılmasınıngöstəricisidir”.

ÜmummilliliderHeydərƏliyevAzərbaycandövlətinintarixindəvə
Azərbaycanxalqınınyaddaşındaəbədiizlərqoymuşdur.Müasir
Azərbaycanındövlətmüstəqilliyininqorunubsaxlanılmasıvəmöh
kəmləndirilməsi,respublikamızdademokratik,hüquqidövlətquru
culuğununbaşlıcaproblemlərininhəllionunadıiləbağlıdır.Heydər
ƏliyevinAzərbaycandadövlətquruculuğusahəsindəəsasınıqoydu
ğuinstitutlardanbiridəbələdiyyələrdir.
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yirdi:“Gərəkinsanlarınpsixologiyası
artıqdəyişilsin.İnsanlarınpsixologi
yasıbirgündədəyişilmir.Onlaraan
latmaq,onlarıbaşasalmaqlazımdır.
Bunuetməküçündövlətişindəişlə
yənadamlarınözlərininpsixologiya
sıgərəkdəyişsin”.
HeydərƏliyevAzərbaycandaya

radılan bələdiyyələrin gələcəyinə
inanırdı: “Bu, ilk addımdır, çox la
zımlı addımdır. Mən çox məmnu
namki,bizbuaddımıatırıq.Ümid
varamki,bu,bizimölkəmizə,dövlə
timizə və ən əsası vətəndaşlarımıza
faydagətirəcəkdir.Mənəminəmki,
bizbuilkaddımlarımızısonralarda
ha da gücləndirəcəyik və Azərbay
canda bələdiyyə sistemi yaranacaq,
fəaliyyətgöstərəcəkdir,birdemokra
tikölkəkimiAzərbaycanıninkişafına
özxidmətləriniverəcəkdir”.
Çətinliklərdənbirinindəbələdiy

yələrinkadr təminatı iləbağlı oldu
ğunu bildirən Heydər Əliyev bələ
diyyə üzvlərinin təhsil almasının
əhəmiyyətinixüsusiləqeydedirdi.O
deyirdi ki, bunun üçün xüsusi bir
proqramtəşkilolunmalıdır.
HeydərƏliyevAzərbaycandayer

liözünüidarəetməorqanlarıkimibə
lədiyyələrin yaradılması və inkişafı

iləbağlıgörülənişlərivəhəyatakeçi
rilən tədbirləri yüksək qiymətləndi
rir,daimdiqqətmərkəzindəsaxlayır
dı.Bununlaəlaqədaro,bələdiyyələrə
təkrar seçkilərlə bağlı müşavirədə
qeydedirdiki,bizbuişlərimüşahi
dəçilərdənyaxşıqiymətalmaqüçün
etmirik:“Bu,bizimözümüzünprin
siplərimizdir.Bu,AzərbaycanPrezi
dentikimimənimprinsiplərimdir”.
HeydərƏliyevinbəyanetdiyibu

prinsiplər əsasında formalaşdırılan
yerliözünüidarəetməsistemibugün
respublikamızda işlək qurumlara
çevrilməkdədir. Yerli özünüidarəet
məsahəsindəkiHeydərƏliyevprin
sipləribugünmöhtərəmPrezidenti
miz İlhamƏliyev tərəfindənuğurla
həyatakeçirilirvəyaradıcılıqlainki
şafetdirilir.Demokratikprinsiplərin,
humanist dəyərlərin və insan hü
quqlarının önə çəkildiyimüasir za
manda bələdiyyələrin fəaliyyətinin,
onlarındövlətorqanlarıiləqarşılıqlı
münasibətlərininvə əməkdaşlığının
səmərəlitəşkiliölkənindövlətvəic
timaihəyatındamühümroloynayır.
Söylənilənlərbirdaha təsdiqedir

ki, Ulu öndərimiz, türk dünyasının
ortaqatasıHeydərƏliyevdemokra
tik cəmiyyət quruculuğu prosesinə

böyük önəm verirdi və gələcəkdə
müstəqil Azərbaycan dövlətini tam
demokratikdövlətkimigörməkistə
yirdi,onunyaratdığıdemokratiyanın
nümunəvi olmasını arzulayırdı. Bu
mənadao,demokratikcəmiyyətifor
malaşdıran mexanizmlərə və insti
tutlara,onlarınyaranmasınavəinki
şafınagenişyolaçır,hüquqiəsasları
nı yaradırdı, həmçinin bu institutla
rın fərqli effektli üstünlüklərini öz
müdrik kəlamları ilə qeyd edirdi.
Onunsöylədiyibumüdrikkəlamlar
bu gün cəmiyyətimizdə özünü bir
dahadoğruldurvətəsdiqedir.
Bugünrespublikamızdayerliözü

nüidarəetmə sahəsindəHeydərƏli
yev ideyalarının tamamilə reallaşdı
rılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti
sonnəticədəəhalinin,bələdiyyələrin
və dövlət hakimiyyətinin qarşılıqlı
münasibətlərinin nizamlı sisteminin
yaradılmasına istiqamətlənmişdir.
Bu sistemin səmərəli fəaliyyəti hər
bir bələdiyyənin ərazisində əhalinin
həyatşəraitinindahadayaxşılaşdırıl
masına, bələdiyyə qurumlarının
müstəqil inkişafına, dövlətin möh
kəmlənməsinəvədayanıqlıinkişafını
təmin etməyə imkan verir və verə
cəkdir.

ÖZÜNÜİDARƏETMƏ

disədir, çünki vətəndaşlar ilk dəfə
olaraqözləriözyerliidarəetmə,haki
miyyətorqanlarınıseçirlər.
HeydərƏliyevAzərbaycandabə

lədiyyələrin yaradılması prosesinə
ölkədə demokratiyanın inkişaf etdi
rilməsiistiqamətindəatılmışmühüm
biraddım,bələdiyyələrəisəəngeniş
demokratiya institutu kimi baxırdı.
O,Azərbaycandayerliözünüidarəet
mə sisteminin yaradılmasının əhə
miyyəti və bunun yerli məsələlərin
həllinindemokratikprinsipiolmasını
dəfələrlə vurğulayırdı. Məsələn,
1999cu il dekabrın 12də bələdiyyə
seçkiləri ilə əlaqədar xalqa müra
ciətindədeyirdi:“Yerliözünüidarəet
məninyaradılmasıAzərbaycandage
dən demokratiya prosesinin böyük
bir hissəsi, böyük bir qoludur. De
mokratik, hüquqi dövlət, dünyəvi
dövlətqurmaqprosesininbirhissəsi,
birsahəsidir.BizAzərbaycandatam
müstəqil yerli özünüidarəetmə or
qanlarıyaradırıq.Bu,həmdemokra
tiyanın inkişafı deməkdir, eyni za
manda,ölkəni idarəetməkdəvətən
daşlarımızaimkanlaryaradılmasının
göstəricisidir”.
Yerli özünüidarəetməyə ən geniş

