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ni, məh  kə  mə sis  te  mi  nə mü  da  xi  lə edil
 mə  si  ni de  mi  rəm. Bü  tün bey  nəl  xalq 
dav  ra  nış prin  sip  lə  ri, adi ədəb və nə  za
 kət qay  da  la  rı po  zul  muş, tər  bi  yə  siz  cə 
si  nə Azər  bay  ca  nın si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti
 nə şər və böh  tan atıl  mış  dır.

Hər də  fə Av  ro  pa Par  la  men  ti Azər 
bay  ca  na qar  şı qə  rəz  li qət  na  mə qə  bul 
edən  də biz ça  lı  şır  dıq ki, ya  ra  nan mə 
sə  lə  lər ta  raz  laş  dı  rıl  mış şə  kil  də yo  lu  na 
qo  yul  sun, müəy  yən həd  lə  ri keç  mə 
mə  yə diq  qət ye  ti  ril  sin. Bir çox mə  sə  lə
 lə  ri aç  mır  dıq. Am  ma axır  da və  ziy  yət 
baş  qa şə  kil al  dı.

Mən Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin hə  min 
ic  la  sı  nı bir ne  çə həm  ka  rım  la bir  lik  də 
te  le  vi  zi  ya ilə can  lı ola  raq iz  lə  mi  şəm. 
Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki bir çox de 
pu  tat  la  rın Azər  bay  can ba  rə  sin  də nə 
qə  dər qə  rəz  li möv  qe tut  du  ğu  nu bir 
da  ha yə  qin et  mi  şəm. Əmin ol  mu  şam 
ki, Azər  bay  ca  na qar  şı yö  nə  lən bu si 
ya  si oyun  lar plan  lı və məq  səd  yön  lü 
şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Mə  nim bu fik  ri  min ar  xa  sın  da real 
fakt  lar da  ya  nır. Əv  və  la, mən pro  se 
dur ma  ni  pul  ya  si  ya  la  rı  nı nə  zər  də tu 
tu  ram. Adə  tən Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
Azər  bay  ca  nın mə  sə  lə  si  nin mü  za  ki  rə 
edil  di  yi ic  las  la  ra 4050 nə  fər  dən ar  tıq 
de  pu  tat gəl  mir  di. Bu də  fə iş  ti  rak  çı  la 
rın sa  yı  nı ar  tır  maq üçün Azər  bay  ca 
nın mə  sə  lə  si dün  ya  nı, Av  ro  pa  nı hə  qi 
qə  tən na  ra  hat edən mə  sə  lə  lər  lə bir  lik 
də mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rıl  mış  dı. Bu  na gö 
rə də ic  las  da na  dir hal ki  mi 635 de  pu
 tat iş  ti  rak edir  di.

İc  la  sın ge  di  şin  də Av  ro  pa Par  la 
men  ti  nin Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri El  mar Brok söz ala  raq tə  ləb et  di 
ki, pro  se  dur qay  da  la  rı po  zul  ma  sın. 
Mə  sə  lə əv  vəl  cə ko  mi  tə  lər  də mü  za  ki  rə 
edil  sin, son  ra ple  nar ic  la  sa çı  xa  rıl  sın. 
Yox  sa Azər  bay  ca  nı iti  rə bi  lə  rik.

Bun  dan son  ra Azər  bay  ca  nın “dos 
tu”, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Sədr 
müavi  ni U.Lu  na  çek dər  hal tri  bu  na  ya 
çıx  dı və bu haq  lı ira  da eti  ra  zı  nı bil  dir
 di. De  di ki, bu mə  sə  lə gün  də  lik  də 
qal  ma  lı  dır və biz bu mə  sə  lə  yə bax  ma
 lı  yıq. Onun ar  dın  ca de  pu  tat  lar Cor  ci 
Se  bas  tian və Fran  sua Sli  fin  si çı  xış et 
di  lər və ic  la  sın ge  di  şi  nin də  yiş  mə  si  nə 
eti  raz et  di  lər. De  di  lər ki, bu mə  sə  lə bu 
gün bu  ra  da mü  za  ki  rə olun  ma  lı  dır və 
təs  diq olun  ma  lı  dır. Ma  raq  lı mə  qam 
odur ki, bu iki de  pu  tat on gün əv  vəl 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da ol  muş və qon  dar 
ma re  ji  min baş  çı  sı B.Saak  yan  la gö  rüş 
müş  dü  lər. Yə  qin ki, on  dan al  dıq  la  rı 
tə  li  ma  tı ye  ri  nə ye  tir  mək və bəx  şiş  lə  ri 
nin əvə  zi  ni ver  mək üçün bu qə  dər 
can  fə  şan  lıq edir  di  lər. Elə bu mə  qa  mın 
özü kor  rup  si  ya  nın Av  ro  pa Par  la  men 
ti  nə ne  cə yol aç  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Ye  ri 
gəl  miş  kən, mən Av  ro  pa Par  la  men  ti 
nin Səd  ri M.Şult  su kor  rup  si  ya  ya qur 
şan  mış lob  bi  çi qrup  laş  ma  lar  la iş bir  li 
yi  nə son qoy  ma  ğa ça  ğı  rı  ram.

İc  las  da apa  rı  lan mü  za  ki  rə  lər  də 
açıqaş  kar sax  ta mə  lu  mat  lar səs  lən  di 
ril  di. Laura Aqea ad  lı bir de  pu  tat de  di 

ki, onun eşit  di  yi  nə gö  rə, gu  ya Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ  da Azər  bay  can tə  rə  fin  dən 
atı  lan mər  mi  nin part  la  ma  sı nə  ti  cə  sin 
də bir qa  dın hə  lak olub. Fi  kir ve  rin, 
azər  bay  can  lı  lar Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da qa 
nun  suz ola  raq gi  rov sax  la  nı  lır, azər 
bay  can  lı  la  rın toy mə  ra  si  mi atə  şə tu  tu
 lur, dinc sa  kin  lər hə  lak olur və ya  ra  la
 nır. Av  ro  pa Par  la  men  tin  də bu bə  rə  də 
bir söz de  yən ol  mur, am  ma sax  ta, 
yox  la  nıl  ma  mış mə  lu  mat  lar ic  las  da 
səs  lən  di  ri  lir və ar  qu  ment ki  mi is  ti  fa  də 
olu  nur. Bü  tün bun  lar in  di Av  ro  pa  da 
tüğ  yan edən kse  no  fo  bi  ya və is  la  mo  fo
 bi  ya  nın, ay  rıseç  ki  li  yin Av  ro  pa Par  la 
men  tin  də də kök sal  dı  ğı  nı gös  tə  rir.

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qət  na  mə  si 
nə ötə  ri nə  zər sal  dıq  da be  lə onun nə 
qə  dər qə  rəz  li bir ya  naş  ma  ya əsas  lan 
dı  ğı  nı gör  mək olar. Konk  ret ci  na  yət 
əməl  lə  ri  nin si  ya  si  ləş  di  ril  mə  si, jur  na 
list Ra  sim Əli  ye  vin məişət zə  mi  nin  də 
öl  dü  rül  mə  si  nin si  ya  si qətl ki  mi qə  lə 
mə ve  ril  mə  si, di  gər fakt  lar sə  nə  din 
sax  ta və qon  dar  ma it  ti  ham  lar üzə  rin 
də qu  rul  du  ğu  nu sü  but edir.

Diq  qət ye  ti  rin, qət  na  mə  də Av  ro  pa 
İn  san Hü  quq  la  rı Məh  kə  mə  si  nin 2015
ci il 16 iyun ta  rix  li qə  ra  rı  na xü  su  si is  ti
 nad edi  lir. Bu qə  rar er  mə  ni Sar  kis  ya 
nın Azər  bay  ca  na qar  şı əm  lak id  diası 
ilə bağ  lı  dır. Azər  bay  can  dan tə  ləb edi 
lir ki, hə  min qə  ra  rı ye  ri  nə ye  tir  sin. 
Am  ma bu qə  rar  la ey  ni vaxt  da “Çı  ra 
qov və di  gər  lə  ri Er  mə  nis  ta  na qar  şı” 
işi ilə bağ  lı qə  rar da qə  bul olun  muş, 
Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı döv  lət ol  ma  sı 
açıq şə  kil  də təs  diq edil  miş  dir. Bi  lə  rək
 dən bu qə  rar heç ya  da sa  lın  mır. De 
mə  li, av  ro  pa  lı de  pu  tat  lar üçün bir er 
mə  ni  nin Azər  bay  ca  na qar  şı əm  lak id 
diası Azər  bay  can əra  zi  si  nin iş  ğa  lın 
dan da  ha va  cib imiş.

İc  las  da səs  ver  mə  nin nə  ti  cə  lə  ri ma 
raq  lı bir mə  qa  mı üzə çı  xar  dı. Qət  na 
mə  nin əley  hi  nə 202 de  pu  tat səs ver  di, 
72 de  pu  tat bi  tə  rəf qal  dı. Bu onu gös  tə
 rir ki, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də Azər 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
de  di:

“Hör  mət  li de  pu  tat  lar, bil  di  yi  niz ki 
mi, sent  yabr ayı  nın 10da Av  ro  pa Par
 la  men  tin  də Azər  bay  ca  na qar  şı növ  bə
 ti si  ya  si ak  si  ya təş  kil olun  muş və qət 
na  mə qə  bul edil  miş  dir. Mil  li Məc  li  sin 

de  pu  tat  la  rı mə  nə mü  ra  ciət et  miş və 
bu qət  na  mə  yə mü  na  si  bət bil  dir  mək 
üçün növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya ça  ğır 
ma  ğı tə  ləb et  miş  lər. Odur ki, gün  də 
lik  də  ki mə  sə  lə si  zə mə  lum  dur.

Biz Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Azər 
bay  ca  na qar  şı qə  rəz  li mü  na  si  bə  ti  nin 

də  fə  lər  lə şa  hi  di ol  mu  şuq. Tək  cə son 2 
il  də bir ne  çə də  fə bu təş  ki  lat bi  zim öl 
kə  miz ba  rə  sin  də əda  lət  siz möv  qe  yi  ni 
nü  ma  yiş et  dir  miş  dir. Am  ma bu də  fə 
Av  ro  pa Par  la  men  ti, ne  cə de  yər  lər, bü 
tün çər  çi  və  lə  ri aş  mış  dır. Hə  lə mən adi 
ci  na  yət fakt  la  rı  nın si  ya  si  ləş  di  ril  mə  si 

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

MİLLİMƏCLİSİN
NÖVBƏDƏNKƏNARİCLASI
Sent  yab  rın 14də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin növ  bə  dən  kə  nar  
ses  si  ya  sı  nın ic  la  sı ke  çi  ril  di. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov ses  si  ya  nı açıq 
elan et  dik  dən son  ra Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Döv  lət Him  ni səs  lən  di  ril  di.
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ni, məh  kə  mə sis  te  mi  nə mü  da  xi  lə edil
 mə  si  ni de  mi  rəm. Bü  tün bey  nəl  xalq 
dav  ra  nış prin  sip  lə  ri, adi ədəb və nə  za
 kət qay  da  la  rı po  zul  muş, tər  bi  yə  siz  cə 
si  nə Azər  bay  ca  nın si  ya  si ha  ki  miy  yə  ti
 nə şər və böh  tan atıl  mış  dır.

Hər də  fə Av  ro  pa Par  la  men  ti Azər 
bay  ca  na qar  şı qə  rəz  li qət  na  mə qə  bul 
edən  də biz ça  lı  şır  dıq ki, ya  ra  nan mə 
sə  lə  lər ta  raz  laş  dı  rıl  mış şə  kil  də yo  lu  na 
qo  yul  sun, müəy  yən həd  lə  ri keç  mə 
mə  yə diq  qət ye  ti  ril  sin. Bir çox mə  sə  lə
 lə  ri aç  mır  dıq. Am  ma axır  da və  ziy  yət 
baş  qa şə  kil al  dı.

Mən Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin hə  min 
ic  la  sı  nı bir ne  çə həm  ka  rım  la bir  lik  də 
te  le  vi  zi  ya ilə can  lı ola  raq iz  lə  mi  şəm. 
Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki bir çox de 
pu  tat  la  rın Azər  bay  can ba  rə  sin  də nə 
qə  dər qə  rəz  li möv  qe tut  du  ğu  nu bir 
da  ha yə  qin et  mi  şəm. Əmin ol  mu  şam 
ki, Azər  bay  ca  na qar  şı yö  nə  lən bu si 
ya  si oyun  lar plan  lı və məq  səd  yön  lü 
şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Mə  nim bu fik  ri  min ar  xa  sın  da real 
fakt  lar da  ya  nır. Əv  və  la, mən pro  se 
dur ma  ni  pul  ya  si  ya  la  rı  nı nə  zər  də tu 
tu  ram. Adə  tən Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
Azər  bay  ca  nın mə  sə  lə  si  nin mü  za  ki  rə 
edil  di  yi ic  las  la  ra 4050 nə  fər  dən ar  tıq 
de  pu  tat gəl  mir  di. Bu də  fə iş  ti  rak  çı  la 
rın sa  yı  nı ar  tır  maq üçün Azər  bay  ca 
nın mə  sə  lə  si dün  ya  nı, Av  ro  pa  nı hə  qi 
qə  tən na  ra  hat edən mə  sə  lə  lər  lə bir  lik 
də mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rıl  mış  dı. Bu  na gö 
rə də ic  las  da na  dir hal ki  mi 635 de  pu
 tat iş  ti  rak edir  di.

İc  la  sın ge  di  şin  də Av  ro  pa Par  la 
men  ti  nin Xa  ri  ci əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri El  mar Brok söz ala  raq tə  ləb et  di 
ki, pro  se  dur qay  da  la  rı po  zul  ma  sın. 
Mə  sə  lə əv  vəl  cə ko  mi  tə  lər  də mü  za  ki  rə 
edil  sin, son  ra ple  nar ic  la  sa çı  xa  rıl  sın. 
Yox  sa Azər  bay  ca  nı iti  rə bi  lə  rik.

Bun  dan son  ra Azər  bay  ca  nın “dos 
tu”, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Sədr 
müavi  ni U.Lu  na  çek dər  hal tri  bu  na  ya 
çıx  dı və bu haq  lı ira  da eti  ra  zı  nı bil  dir
 di. De  di ki, bu mə  sə  lə gün  də  lik  də 
qal  ma  lı  dır və biz bu mə  sə  lə  yə bax  ma
 lı  yıq. Onun ar  dın  ca de  pu  tat  lar Cor  ci 
Se  bas  tian və Fran  sua Sli  fin  si çı  xış et 
di  lər və ic  la  sın ge  di  şi  nin də  yiş  mə  si  nə 
eti  raz et  di  lər. De  di  lər ki, bu mə  sə  lə bu 
gün bu  ra  da mü  za  ki  rə olun  ma  lı  dır və 
təs  diq olun  ma  lı  dır. Ma  raq  lı mə  qam 
odur ki, bu iki de  pu  tat on gün əv  vəl 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da ol  muş və qon  dar 
ma re  ji  min baş  çı  sı B.Saak  yan  la gö  rüş 
müş  dü  lər. Yə  qin ki, on  dan al  dıq  la  rı 
tə  li  ma  tı ye  ri  nə ye  tir  mək və bəx  şiş  lə  ri 
nin əvə  zi  ni ver  mək üçün bu qə  dər 
can  fə  şan  lıq edir  di  lər. Elə bu mə  qa  mın 
özü kor  rup  si  ya  nın Av  ro  pa Par  la  men 
ti  nə ne  cə yol aç  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Ye  ri 
gəl  miş  kən, mən Av  ro  pa Par  la  men  ti 
nin Səd  ri M.Şult  su kor  rup  si  ya  ya qur 
şan  mış lob  bi  çi qrup  laş  ma  lar  la iş bir  li 
yi  nə son qoy  ma  ğa ça  ğı  rı  ram.

İc  las  da apa  rı  lan mü  za  ki  rə  lər  də 
açıqaş  kar sax  ta mə  lu  mat  lar səs  lən  di 
ril  di. Laura Aqea ad  lı bir de  pu  tat de  di 

ki, onun eşit  di  yi  nə gö  rə, gu  ya Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ  da Azər  bay  can tə  rə  fin  dən 
atı  lan mər  mi  nin part  la  ma  sı nə  ti  cə  sin 
də bir qa  dın hə  lak olub. Fi  kir ve  rin, 
azər  bay  can  lı  lar Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da qa 
nun  suz ola  raq gi  rov sax  la  nı  lır, azər 
bay  can  lı  la  rın toy mə  ra  si  mi atə  şə tu  tu
 lur, dinc sa  kin  lər hə  lak olur və ya  ra  la
 nır. Av  ro  pa Par  la  men  tin  də bu bə  rə  də 
bir söz de  yən ol  mur, am  ma sax  ta, 
yox  la  nıl  ma  mış mə  lu  mat  lar ic  las  da 
səs  lən  di  ri  lir və ar  qu  ment ki  mi is  ti  fa  də 
olu  nur. Bü  tün bun  lar in  di Av  ro  pa  da 
tüğ  yan edən kse  no  fo  bi  ya və is  la  mo  fo
 bi  ya  nın, ay  rıseç  ki  li  yin Av  ro  pa Par  la 
men  tin  də də kök sal  dı  ğı  nı gös  tə  rir.

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qət  na  mə  si 
nə ötə  ri nə  zər sal  dıq  da be  lə onun nə 
qə  dər qə  rəz  li bir ya  naş  ma  ya əsas  lan 
dı  ğı  nı gör  mək olar. Konk  ret ci  na  yət 
əməl  lə  ri  nin si  ya  si  ləş  di  ril  mə  si, jur  na 
list Ra  sim Əli  ye  vin məişət zə  mi  nin  də 
öl  dü  rül  mə  si  nin si  ya  si qətl ki  mi qə  lə 
mə ve  ril  mə  si, di  gər fakt  lar sə  nə  din 
sax  ta və qon  dar  ma it  ti  ham  lar üzə  rin 
də qu  rul  du  ğu  nu sü  but edir.

Diq  qət ye  ti  rin, qət  na  mə  də Av  ro  pa 
İn  san Hü  quq  la  rı Məh  kə  mə  si  nin 2015
ci il 16 iyun ta  rix  li qə  ra  rı  na xü  su  si is  ti
 nad edi  lir. Bu qə  rar er  mə  ni Sar  kis  ya 
nın Azər  bay  ca  na qar  şı əm  lak id  diası 
ilə bağ  lı  dır. Azər  bay  can  dan tə  ləb edi 
lir ki, hə  min qə  ra  rı ye  ri  nə ye  tir  sin. 
Am  ma bu qə  rar  la ey  ni vaxt  da “Çı  ra 
qov və di  gər  lə  ri Er  mə  nis  ta  na qar  şı” 
işi ilə bağ  lı qə  rar da qə  bul olun  muş, 
Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı döv  lət ol  ma  sı 
açıq şə  kil  də təs  diq edil  miş  dir. Bi  lə  rək
 dən bu qə  rar heç ya  da sa  lın  mır. De 
mə  li, av  ro  pa  lı de  pu  tat  lar üçün bir er 
mə  ni  nin Azər  bay  ca  na qar  şı əm  lak id 
diası Azər  bay  can əra  zi  si  nin iş  ğa  lın 
dan da  ha va  cib imiş.

İc  las  da səs  ver  mə  nin nə  ti  cə  lə  ri ma 
raq  lı bir mə  qa  mı üzə çı  xar  dı. Qət  na 
mə  nin əley  hi  nə 202 de  pu  tat səs ver  di, 
72 de  pu  tat bi  tə  rəf qal  dı. Bu onu gös  tə
 rir ki, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də Azər 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov 
de  di:

“Hör  mət  li de  pu  tat  lar, bil  di  yi  niz ki 
mi, sent  yabr ayı  nın 10da Av  ro  pa Par
 la  men  tin  də Azər  bay  ca  na qar  şı növ  bə
 ti si  ya  si ak  si  ya təş  kil olun  muş və qət 
na  mə qə  bul edil  miş  dir. Mil  li Məc  li  sin 

de  pu  tat  la  rı mə  nə mü  ra  ciət et  miş və 
bu qət  na  mə  yə mü  na  si  bət bil  dir  mək 
üçün növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya ça  ğır 
ma  ğı tə  ləb et  miş  lər. Odur ki, gün  də 
lik  də  ki mə  sə  lə si  zə mə  lum  dur.

Biz Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Azər 
bay  ca  na qar  şı qə  rəz  li mü  na  si  bə  ti  nin 

də  fə  lər  lə şa  hi  di ol  mu  şuq. Tək  cə son 2 
il  də bir ne  çə də  fə bu təş  ki  lat bi  zim öl 
kə  miz ba  rə  sin  də əda  lət  siz möv  qe  yi  ni 
nü  ma  yiş et  dir  miş  dir. Am  ma bu də  fə 
Av  ro  pa Par  la  men  ti, ne  cə de  yər  lər, bü 
tün çər  çi  və  lə  ri aş  mış  dır. Hə  lə mən adi 
ci  na  yət fakt  la  rı  nın si  ya  si  ləş  di  ril  mə  si 
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 ni lob  bi  si  nin tə  si  ri al  tı  na dü  şüb: “Axı 
Azər  bay  can  dan nə is  tə  yir  si  niz? 
Azər  bay  can da si  zin ki  mi in  ki  şaf yo 
lu tu  tub, in  di bu  na ni  yə pa  xıl  lıq edir
 si  niz? Azər  bay  can  da no  yab  rın 1də 
par  la  ment seç  ki  lə  ri ke  çi  ri  lə  cək. Av 
ro  pa ar  tıq bu seç  ki  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri ilə 
bağ  lı he  sa  bat  la  rı ha  zır  la  yıb. Sual olu
 nur, axı siz nə bi  lir  si  niz seç  ki  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri ne  cə ola  caq? Axı siz han  sı 
haq  la Azər  bay  can xal  qı  nın ira  də  si  nə 
mü  da  xi  lə edir  si  niz?”

Av  ro  pa  da ya  ran  mış miq  rant böh 
ra  nı və ərəb öl  kə  lə  rin  də baş ve  rən 
ha  di  sə  lə  rə də to  xu  nan Zi  ya  fət Əs  gə 
rov bə  yan et  di ki, in  di Mi  sir  də, Li  vi 
ya  da, Su  ri  ya  da, Əf  qa  nıs  tan  da mü  ha
 ri  bə  lər, fə  la  kət  lər baş ve  rir: “Bu öl  kə
 lər  də əha  li qaç  qın və  ziy  yə  ti  nə dü  şüb. 
On  la  rı kim qaç  qın et  di? Əl  bət  tə ki, 
Av  ro  pa, siz et  di  niz. On  la  rın heç bir 
gü  na  hı yox  dur. Gü  nah  kar siz  si  niz. 
İn  di də ge  dib on  la  rın prob  lem  lə  ri  ni 
ne  cə ya  rat  mı  sı  nız  sa, elə də həll edin. 
Mil  yon  lar  la dol  lar pul qo  yub Li  vi  ya
 nı da  ğıt  dı  nız, in  di Azər  bay  ca  nı da 
ğıt  maq is  tə  yir  si  niz. İn  di də min  lər  lə 
miq  ran  tı də  niz  də ba  tı  rır  sı  nız, öl  dü 
rür  sü  nüz. Axı bu nə vəh  şi  lik  dir? Bu 
cür vəh  şi  lik  lə  ri edən Av  ro  pa Azər 
bay  ca  na ne  cə de  mok  ra  ti  ya  dan, in  san 
haq  la  rın  dan da  nı  şa bi  lər?

Mil  li sat  qın  lar da Av  ro  pa  dan mil 
yon  lar  la pul alıb. İn  di öl  kə  də xaos 
ya  rat  maq is  tə  yir  lər. An  caq bu, müm
 kün ol  mur. Çün  ki Azər  bay  can  da 
xalq  la iq  ti  dar ara  sın  da güc  lü bir  lik 
var. On  lar Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nə 
pa  xıl  lıq edir  lər. Çün  ki on  la  rın öz  lə 
rin  də be  lə Pre  zi  dent yox  dur”.

Son  ra çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd 
ri  nin müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va bil 
dir  di ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qə  bul 
et  di  yi qət  na  mə bü  tün azər  bay  can  lı 
lar üçün təh  qir  dir və kim  sə bun  dan 
is  ti  fa  də et  mə  yə ça  lı  şır  sa, bi  lin ki, on 
la  rın ara  sın  da əla  qə var.

Sədr müavi  ni ic  ti  mai qu  rum  la  ra, 

və  tən  daş  la  ra, hər bir azər  bay  can  lı  ya 
səs  lə  nə  rək bu mə  sə  lə  də Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  yin  dən çı  xış et  mə  yə ça  ğır  dı. 
Bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nı Av  ro  pa ilə 
əla  qə  lə  ri kəs  mək  də it  ti  ham et  mə  yin, 
Azər  bay  can bun  da ma  raq  lı de  yil.

Vit  sespi  ker qeyd et  di ki, Azər  bay
 can il  lər ər  zin  də çox tri  bu  na  lar  da çı 
xış  lar, ça  ğı  rış  lar edib: “Bey  nəl  xalq 
tri  bu  na  lar  da çı  xış  la  rı  mı  zın, ça  ğı  rış  la 
rı  mı  zın əsa  sın  da bey  nəl  xalq hü  qu 
qun prin  sip  lə  ri da  ya  nıb. An  caq bi  zə 
qar  şı qə  rəz  li möv  qe nü  ma  yiş olu 
nur”.

Vit  sespi  ker bu tip  li sə  nəd  lə  rin 
qə  bu  lun  da gö  rü  nən və gö  rün  mə  yən 
tə  rəf  lə  rə də diq  qət yö  nəlt  di: “Bu qət
 na  mə  nin ar  xa  sın  da çox giz  li hə  dəf 
və məq  səd  lər giz  lə  nib. Nə  yə gö  rə 
BMTnin Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la bağ  lı sə 
nəd  lə  ri  nin ic  ra  sı  na be  lə qə  ti ça  ğı  rış 
edil  mir? Son il  lər  də baş ve  rən ha  di 
sə  lər gös  tə  rir ki, Av  ro  pa  nı heç də 
döv  lət  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü na  ra  hat 
et  mir. Bu təş  ki  lat  lar qar  şı  la  rı  na döv 
lət  lə  rin müs  tə  qil  li  yi  nin sar  sıl  ma  sı və 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nün po  zul  ma  sı ki  mi 
məq  səd qo  yub  lar. Be  lə ha  di  sə  lər on 
la  rın iş  lə  ri  nə ya  ra  yır. Əsl mə  na  da 
fun  da  men  tal in  san haq  la  rı  na düz 
gün ya  na  şan təş  ki  lat  la  rı bu qu  rum 
lar  la bir sı  ra  ya qoy  ma  ma  lı  yıq. Bu  nu 
tək  cə Azər  bay  can tip  li öl  kə  lə  rə yö 
nəl  miş qə  rəz ki  mi qə  bul et  mi  rəm. 
Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qə  bul et  di  yi 
qət  na  mə ci  na  yət  kar  ca  sı  na bü  tün Av 
ro  pa xalq  la  rı  na yö  nəl  miş qə  rar  dır. 
Bu, ilk növ  bə  də av  ro  pa  lı  la  rın hə  ya  tı
 na tə  sir edə  cək.

Av  ro  pa  lı  la  ra üzü  mü tu  tub de  yi 
rəm ki, özü  nü  zü bu mə  sə  lə  lər  dən 
kə  nar  da bil  mə  yin. Bu, di  ni, ir  qi və 
et  nik ay  rıseç  ki  li  yə gə  ti  rib çı  xa  ran 
si  ya  sət  dir”.

İc  las  da Mil  li Məc  li  sin Av  ro  pa Par
 la  men  ti  nə ün  van  la  ya  ca  ğı qət  na  mə 
nin mət  ni  ni ha  zır  la  maq üçün iş  çi 
qrup ya  ra  dıl  dı.

Son  ra çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd 
ri  nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə  rov, de 
pu  tat  lar Sa  bir Rüs  təm  xan  lı, Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va, Ley  la Ab  dul  la  ye  va, Sə  məd 
Se  yi  dov, Əli Hü  seyn  li, Si  ya  vuş Nov
 ru  zov, Qüd  rət Hə  sən  qu  li  yev, Ta  hir 
Rza  yev, Va  hid Əh  mə  dov, Sa  hib Alı 
yev, El  ton Məm  mə  dov, El  dar İb  ra  hi
 mov, Ya  qub Mah  mu  dov, Mə  la  hət 
İb  ra  him  qı  zı, Çin  giz Əsə  dul  la  yev, Se 
vinc Fə  tə  li  ye  va, Azay Qu  li  yev, Asim 
Mol  la  za  də, Fət  tah Hey  də  rov, Mu  sa 
Qu  li  yev, Fa  zil Mus  ta  fa, Za  hid Oruc, 
Çin  giz Qə  ni  za  də, Sət  tar Möh  ba  lı  yev, 
İsa Hə  bib  bəy  li, Fə  zail Ağa  ma  lı, El 
man Məm  mə  dov, Yev  da Ab  ra  mov 
və baş  qa  la  rı bil  dir  di  lər ki, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin bu qət  na  mə  si Azər 
bay  can xal  qı  na qar  şı yö  nəl  di  lib. Qə 
rə  zə və əda  lət  siz möv  qe  yə söy  kə  nən 
qət  na  mə  nin heç bir hü  qu  qi əsa  sı 
yox  dur. Bə  zi av  ro  pa  lı si  ya  sət  çi  lə  rin 
konk  ret si  fa  riş hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri bi 
zə mə  lum  dur. Çün  ki Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil si  ya  sət yü  rüt  mə  si bə  zi qüv
 və  lə  ri qa  ne et  mir.

Çı  xış  lar za  ma  nı diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı 
ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti bu ad  dı  mı ilə 
fun  da  men  tal prin  sip  lə  rin  dən im  ti  na 
et  miş ol  du. La  kin biz bil  di  ri  rik ki, 
Azər  bay  can de  mok  ra  ti  ya yo  lun  dan 
dön  mə  yə  cək və da  ha da əzm  li ola 
caq  dır.

İc  la  sın so  nun  da Mil  li Məc  lis Səd 
ri  nin müavi  ni, Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can par  la  ment əmək  daş  lı  ğı ko 
mi  tə  si  nin həm  səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov 
Mil  li Məc  li  sin Av  ro  pa Par  la  men  ti  nə 
ün  van  la  dı  ğı qət  na  mə  nin mət  ni  ni 
oxu  du və sə  nəd sə  sə qo  yu  la  raq qə 
bul edil  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə 
dov növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya  nı bağ  lı 
elan et  dik  dən son  ra Azər  bay  ca  nın 
Döv  lət Him  ni səs  lən  di  ril  di. Bu  nun  la 
da ic  las ba  şa çat  dı.
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bay  can  la əmək  daş  lı  ğın əhə  miy  yə  ti  ni 
ba  şa dü  şən konst  ruk  tiv qüv  və  lər də 
var. Am  ma kor  rup  si  ya  ya qur  şan  mış 
lob  bi  çi qrup  laş  ma  la  rın po  zu  cu fəaliy 
yə  ti və tə  si  ri bu qüv  və  lə  rin sə  si  ni eşi 
dil  məz et  di. Növ  bə  ti də  fə Azər  bay  can 
əley  hi  nə sə  nəd qə  bul olun  du, əs  lin  də 
isə bu sə  nəd Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
imi  ci  nə ye  ni bir zər  bə ol  du.

Biz hə  mi  şə gör  mü  şük ki, Azər  bay
 can bö  yük ic  ti  maisi  ya  si əhə  miy  yə  tə 
ma  lik ha  di  sə  lər ərə  fə  sin  də ol  du  ğu 
dövr  də öl  kə  mi  zə edi  lən hü  cum  lar ço 
xa  lır. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin bu  də  fə  ki 
qət  na  mə  si  nin vax  tı da tə  sa  dü  fi se  çil 
mə  yib. Azər  bay  can par  la  ment seç  ki 
lə  ri ke  çir  mə  yə ha  zır  la  şır. Seç  ki  lə  rin 
de  mok  ra  tik və şəf  faf ke  çi  ril  mə  si  nə 
nail ol  maq üçün Azər  bay  can döv  lə  ti 
tə  rə  fin  dən bü  tün təd  bir  lər gö  rü  lür, o 
cüm  lə  dən mü  şa  hi  də  çi  lə  rin gön  də  ril 
mə  si ba  rə  də xa  ri  ci öl  kə  lə  rə, bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  la  ra mü  ra  ciət  lər edi  lir. 
Be  lə bir vaxt  da Av  ro  pa Par  la  men  ti 
üz  də  ni  raq qət  na  mə qə  bul edir və par
 la  ment seç  ki  lə  ri  nə mü  şa  hi  də mis  si  ya
 la  rı  nın gön  də  ril  mə  mə  si ba  rə  də mü 
va  fiq qu  rum  la  ra və üzv öl  kə  lə  rə ça  ğı
 rış  lar edir. Bu, bey  nəl  xalq nor  ma  la  rın, 
qə  bul olun  muş prak  ti  ka  nın ko  bud  ca 
sı  na po  zul  ma  sı de  mək  dir. Seç  ki  lər 
baş  lan  ma  mış onun le  gi  tim  li  yi  ni in  di 
dən şüb  hə al  tı  na alan  lar bil  mə  li  dir  lər 
ki, par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin le  gi  tim  li  yi 
ba  rə  də qə  ra  rı yal  nız Azər  bay  can xal  qı 
ve  rə bi  lər.

Mən he  sab edi  rəm ki, bu qət  na 
mə  nin qə  bul edil  mə  si  nin əsas hə  dəf
 lə  rin  dən bi  ri Azər  bay  ca  nı Av  ro  pa 
dan təc  rid et  mək, onun nü  fu  zu  na 
xə  ləl gə  tir  mək və bu yol  la Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ prob  le  min  də Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  lə  ri  ni zəif  lət  mək  dir. Bu  nun  la 
əla  qə  dar Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da  kı qon 
dar  ma re  ji  min baş  çı  sı B.Saak  yan ki 
mi ter  ror  çu  nun Av  ro  pa  ya sə  fər  lə  ri 
nin təş  kil edil  mə  si  ni xa  tır  lat  maq is  tə
 yi  rəm. Bü  tün bu ad  dım  lar  da məq  səd 

Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq hü 
quq nor  ma  la  rı və prin  sip  lə  ri əsa  sın 
da həl  li  nə ma  ne ol  maq, Azər  bay  can 
əra  zi  si  nin iş  ğa  lı  nın nə  ti  cə  lə  ri  nə haqq 
qa  zan  dır  maq  dır.

Azər  bay  can par  la  men  ti ola  raq biz 
hə  mi  şə bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar ilə dia
loq və əmək  daş  lı  ğın tə  rəf  da  rı ol  mu 
şuq. Bu is  ti  qa  mət  də xey  li iş gör  mü 
şük. O cüm  lə  dən Av  ro  pa İt  ti  fa  qı
Azər  bay  can par  la  ment əmək  daş  lı  ğı 
ko  mi  tə  si  nin və Av  ro  nest Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sın  da iş 
ti  rak et  mi  şik. On  la  rın tə  şəb  bü  sü ilə 
biz bu “Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ra  mı 
na da  xil ol  mu  şuq, hət  ta Av  ro  nest PA 
ya  ra  dı  lan  da onun ilk ple  nar ses  si  ya 
sı  nı da Azər  bay  can  da ke  çir  mi  şik.

Biz ümid edir  dik ki, Azər  bay  can  la 
bağ  lı mə  sə  lə  lər ilk ön  cə bu qu  rum 
lar  da mü  za  ki  rə olu  na  caq və hə  min 
mü  za  ki  rə  lər prob  lem  lə  ri  mi  zin, o 
cüm  lə  dən Dağ  lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si 
nin həl  li  nə kö  mək edə  cək  dir. Əvə 
zin  də nə gör  dük? Nə Av  ro  nes  tin, nə 
də di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın sə 
nəd  lə  ri  nə Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la bağ  lı bir 
bənd də da  xil edil  mə  di. Pa  ri  tet  dən 
da  nı  şıb Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  ni 
qu  la  qar  dı  na vur  du  lar.

Ey  ni za  man  da, he  sab edi  rəm ki, 
Azər  bay  ca  na qar  şı yö  nəl  miş haq  sız 
lı  ğa mü  na  si  bət bil  dir  mək üçün Na 
zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə də mü  ra  ciət et  mə  li
 yik. “Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ra  mın  da 
Azər  bay  ca  nın iş  ti  ra  kı  nın məq  sə 
dəuy  ğun olubol  ma  ma  sı mə  sə  lə  si  ni 
qal  dır  ma  ğı töv  si  yə et  mə  li  yik.

Hör  mət  li de  pu  tat  lar, Azər  bay  can 
xal  qı əsr  lər bo  yu müs  tə  qil döv  lə  ti  ni 
qur  ma  ğı ar  zu  la  yıb. XX əs  rin əv  vəl  lə 
rin  də qur  du  ğu döv  lət çox ya  şa  ya bil 
mə  yib. Əs  rin son  la  rın  da ye  ni  dən öz 
müs  tə  qil  li  yi  nə qo  vu  şub. Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin sa  yə  sin  də bu müs 
tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la  ya bil  dik. Bu 
gün möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 

Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə müs  tə  qil in  ki 
şaf yo  lun  da öl  kə  mi  zi inam  la irə  li apa
 rı  rıq. Azər  bay  can gün  dəngü  nə da  ha 
da güc  lə  nir, ge  niş bir böl  gə  də söz sa 
hi  bi  nə çev  ri  lir. Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
rəh  bər  li  yi bü  tün da  xi  li və xa  ri  ci si  ya 
sət mə  sə  lə  lə  rin  də müs  tə  qil si  ya  sət hə 
ya  ta ke  çi  rir. Mən elə he  sab edi  rəm ki, 
öl  kə  mi  zə gös  tə  ri  lən təz  yiq  lə  rin art 
ma  sı da məhz bu amil  lə bağ  lı  dır.

Bi  zi is  tə  yən  lər də, is  tə  mə  yən  lər də 
bil  mə  li  dir  lər ki, Azər  bay  can xal  qı 
bun  dan son  ra heç kə  sin hi  ma  yə  si al 
tı  na gir  mə  yə  cək, heç kə  sin buy  ru  ğu 
ilə hə  rə  kət et  mə  yə  cək, öz müs  tə  qil 
si  ya  sə  ti  ni ye  ri  də  cək  dir. Azər  bay  ca  na 
qar  şı çir  kin si  ya  si oyun  lar qu  ran 
qüv  və  lər təz  yiq, şərböh  tan yo  lu ilə 
nə  yə  sə nail ola  caq  la  rı  na ümid et  mə 
sin  lər.

Azər  bay  can  da xalq  la iq  ti  dar ara 
sın  da sar  sıl  maz bir  lik var  dır. Biz 
bun  dan son  ra da möh  tə  rəm Pre  zi 
den  ti  mi  zin ət  ra  fın  da yum  ruq ki  mi 
bir  lə  şə  rək bi  zə qar  şı yö  nə  lən bü  tün 
qəsd  lə  ri dəf edə  cə  yik”.

Son  ra mə  sə  lə ilə bağ  lı mü  za  ki  rə 
lər baş  la  dı.

Çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov bil 
dir  di ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qə  bul 
et  di  yi bu qət  na  mə əsa  sı ol  ma  yan ka 
ğız par  ça  sı  dır. Bu qət  na  mə  də Azər 
bay  can  la bağ  lı əks olu  nan  lar ta  ma 
mi  lə ya  lan, böh  tan və qə  rəz  dir. Av  ro
 pa Par  la  men  tin  də bu qət  na  mə  yə səs 
ve  rən de  pu  tat  la  rın bir ço  xu heç Azər
 bay  ca  nı ta  nı  mır. Bun  la  rın məq  sə  di 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq imi  ci  ni lə 
kə  lə  mək  dir. Av  ro  pa ya  lan  dan id  dia 
edir ki, gu  ya Azər  bay  can  da söz azad
 lı  ğı, de  mok  ra  ti  ya yox  dur. Bun  la  rın 
öz  lə  rin  də ol  ma  yan mə  sə  lə  lə  ri bi  zim 
adı  mı  za yaz  ma  ğa ça  lı  şır  lar.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov əla  və et  di ki, Av 
ro  pa Azər  bay  ca  na təz  yiq et  mə  yə ça 
lı  şır və Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin rəh 
bər  li  yin  də otu  ran bir ne  çə şəxs er  mə



Sentyabr	-	Oktyabr		2015				76					Milli	Məclis

 ni lob  bi  si  nin tə  si  ri al  tı  na dü  şüb: “Axı 
Azər  bay  can  dan nə is  tə  yir  si  niz? 
Azər  bay  can da si  zin ki  mi in  ki  şaf yo 
lu tu  tub, in  di bu  na ni  yə pa  xıl  lıq edir
 si  niz? Azər  bay  can  da no  yab  rın 1də 
par  la  ment seç  ki  lə  ri ke  çi  ri  lə  cək. Av 
ro  pa ar  tıq bu seç  ki  lə  rin nə  ti  cə  lə  ri ilə 
bağ  lı he  sa  bat  la  rı ha  zır  la  yıb. Sual olu
 nur, axı siz nə bi  lir  si  niz seç  ki  lə  rin 
nə  ti  cə  lə  ri ne  cə ola  caq? Axı siz han  sı 
haq  la Azər  bay  can xal  qı  nın ira  də  si  nə 
mü  da  xi  lə edir  si  niz?”

Av  ro  pa  da ya  ran  mış miq  rant böh 
ra  nı və ərəb öl  kə  lə  rin  də baş ve  rən 
ha  di  sə  lə  rə də to  xu  nan Zi  ya  fət Əs  gə 
rov bə  yan et  di ki, in  di Mi  sir  də, Li  vi 
ya  da, Su  ri  ya  da, Əf  qa  nıs  tan  da mü  ha
 ri  bə  lər, fə  la  kət  lər baş ve  rir: “Bu öl  kə
 lər  də əha  li qaç  qın və  ziy  yə  ti  nə dü  şüb. 
On  la  rı kim qaç  qın et  di? Əl  bət  tə ki, 
Av  ro  pa, siz et  di  niz. On  la  rın heç bir 
gü  na  hı yox  dur. Gü  nah  kar siz  si  niz. 
İn  di də ge  dib on  la  rın prob  lem  lə  ri  ni 
ne  cə ya  rat  mı  sı  nız  sa, elə də həll edin. 
Mil  yon  lar  la dol  lar pul qo  yub Li  vi  ya
 nı da  ğıt  dı  nız, in  di Azər  bay  ca  nı da 
ğıt  maq is  tə  yir  si  niz. İn  di də min  lər  lə 
miq  ran  tı də  niz  də ba  tı  rır  sı  nız, öl  dü 
rür  sü  nüz. Axı bu nə vəh  şi  lik  dir? Bu 
cür vəh  şi  lik  lə  ri edən Av  ro  pa Azər 
bay  ca  na ne  cə de  mok  ra  ti  ya  dan, in  san 
haq  la  rın  dan da  nı  şa bi  lər?

Mil  li sat  qın  lar da Av  ro  pa  dan mil 
yon  lar  la pul alıb. İn  di öl  kə  də xaos 
ya  rat  maq is  tə  yir  lər. An  caq bu, müm
 kün ol  mur. Çün  ki Azər  bay  can  da 
xalq  la iq  ti  dar ara  sın  da güc  lü bir  lik 
var. On  lar Azər  bay  can Pre  zi  den  ti  nə 
pa  xıl  lıq edir  lər. Çün  ki on  la  rın öz  lə 
rin  də be  lə Pre  zi  dent yox  dur”.

Son  ra çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd 
ri  nin müavi  ni Ba  har Mu  ra  do  va bil 
dir  di ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qə  bul 
et  di  yi qət  na  mə bü  tün azər  bay  can  lı 
lar üçün təh  qir  dir və kim  sə bun  dan 
is  ti  fa  də et  mə  yə ça  lı  şır  sa, bi  lin ki, on 
la  rın ara  sın  da əla  qə var.

Sədr müavi  ni ic  ti  mai qu  rum  la  ra, 

və  tən  daş  la  ra, hər bir azər  bay  can  lı  ya 
səs  lə  nə  rək bu mə  sə  lə  də Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  yin  dən çı  xış et  mə  yə ça  ğır  dı. 
Bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nı Av  ro  pa ilə 
əla  qə  lə  ri kəs  mək  də it  ti  ham et  mə  yin, 
Azər  bay  can bun  da ma  raq  lı de  yil.

Vit  sespi  ker qeyd et  di ki, Azər  bay
 can il  lər ər  zin  də çox tri  bu  na  lar  da çı 
xış  lar, ça  ğı  rış  lar edib: “Bey  nəl  xalq 
tri  bu  na  lar  da çı  xış  la  rı  mı  zın, ça  ğı  rış  la 
rı  mı  zın əsa  sın  da bey  nəl  xalq hü  qu 
qun prin  sip  lə  ri da  ya  nıb. An  caq bi  zə 
qar  şı qə  rəz  li möv  qe nü  ma  yiş olu 
nur”.

Vit  sespi  ker bu tip  li sə  nəd  lə  rin 
qə  bu  lun  da gö  rü  nən və gö  rün  mə  yən 
tə  rəf  lə  rə də diq  qət yö  nəlt  di: “Bu qət
 na  mə  nin ar  xa  sın  da çox giz  li hə  dəf 
və məq  səd  lər giz  lə  nib. Nə  yə gö  rə 
BMTnin Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la bağ  lı sə 
nəd  lə  ri  nin ic  ra  sı  na be  lə qə  ti ça  ğı  rış 
edil  mir? Son il  lər  də baş ve  rən ha  di 
sə  lər gös  tə  rir ki, Av  ro  pa  nı heç də 
döv  lət  lə  rin əra  zi bü  töv  lü  yü na  ra  hat 
et  mir. Bu təş  ki  lat  lar qar  şı  la  rı  na döv 
lət  lə  rin müs  tə  qil  li  yi  nin sar  sıl  ma  sı və 
əra  zi bü  töv  lü  yü  nün po  zul  ma  sı ki  mi 
məq  səd qo  yub  lar. Be  lə ha  di  sə  lər on 
la  rın iş  lə  ri  nə ya  ra  yır. Əsl mə  na  da 
fun  da  men  tal in  san haq  la  rı  na düz 
gün ya  na  şan təş  ki  lat  la  rı bu qu  rum 
lar  la bir sı  ra  ya qoy  ma  ma  lı  yıq. Bu  nu 
tək  cə Azər  bay  can tip  li öl  kə  lə  rə yö 
nəl  miş qə  rəz ki  mi qə  bul et  mi  rəm. 
Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qə  bul et  di  yi 
qət  na  mə ci  na  yət  kar  ca  sı  na bü  tün Av 
ro  pa xalq  la  rı  na yö  nəl  miş qə  rar  dır. 
Bu, ilk növ  bə  də av  ro  pa  lı  la  rın hə  ya  tı
 na tə  sir edə  cək.

Av  ro  pa  lı  la  ra üzü  mü tu  tub de  yi 
rəm ki, özü  nü  zü bu mə  sə  lə  lər  dən 
kə  nar  da bil  mə  yin. Bu, di  ni, ir  qi və 
et  nik ay  rıseç  ki  li  yə gə  ti  rib çı  xa  ran 
si  ya  sət  dir”.

İc  las  da Mil  li Məc  li  sin Av  ro  pa Par
 la  men  ti  nə ün  van  la  ya  ca  ğı qət  na  mə 
nin mət  ni  ni ha  zır  la  maq üçün iş  çi 
qrup ya  ra  dıl  dı.

Son  ra çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd 
ri  nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə  rov, de 
pu  tat  lar Sa  bir Rüs  təm  xan  lı, Sa  hi  bə 
Qa  fa  ro  va, Ley  la Ab  dul  la  ye  va, Sə  məd 
Se  yi  dov, Əli Hü  seyn  li, Si  ya  vuş Nov
 ru  zov, Qüd  rət Hə  sən  qu  li  yev, Ta  hir 
Rza  yev, Va  hid Əh  mə  dov, Sa  hib Alı 
yev, El  ton Məm  mə  dov, El  dar İb  ra  hi
 mov, Ya  qub Mah  mu  dov, Mə  la  hət 
İb  ra  him  qı  zı, Çin  giz Əsə  dul  la  yev, Se 
vinc Fə  tə  li  ye  va, Azay Qu  li  yev, Asim 
Mol  la  za  də, Fət  tah Hey  də  rov, Mu  sa 
Qu  li  yev, Fa  zil Mus  ta  fa, Za  hid Oruc, 
Çin  giz Qə  ni  za  də, Sət  tar Möh  ba  lı  yev, 
İsa Hə  bib  bəy  li, Fə  zail Ağa  ma  lı, El 
man Məm  mə  dov, Yev  da Ab  ra  mov 
və baş  qa  la  rı bil  dir  di  lər ki, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin bu qət  na  mə  si Azər 
bay  can xal  qı  na qar  şı yö  nəl  di  lib. Qə 
rə  zə və əda  lət  siz möv  qe  yə söy  kə  nən 
qət  na  mə  nin heç bir hü  qu  qi əsa  sı 
yox  dur. Bə  zi av  ro  pa  lı si  ya  sət  çi  lə  rin 
konk  ret si  fa  riş hə  ya  ta ke  çir  dik  lə  ri bi 
zə mə  lum  dur. Çün  ki Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil si  ya  sət yü  rüt  mə  si bə  zi qüv
 və  lə  ri qa  ne et  mir.

Çı  xış  lar za  ma  nı diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı 
ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti bu ad  dı  mı ilə 
fun  da  men  tal prin  sip  lə  rin  dən im  ti  na 
et  miş ol  du. La  kin biz bil  di  ri  rik ki, 
Azər  bay  can de  mok  ra  ti  ya yo  lun  dan 
dön  mə  yə  cək və da  ha da əzm  li ola 
caq  dır.

İc  la  sın so  nun  da Mil  li Məc  lis Səd 
ri  nin müavi  ni, Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər 
bay  can par  la  ment əmək  daş  lı  ğı ko 
mi  tə  si  nin həm  səd  ri Va  leh Ələs  gə  rov 
Mil  li Məc  li  sin Av  ro  pa Par  la  men  ti  nə 
ün  van  la  dı  ğı qət  na  mə  nin mət  ni  ni 
oxu  du və sə  nəd sə  sə qo  yu  la  raq qə 
bul edil  di.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə 
dov növ  bə  dən  kə  nar ses  si  ya  nı bağ  lı 
elan et  dik  dən son  ra Azər  bay  ca  nın 
Döv  lət Him  ni səs  lən  di  ril  di. Bu  nun  la 
da ic  las ba  şa çat  dı.
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bay  can  la əmək  daş  lı  ğın əhə  miy  yə  ti  ni 
ba  şa dü  şən konst  ruk  tiv qüv  və  lər də 
var. Am  ma kor  rup  si  ya  ya qur  şan  mış 
lob  bi  çi qrup  laş  ma  la  rın po  zu  cu fəaliy 
yə  ti və tə  si  ri bu qüv  və  lə  rin sə  si  ni eşi 
dil  məz et  di. Növ  bə  ti də  fə Azər  bay  can 
əley  hi  nə sə  nəd qə  bul olun  du, əs  lin  də 
isə bu sə  nəd Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
imi  ci  nə ye  ni bir zər  bə ol  du.

Biz hə  mi  şə gör  mü  şük ki, Azər  bay
 can bö  yük ic  ti  maisi  ya  si əhə  miy  yə  tə 
ma  lik ha  di  sə  lər ərə  fə  sin  də ol  du  ğu 
dövr  də öl  kə  mi  zə edi  lən hü  cum  lar ço 
xa  lır. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin bu  də  fə  ki 
qət  na  mə  si  nin vax  tı da tə  sa  dü  fi se  çil 
mə  yib. Azər  bay  can par  la  ment seç  ki 
lə  ri ke  çir  mə  yə ha  zır  la  şır. Seç  ki  lə  rin 
de  mok  ra  tik və şəf  faf ke  çi  ril  mə  si  nə 
nail ol  maq üçün Azər  bay  can döv  lə  ti 
tə  rə  fin  dən bü  tün təd  bir  lər gö  rü  lür, o 
cüm  lə  dən mü  şa  hi  də  çi  lə  rin gön  də  ril 
mə  si ba  rə  də xa  ri  ci öl  kə  lə  rə, bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  la  ra mü  ra  ciət  lər edi  lir. 
Be  lə bir vaxt  da Av  ro  pa Par  la  men  ti 
üz  də  ni  raq qət  na  mə qə  bul edir və par
 la  ment seç  ki  lə  ri  nə mü  şa  hi  də mis  si  ya
 la  rı  nın gön  də  ril  mə  mə  si ba  rə  də mü 
va  fiq qu  rum  la  ra və üzv öl  kə  lə  rə ça  ğı
 rış  lar edir. Bu, bey  nəl  xalq nor  ma  la  rın, 
qə  bul olun  muş prak  ti  ka  nın ko  bud  ca 
sı  na po  zul  ma  sı de  mək  dir. Seç  ki  lər 
baş  lan  ma  mış onun le  gi  tim  li  yi  ni in  di 
dən şüb  hə al  tı  na alan  lar bil  mə  li  dir  lər 
ki, par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin le  gi  tim  li  yi 
ba  rə  də qə  ra  rı yal  nız Azər  bay  can xal  qı 
ve  rə bi  lər.

Mən he  sab edi  rəm ki, bu qət  na 
mə  nin qə  bul edil  mə  si  nin əsas hə  dəf
 lə  rin  dən bi  ri Azər  bay  ca  nı Av  ro  pa 
dan təc  rid et  mək, onun nü  fu  zu  na 
xə  ləl gə  tir  mək və bu yol  la Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ prob  le  min  də Azər  bay  ca  nın 
möv  qe  lə  ri  ni zəif  lət  mək  dir. Bu  nun  la 
əla  qə  dar Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da  kı qon 
dar  ma re  ji  min baş  çı  sı B.Saak  yan ki 
mi ter  ror  çu  nun Av  ro  pa  ya sə  fər  lə  ri 
nin təş  kil edil  mə  si  ni xa  tır  lat  maq is  tə
 yi  rəm. Bü  tün bu ad  dım  lar  da məq  səd 

Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa 
ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq hü 
quq nor  ma  la  rı və prin  sip  lə  ri əsa  sın 
da həl  li  nə ma  ne ol  maq, Azər  bay  can 
əra  zi  si  nin iş  ğa  lı  nın nə  ti  cə  lə  ri  nə haqq 
qa  zan  dır  maq  dır.

Azər  bay  can par  la  men  ti ola  raq biz 
hə  mi  şə bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar ilə dia
loq və əmək  daş  lı  ğın tə  rəf  da  rı ol  mu 
şuq. Bu is  ti  qa  mət  də xey  li iş gör  mü 
şük. O cüm  lə  dən Av  ro  pa İt  ti  fa  qı
Azər  bay  can par  la  ment əmək  daş  lı  ğı 
ko  mi  tə  si  nin və Av  ro  nest Par  la  ment 
As  samb  le  ya  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sın  da iş 
ti  rak et  mi  şik. On  la  rın tə  şəb  bü  sü ilə 
biz bu “Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ra  mı 
na da  xil ol  mu  şuq, hət  ta Av  ro  nest PA 
ya  ra  dı  lan  da onun ilk ple  nar ses  si  ya 
sı  nı da Azər  bay  can  da ke  çir  mi  şik.

Biz ümid edir  dik ki, Azər  bay  can  la 
bağ  lı mə  sə  lə  lər ilk ön  cə bu qu  rum 
lar  da mü  za  ki  rə olu  na  caq və hə  min 
mü  za  ki  rə  lər prob  lem  lə  ri  mi  zin, o 
cüm  lə  dən Dağ  lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si 
nin həl  li  nə kö  mək edə  cək  dir. Əvə 
zin  də nə gör  dük? Nə Av  ro  nes  tin, nə 
də di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın sə 
nəd  lə  ri  nə Dağ  lıq Qa  ra  bağ  la bağ  lı bir 
bənd də da  xil edil  mə  di. Pa  ri  tet  dən 
da  nı  şıb Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob  le  mi  ni 
qu  la  qar  dı  na vur  du  lar.

Ey  ni za  man  da, he  sab edi  rəm ki, 
Azər  bay  ca  na qar  şı yö  nəl  miş haq  sız 
lı  ğa mü  na  si  bət bil  dir  mək üçün Na 
zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə də mü  ra  ciət et  mə  li
 yik. “Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ra  mın  da 
Azər  bay  ca  nın iş  ti  ra  kı  nın məq  sə 
dəuy  ğun olubol  ma  ma  sı mə  sə  lə  si  ni 
qal  dır  ma  ğı töv  si  yə et  mə  li  yik.

Hör  mət  li de  pu  tat  lar, Azər  bay  can 
xal  qı əsr  lər bo  yu müs  tə  qil döv  lə  ti  ni 
qur  ma  ğı ar  zu  la  yıb. XX əs  rin əv  vəl  lə 
rin  də qur  du  ğu döv  lət çox ya  şa  ya bil 
mə  yib. Əs  rin son  la  rın  da ye  ni  dən öz 
müs  tə  qil  li  yi  nə qo  vu  şub. Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin sa  yə  sin  də bu müs 
tə  qil  li  yi qo  ru  yub sax  la  ya bil  dik. Bu 
gün möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 

Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi ilə müs  tə  qil in  ki 
şaf yo  lun  da öl  kə  mi  zi inam  la irə  li apa
 rı  rıq. Azər  bay  can gün  dəngü  nə da  ha 
da güc  lə  nir, ge  niş bir böl  gə  də söz sa 
hi  bi  nə çev  ri  lir. Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
rəh  bər  li  yi bü  tün da  xi  li və xa  ri  ci si  ya 
sət mə  sə  lə  lə  rin  də müs  tə  qil si  ya  sət hə 
ya  ta ke  çi  rir. Mən elə he  sab edi  rəm ki, 
öl  kə  mi  zə gös  tə  ri  lən təz  yiq  lə  rin art 
ma  sı da məhz bu amil  lə bağ  lı  dır.

Bi  zi is  tə  yən  lər də, is  tə  mə  yən  lər də 
bil  mə  li  dir  lər ki, Azər  bay  can xal  qı 
bun  dan son  ra heç kə  sin hi  ma  yə  si al 
tı  na gir  mə  yə  cək, heç kə  sin buy  ru  ğu 
ilə hə  rə  kət et  mə  yə  cək, öz müs  tə  qil 
si  ya  sə  ti  ni ye  ri  də  cək  dir. Azər  bay  ca  na 
qar  şı çir  kin si  ya  si oyun  lar qu  ran 
qüv  və  lər təz  yiq, şərböh  tan yo  lu ilə 
nə  yə  sə nail ola  caq  la  rı  na ümid et  mə 
sin  lər.

Azər  bay  can  da xalq  la iq  ti  dar ara 
sın  da sar  sıl  maz bir  lik var  dır. Biz 
bun  dan son  ra da möh  tə  rəm Pre  zi 
den  ti  mi  zin ət  ra  fın  da yum  ruq ki  mi 
bir  lə  şə  rək bi  zə qar  şı yö  nə  lən bü  tün 
qəsd  lə  ri dəf edə  cə  yik”.

Son  ra mə  sə  lə ilə bağ  lı mü  za  ki  rə 
lər baş  la  dı.

Çı  xış edən Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov bil 
dir  di ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qə  bul 
et  di  yi bu qət  na  mə əsa  sı ol  ma  yan ka 
ğız par  ça  sı  dır. Bu qət  na  mə  də Azər 
bay  can  la bağ  lı əks olu  nan  lar ta  ma 
mi  lə ya  lan, böh  tan və qə  rəz  dir. Av  ro
 pa Par  la  men  tin  də bu qət  na  mə  yə səs 
ve  rən de  pu  tat  la  rın bir ço  xu heç Azər
 bay  ca  nı ta  nı  mır. Bun  la  rın məq  sə  di 
Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq imi  ci  ni lə 
kə  lə  mək  dir. Av  ro  pa ya  lan  dan id  dia 
edir ki, gu  ya Azər  bay  can  da söz azad
 lı  ğı, de  mok  ra  ti  ya yox  dur. Bun  la  rın 
öz  lə  rin  də ol  ma  yan mə  sə  lə  lə  ri bi  zim 
adı  mı  za yaz  ma  ğa ça  lı  şır  lar.

Zi  ya  fət Əs  gə  rov əla  və et  di ki, Av 
ro  pa Azər  bay  ca  na təz  yiq et  mə  yə ça 
lı  şır və Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin rəh 
bər  li  yin  də otu  ran bir ne  çə şəxs er  mə
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qət  na  mə  sin  də bir sı  ra şəxs  lə  rin azad  lı  ğa bu  ra  xıl  ma  sı ilə 
bağ  lı irə  li sü  rü  lən tə  ləb  lər heç bir hü  qu  qi və si  ya  si əsa  sa 
ma  lik ol  ma  yıb, Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil məh  kə  mə sis  te  mi 
nə mü  da  xi  lə cəh  di ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir. 

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qət  na  mə  sin  də 2015ci il no  yab  rın 
1də Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  nə mü 
şa  hi  də mis  si  ya  la  rı  nın gön  də  ril  mə  mə  si ba  rə  də Av  ro  pa İt  ti 
fa  qı  nın Xa  ri  ci Fəaliy  yət İda  rə  si  nə və üzv öl  kə  lə  rə ça  ğı  rış  la
 ra da yer ve  ril  miş  dir. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın üz  vü olan döv  lət 
lə  rin əra  zi  sin  də se  çi  ci  lə  rin yal  nız 42 faizi  nin səs  lə  ri ilə for 
ma  laş  mış Av  ro  pa Par  la  men  tin  dən bu cür ça  ğı  rış  la  rın edil 
mə  si təəc  cüb do  ğu  rur. Təəs  süf ki, ATƏTin De  mok  ra  tik 
Tə  si  sat  lar və İn  san Hü  quq  la  rı Bü  ro  su bu ça  ğı  rı  şa ca  vab ve 
rən ilk təş  ki  lat ol  muş  dur. Məq  səd Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lə 
cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin le  gi  tim  li  yi  ni qa  baq  ca  dan şüb  hə 
al  tı  na al  maq  dır. 

Hər kəs əmin ola bi  lər ki, seç  ki  lə  rin de  mok  ra  tik və şəf  faf 
ke  çi  ril  mə  si  nə nail ol  maq üçün Azər  bay  can döv  lə  ti tə  rə  fin 
dən bü  tün şə  rait tə  min edil  miş  dir və la  zı  mi təd  bir  lər bun 
dan son  ra da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. Hər han  sı bey  nəl  xalq 
qu  ru  mun seç  ki  lə  ri mü  şa  hi  də et  mək  dən im  ti  na et  mə  si azad 
və əda  lət  li seç  ki  lə  ri şüb  hə al  tı  na ala bil  məz. Azər  bay  can  da 
su  ve  ren  li  yin da  şı  yı  cı  sı Azər  bay  can xal  qı  dır və seç  ki  lə  rin 
le  gi  tim  li  yi ba  rə  də qə  ra  rı da o ve  rə  cək  dir. 

Təəs  süf ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin öl  kə  mi  zə mü  na  si  bə  ti 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can ara  sın  da əmək  daş  lı  ğı da 
cid  di təh  lü  kə al  tı  na al  mış  dır. Be  lə ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
in  di  yə  dək qə  bul et  di  yi qə  rəz  li qət  na  mə  lər nə  ti  cə  sin  də Av 
ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can As  so  siasi  ya Sa  zi  şi üz  rə da  nı  şıq  la 
ra son qo  yul  muş  dur. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si bir da  ha Av 
ro  pa Par  la  men  ti üzv  lə  ri  nin nə  zə  ri  nə çat  dı  rır ki, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı de  mok  ra  ti  ya  nın şək  siz üs  tün  lük  lə  ri  ni 
ger  çək  ləş  di  rə  rək, in  san hü  quq  la  rı  na və azad  lıq  la  rı  na hör 
mə  tə əsas  la  nan de  mok  ra  tik, hü  qu  qi, dün  yə  vi döv  lət qu  ru 
cu  lu  ğu yo  lun  dan heç vaxt çə  kil  mə  yə  cək  dir, bu sa  hə  də 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar ilə əmək  daş  lı  ğın hü  quq bə  ra  bər  li  yi, 
qar  şı  lıq  lı hör  mət əsa  sın  da və konst  ruk  tiv məc  ra  da in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si üçün Azər  bay  can xal  qı  nın və rəh  bər  li  yi  nin 
möh  kəm si  ya  si ira  də  si möv  cud  dur. 

Yu  xa  rı  da şərh edi  lən  lə  ri nə  zə  rə ala  raq, Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si qə  ra  ra alır: 

1. Av  ro  pa Par  la  men  tin  dən tə  ləb edil  sin ki, Av  ro  pa İt  ti  fa
 qıAzər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nə qar  şı po  zu  cu fəaliy  yə  ti  nə 
son qoy  sun, Azər  bay  ca  na qar  şı fəaliy  yət üçün qon  dar  ma 
it  ti  ham  la  ra is  ti  nad edən müx  tə  lif qüv  və  lə  rin tə  si  ri al  tın  da 
öl  kə  miz ba  rə  sin  də qə  rəz  li qət  na  mə  lə  rin qə  bu  lu prak  ti  ka 
sın  dan əl çək  sin.

2. Av  ro  pa Par  la  men  ti Azər  bay  ca  na mü  na  si  bət  də konst 
ruk  tiv möv  qe tut  ma  ğa və bu ya  naş  ma  nı real ad  dım  lar  la 
nü  ma  yiş et  dir  mə  yə ça  ğı  rıl  sın. 

3. Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki konst  ruk  tiv və sağ  lam qüv

 və  lə  rə mü  ra  ciət edil  sin ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin nü  fu  zu
 na xə  ləl gə  ti  rən fəaliy  yə  tin qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da səy  lə  ri
 ni ar  tır  sın  lar. 

4. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı əra  zi  lə  ri  nin Er  mə  nis  tan tə 
rə  fin  dən iş  ğa  lı  na si  ya  si dəs  tək məq  sə  di ilə Azər  bay  ca  nı 
daim hə  dəf  də sax  la  ma  ğa ça  lı  şan müx  tə  lif lob  bi  çi qrup  laş
 ma  la  rın Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki po  zu  cu fəaliy  yə  ti qə  tiy 
yət  lə pis  lə  nil  sin və bu fəaliy  yə  tə son qo  yul  ma  sı tə  ləb 
edil  sin.

5. Azər  bay  ca  na qar  şı lob  bi  çi  lik fəaliy  yə  ti  nin ma  liy  yə  ləş
 di  ril  mə  si çər  çi  və  sin  də yol ve  ril  miş qa  nun və ma  liy  yə po 
zun  tu  la  rı  nın, kor  rup  si  ya hal  la  rı  nın, Av  ro  pa Par  la  men  ti 
rəh  bər  li  yi  nin lob  bi  çi  lik fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  lə  ri ba  rə  də it  ti 
ham  la  rın araş  dı  rıl  ma  sı  na ça  ğı  rıl  sın. 

6. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin mü  va  fiq qu  rum  la  rı  na mü  ra  ciət 
edil  sin ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Səd  ri M.Şults ilə post  so 
vet döv  lət  lə  ri  nin bə  zi rəh  bər şəxs  lə  ri ara  sın  da bir  gə kor 
rup  si  ya əməl  lə  ri, qa  nun po  zun  tu  la  rı ba  rə  də mət  buat  da 
ya  yıl  mış xə  bər  lə  ri araş  dır  sın və onun qey  riqa  nu  ni fəaliy 
yə  ti  nə qiy  mət ver  sin  lər. 

7. Av  ro  pa Par  la  men  ti Azər  bay  ca  nın zən  gin to  le  rant  lıq 
təc  rü  bə  si  ni nə  zə  rə al  maq  la, Av  ro  pa  da is  la  mo  fo  bi  ya və kse 
no  fo  bi  ya prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə diq  qət ye  tir  mə  yə ça  ğı  rıl  sın. 

8. Av  ro  pa Par  la  men  tin  dən tə  ləb edil  sin ki, konk  ret ci  na
 yət əməl  lə  ri  ni si  ya  si  ləş  dir  mək  lə Azər  bay  ca  nın məh  kə  mə 
sis  te  mi  nə təz  yiq gös  tər  mək cəhd  lə  ri  nə son qoy  sun.

9. Hə  lə ke  çi  ril  mə  miş par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin qə  rəz  li ça  ğı
 rış  lar ilə şüb  hə al  tı  na alın  ma  sı cəhd  lə  ri qə  tiy  yət  lə pis  lə  nil 
sin və bun  la  ra son qo  yul  ma  sı tə  ləb edil  sin.