demokratiya institutu kimi baxan

HeydərƏliyevbələdiyyəseçkilərinin
şəffaf,demokratikkeçirilməsiniarzu
layır,icrahakimiyyətiorqanlarından
bununüçünhərcürşəraitinyaradıl
masını tələbedirdi.O, ilkbələdiyyə
seçkiləriiləəlaqədardeyirdiki,bələ
diyyəseçkiləridigərseçkilərdənda
ha kütləvi təşkilatların yaranması
üçün keçirilən seçkilər olması cəhə
tindənfərqlənir.Onunfikrincə,Azər
baycandahərbirseçkiprosesiinsan
ları, vətəndaşları demokratiya prin
siplərinədahadayaxınlaşdırmalıdır:
“Demokratiya prinsipləri insanların
daxilimənəviyyatıolmalıdır.Onların
üzərindəbirvəzifəkimiyox,onlara
birtapşırıqkimiyox,insanlarınözlə
rinin daxili mənəviyyatının tərkib
hissəsi olmalıdır. Belə olan şəraitdə
biz gələcəkdə dəAzərbaycanda de
mokratiyanısürətləinkişafetdirəbi
lərik”.
HeydərƏliyevAzərbaycandayer

li özünüidarəetmə sisteminin yara
dılmasının və inkişaf etdirilməsinin
ölkəmizdəvətəndaşcəmiyyətiquru
culuğuüçünçoxböyükəhəmiyyətə
malikolduğunubildirirdi:“Bələdiy
yələrdövlətorqanlarısisteminədaxil
olmayantəşkilatlardır,bunlarheçkə
sətabedeyillər.Hərəsiözişinimüəy

yən edir, onların heç bir tabeçiliyi
yoxdur...Bu,təbiidirki,birtərəfdən
bunlaraçoxböyükimkanlar,səlahiy
yətlərverir.Ammaikincitərəfdəndə
bunların məsuliyyətini artırır... Belə
birvəziyyətdə,təbiidirki,bələdiyyə
lər ilk dövrdə ola bilər öz işlərində
çoxçətinliklərlərastlaşsınlar”.
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki,

Azərbaycandayerliözünüidarəetmə
sisteminin yaradılmasının bizim
üçün, dövlət, hökumətüçün xüsusi
əhəmiyyəti var: “Çünki indi bütün
yük icra orqanlarının üzərindədir,
hökumətin, dövlətin üzərindədir”.
Uluöndərbildirirdiki,bundanson
rabələdiyyələrhökumətindəgördü
yü işlərin böyük bir hissəsini öz
üzərlərinəgötürəcəklər,dövlətində
yükünümüəyyən qədər yüngülləş
dirəcəklər.
HeydərƏliyevqeydedirdiki,yer

li özünüidarəetmə sisteminin yara
dılması çox çətinprosesdir: “İnkişaf
etmişölkələrbuişləillərlə,onillərlə
məşğulolmuşdur,Azərbaycanüçün
isəyenidir.Ammabu,odeməkdeyil
ki,bizbunuetməməliyik”.
Heydər Əliyev ilk bələdiyyələrin

müəyyən çətinliklərlə qarşılaşa bilə
cəyinidəəvvəlcədəngörürdüvəde

Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum 
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin 
ana  dan ol  ma  sı  nın 92ci il  dö 
nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə 2015ci il 
ap  re  lin 20də Hey  dər Əli  yev 
Mər  kə  zin  də Azər  bay  can bə  lə 
diy  yə  lə  ri  nin mil  li as  so  siasi  ya 
la  rı  nın və Türk Dün  ya  sı Bə 
lə  diy  yə  lər Bir  li  yi  nin (TDBB) 
bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə “Türk 
dün  ya  sı” ki  ta  bı  nın ge  niş 
təq  di  mat mə  ra  si  mi ke  çi  ri  lib. 
Ki  tab TDBBnin dəs  tə  yi ilə 
nəşr olu  nub.
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yirdi:“Gərəkinsanlarınpsixologiyası
artıqdəyişilsin.İnsanlarınpsixologi
yasıbirgündədəyişilmir.Onlaraan
latmaq,onlarıbaşasalmaqlazımdır.
Bunuetməküçündövlətişindəişlə
yənadamlarınözlərininpsixologiya
sıgərəkdəyişsin”.
HeydərƏliyevAzərbaycandaya

radılan bələdiyyələrin gələcəyinə
inanırdı: “Bu, ilk addımdır, çox la
zımlı addımdır. Mən çox məmnu
namki,bizbuaddımıatırıq.Ümid
varamki,bu,bizimölkəmizə,dövlə
timizə və ən əsası vətəndaşlarımıza
faydagətirəcəkdir.Mənəminəmki,
bizbuilkaddımlarımızısonralarda
ha da gücləndirəcəyik və Azərbay
canda bələdiyyə sistemi yaranacaq,
fəaliyyətgöstərəcəkdir,birdemokra
tikölkəkimiAzərbaycanıninkişafına
özxidmətləriniverəcəkdir”.
Çətinliklərdənbirinindəbələdiy

yələrinkadr təminatı iləbağlı oldu
ğunu bildirən Heydər Əliyev bələ
diyyə üzvlərinin təhsil almasının
əhəmiyyətinixüsusiləqeydedirdi.O
deyirdi ki, bunun üçün xüsusi bir
proqramtəşkilolunmalıdır.
HeydərƏliyevAzərbaycandayer

liözünüidarəetməorqanlarıkimibə
lədiyyələrin yaradılması və inkişafı

iləbağlıgörülənişlərivəhəyatakeçi
rilən tədbirləri yüksək qiymətləndi
rir,daimdiqqətmərkəzindəsaxlayır
dı.Bununlaəlaqədaro,bələdiyyələrə
təkrar seçkilərlə bağlı müşavirədə
qeydedirdiki,bizbuişlərimüşahi
dəçilərdənyaxşıqiymətalmaqüçün
etmirik:“Bu,bizimözümüzünprin
siplərimizdir.Bu,AzərbaycanPrezi
dentikimimənimprinsiplərimdir”.
HeydərƏliyevinbəyanetdiyibu

prinsiplər əsasında formalaşdırılan
yerliözünüidarəetməsistemibugün
respublikamızda işlək qurumlara
çevrilməkdədir. Yerli özünüidarəet
məsahəsindəkiHeydərƏliyevprin
sipləribugünmöhtərəmPrezidenti
miz İlhamƏliyev tərəfindənuğurla
həyatakeçirilirvəyaradıcılıqlainki
şafetdirilir.Demokratikprinsiplərin,
humanist dəyərlərin və insan hü
quqlarının önə çəkildiyimüasir za
manda bələdiyyələrin fəaliyyətinin,
onlarındövlətorqanlarıiləqarşılıqlı
münasibətlərininvə əməkdaşlığının
səmərəlitəşkiliölkənindövlətvəic
timaihəyatındamühümroloynayır.
Söylənilənlərbirdaha təsdiqedir

ki, Ulu öndərimiz, türk dünyasının
ortaqatasıHeydərƏliyevdemokra
tik cəmiyyət quruculuğu prosesinə

böyük önəm verirdi və gələcəkdə
müstəqil Azərbaycan dövlətini tam
demokratikdövlətkimigörməkistə
yirdi,onunyaratdığıdemokratiyanın
nümunəvi olmasını arzulayırdı. Bu
mənadao,demokratikcəmiyyətifor
malaşdıran mexanizmlərə və insti
tutlara,onlarınyaranmasınavəinki
şafınagenişyolaçır,hüquqiəsasları
nı yaradırdı, həmçinin bu institutla
rın fərqli effektli üstünlüklərini öz
müdrik kəlamları ilə qeyd edirdi.
Onunsöylədiyibumüdrikkəlamlar
bu gün cəmiyyətimizdə özünü bir
dahadoğruldurvətəsdiqedir.
Bugünrespublikamızdayerliözü

nüidarəetmə sahəsindəHeydərƏli
yev ideyalarının tamamilə reallaşdı
rılmasına yönəlmiş dövlət siyasəti
sonnəticədəəhalinin,bələdiyyələrin
və dövlət hakimiyyətinin qarşılıqlı
münasibətlərinin nizamlı sisteminin
yaradılmasına istiqamətlənmişdir.
Bu sistemin səmərəli fəaliyyəti hər
bir bələdiyyənin ərazisində əhalinin
həyatşəraitinindahadayaxşılaşdırıl
masına, bələdiyyə qurumlarının
müstəqil inkişafına, dövlətin möh
kəmlənməsinəvədayanıqlıinkişafını
təmin etməyə imkan verir və verə
cəkdir.