10. Av  ro  nest Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın Ni  zam  na  mə  si
 nə uy  ğun ola  raq, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
bu təş  ki  lat  da üzv  lü  yü  nə xi  tam ve  ril  mə  si ba  rə  də pro  se  dur 
qay  da  la  rı  nın ic  ra  sı  na baş  la  nıl  sın və pro  se  dur döv  rün  də 
Mil  li Məc  li  sin nü  ma  yən  də he  yə  ti Av  ro  nest Par  la  ment As 
samb  le  ya  sı  nın təd  bir  lə  ri  nə qa  tıl  ma  sın. 

11. Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lı  ğı 
Ko  mi  tə  si  nin möv  cud for  mat  da fəaliy  yə  tin  də iş  ti  ra  ka son 
qo  yul  sun. 

12. Azər  bay  can Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə töv  si  yə edil  sin ki, 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın “Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ra  mın  da iş  ti  ra 
kın məq  sə  dəuy  ğun  lu  ğu mə  sə  lə  si  nə ye  ni  dən bax  sın. 

13. Azər  bay  can Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə töv  si  yə edil  sin ki, 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın rəs  mi şəxs  lə  ri ba  rə  sin  də hər 
han  sı sank  si  ya  la  rın tət  biq edi  lə  cə  yi təq  dir  də qa  tı an  tiazər 
bay  can möv  qe  yi nü  ma  yiş et  di  rən Av  ro  pa Par  la  men  ti üzv  lə
 ri  nin və Av  ro  pa İt  ti  fa  qı qu  rum  la  rı rəs  mi  lə  ri  nin Azər  bay  ca  na 
gi  ri  şi  nin qa  da  ğan edil  mə  si mə  sə  lə  si  ni nə  zər  dən ke  çir  sin. 
AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininSədri
O.Əsədov
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Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Azər  bay  ca  na dair 2015ci il sent 
yab  rın 10da qə  bul et  di  yi 2915/2840 (RSP) say  lı qət  na  mə bu 
par  la  ment təş  ki  la  tın  da öl  kə  mi  zə qar  şı sis  tem  li və da  vam  lı 
şə  kil  də apa  rı  lan qə  rəz  li qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı  nın son 
də  rə  cə təh  qi  ra  miz xa  rak  ter al  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Bu də  fə in  san 
hü  quq  la  rı bə  ha  nə  si al  tın  da Azər  bay  can  da xalq tə  rə  fin  dən 
dəs  tək  lə  nən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə şər və böh  tan atıl  mış, öl  kə
 miz  lə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı və onun üz  vü olan döv  lət  lər ara  sın  da 
in  ki  şaf edən tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  ni sar  sıt  ma  ğa, Azər 
bay  ca  nın bey  nəl  xalq nü  fu  zu  na xə  ləl gə  ti  rə  rək, onu dün  ya 
ya in  teq  ra  si  ya pro  se  sin  dən təc  rid et  mə  yə uğur  suz cəhd 
gös  tə  ril  miş  dir. 

Qeyd edil  mə  li  dir ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti ötən ilin iyul 
ayın  da ye  ni tər  kib  də fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı gün  dən bu qu 
ru  mun rəh  bər  li  yi  nin möv  qe  yi üzün  dən onun  la Azər  bay 
can ara  sın  da heç bir rəs  mi dialoq baş tut  ma  mış, qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  miş  dir. Nə qə  dər qə  ri  bə ol  sa da, 
Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin rəh  bər  li  yi tə  rə  fin  dən de  pu  tat  la  rın 
Azər  bay  ca  na rəs  mi və qey  rirəs  mi sə  fər  lə  ri  nə qa  da  ğa qo 
yul  muş  dur. Be  lə  lik  lə, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də müəy  yən 
qüv  və  lər par  la  ment  lə  ra  ra  sı dialo  qu Azər  bay  ca  na qar  şı 
yö  nə  lən təh  qi  ra  miz mo  no  loq  la əvəz et  mək üçün ar  dı  cıl 
ad  dım  lar at  mış  lar. 

Bu da vur  ğu  lan  ma  lı  dır ki, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
Azər  bay  ca  na əda  lət  li mü  na  si  bət bəs  lə  yən de  pu  tat  la  rın 
təm  sil et  dik  lə  ri sağ  lam qüv  və  lər də möv  cud  dur. Təəs  süf 
ki, çox vaxt on  la  rın sə  si eşi  dil  mir. Azər  bay  ca  na qar  şı qə 
rəz  li qət  na  mə  nin mü  za  ki  rə olun  du  ğu ic  las da is  tis  na təş 
kil et  mə  miş, kor  rup  si  ya  ya qur  şan  mış lob  bi  çi par  la  ment 
qrup  laş  ma  la  rı öz çir  kin niy  yət  lə  ri  nə nail ola bil  miş  lər. Bu 
nun əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri odur ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti 
nin rəh  bər  lə  ri, ilk növ  bə  də qu  ru  mun Səd  ri M.Şults hə  min 
ələ  ba  xan qrup  laş  ma  la  rın fəaliy  yə  ti  nə göz yu  mur, bəl  kə 
öz  lə  ri də bu fəaliy  yət  də iş  ti  rak edir və bu qrup  laş  ma  la  rı 
hi  ma  yə edir  lər. 

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin ic  la  sı bir çox de  pu  tat  la  rın to  le 
rant  lıq sə  viy  yə  si  ni də üzə çı  xar  mış, bu qu  rum  da Azər  bay 
ca  nın dün  yə  vi döv  lət ki  mi nü  fu  zu  na qıs  qanc  lıq  la ya  na  şıl 
dı  ğı  nı nü  ma  yiş et  dir  miş  dir. Ta  ma  mi  lə mən  tiq  li  dir ki, ha 
zır  da Av  ro  pa İt  ti  fa  qı əra  zi  sin  də da  vam edən miq  ra  si  ya 
böh  ra  nı za  ma  nı irq  çi  lik və kse  no  fo  bi  ya me  yil  lə  ri  nin mi  sil 
siz həd  də çat  ma  sı it  ti  fa  qın öz üzə  ri  nə gö  tür  dü  yü bey  nəl 

xalq öh  də  lik  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mə  si  nin qar  şı  sı  nı alır. Bun  dan 
əla  və, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın üz  vü olan bə  zi öl  kə  lə  rin yal  nız 
xris  tian qaç  qın  la  ra sı  ğı  na  caq ver  mək is  tə  yi Av  ro  pa İt  ti  fa  qı 
mə  ka  nın  da möv  cud olan if  rat sağ  çı ra  di  kal və is  la  mo  fob 
si  ya  si xət  tin dəs  tək  lən  mə  si, nə  ti  cə eti  ba  rı ilə ay  rıseç  ki  lik 
sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sı üçün şə  rait ya  ra  dır. Bu  na bən  zər 
me  yil  lə  rin Av  ro  pa Par  la  men  ti ki  mi bey  nəl  xalq qu  ru  ma yol 
tap  ma  sı isə yal  nız təəs  süf do  ğu  rur. Be  lə bir şə  rait  də dün  ya
 ya to  le  rant  lıq nü  mu  nə  si gös  tə  rən, mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
dialo  qun in  ki  şa  fın  da qa  baq  cıl döv  lə  tə çev  ri  lən Azər  bay  ca 
nın dəs  tək  lən  mə  si əvə  zi  nə, ona qar  şı qə  rəz  li qət  na  mə  lə  rin 
qə  bul edil  mə  si Av  ro  pa mə  ka  nın  da irq  çi  li  yin və kse  no  fo  bi 
ya  nın təq  dir olun  ma  sı, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə əmək  daş  lı  ğa me 
yil edən ənə  nə  vi is  lam döv  lət  lə  ri  nə qar  şı təx  ri  bat ki  mi 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir. 

Bu  nun  la bir  lik  də, Av  ro  pa Par  la  men  ti “Şərq tə  rəf  daş  lı 
ğı” proq  ra  mı  nın iş  ti  rak  çı  sı olan di  gər öl  kə  lər  də in  san hü 
quq  la  rı  nın po  zul  ma  sı hal  la  rı  na göz yu  ma  raq, yal  nız özü 
nə mə  lum olan sə  bəb  lə  rə gö  rə bu cür prob  lem  lə  ri məhz 
Azər  bay  can  da ax  tar  maq  la məş  ğul olur. Qeyd et  mək ye  ri
 nə dü  şər ki, bü  tün bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nı və prin
 sip  lə  ri  ni po  za  raq, Azər  bay  can əra  zi  si  nin 20 faizi  ni iş  ğal 
et  miş, 1 mil  yon azər  bay  can  lı  nı qaç  qı  na və məc  bu  ri köç 
kü  nə çe  vir  miş Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı  nın böl  gə  də in  san 
hü  quq  la  rı  nın və azad  lıq  la  rı  nın küt  lə  vi po  zun  tu  la  rı  na sə 
bəb ol  ma  sı mə  sə  lə  si bu gü  nə  dək Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
bir də  fə də mü  za  ki  rə edil  mə  miş  dir. İn  san hü  quq  la  rı  nı ali 
də  yər ki  mi elan edən Av  ro  pa Par  la  men  ti Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
prob  le  mi  nin in  san hü  quq  la  rı və hu  ma  ni  tar as  pekt  lə  ri  nə 
nə  zər sal  ma  ğı nə  dən  sə la  zım bil  mə  miş  dir. Di  gər tə  rəf  dən, 
Av  ro  pa Par  la  men  ti öz sə  nəd  lə  rin  də Av  ro  pa İn  san Hü  quq
 la  rı Məh  kə  mə  si  nin qə  rar  la  rı  na is  ti  nad et  sə də, bu məh  kə
 mə  nin Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na si  lah  lı tə  ca  vü  zü nə  ti  cə
 sin  də zə  rər çək  miş Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın hü  quq  la 
rı  nın bər  pa  sı  na ça  ğı  ran “Çı  ra  qov və di  gər  lə  ri Er  mə  nis  ta 
na qar  şı” işi ilə bağ  lı 2015ci il 16 iyun ta  rix  li qə  ra  rı  na 
eti  na  sız  lıq gös  tər  miş  dir. 

Heç kə  sə sü  but et  mə  yə eh  ti  yac yox  dur ki, Azər  bay  can 
da in  san hü  quq  la  rı  nın və əsas azad  lıq  la  rın tə  min olun  ma  sı 
üçün xey  li iş gö  rül  müş  dür və bu iş in  di də da  vam et  mək 
də  dir. Öl  kə  də pe  şə fəaliy  yə  ti  nə gö  rə həbs edil  miş hü  quq 
mü  da  fiəçi  si və ya jur  na  list yox  dur. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
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qət  na  mə  sin  də bir sı  ra şəxs  lə  rin azad  lı  ğa bu  ra  xıl  ma  sı ilə 
bağ  lı irə  li sü  rü  lən tə  ləb  lər heç bir hü  qu  qi və si  ya  si əsa  sa 
ma  lik ol  ma  yıb, Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil məh  kə  mə sis  te  mi 
nə mü  da  xi  lə cəh  di ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir. 

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin qət  na  mə  sin  də 2015ci il no  yab  rın 
1də Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  nə mü 
şa  hi  də mis  si  ya  la  rı  nın gön  də  ril  mə  mə  si ba  rə  də Av  ro  pa İt  ti 
fa  qı  nın Xa  ri  ci Fəaliy  yət İda  rə  si  nə və üzv öl  kə  lə  rə ça  ğı  rış  la
 ra da yer ve  ril  miş  dir. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın üz  vü olan döv  lət 
lə  rin əra  zi  sin  də se  çi  ci  lə  rin yal  nız 42 faizi  nin səs  lə  ri ilə for 
ma  laş  mış Av  ro  pa Par  la  men  tin  dən bu cür ça  ğı  rış  la  rın edil 
mə  si təəc  cüb do  ğu  rur. Təəs  süf ki, ATƏTin De  mok  ra  tik 
Tə  si  sat  lar və İn  san Hü  quq  la  rı Bü  ro  su bu ça  ğı  rı  şa ca  vab ve 
rən ilk təş  ki  lat ol  muş  dur. Məq  səd Azər  bay  can  da ke  çi  ri  lə 
cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin le  gi  tim  li  yi  ni qa  baq  ca  dan şüb  hə 
al  tı  na al  maq  dır. 

Hər kəs əmin ola bi  lər ki, seç  ki  lə  rin de  mok  ra  tik və şəf  faf 
ke  çi  ril  mə  si  nə nail ol  maq üçün Azər  bay  can döv  lə  ti tə  rə  fin 
dən bü  tün şə  rait tə  min edil  miş  dir və la  zı  mi təd  bir  lər bun 
dan son  ra da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək  dir. Hər han  sı bey  nəl  xalq 
qu  ru  mun seç  ki  lə  ri mü  şa  hi  də et  mək  dən im  ti  na et  mə  si azad 
və əda  lət  li seç  ki  lə  ri şüb  hə al  tı  na ala bil  məz. Azər  bay  can  da 
su  ve  ren  li  yin da  şı  yı  cı  sı Azər  bay  can xal  qı  dır və seç  ki  lə  rin 
le  gi  tim  li  yi ba  rə  də qə  ra  rı da o ve  rə  cək  dir. 

Təəs  süf ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin öl  kə  mi  zə mü  na  si  bə  ti 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə Azər  bay  can ara  sın  da əmək  daş  lı  ğı da 
cid  di təh  lü  kə al  tı  na al  mış  dır. Be  lə ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 
in  di  yə  dək qə  bul et  di  yi qə  rəz  li qət  na  mə  lər nə  ti  cə  sin  də Av 
ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can As  so  siasi  ya Sa  zi  şi üz  rə da  nı  şıq  la 
ra son qo  yul  muş  dur. 

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si bir da  ha Av 
ro  pa Par  la  men  ti üzv  lə  ri  nin nə  zə  ri  nə çat  dı  rır ki, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı de  mok  ra  ti  ya  nın şək  siz üs  tün  lük  lə  ri  ni 
ger  çək  ləş  di  rə  rək, in  san hü  quq  la  rı  na və azad  lıq  la  rı  na hör 
mə  tə əsas  la  nan de  mok  ra  tik, hü  qu  qi, dün  yə  vi döv  lət qu  ru 
cu  lu  ğu yo  lun  dan heç vaxt çə  kil  mə  yə  cək  dir, bu sa  hə  də 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar ilə əmək  daş  lı  ğın hü  quq bə  ra  bər  li  yi, 
qar  şı  lıq  lı hör  mət əsa  sın  da və konst  ruk  tiv məc  ra  da in  ki  şaf 
et  di  ril  mə  si üçün Azər  bay  can xal  qı  nın və rəh  bər  li  yi  nin 
möh  kəm si  ya  si ira  də  si möv  cud  dur. 

Yu  xa  rı  da şərh edi  lən  lə  ri nə  zə  rə ala  raq, Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si qə  ra  ra alır: 

1. Av  ro  pa Par  la  men  tin  dən tə  ləb edil  sin ki, Av  ro  pa İt  ti  fa
 qıAzər  bay  can mü  na  si  bət  lə  ri  nə qar  şı po  zu  cu fəaliy  yə  ti  nə 
son qoy  sun, Azər  bay  ca  na qar  şı fəaliy  yət üçün qon  dar  ma 
it  ti  ham  la  ra is  ti  nad edən müx  tə  lif qüv  və  lə  rin tə  si  ri al  tın  da 
öl  kə  miz ba  rə  sin  də qə  rəz  li qət  na  mə  lə  rin qə  bu  lu prak  ti  ka 
sın  dan əl çək  sin.

2. Av  ro  pa Par  la  men  ti Azər  bay  ca  na mü  na  si  bət  də konst 
ruk  tiv möv  qe tut  ma  ğa və bu ya  naş  ma  nı real ad  dım  lar  la 
nü  ma  yiş et  dir  mə  yə ça  ğı  rıl  sın. 

3. Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki konst  ruk  tiv və sağ  lam qüv

 və  lə  rə mü  ra  ciət edil  sin ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin nü  fu  zu
 na xə  ləl gə  ti  rən fəaliy  yə  tin qar  şı  sı  nın alın  ma  sın  da səy  lə  ri
 ni ar  tır  sın  lar. 

4. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı əra  zi  lə  ri  nin Er  mə  nis  tan tə 
rə  fin  dən iş  ğa  lı  na si  ya  si dəs  tək məq  sə  di ilə Azər  bay  ca  nı 
daim hə  dəf  də sax  la  ma  ğa ça  lı  şan müx  tə  lif lob  bi  çi qrup  laş
 ma  la  rın Av  ro  pa Par  la  men  tin  də  ki po  zu  cu fəaliy  yə  ti qə  tiy 
yət  lə pis  lə  nil  sin və bu fəaliy  yə  tə son qo  yul  ma  sı tə  ləb 
edil  sin.

5. Azər  bay  ca  na qar  şı lob  bi  çi  lik fəaliy  yə  ti  nin ma  liy  yə  ləş
 di  ril  mə  si çər  çi  və  sin  də yol ve  ril  miş qa  nun və ma  liy  yə po 
zun  tu  la  rı  nın, kor  rup  si  ya hal  la  rı  nın, Av  ro  pa Par  la  men  ti 
rəh  bər  li  yi  nin lob  bi  çi  lik fəaliy  yə  ti ilə əla  qə  lə  ri ba  rə  də it  ti 
ham  la  rın araş  dı  rıl  ma  sı  na ça  ğı  rıl  sın. 

6. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin mü  va  fiq qu  rum  la  rı  na mü  ra  ciət 
edil  sin ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Səd  ri M.Şults ilə post  so 
vet döv  lət  lə  ri  nin bə  zi rəh  bər şəxs  lə  ri ara  sın  da bir  gə kor 
rup  si  ya əməl  lə  ri, qa  nun po  zun  tu  la  rı ba  rə  də mət  buat  da 
ya  yıl  mış xə  bər  lə  ri araş  dır  sın və onun qey  riqa  nu  ni fəaliy 
yə  ti  nə qiy  mət ver  sin  lər. 

7. Av  ro  pa Par  la  men  ti Azər  bay  ca  nın zən  gin to  le  rant  lıq 
təc  rü  bə  si  ni nə  zə  rə al  maq  la, Av  ro  pa  da is  la  mo  fo  bi  ya və kse 
no  fo  bi  ya prob  lem  lə  ri  nin həl  li  nə diq  qət ye  tir  mə  yə ça  ğı  rıl  sın. 

8. Av  ro  pa Par  la  men  tin  dən tə  ləb edil  sin ki, konk  ret ci  na
 yət əməl  lə  ri  ni si  ya  si  ləş  dir  mək  lə Azər  bay  ca  nın məh  kə  mə 
sis  te  mi  nə təz  yiq gös  tər  mək cəhd  lə  ri  nə son qoy  sun.

9. Hə  lə ke  çi  ril  mə  miş par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin qə  rəz  li ça  ğı
 rış  lar ilə şüb  hə al  tı  na alın  ma  sı cəhd  lə  ri qə  tiy  yət  lə pis  lə  nil 
sin və bun  la  ra son qo  yul  ma  sı tə  ləb edil  sin.

10. Av  ro  nest Par  la  ment As  samb  le  ya  sı  nın Ni  zam  na  mə  si
 nə uy  ğun ola  raq, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin 
bu təş  ki  lat  da üzv  lü  yü  nə xi  tam ve  ril  mə  si ba  rə  də pro  se  dur 
qay  da  la  rı  nın ic  ra  sı  na baş  la  nıl  sın və pro  se  dur döv  rün  də 
Mil  li Məc  li  sin nü  ma  yən  də he  yə  ti Av  ro  nest Par  la  ment As 
samb  le  ya  sı  nın təd  bir  lə  ri  nə qa  tıl  ma  sın. 

11. Av  ro  pa İt  ti  fa  qıAzər  bay  can Par  la  ment Əmək  daş  lı  ğı 
Ko  mi  tə  si  nin möv  cud for  mat  da fəaliy  yə  tin  də iş  ti  ra  ka son 
qo  yul  sun. 

12. Azər  bay  can Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə töv  si  yə edil  sin ki, 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın “Şərq tə  rəf  daş  lı  ğı” proq  ra  mın  da iş  ti  ra 
kın məq  sə  dəuy  ğun  lu  ğu mə  sə  lə  si  nə ye  ni  dən bax  sın. 

13. Azər  bay  can Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nə töv  si  yə edil  sin ki, 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın rəs  mi şəxs  lə  ri ba  rə  sin  də hər 
han  sı sank  si  ya  la  rın tət  biq edi  lə  cə  yi təq  dir  də qa  tı an  tiazər 
bay  can möv  qe  yi nü  ma  yiş et  di  rən Av  ro  pa Par  la  men  ti üzv  lə
 ri  nin və Av  ro  pa İt  ti  fa  qı qu  rum  la  rı rəs  mi  lə  ri  nin Azər  bay  ca  na 
gi  ri  şi  nin qa  da  ğan edil  mə  si mə  sə  lə  si  ni nə  zər  dən ke  çir  sin. 
AzərbaycanRespublikası
MilliMəclisininSədri
O.Əsədov

Bakışəhəri,14sentyabr2015-ciil
№1304-IVQR

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin Azər  bay  ca  na dair 2015ci il sent 
yab  rın 10da qə  bul et  di  yi 2915/2840 (RSP) say  lı qət  na  mə bu 
par  la  ment təş  ki  la  tın  da öl  kə  mi  zə qar  şı sis  tem  li və da  vam  lı 
şə  kil  də apa  rı  lan qə  rəz  li qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya  sı  nın son 
də  rə  cə təh  qi  ra  miz xa  rak  ter al  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Bu də  fə in  san 
hü  quq  la  rı bə  ha  nə  si al  tın  da Azər  bay  can  da xalq tə  rə  fin  dən 
dəs  tək  lə  nən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə şər və böh  tan atıl  mış, öl  kə
 miz  lə Av  ro  pa İt  ti  fa  qı və onun üz  vü olan döv  lət  lər ara  sın  da 
in  ki  şaf edən tə  rəf  daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri  ni sar  sıt  ma  ğa, Azər 
bay  ca  nın bey  nəl  xalq nü  fu  zu  na xə  ləl gə  ti  rə  rək, onu dün  ya 
ya in  teq  ra  si  ya pro  se  sin  dən təc  rid et  mə  yə uğur  suz cəhd 
gös  tə  ril  miş  dir. 

Qeyd edil  mə  li  dir ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti ötən ilin iyul 
ayın  da ye  ni tər  kib  də fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı gün  dən bu qu 
ru  mun rəh  bər  li  yi  nin möv  qe  yi üzün  dən onun  la Azər  bay 
can ara  sın  da heç bir rəs  mi dialoq baş tut  ma  mış, qar  şı  lıq  lı 
sə  fər  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  miş  dir. Nə qə  dər qə  ri  bə ol  sa da, 
Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin rəh  bər  li  yi tə  rə  fin  dən de  pu  tat  la  rın 
Azər  bay  ca  na rəs  mi və qey  rirəs  mi sə  fər  lə  ri  nə qa  da  ğa qo 
yul  muş  dur. Be  lə  lik  lə, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də müəy  yən 
qüv  və  lər par  la  ment  lə  ra  ra  sı dialo  qu Azər  bay  ca  na qar  şı 
yö  nə  lən təh  qi  ra  miz mo  no  loq  la əvəz et  mək üçün ar  dı  cıl 
ad  dım  lar at  mış  lar. 

Bu da vur  ğu  lan  ma  lı  dır ki, Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
Azər  bay  ca  na əda  lət  li mü  na  si  bət bəs  lə  yən de  pu  tat  la  rın 
təm  sil et  dik  lə  ri sağ  lam qüv  və  lər də möv  cud  dur. Təəs  süf 
ki, çox vaxt on  la  rın sə  si eşi  dil  mir. Azər  bay  ca  na qar  şı qə 
rəz  li qət  na  mə  nin mü  za  ki  rə olun  du  ğu ic  las da is  tis  na təş 
kil et  mə  miş, kor  rup  si  ya  ya qur  şan  mış lob  bi  çi par  la  ment 
qrup  laş  ma  la  rı öz çir  kin niy  yət  lə  ri  nə nail ola bil  miş  lər. Bu 
nun əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri odur ki, Av  ro  pa Par  la  men  ti 
nin rəh  bər  lə  ri, ilk növ  bə  də qu  ru  mun Səd  ri M.Şults hə  min 
ələ  ba  xan qrup  laş  ma  la  rın fəaliy  yə  ti  nə göz yu  mur, bəl  kə 
öz  lə  ri də bu fəaliy  yət  də iş  ti  rak edir və bu qrup  laş  ma  la  rı 
hi  ma  yə edir  lər. 

Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin ic  la  sı bir çox de  pu  tat  la  rın to  le 
rant  lıq sə  viy  yə  si  ni də üzə çı  xar  mış, bu qu  rum  da Azər  bay 
ca  nın dün  yə  vi döv  lət ki  mi nü  fu  zu  na qıs  qanc  lıq  la ya  na  şıl 
dı  ğı  nı nü  ma  yiş et  dir  miş  dir. Ta  ma  mi  lə mən  tiq  li  dir ki, ha 
zır  da Av  ro  pa İt  ti  fa  qı əra  zi  sin  də da  vam edən miq  ra  si  ya 
böh  ra  nı za  ma  nı irq  çi  lik və kse  no  fo  bi  ya me  yil  lə  ri  nin mi  sil 
siz həd  də çat  ma  sı it  ti  fa  qın öz üzə  ri  nə gö  tür  dü  yü bey  nəl 

xalq öh  də  lik  lə  ri ye  ri  nə ye  tir  mə  si  nin qar  şı  sı  nı alır. Bun  dan 
əla  və, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın üz  vü olan bə  zi öl  kə  lə  rin yal  nız 
xris  tian qaç  qın  la  ra sı  ğı  na  caq ver  mək is  tə  yi Av  ro  pa İt  ti  fa  qı 
mə  ka  nın  da möv  cud olan if  rat sağ  çı ra  di  kal və is  la  mo  fob 
si  ya  si xət  tin dəs  tək  lən  mə  si, nə  ti  cə eti  ba  rı ilə ay  rıseç  ki  lik 
sis  te  mi  nin for  ma  laş  ma  sı üçün şə  rait ya  ra  dır. Bu  na bən  zər 
me  yil  lə  rin Av  ro  pa Par  la  men  ti ki  mi bey  nəl  xalq qu  ru  ma yol 
tap  ma  sı isə yal  nız təəs  süf do  ğu  rur. Be  lə bir şə  rait  də dün  ya
 ya to  le  rant  lıq nü  mu  nə  si gös  tə  rən, mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
dialo  qun in  ki  şa  fın  da qa  baq  cıl döv  lə  tə çev  ri  lən Azər  bay  ca 
nın dəs  tək  lən  mə  si əvə  zi  nə, ona qar  şı qə  rəz  li qət  na  mə  lə  rin 
qə  bul edil  mə  si Av  ro  pa mə  ka  nın  da irq  çi  li  yin və kse  no  fo  bi 
ya  nın təq  dir olun  ma  sı, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə əmək  daş  lı  ğa me 
yil edən ənə  nə  vi is  lam döv  lət  lə  ri  nə qar  şı təx  ri  bat ki  mi 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  li  dir. 

Bu  nun  la bir  lik  də, Av  ro  pa Par  la  men  ti “Şərq tə  rəf  daş  lı 
ğı” proq  ra  mı  nın iş  ti  rak  çı  sı olan di  gər öl  kə  lər  də in  san hü 
quq  la  rı  nın po  zul  ma  sı hal  la  rı  na göz yu  ma  raq, yal  nız özü 
nə mə  lum olan sə  bəb  lə  rə gö  rə bu cür prob  lem  lə  ri məhz 
Azər  bay  can  da ax  tar  maq  la məş  ğul olur. Qeyd et  mək ye  ri
 nə dü  şər ki, bü  tün bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı  nı və prin
 sip  lə  ri  ni po  za  raq, Azər  bay  can əra  zi  si  nin 20 faizi  ni iş  ğal 
et  miş, 1 mil  yon azər  bay  can  lı  nı qaç  qı  na və məc  bu  ri köç 
kü  nə çe  vir  miş Er  mə  nis  tan Res  pub  li  ka  sı  nın böl  gə  də in  san 
hü  quq  la  rı  nın və azad  lıq  la  rı  nın küt  lə  vi po  zun  tu  la  rı  na sə 
bəb ol  ma  sı mə  sə  lə  si bu gü  nə  dək Av  ro  pa Par  la  men  tin  də 
bir də  fə də mü  za  ki  rə edil  mə  miş  dir. İn  san hü  quq  la  rı  nı ali 
də  yər ki  mi elan edən Av  ro  pa Par  la  men  ti Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
prob  le  mi  nin in  san hü  quq  la  rı və hu  ma  ni  tar as  pekt  lə  ri  nə 
nə  zər sal  ma  ğı nə  dən  sə la  zım bil  mə  miş  dir. Di  gər tə  rəf  dən, 
Av  ro  pa Par  la  men  ti öz sə  nəd  lə  rin  də Av  ro  pa İn  san Hü  quq
 la  rı Məh  kə  mə  si  nin qə  rar  la  rı  na is  ti  nad et  sə də, bu məh  kə
 mə  nin Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na si  lah  lı tə  ca  vü  zü nə  ti  cə
 sin  də zə  rər çək  miş Azər  bay  can və  tən  daş  la  rı  nın hü  quq  la 
rı  nın bər  pa  sı  na ça  ğı  ran “Çı  ra  qov və di  gər  lə  ri Er  mə  nis  ta 
na qar  şı” işi ilə bağ  lı 2015ci il 16 iyun ta  rix  li qə  ra  rı  na 
eti  na  sız  lıq gös  tər  miş  dir. 

Heç kə  sə sü  but et  mə  yə eh  ti  yac yox  dur ki, Azər  bay  can 
da in  san hü  quq  la  rı  nın və əsas azad  lıq  la  rın tə  min olun  ma  sı 
üçün xey  li iş gö  rül  müş  dür və bu iş in  di də da  vam et  mək 
də  dir. Öl  kə  də pe  şə fəaliy  yə  ti  nə gö  rə həbs edil  miş hü  quq 
mü  da  fiəçi  si və ya jur  na  list yox  dur. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin 

AvropaParlamentinin2015-ciil10sentyabrtarixliqətnaməsiiləəlaqədar
AZƏRBAYCANRESPUBLİKASIMİLLİMƏCLİSİNİN
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par  la  men  tin ro  lu və di  gər möv  zu 
lar  da fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Oq  tay Əsə  dov konf  rans  da çı  xış 
et  di. O, öl  kə  mi  zin döv  lət müs  tə  qil  li
 yi bər  pa edi  lən  dən ke  çən dövr ər 
zin  də Azər  bay  can  da qa  za  nıl  mış 
uğur  lar və de  mok  ra  tik in  ki  şaf prin 
sip  lə  ri ba  rə  də söh  bət aç  dı. Sədr 
konf  ran  sın təş  ki  lat  çı  la  rı  nın bu tə 
şəb  bü  sü  nü yük  sək qiy  mət  lən  di  rə 
rək vur  ğu  la  dı ki, be  lə təd  bir  lər bü 
tün dün  ya  da sül  hün və da  vam  lı in 
ki  şa  fın tə  min edil  mə  si işin  də par  la 
ment  lə  rin əmək  daş  lı  ğı üçün şə  rait 
ya  ra  dır. Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri qeyd 
et  di ki, IV Ümum  dün  ya Konf  ran  sı 
nın bə  yan  na  mə la  yi  hə  sin  də par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın prob 
lem  lə  ri və və  zi  fə  lə  ri, o cüm  lə  dən 
mü  ha  ri  bə  lə  rin və mü  na  qi  şə  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı  na yö  nəl  miş səy 
lər; ter  ro  riz  mə, mü  tə  şək  kil ci  na  yət 
kar  lı  ğa, in  san al  ve  ri  nə, nar  ko  tik 
mad  də  lər al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə; 
ha  be  lə gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin yax  şı 

laş  dı  rıl  ma  sı və yox  sul  lu  ğun ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  lə  ri gös  tə  ri  lir. 
Bu  nun  la bə  ra  bər Oq  tay Əsə  dov 
təəs  süf  lə bil  dir  di ki, tə  ca  vüz  kar et 

nik se  pa  ra  tizm prob  le  mi bə  yan  na 
mə  yə da  xil edil  mə  yib. O qeyd et  di 
ki, tə  ca  vüz  kar et  nik se  pa  ra  tizm tək
 cə ay  rıay  rı re  gion  lar üçün de  yil, 

SƏFƏR

ParlamentSədrlərinin
IVÜmumdünyaKonfransında

Bu il av  qus  tun 31dən sent  yab  rın 
2dək NyuYork  da BMTnin mən  zil 
qə  rar  ga  hın  da Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin 
IV Ümum  dün  ya Konf  ran  sı öz işi  nə 
baş  la  dı.

Konf  rans Bey  nəl  xalq Par  la  ment 
lər Bir  li  yi tə  rə  fin  dən təş  kil edi  lir və 
hər beş il  dən bir ke  çi  ri  lir. Buil  ki 
konf  rans  da 140 öl  kə  ni təm  sil edən 
138 par  la  ment spi  ke  ri və 39 spi  ker 
müavi  ni iş  ti  rak et  di. Azər  bay  can 
konf  rans  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq 
tay Əsə  do  vun baş  çı  lıq et  di  yi par  la 

ment nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə təm  sil 
olun  du.

Təd  bi  rin açı  lı  şın  da çı  xış edən 
BMTnin baş ka  ti  bi Pan Gi Mun 
BMTnin sülh  ya  rat  ma fəaliy  yə  ti, 
müasir döv  rün ça  ğı  rış  la  rı və və  zi  fə
 lə  ri ba  rə  də da  nı  şa  raq par  la  ment 
üzv  lə  ri  ni hər bir in  san üçün təh  lü 
kə  siz gə  lə  cə  yin, bə  ra  bər  hü  quq  lu cə 
miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı na  mi  nə da  ha 
bö  yük əzm  lə ça  lış  ma  ğa ça  ğır  dı. Da 
vam  lı in  ki  şa  fı tə  min edən proq  ram 
dan da  nı  şan Bey  nəl  xalq Par  la  ment 

lər Bir  li  yi  nin pre  zi  den  ti Sa  ber Çoud
 hu  ri isə qeyd et  di ki, 2030cu ilə qə 
dər dün  ya  da yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə 
si  ni kəs  kin azalt  maq nə  zər  də tu  tu 
lub.