ÖZÜNÜİDARƏETMƏ

disədir, çünki vətəndaşlar ilk dəfə
olaraqözləriözyerliidarəetmə,haki
miyyətorqanlarınıseçirlər.
HeydərƏliyevAzərbaycandabə

lədiyyələrin yaradılması prosesinə
ölkədə demokratiyanın inkişaf etdi
rilməsiistiqamətindəatılmışmühüm
biraddım,bələdiyyələrəisəəngeniş
demokratiya institutu kimi baxırdı.
O,Azərbaycandayerliözünüidarəet
mə sisteminin yaradılmasının əhə
miyyəti və bunun yerli məsələlərin
həllinindemokratikprinsipiolmasını
dəfələrlə vurğulayırdı. Məsələn,
1999cu il dekabrın 12də bələdiyyə
seçkiləri ilə əlaqədar xalqa müra
ciətindədeyirdi:“Yerliözünüidarəet
məninyaradılmasıAzərbaycandage
dən demokratiya prosesinin böyük
bir hissəsi, böyük bir qoludur. De
mokratik, hüquqi dövlət, dünyəvi
dövlətqurmaqprosesininbirhissəsi,
birsahəsidir.BizAzərbaycandatam
müstəqil yerli özünüidarəetmə or
qanlarıyaradırıq.Bu,həmdemokra
tiyanın inkişafı deməkdir, eyni za
manda,ölkəni idarəetməkdəvətən
daşlarımızaimkanlaryaradılmasının
göstəricisidir”.
Yerli özünüidarəetməyə ən geniş

demokratiya institutu kimi baxan

HeydərƏliyevbələdiyyəseçkilərinin
şəffaf,demokratikkeçirilməsiniarzu
layır,icrahakimiyyətiorqanlarından
bununüçünhərcürşəraitinyaradıl
masını tələbedirdi.O, ilkbələdiyyə
seçkiləriiləəlaqədardeyirdiki,bələ
diyyəseçkiləridigərseçkilərdənda
ha kütləvi təşkilatların yaranması
üçün keçirilən seçkilər olması cəhə
tindənfərqlənir.Onunfikrincə,Azər
baycandahərbirseçkiprosesiinsan
ları, vətəndaşları demokratiya prin
siplərinədahadayaxınlaşdırmalıdır:
“Demokratiya prinsipləri insanların
daxilimənəviyyatıolmalıdır.Onların
üzərindəbirvəzifəkimiyox,onlara
birtapşırıqkimiyox,insanlarınözlə
rinin daxili mənəviyyatının tərkib
hissəsi olmalıdır. Belə olan şəraitdə
biz gələcəkdə dəAzərbaycanda de
mokratiyanısürətləinkişafetdirəbi
lərik”.
HeydərƏliyevAzərbaycandayer

li özünüidarəetmə sisteminin yara
dılmasının və inkişaf etdirilməsinin
ölkəmizdəvətəndaşcəmiyyətiquru
culuğuüçünçoxböyükəhəmiyyətə
malikolduğunubildirirdi:“Bələdiy
yələrdövlətorqanlarısisteminədaxil
olmayantəşkilatlardır,bunlarheçkə
sətabedeyillər.Hərəsiözişinimüəy

yən edir, onların heç bir tabeçiliyi
yoxdur...Bu,təbiidirki,birtərəfdən
bunlaraçoxböyükimkanlar,səlahiy
yətlərverir.Ammaikincitərəfdəndə
bunların məsuliyyətini artırır... Belə
birvəziyyətdə,təbiidirki,bələdiyyə
lər ilk dövrdə ola bilər öz işlərində
çoxçətinliklərlərastlaşsınlar”.
Heydər Əliyev qeyd edirdi ki,

Azərbaycandayerliözünüidarəetmə
sisteminin yaradılmasının bizim
üçün, dövlət, hökumətüçün xüsusi
əhəmiyyəti var: “Çünki indi bütün
yük icra orqanlarının üzərindədir,
hökumətin, dövlətin üzərindədir”.
Uluöndərbildirirdiki,bundanson
rabələdiyyələrhökumətindəgördü
yü işlərin böyük bir hissəsini öz
üzərlərinəgötürəcəklər,dövlətində
yükünümüəyyən qədər yüngülləş
dirəcəklər.
HeydərƏliyevqeydedirdiki,yer

li özünüidarəetmə sisteminin yara
dılması çox çətinprosesdir: “İnkişaf
etmişölkələrbuişləillərlə,onillərlə
məşğulolmuşdur,Azərbaycanüçün
isəyenidir.Ammabu,odeməkdeyil
ki,bizbunuetməməliyik”.
Heydər Əliyev ilk bələdiyyələrin

müəyyən çətinliklərlə qarşılaşa bilə
cəyinidəəvvəlcədəngörürdüvəde

Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum 
mil  li li  de  ri Hey  dər Əli  ye  vin 
ana  dan ol  ma  sı  nın 92ci il  dö 
nü  mü mü  na  si  bə  ti  lə 2015ci il 
ap  re  lin 20də Hey  dər Əli  yev 
Mər  kə  zin  də Azər  bay  can bə  lə 
diy  yə  lə  ri  nin mil  li as  so  siasi  ya 
la  rı  nın və Türk Dün  ya  sı Bə 
lə  diy  yə  lər Bir  li  yi  nin (TDBB) 
bir  gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə “Türk 
dün  ya  sı” ki  ta  bı  nın ge  niş 
təq  di  mat mə  ra  si  mi ke  çi  ri  lib. 
Ki  tab TDBBnin dəs  tə  yi ilə 
nəşr olu  nub.
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xətti, bədiiliyinəvə incəliyinəgörə
isə sülsxəttidir.Digərxətlər mü
həqqəq, sauqi, reyhani və rüqa isə
birbirinin oxşarlarıdır. Qələmlərin
quruluşuvəistifadəsahələrinəgörə
buçeşidlərinsayısonradandahada
artıb.
XIVəsrdəMirƏliTəbrizixəttat

lıq sənətində inqilab etdi. O, yeni
birxəttnəstəliqxəttiyaratdı.Bun

dan sonra bütün bədii əsərlər və
digəryazılarnəstəliqxəttiiləyazıl
mağa başladı. Bu xətt hazırda da
İran,Əfqanıstan,HindistanvəPa
kistanın ana xəttidir, yazı növü
dür.
Ümumiyyətlə, xəttatlıq İslamı

qəbul etmişxalqların,o cümlədən
Azərbaycan xalqının mədəniyyət
və incəsənətində vacib sahələrdən
biri olub. Kitab çapı meydana çı
xandan sonra xəttatlıq öz əvvəlki
mövqeyini itirməyəbaşladı.Azər
baycanRusiyayaqatılandan sonra
bu sənət zəiflədi; xüsusən sovet
dövründə dinin qadağan olunma
sı, yeni qrafikalı əlifbaya keçidlə
əlaqədar xəttatlıq sənəti tənəzzül
etdi.1977ciildəmərhumAdilQa
zıyevin rus dilində çap olunmuş
“XIIIXVIIəsrlərdəAzərbaycanəl
yazmakitabınınbədiitərtibatı”nda
Azərbaycanxəttatlıqsənətiaraşdı
rılıb və bu barədə genişməlumat
verilir.

-Müzafəddinmüəllim,xəttatlı-
ğınmövcudvəziyyətinecədir?
 Müasir texnologiyalar, birbi

rindəntəkmilçapmaşınlarıxəttat
lığatələbatı,marağıazaltsada,ona
ehtiyac qalmaqdadır. Bu sənət
maddi tələbatı həmişə tamlıqla
ödəməyib. Onun hesabına dolan
maqçətinolub.Sovetlərdönəmin

UNU  DU  LAN SƏ  NƏT  LƏR

Mü  za  fəd  din Əzi  zov:

“Xəttelmin
yarısıdır”

-Azərbaycandaxəttatlığıntari-
xinəvaxtdanbaşlayır?
 Xəttatlıq əlyazma sənətidir.

Qərbdə ona kalliqrafiya deyirlər.
Onun tarixinin nə vaxtdan başla
ması tamməlum olmasa da, İsla
mınyaranmasıvəyayılması,xüsu
səndə“Quran”kitablarınınəlyaz
malarınınbədiitərtibatınıninkişafı
ilə bağlıdır. Xəttatlıq deyəndə ilk
növbədəərəbqrafikalıəlyazmalar,
əlyazmakitablarıbaşadüşülür.İs
lamdünyasınınmədənidəyərləri
niözündəəks etdirənxəttatlıq İs

lammədəniyyətininrəmzidir,de
səkyanılmarıq.
İslam dini meydana gələndə

peyğəmbərimizözüxəttatlıqla,ya
zısənətiiləçoxmaraqlanıb.Onun
katibləri olub və onlardan xahiş
edib ki, Allahdan gələn vəhyləri
köçürsünlər. O vaxtdan bu sənət
yaranmağabaşlayıb,Xəsrdəneti
barən isə xəttatlıq sənəti inkişaf
edib.OvaxtlarŞərqdəbeləbirde
yimvaridi:“Xəttelminyarısıdır”.
XIIIəsrdəisəbusənətənyüksək

inkişafmərhələsinəçatıb.Odövr

də Səfiəddin Urməvinin tələbəsi
olmuşxəttatYaqutMüstəsimixət
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
altıustaddanbiridir.
Ərəbqrafikalıyazınınxəttatlıqda

ən çox yayılan 6 əsas xətt növü 
süls,nəsx,mühəqqəq,reyhani,sau
qivərüqaklassikaltılıqadlandırı
lır. Onların ən çox işlənəni nəsx

“Gözəlxəttkasıbüçünşərəf,
dövlətliüçünbəzək,alimüçünkamillikdir”.

ƏliibnƏbuTalib

Müasirdövrüntələbləri,texnologiyalarıninkişafıiləəlaqədar
olaraqbəzisənətnövləriunudulmaqdadır.Busənətlərdənbiri
dəxəttatlıqdır.Xəttatlığınmövcudvəziyyətivəproblemləri,çə
tinliklərivəmüasirtətbiqihaqqındabirneçəsuallatanınmış

xəttatMüzafəddinƏzizovamüraciətetdik.

Nəstəliq xətti ilə yazılmış məktub. XVII əsr

Nəs  tə  liq xət  ti  nin 
ya  ran  ma  sı ilə bağ  lı 
rə  va  yət
Rəvayətə görə, Mir Əli Təbrizi

yazıyazmağıçoxsevirdivəhərza
manAllahdanözününyenibirxətt
icad etməsini diləyərdi. Bir gecə
yuxuda Həzrət Əli ibn Əbu Talib
MirƏliyədeyir:“EyAllahbəndəsi,
diqqətləördəyənəzəryetirvəonun
əsasındabirxəttyarat!”MirƏliso
ruşur: “Ey aləmin sultanı, bu cür
qamətsizvarlığıngörünüşüiləne
cə xətt yaratmaq mümkündür?”
Cavabında isə Əmirəlmömin:
“Onungözlərinə,boğazınavədim
diyinədiqqətyetir,onlarındairəli
yinə, qabarıqlığına, batıqlığınanə
zərsalvəxəttyarat!”deyir.
MirƏliTəbrizininyaratdığınəs

təliqxəttitezlikləklassikaltılığısı
xışdırırvəbütünŞərqdəgenişyayı
lır. Orta əsr müəlliflərindən biri
yazırdı:“Əgəririvəxırdanəsxitə
liqxəttivarsada,bununyaradıcısı
XacəMirƏlidir...Onunqələminin
qamışı ona görə bu qədər şirindir
ki,təmizTəbriztorpağındanqalxıb
cücərmişdir”.

“Kufi” xəttində hərflərin yazılışı
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xətti, bədiiliyinəvə incəliyinəgörə
isə sülsxəttidir.Digərxətlər mü
həqqəq, sauqi, reyhani və rüqa isə
birbirinin oxşarlarıdır. Qələmlərin
quruluşuvəistifadəsahələrinəgörə
buçeşidlərinsayısonradandahada
artıb.
XIVəsrdəMirƏliTəbrizixəttat

lıq sənətində inqilab etdi. O, yeni
birxəttnəstəliqxəttiyaratdı.Bun

dan sonra bütün bədii əsərlər və
digəryazılarnəstəliqxəttiiləyazıl
mağa başladı. Bu xətt hazırda da
İran,Əfqanıstan,HindistanvəPa
kistanın ana xəttidir, yazı növü
dür.
Ümumiyyətlə, xəttatlıq İslamı

qəbul etmişxalqların,o cümlədən
Azərbaycan xalqının mədəniyyət
və incəsənətində vacib sahələrdən
biri olub. Kitab çapı meydana çı
xandan sonra xəttatlıq öz əvvəlki
mövqeyini itirməyəbaşladı.Azər
baycanRusiyayaqatılandan sonra
bu sənət zəiflədi; xüsusən sovet
dövründə dinin qadağan olunma
sı, yeni qrafikalı əlifbaya keçidlə
əlaqədar xəttatlıq sənəti tənəzzül
etdi.1977ciildəmərhumAdilQa
zıyevin rus dilində çap olunmuş
“XIIIXVIIəsrlərdəAzərbaycanəl
yazmakitabınınbədiitərtibatı”nda
Azərbaycanxəttatlıqsənətiaraşdı
rılıb və bu barədə genişməlumat
verilir.

-Müzafəddinmüəllim,xəttatlı-
ğınmövcudvəziyyətinecədir?
 Müasir texnologiyalar, birbi

rindəntəkmilçapmaşınlarıxəttat
lığatələbatı,marağıazaltsada,ona
ehtiyac qalmaqdadır. Bu sənət
maddi tələbatı həmişə tamlıqla
ödəməyib. Onun hesabına dolan
maqçətinolub.Sovetlərdönəmin

UNU  DU  LAN SƏ  NƏT  LƏR

Mü  za  fəd  din Əzi  zov:

“Xəttelmin
yarısıdır”

-Azərbaycandaxəttatlığıntari-
xinəvaxtdanbaşlayır?
 Xəttatlıq əlyazma sənətidir.