Təd  bir  də par  la  ment sədr  lə  ri  nin 
keç  miş konf  rans  la  rı  nın əsas töv  si 
yə  lə  ri  nin tət  bi  qi və bey  nəl  xalq 
əmək  daş  lıq  da par  la  ment me  ya  rı  nın 
art  ma  sı, qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rın 
işin  də gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin təş  vi  qi, 
ye  ni da  vam  lı in  ki  şaf hə  dəf  lə  ri  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da və tət  bi  qin  də 



Sentyabr	-	Oktyabr		2015				1110					Milli	Məclis

par  la  men  tin ro  lu və di  gər möv  zu 
lar  da fi  kir mü  ba  di  lə  si apa  rıl  dı.

Oq  tay Əsə  dov konf  rans  da çı  xış 
et  di. O, öl  kə  mi  zin döv  lət müs  tə  qil  li
 yi bər  pa edi  lən  dən ke  çən dövr ər 
zin  də Azər  bay  can  da qa  za  nıl  mış 
uğur  lar və de  mok  ra  tik in  ki  şaf prin 
sip  lə  ri ba  rə  də söh  bət aç  dı. Sədr 
konf  ran  sın təş  ki  lat  çı  la  rı  nın bu tə 
şəb  bü  sü  nü yük  sək qiy  mət  lən  di  rə 
rək vur  ğu  la  dı ki, be  lə təd  bir  lər bü 
tün dün  ya  da sül  hün və da  vam  lı in 
ki  şa  fın tə  min edil  mə  si işin  də par  la 
ment  lə  rin əmək  daş  lı  ğı üçün şə  rait 
ya  ra  dır. Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri qeyd 
et  di ki, IV Ümum  dün  ya Konf  ran  sı 
nın bə  yan  na  mə la  yi  hə  sin  də par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın prob 
lem  lə  ri və və  zi  fə  lə  ri, o cüm  lə  dən 
mü  ha  ri  bə  lə  rin və mü  na  qi  şə  lə  rin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı  na yö  nəl  miş səy 
lər; ter  ro  riz  mə, mü  tə  şək  kil ci  na  yət 
kar  lı  ğa, in  san al  ve  ri  nə, nar  ko  tik 
mad  də  lər al  ve  ri  nə qar  şı mü  ba  ri  zə; 
ha  be  lə gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin yax  şı 

laş  dı  rıl  ma  sı və yox  sul  lu  ğun ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sı mə  sə  lə  lə  ri gös  tə  ri  lir. 
Bu  nun  la bə  ra  bər Oq  tay Əsə  dov 
təəs  süf  lə bil  dir  di ki, tə  ca  vüz  kar et 

nik se  pa  ra  tizm prob  le  mi bə  yan  na 
mə  yə da  xil edil  mə  yib. O qeyd et  di 
ki, tə  ca  vüz  kar et  nik se  pa  ra  tizm tək
 cə ay  rıay  rı re  gion  lar üçün de  yil, 

SƏFƏR

ParlamentSədrlərinin
IVÜmumdünyaKonfransında

Bu il av  qus  tun 31dən sent  yab  rın 
2dək NyuYork  da BMTnin mən  zil 
qə  rar  ga  hın  da Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin 
IV Ümum  dün  ya Konf  ran  sı öz işi  nə 
baş  la  dı.

Konf  rans Bey  nəl  xalq Par  la  ment 
lər Bir  li  yi tə  rə  fin  dən təş  kil edi  lir və 
hər beş il  dən bir ke  çi  ri  lir. Buil  ki 
konf  rans  da 140 öl  kə  ni təm  sil edən 
138 par  la  ment spi  ke  ri və 39 spi  ker 
müavi  ni iş  ti  rak et  di. Azər  bay  can 
konf  rans  da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Oq 
tay Əsə  do  vun baş  çı  lıq et  di  yi par  la 

ment nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə təm  sil 
olun  du.

Təd  bi  rin açı  lı  şın  da çı  xış edən 
BMTnin baş ka  ti  bi Pan Gi Mun 
BMTnin sülh  ya  rat  ma fəaliy  yə  ti, 
müasir döv  rün ça  ğı  rış  la  rı və və  zi  fə
 lə  ri ba  rə  də da  nı  şa  raq par  la  ment 
üzv  lə  ri  ni hər bir in  san üçün təh  lü 
kə  siz gə  lə  cə  yin, bə  ra  bər  hü  quq  lu cə 
miy  yə  tin ya  ra  dıl  ma  sı na  mi  nə da  ha 
bö  yük əzm  lə ça  lış  ma  ğa ça  ğır  dı. Da 
vam  lı in  ki  şa  fı tə  min edən proq  ram 
dan da  nı  şan Bey  nəl  xalq Par  la  ment 

lər Bir  li  yi  nin pre  zi  den  ti Sa  ber Çoud
 hu  ri isə qeyd et  di ki, 2030cu ilə qə 
dər dün  ya  da yox  sul  lu  ğun sə  viy  yə 
si  ni kəs  kin azalt  maq nə  zər  də tu  tu 
lub.

Təd  bir  də par  la  ment sədr  lə  ri  nin 
keç  miş konf  rans  la  rı  nın əsas töv  si 
yə  lə  ri  nin tət  bi  qi və bey  nəl  xalq 
əmək  daş  lıq  da par  la  ment me  ya  rı  nın 
art  ma  sı, qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rın 
işin  də gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin təş  vi  qi, 
ye  ni da  vam  lı in  ki  şaf hə  dəf  lə  ri  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da və tət  bi  qin  də 
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qət  na  mə  lər qə  bul edib.
Oq  tay Əsə  dov dün  ya bir  li  yi  nə 

mü  ra  ciət   edərək onları tə  ca  vüz  kar 
lar tə  rə  fin  dən bey  nəl  xalq hü  qu  qun 
po  zul  ma  sı fakt  la  rı  nın pis  lən  mə  sin 
də həm  rəy ol  ma  ğa və bu is  ti  qa  mət 
də qə  ti ad  dım  lar at  ma  ğa ça  ğır  dı.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri çı  xı  şı  nın so 
nun  da bə  yan  na  mə  də gös  tə  ri  lən mə 
sə  lə  lə  rin həll edil  mə  si üçün Azər 
bay  can par  la  men  ti  nin di  gər öl  kə  lə 
rin par  la  ment  lə  ri ilə əmək  daş  lı  ğı 
möh  kəm  lət  mə  yə ha  zır ol  du  ğu  nu 
bil  dir  di.

Sə   fər çər   çi   və   sin   də Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov Çe   xi   ya par   la  
men   ti De   pu   tat   lar Pa   la   ta   sı   nın Səd   ri 
Yan Ha   ma   çek ilə gö   rüş   dü. Gö   rüş   də 
qar   şı   lıq   lı əla   qə   lə   rin möv   cud du   ru  
mu və in   ki   şaf pers   pek   tiv   lə   ri ba   rə   də 
fi   kir mü   ba   di   lə   si apa   rıl   dı. Y.Ha   ma  
çek ca   ri ilin iyun ayın   da Ba   kı   da ke  
çi   ril   miş I Av   ro   pa Oyun   la   rı   nın yük  
sək sə   viy   yə   də təş   ki   li   ni qeyd et   di və 
iki   tə   rəf   li mü   na   si   bət   lə   rin in   ki   şa   fı   nı 
yük   sək qiy   mət   lən   dir   di. Azər   bay  
canÇe   xi   ya əla   qə   lə   rin   dən məm   nun 
ol   du   ğu   nu bil   di   rən Oq   tay Əsə   dov 
Çe   xi   ya Res   pub   li   ka   sı   nın Xo   ca   lı fa  

ciəsi   nə ilk si   ya   si qiy   mət ve   rən Av   ro
  pa döv   lət   lə   rin   dən bi   ri ol   du   ğu   nu 
söy   lə   di.

Tə  rəf  lər iki öl  kə ara  sın  da iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni və təh  sil sa  hə  lə  rin  də bir  gə 
proq  ram və la  yi  hə  lə  rin ha  zır  lan  ma 
sı  nın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı  lar.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
sent  yab  rın 2də Av  ro  pa Şu  ra  sı Par
 la  ment As  samb  le  ya  sı  nın (AŞ  PA), 
İra  nın və Al  ba  ni  ya  nın nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri ilə də gö  rüş  dü. AŞ  PAnın 
səd  ri Ann Bras  sör ilə gö  rüş  də 
Azər  bay  can  la AŞ  PA ara  sın  da əla 
qə  lə  ri in  ki  şaf et  dir  mək yol  la  rı, ha 
be  lə 2015ci il no  yab  rın 1də Azər 
bay  can  da ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment 
seç  ki  lə  rin  də AŞ  PAnın mü  şa  hi  də 
mis  si  ya  sı ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər mü  za
 ki  rə olun  du.

Oq  tay Əsə  do  vun İran par  la  men
 ti  nin Səd  ri Əli La  ri  ca  ni ilə gö  rü 
şün  də re  gional iq  ti  sa  di in  ki  şaf və 
Azər  bay  can  la İran ara  sın  da mü  na 
si  bət  lər ba  rə  də fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı. O cüm  lə  dən iki öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı  nın sədr  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın re  gion  da və onun 
hü  dud  la  rın  dan kə  nar  da ener  ge  ti 

ka sek  to  run  da və nəq  liy  yat inf  rast
 ruk  tu  ru  nun ya  ra  dıl  ma  sın  da qa  za 
nıl  mış nailiy  yət  lə  rini mü  za  ki  rə et 
di  lər.

Al  ba  ni  ya par  la  men  ti  nin vit  se
spi  ke  ri Va  len  ti  na Les  kay ilə gö  rüş 
də də iki  tə  rəf  li iq  ti  sa  di əmək  daş  lıq 
mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə olun  du və bil
 di  ril  di ki, Al  ba  ni  ya  nın da əra  zi  sin 
dən ke  çən Tran  sad  riatik qaz kə  mə
 ri  nin ti  kin  ti  si ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl
 ma  sı  na və Al  ba  ni  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın in  ki  şa  fı  na şə  rait ya  ra  dır.

Xa  nım Les  kay Azər  bay  ca  nın Al 
ba  ni  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ver  di  yi töh 
fə  ni yük  sək qiy  mət  lən  dir  di. O, 
Azər  bay  ca  nın uğur  la  rın  dan söh  bət 
aça  raq qeyd et  di ki, Al  ba  ni  ya Pre 
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  can  da, xü  su  sən də iq  ti 
sa  diy  yat sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən müs  bət də  yi  şik  lik  lə  ri al  qış  la  yır. 
Vit  sespi  ker de  di ki, Al  ba  ni  ya bu 
təc  rü  bə  ni öy  rən  mək və öz öl  kə  si 
nin iq  ti  sa  diy  yat sek  to  run  da tət  biq 
et  mək niy  yə  tin  də  dir.

Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin növ  bə  ti V 
Ümum  dün  ya Konf  ran  sı 2020ci il 
də ke  çi  ri  lə  cək.

SƏFƏR

bü  tün pla  net  də sül  hün və təh  lü  kə 
siz  li  yin tə  min edil  mə  si üçün təh  did 
mən  bə  yi  dir.

Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri bil  dir  di ki, 
Er  mə  nis  tan ilə Azər  bay  can ara  sın  da 
si  lah  lı mü  na  qi  şə nə  ti  cə  sin  də Azər 
bay  can tə  ca  vüz  kar se  pa  ra  tiz  min 
qur  ba  nı olub. 20 il  dən çox  dur ki, Er 
mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri Azər  bay 

can əra  zi  si  nin 20 faizi  ni iş  ğal al  tın  da 
sax  la  yır. Azər  bay  ca  na qar  şı hər  bi 
tə  ca  vüz, elə  cə də Er  mə  nis  tan si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən Azər  bay  ca  nın 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ re  gionun  da apa  rıl 
mış et  nik tə  miz  lə  mə nə  ti  cə  sin  də 
min  lər  lə dinc sa  kin hə  lak olub. 1 
mil  yon  dan ar  tıq azər  bay  can  lı qaç 
qın və məc  bu  ri köç  kün və  ziy  yə  ti  nə 

dü  şüb. BMTnin Təh  lü  kə  siz  lik Şu 
ra  sı 1993cü il  də dün  ya bir  li  yi adın 
dan Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü 
nü və bey  nəl  xalq aləm  də ta  nın  mış 
sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı  nı təs 
diq edən, Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və 
lə  ri  nin Azər  bay  can əra  zi  sin  dən dər
 hal və qeydşərt  siz çı  xa  rıl  ma  sı  nı tə 
ləb edən 822, 853, 874 və 884 say  lı 
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qət  na  mə  lər qə  bul edib.
Oq  tay Əsə  dov dün  ya bir  li  yi  nə 

mü  ra  ciət   edərək onları tə  ca  vüz  kar 
lar tə  rə  fin  dən bey  nəl  xalq hü  qu  qun 
po  zul  ma  sı fakt  la  rı  nın pis  lən  mə  sin 
də həm  rəy ol  ma  ğa və bu is  ti  qa  mət 
də qə  ti ad  dım  lar at  ma  ğa ça  ğır  dı.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri çı  xı  şı  nın so 
nun  da bə  yan  na  mə  də gös  tə  ri  lən mə 
sə  lə  lə  rin həll edil  mə  si üçün Azər 
bay  can par  la  men  ti  nin di  gər öl  kə  lə 
rin par  la  ment  lə  ri ilə əmək  daş  lı  ğı 
möh  kəm  lət  mə  yə ha  zır ol  du  ğu  nu 
bil  dir  di.

Sə   fər çər   çi   və   sin   də Mil   li Məc   li   sin 
Səd   ri Oq   tay Əsə   dov Çe   xi   ya par   la  
men   ti De   pu   tat   lar Pa   la   ta   sı   nın Səd   ri 
Yan Ha   ma   çek ilə gö   rüş   dü. Gö   rüş   də 
qar   şı   lıq   lı əla   qə   lə   rin möv   cud du   ru  
mu və in   ki   şaf pers   pek   tiv   lə   ri ba   rə   də 
fi   kir mü   ba   di   lə   si apa   rıl   dı. Y.Ha   ma  
çek ca   ri ilin iyun ayın   da Ba   kı   da ke  
çi   ril   miş I Av   ro   pa Oyun   la   rı   nın yük  
sək sə   viy   yə   də təş   ki   li   ni qeyd et   di və 
iki   tə   rəf   li mü   na   si   bət   lə   rin in   ki   şa   fı   nı 
yük   sək qiy   mət   lən   dir   di. Azər   bay  
canÇe   xi   ya əla   qə   lə   rin   dən məm   nun 
ol   du   ğu   nu bil   di   rən Oq   tay Əsə   dov 
Çe   xi   ya Res   pub   li   ka   sı   nın Xo   ca   lı fa  

ciəsi   nə ilk si   ya   si qiy   mət ve   rən Av   ro
  pa döv   lət   lə   rin   dən bi   ri ol   du   ğu   nu 
söy   lə   di.

Tə  rəf  lər iki öl  kə ara  sın  da iq  ti  sa  di, 
mə  də  ni və təh  sil sa  hə  lə  rin  də bir  gə 
proq  ram və la  yi  hə  lə  rin ha  zır  lan  ma 
sı  nın va  cib  li  yi  ni vur  ğu  la  dı  lar.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
sent  yab  rın 2də Av  ro  pa Şu  ra  sı Par
 la  ment As  samb  le  ya  sı  nın (AŞ  PA), 
İra  nın və Al  ba  ni  ya  nın nü  ma  yən  də 
he  yət  lə  ri ilə də gö  rüş  dü. AŞ  PAnın 
səd  ri Ann Bras  sör ilə gö  rüş  də 
Azər  bay  can  la AŞ  PA ara  sın  da əla 
qə  lə  ri in  ki  şaf et  dir  mək yol  la  rı, ha 
be  lə 2015ci il no  yab  rın 1də Azər 
bay  can  da ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment 
seç  ki  lə  rin  də AŞ  PAnın mü  şa  hi  də 
mis  si  ya  sı ilə bağ  lı mə  sə  lə  lər mü  za
 ki  rə olun  du.

Oq  tay Əsə  do  vun İran par  la  men
 ti  nin Səd  ri Əli La  ri  ca  ni ilə gö  rü 
şün  də re  gional iq  ti  sa  di in  ki  şaf və 
Azər  bay  can  la İran ara  sın  da mü  na 
si  bət  lər ba  rə  də fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı. O cüm  lə  dən iki öl  kə  nin 
qa  nun  ve  ri  ci or  qan  la  rı  nın sədr  lə  ri 
Azər  bay  ca  nın re  gion  da və onun 
hü  dud  la  rın  dan kə  nar  da ener  ge  ti 

ka sek  to  run  da və nəq  liy  yat inf  rast
 ruk  tu  ru  nun ya  ra  dıl  ma  sın  da qa  za 
nıl  mış nailiy  yət  lə  rini mü  za  ki  rə et 
di  lər.

Al  ba  ni  ya par  la  men  ti  nin vit  se
spi  ke  ri Va  len  ti  na Les  kay ilə gö  rüş 
də də iki  tə  rəf  li iq  ti  sa  di əmək  daş  lıq 
mə  sə  lə  lə  ri mü  za  ki  rə olun  du və bil
 di  ril  di ki, Al  ba  ni  ya  nın da əra  zi  sin 
dən ke  çən Tran  sad  riatik qaz kə  mə
 ri  nin ti  kin  ti  si ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl
 ma  sı  na və Al  ba  ni  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın in  ki  şa  fı  na şə  rait ya  ra  dır.

Xa  nım Les  kay Azər  bay  ca  nın Al 
ba  ni  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ver  di  yi töh 
fə  ni yük  sək qiy  mət  lən  dir  di. O, 
Azər  bay  ca  nın uğur  la  rın  dan söh  bət 
aça  raq qeyd et  di ki, Al  ba  ni  ya Pre 
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi 
ilə Azər  bay  can  da, xü  su  sən də iq  ti 
sa  diy  yat sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən müs  bət də  yi  şik  lik  lə  ri al  qış  la  yır. 
Vit  sespi  ker de  di ki, Al  ba  ni  ya bu 
təc  rü  bə  ni öy  rən  mək və öz öl  kə  si 
nin iq  ti  sa  diy  yat sek  to  run  da tət  biq 
et  mək niy  yə  tin  də  dir.

Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin növ  bə  ti V 
Ümum  dün  ya Konf  ran  sı 2020ci il 
də ke  çi  ri  lə  cək.

SƏFƏR

bü  tün pla  net  də sül  hün və təh  lü  kə 
siz  li  yin tə  min edil  mə  si üçün təh  did 
mən  bə  yi  dir.

Mil  li Məc  li  sin spi  ke  ri bil  dir  di ki, 
Er  mə  nis  tan ilə Azər  bay  can ara  sın  da 
si  lah  lı mü  na  qi  şə nə  ti  cə  sin  də Azər 
bay  can tə  ca  vüz  kar se  pa  ra  tiz  min 
qur  ba  nı olub. 20 il  dən çox  dur ki, Er 
mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və  lə  ri Azər  bay 

can əra  zi  si  nin 20 faizi  ni iş  ğal al  tın  da 
sax  la  yır. Azər  bay  ca  na qar  şı hər  bi 
tə  ca  vüz, elə  cə də Er  mə  nis  tan si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri tə  rə  fin  dən Azər  bay  ca  nın 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ re  gionun  da apa  rıl 
mış et  nik tə  miz  lə  mə nə  ti  cə  sin  də 
min  lər  lə dinc sa  kin hə  lak olub. 1 
mil  yon  dan ar  tıq azər  bay  can  lı qaç 
qın və məc  bu  ri köç  kün və  ziy  yə  ti  nə 

dü  şüb. BMTnin Təh  lü  kə  siz  lik Şu 
ra  sı 1993cü il  də dün  ya bir  li  yi adın 
dan Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü 
nü və bey  nəl  xalq aləm  də ta  nın  mış 
sər  həd  lə  ri  nin to  xu  nul  maz  lı  ğı  nı təs 
diq edən, Er  mə  nis  tan si  lah  lı qüv  və 
lə  ri  nin Azər  bay  can əra  zi  sin  dən dər
 hal və qeydşərt  siz çı  xa  rıl  ma  sı  nı tə 
ləb edən 822, 853, 874 və 884 say  lı 
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 mi sa  lam  la  ya  raq öl  kə  lə  ri  miz ara  sın
 da möv  cud olan sıx mü  na  si  bət  lə  rin 
gün  bə  gün güc  lən  di  yi  ni söy  lə  di. Bil
 di  ril  di ki, əla  qə  lə  ri  mi  zin da  ha da 
də  rin  ləş  mə  si üçün qar  şı  lıq  lı si  ya  si 
ira  də möv  cud  dur. Yük  sək sə  viy  yə  li 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin rəs  mi sə 
fər  lə  ri  və ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər bu  nu 
bir da  ha təs  diq  lə  yir. Sədr öl  kə  lə  ri 
miz ara  sın  da st  ra  te  ji əmək  daş  lıq 
haq  qın  da im  za  lan  mış sə  nə  di yük 
sək də  yər  lən  di  rə  rək, onun xalq  la  rı 
mı  zın ümu  mi mə  na  fe  yi  nə xid  mət 
et  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. 

Spi  ker Çe  xi  ya  ya rəs  mi sə  fə  ri za 
ma  nı qo  naq  la ke  çir  di  yi gö  rü  şü 
məm  nun  luq  la xa  tır  la  ya  raq bil  dir  di 
ki, par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də  ki 
əmək  daş  lı  ğı  mız döv  lət  lə  ra  ra  sı mü 
na  si  bət  lə  rə də öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir.

Gö  rüş  də spi  ker Çe  xi  ya De  pu  tat
 lar Pa  la  ta  sı  nın Xa  ri  ci əla  qə  lər ko 
mi  tə  si tə  rə  fin  dən Xo  ca  lı qət  liamı  na 
dair qə  bul olun  muş qə  ra  ra gö  rə 

Çe  xi  ya par  la  men  ti  nə öz tə  şək  kü  rü
 nü bil  dir  di. Qeyd edil  di ki, bu, di 
gər Av  ro  pa öl  kə  lə  ri üçün də bir 
nü  mu  nə  dir. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca 
nın müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət yü  rüt 
dü  yü  nə diq  qət çə  kə  rək, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin ca  ri ilin 10 sent  yabr 
ta  rix  li qə  ra  rı haq  qın  da öz fi  kir  lə  ri 
ni açıq  la  dı. Qeyd edil  di ki, er  mə  ni  
dias  po  ru  nun tə  si  ri al  tı  na düş  müş 
lob  bi  çi  lik  lə məş  ğul olan bə  zi av  ro 
pa  lı de  pu  tat  lar və on  la  rın təm  sil 
olun  du  ğu qu  rum  lar son il  lər Azər
 bay  ca  na qar  şı təz  yiq  lə  ri  ni ar  tır  mış
 lar. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin öl  kə 
miz  lə bağ  lı qey  riob  yek  tiv fakt  la  ra 
söy  kə  nən son qə  ra  rı isə öl  kə ic  ti 
maiy  yə  tin  də haq  lı na  ra  zı  lıq ya  rat 
mış  dır. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si nə  ti  cə  sin  də öz doğ  ma yurdyu 
va  la  rın  dan di  dər  gin düş  müş 1 mil
 yon azər  bay  can  lı qaç  qı  nın ta  le  yi  nə 
bi  ga  nə qa  lan bir qrup av  ro  pa  lı de 
pu  tat prob  lem  lə əla  qə  dar BMT 

Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 4 qət  na 
mə  si  nə mə  həl qoy  ma  yan Er  mə  nis 
ta  nın bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı
 na sığ  ma  yan hə  rə  kət  lə  ri  nə göz 
yum  maq  da da  vam edir. Bu  nun 
əvə  zin  də isə on  lar in  san hü  quq  la 
rı  nın qo  run  ma  sı adı al  tın  da Azər 
bay  ca  na qar  şı haq  sız təz  yiq  lər 
edir  lər. Tə  bii ola  raq, öl  kə  nin Mil  li 
Məc  li  si bu mə  sə  lə  yə bi  ga  nə qal  ma
 mış, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin bu  qət
 na  mə  si ilə əla  qə  dar ic  las ke  çi  rə  rək 
mü  va  fiq qə  rar qə  bul et  miş  dir. Biz 
er  mə  ni  pə  rəst de  pu  tat  la  rın bu hə  rə
 kət  lə  ri  ni qə  tiy  yət  lə pis  lə  yir və Av 
ro  nest PA ki  mi amorf bir qu  rum  da 
fəaliy  yə  ti  mi  zi da  yan  dır  maq qə  ra  rı
 na gəl  mi  şik. 

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı 
ğı  nı bil  di  rən Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı 
nın Pre  zi  den  ti Mi  loş Ze  man öl  kə  mi
 zə sə  fə  rin  dən və bu  ra  da ke  çir  di  yi 
gö  rüş  lər  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı söy
 lə  di. Bil  di  ril  di ki, döv  lət  lə  ra  ra  sı mü 
na  si  bət  lər  də par  la  ment  lər mü  hüm 

RƏSMİ XRONİKA

Sent  yab  rın 22də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la 
ment As  samb  le  ya  sı  nın seç  ki mü  şa
 hi  də mis  si  ya  sı üz  rə Ad hok (mü 
vəq  qə  ti) ko  mi  tə  si  nin ön he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri ilə gö  rüş  dü.

Sədr qo  naq  la  rı sa  lam  la  ya  raq de 
di ki, öl  kə  miz  də ke  çi  ri  lə  cək par  la 
ment seç  ki  lə  ri  ni mü  şa  hi  də et  mək 
məq  sə  di  lə ya  ra  dıl  mış mis  si  ya  nın 
ön he  yə  ti sə  fər çər  çi  və  sin  də Azər 
bay  can  da möv  cud olan seç  ki mü 
hi  ti   və seç  ki ilə əla  qə  dar ha  zır  lıq  la r 
ilə da  ha ya  xın  dan tanış olmaq im 
ka  nı qa  za  na  caq. 

Sədr bu ya  xın  lar  da NyuYork  da 
ke  çi  ril  miş Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin 
IV Ümum  dün  ya Konf  ran  sın  da AŞ 
PAnın səd  ri xa  nım Ann Bras  sör  lə 
gö  rü  şü  nü xa  tır  la  dı. O, öl  kə  miz  də 
ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  nə 
AŞ  PA tə  rə  fin  dən mü  şa  hi  də  çi  lə  rin 
gön  də  ril  mə  si tək  li  fi  nə qu  ru  mun 
səd  ri  nin müs  bət ca  vab ver  mə  si  ni 

yük  sək də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, 
Azər  bay  can hü  qu  qi, dün  yə  vi, de 
mok  ra  tik döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu yo 
lun  da inam  la ad  dım  la  yır və gə  lə 
cək  də də bu is  ti  qa  mət  də iş  lər da 
vam et  di  ri  lə  cək  dir. 

Spi  ker öl  kə  miz  də qar  şı  dan gə 
lən par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin azad və 
əda  lət  li ke  çi  ril  mə  si üçün hər cür 
şə  raitin ya  ra  dıl  dı  ğı  nı de  di. O, be  lə 
bir ina  mı ifa  də et  di ki, AŞ  PAnın 
Ad hok ko  mi  tə  si  nin fəaliy  yə  ti 
uğur  la ba  şa ça  ta  caq və Azər  bay 
canda növ  bə  ti bir seç  ki  nin de  mok 
ra  tik, şəf  faf şə  kil  də ke  çi  ril  mə  si pro
 se  sin  də öz ye  ri  ni tu  ta  caq  dır.

AŞ  PAnın seç  ki mü  şa  hi  də mis  si 
ya  sı üz  rə Ad hok (mü  vəq  qə  ti) ko 
mi  tə  si  nin rəh  bə  ri Xor  di Çuk  la sə 
mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  dir  di. Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
də  və  ti ilə öl  kə  miz  də sə  fər  də ol  duq 
la  rı  nı vur  ğu  la  yan qo  naq baş  çı  lıq 
et  di  yi ko  mi  tə  nin ön he  yə  ti üzv  lə  ri 
nin bu  ra  da ke  çir  dik  lə  ri gö  rüş  lər  dən 

və apa  rı  lan da  nı  şıq  lar  dan məm  nun 
qal  dıq  la  rı  nı söy  lə  di. Qeyd edil  di ki, 
sə  fər  dən əsas məq  səd Azər  bay  can 
da  kı seç  kiön  cə  si və  ziy  yət  lə  ya  xın 
dan ta  nış ol  maq, seç  ki  yə ha  zır  lıq 
pro  se  si  nin ge  di  şa  tı  nı iz  lə  mək  dir. 
Xor  di Çuk  la seç  ki  qa  ba  ğı dövr  də 
təm  sil et  di  yi qu  rum  la Azər  bay  can 
ara  sın  da  kı əmək  daş  lı  ğın əhə  miy  yə
 ti  nə diq  qət çək  di.

Söh  bət za  ma  nı seç  ki  qa  ba  ğı və 
ziy  yət, qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lıq və tə 
rəf  lə  ri ma  raq  lan  dı  ran di  gər mə  sə 
lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı.

Sent  yab  rın 16da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti Mi  loş Ze  ma  nın baş  çı  lıq 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş
 dü.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri qo  na  ğı sə  mi



Sentyabr	-	Oktyabr		2015				1514					Milli	Məclis

 mi sa  lam  la  ya  raq öl  kə  lə  ri  miz ara  sın
 da möv  cud olan sıx mü  na  si  bət  lə  rin 
gün  bə  gün güc  lən  di  yi  ni söy  lə  di. Bil
 di  ril  di ki, əla  qə  lə  ri  mi  zin da  ha da 
də  rin  ləş  mə  si üçün qar  şı  lıq  lı si  ya  si 
ira  də möv  cud  dur. Yük  sək sə  viy  yə  li 
nü  ma  yən  də he  yət  lə  ri  nin rəs  mi sə 
fər  lə  ri  və ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər bu  nu 
bir da  ha təs  diq  lə  yir. Sədr öl  kə  lə  ri 
miz ara  sın  da st  ra  te  ji əmək  daş  lıq 
haq  qın  da im  za  lan  mış sə  nə  di yük 
sək də  yər  lən  di  rə  rək, onun xalq  la  rı 
mı  zın ümu  mi mə  na  fe  yi  nə xid  mət 
et  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. 

Spi  ker Çe  xi  ya  ya rəs  mi sə  fə  ri za 
ma  nı qo  naq  la ke  çir  di  yi gö  rü  şü 
məm  nun  luq  la xa  tır  la  ya  raq bil  dir  di 
ki, par  la  ment  lər sə  viy  yə  sin  də  ki 
əmək  daş  lı  ğı  mız döv  lət  lə  ra  ra  sı mü 
na  si  bət  lə  rə də öz müs  bət tə  si  ri  ni 
gös  tə  rir.

Gö  rüş  də spi  ker Çe  xi  ya De  pu  tat
 lar Pa  la  ta  sı  nın Xa  ri  ci əla  qə  lər ko 
mi  tə  si tə  rə  fin  dən Xo  ca  lı qət  liamı  na 
dair qə  bul olun  muş qə  ra  ra gö  rə 

Çe  xi  ya par  la  men  ti  nə öz tə  şək  kü  rü
 nü bil  dir  di. Qeyd edil  di ki, bu, di 
gər Av  ro  pa öl  kə  lə  ri üçün də bir 
nü  mu  nə  dir. 

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri Azər  bay  ca 
nın müs  tə  qil xa  ri  ci si  ya  sət yü  rüt 
dü  yü  nə diq  qət çə  kə  rək, Av  ro  pa 
Par  la  men  ti  nin ca  ri ilin 10 sent  yabr 
ta  rix  li qə  ra  rı haq  qın  da öz fi  kir  lə  ri 
ni açıq  la  dı. Qeyd edil  di ki, er  mə  ni  
dias  po  ru  nun tə  si  ri al  tı  na düş  müş 
lob  bi  çi  lik  lə məş  ğul olan bə  zi av  ro 
pa  lı de  pu  tat  lar və on  la  rın təm  sil 
olun  du  ğu qu  rum  lar son il  lər Azər
 bay  ca  na qar  şı təz  yiq  lə  ri  ni ar  tır  mış
 lar. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin öl  kə 
miz  lə bağ  lı qey  riob  yek  tiv fakt  la  ra 
söy  kə  nən son qə  ra  rı isə öl  kə ic  ti 
maiy  yə  tin  də haq  lı na  ra  zı  lıq ya  rat 
mış  dır. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si nə  ti  cə  sin  də öz doğ  ma yurdyu 
va  la  rın  dan di  dər  gin düş  müş 1 mil
 yon azər  bay  can  lı qaç  qı  nın ta  le  yi  nə 
bi  ga  nə qa  lan bir qrup av  ro  pa  lı de 
pu  tat prob  lem  lə əla  qə  dar BMT 

Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın 4 qət  na 
mə  si  nə mə  həl qoy  ma  yan Er  mə  nis 
ta  nın bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı
 na sığ  ma  yan hə  rə  kət  lə  ri  nə göz 
yum  maq  da da  vam edir. Bu  nun 
əvə  zin  də isə on  lar in  san hü  quq  la 
rı  nın qo  run  ma  sı adı al  tın  da Azər 
bay  ca  na qar  şı haq  sız təz  yiq  lər 
edir  lər. Tə  bii ola  raq, öl  kə  nin Mil  li 
Məc  li  si bu mə  sə  lə  yə bi  ga  nə qal  ma
 mış, Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin bu  qət
 na  mə  si ilə əla  qə  dar ic  las ke  çi  rə  rək 
mü  va  fiq qə  rar qə  bul et  miş  dir. Biz 
er  mə  ni  pə  rəst de  pu  tat  la  rın bu hə  rə
 kət  lə  ri  ni qə  tiy  yət  lə pis  lə  yir və Av 
ro  nest PA ki  mi amorf bir qu  rum  da 
fəaliy  yə  ti  mi  zi da  yan  dır  maq qə  ra  rı
 na gəl  mi  şik. 

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı 
ğı  nı bil  di  rən Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı 
nın Pre  zi  den  ti Mi  loş Ze  man öl  kə  mi
 zə sə  fə  rin  dən və bu  ra  da ke  çir  di  yi 
gö  rüş  lər  dən məm  nun qal  dı  ğı  nı söy
 lə  di. Bil  di  ril  di ki, döv  lət  lə  ra  ra  sı mü 
na  si  bət  lər  də par  la  ment  lər mü  hüm 

RƏSMİ XRONİKA

Sent  yab  rın 22də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Av  ro  pa Şu  ra  sı Par  la 
ment As  samb  le  ya  sı  nın seç  ki mü  şa
 hi  də mis  si  ya  sı üz  rə Ad hok (mü 
vəq  qə  ti) ko  mi  tə  si  nin ön he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri ilə gö  rüş  dü.