Qərbdə ona kalliqrafiya deyirlər.
Onun tarixinin nə vaxtdan başla
ması tamməlum olmasa da, İsla
mınyaranmasıvəyayılması,xüsu
səndə“Quran”kitablarınınəlyaz
malarınınbədiitərtibatınıninkişafı
ilə bağlıdır. Xəttatlıq deyəndə ilk
növbədəərəbqrafikalıəlyazmalar,
əlyazmakitablarıbaşadüşülür.İs
lamdünyasınınmədənidəyərləri
niözündəəks etdirənxəttatlıq İs

lammədəniyyətininrəmzidir,de
səkyanılmarıq.
İslam dini meydana gələndə

peyğəmbərimizözüxəttatlıqla,ya
zısənətiiləçoxmaraqlanıb.Onun
katibləri olub və onlardan xahiş
edib ki, Allahdan gələn vəhyləri
köçürsünlər. O vaxtdan bu sənət
yaranmağabaşlayıb,Xəsrdəneti
barən isə xəttatlıq sənəti inkişaf
edib.OvaxtlarŞərqdəbeləbirde
yimvaridi:“Xəttelminyarısıdır”.
XIIIəsrdəisəbusənətənyüksək

inkişafmərhələsinəçatıb.Odövr

də Səfiəddin Urməvinin tələbəsi
olmuşxəttatYaqutMüstəsimixət
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
altıustaddanbiridir.
Ərəbqrafikalıyazınınxəttatlıqda

ən çox yayılan 6 əsas xətt növü 
süls,nəsx,mühəqqəq,reyhani,sau
qivərüqaklassikaltılıqadlandırı
lır. Onların ən çox işlənəni nəsx

“Gözəlxəttkasıbüçünşərəf,
dövlətliüçünbəzək,alimüçünkamillikdir”.

ƏliibnƏbuTalib

Müasirdövrüntələbləri,texnologiyalarıninkişafıiləəlaqədar
olaraqbəzisənətnövləriunudulmaqdadır.Busənətlərdənbiri
dəxəttatlıqdır.Xəttatlığınmövcudvəziyyətivəproblemləri,çə
tinliklərivəmüasirtətbiqihaqqındabirneçəsuallatanınmış

xəttatMüzafəddinƏzizovamüraciətetdik.

Nəstəliq xətti ilə yazılmış məktub. XVII əsr

Nəs  tə  liq xət  ti  nin 
ya  ran  ma  sı ilə bağ  lı 
rə  va  yət
Rəvayətə görə, Mir Əli Təbrizi

yazıyazmağıçoxsevirdivəhərza
manAllahdanözününyenibirxətt
icad etməsini diləyərdi. Bir gecə
yuxuda Həzrət Əli ibn Əbu Talib
MirƏliyədeyir:“EyAllahbəndəsi,
diqqətləördəyənəzəryetirvəonun
əsasındabirxəttyarat!”MirƏliso
ruşur: “Ey aləmin sultanı, bu cür
qamətsizvarlığıngörünüşüiləne
cə xətt yaratmaq mümkündür?”
Cavabında isə Əmirəlmömin:
“Onungözlərinə,boğazınavədim
diyinədiqqətyetir,onlarındairəli
yinə, qabarıqlığına, batıqlığınanə
zərsalvəxəttyarat!”deyir.
MirƏliTəbrizininyaratdığınəs

təliqxəttitezlikləklassikaltılığısı
xışdırırvəbütünŞərqdəgenişyayı
lır. Orta əsr müəlliflərindən biri
yazırdı:“Əgəririvəxırdanəsxitə
liqxəttivarsada,bununyaradıcısı
XacəMirƏlidir...Onunqələminin
qamışı ona görə bu qədər şirindir
ki,təmizTəbriztorpağındanqalxıb
cücərmişdir”.

“Kufi” xəttində hərflərin yazılışı
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filologiyasışöbəsinibitirəndənson
ra ərəb dili üzrə mütəxəssis kimi
xarici ölkələrdə ezamiyyətlərdəol
muşam: Yəmən Xalq Demokratik
Respublikasında tərcüməçi işləmi
şəm, Liviya və bir sıra ölkələrdə
çalışmışam. Vətənə qayıdandan
sonra 1974cü ildə iş axtarırdım.
Öyrəndimki,Əlyazmalarİnstitutu
na xəttat lazımdır. İnstitutdan isə

dedilər ki, səni Qulam Dərəbadi
yoxlamalıdır...Qulammüəllimbə
yəndivəovaxtdanbusənətləməş
ğulam. Uzun illər AMEAnın Əl
yazmalarİnstitutununxəttatıolmu
şam, institutun hazırladığı elmi
tənqidi mətnlərin kalliqrafik xətlə
yazılmasını həyata keçirmişəm.
Bundanbaşqarespublikamızınbəzi
mədənivədiniobyektlərindəkikal

liqrafikyazılarınbərpasındavəya
zılışındayaxındaniştiraketmişəm.
Həmçinintərcüməçilikfəaliyyə

tiilədəməşğulolmuşam;ərəbdi
lindən tərcümə etdiyim bir neçə
kitabımnəşredilib.Ortaəsrmüəl
liflərinintəbabətəaidbirsırakitab
larını tərcümə etmişəm. Heydər
ƏliyevFondununsifarişiilətərcü
mə etdiyimUrməvinin “Şərəfiyyə
risaləsi”isəçapahazırlanır.
Bu yaxınlarda təqaüdə çıxsam

da, məndən nə kömək istəsələr,
canlabaşla hazıram. Arzum isə
budur ki, xəttatlıq sənəti qorun
sun,unudulmasın,taqədimdənbu
günəqədərgəlibçıxanbugözəlsə
nət gənclərimiz tərəfindən davam
etdirilsin.

MübarizƏsgərov

UNU  DU  LAN SƏ  NƏT  LƏRdə alimlərin materiallarını və müəyyən
lövhələri işləmişəm, bunun qarşılığında
konkret maaş almışam. Amma ölkəmiz
müstəqillik qazandıqdan sonra xəttatlıq
sənətinətələbatartıb.Məsələn,memarlıq
da, xüsusən də yeni tikilən məscidlərin
bədii tərtibatında bu sənətə və yaxşı sə
nətkarlaraehtiyacduyulur.Maddimədə
nivətarixiabidələrinbərpasında,qədim
əlyazmalarımızın nəşrə hazırlanmasında
xəttatlarlazımdır.
İndikigənclərisəxəttatlığamaraqgös

tərmirlər.Lapmaraqgöstərsələrbelə,bu
sənətbizdə lazımişəkildə tədqiqolunub
öyrənilmir, öyrədilmir, təbliğ olunmur.
Şərqölkələrindəxəttatlıquniversitetlərdə
tədrisedilir,buprofildəməktəblər,kurs
larfəaliyyətgöstərir.İstərdimki,bizdədə
xəttatlıq sənətini öyrətmək üçün heç ol
masaxüsusikurslaraçılsın.