Sədr qo  naq  la  rı sa  lam  la  ya  raq de 
di ki, öl  kə  miz  də ke  çi  ri  lə  cək par  la 
ment seç  ki  lə  ri  ni mü  şa  hi  də et  mək 
məq  sə  di  lə ya  ra  dıl  mış mis  si  ya  nın 
ön he  yə  ti sə  fər çər  çi  və  sin  də Azər 
bay  can  da möv  cud olan seç  ki mü 
hi  ti   və seç  ki ilə əla  qə  dar ha  zır  lıq  la r 
ilə da  ha ya  xın  dan tanış olmaq im 
ka  nı qa  za  na  caq. 

Sədr bu ya  xın  lar  da NyuYork  da 
ke  çi  ril  miş Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin 
IV Ümum  dün  ya Konf  ran  sın  da AŞ 
PAnın səd  ri xa  nım Ann Bras  sör  lə 
gö  rü  şü  nü xa  tır  la  dı. O, öl  kə  miz  də 
ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  nə 
AŞ  PA tə  rə  fin  dən mü  şa  hi  də  çi  lə  rin 
gön  də  ril  mə  si tək  li  fi  nə qu  ru  mun 
səd  ri  nin müs  bət ca  vab ver  mə  si  ni 

yük  sək də  yər  lən  dir  di. Bil  di  ril  di ki, 
Azər  bay  can hü  qu  qi, dün  yə  vi, de 
mok  ra  tik döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu yo 
lun  da inam  la ad  dım  la  yır və gə  lə 
cək  də də bu is  ti  qa  mət  də iş  lər da 
vam et  di  ri  lə  cək  dir. 

Spi  ker öl  kə  miz  də qar  şı  dan gə 
lən par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin azad və 
əda  lət  li ke  çi  ril  mə  si üçün hər cür 
şə  raitin ya  ra  dıl  dı  ğı  nı de  di. O, be  lə 
bir ina  mı ifa  də et  di ki, AŞ  PAnın 
Ad hok ko  mi  tə  si  nin fəaliy  yə  ti 
uğur  la ba  şa ça  ta  caq və Azər  bay 
canda növ  bə  ti bir seç  ki  nin de  mok 
ra  tik, şəf  faf şə  kil  də ke  çi  ril  mə  si pro
 se  sin  də öz ye  ri  ni tu  ta  caq  dır.

AŞ  PAnın seç  ki mü  şa  hi  də mis  si 
ya  sı üz  rə Ad hok (mü  vəq  qə  ti) ko 
mi  tə  si  nin rəh  bə  ri Xor  di Çuk  la sə 
mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  dir  di. Azər  bay  can par  la  men  ti  nin 
də  və  ti ilə öl  kə  miz  də sə  fər  də ol  duq 
la  rı  nı vur  ğu  la  yan qo  naq baş  çı  lıq 
et  di  yi ko  mi  tə  nin ön he  yə  ti üzv  lə  ri 
nin bu  ra  da ke  çir  dik  lə  ri gö  rüş  lər  dən 

və apa  rı  lan da  nı  şıq  lar  dan məm  nun 
qal  dıq  la  rı  nı söy  lə  di. Qeyd edil  di ki, 
sə  fər  dən əsas məq  səd Azər  bay  can 
da  kı seç  kiön  cə  si və  ziy  yət  lə  ya  xın 
dan ta  nış ol  maq, seç  ki  yə ha  zır  lıq 
pro  se  si  nin ge  di  şa  tı  nı iz  lə  mək  dir. 
Xor  di Çuk  la seç  ki  qa  ba  ğı dövr  də 
təm  sil et  di  yi qu  rum  la Azər  bay  can 
ara  sın  da  kı əmək  daş  lı  ğın əhə  miy  yə
 ti  nə diq  qət çək  di.

Söh  bət za  ma  nı seç  ki  qa  ba  ğı və 
ziy  yət, qar  şı  lıq  lı əmək  daş  lıq və tə 
rəf  lə  ri ma  raq  lan  dı  ran di  gər mə  sə 
lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı.

Sent  yab  rın 16da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə 
fər  də olan Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti Mi  loş Ze  ma  nın baş  çı  lıq 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş
 dü.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri qo  na  ğı sə  mi
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şar  dın baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  ni qə  bul et  di.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam 
la  ya  raq bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın 
Fran  sa  da  kı dost  la  rı ilə gö  rüş  mək 
hər za  man se  vin  di  ri  ci hal  dır. Öl  kə
 miz Av  ro  pa  nın bu döv  lə  ti ilə iki  tə 
rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
önəm ve  rir. Bu ba  xım  dan nü  ma 
yən  də he  yət  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə  fər 
lə  ri  nin in  ten  siv xa  rak  ter al  ma  sı 
təq  di  rə  la  yiq  dir. Döv  lət  lə  ri  mi  zin 
baş  çı  la  rı  nın gö  rüş  lə  ri za  ma  nı apa 
rı  lan da  nı  şıq  lar və im  za  lan  mış sə 
nəd  lər mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zi  key  fiy 
yət  cə ye  ni sə  viy  yə  yə qal  dır  mış  dır. 

Gö  rüş  də Sədr qeyd et  di ki, döv 
lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər mü  hüm 
rol oy  na  yır. Biz Fran  sa Se  na  tı ilə 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zı da  ha da ge  niş  lən
 dir  mək niy  yə  tin  də  yik. Heç də tə  sa
 dü  fi de  yil  dir ki, Mil  li Məc  lis  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən Fran  sa ilə par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru
 pu  na öl  kə  nin bi  rin  ci xa  nı  mı, Hey 
dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban Əli  ye  va rəh  bər  lik edir. 
Tək  cə si  ya  si de  yil, hə  ya  tın di  gər 
sa  hə  lə  rin  də də əla  qə  lə  ri  mi  zin ge 
niş  lən  di  ril  mə  si ümu  mi məq  səd  lə  rə 
çat  maq üçün çox önəm  li  dir. Bil  di 
ril  di ki, Azər  bay  can Av  ro  pa öl  kə  lə

 ri, o cüm  lə  dən Fran  sa ilə iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da da  ha ma  raq
 lı  dır. 

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən And  re Ri  şard öl  kə  mi 
zə sə  fər  dən və bu  ra  da ke  çir  dik  lə  ri 
gö  rüş  lər  dən məm  nun qal  dıq  la  rı  nı 
bil  dir  di. Qeyd edil  di ki, Fran  sa Se 
na  tı Azər  bay  can par  la  men  ti ilə əla
 qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə bö  yük 
əhə  miy  yət ve  rir. Qo  naq Mil  li Məc 
li  sin de  pu  ta  tı, Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın Fran  sa  da ke  çir  di  yi təd 
bir  lə  ri yük  sək də  yər  lən  di  rə  rək, bu 
ki  mi iş  lə  rin  mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
da  ha da də  rin  ləş  mə  si  nə xid  mət et 
di  yi  ni söy  lə  di.

Sent  yab  rın 10da Mil  li Məc  lis 
Səd  ri  nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə  rov 
İta  li  ya par  la  men  ti  nin Azər  bay  can 
da sə  fər  də olan nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  mi  zin keç 
di  yi in  ki  şaf yo  lun  dan, Azər  bay 
canİta  li  ya əla  qə  lə  rin  dən, par  la 
ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər  dən da 
nış  dı. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can 
müx  tə  lif xalq  la  rın bə  ra  bər  hü  quq  lu 
şə  rait  də ya  şa  dı  ğı to  le  rant öl  kə  dir.

Sədr müavi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı 
ki, par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şa  fın  da dost  luq qrup  la  rı  nın 
bö  yük ro  lu var. İki öl  kə ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da ge  niş  lən  mə  sin 
də yük  sək sə  viy  yə  li qar  şı  lıq  lı sə  fər
 lər mü  hüm rol oy  na  yır. 

Va  leh Ələs  gə  rov qo  naq  la  ra Azər
 bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə hə  ya  ta ke  çi 
ri  lən qlo  bal iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər ba  rə 
də mə  lu  mat ver  di. Bil  dir  di ki, bu 
gün Azər  bay  can Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nin 
qaz tə  mi  na  tı  nı ödə  mək  də önəm  li 
ro  la ma  lik  dir. Azər  bay  ca  nın İta  li  ya 
ilə ti  ca  ri əla  qə  lə  ri Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
ara  sın  da bi  rin  ci yer  də  dir. 

Söh  bət za  ma  nı Va  leh Ələs  gə  rov 
qo  naq  la  ra Er  mə  nis  tanAzər  bay 
can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ba  rə  də də mə  lu  mat ver  di.

Sə  mi  mi fi  kir  lər üçün tə  şək  kü  rü 
nü bil  di  rən İta  li  yaAzər  bay  can 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu 
nun rəh  bə  ri, se  na  tor Ser  cio Di  vi  na 
Azər  bay  can  da şa  hi  di ol  duq  la  rı in 
ki  şaf pro  ses  lə  rin  dən, öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın 
dan, xal  qı  mı  zın qo  naq  pər  vər  li  yin 
dən məm  nun  lu  ğu  nu bil  dir  di. Qeyd 
et  di ki, bu sə  fər Azər  bay  ca  nı da  ha 
ya  xın  dan ta  nı  ma  ğa im  kan ve  rə  cək 
və mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na 
tə  kan ola  caq  dır. 

RƏSMİ XRONİKA

rol oy  na  yır və bu sa  hə  də əmək  daş  lı
 ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si əhə  miy  yət  li 
he  sab edi  lir. Qo  naq de  di ki, bi  zim 
Azər  bay  can  la əla  qə  lə  ri  miz bu gün 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə yük 
səl  miş  dir. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si
 nin həl  lin  də biz prob  lem  lə əla  qə  dar 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qət  na
 mə  lə  ri  nin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si  ni önəm
 li he  sab edi  rik.

Çe  xi  ya Pre  zi  den  ti sə  fər çər  çi  və 
sin  də Ba  kı  da ke  çi  ril  miş Biz  nes Fo 
ru  mun əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  ya  raq 
bil  dir  di ki, hər iki öl  kə  nin iş adam
 la  rı  nın qar  şı  lıq  lı ya  tı  rım  lar et  mə  si 
üçün la  zı  mi şə  rait ya  ra  dı  lıb.

Qo  naq Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin öl 
kə  miz  lə bağ  lı son qə  ra  rın  dan Azər 
bay  can tə  rə  fin na  ra  hat  çı  lı  ğı  nı an  la 
dı  ğı  nı söy  lə  yə  rək, iki  tə  rəf  li əla  qə  lə 
rin in  ki  şa  fı ba  rə  də öl  kə  mi  zin möv 
qe  yi  nə hör  mət  lə ya  naş  dı  ğı  nı de  di. 
Bil  di  ril  di ki, bu gün qaç  qın prob  le 
mi ilə üz  ləş  miş bə  zi Av  ro  pa si  ya  sət 
çi  lə  ri öz prob  lem  lə  ri  ni həll et  mək 
əvə  zi  nə bə  zən baş  qa  la  rı  na tə  sir et 
mək id  diasın  da bu  lu  nur  lar.

Söh  bət  də Mi  loş Ze  man be  lə bir 
fiki  r ifa  də et  di ki, bu cür ad  dım  lar 
Azər  bay  can  la Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ara 
sın  da  kı əmək  daş  lı  ğa köl  gə sa  lır. 
Biz Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa üçün 
əhə  miy  yə  ti  ni yax  şı ba  şa dü  şü  rük. 

Sent  yab  rın 16da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Azər  bay  can 
da sə  fər  də olan Tür  ki  yə  nin Xa  ri  ci 
İş  lər na  zi  ri Fe  ri  dun Si  nir  lioğ  lu  nun 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü. 

Qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  yan Oq 
tay Əsə  dov son gün  lər Tür  ki  yə  də 
ter  ror hü  cum  la  rı nə  ti  cə  sin  də hərb 
çi və po  lis  lə  rin hə  lak ol  ma  sı  na gö 
rə baş  sağ  lı  ğı ver  di, ya  ra  la  nan  la  ra 
şə  fa di  lə  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay 
canTür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri ən yük 
sək sə  viy  yə  də  dir.

İq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lər  dən da  nı 
şan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri qeyd et  di 
ki, iki qar  daş öl  kə ara  sın  da ti  ca  rət 
döv  riy  yə  si mil  yard  lar  la öl  çü  lür. 
Azər  bay  can  da 2400ə ya  xın Tür  ki 
yə şir  kə  ti fəaliy  yət gös  tə  rir. Öl  kə 
birbi  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya  tı  na bö  yük 
həcm  də in  ves  ti  si  ya  lar ya  tı  rır. La 
kin  son il  lər  də Azər  bay  can və Tür
 ki  yə  nin da  ha da güc  lən  mə  si bə  zi 
qüv  və  lə  ri na  ra  hat edir və bi  zə qar
 şı çir  kin kam  pa  ni  ya  lar apa  rı  lır.

Gö  rüş  də iki qar  daş öl  kə ara  sın 
da əla  qə  lə  rin da  ha da in  ki  şaf et  di 
ril  mə  sin  də və möh  kəm  lən  mə  sin  də 
par  la  ment  lə  rin ro  lun  dan, iş  çi qrup

 la  rı  nın fəaliy  yə  tin  dən, de  pu  tat  la  rı 
mı  zın bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da 
xalq  la  rı  mız və döv  lət  lə  ri  miz üçün 
mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edən mə 
sə  lə  lər  də ey  ni möv  qe  dən çı  xış et 
mə  lə  rin  dən, Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob 
le  min  dən söh  bət açıl  dı. 

Sə  mi  mi gö  rüş üçün tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rən Tür  ki  yə  nin Xa  ri  ci İş  lər na 
zi  ri Fe  ri  dun Si  nir  lioğ  lu Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin “bir mil  lət, iki döv
 lət” kə  la  mı  nı xa  tır  lat  dı. Qeyd et  di 
ki, bu gün öl  kə  lə  ri  miz bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  da da birbi  ri  nə dəs  tək 
olur, ey  ni möv  qe  dən çı  xış edir  lər.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  dən 
da  nı  şan Fe  ri  dun Si  nir  lioğ  lu de  di ki, 
Tür  ki  yə Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın 
Er  mə  nis  ta  nın iş  ğa  lın  dan azad olun
 ma  sı üçün bun  dan son  ra da dəs  tə 
yi  ni da  vam et  di  rə  cək. 

Söh  bət za  ma  nı be  lə bir inam ifa
 də olun  du ki, hər iki öl  kə birbi  ri  lə
 ri  ni dəs  tək  lə  yə  rək qar  şı  la  rı  na çı  xa 
caq bü  tün prob  lem  lə  ri bir  lik  də həll 
edə  cək  dir. 

Sent  yab  rın 11də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Fran  sa Res 
pub  li  ka  sı Se  na  tı  nın Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri And  re Ri 
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şar  dın baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  ni qə  bul et  di.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam 
la  ya  raq bil  dir  di ki, Azər  bay  ca  nın 
Fran  sa  da  kı dost  la  rı ilə gö  rüş  mək 
hər za  man se  vin  di  ri  ci hal  dır. Öl  kə
 miz Av  ro  pa  nın bu döv  lə  ti ilə iki  tə 
rəf  li əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük 
önəm ve  rir. Bu ba  xım  dan nü  ma 
yən  də he  yət  lə  ri  nin qar  şı  lıq  lı sə  fər 
lə  ri  nin in  ten  siv xa  rak  ter al  ma  sı 
təq  di  rə  la  yiq  dir. Döv  lət  lə  ri  mi  zin 
baş  çı  la  rı  nın gö  rüş  lə  ri za  ma  nı apa 
rı  lan da  nı  şıq  lar və im  za  lan  mış sə 
nəd  lər mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zi  key  fiy 
yət  cə ye  ni sə  viy  yə  yə qal  dır  mış  dır. 

Gö  rüş  də Sədr qeyd et  di ki, döv 
lət  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər sis  te  min  də 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər mü  hüm 
rol oy  na  yır. Biz Fran  sa Se  na  tı ilə 
əmək  daş  lı  ğı  mı  zı da  ha da ge  niş  lən
 dir  mək niy  yə  tin  də  yik. Heç də tə  sa
 dü  fi de  yil  dir ki, Mil  li Məc  lis  də 
fəaliy  yət gös  tə  rən Fran  sa ilə par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru
 pu  na öl  kə  nin bi  rin  ci xa  nı  mı, Hey 
dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban Əli  ye  va rəh  bər  lik edir. 
Tək  cə si  ya  si de  yil, hə  ya  tın di  gər 
sa  hə  lə  rin  də də əla  qə  lə  ri  mi  zin ge 
niş  lən  di  ril  mə  si ümu  mi məq  səd  lə  rə 
çat  maq üçün çox önəm  li  dir. Bil  di 
ril  di ki, Azər  bay  can Av  ro  pa öl  kə  lə

 ri, o cüm  lə  dən Fran  sa ilə iki  tə  rəf  li 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da da  ha ma  raq
 lı  dır. 

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı
 ğı  nı bil  di  rən And  re Ri  şard öl  kə  mi 
zə sə  fər  dən və bu  ra  da ke  çir  dik  lə  ri 
gö  rüş  lər  dən məm  nun qal  dıq  la  rı  nı 
bil  dir  di. Qeyd edil  di ki, Fran  sa Se 
na  tı Azər  bay  can par  la  men  ti ilə əla
 qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  ril  mə  si  nə bö  yük 
əhə  miy  yət ve  rir. Qo  naq Mil  li Məc 
li  sin de  pu  ta  tı, Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun pre  zi  den  ti Meh  ri  ban xa  nım 
Əli  ye  va  nın Fran  sa  da ke  çir  di  yi təd 
bir  lə  ri yük  sək də  yər  lən  di  rə  rək, bu 
ki  mi iş  lə  rin  mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin 
da  ha da də  rin  ləş  mə  si  nə xid  mət et 
di  yi  ni söy  lə  di.

Sent  yab  rın 10da Mil  li Məc  lis 
Səd  ri  nin müavi  ni Va  leh Ələs  gə  rov 
İta  li  ya par  la  men  ti  nin Azər  bay  can 
da sə  fər  də olan nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü.

Va  leh Ələs  gə  rov öl  kə  mi  zin keç 
di  yi in  ki  şaf yo  lun  dan, Azər  bay 
canİta  li  ya əla  qə  lə  rin  dən, par  la 
ment  lə  ra  ra  sı mü  na  si  bət  lər  dən da 
nış  dı. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can 
müx  tə  lif xalq  la  rın bə  ra  bər  hü  quq  lu 
şə  rait  də ya  şa  dı  ğı to  le  rant öl  kə  dir.

Sədr müavi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı 
ki, par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lı  ğın 
in  ki  şa  fın  da dost  luq qrup  la  rı  nın 
bö  yük ro  lu var. İki öl  kə ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin da  ha da ge  niş  lən  mə  sin 
də yük  sək sə  viy  yə  li qar  şı  lıq  lı sə  fər
 lər mü  hüm rol oy  na  yır. 

Va  leh Ələs  gə  rov qo  naq  la  ra Azər
 bay  ca  nın tə  şəb  bü  sü ilə hə  ya  ta ke  çi 
ri  lən qlo  bal iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər ba  rə 
də mə  lu  mat ver  di. Bil  dir  di ki, bu 
gün Azər  bay  can Av  ro  pa öl  kə  lə  ri  nin 
qaz tə  mi  na  tı  nı ödə  mək  də önəm  li 
ro  la ma  lik  dir. Azər  bay  ca  nın İta  li  ya 
ilə ti  ca  ri əla  qə  lə  ri Av  ro  pa öl  kə  lə  ri 
ara  sın  da bi  rin  ci yer  də  dir. 

Söh  bət za  ma  nı Va  leh Ələs  gə  rov 
qo  naq  la  ra Er  mə  nis  tanAzər  bay 
can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
ba  rə  də də mə  lu  mat ver  di.

Sə  mi  mi fi  kir  lər üçün tə  şək  kü  rü 
nü bil  di  rən İta  li  yaAzər  bay  can 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu 
nun rəh  bə  ri, se  na  tor Ser  cio Di  vi  na 
Azər  bay  can  da şa  hi  di ol  duq  la  rı in 
ki  şaf pro  ses  lə  rin  dən, öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın 
dan, xal  qı  mı  zın qo  naq  pər  vər  li  yin 
dən məm  nun  lu  ğu  nu bil  dir  di. Qeyd 
et  di ki, bu sə  fər Azər  bay  ca  nı da  ha 
ya  xın  dan ta  nı  ma  ğa im  kan ve  rə  cək 
və mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin in  ki  şa  fı  na 
tə  kan ola  caq  dır. 

RƏSMİ XRONİKA

rol oy  na  yır və bu sa  hə  də əmək  daş  lı
 ğın ge  niş  lən  di  ril  mə  si əhə  miy  yət  li 
he  sab edi  lir. Qo  naq de  di ki, bi  zim 
Azər  bay  can  la əla  qə  lə  ri  miz bu gün 
st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq sə  viy  yə  si  nə yük 
səl  miş  dir. Dağ  lıq Qa  ra  bağ mə  sə  lə  si
 nin həl  lin  də biz prob  lem  lə əla  qə  dar 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  nın qət  na
 mə  lə  ri  nin ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si  ni önəm
 li he  sab edi  rik.

Çe  xi  ya Pre  zi  den  ti sə  fər çər  çi  və 
sin  də Ba  kı  da ke  çi  ril  miş Biz  nes Fo 
ru  mun əhə  miy  yə  ti  ni vur  ğu  la  ya  raq 
bil  dir  di ki, hər iki öl  kə  nin iş adam
 la  rı  nın qar  şı  lıq  lı ya  tı  rım  lar et  mə  si 
üçün la  zı  mi şə  rait ya  ra  dı  lıb.

Qo  naq Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin öl 
kə  miz  lə bağ  lı son qə  ra  rın  dan Azər 
bay  can tə  rə  fin na  ra  hat  çı  lı  ğı  nı an  la 
dı  ğı  nı söy  lə  yə  rək, iki  tə  rəf  li əla  qə  lə 
rin in  ki  şa  fı ba  rə  də öl  kə  mi  zin möv 
qe  yi  nə hör  mət  lə ya  naş  dı  ğı  nı de  di. 
Bil  di  ril  di ki, bu gün qaç  qın prob  le 
mi ilə üz  ləş  miş bə  zi Av  ro  pa si  ya  sət 
çi  lə  ri öz prob  lem  lə  ri  ni həll et  mək 
əvə  zi  nə bə  zən baş  qa  la  rı  na tə  sir et 
mək id  diasın  da bu  lu  nur  lar.

Söh  bət  də Mi  loş Ze  man be  lə bir 
fiki  r ifa  də et  di ki, bu cür ad  dım  lar 
Azər  bay  can  la Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ara 
sın  da  kı əmək  daş  lı  ğa köl  gə sa  lır. 
Biz Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa üçün 
əhə  miy  yə  ti  ni yax  şı ba  şa dü  şü  rük. 

Sent  yab  rın 16da Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Azər  bay  can 
da sə  fər  də olan Tür  ki  yə  nin Xa  ri  ci 
İş  lər na  zi  ri Fe  ri  dun Si  nir  lioğ  lu  nun 
baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti 
ilə gö  rüş  dü. 

Qo  na  ğı sə  mi  mi sa  lam  la  yan Oq 
tay Əsə  dov son gün  lər Tür  ki  yə  də 
ter  ror hü  cum  la  rı nə  ti  cə  sin  də hərb 
çi və po  lis  lə  rin hə  lak ol  ma  sı  na gö 
rə baş  sağ  lı  ğı ver  di, ya  ra  la  nan  la  ra 
şə  fa di  lə  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay 
canTür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri ən yük 
sək sə  viy  yə  də  dir.

İq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lər  dən da  nı 
şan Mil  li Məc  li  sin Səd  ri qeyd et  di 
ki, iki qar  daş öl  kə ara  sın  da ti  ca  rət 
döv  riy  yə  si mil  yard  lar  la öl  çü  lür. 
Azər  bay  can  da 2400ə ya  xın Tür  ki 
yə şir  kə  ti fəaliy  yət gös  tə  rir. Öl  kə 
birbi  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya  tı  na bö  yük 
həcm  də in  ves  ti  si  ya  lar ya  tı  rır. La 
kin  son il  lər  də Azər  bay  can və Tür
 ki  yə  nin da  ha da güc  lən  mə  si bə  zi 
qüv  və  lə  ri na  ra  hat edir və bi  zə qar
 şı çir  kin kam  pa  ni  ya  lar apa  rı  lır.

Gö  rüş  də iki qar  daş öl  kə ara  sın 
da əla  qə  lə  rin da  ha da in  ki  şaf et  di 
ril  mə  sin  də və möh  kəm  lən  mə  sin  də 
par  la  ment  lə  rin ro  lun  dan, iş  çi qrup

 la  rı  nın fəaliy  yə  tin  dən, de  pu  tat  la  rı 
mı  zın bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da 
xalq  la  rı  mız və döv  lət  lə  ri  miz üçün 
mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edən mə 
sə  lə  lər  də ey  ni möv  qe  dən çı  xış et 
mə  lə  rin  dən, Dağ  lıq Qa  ra  bağ prob 
le  min  dən söh  bət açıl  dı. 

Sə  mi  mi gö  rüş üçün tə  şək  kü  rü  nü 
bil  di  rən Tür  ki  yə  nin Xa  ri  ci İş  lər na 
zi  ri Fe  ri  dun Si  nir  lioğ  lu Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin “bir mil  lət, iki döv
 lət” kə  la  mı  nı xa  tır  lat  dı. Qeyd et  di 
ki, bu gün öl  kə  lə  ri  miz bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar  da da birbi  ri  nə dəs  tək 
olur, ey  ni möv  qe  dən çı  xış edir  lər.

Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  sin  dən 
da  nı  şan Fe  ri  dun Si  nir  lioğ  lu de  di ki, 
Tür  ki  yə Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın 
Er  mə  nis  ta  nın iş  ğa  lın  dan azad olun
 ma  sı üçün bun  dan son  ra da dəs  tə 
yi  ni da  vam et  di  rə  cək. 

Söh  bət za  ma  nı be  lə bir inam ifa
 də olun  du ki, hər iki öl  kə birbi  ri  lə
 ri  ni dəs  tək  lə  yə  rək qar  şı  la  rı  na çı  xa 
caq bü  tün prob  lem  lə  ri bir  lik  də həll 
edə  cək  dir. 

Sent  yab  rın 11də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov Fran  sa Res 
pub  li  ka  sı Se  na  tı  nın Azər  bay  can  la 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri And  re Ri 



Mər  kə  zi Seç  ki Ko  mis  si  ya  sının 
par  la  men  tə seç  ki  lər  lə bağ  lı təs  diq 
et  di  yi Təq  vim Pla  nın  da seç  ki  lə  rin 
ha  zır  la  nıb ke  çi  ril  mə  si üz  rə əsas hə 
rə  kət və təd  bir  lər ək  si  ni ta  pıb. MSK 
2015ci ilin öl  kə  mi  zin ta  ri  xin  də 
mü  hüm ha  di  sə  Mil  li Məc  li  sə seç 

ki  lər ili ol  du  ğu  nu nə  zə  rə ala  raq, 
və  tən  daş  la  rın Kons  ti  tu  si  ya ilə təs 
bit edil  miş seç  mək və se  çil  mək hü 
quq  la  rı  nın tə  min olu  ma  sı, seç  ki  lə 
rin azad və əda  lət  li ke  çi  ril  mə  si 
üçün hə  lə ilin əv  vəl  lə  rin  dən ge  niş 
miq  yas  lı təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  mə 

yə baş  la  dı. Be  lə ki, seç  ki pro  se  si  nin 
mü  hüm mər  hə  lə  lə  ri olan se  çi  ci si 
ya  hı  la  rı  nın də  qiq  ləş  di  ril  mə  si, nor 
ma  tivhü  qu  qi ba  za  nın tək  mil  ləş  di 
ril  mə  si, həm  çi  nin bey  nəl  xalq təş  ki
 lat  lar  la əmək  daş  lıq çər  çi  və  sin  də 
müx  tə  lif seç  ki sub  yekt  lə  ri  nin 
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maarif  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə iri 
miq  yas  lı la  yi  hə  lər real  laş  dı  rıl  dı, 
aşa  ğı seç  ki ko  mis  si  ya  la  rı  nın iş şə 
raiti  nin və mad  ditex  ni  ki ba  za  sı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si üçün mü  tə  ma  di 
şə  kil  də ar  dı  cıl ad  dım  lar atıl  dı. İn 
di  yə  dək seç  ki kam  pa  ni  ya  sı  nın hər 
bir mər  hə  lə  si öz axa  rı ilə da  vam 
edib.

Seç  ki hü  quq  la  rı  nın po  zul  ma  sı 
ilə əla  qə  dar şi  ka  yət  lə  rin araş  dı  rıl 
ma  sı və və  tən  daş  la  rın seç  ki hü 
quq  la  rı  nın da  ha sə  mə  rə  li tə  min 
olun  ma  sı məq  sə  di  lə Mər  kə  zi Seç  ki 
Ko  mis  si  ya  sı nəz  din  də 9 nə  fər  dən 
iba  rət tər  kib  də eks  pert qru  pu ya  ra
 dı  lıb. 

Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də iş  ti  rak 
edən par  ti  ya  lar tə  rə  fin  dən təq  dim 
olun  muş şəxs  lər sə  la  hiy  yət  li nü 
ma  yən  də  lər ki  mi qey  də alı  nıb.

Okt  yab  rın 9dan təb  li  ğattəş  vi 
qat pro  se  si baş  la  yıb. Bu mər  hə  lə 
seç  ki ərə  fə  sin  də apa  rı  lan seç  ki ma 
ra  fo  nu  nun mü  hüm fa  za  la  rın  dan 
bi  ri  dir. Çün  ki is  tə  ni  lən seç  ki  də 
par  ti  ya  la  rın və ya  xud ay  rıay  rı na 
mi  zəd  lə  rin proq  ram  la  rı  nın təq  dim 
olun  ma  sı əsa  sın  da se  çi  ci  lə  rin rəğ 
bə  ti  nin qa  za  nıl  ma  sı mü  hüm əhə 
miy  yət kəsb edir. Qeyd edək ki, bu 
mər  hə  lə  də na  mi  zəd  lə  rin öz təb  li 
ğat  la  rı  nı apar  ma  la  rı üçün qa  nun 
ve  ri  ci  lik  də nə  zər  də tu  tul  muş im 
kan  la  rın tə  min olun  ma  sı məq  sə  di 
lə MSK baş  da ol  maq  la aşa  ğı seç  ki 
ko  mis  si  ya  la  rı və di  gər əla  qə  dar 
qu  rum  lar tə  rə  fin  dən öz sə  la  hiy  yət
 lə  ri da  xi  lin  də bü  tün təd  bir  lər gö  rü
 lüb; azad, əda  lət  li və şəf  faf seç  ki  lə
 rin ke  çi  ril  mə  si üçün öl  kə əra  zi  sin 
də bə  ra  bər şərt  lə  rə əsas  la  nan seç  ki
 qa  ba  ğı təş  vi  qat mü  hi  ti ya  ra  dı  lıb. 
Seç  ki Mə  cəl  lə  si  nin tə  ləb  lə  ri  nə uy 
ğun ola  raq yer  li ic  ra st  ruk  tur  la  rı 
nın kö  mə  yi ilə açıq və qa  pa  lı yer  lər 
ay  rı  la  raq na  mi  zəd  lə  rin ix  ti  ya  rı  na 
ve  ri  lib. On  lar dairə seç  ki ko  mis  si 
ya  la  rı  na mə  lu  mat ver  mək  lə, hə  min 
yer  lər  dən ödə  niş  siz is  ti  fa  də edə  rək 
öz se  çi  ci  lə  ri ilə sər  bəst şə  kil  də seç 
ki  qa  ba  ğı top  lan  tı  la  rı  nı ke  çi  rə bi  lər

 lər. Ümu  mi  lik  də, na  mi  zəd  lə  rin se 
çi  ci  lər  lə gö  rüş  mə  si və on  la  ra öz 
seç  ki is  ma  rış  la  rı  nı çat  dır  ma  sı üçün 
la  zı  mi şə  rait ya  ra  dı  lıb.

Na  mi  zəd  lər təş  vi  qat  la  rı  nı küt  lə 
vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri ilə də apa
 ra bi  lər  lər. MSK səd  ri okt  yab  rın 
2də Ba  kı  da ke  çi  ril  miş “Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si 
nə seç  ki  lər: seç  ki  qa  ba  ğı təş  vi  qat 
pro  se  sin  də KİVlə  rin ro  lu və və  zi 
fə  lə  ri” möv  zu  sun  da  kı se  mi  nar
mü  şa  vi  rə  də də bil  dir  miş  di ki, KİV 
bu pro  ses  də önəm  li rol oy  na  ma  lı 
dır. Çün  ki is  tə  ni  lən öl  kə  də əhə 
miy  yət  li təd  bi  rin ic  ti  maiy  yə  tə çat 

dı  rıl  ma  sın  da ən önəm  li rol mət 
buatın üzə  ri  nə dü  şür. MSK da 
mət  buat  la bir  gə iş  lə  mə  yə hər za 
man xü  su  si diq  qət gös  tə  rir.

Ha  zır  da seç  ki ma  ra  fo  nu ki  fa  yət 
qə  dər de  mok  ra  tik  li  yi, seç  ki  lə  rin 
ke  çi  ril  mə  si üçün la  zı  mi şə  raitin ya 
ra  dıl  ma  sı ilə sə  ciy  yə  lə  nir. Bu onu 
gös  tə  rir ki, seç  ki  lə  rin azad, əda  lət  li 
və şəf  faf ke  çi  ril  mə  si ənə  nə  si  nin 
tam for  ma  laş  dı  ğı və de  mok  ra  ti  ya 
yo  lu ilə in  ki  şaf edən Azər  bay  can  da 
par  la  ment seç  ki  lə  ri ilə bağ  lı bü  tün 
pro  ses  lər qa  nun  ve  ri  ci  li  yə uy  ğun 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

SEÇKİ-2015

PARLAMeNtSeçKİLƏRİ-2015
Ölkəmiz	növ		bə		ti	par		la		ment	seç		ki		lə		ri	ərə		fə		sin		də		dir.	Ar		tıq	IV	ça		ğı		rış	Azər	-
bay		can	Respublikasının	Mil		li	Məc		li		si	sə		la		hiy		yət	müd		də		ti		ni	ba		şa	vu		rur.	
Pre		zi		dent	İl		ham	Əli		ye		vin	av		qus		tun	28-də	im		za		la		dı		ğı	sə		rən		cam		la	 
V	ça		ğı		rış	Mil		li	Məc		li		sə	seç		ki		lər	no		yab		rın	1-nə	tə		yin	edi		lib.



Mər  kə  zi Seç  ki Ko  mis  si  ya  sının 
par  la  men  tə seç  ki  lər  lə bağ  lı təs  diq 
et  di  yi Təq  vim Pla  nın  da seç  ki  lə  rin 
ha  zır  la  nıb ke  çi  ril  mə  si üz  rə əsas hə 
rə  kət və təd  bir  lər ək  si  ni ta  pıb. MSK 
2015ci ilin öl  kə  mi  zin ta  ri  xin  də 
mü  hüm ha  di  sə  Mil  li Məc  li  sə seç 

ki  lər ili ol  du  ğu  nu nə  zə  rə ala  raq, 
və  tən  daş  la  rın Kons  ti  tu  si  ya ilə təs 
bit edil  miş seç  mək və se  çil  mək hü 
quq  la  rı  nın tə  min olu  ma  sı, seç  ki  lə 
rin azad və əda  lət  li ke  çi  ril  mə  si 
üçün hə  lə ilin əv  vəl  lə  rin  dən ge  niş 
miq  yas  lı təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çir  mə 

yə baş  la  dı. Be  lə ki, seç  ki pro  se  si  nin 
mü  hüm mər  hə  lə  lə  ri olan se  çi  ci si 
ya  hı  la  rı  nın də  qiq  ləş  di  ril  mə  si, nor 
ma  tivhü  qu  qi ba  za  nın tək  mil  ləş  di 
ril  mə  si, həm  çi  nin bey  nəl  xalq təş  ki
 lat  lar  la əmək  daş  lıq çər  çi  və  sin  də 
müx  tə  lif seç  ki sub  yekt  lə  ri  nin 
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maarif  lən  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə iri 
miq  yas  lı la  yi  hə  lər real  laş  dı  rıl  dı, 
aşa  ğı seç  ki ko  mis  si  ya  la  rı  nın iş şə 
raiti  nin və mad  ditex  ni  ki ba  za  sı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si üçün mü  tə  ma  di 
şə  kil  də ar  dı  cıl ad  dım  lar atıl  dı. İn 
di  yə  dək seç  ki kam  pa  ni  ya  sı  nın hər 
bir mər  hə  lə  si öz axa  rı ilə da  vam 
edib.

Seç  ki hü  quq  la  rı  nın po  zul  ma  sı 
ilə əla  qə  dar şi  ka  yət  lə  rin araş  dı  rıl 
ma  sı və və  tən  daş  la  rın seç  ki hü 
quq  la  rı  nın da  ha sə  mə  rə  li tə  min 
olun  ma  sı məq  sə  di  lə Mər  kə  zi Seç  ki 
Ko  mis  si  ya  sı nəz  din  də 9 nə  fər  dən 
iba  rət tər  kib  də eks  pert qru  pu ya  ra
 dı  lıb. 

Mil  li Məc  li  sə seç  ki  lər  də iş  ti  rak 
edən par  ti  ya  lar tə  rə  fin  dən təq  dim 
olun  muş şəxs  lər sə  la  hiy  yət  li nü 
ma  yən  də  lər ki  mi qey  də alı  nıb.

Okt  yab  rın 9dan təb  li  ğattəş  vi 
qat pro  se  si baş  la  yıb. Bu mər  hə  lə 
seç  ki ərə  fə  sin  də apa  rı  lan seç  ki ma 
ra  fo  nu  nun mü  hüm fa  za  la  rın  dan 
bi  ri  dir. Çün  ki is  tə  ni  lən seç  ki  də 
par  ti  ya  la  rın və ya  xud ay  rıay  rı na 
mi  zəd  lə  rin proq  ram  la  rı  nın təq  dim 
olun  ma  sı əsa  sın  da se  çi  ci  lə  rin rəğ 
bə  ti  nin qa  za  nıl  ma  sı mü  hüm əhə 
miy  yət kəsb edir. Qeyd edək ki, bu 
mər  hə  lə  də na  mi  zəd  lə  rin öz təb  li 
ğat  la  rı  nı apar  ma  la  rı üçün qa  nun 
ve  ri  ci  lik  də nə  zər  də tu  tul  muş im 
kan  la  rın tə  min olun  ma  sı məq  sə  di 
lə MSK baş  da ol  maq  la aşa  ğı seç  ki 
ko  mis  si  ya  la  rı və di  gər əla  qə  dar 
qu  rum  lar tə  rə  fin  dən öz sə  la  hiy  yət
 lə  ri da  xi  lin  də bü  tün təd  bir  lər gö  rü
 lüb; azad, əda  lət  li və şəf  faf seç  ki  lə
 rin ke  çi  ril  mə  si üçün öl  kə əra  zi  sin 
də bə  ra  bər şərt  lə  rə əsas  la  nan seç  ki
 qa  ba  ğı təş  vi  qat mü  hi  ti ya  ra  dı  lıb. 
Seç  ki Mə  cəl  lə  si  nin tə  ləb  lə  ri  nə uy 
ğun ola  raq yer  li ic  ra st  ruk  tur  la  rı 
nın kö  mə  yi ilə açıq və qa  pa  lı yer  lər 
ay  rı  la  raq na  mi  zəd  lə  rin ix  ti  ya  rı  na 
ve  ri  lib. On  lar dairə seç  ki ko  mis  si 
ya  la  rı  na mə  lu  mat ver  mək  lə, hə  min 
yer  lər  dən ödə  niş  siz is  ti  fa  də edə  rək 
öz se  çi  ci  lə  ri ilə sər  bəst şə  kil  də seç 
ki  qa  ba  ğı top  lan  tı  la  rı  nı ke  çi  rə bi  lər

 lər. Ümu  mi  lik  də, na  mi  zəd  lə  rin se 
çi  ci  lər  lə gö  rüş  mə  si və on  la  ra öz 
seç  ki is  ma  rış  la  rı  nı çat  dır  ma  sı üçün 
la  zı  mi şə  rait ya  ra  dı  lıb.

Na  mi  zəd  lər təş  vi  qat  la  rı  nı küt  lə 
vi in  for  ma  si  ya va  si  tə  lə  ri ilə də apa
 ra bi  lər  lər. MSK səd  ri okt  yab  rın 
2də Ba  kı  da ke  çi  ril  miş “Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc  li  si 
nə seç  ki  lər: seç  ki  qa  ba  ğı təş  vi  qat 
pro  se  sin  də KİVlə  rin ro  lu və və  zi 
fə  lə  ri” möv  zu  sun  da  kı se  mi  nar
mü  şa  vi  rə  də də bil  dir  miş  di ki, KİV 
bu pro  ses  də önəm  li rol oy  na  ma  lı 
dır. Çün  ki is  tə  ni  lən öl  kə  də əhə 
miy  yət  li təd  bi  rin ic  ti  maiy  yə  tə çat 

dı  rıl  ma  sın  da ən önəm  li rol mət 
buatın üzə  ri  nə dü  şür. MSK da 
mət  buat  la bir  gə iş  lə  mə  yə hər za 
man xü  su  si diq  qət gös  tə  rir.

Ha  zır  da seç  ki ma  ra  fo  nu ki  fa  yət 
qə  dər de  mok  ra  tik  li  yi, seç  ki  lə  rin 
ke  çi  ril  mə  si üçün la  zı  mi şə  raitin ya 
ra  dıl  ma  sı ilə sə  ciy  yə  lə  nir. Bu onu 
gös  tə  rir ki, seç  ki  lə  rin azad, əda  lət  li 
və şəf  faf ke  çi  ril  mə  si ənə  nə  si  nin 
tam for  ma  laş  dı  ğı və de  mok  ra  ti  ya 
yo  lu ilə in  ki  şaf edən Azər  bay  can  da 
par  la  ment seç  ki  lə  ri ilə bağ  lı bü  tün 
pro  ses  lər qa  nun  ve  ri  ci  li  yə uy  ğun 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

SEÇKİ-2015

PARLAMeNtSeçKİLƏRİ-2015
Ölkəmiz	növ		bə		ti	par		la		ment	seç		ki		lə		ri	ərə		fə		sin		də		dir.	Ar		tıq	IV	ça		ğı		rış	Azər	-
bay		can	Respublikasının	Mil		li	Məc		li		si	sə		la		hiy		yət	müd		də		ti		ni	ba		şa	vu		rur.	
Pre		zi		dent	İl		ham	Əli		ye		vin	av		qus		tun	28-də	im		za		la		dı		ğı	sə		rən		cam		la	 
V	ça		ğı		rış	Mil		li	Məc		li		sə	seç		ki		lər	no		yab		rın	1-nə	tə		yin	edi		lib.
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sa  di ar  tı  mın qey  rineft sek  to  ru  nun 
he  sa  bı  na ol  ma  sı  nı qar  şı  ya mü  hüm 
və  zi  fə ki  mi qo  ya  raq, bu is  ti  qa  mət  də 
birbi  rin  dən əhə  miy  yət  li ad  dım  lar 
at  dı. Re  gion  la  rın ma  lik ol  du  ğu po 
ten  sial  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də məq  sə 
di  lə təs  diq  lə  nən döv  lət proq  ram  la  rı
 nın uğur  lu ic  ra  sı qar  şı  ya qo  yu  lan 
məq  sə  də yük  sək sə  viy  yə  də nail ol 
ma  ğa əsas ya  rat  dı.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın böl  gə  lə  rə 
hər sə  fə  ri ye  niye  ni müəs  si  sə  lə  rin 
açı  lı  şı və tə  məl  qoy  ma mə  ra  sim  lə  ri 
nin ke  çi  ril  mə  si ilə yad  da qa  lır. Qey 
rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə
 tin  də atı  lan uğur  lu ad  dım  la  rın nə  ti 
cə  si  dir ki, bu gün ÜDMdə özəl 
böl  mə  nin pa  yı 85% təş  kil edir. Son 
12 il  də 1 mil  yon 400 min iş ye  ri açı 
lıb ki, on  lar  dan 1 mil  yo  nu daimi iş 
ye  ri  dir. Məhz bu  nun he  sa  bı  na öl  kə 
də iş  siz  lik 5% sə  viy  yə  sin  də  dir. Tək 
cə ca  ri ilin ötən döv  rün  də 60 mi  nə 
ya  xın ye  ni iş ye  ri açı  lıb ki, on  lar  dan 
48 mi  ni daimi iş ye  ri  dir. Bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə qu  rum  la  rı öl  kə  mi  zin iş  siz 
lik və yox  sul  luq prob  lem  lə  ri  nin həl
 li is  ti  qa  mə  tin  də at  dı  ğı da  vam  lı ad 

dım  la  rı təq  dir edir, Azər  bay  can 
uğur  lu so  sialiq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lə  ri 
ilə hə  min təş  ki  lat  la  rın he  sa  bat  la  rın 
da bi  rin  ci  li  yi  ni qo  ru  yur.

İq  ti  sa  di tə  rəq  qi əha  li  nin so  sial 
mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa
 mə  tin  də da  vam  lı təd  bir  lə  rə sti  mul 
ve  rir. Əmək  haq  la  rı  nın, pen  si  ya  la  rın 
ar  tı  rıl  ma  sı da  vam  lı pro  ses  dir. Cə 
nab İl  ham Əli  yev hər çı  xı  şın  da bə 
yan edir ki, iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lər tək 
cə rə  qəm  lər  də de  yil, in  san  la  rın gün
 də  lik hə  ya  tın  da öz ək  si  ni tap  ma  lı 
dır. Bu fi  kir də hər za  man bil  di  ri  lir 
ki, bü  tün tə  şəb  büs  lə  rin xalq tə  rə  fin 
dən dəs  tək  lən  mə  si uğur  la  ra ge  niş 
yol açır. Xalqiq  ti  dar bir  li  yi  nin, həm
 rəy  li  yi  nin sar  sıl  maz  lı  ğı qar  şı  ya qo 
yu  lan hər bir məq  sə  də yük  sək sə 
viy  yə  də nail ola  ca  ğı  mı  za möh  kəm 
zə  min ya  ra  dır.

Tə  bii ki, pers  pek  tiv  lə  ri müəy  yən
 ləş  di  rər  kən ötən il  lə  rə bir ba  xış ke 
çir  mək bö  yük zə  ru  rə  tə çev  ri  lir. Döv
 lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin sə 
rən  ca  mı əsa  sın  da Azər  bay  ca  nın 20 
il  lik müs  tə  qil  lik ta  ri  xin  də qa  zan  dı  ğı 
uğur  lar fo  nun  da iş  lə  nib ha  zır  la  nan 

və təs  diq  lə  nən “Azər  bay  can 2020: 
gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon  sep  si  ya 
sı ye  ni hə  dəf  lə  ri və on  la  ra çat  ma  ğın 
yol  la  rı  nı özün  də eh  ti  va edir. Məq 
səd Azər  bay  ca  nı in  ki  şaf et  miş öl  kə 
lər sı  ra  sın  da gör  mək, yük  sək gə  lir  li 
öl  kə  yə çe  vir  mək, bu gü  nə qə  dər 3 
də  fə  dən çox ar  tan ümu  mi da  xi  li 
məh  su  lun da  ha iki də  fə art  ma  sı  na 
nail ol  maq  dır. Bu  nun üçün zə  ru  ri 
olan bü  tün əsas  lar möv  cud  dur.

Azər  bay  ca  nın yük  sək zir  və  lə  ri 
fəth et  mə  sin  dən da  nı  şar  kən ev sa 
hib  li  yi et  di  yi təd  bir  lər xü  su  si qeyd 
olun  ma  lı  dır. Ca  ri ilin iyu  nun  da 
dün  ya  nın diq  qə  ti  ni öl  kə  mi  zə yö  nəl 
dən I Av  ro  pa Oyun  la  rı bir da  ha öl 
kə  mi  zin han  sı im  kan  la  ra ma  lik ol 
du  ğu  nu dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. 
Ta  ri  xə dost  luq, həm  rəy  lik bay  ra  mı 
ki  mi ya  zı  lan, dün  ya id  man ta  ri  xin 
də ye  ni sə  hi  fə açan bu təd  bi  ri ke  çir 
mək  lə Azər  bay  can həm də növ  bə  ti 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın stan  dart  la  rı  nı 
müəy  yən et  mək üçün şə  rəf  li bir 
mis  si  ya  nı ye  ri  nə ye  tir  di. “Bu möh  tə
 şəm bay  ram müs  tə  qil Azər  bay  ca 
nın, hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı 

İNKİŞAF

Azərbaycan	 
özünün	
ən	uğurlu	 
dövrünü	yaşayır

-Malikmüəllim,perspektivləri
müəyyənləşdirərkən keçilən
yoluntəhlilibirzərurətəçevri-
lir. Azərbaycanın bugünkü
uğurlarınabirbaxışkeçirməyi-
niziistərdik.

 Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin ana  dan ol  ma  sı  nın 92ci il 
dö  nü  mü  nə və Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun ya  ra  dıl  ma  sı  nın 11 il  li  yi  nə 
həsr edi  lən tən  tə  nə  li mə  ra  sim  də 
söy  lə  di  yi bu fi  kir  lə  ri bir da  ha ya  da 
sal  maq is  tər  dim: “Bu gün Azər  bay 
can in  ki  şaf  da  dır. Bu gün müs  tə  qil 
döv  lə  ti  miz özü  nün ən uğur  lu döv 
rü  nü ya  şa  yır. Ço  xəsr  lik ta  ri  xin  də 
Azər  bay  can heç vaxt in  di  ki qə  dər 
güc  lü ol  ma  mış  dır. Bu gün Azər  bay
 can  da apa  rı  lan is  la  hat  lar xal  qı  mı  zın 
gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nı tə  min edir. Azər 

bay  can döv  lə  ti çox möh  kəm da  yaq 
lar üzə  rin  də qu  ru  lub  dur”.

Son 12 ilin uğur  la  rı bir da  ha bu 
real  lı  ğı or  ta  ya qo  yur ki, Hey  dər Əli
 yev si  ya  sə  ti hər sa  hə  də uğur  la da 
vam edir, öl  kə  mi  zin qar  şı  sın  da ye  ni
ye  ni pers  pek  tiv  lər açır.

Bu gün Azər  bay  can iq  ti  sa  di mö 
cü  zə  lər, de  mok  ra  ti  ya təc  rü  bə  si ba  xı
 mın  dan di  gər döv  lət  lə  rə nü  mu  nə 
gös  tə  ri  lən öl  kə, sa  bit  lik di  ya  rı, bey 
nəl  xalq əhə  miy  yət  li təd  bir  lə  rin ke  çi
 ril  mə  si üçün ideal mə  kan ki  mi də 
yər  lən  di  ri  lir  sə, tə  bii ki, bu, möh  kəm 
tə  mə  lə əsas  la  nan si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si 
dir. Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin “İq 
ti  sa  diy  ya  tı güc  lü olan döv  lət hər şe 
yə qa  dir  dir” te  zi  si döv  lət si  ya  sə  ti  nin 
əsa  sı  nı təş  kil edir.

Cə  nab İl  ham Əli  yev Pre  zi  dent ki 
mi fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı gün  dən iq  ti 

MüsahibimizMilliMəclisindeputatıMalikHəsənovdur
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sa  di ar  tı  mın qey  rineft sek  to  ru  nun 
he  sa  bı  na ol  ma  sı  nı qar  şı  ya mü  hüm 
və  zi  fə ki  mi qo  ya  raq, bu is  ti  qa  mət  də 
birbi  rin  dən əhə  miy  yət  li ad  dım  lar 
at  dı. Re  gion  la  rın ma  lik ol  du  ğu po 
ten  sial  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də məq  sə 
di  lə təs  diq  lə  nən döv  lət proq  ram  la  rı
 nın uğur  lu ic  ra  sı qar  şı  ya qo  yu  lan 
məq  sə  də yük  sək sə  viy  yə  də nail ol 
ma  ğa əsas ya  rat  dı.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın böl  gə  lə  rə 
hər sə  fə  ri ye  niye  ni müəs  si  sə  lə  rin 
açı  lı  şı və tə  məl  qoy  ma mə  ra  sim  lə  ri 
nin ke  çi  ril  mə  si ilə yad  da qa  lır. Qey 
rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə
 tin  də atı  lan uğur  lu ad  dım  la  rın nə  ti 
cə  si  dir ki, bu gün ÜDMdə özəl 
böl  mə  nin pa  yı 85% təş  kil edir. Son 
12 il  də 1 mil  yon 400 min iş ye  ri açı 
lıb ki, on  lar  dan 1 mil  yo  nu daimi iş 
ye  ri  dir. Məhz bu  nun he  sa  bı  na öl  kə 
də iş  siz  lik 5% sə  viy  yə  sin  də  dir. Tək 
cə ca  ri ilin ötən döv  rün  də 60 mi  nə 
ya  xın ye  ni iş ye  ri açı  lıb ki, on  lar  dan 
48 mi  ni daimi iş ye  ri  dir. Bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə qu  rum  la  rı öl  kə  mi  zin iş  siz 
lik və yox  sul  luq prob  lem  lə  ri  nin həl
 li is  ti  qa  mə  tin  də at  dı  ğı da  vam  lı ad 

dım  la  rı təq  dir edir, Azər  bay  can 
uğur  lu so  sialiq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lə  ri 
ilə hə  min təş  ki  lat  la  rın he  sa  bat  la  rın 
da bi  rin  ci  li  yi  ni qo  ru  yur.

İq  ti  sa  di tə  rəq  qi əha  li  nin so  sial 
mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa
 mə  tin  də da  vam  lı təd  bir  lə  rə sti  mul 
ve  rir. Əmək  haq  la  rı  nın, pen  si  ya  la  rın 
ar  tı  rıl  ma  sı da  vam  lı pro  ses  dir. Cə 
nab İl  ham Əli  yev hər çı  xı  şın  da bə 
yan edir ki, iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lər tək 
cə rə  qəm  lər  də de  yil, in  san  la  rın gün
 də  lik hə  ya  tın  da öz ək  si  ni tap  ma  lı 
dır. Bu fi  kir də hər za  man bil  di  ri  lir 
ki, bü  tün tə  şəb  büs  lə  rin xalq tə  rə  fin 
dən dəs  tək  lən  mə  si uğur  la  ra ge  niş 
yol açır. Xalqiq  ti  dar bir  li  yi  nin, həm
 rəy  li  yi  nin sar  sıl  maz  lı  ğı qar  şı  ya qo 
yu  lan hər bir məq  sə  də yük  sək sə 
viy  yə  də nail ola  ca  ğı  mı  za möh  kəm 
zə  min ya  ra  dır.

Tə  bii ki, pers  pek  tiv  lə  ri müəy  yən
 ləş  di  rər  kən ötən il  lə  rə bir ba  xış ke 
çir  mək bö  yük zə  ru  rə  tə çev  ri  lir. Döv
 lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin sə 
rən  ca  mı əsa  sın  da Azər  bay  ca  nın 20 
il  lik müs  tə  qil  lik ta  ri  xin  də qa  zan  dı  ğı 
uğur  lar fo  nun  da iş  lə  nib ha  zır  la  nan 

və təs  diq  lə  nən “Azər  bay  can 2020: 
gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon  sep  si  ya 
sı ye  ni hə  dəf  lə  ri və on  la  ra çat  ma  ğın 
yol  la  rı  nı özün  də eh  ti  va edir. Məq 
səd Azər  bay  ca  nı in  ki  şaf et  miş öl  kə 
lər sı  ra  sın  da gör  mək, yük  sək gə  lir  li 
öl  kə  yə çe  vir  mək, bu gü  nə qə  dər 3 
də  fə  dən çox ar  tan ümu  mi da  xi  li 
məh  su  lun da  ha iki də  fə art  ma  sı  na 
nail ol  maq  dır. Bu  nun üçün zə  ru  ri 
olan bü  tün əsas  lar möv  cud  dur.

Azər  bay  ca  nın yük  sək zir  və  lə  ri 
fəth et  mə  sin  dən da  nı  şar  kən ev sa 
hib  li  yi et  di  yi təd  bir  lər xü  su  si qeyd 
olun  ma  lı  dır. Ca  ri ilin iyu  nun  da 
dün  ya  nın diq  qə  ti  ni öl  kə  mi  zə yö  nəl 
dən I Av  ro  pa Oyun  la  rı bir da  ha öl 
kə  mi  zin han  sı im  kan  la  ra ma  lik ol 
du  ğu  nu dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di. 
Ta  ri  xə dost  luq, həm  rəy  lik bay  ra  mı 
ki  mi ya  zı  lan, dün  ya id  man ta  ri  xin 
də ye  ni sə  hi  fə açan bu təd  bi  ri ke  çir 
mək  lə Azər  bay  can həm də növ  bə  ti 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın stan  dart  la  rı  nı 
müəy  yən et  mək üçün şə  rəf  li bir 
mis  si  ya  nı ye  ri  nə ye  tir  di. “Bu möh  tə
 şəm bay  ram müs  tə  qil Azər  bay  ca 
nın, hər bir Azər  bay  can və  tən  da  şı 

İNKİŞAF

Azərbaycan	 
özünün	
ən	uğurlu	 
dövrünü	yaşayır

-Malikmüəllim,perspektivləri
müəyyənləşdirərkən keçilən
yoluntəhlilibirzərurətəçevri-
lir. Azərbaycanın bugünkü
uğurlarınabirbaxışkeçirməyi-
niziistərdik.

 Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin Ümum  mil  li li  der Hey  dər 
Əli  ye  vin ana  dan ol  ma  sı  nın 92ci il 
dö  nü  mü  nə və Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun ya  ra  dıl  ma  sı  nın 11 il  li  yi  nə 
həsr edi  lən tən  tə  nə  li mə  ra  sim  də 
söy  lə  di  yi bu fi  kir  lə  ri bir da  ha ya  da 
sal  maq is  tər  dim: “Bu gün Azər  bay 
can in  ki  şaf  da  dır. Bu gün müs  tə  qil 
döv  lə  ti  miz özü  nün ən uğur  lu döv 
rü  nü ya  şa  yır. Ço  xəsr  lik ta  ri  xin  də 
Azər  bay  can heç vaxt in  di  ki qə  dər 
güc  lü ol  ma  mış  dır. Bu gün Azər  bay
 can  da apa  rı  lan is  la  hat  lar xal  qı  mı  zın 
gə  lə  cək in  ki  şa  fı  nı tə  min edir. Azər 

bay  can döv  lə  ti çox möh  kəm da  yaq 
lar üzə  rin  də qu  ru  lub  dur”.

Son 12 ilin uğur  la  rı bir da  ha bu 
real  lı  ğı or  ta  ya qo  yur ki, Hey  dər Əli
 yev si  ya  sə  ti hər sa  hə  də uğur  la da 
vam edir, öl  kə  mi  zin qar  şı  sın  da ye  ni
ye  ni pers  pek  tiv  lər açır.

Bu gün Azər  bay  can iq  ti  sa  di mö 
cü  zə  lər, de  mok  ra  ti  ya təc  rü  bə  si ba  xı
 mın  dan di  gər döv  lət  lə  rə nü  mu  nə 
gös  tə  ri  lən öl  kə, sa  bit  lik di  ya  rı, bey 
nəl  xalq əhə  miy  yət  li təd  bir  lə  rin ke  çi
 ril  mə  si üçün ideal mə  kan ki  mi də 
yər  lən  di  ri  lir  sə, tə  bii ki, bu, möh  kəm 
tə  mə  lə əsas  la  nan si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si 
dir. Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin “İq 
ti  sa  diy  ya  tı güc  lü olan döv  lət hər şe 
yə qa  dir  dir” te  zi  si döv  lət si  ya  sə  ti  nin 
əsa  sı  nı təş  kil edir.

Cə  nab İl  ham Əli  yev Pre  zi  dent ki 
mi fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı gün  dən iq  ti 

MüsahibimizMilliMəclisindeputatıMalikHəsənovdur
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döv  lət proq  ram  la  rın  dan ay  dın gö 
rü  nür. Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, öl  kə  nin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı  nın tə  min edil  mə 
sin  də hər ilin konk  ret bir sa  hə  nin 
adı ilə bağ  lan  ma  sı xü  su  si əhə  miy 
yət kəsb edir. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
sə  rən  ca  mı ilə 2010cu ilin Azər  bay 
can  da “Eko  lo  gi  ya ili” elan edil  mə  si 
də bu sa  hə  yə gös  tə  ri  lən diq  qə  tin 
ba  riz nü  mu  nə  lə  rin  dən  dir. Azər  bay
 can Pre  zi  den  ti bu fik  ri də xü  su  si 
qeyd et  miş  dir ki, bu sa  hə  də gö  rü  lən 
iş  lər, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər yal 
nız “Eko  lo  gi  ya ili” ilə məh  dud  laş 
ma  ma  lı, gün  də  lik işi  miz ol  ma  lı  dır. 
Bu tə  ləb döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın 
“Bu gün eko  lo  ji mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri  dir. Ona gö 
rə yox ki, bü  tün dün  ya  da bu mə  sə 
lə  lə  rə bö  yük diq  qət gös  tə  ri  lir. Ona 
gö  rə ki, bu gün Azər  bay  ca  nın qar  şı
 sın  da həl  li  ni göz  lə  yən əsas mə  sə  lə 
lər  dən bi  ri eko  lo  ji və  ziy  yə  tin yax  şı 
laş  dı  rıl  ma  sı  dır” fi  kir  lə  rin  də də öz 
ək  si  ni ta  pır.

Bu hə  qi  qət hər bir kə  sə bəl  li  dir 
ki, uzun il  lər ər  zin  də neftqaz sə 
na  ye  si  nin in  ki  şa  fı nə  ti  cə  sin  də Ab 
şe  ro  nun bö  yük əra  zi  lə  ri həm neft 

lə, həm də neft tul  lan  tı  la  rı ilə çirk 
lə  nib. Bu ki  mi eko  lo  ji prob  lem  lə  rin 
həl  li üçün tə  xi  rə  sa  lın  maz təd  bir  lə 
rin va  cib ol  du  ğu  nu bil  di  rən Pre  zi 
den  t İl  ham Əli  yev hə  min əra  zi  lər 
də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən tə  miz  lən  mə iş 
lə  ri  ni, ye  ni ya  şıl  lıq  la  rın sa  lın  ma  sı  nı 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rir. Döv  lət baş
 çı  sı  nın elə bir çı  xı  şı yox  dur ki, eko
 lo  ji mə  sə  lə  lə  rə diq  qət yö  nəl  dil  mə 
sin, on  la  rın həl  li yol  la  rı açıq  lan  ma
 sın. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin təs  diq 
lə  di  yi döv  lət proq  ram  la  rı çər  çi  və 
sin  də öl  kə  miz  də eko  lo  ji çirk  lən  mə
 nin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və eko  lo  ji 
ta  raz  lı  ğın bər  pa edil  mə  si is  ti  qa  mə 
tin  də mü  hüm iş  lər gö  rül  müş və 
da  vam et  mək  də  dir. Öl  kə Pre  zi  den
 ti bil  di  rir: “Eko  lo  gi  ya sek  to  ru  na 
qo  yu  lan və  sait elə he  sab edil  mə 
mə  li  dir ki, bu və  sait qo  yul  du və 
heç bir nə  ti  cə ver  mir. Yox, ye  nə də 
de  yi  rəm ki, bu  nun nə  ti  cə  si  ni biz 
gə  lə  cək nəs  lin sağ  lam  lı  ğın  da gö  rə 
cə  yik”.

İn  di  ki və gə  lə  cək nə  sil  lə  rin sağ 
lam  lı  ğı  nın tə  min edil  mə  si, iq  ti  sa  di 
po  ten  sialın qo  run  ma  sı, tə  bii eh  ti 
yat  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də hər za 

man gü  nün ak  tual mə  sə  lə  lə  rin  dən 
dir. Ya  şıl  laş  dır  ma is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm ad  dım  lar atı  lır. Döv  lə  tin 
eko  lo  ji prob  lem  lə  rin həl  li  nə xü  su  si 
diq  qət gös  tər  mə  si öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti 
tə  rə  fin  dən rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır. Hər 
bir Azər  bay  can və  tən  da  şı tə  biəti 
mü  ha  fi  zə si  ya  sə  ti  nə, eko  lo  ji mə  də 
niy  yə  tə, tə  bii re  surs  la  rı qo  ru  ma  ğa 
və qə  naət  lə is  ti  fa  də  yə yö  nəl  di  lən 
təd  bir  lə  ri dəs  tək  lə  mə  li, qeyd olu 
nan is  ti  qa  mət  lər  də səy  lə  ri  ni da  ha 
da ar  tır  ma  lı  dır. Bu is  ti  qa  mət  də 
maarif  lən  dir  mə işi  nin güc  lən  di  ril 
mə  si ən va  cib şərt  dir. Öl  kə ic  ti  maiy
 yə  ti bu iş  lə  rə fəal qo  şul  maq  la öz 
töh  fə  lə  ri  ni ver  mə  yə səy gös  tə  rir.

Tə  bii ki, hər bir sa  hə  nin in  ki  şa  fı 
na yö  nə  lən qa  nun  la  rı  mız var  dır. 
On  la  rın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si daim 
diq  qət gös  tə  ri  lən mə  sə  lə  lər  dən  dir. 
Mil  li Məc  li  sin Tə  bii eh  ti  yat  lar, ener
 ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya ko  mi  tə  si ola  raq 
qeyd edi  lən is  ti  qa  mət  lər  də möv  cud 
prob  lem  lə  rin həl  li  nə xid  mət gös  tə 
rən qa  nun  la  rın qə  bu  lun  da və ic  ra 
sın  da ma  raq  lı ol  du  ğu  mu  zu həm 
sə  nəd  lə  rin qə  bu  lu ilə, həm də gö  rü
 lən iş  lər  lə təs  diq  lə  yi  rik.

İNKİŞAF

nın qə  lə  bə  si  dir. Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də 
əl  də et  di  yi  miz uğur  lar və nailiy  yət 
lər nə  ti  cə  sin  də bu gün bu  ra  da  gö 
zəl Ba  kı  da Av  ro  pa Olim  pi  ya hə  rə 
ka  tı  nın ta  ri  xin  də ye  ni sə  hi  fə ya  zı  lır. 
Bu sə  hi  fə  ni biz ya  zı  rıq, Azər  bay  can 
xal  qı ya  zır. Qoy, Tan  rı Azər  bay  ca  nı 
hər za  man qo  ru  sun” söy  lə  yən I Av 
ro  pa Oyun  la  rı Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti, UNES  KO və ISES  KO
nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri, Mil  li Məc  li 
sin de  pu  ta  tı Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye
 va Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di sa  bit  li  yi və 
da  vam  lı in  ki  şa  fı fo  nun  da bu ina  mı 
da ifa  də et  miş  dir ki, gə  lən il  lər  də 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın mə  şə  li nə qə 
dər uzaq  lar  da alov  lan  sa da, Azər 
bay  ca  nın və “Ba  kı2015”in par  laq 
ru  hu  nun atə  şi ora  da ola  caq  dır.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, ke  çi  lən yo  la 

ba  xış bu real  lı  ğı təs  diq  lə  yir ki, öl  kə 
nin hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı uğur  la  rın da 
vam  lı  ğı  nı tə  min edir. Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi 
et  mə  sin  də də onun bey  nəl  xalq mü 
na  si  bət  lər sis  te  min  də ye  ri həl  le  di  ci 
rol oy  na  yır. Öl  kə  mi  zin real  laş  dır  dı 
ğı ener  ji la  yi  hə  lə  ri öl  kə  lər, xalq  lar 
ara  sın  da dost  luq, əmək  daş  lıq kör 
pü  sü  nü möh  kəm  lən  dir  di  yi ki  mi, ev 
sa  hib  li  yi et  di  yi təd  bir  lər də öl  kə  lə 
rin ma  lik ol  duq  la  rı po  ten  sialın təh  li
 li, in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  la  rı  nın öy  rə  nil 
mə  si əsa  sın  da əla  qə  lə  rin ge  niş  lən 
mə  si  ni  sü  rət  lən  di  rir. Azər  bay  can 
ar  tıq hər sa  hə  də öz təc  rü  bə  si  ni bö 
lüş  mək im  ka  nın  da  dır.

-MilliMəclisinTəbiiehtiyatlar,
energetikavəekologiyakomi-
təsinin üzvü kimi ölkəmizin

ekologiyasahəsindəəldəetdi-
yi uğurları necə şərh edərdi-
niz?