-Necəolduki,busənətiseçdiniz?
 1971ci ildə Azərbaycan Dövlət Uni

versitetinin şərqşünaslıq fakültəsininərəb

Ma  raq  lı fakt  lar

İslamdan əvvəlki dinlərin hər
birində insanların şüurundakı
Tanrıkonkretobrazlardamaddilə
şir. Məsələn, Tanrı dedikdə bud
distlərdə göz önünə Buddanın
heykəlləri gəlir. Xaçpərəstlərdə
Tanrıkonkretinsanın,yəniİsaMə
sihin şəxsiyyətində maddiləşib.
MüsəlmanlardaisəAllahınyeganə
maddi təzahürü“Quran”dır.Mü
səlmandünyasındakitaba,yazıya
olan xüsusi ehtiram da buradan
qaynaqlanır.
Digər tərəfdən İslamın yaran

dığı ilk yüzilliklərdə şəkil çək
mək rəsmən qadağan olunduğu
üçün yaradıcı estetik duyğuların
böyük hissəsi öz təzahürünü
məhz xəttatlıq sənətində tapırdı.
Həmdə ərəb əlifbasının dekora
tiv qrafikası yaradıcı insanın tə
fəkkürü, fantaziyası üçün geniş
meydanaçırdı.Məhzbusəbəblə

rə görəmüsəlman aləmində xət
tatlıqənaliincəsənətnövühesab
olunurdu.
Tarix boyu bir çox məşhur

hökmdarlarözləridəxəttatlardan
dərsalmış,çoxgözəlxəttatolmuş
lar.Məsələn,XVIII əsrinOsmanlı
sultanıIIMustafaustadıxəttatHa
fizOsmanın sənətinə o qədər va
leh idi ki, onun dəvatını (mürək
kəbqabısını)şəxsənözəlindəsax
lardı. Bir dəfə ustadının növbəti
yazısındanvəcdəgələnsultanhə
yəcanlademişdi:
HafizOsman kimi ustad xət

tatlardahadünyayagəlməz.
Xəttatisəcavabvermişdiki:
 Narahat olmayın, əlahəzrət.

Nəqədərki,dünyadamüəlliminin
mürəkkəbqabısınıözəlindəsaxla
yan hökmdarlar var, Hafiz Os
manlardaçoxolacaq.
Xəttatlıq uzunmüddətli məşq

tələbedənbirsənətdir.Həttaxət
tataustadolandan sonradagün

dəlik məşqlərə fasilə verməmək
tövsiyəolunurdu.
Xəttatlar mürəkkəblərini, qə

ləmlərini adətənözləri hazırlayır
dılar. Şagirdlər üçün hazırlanan
kağızıdabirqədərçoxcilalayırdı
larki,hamarolsun,mürəkkəbitez
özünəçəkməsin,yazıdaxətaolar
sa, silməkmümkünolsun.Xətanı
dadilləyalayıbsilərdilər.Onagö
rə də xəttatın səviyyəsini yoxla
maqüçünadətənonundilinəba
xardılar. Əgər dilində mürəkkəb
çox olardısa, deməli, bu xəttat
səhvlərəçoxyolverir.Xəttatınsə
nətihələtəkmilləşməyibsə,deyər
dilərki,o,hələçoxmürəkkəbyala
malıdır.
Keçmişdə baramadan tiftikləri

açıbmürəkkəbqabınasalırdılarki,
qamış qələmə mürəkkəb nə çox,
nədəazhopsun.
İstifadəyəyararsızqələmləriheç

vaxt hara gəldi tullamazdılar, tə
miz yerdə torpağa basdırardılar.

Xətattların həyəti “qələm qəbiris
tanlığı” olurdu. Darısqal şəhərdə
yaşayan məşhur xəttat Mir Əli
Təbriziisəqələmləribucür“dəfn
etmək” imkanından məhrum ol
duğundanonlarıevininçardağına
yığırmış.Tələbələrininsöylədiyinə
görə,onunçardağındaonmindən
çoxqamışqələmqalığıvarmış.

Xəttatlar“Quran”yazarkənadi
yazışmalardaistifadəolunanləva
zimatlardan istifadə etmirdilər.
Bununüçünxüsusikağız,mürək
kəb, qələmdüzəldirdilər.Ovaxt
larməscidləri işıqlandıranyağçı
raqlarının tüstüsü tüstüçəkənlərlə
məscidlərin damında tikilmiş xü
susi otağa sovurularaq çölə çıxır

dı.Divarlardaqalınqatəmələgə
tirənhisiqaşıyıb,ondanmürəkkəb
düzəldərdilər. Düşünürdülər ki,
bu hisməscidlərdə oxunanAllah
kəlamınınruhunucanınaçəkib.
Xəttatlığı adi katiblikdən fərq

ləndirəncəhətyazınınsadəcəəlişi
olmasıyox,həmdəruhla,qəlblə,
təxəyyüllə,psixolojiəhvalruhiyyə
iləbağlıolmasıidi.Ustasənətkar
larxəttəbaxankimiqələmsahibi
ninyaşını,cəmiyyətdəkisosialsta
tusunu, hansı ruhani vəziyyətdə
olduğunumüəyyənedəbilirdilər.
Məsələn,məşhurHeratxəttatıSe
yidRzaonaşahtərəfindənhədiy
yə olunan təzkirəni bir müddət
vərəqləyəndən sonra demişdi ki,
xəttatbukitabıyazmağabaşlayan
da subay olub, otuzuncu səhifə
dənsonraevlənib,yetmişdördün
cü səhifədə isə övladı dünyaya
gəlib. Xatırladaq ki, o vaxtlar bir
kitabınyazılması aylarla,hətta il
lərləvaxtaparırdı.

“Süls” xəttində hərflərin yazılışı
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muşam: Yəmən Xalq Demokratik
Respublikasında tərcüməçi işləmi
şəm, Liviya və bir sıra ölkələrdə
çalışmışam. Vətənə qayıdandan
sonra 1974cü ildə iş axtarırdım.
Öyrəndimki,Əlyazmalarİnstitutu
na xəttat lazımdır. İnstitutdan isə

dedilər ki, səni Qulam Dərəbadi
yoxlamalıdır...Qulammüəllimbə
yəndivəovaxtdanbusənətləməş
ğulam. Uzun illər AMEAnın Əl
yazmalarİnstitutununxəttatıolmu
şam, institutun hazırladığı elmi
tənqidi mətnlərin kalliqrafik xətlə
yazılmasını həyata keçirmişəm.
Bundanbaşqarespublikamızınbəzi
mədənivədiniobyektlərindəkikal

liqrafikyazılarınbərpasındavəya
zılışındayaxındaniştiraketmişəm.
Həmçinintərcüməçilikfəaliyyə

tiilədəməşğulolmuşam;ərəbdi
lindən tərcümə etdiyim bir neçə
kitabımnəşredilib.Ortaəsrmüəl
liflərinintəbabətəaidbirsırakitab
larını tərcümə etmişəm. Heydər
ƏliyevFondununsifarişiilətərcü
mə etdiyimUrməvinin “Şərəfiyyə
risaləsi”isəçapahazırlanır.
Bu yaxınlarda təqaüdə çıxsam

da, məndən nə kömək istəsələr,
canlabaşla hazıram. Arzum isə
budur ki, xəttatlıq sənəti qorun
sun,unudulmasın,taqədimdənbu
günəqədərgəlibçıxanbugözəlsə
nət gənclərimiz tərəfindən davam
etdirilsin.

MübarizƏsgərov
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Ma  raq  lı fakt  lar
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Qazanıdaşandanifrətimizin,
Gördükqılıncınıqeyrətimizin.
Adınıucaltdımillətimizin
Mübariz–millətinmübarizoğlu.

Gülləni,mərminiələyəbildi,
Köpəksürüsünüəyləyəbildi.
Sözünüzamanasöyləyəbildi,
Mübariz–millətinmübarizoğlu.

Göstərdiqaranı,ağıdüşmənə,
Çəkdikişikimidağıdüşmənə.
Döyüşdərsikeçdiyağıdüşmənə,
Mübariz–millətinmübarizoğlu.

Dördnalaçapacaqatınoğullar,
Mənziləyetəcəkmətinoğullar.
Mübarizəvarsa,bütünoğullar,
Mübariz–millətinmübarizoğlu.

Birsəhəryolgəlir

UluTəbriz,xəbərdaramyaşından,
Baharından,payızından,qışından.
Tarixadlısərvətimdirkeçmişin,
Vüsalımdır,həsrətimdirkeçmişin.
Yollarındatufanolub,qarolub,
Bugendünyabaşımızadarolub.
Qapılarınbağlanandaüzümə,
Tikanbatdı,kötükdəydidizimə.
Ünyetməsəqardaşlardanqardaşa,
Xeyrinədir,doxsanyaşa,yüzyaşa.
Bakıyurdunodürəyi,damarı,
UluTəbriz,səndəOdlardiyarı.
Gündüzləringahbürkülü,dumanlı,
Gecələrinbəzənahlı,amanlı.
Kəsibtöküryağılarınqayçısı,
Dilimizəqanuddururqamçısı.
Birzamanlarbuhəsrəti,budərdi
Şəhriyarda,Bəxtiyardaçəkərdi.
UluTəbriz,hələgünəşsönməyib,
Gələnsəhərinadındandönməyib.
Dünyaçalırqırmızıya,yaşıla,
Kəhərəmin,sənsəhəriqarşıla.
Mənimbaşımazadolubnağıldan,
Sənindilinazadolsunqıfıldan.

Bağışla,gələbilmirəm

Qanadqırılandan,budaqdüşəndən,
Ömrüməqışgəlib,sazaqdüşəndən,
Dağlar,qucağındanuzaqdüşəndən
Sevinəbilmirəm,güləbilmirəm,
Bağışla,yanınagələbilmirəm.

Köçübgedəngündənneymeşələrdən,
Gözümçəkilibdirgöymeşələrdən,
Xəbərsizqalmışambənövşələrdən.
Nəzamanaçılırlalə,bilmirəm,
Bağışla,yanınagələbilmirəm.

Əlişiaparırharabuludlar,
Dağlar,bəlkədüşübtorabuludlar.
Başımınüstündənqarabuludlar
Nəvaxtçəkiləcək,hələbilmirəm,
Bağışla,yanınagələbilmirəm.

Mənimsonmənzilim

Yamacda,gədikdəizimqalıbdı,
Sinəmdəbirkitabsözümqalıbdı,
Dahanətabqalıb,dözümqalıbdı
HavadayellənənəlimdiQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Yurdumbaşdanbaşabağbostanidi,
Hərgünümbirnağıl,birdastanidi,
Dünənbaşdanbaşagülüstanidi,
BugünşaxtavurangülümdüQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Qartallarınqıyıqulaqlarımda,
Bulaqlarındadıdodaqlarımda,
Həsrətindaşyüküayaqlarımda.
Mənimsonmənzilim,yolumduQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Əlişəm,odağlardağlasınməni,
Ayrılıqyadındasaxlasınməni,
ElobamQafandaağlasınməni.
ElimdənaralıelimdiQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Şəhərciyim

Ormanında,oylağında,
Buzadönənocağında,
Qəribdüşənqucağında
Gözümqalıb,Şəhərciyim.

Suallarayoxdurcavab,
Sonayetmirbuiztirab.
Həsrətinəməndənətab,
Dözümqalıb,Şəhərciyim.

Mənbutayda,sənotayda,
QolqaldırmırƏliştoyda.
Ürəyimdədağlarboyda
Sözümqalıb,Şəhərciyim.

Dərs

Günlərin,aylarınağasıillər,
Həyatınmənası,qovğasıillər,
Ömürbirdənizdir–dalğalıillər.
İkiqərinəniadlayıbyaşım,
Hamınınyanındaucadırbaşım.

Mənhörmətetmədimhörmətəgörə,
Millətisevmədimminnətəgörə,
Başımucaolubzəhmətəgörə.
Sinəmdəmərmiyox,məhəbbətimvar,
Andıma,əhdiməsədaqətimvar.

Qışdazirvəgördümqaratamarzı,
Ölüvarməzara,goratamarzı.
Payızdaçoxbudaqbaratamarzı.
Sifətləriyağlı,yavangörmüşəm,
Xoflugəncgörmüşəm,cavangörmüşəm.

Düziləəyrilərdüzgətirmədi,
Səhrayadüşəniyazbitirmədi,
Gözəgirməyənigözgötürmədi.
Zamanınneçəcürşələsivarmış,
Dünyanıntəkəri,tələsivarmış.

Dağdan,daşdankeçibyoluməktəbin,
Ürəyieşqilədoluməktəbin.
Bizlərədərsverənuluməktəbin
Bəzənözünədədərsgərəkolur,
Ürəkyananzamansözkövrəkolur.

POEZİYA

Eliniitirənbireloğluyam,
Vətənhəsrətliyəm,yurdsoraqlıyam

Azərbaycanım
Analaranası,müqəddəstorpaq,
Ümidim,pənahımVətəndirancaq.
Adınanəqədərsözyazılacaq,
Tükənməzsöhbətim–Azərbaycanım!

Nəqədərəzabasəndözədözə,
Sevinci,kədəriöyrətdinbizə,
Endirqılıncınıdüşmənimizə,
Ucalsınşöhrətim–Azərbaycanım!

SənQoçKoroğlularyurduolmusan,
BöyükBabəklərdənadsanalmısan.
Nəbinlə,Həzinləyaddaqalmısan,
Eşqim,məhəbbətim–Azərbaycanım!

Müqəddəstorpağınqanlasulanıb,
Düşmənintanklarıburdasınanıb.

Nəqədərövladınodlarayanıb,
Sənsənziyarətim–Azərbaycanım!

Torpağınoyansın,daşınoyansın,
Nankordüşmənlərinodlarayansın.
Qoşaqanadkimiqoşadayansın
Qüdrətim,qeyrətim–Azərbaycanım!

Azərbaycanəsgəri
Köksümdəkiodabax,gözümdəkinifrətə,
İnanmaqistəmirəmbuhaqsızhəqiqətə,
Vətəninbirparasıçevrilibdirqürbətə.
Yurdedibdirözünəyayda,qışdasəngəri–

Azərbaycanəsgəri.

Boğazındanyapışıbdərdiasdırmaqüçün,
Sinəmizətuşlanantopususdurmaqüçün,

Qantökənyağılara,o,qanqusdurmaqüçün
Qurşanacaqqılınca,səyirdəcəkkəhəri–

Azərbaycanəsgəri.

Yalanmillətiyordu,vədqatdıbaşımızı,
Yadlarçəpərçəkərəkkəsməsinqarşımızı,
Yazaqurbandemişikçovğunluqışımızı.
Göstər,gözünədönüməzəməti,hünəri–

Azərbaycanəsgəri.

Mübariz–millətin
mübarizoğlu

MilliqəhrəmanMübarizİbrahimova

Bütünürəklərəköçdübiranda,
Şəhidlikyolunuseçdibiranda.
Mehdikeçənyolukeçdibiranda,
Mübariz–millətinmübarizoğlu.

Vətənhəsrəti,yurdsevgisi,insanpərvərlik,ədalətanlayışıvədünyanındərki
yaradıcılığının əsas mövzularını təşkil edənƏliş Əhmədoğlunun 3 şeir kitabı
nəşr olunub: “Zəngəzur həsrəti” (2007), “Ömüryolu” (2010) və “Vətəndənuzaq
Vətən”(2011).