 Eko  lo  ji prob  lem  lə  rin həl  li döv  lət 
si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin 
dən  dir. “Eko  lo  gi  ya mə  sə  lə  lə  ri hər 
bir öl  kə üçün, hər bir və  tən  daş üçün 
va  cib ol  ma  lı  dır. Bu, in  san  la  rın sağ 
lam  lı  ğı  dır. Sağ  lam eko  lo  ji mü  hit, 
sağ  lam ha  va, tə  miz su  bü  tün bun 
lar in  sa  nın hə  ya  tı üçün ən əhə  miy 
yət  li mə  sə  lə  lər  dir”  söy  lə  yən Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev eko  lo  ji ta  raz  lı  ğın 
bər  pa edil  mə  si, ət  raf mü  hi  tin qo 
run  ma  sı, ya  şıl  lıq  la  rın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də da  vam  lı təd  bir 
lər hə  ya  ta ke  çi  rir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın eko  lo  ji və  ziy 
yə  tin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na, ət  raf mü 
hi  tin qo  run  ma  sı  na diq  qə  ti im  za  la 
dı  ğı fər  man və sə  rən  cam  lar  dan, 
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döv  lət proq  ram  la  rın  dan ay  dın gö 
rü  nür. Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, öl  kə  nin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı  nın tə  min edil  mə 
sin  də hər ilin konk  ret bir sa  hə  nin 
adı ilə bağ  lan  ma  sı xü  su  si əhə  miy 
yət kəsb edir. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
sə  rən  ca  mı ilə 2010cu ilin Azər  bay 
can  da “Eko  lo  gi  ya ili” elan edil  mə  si 
də bu sa  hə  yə gös  tə  ri  lən diq  qə  tin 
ba  riz nü  mu  nə  lə  rin  dən  dir. Azər  bay
 can Pre  zi  den  ti bu fik  ri də xü  su  si 
qeyd et  miş  dir ki, bu sa  hə  də gö  rü  lən 
iş  lər, hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər yal 
nız “Eko  lo  gi  ya ili” ilə məh  dud  laş 
ma  ma  lı, gün  də  lik işi  miz ol  ma  lı  dır. 
Bu tə  ləb döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın 
“Bu gün eko  lo  ji mə  sə  lə  lə  rin həl  li 
va  cib mə  sə  lə  lər  dən bi  ri  dir. Ona gö 
rə yox ki, bü  tün dün  ya  da bu mə  sə 
lə  lə  rə bö  yük diq  qət gös  tə  ri  lir. Ona 
gö  rə ki, bu gün Azər  bay  ca  nın qar  şı
 sın  da həl  li  ni göz  lə  yən əsas mə  sə  lə 
lər  dən bi  ri eko  lo  ji və  ziy  yə  tin yax  şı 
laş  dı  rıl  ma  sı  dır” fi  kir  lə  rin  də də öz 
ək  si  ni ta  pır.

Bu hə  qi  qət hər bir kə  sə bəl  li  dir 
ki, uzun il  lər ər  zin  də neftqaz sə 
na  ye  si  nin in  ki  şa  fı nə  ti  cə  sin  də Ab 
şe  ro  nun bö  yük əra  zi  lə  ri həm neft 

lə, həm də neft tul  lan  tı  la  rı ilə çirk 
lə  nib. Bu ki  mi eko  lo  ji prob  lem  lə  rin 
həl  li üçün tə  xi  rə  sa  lın  maz təd  bir  lə 
rin va  cib ol  du  ğu  nu bil  di  rən Pre  zi 
den  t İl  ham Əli  yev hə  min əra  zi  lər 
də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən tə  miz  lən  mə iş 
lə  ri  ni, ye  ni ya  şıl  lıq  la  rın sa  lın  ma  sı  nı 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rir. Döv  lət baş
 çı  sı  nın elə bir çı  xı  şı yox  dur ki, eko
 lo  ji mə  sə  lə  lə  rə diq  qət yö  nəl  dil  mə 
sin, on  la  rın həl  li yol  la  rı açıq  lan  ma
 sın. Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin təs  diq 
lə  di  yi döv  lət proq  ram  la  rı çər  çi  və 
sin  də öl  kə  miz  də eko  lo  ji çirk  lən  mə
 nin ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı və eko  lo  ji 
ta  raz  lı  ğın bər  pa edil  mə  si is  ti  qa  mə 
tin  də mü  hüm iş  lər gö  rül  müş və 
da  vam et  mək  də  dir. Öl  kə Pre  zi  den
 ti bil  di  rir: “Eko  lo  gi  ya sek  to  ru  na 
qo  yu  lan və  sait elə he  sab edil  mə 
mə  li  dir ki, bu və  sait qo  yul  du və 
heç bir nə  ti  cə ver  mir. Yox, ye  nə də 
de  yi  rəm ki, bu  nun nə  ti  cə  si  ni biz 
gə  lə  cək nəs  lin sağ  lam  lı  ğın  da gö  rə 
cə  yik”.

İn  di  ki və gə  lə  cək nə  sil  lə  rin sağ 
lam  lı  ğı  nın tə  min edil  mə  si, iq  ti  sa  di 
po  ten  sialın qo  run  ma  sı, tə  bii eh  ti 
yat  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də hər za 

man gü  nün ak  tual mə  sə  lə  lə  rin  dən 
dir. Ya  şıl  laş  dır  ma is  ti  qa  mə  tin  də 
mü  hüm ad  dım  lar atı  lır. Döv  lə  tin 
eko  lo  ji prob  lem  lə  rin həl  li  nə xü  su  si 
diq  qət gös  tər  mə  si öl  kə ic  ti  maiy  yə  ti 
tə  rə  fin  dən rəğ  bət  lə qar  şı  la  nır. Hər 
bir Azər  bay  can və  tən  da  şı tə  biəti 
mü  ha  fi  zə si  ya  sə  ti  nə, eko  lo  ji mə  də 
niy  yə  tə, tə  bii re  surs  la  rı qo  ru  ma  ğa 
və qə  naət  lə is  ti  fa  də  yə yö  nəl  di  lən 
təd  bir  lə  ri dəs  tək  lə  mə  li, qeyd olu 
nan is  ti  qa  mət  lər  də səy  lə  ri  ni da  ha 
da ar  tır  ma  lı  dır. Bu is  ti  qa  mət  də 
maarif  lən  dir  mə işi  nin güc  lən  di  ril 
mə  si ən va  cib şərt  dir. Öl  kə ic  ti  maiy
 yə  ti bu iş  lə  rə fəal qo  şul  maq  la öz 
töh  fə  lə  ri  ni ver  mə  yə səy gös  tə  rir.

Tə  bii ki, hər bir sa  hə  nin in  ki  şa  fı 
na yö  nə  lən qa  nun  la  rı  mız var  dır. 
On  la  rın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si daim 
diq  qət gös  tə  ri  lən mə  sə  lə  lər  dən  dir. 
Mil  li Məc  li  sin Tə  bii eh  ti  yat  lar, ener
 ge  ti  ka və eko  lo  gi  ya ko  mi  tə  si ola  raq 
qeyd edi  lən is  ti  qa  mət  lər  də möv  cud 
prob  lem  lə  rin həl  li  nə xid  mət gös  tə 
rən qa  nun  la  rın qə  bu  lun  da və ic  ra 
sın  da ma  raq  lı ol  du  ğu  mu  zu həm 
sə  nəd  lə  rin qə  bu  lu ilə, həm də gö  rü
 lən iş  lər  lə təs  diq  lə  yi  rik.

İNKİŞAF

nın qə  lə  bə  si  dir. Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də 
əl  də et  di  yi  miz uğur  lar və nailiy  yət 
lər nə  ti  cə  sin  də bu gün bu  ra  da  gö 
zəl Ba  kı  da Av  ro  pa Olim  pi  ya hə  rə 
ka  tı  nın ta  ri  xin  də ye  ni sə  hi  fə ya  zı  lır. 
Bu sə  hi  fə  ni biz ya  zı  rıq, Azər  bay  can 
xal  qı ya  zır. Qoy, Tan  rı Azər  bay  ca  nı 
hər za  man qo  ru  sun” söy  lə  yən I Av 
ro  pa Oyun  la  rı Təş  ki  lat Ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri, Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti, UNES  KO və ISES  KO
nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri, Mil  li Məc  li 
sin de  pu  ta  tı Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye
 va Azər  bay  ca  nın iq  ti  sa  di sa  bit  li  yi və 
da  vam  lı in  ki  şa  fı fo  nun  da bu ina  mı 
da ifa  də et  miş  dir ki, gə  lən il  lər  də 
Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın mə  şə  li nə qə 
dər uzaq  lar  da alov  lan  sa da, Azər 
bay  ca  nın və “Ba  kı2015”in par  laq 
ru  hu  nun atə  şi ora  da ola  caq  dır.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, ke  çi  lən yo  la 

ba  xış bu real  lı  ğı təs  diq  lə  yir ki, öl  kə 
nin hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı uğur  la  rın da 
vam  lı  ğı  nı tə  min edir. Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi 
et  mə  sin  də də onun bey  nəl  xalq mü 
na  si  bət  lər sis  te  min  də ye  ri həl  le  di  ci 
rol oy  na  yır. Öl  kə  mi  zin real  laş  dır  dı 
ğı ener  ji la  yi  hə  lə  ri öl  kə  lər, xalq  lar 
ara  sın  da dost  luq, əmək  daş  lıq kör 
pü  sü  nü möh  kəm  lən  dir  di  yi ki  mi, ev 
sa  hib  li  yi et  di  yi təd  bir  lər də öl  kə  lə 
rin ma  lik ol  duq  la  rı po  ten  sialın təh  li
 li, in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  la  rı  nın öy  rə  nil 
mə  si əsa  sın  da əla  qə  lə  rin ge  niş  lən 
mə  si  ni  sü  rət  lən  di  rir. Azər  bay  can 
ar  tıq hər sa  hə  də öz təc  rü  bə  si  ni bö 
lüş  mək im  ka  nın  da  dır.

-MilliMəclisinTəbiiehtiyatlar,
energetikavəekologiyakomi-
təsinin üzvü kimi ölkəmizin

ekologiyasahəsindəəldəetdi-
yi uğurları necə şərh edərdi-
niz?

 Eko  lo  ji prob  lem  lə  rin həl  li döv  lət 
si  ya  sə  ti  nin priori  tet is  ti  qa  mət  lə  rin 
dən  dir. “Eko  lo  gi  ya mə  sə  lə  lə  ri hər 
bir öl  kə üçün, hər bir və  tən  daş üçün 
va  cib ol  ma  lı  dır. Bu, in  san  la  rın sağ 
lam  lı  ğı  dır. Sağ  lam eko  lo  ji mü  hit, 
sağ  lam ha  va, tə  miz su  bü  tün bun 
lar in  sa  nın hə  ya  tı üçün ən əhə  miy 
yət  li mə  sə  lə  lər  dir”  söy  lə  yən Pre  zi 
dent İl  ham Əli  yev eko  lo  ji ta  raz  lı  ğın 
bər  pa edil  mə  si, ət  raf mü  hi  tin qo 
run  ma  sı, ya  şıl  lıq  la  rın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də da  vam  lı təd  bir 
lər hə  ya  ta ke  çi  rir.

Döv  lət baş  çı  sı  nın eko  lo  ji və  ziy 
yə  tin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı  na, ət  raf mü 
hi  tin qo  run  ma  sı  na diq  qə  ti im  za  la 
dı  ğı fər  man və sə  rən  cam  lar  dan, 
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 ki Azər  bay  ca  nın qar  şı  sın  da du  ran 
bü  tün mə  sə  lə  lər  də biz fəal iş  ti  rak 
edi  rik. Biz öz əmə  yi  miz  lə bu si  ya  sə
 ti apa  rı  rıq”.

Gö  rü  lən iş  lər, söz  lə əməl bir  li  yi 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın nü  fu 
zu  nu ar  tı  rır, Azər  bay  ca  nın si  ya  si 
səh  nə  sin  də ye  ga  nə cid  di si  ya  si qüv
 və  yə çe  vi  rir. Par  ti  ya  nın gə  lə  cək 
plan  la  rı da ay  dın  dır. Öl  kə  mi  zin da 
ha da qüd  rət  li, zən  gin döv  lə  tə çev 
ril  mə  si, in  san  la  rın ri  fah ha  lı  nın da  ha 
da yax  şı  laş  ma  sı par  ti  ya  nın əsas hə 
dəf  lə  rin  dən  dir. Azər  bay  ca  nın uğur 
lu gə  lə  cə  yi ar  tıq heç kim  də şüb  hə 
do  ğur  mur. Hər bir si  ya  si qu  ru  mun 
fəaliy  yə  ti  ni qiy  mət  lən  dir  mək üçün 

o təş  ki  la  tın real prak  tik iş  lə  ri  nə diq 
qət ye  tir  mə  yə bö  yük zə  ru  rət du  yu 
lur. Bu gün sı  ra  la  rın  da 670 min  dən 
ar  tıq üz  vü bir  ləş  di  rən Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı 23 ilə ya  xın dövr 
ər  zin  də bö  yük in  ki  şaf yo  lu ke  çib. 
“Bi  zim ha  ki  miy  yə  tin ye  ga  nə mən 
bə  yi xalq  dır. Azər  bay  can xal  qın  dan 
bi  zə ve  ri  lən dəs  tək bi  zi güc  lən  di  rir 
və bi  zim mə  su  liy  yə  ti  mi  zi də ar  tı  rır. 
Biz bu mə  su  liy  yə  tə ha  zı  rıq. Bu mə 
su  liy  yə  ti öz üzə  ri  mi  zə gö  tür  mü  şük. 
Azər  bay  can xal  qı əsr  lər bo  yu müs 
tə  qil  lik həs  rə  tin  də idi. Nə  sil  lər gə  lir
 di, ge  dir  di, öl  kə  miz müs  tə  qil de  yil 
di. Baş  qa öl  kə  lə  rin tər  ki  bin  də ya  şa 
yır  dı. Bö  yük sər  vət  dir, bö  yük xoş 

bəxt  lik  dir ki, biz  in  di  ki nə  sil bu 
müs  tə  qil  li  yi gö  rü  rük. Azər  bay  can 
xal  qı azad  dır. Azər  bay  can bay  ra  ğı 
bü  tün bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də, bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da dal  ğa  la  nır. Biz 
aza  dıq, biz müs  tə  qi  lik, biz güc  lü 
Azər  bay  can ya  ra  dı  rıq, güc  lü döv  lət 
qu  ru  ruq” söy  lə  yən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev döv  lət qu  ru  cu  lu  ğun  da Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın ro  lu  nu 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rə  rək bil  di  rir ki, 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı Azər  bay 
can xal  qı  nın bir par  ça  sı  dır. Azər 
bay  can xal  qı  nın xoş  bəxt gə  lə  cə  yi 
üçün par  ti  ya əlin  dən gə  lə  ni əsir  gə 
mir və bun  dan son  ra da bu  nu edə 
cək  dir.

İNKİŞAF

-Malikmüəllim,növbətiparla-
ment seçkiləri ərəfəsindəyik. De-
mokratiyanın vacib amillərindən
biridəölkədəseçkilərindemokra-
tik,azad,dünyastandartlarınauy-
ğunkeçirilməsinitəminetməkdir.
Ölkəmizinbusahədəkiuğurlarını
necədəyərləndirirsiniz?

 Öl  kə  miz  də tək  mil seç  ki qa  nun 
ve  ri  ci  li  yi möv  cud  dur. Hər bir si  ya  si 
qüv  və ma  lik ol  du  ğu po  ten  sial  dan, 
nü  fu  zun  dan, so  sial da  ya  ğın  dan 
bəh  rə  lə  nə  rək ya  ra  dı  lan de  mok  ra  tik 
şə  rait  dən is  ti  fa  də et  mək  lə qə  lə  bə  si  ni 
tə  min edə bi  lər. Öl  kə və  tən  daş  la  rı 
sər  bəst se  çim hü  qu  qu  na ma  lik  dir.

Azər  bay  can döv  lə  ti at  dı  ğı hər ad 
dı  mın  da de  mok  ra  tik prin  sip  lə  rə sa 
diq  li  yi  ni təs  diq  lə  yir. De  mok  ra  ti  ya 
döv  lə  ti  mi  zin st  ra  te  ji kur  su  nun əsas 
ma  hiy  yə  ti  ni təş  kil edir. Seç  ki  lə  rin 
de  mok  ra  tik  li  yi  ni, şəf  faf  lı  ğı  nı tə  min 
et  mək üçün zə  ru  ri olan bü  tün ad 
dım  lar atı  lır. Ən əsa  sı 2003cü il  də 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın da rə  yi əsa 
sın  da qə  bul olu  nan Seç  ki Mə  cəl  lə  si 
öl  kə  miz  də bü  tün seç  ki  lə  rin de  mok 
ra  tik, azad, əda  lət  li ke  çi  ril  mə  si  nə 
zə  min ya  ra  dır. Sə  nə  də edi  lən əla  və 
və də  yi  şik  lik  lər, tək  mil  ləş  mə, ən 
əsa  sı bey  nəl  xalq təc  rü  bə  lə  rin tət  bi  qi 
bu ki  mi mə  qam  la  ra işıq sa  lır. Döv  lə
 ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi, atı  lan ad  dım  lar han  sı  sa 
təş  ki  la  ta, döv  lə  tə xoş gəl  mək de  yil, 
Azər  bay  ca  nın uğur  lu gə  lə  cə  yi üçün
 dür. Seç  ki  lə  ri hər bir öl  kə  nin de 
mok  ra  tik in  ki  şa  fı  nın, sa  bit və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti  nin əsa  sı ki  mi qə  bul edən 
döv  lə  ti  mi  zin bu sa  hə  də uğur  lu ad 
dım  la  rı bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də də 
təq  dir olu  nur. Azər  bay  ca  nın de 
mok  ra  ti  ya təc  rü  bə  si di  gər döv  lət  lə 
rə nü  mu  nə gös  tə  ri  lir.

-Ölkəninictimai-siyasihəyatın-
da aparıcı rol oynayan, Azər-
baycanınuğurlarınabələdçilik

edənYeniAzərbaycanPartiya-
sınınbu seçkilərdəqələbəsini
necəgörürsünüz?

 Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın bə  yan 
et  di  yi ki  mi, si  ya  sət real mə  sə  lə  lər, 
konk  ret iş  lər  dir. Tə  bii ki, bu  gün  kü 
uğur  la  rı düz  gün də  yər  lən  dir  mək 
üçün ta  ri  xi pa  ra  lel  lər apar  maq zə 
ru  rət  dir. Cə  nab İl  ham Əli  yev 1993
cü il  də  ki Azər  bay  can  la bu  gün  kü 
Azər  bay  ca  nı mü  qa  yi  sə edə  rək bil 
di  rir: “O vaxt Azər  bay  can  da xaos 
hökm sü  rür  dü. Bu gün Azər  bay 
can  da sa  bit  lik  dir. O vaxt Azər  bay 
can  da hərcmərc  lik var idi. Bu gün 
Azər  bay  can  da sülh  dür, əmin
aman  lıq  dır. O vaxt Azər  bay  ca  nın 
iq  ti  sa  diy  ya  tı tə  nəz  zü  lə uğ  ra  yır  dı. 
Bu gün Azər  bay  can dün  ya  da ən 
di  na  mik in  ki  şaf edən öl  kə  lər  dən 
bi  ri  dir. O vaxt Azər  bay  can və  tən 
daş mü  ha  ri  bə  si ilə üzüzə qal  mış 
dı. Bu gün Azər  bay  can  da mil  li bir
 lik, mil  li həm  rəy  lik möv  cud  dur. O 
vaxt Azər  bay  can  da to  tal böh  ran 
hökm sü  rür  dü. Bu gün dün  ya  nın 
apa  rı  cı dairə  lə  ri eti  raf edir ki, Azər
 bay  can ən qüd  rət  li öl  kə  yə çev  ril 
mək  də  dir. Bü  tün bun  la  rı edən, bü 
tün bun  la  rı ya  ra  dan xal  qın dəs  tə 
yi  nə ar  xa  la  nan xal  qı  mı  zın li  de  ri 
Hey  dər Əli  yev ol  muş  dur. Onun 
zəh  mə  ti  dir, onun əmə  yi  dir və xalq
 la bir  lik  də bu gün biz Azər  bay  ca  nı 
da  ha da inam  la, da  ha da sü  rət  lə 
in  ki  şaf et  di  ri  rik”.

19932003cü il  lər Azər  bay  can ta 
ri  xi  nə dir  çə  liş il  lə  ri ki  mi da  xil olub. 
Azər  bay  can bü  tün çə  tin an  la  rı ge  ri 
də qo  ya  raq, in  ki  şaf yo  lu  na çıx  dı. 
İq  ti  sa  di sa  hə  də ya  şa  nan tə  nəz  zül 
ara  dan qal  dı  rıl  dı, si  ya  si pro  ses  lər 
müs  bət məc  ra  da in  ki  şaf et  mə  yə baş
 la  dı. Öl  kə  miz  də si  ya  si plü  ra  lizm, 
de  mok  ra  ti  ya, söz və fi  kir azad  lı  ğı 
bər  qə  rar ol  du, çox  par  ti  ya  lı sis  tem 
ya  ra  dıl  dı. Bu sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sın
 da Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın ro 

lu in  ka  re  dil  məz  dir. Bu fi  kir döv  lət 
baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin çı  xış  la  rın  da 
da hər za  man önə çə  ki  lir ki, Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı öz möv  qe  yi  ni 
baş  qa par  ti  ya  la  rı zəif  lət  mək  lə yox, 
öz fəaliy  yə  ti ilə tə  min et  miş  dir. YAP 
bu gün Azər  bay  can cə  miy  yə  ti  nin 
bü  tün tə  bə  qə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən par  ti 
ya  dır. Öl  kə  mi  zin uğur  la  rın  da par  ti 
ya  nın ro  lu bö  yük  dür.

Azər  bay  can gənc, müs  tə  qil döv 
lət ol  sa da, sü  rət  lə in  ki  şaf edir, dün
 ya  da ye  ri və ro  lu  nu möh  kəm  lən  di 
rir, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te 
mi  nin əsas apa  rı  cı qüv  və  si  nə çev  ri 
lir. Öl  kə  mi  zin bü  tün döv  lət  lər  lə bə 
ra  bər  hü  quq  lu mü  na  si  bət  lər qur  maq 
prin  si  pi  ni hə  ya  ta ke  çir  di  yi si  ya  sə  tin 
önün  də sax  la  ma  sı uğur  la  rın da  vam
 lı  ğı  nı şərt  lən  di  rən əsas amil  lər  dən 
bi  ri  dir. Bu gün böl  gə  də Azər  bay  ca 
nın iş  ti  ra  kı ol  ma  dan heç bir la  yi  hə 
öz həl  li  ni ta  pa bil  məz. Azər  bay  can 
tə  şəb  büs  lə  ri ger  çək  ləş  di  rən öl  kə ki 
mi ta  nı  nır və nü  fuz qa  za  nır. Res
pub li ka mı zın tə  şəb  bü  sü ilə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər öl  kə  lər, xalq  lar 
ara  sın  da dost  luq əla  qə  lə  ri  nin möh 
kəm  lən  di  ril  mə  si  nə sti  mul ve  rir.

 İq  ti  sa  di uğur  la  rı şərt  lən  di  rən 
əsas amil  lər  dən bi  ri də si  ya  si is  la 
hat  lar, de  mok  ra  tik  ləş  mə pro  se  si  nin 
sü  rət  lə hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. De 
mok  ra  tik  ləş  mə  nin va  cib amil  lə  rin 
dən bi  ri ki  mi seç  ki  lər  də Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın bö  yük qə  lə  bə  lər 
qa  zan  ma  sı isə xal  qın bu qu  ru  ma 
ina  mı  nın, dəs  tə  yi  nin gös  tə  ri  ci  si  dir. 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın nü 
ma  yən  də  lə  ri bü  tün or  qan  lar  da fəal 
iş  ti  rak edir, öz fəaliy  yət  lə  ri ilə öl  kə 
mi  zi güc  lən  di  rir, si  ya  si sis  te  min in 
ki  şa  fın  da fəal rol oy  na  yır  lar. Döv  lət 
baş  çı  sı İl  ham Əli  yev bil  di  rir: “Biz 
iq  ti  dar par  ti  ya  sı  yıq. Ona gö  rə iq  ti 
dar par  ti  ya  sı  yıq ki, bi  zim si  ya  sə  ti 
miz xalq si  ya  sə  ti  dir. De  yə bi  lə  rəm 
ki, biz ümum  xalq par  ti  ya  sı  yıq. Çün
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 ki Azər  bay  ca  nın qar  şı  sın  da du  ran 
bü  tün mə  sə  lə  lər  də biz fəal iş  ti  rak 
edi  rik. Biz öz əmə  yi  miz  lə bu si  ya  sə
 ti apa  rı  rıq”.

Gö  rü  lən iş  lər, söz  lə əməl bir  li  yi 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın nü  fu 
zu  nu ar  tı  rır, Azər  bay  ca  nın si  ya  si 
səh  nə  sin  də ye  ga  nə cid  di si  ya  si qüv
 və  yə çe  vi  rir. Par  ti  ya  nın gə  lə  cək 
plan  la  rı da ay  dın  dır. Öl  kə  mi  zin da 
ha da qüd  rət  li, zən  gin döv  lə  tə çev 
ril  mə  si, in  san  la  rın ri  fah ha  lı  nın da  ha 
da yax  şı  laş  ma  sı par  ti  ya  nın əsas hə 
dəf  lə  rin  dən  dir. Azər  bay  ca  nın uğur 
lu gə  lə  cə  yi ar  tıq heç kim  də şüb  hə 
do  ğur  mur. Hər bir si  ya  si qu  ru  mun 
fəaliy  yə  ti  ni qiy  mət  lən  dir  mək üçün 

o təş  ki  la  tın real prak  tik iş  lə  ri  nə diq 
qət ye  tir  mə  yə bö  yük zə  ru  rət du  yu 
lur. Bu gün sı  ra  la  rın  da 670 min  dən 
ar  tıq üz  vü bir  ləş  di  rən Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı 23 ilə ya  xın dövr 
ər  zin  də bö  yük in  ki  şaf yo  lu ke  çib. 
“Bi  zim ha  ki  miy  yə  tin ye  ga  nə mən 
bə  yi xalq  dır. Azər  bay  can xal  qın  dan 
bi  zə ve  ri  lən dəs  tək bi  zi güc  lən  di  rir 
və bi  zim mə  su  liy  yə  ti  mi  zi də ar  tı  rır. 
Biz bu mə  su  liy  yə  tə ha  zı  rıq. Bu mə 
su  liy  yə  ti öz üzə  ri  mi  zə gö  tür  mü  şük. 
Azər  bay  can xal  qı əsr  lər bo  yu müs 
tə  qil  lik həs  rə  tin  də idi. Nə  sil  lər gə  lir
 di, ge  dir  di, öl  kə  miz müs  tə  qil de  yil 
di. Baş  qa öl  kə  lə  rin tər  ki  bin  də ya  şa 
yır  dı. Bö  yük sər  vət  dir, bö  yük xoş 

bəxt  lik  dir ki, biz  in  di  ki nə  sil bu 
müs  tə  qil  li  yi gö  rü  rük. Azər  bay  can 
xal  qı azad  dır. Azər  bay  can bay  ra  ğı 
bü  tün bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də, bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da dal  ğa  la  nır. Biz 
aza  dıq, biz müs  tə  qi  lik, biz güc  lü 
Azər  bay  can ya  ra  dı  rıq, güc  lü döv  lət 
qu  ru  ruq” söy  lə  yən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev döv  lət qu  ru  cu  lu  ğun  da Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın ro  lu  nu 
yük  sək qiy  mət  lən  di  rə  rək bil  di  rir ki, 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı Azər  bay 
can xal  qı  nın bir par  ça  sı  dır. Azər 
bay  can xal  qı  nın xoş  bəxt gə  lə  cə  yi 
üçün par  ti  ya əlin  dən gə  lə  ni əsir  gə 
mir və bun  dan son  ra da bu  nu edə 
cək  dir.

İNKİŞAF

-Malikmüəllim,növbətiparla-
ment seçkiləri ərəfəsindəyik. De-
mokratiyanın vacib amillərindən
biridəölkədəseçkilərindemokra-
tik,azad,dünyastandartlarınauy-
ğunkeçirilməsinitəminetməkdir.
Ölkəmizinbusahədəkiuğurlarını
necədəyərləndirirsiniz?

 Öl  kə  miz  də tək  mil seç  ki qa  nun 
ve  ri  ci  li  yi möv  cud  dur. Hər bir si  ya  si 
qüv  və ma  lik ol  du  ğu po  ten  sial  dan, 
nü  fu  zun  dan, so  sial da  ya  ğın  dan 
bəh  rə  lə  nə  rək ya  ra  dı  lan de  mok  ra  tik 
şə  rait  dən is  ti  fa  də et  mək  lə qə  lə  bə  si  ni 
tə  min edə bi  lər. Öl  kə və  tən  daş  la  rı 
sər  bəst se  çim hü  qu  qu  na ma  lik  dir.

Azər  bay  can döv  lə  ti at  dı  ğı hər ad 
dı  mın  da de  mok  ra  tik prin  sip  lə  rə sa 
diq  li  yi  ni təs  diq  lə  yir. De  mok  ra  ti  ya 
döv  lə  ti  mi  zin st  ra  te  ji kur  su  nun əsas 
ma  hiy  yə  ti  ni təş  kil edir. Seç  ki  lə  rin 
de  mok  ra  tik  li  yi  ni, şəf  faf  lı  ğı  nı tə  min 
et  mək üçün zə  ru  ri olan bü  tün ad 
dım  lar atı  lır. Ən əsa  sı 2003cü il  də 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın da rə  yi əsa 
sın  da qə  bul olu  nan Seç  ki Mə  cəl  lə  si 
öl  kə  miz  də bü  tün seç  ki  lə  rin de  mok 
ra  tik, azad, əda  lət  li ke  çi  ril  mə  si  nə 
zə  min ya  ra  dır. Sə  nə  də edi  lən əla  və 
və də  yi  şik  lik  lər, tək  mil  ləş  mə, ən 
əsa  sı bey  nəl  xalq təc  rü  bə  lə  rin tət  bi  qi 
bu ki  mi mə  qam  la  ra işıq sa  lır. Döv  lə
 ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin qeyd 
et  di  yi ki  mi, atı  lan ad  dım  lar han  sı  sa 
təş  ki  la  ta, döv  lə  tə xoş gəl  mək de  yil, 
Azər  bay  ca  nın uğur  lu gə  lə  cə  yi üçün
 dür. Seç  ki  lə  ri hər bir öl  kə  nin de 
mok  ra  tik in  ki  şa  fı  nın, sa  bit və  tən  daş 
cə  miy  yə  ti  nin əsa  sı ki  mi qə  bul edən 
döv  lə  ti  mi  zin bu sa  hə  də uğur  lu ad 
dım  la  rı bey  nəl  xalq sə  viy  yə  də də 
təq  dir olu  nur. Azər  bay  ca  nın de 
mok  ra  ti  ya təc  rü  bə  si di  gər döv  lət  lə 
rə nü  mu  nə gös  tə  ri  lir.

-Ölkəninictimai-siyasihəyatın-
da aparıcı rol oynayan, Azər-
baycanınuğurlarınabələdçilik

edənYeniAzərbaycanPartiya-
sınınbu seçkilərdəqələbəsini
necəgörürsünüz?

 Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı  nın bə  yan 
et  di  yi ki  mi, si  ya  sət real mə  sə  lə  lər, 
konk  ret iş  lər  dir. Tə  bii ki, bu  gün  kü 
uğur  la  rı düz  gün də  yər  lən  dir  mək 
üçün ta  ri  xi pa  ra  lel  lər apar  maq zə 
ru  rət  dir. Cə  nab İl  ham Əli  yev 1993
cü il  də  ki Azər  bay  can  la bu  gün  kü 
Azər  bay  ca  nı mü  qa  yi  sə edə  rək bil 
di  rir: “O vaxt Azər  bay  can  da xaos 
hökm sü  rür  dü. Bu gün Azər  bay 
can  da sa  bit  lik  dir. O vaxt Azər  bay 
can  da hərcmərc  lik var idi. Bu gün 
Azər  bay  can  da sülh  dür, əmin
aman  lıq  dır. O vaxt Azər  bay  ca  nın 
iq  ti  sa  diy  ya  tı tə  nəz  zü  lə uğ  ra  yır  dı. 
Bu gün Azər  bay  can dün  ya  da ən 
di  na  mik in  ki  şaf edən öl  kə  lər  dən 
bi  ri  dir. O vaxt Azər  bay  can və  tən 
daş mü  ha  ri  bə  si ilə üzüzə qal  mış 
dı. Bu gün Azər  bay  can  da mil  li bir
 lik, mil  li həm  rəy  lik möv  cud  dur. O 
vaxt Azər  bay  can  da to  tal böh  ran 
hökm sü  rür  dü. Bu gün dün  ya  nın 
apa  rı  cı dairə  lə  ri eti  raf edir ki, Azər
 bay  can ən qüd  rət  li öl  kə  yə çev  ril 
mək  də  dir. Bü  tün bun  la  rı edən, bü 
tün bun  la  rı ya  ra  dan xal  qın dəs  tə 
yi  nə ar  xa  la  nan xal  qı  mı  zın li  de  ri 
Hey  dər Əli  yev ol  muş  dur. Onun 
zəh  mə  ti  dir, onun əmə  yi  dir və xalq
 la bir  lik  də bu gün biz Azər  bay  ca  nı 
da  ha da inam  la, da  ha da sü  rət  lə 
in  ki  şaf et  di  ri  rik”.

19932003cü il  lər Azər  bay  can ta 
ri  xi  nə dir  çə  liş il  lə  ri ki  mi da  xil olub. 
Azər  bay  can bü  tün çə  tin an  la  rı ge  ri 
də qo  ya  raq, in  ki  şaf yo  lu  na çıx  dı. 
İq  ti  sa  di sa  hə  də ya  şa  nan tə  nəz  zül 
ara  dan qal  dı  rıl  dı, si  ya  si pro  ses  lər 
müs  bət məc  ra  da in  ki  şaf et  mə  yə baş
 la  dı. Öl  kə  miz  də si  ya  si plü  ra  lizm, 
de  mok  ra  ti  ya, söz və fi  kir azad  lı  ğı 
bər  qə  rar ol  du, çox  par  ti  ya  lı sis  tem 
ya  ra  dıl  dı. Bu sis  te  min ya  ra  dıl  ma  sın
 da Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın ro 

lu in  ka  re  dil  məz  dir. Bu fi  kir döv  lət 
baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin çı  xış  la  rın  da 
da hər za  man önə çə  ki  lir ki, Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı öz möv  qe  yi  ni 
baş  qa par  ti  ya  la  rı zəif  lət  mək  lə yox, 
öz fəaliy  yə  ti ilə tə  min et  miş  dir. YAP 
bu gün Azər  bay  can cə  miy  yə  ti  nin 
bü  tün tə  bə  qə  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən par  ti 
ya  dır. Öl  kə  mi  zin uğur  la  rın  da par  ti 
ya  nın ro  lu bö  yük  dür.