Ömrümünmənhansıilinəbaxım,
Kiminhörüyünə,telinəbaxım.
Əllərinigətir,əlinəbaxım–
İstiocağımıaxtarırammən.

Bufanidünyadaömürbuzüstdə,
Kədərinönündəsevincdizüstdə.
Qələmiməzəldənbirişədüşüb,
DünyadadərdçəkməkƏlişədüşüb.

ÖmrününmüdriklikçağınıyaşayanşairinqələmibugündəusanmadanVətə-
ninsızıldayanyaralarınaməlhəmaxtarışlarındadır.
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UluTəbriz,hələgünəşsönməyib,
Gələnsəhərinadındandönməyib.
Dünyaçalırqırmızıya,yaşıla,
Kəhərəmin,sənsəhəriqarşıla.
Mənimbaşımazadolubnağıldan,
Sənindilinazadolsunqıfıldan.

Bağışla,gələbilmirəm

Qanadqırılandan,budaqdüşəndən,
Ömrüməqışgəlib,sazaqdüşəndən,
Dağlar,qucağındanuzaqdüşəndən
Sevinəbilmirəm,güləbilmirəm,
Bağışla,yanınagələbilmirəm.

Köçübgedəngündənneymeşələrdən,
Gözümçəkilibdirgöymeşələrdən,
Xəbərsizqalmışambənövşələrdən.
Nəzamanaçılırlalə,bilmirəm,
Bağışla,yanınagələbilmirəm.

Əlişiaparırharabuludlar,
Dağlar,bəlkədüşübtorabuludlar.
Başımınüstündənqarabuludlar
Nəvaxtçəkiləcək,hələbilmirəm,
Bağışla,yanınagələbilmirəm.

Mənimsonmənzilim

Yamacda,gədikdəizimqalıbdı,
Sinəmdəbirkitabsözümqalıbdı,
Dahanətabqalıb,dözümqalıbdı
HavadayellənənəlimdiQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Yurdumbaşdanbaşabağbostanidi,
Hərgünümbirnağıl,birdastanidi,
Dünənbaşdanbaşagülüstanidi,
BugünşaxtavurangülümdüQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Qartallarınqıyıqulaqlarımda,
Bulaqlarındadıdodaqlarımda,
Həsrətindaşyüküayaqlarımda.
Mənimsonmənzilim,yolumduQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Əlişəm,odağlardağlasınməni,
Ayrılıqyadındasaxlasınməni,
ElobamQafandaağlasınməni.
ElimdənaralıelimdiQafan,
Sənsizömürsürməkölümdü,Qafan.

Şəhərciyim

Ormanında,oylağında,
Buzadönənocağında,
Qəribdüşənqucağında
Gözümqalıb,Şəhərciyim.

Suallarayoxdurcavab,
Sonayetmirbuiztirab.
Həsrətinəməndənətab,
Dözümqalıb,Şəhərciyim.

Mənbutayda,sənotayda,
QolqaldırmırƏliştoyda.
Ürəyimdədağlarboyda
Sözümqalıb,Şəhərciyim.

Dərs

Günlərin,aylarınağasıillər,
Həyatınmənası,qovğasıillər,
Ömürbirdənizdir–dalğalıillər.
İkiqərinəniadlayıbyaşım,
Hamınınyanındaucadırbaşım.

Mənhörmətetmədimhörmətəgörə,
Millətisevmədimminnətəgörə,
Başımucaolubzəhmətəgörə.
Sinəmdəmərmiyox,məhəbbətimvar,
Andıma,əhdiməsədaqətimvar.

Qışdazirvəgördümqaratamarzı,
Ölüvarməzara,goratamarzı.
Payızdaçoxbudaqbaratamarzı.
Sifətləriyağlı,yavangörmüşəm,
Xoflugəncgörmüşəm,cavangörmüşəm.

Düziləəyrilərdüzgətirmədi,
Səhrayadüşəniyazbitirmədi,
Gözəgirməyənigözgötürmədi.
Zamanınneçəcürşələsivarmış,
Dünyanıntəkəri,tələsivarmış.

Dağdan,daşdankeçibyoluməktəbin,
Ürəyieşqilədoluməktəbin.
Bizlərədərsverənuluməktəbin
Bəzənözünədədərsgərəkolur,
Ürəkyananzamansözkövrəkolur.

POEZİYA

Eliniitirənbireloğluyam,
Vətənhəsrətliyəm,yurdsoraqlıyam

Azərbaycanım
Analaranası,müqəddəstorpaq,
Ümidim,pənahımVətəndirancaq.
Adınanəqədərsözyazılacaq,
Tükənməzsöhbətim–Azərbaycanım!

Nəqədərəzabasəndözədözə,
Sevinci,kədəriöyrətdinbizə,
Endirqılıncınıdüşmənimizə,
Ucalsınşöhrətim–Azərbaycanım!

SənQoçKoroğlularyurduolmusan,
BöyükBabəklərdənadsanalmısan.
Nəbinlə,Həzinləyaddaqalmısan,
Eşqim,məhəbbətim–Azərbaycanım!

Müqəddəstorpağınqanlasulanıb,
Düşmənintanklarıburdasınanıb.

Nəqədərövladınodlarayanıb,
Sənsənziyarətim–Azərbaycanım!

Torpağınoyansın,daşınoyansın,
Nankordüşmənlərinodlarayansın.
Qoşaqanadkimiqoşadayansın
Qüdrətim,qeyrətim–Azərbaycanım!

Azərbaycanəsgəri
Köksümdəkiodabax,gözümdəkinifrətə,
İnanmaqistəmirəmbuhaqsızhəqiqətə,
Vətəninbirparasıçevrilibdirqürbətə.
Yurdedibdirözünəyayda,qışdasəngəri–

Azərbaycanəsgəri.

Boğazındanyapışıbdərdiasdırmaqüçün,
Sinəmizətuşlanantopususdurmaqüçün,

Qantökənyağılara,o,qanqusdurmaqüçün
Qurşanacaqqılınca,səyirdəcəkkəhəri–

Azərbaycanəsgəri.

Yalanmillətiyordu,vədqatdıbaşımızı,
Yadlarçəpərçəkərəkkəsməsinqarşımızı,
Yazaqurbandemişikçovğunluqışımızı.
Göstər,gözünədönüməzəməti,hünəri–

Azərbaycanəsgəri.

Mübariz–millətin
mübarizoğlu

MilliqəhrəmanMübarizİbrahimova

Bütünürəklərəköçdübiranda,
Şəhidlikyolunuseçdibiranda.
Mehdikeçənyolukeçdibiranda,
Mübariz–millətinmübarizoğlu.

Vətənhəsrəti,yurdsevgisi,insanpərvərlik,ədalətanlayışıvədünyanındərki
yaradıcılığının əsas mövzularını təşkil edənƏliş Əhmədoğlunun 3 şeir kitabı
nəşr olunub: “Zəngəzur həsrəti” (2007), “Ömüryolu” (2010) və “Vətəndənuzaq
Vətən”(2011).

Ömrümünmənhansıilinəbaxım,
Kiminhörüyünə,telinəbaxım.
Əllərinigətir,əlinəbaxım–
İstiocağımıaxtarırammən.

Bufanidünyadaömürbuzüstdə,
Kədərinönündəsevincdizüstdə.
Qələmiməzəldənbirişədüşüb,
DünyadadərdçəkməkƏlişədüşüb.

ÖmrününmüdriklikçağınıyaşayanşairinqələmibugündəusanmadanVətə-
ninsızıldayanyaralarınaməlhəmaxtarışlarındadır.