Azər  bay  can gənc, müs  tə  qil döv 
lət ol  sa da, sü  rət  lə in  ki  şaf edir, dün
 ya  da ye  ri və ro  lu  nu möh  kəm  lən  di 
rir, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te 
mi  nin əsas apa  rı  cı qüv  və  si  nə çev  ri 
lir. Öl  kə  mi  zin bü  tün döv  lət  lər  lə bə 
ra  bər  hü  quq  lu mü  na  si  bət  lər qur  maq 
prin  si  pi  ni hə  ya  ta ke  çir  di  yi si  ya  sə  tin 
önün  də sax  la  ma  sı uğur  la  rın da  vam
 lı  ğı  nı şərt  lən  di  rən əsas amil  lər  dən 
bi  ri  dir. Bu gün böl  gə  də Azər  bay  ca 
nın iş  ti  ra  kı ol  ma  dan heç bir la  yi  hə 
öz həl  li  ni ta  pa bil  məz. Azər  bay  can 
tə  şəb  büs  lə  ri ger  çək  ləş  di  rən öl  kə ki 
mi ta  nı  nır və nü  fuz qa  za  nır. Res
pub li ka mı zın tə  şəb  bü  sü ilə hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən la  yi  hə  lər öl  kə  lər, xalq  lar 
ara  sın  da dost  luq əla  qə  lə  ri  nin möh 
kəm  lən  di  ril  mə  si  nə sti  mul ve  rir.

 İq  ti  sa  di uğur  la  rı şərt  lən  di  rən 
əsas amil  lər  dən bi  ri də si  ya  si is  la 
hat  lar, de  mok  ra  tik  ləş  mə pro  se  si  nin 
sü  rət  lə hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. De 
mok  ra  tik  ləş  mə  nin va  cib amil  lə  rin 
dən bi  ri ki  mi seç  ki  lər  də Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın bö  yük qə  lə  bə  lər 
qa  zan  ma  sı isə xal  qın bu qu  ru  ma 
ina  mı  nın, dəs  tə  yi  nin gös  tə  ri  ci  si  dir. 
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın nü 
ma  yən  də  lə  ri bü  tün or  qan  lar  da fəal 
iş  ti  rak edir, öz fəaliy  yət  lə  ri ilə öl  kə 
mi  zi güc  lən  di  rir, si  ya  si sis  te  min in 
ki  şa  fın  da fəal rol oy  na  yır  lar. Döv  lət 
baş  çı  sı İl  ham Əli  yev bil  di  rir: “Biz 
iq  ti  dar par  ti  ya  sı  yıq. Ona gö  rə iq  ti 
dar par  ti  ya  sı  yıq ki, bi  zim si  ya  sə  ti 
miz xalq si  ya  sə  ti  dir. De  yə bi  lə  rəm 
ki, biz ümum  xalq par  ti  ya  sı  yıq. Çün
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İq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın sta  tis  ti  ka  sı da 
gös  tə  rir ki, Azər  bay  can di  na  mik in 
ki  şaf  da  dır. Be  lə ki, 2015ci ilin ilk  6 
ayı  nın ye  kun  la  rı  na gö  rə ölkənin iq  ti
 sa  diy  ya tı 5,7% art  mış  dır. Ən əsa  sı isə 
qey  rineft sek  to  run  da 9,2% ar  tım əl 
də edil  miş  dir. Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da 
son il  lə  rin ən yük  sək ar  tım tem  pi 
mü  şa  hi  də olun  muş  dur: 7,3%. Sə  na 
ye is  teh  sa  lı təx  mi  nən 4%, qey  rineft 
sə  na  ye  si 14%dən çox yük  səl  miş  dir. 
Bu da son il  lər  də sə  na  ye  ləş  mə, ye  ni 
sə  na  ye zo  na  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ilə 
bağ  lı gö  rül  müş iş  lə  rin, təd  bir  lə  rin 
nə  ti  cə  si  dir.

2015ci ilin ilk 6 ayın  da öl  kə iq  ti  sa
 diy  ya  tı  na qo  yu  lan 12,7 mil  yard ma 
nat  lıq sər  ma  yə  də xa  ri  ci sər  ma  yə  nin 
üs  tün  lük təş  kil et  mə  si də müs  bət 
hal  dır. De  mə  li, Azər  bay  can in  ves  ti 
si  ya  lar üçün çox cəl  be  di  ci öl  kə  dir və 
xa  ri  ci sər  ma  yə bu  ra  da la  zı  mi sə  viy 
yə  də qo  ru  nur. Bü  tün bu uğur  la  rı 
Azər  bay  can hə  lə mü  ha  ri  bə şə  raitin 

də olan bir döv  lət ki  mi qa  za  nır.
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 

ye  vin sədr  li  yi ilə Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti 
nin 2015ci ilin bi  rin  ci ya  rı  sı  nın so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın ye  kun  la  rı  na 
və qar  şı  da du  ran və  zi  fə  lə  rə həsr olu
 nan ic  las  ında da məhz bu mə  sə  lə  yə 
xü  su  si ola  raq to  xu  nul  muş  dur. Pre  zi
 dent bil  dir  miş  dir ki, or  du qu  ru  cu  lu 
ğu bi  zim üçün daim priori  tet  dir: 
“Xə  zər sa  hi  lin  də ən bö  yük hər  bi ob 
yekt  lər  dən bi  ri bu il Azər  bay  can  da 
is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib  dir. Hər  bi Də  niz 
Qüv  və  lə  ri ba  za  sı ya  ra  dıl  mış  dır. Bü 
tün di  gər la  zı  mi təd  bir  lər gö  rü  lür, 
hər  bi şə  hər  cik  lər, ba  za  lar ti  ki  lir, tə 
mir olu  nur, əs  gər  lər, za  bit  lər üçün 
gö  zəl şə  rait ya  ra  dı  lır. Tə  bii ki, si  lah
sur  sat, mad  ditex  ni  ki tə  mi  nat daim 
diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Ən müasir 
si  lah, tex  ni  ka alı  nır və bu gün Azər 
bay  can or  du  su, de  di  yim ki  mi, dün 
ya miq  ya  sın  da güc  lü or  du  lar sı  ra  sın
 da  dır”.

Hə  qi  qə  tən bu gün Azər  bay  can or 
du  su özü  nün ən qüd  rət  li döv  rü  nü 
ya  şa  yır. Azər  bay  can  da ən müasir si 
lah  lar, dö  yüş sur  sat  la  rı və hər  bi tex 
ni  ka is  teh  sal olu  nur və pro  ses daim 
tək  mil  ləş  di  ril  mək  də  dir. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin 
müasir tə  ləb  lər sə  viy  yə  sin  də in  ki  şa 
fı  nı tə  min et  mək, onun mad  ditex  ni
 ki ba  za  sı  nı möh  kəm  lən  dir  mək üçün 
bü  tün zə  ru  ri təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Or  du  mu  zun mad  ditex  ni  ki ba  za
 sı daim qüv  vət  lən  di  ri  lir  ən müasir 
si  lah, tex  ni  ka alı  nır, dö  yüş qa  bi  liy  yə
 ti ar  tı  rı  lır. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko  man  dan 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin  təs  diq et  di  yi 
pla  na əsa  sən Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin bir 
lik, bir  ləş  mə və hər  bi his  sə  lə  rin  də 
bü  tün sə  viy  yə  lər  də müasir dö  yüş 
üsul  la  rı  nın is  ti  fa  də  si ilə ge  niş  miq 
yas  lı tə  lim  lə  rin ke  çi  ril  mə  si  nin əs  gə  ri 
hə  yat nor  ma  sı  na çev  ril  mə  si, hərb  çi 
lə  ri  mi  zin qa  tıl  dı  ğı hər  bi oyun  lar  da 

Azərbaycanordusutorpaqlarımızı
həranazadetməyəhazırdır

Dün  ya  da və  ziy  yə  tin get  dik  cə gər  gin  ləş  di  yi,  
so  sialiq  ti  sa  di du  ru  mun kəs  kin  ləş  di  yi, ye  ni mü 
na  qi  şə və mü  ha  ri  bə ocaq  la  rı  nın ya  ran  dı  ğı, qlo 
bal iq  ti  sa  di böh  ra  nın hə  lə də möv  cud ol  du  ğu bir 
dövr  də iq  ti  sa  di və so  sial sa  bit  li  yi  ni qo  ru  maq  la 
ya  na  şı, in  ki  şaf ten  den  si  ya  sı  nı da sax  la  yan Azər 
bay  can son il  lər qa  zan  dı  ğı ye  niye  ni nailiy  yət  lər 
lə li  der döv  lət ol  du  ğu  nu əya  ni şə  kil  də nü  ma  yiş 
et  di  rir. Bu isə ilk növ  bə  də öl  kə  miz  də Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si ira  də  si  nə uy  ğun ola  raq 
məq  səd  yön  lü şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  ki  şaf  
st  ra  te  gi  ya  sı  nın uğur  la  rı  dır.

Əliağa Hüseynov    
Milli Məclisin deputatı, general-leytenant
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İq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın sta  tis  ti  ka  sı da 
gös  tə  rir ki, Azər  bay  can di  na  mik in 
ki  şaf  da  dır. Be  lə ki, 2015ci ilin ilk  6 
ayı  nın ye  kun  la  rı  na gö  rə ölkənin iq  ti
 sa  diy  ya tı 5,7% art  mış  dır. Ən əsa  sı isə 
qey  rineft sek  to  run  da 9,2% ar  tım əl 
də edil  miş  dir. Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da 
son il  lə  rin ən yük  sək ar  tım tem  pi 
mü  şa  hi  də olun  muş  dur: 7,3%. Sə  na 
ye is  teh  sa  lı təx  mi  nən 4%, qey  rineft 
sə  na  ye  si 14%dən çox yük  səl  miş  dir. 
Bu da son il  lər  də sə  na  ye  ləş  mə, ye  ni 
sə  na  ye zo  na  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma  sı ilə 
bağ  lı gö  rül  müş iş  lə  rin, təd  bir  lə  rin 
nə  ti  cə  si  dir.

2015ci ilin ilk 6 ayın  da öl  kə iq  ti  sa
 diy  ya  tı  na qo  yu  lan 12,7 mil  yard ma 
nat  lıq sər  ma  yə  də xa  ri  ci sər  ma  yə  nin 
üs  tün  lük təş  kil et  mə  si də müs  bət 
hal  dır. De  mə  li, Azər  bay  can in  ves  ti 
si  ya  lar üçün çox cəl  be  di  ci öl  kə  dir və 
xa  ri  ci sər  ma  yə bu  ra  da la  zı  mi sə  viy 
yə  də qo  ru  nur. Bü  tün bu uğur  la  rı 
Azər  bay  can hə  lə mü  ha  ri  bə şə  raitin 

də olan bir döv  lət ki  mi qa  za  nır.
Azər  bay  can Pre  zi  den  ti İl  ham Əli 

ye  vin sədr  li  yi ilə Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti 
nin 2015ci ilin bi  rin  ci ya  rı  sı  nın so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın ye  kun  la  rı  na 
və qar  şı  da du  ran və  zi  fə  lə  rə həsr olu
 nan ic  las  ında da məhz bu mə  sə  lə  yə 
xü  su  si ola  raq to  xu  nul  muş  dur. Pre  zi
 dent bil  dir  miş  dir ki, or  du qu  ru  cu  lu 
ğu bi  zim üçün daim priori  tet  dir: 
“Xə  zər sa  hi  lin  də ən bö  yük hər  bi ob 
yekt  lər  dən bi  ri bu il Azər  bay  can  da 
is  ti  fa  də  yə ve  ri  lib  dir. Hər  bi Də  niz 
Qüv  və  lə  ri ba  za  sı ya  ra  dıl  mış  dır. Bü 
tün di  gər la  zı  mi təd  bir  lər gö  rü  lür, 
hər  bi şə  hər  cik  lər, ba  za  lar ti  ki  lir, tə 
mir olu  nur, əs  gər  lər, za  bit  lər üçün 
gö  zəl şə  rait ya  ra  dı  lır. Tə  bii ki, si  lah
sur  sat, mad  ditex  ni  ki tə  mi  nat daim 
diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Ən müasir 
si  lah, tex  ni  ka alı  nır və bu gün Azər 
bay  can or  du  su, de  di  yim ki  mi, dün 
ya miq  ya  sın  da güc  lü or  du  lar sı  ra  sın
 da  dır”.

Hə  qi  qə  tən bu gün Azər  bay  can or 
du  su özü  nün ən qüd  rət  li döv  rü  nü 
ya  şa  yır. Azər  bay  can  da ən müasir si 
lah  lar, dö  yüş sur  sat  la  rı və hər  bi tex 
ni  ka is  teh  sal olu  nur və pro  ses daim 
tək  mil  ləş  di  ril  mək  də  dir. Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Si  lah  lı Qüv  və  lə  ri  nin 
müasir tə  ləb  lər sə  viy  yə  sin  də in  ki  şa 
fı  nı tə  min et  mək, onun mad  ditex  ni
 ki ba  za  sı  nı möh  kəm  lən  dir  mək üçün 
bü  tün zə  ru  ri təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Or  du  mu  zun mad  ditex  ni  ki ba  za
 sı daim qüv  vət  lən  di  ri  lir  ən müasir 
si  lah, tex  ni  ka alı  nır, dö  yüş qa  bi  liy  yə
 ti ar  tı  rı  lır. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Pre  zi  den  ti, Ali Baş Ko  man  dan 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin  təs  diq et  di  yi 
pla  na əsa  sən Si  lah  lı Qüv  və  lə  rin bir 
lik, bir  ləş  mə və hər  bi his  sə  lə  rin  də 
bü  tün sə  viy  yə  lər  də müasir dö  yüş 
üsul  la  rı  nın is  ti  fa  də  si ilə ge  niş  miq 
yas  lı tə  lim  lə  rin ke  çi  ril  mə  si  nin əs  gə  ri 
hə  yat nor  ma  sı  na çev  ril  mə  si, hərb  çi 
lə  ri  mi  zin qa  tıl  dı  ğı hər  bi oyun  lar  da 

Azərbaycanordusutorpaqlarımızı
həranazadetməyəhazırdır

Dün  ya  da və  ziy  yə  tin get  dik  cə gər  gin  ləş  di  yi,  
so  sialiq  ti  sa  di du  ru  mun kəs  kin  ləş  di  yi, ye  ni mü 
na  qi  şə və mü  ha  ri  bə ocaq  la  rı  nın ya  ran  dı  ğı, qlo 
bal iq  ti  sa  di böh  ra  nın hə  lə də möv  cud ol  du  ğu bir 
dövr  də iq  ti  sa  di və so  sial sa  bit  li  yi  ni qo  ru  maq  la 
ya  na  şı, in  ki  şaf ten  den  si  ya  sı  nı da sax  la  yan Azər 
bay  can son il  lər qa  zan  dı  ğı ye  niye  ni nailiy  yət  lər 
lə li  der döv  lət ol  du  ğu  nu əya  ni şə  kil  də nü  ma  yiş 
et  di  rir. Bu isə ilk növ  bə  də öl  kə  miz  də Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin si  ya  si ira  də  si  nə uy  ğun ola  raq 
məq  səd  yön  lü şə  kil  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən in  ki  şaf  
st  ra  te  gi  ya  sı  nın uğur  la  rı  dır.

Əliağa Hüseynov    
Milli Məclisin deputatı, general-leytenant
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ami  li bir çox mə  sə  lə  lə  ri həll edir. Biz 
də bu  na ha  zır ol  ma  lı  yıq və ha  zı  rıq. 
Ona gö  rə gə  lə  cək  də də or  du qu  ru  cu
 lu  ğu, hər  bi po  ten  sialın güc  lən  di  ril 
mə  si bir nöm  rə  li və  zi  fə ola  caq  dır. 
Nə  zə  rə al  saq ki, biz mü  ha  ri  bə şə 
raitin  də ya  şa  yı  rıq, əl  bət  tə, bu, da  ha 
da cid  di diq  qə  tə ma  lik ol  ma  lı  dır”.

Heç də tə  sa  dü  fi de  yil ki, 2016cı 
ilin döv  lət büd  cə  sin  də mü  da  fiə sa 
hə  si  nə 1 mil  yard 837 mil  yon 800 min 
ma  nat ay  rıl  ma  sı göz  lə  ni  lir. Bu rə 
qəm ötən ilin döv  lət büd  cə  si  nin 
proq  no  zu ilə mü  qa  yi  sə  də 59,3 mil 
yon ma  nat (3,3%) çox  dur. Be  lə  lik  lə, 
öl  kə  nin mil  li təh  lü  kə  siz  li  yi  nin möh 
kəm  lən  di  ril  mə  si, si  lah  lı qüv  və  lə  rin 
təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, hərb 
çi  lə  rin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di 
ril  mə  si döv  lət büd  cə  si  nin priori  tet 
is  ti  qa  mət  lə  ri sı  ra  sın  da qa  lır; bu da 
Azər  bay  ca  nın hər  bi sa  hə  də möv  qe 
yi  ni da  ha da möh  kəm  lən  di  rə  cək. 
Bu  ra  da mü  hüm mə  qam odur ki, 
dün  ya  da nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin 
aşa  ğı düş  mə  si də Azər  bay  can döv  lə
 ti  ni hər  bi xərc  lə  ri  ni ar  tır  maq  dan çə 
kin  dir  mə  yib. Bu da əra  zi  lə  ri iş  ğal 
al  tın  da olan öl  kə  nin rəh  bər  li  yi üçün 
si  lah  lı qüv  və  lə  rin da  ha da güc  lən  di 
ril  mə  si  nin əsas priori  tet ki  mi qal  dı 
ğı  nı gös  tə  rir.

Qeyd edək ki, ötən 12 il ər  zin  də 

hər  bi xərc  lə  ri  ni daim ar  tı  ran Azər 
bay  can hər  bi po  ten  sialı  nı da  ha güc
 lü və  ziy  yə  tə gə  ti  rib və Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin müəy  yən et  di  yi hə 
də  fi  Er  mə  nis  ta  nın bü  tün döv  lət 
büd  cə  si  nin həc  mi  ni aş  ma  sı  na çox 
dan nail olub. Azər  bay  can və Er 
mə  nis  tan mü  qa  yi  səedil  məz sə  viy 
yə  də  dir. Sa  də  cə ola  raq, xa  ri  ci ma 
liy  yə, hər  bi və si  ya  si dəs  tək he  sa  bı
 na Er  mə  nis  tan hə  lə ki, Azər  bay  can 
tor  paq  la  rı  nı iş  ğal al  tın  da sax  la  yır: 
“Bi  zim tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal edən 
tək  cə Er  mə  nis  tan de  yil. Bi  zim tor 
paq  la  rı  mı  zı iş  ğal edən Er  mə  nis  ta 
nın ha  va  dar  la  rı, er  mə  ni  pə  rəst, is  la 
mo  fob si  ya  sət  çi  lər, an  tiazər  bay  can 
qüv  və  lər  dir. Er  mə  nis  tan bi  zim tor 
paq  la  rı  mı  zı iş  ğal edə bi  lər  mi? Bir 
həf  tə ər  zin  də ora  da daş daş üs  tə 
qal  maz...”

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bir  mə  na  lı 
ola  raq bə  yan edib: iş  ğal  çı döv  lət bil 
mə  li  dir ki, qüd  rət  li Azər  bay  can or 
du  su is  tə  ni  lən vaxt öz əra  zi bü  töv  lü
 yü  nü bər  pa edə bi  lər. Bu gün biz 
qə  tiy  yət  lə de  yə bi  lə  rik ki, Azər  bay 
can or  du  su yük  sək dö  yüş ha  zır  lı  ğı 
na ma  lik  dir və düş  mə  nə la  yiq  li ca 
vab ver  mə  yə qa  dir  dir: öl  kə  mi  zə xoş 
niy  yət  lə gə  lən  lə  rə qu  caq aça  ca  ğıq, 
pis niy  yət  lə gə  lən  lə  rin ürə  yi  nə isə 
xən  cər ki  mi sap  la  na  ca  ğıq.

Sondaonudaqeydetməkistə
yirəm ki, Azərbaycan Respublika
sınınPrezidentiİlhamƏliyevinyü
rütdüyü siyasət sayəsində Azər
baycan bu gün regionda təhlükə
sizlik, stabillik adasıdır. Bəzi an
tiazərbaycanqüvvələrdövlətimizə,
AzərbaycanRespublikasınınSilah
lı Qüvvələrinə qarşı qarayaxma
kampaniyası aparmağa çalışırlar.
Onların hiylələrinə aldanan “sapı
özümüzdənolanbaltalar”daartıq
ayılmalıvəanlamalıdırlarki,söh
bətölkəmizinsuverenlik,ərazibü
tövlüyü,DağlıqQarabağproblemi
kimi ümummilli məsələlərindən
gedəndəbizvahidmövqe sərgilə
məli, milli mənafelərimizi birgə
qorumalı, dövlət başçımızın rəh
bərliyialtındabirləşibbirhərəkət
etməliyik. Ölkəmizdəki sabitliyi
pozmağaçalışan,biziöztorpaqla
rımızdanəlçəkməyəvadaretmək
üçün təzyiqlər göstərən erməni
lobbiçiləri, onların havadarları,
bəzi beynəlxalq təşkilatlar, ümu
miyyətlə, bütün antiazərbaycan
qüvvələribilsinki,Azərbaycanor
dusununAliBaşKomandanınva
hid rəhbərliyi altında bir yumruq
kimi birləşməsini, Azərbaycanda
xalqla Prezidentin vahid birliyini
pozmaqiqtidarındadeyillər.

əl  də et  di  yi par  laq nə  ti  cə  lər də de  dik
 lə  ri  mi  zi bir da  ha təs  diq edir. Bu gün 
re  gion  da baş ve  rən mü  na  qi  şə  lər və 
si  ya  si pro  ses  lər bu tə  lim  lə  rin ke  çi  ril 
mə  si  nin zə  ru  ri ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
Xü  su  sən də Azər  bay  can  la Tür  ki  yə 
ara  sın  da il  lik hər  bi əmək  daş  lıq pla 
nı  na əsa  sən, iki öl  kə  nin Hər  bi Ha  va 
Qüv  və  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə “Tu  rAz Qar
 ta  lı2015” tak  ti  ki tə  lim  lə  ri  nin ke  çi  ril 
mə  si Hər  bi Ha  va Qüv  və  lə  ri  nin NA 
TO stan  dart  la  rı  na uy  ğun ola  raq dö 
yüş tak  ti  ka  sı  na yi  yə  lən  mə  si və ye  ni 
tex  ni  ka  nı mə  nim  sə  mə  si cə  hət  dən 
mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edir.

Azər  bay  can or  du  su  nun son il  lər 
ne  cə qüd  rət  lən  di  yi düş  mən  lə tə  mas 
xət  tin  də da  ha ay  dın mü  şa  hi  də olu 
nur. Son dövr  də qo  şun  la  rın tə  mas 
xət  tin  də baş ve  rən in  si  dent  lər, hərb 
çi  lə  ri  mi  zin er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nın təx 
ri  bat  la  rı  na qə  ti ca  vab ver  mə  si, şə  hid 
ol  muş si  lah  daş  la  rı  nın in  ti  qa  mı  nı 
dər  hal al  ma  sı or  du  mu  zun dö  yüş qa 
bi  liy  yə  ti  nin və əzm  kar  lı  ğı  nın tə  za 
hü  rü  dür. 

Real  lıq isə odur ki, si  ya  si, iq  ti  sa  di 
böh  ran için  də bo  ğu  lan Er  mə  nis  tan 
da  xi  li prob  lem  lə  ri  ni örtbas  dır et 

mək üçün teztez atəş  kəs re  ji  mi  ni 
po  zur, nə  ti  cə  də ağır it  ki  lər  lə üz  lə  şir. 
Er  mə  nis  tan əya  ni şə  kil  də gö  rür ki, 
gün  dəngü  nə güc  lə  nən Azər  bay  can 
la qar  şı  dur  ma  ya tab gə  ti  rə bil  mir; 
çı  ğırba  ğır sa  la  raq ürə  yi İrə  van üçün 
dö  yü  nən ATƏTin Minsk qru  pu 
həm  sədr  lə  ri  ni və Qər  bin er  mə  ni  pə 
rəst dairə  lə  ri  ni kö  mə  yə ça  ğı  rır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mü  da 
fiə Na  zir  li  yi isə qə  tiy  yət  lə bil  di  rir ki, 
or  du  muz düş  mə  nin is  tə  ni  lən hər  bi 
ob  yek  ti  ni dar  ma  da  ğın et  mək, tə  mas 
xət  ti  nin də  rin  li  yin  də olan əra  zi  lə  ri 
tam nə  za  rət  də sax  la  maq im  ka  nı  na 
ma  lik  dir: “Er  mə  ni tə  rə  fi  nin, xü  su  si  lə 
er  mə  ni mül  ki əha  li  si  nin nə  zə  ri  nə bir 
da  ha çat  dır  ma  ğı va  cib sa  yı  rıq ki, 
Azər  bay  can əs  gə  ri yal  nız mül  ki əha
 li  yə atəş aç  ma  maq ba  rə  də əmr alıb. 
Di  gər hal  lar  da hə  rə  kət edən is  tə  ni 
lən hər  bi ob  yekt ko  man  dan  lı  ğın ica 
zə  si göz  lə  nil  mə  dən məhv edi  lə  cək 
dir. Bu sə  bəb  dən də is  tə  ni  lən hər  bi 
məq  səd  li va  si  tə  lə  rin mül  ki əha  li  nin 
ol  du  ğu ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  rin  də yer 
ləş  di  ril  mə  si  nə, qar  şı  dur  ma nə  ti  cə 
sin  də dinc sa  kin  lə  rə vu  ru  lan zi  ya  na 
gö  rə mə  su  liy  yət öz əha  li  si  ni məq 

səd  yön  lü su  rət  də gi  rov sax  la  yan Er 
mə  nis  tan ha  ki  miy  yə  ti  nin üzə  ri  nə 
dü  şür”.

Bu gün öl  kə  mi  zi re  gionun li  der 
döv  lə  ti  nə çe  vi  rən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin ar  dı  cıl səy  lə  ri və komp  leks 
təd  bir  lə  ri nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can Si 
lah  lı Qüv  və  lə  ri qar  şı  sın  da du  ran bü 
tün və  zi  fə  lə  ri həll et  mə  yə qa  dir bir 
or  du  dur. Azər  bay  can döv  lə  ti  nin baş
 çı  sı  nın de  di  yi ki  mi: “Bu  gün  kü bey 
nəl  xalq və  ziy  yət bir da  ha onu gös  tə 
rir ki, biz vax  ti  lə nə qə  dər düz  gün 
ad  dım  lar at  mı  şıq. Çün  ki biz gö  rü  rük 
ki, bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı iş  lə 
mir. Ki  min gü  cü var  sa, o da haq  lı  dır 
və bu, real  lıq  dır. Bu, xo  şa  gəl  mə  yən 
real  lıq  dır, an  caq biz real dün  ya  da ya 
şa  yı  rıq, biz vir  tual dün  ya  da ya  şa  mı 
rıq. Ona gö  rə hər  bi güc gə  lə  cək  də 
hər bir öl  kə  nin ma  raq  la  rı  nı ilk növ 
bə  də tə  min edən amil ola  caq  dır. 
Çün  ki bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
sa  də  cə ola  raq be  lə çı  xır ki, o qə  dər də 
bö  yük ol  ma  yan öl  kə  lər üçün ya  zı  lıb. 
Bey  nəl  xalq dav  ra  nış qay  da  la  rı də  yi 
şi  lir, kim ne  cə is  tə  yir bey  nəl  xalq hü 
quq nor  ma  la  rı  nı elə də yo  zur və nə 
ti  cə eti  ba  ri  lə biz gö  rü  rük ki, güc 
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ami  li bir çox mə  sə  lə  lə  ri həll edir. Biz 
də bu  na ha  zır ol  ma  lı  yıq və ha  zı  rıq. 
Ona gö  rə gə  lə  cək  də də or  du qu  ru  cu
 lu  ğu, hər  bi po  ten  sialın güc  lən  di  ril 
mə  si bir nöm  rə  li və  zi  fə ola  caq  dır. 
Nə  zə  rə al  saq ki, biz mü  ha  ri  bə şə 
raitin  də ya  şa  yı  rıq, əl  bət  tə, bu, da  ha 
da cid  di diq  qə  tə ma  lik ol  ma  lı  dır”.

Heç də tə  sa  dü  fi de  yil ki, 2016cı 
ilin döv  lət büd  cə  sin  də mü  da  fiə sa 
hə  si  nə 1 mil  yard 837 mil  yon 800 min 
ma  nat ay  rıl  ma  sı göz  lə  ni  lir. Bu rə 
qəm ötən ilin döv  lət büd  cə  si  nin 
proq  no  zu ilə mü  qa  yi  sə  də 59,3 mil 
yon ma  nat (3,3%) çox  dur. Be  lə  lik  lə, 
öl  kə  nin mil  li təh  lü  kə  siz  li  yi  nin möh 
kəm  lən  di  ril  mə  si, si  lah  lı qüv  və  lə  rin 
təc  hi  za  tı  nın yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı, hərb 
çi  lə  rin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc  lən  di 
ril  mə  si döv  lət büd  cə  si  nin priori  tet 
is  ti  qa  mət  lə  ri sı  ra  sın  da qa  lır; bu da 
Azər  bay  ca  nın hər  bi sa  hə  də möv  qe 
yi  ni da  ha da möh  kəm  lən  di  rə  cək. 
Bu  ra  da mü  hüm mə  qam odur ki, 
dün  ya  da nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin 
aşa  ğı düş  mə  si də Azər  bay  can döv  lə
 ti  ni hər  bi xərc  lə  ri  ni ar  tır  maq  dan çə 
kin  dir  mə  yib. Bu da əra  zi  lə  ri iş  ğal 
al  tın  da olan öl  kə  nin rəh  bər  li  yi üçün 
si  lah  lı qüv  və  lə  rin da  ha da güc  lən  di 
ril  mə  si  nin əsas priori  tet ki  mi qal  dı 
ğı  nı gös  tə  rir.

Qeyd edək ki, ötən 12 il ər  zin  də 

hər  bi xərc  lə  ri  ni daim ar  tı  ran Azər 
bay  can hər  bi po  ten  sialı  nı da  ha güc
 lü və  ziy  yə  tə gə  ti  rib və Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  ye  vin müəy  yən et  di  yi hə 
də  fi  Er  mə  nis  ta  nın bü  tün döv  lət 
büd  cə  si  nin həc  mi  ni aş  ma  sı  na çox 
dan nail olub. Azər  bay  can və Er 
mə  nis  tan mü  qa  yi  səedil  məz sə  viy 
yə  də  dir. Sa  də  cə ola  raq, xa  ri  ci ma 
liy  yə, hər  bi və si  ya  si dəs  tək he  sa  bı
 na Er  mə  nis  tan hə  lə ki, Azər  bay  can 
tor  paq  la  rı  nı iş  ğal al  tın  da sax  la  yır: 
“Bi  zim tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal edən 
tək  cə Er  mə  nis  tan de  yil. Bi  zim tor 
paq  la  rı  mı  zı iş  ğal edən Er  mə  nis  ta 
nın ha  va  dar  la  rı, er  mə  ni  pə  rəst, is  la 
mo  fob si  ya  sət  çi  lər, an  tiazər  bay  can 
qüv  və  lər  dir. Er  mə  nis  tan bi  zim tor 
paq  la  rı  mı  zı iş  ğal edə bi  lər  mi? Bir 
həf  tə ər  zin  də ora  da daş daş üs  tə 
qal  maz...”

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bir  mə  na  lı 
ola  raq bə  yan edib: iş  ğal  çı döv  lət bil 
mə  li  dir ki, qüd  rət  li Azər  bay  can or 
du  su is  tə  ni  lən vaxt öz əra  zi bü  töv  lü
 yü  nü bər  pa edə bi  lər. Bu gün biz 
qə  tiy  yət  lə de  yə bi  lə  rik ki, Azər  bay 
can or  du  su yük  sək dö  yüş ha  zır  lı  ğı 
na ma  lik  dir və düş  mə  nə la  yiq  li ca 
vab ver  mə  yə qa  dir  dir: öl  kə  mi  zə xoş 
niy  yət  lə gə  lən  lə  rə qu  caq aça  ca  ğıq, 
pis niy  yət  lə gə  lən  lə  rin ürə  yi  nə isə 
xən  cər ki  mi sap  la  na  ca  ğıq.

Sondaonudaqeydetməkistə
yirəm ki, Azərbaycan Respublika
sınınPrezidentiİlhamƏliyevinyü
rütdüyü siyasət sayəsində Azər
baycan bu gün regionda təhlükə
sizlik, stabillik adasıdır. Bəzi an
tiazərbaycanqüvvələrdövlətimizə,
AzərbaycanRespublikasınınSilah
lı Qüvvələrinə qarşı qarayaxma
kampaniyası aparmağa çalışırlar.
Onların hiylələrinə aldanan “sapı
özümüzdənolanbaltalar”daartıq
ayılmalıvəanlamalıdırlarki,söh
bətölkəmizinsuverenlik,ərazibü
tövlüyü,DağlıqQarabağproblemi
kimi ümummilli məsələlərindən
gedəndəbizvahidmövqe sərgilə
məli, milli mənafelərimizi birgə
qorumalı, dövlət başçımızın rəh
bərliyialtındabirləşibbirhərəkət
etməliyik. Ölkəmizdəki sabitliyi
pozmağaçalışan,biziöztorpaqla
rımızdanəlçəkməyəvadaretmək
üçün təzyiqlər göstərən erməni
lobbiçiləri, onların havadarları,
bəzi beynəlxalq təşkilatlar, ümu
miyyətlə, bütün antiazərbaycan
qüvvələribilsinki,Azərbaycanor
dusununAliBaşKomandanınva
hid rəhbərliyi altında bir yumruq
kimi birləşməsini, Azərbaycanda
xalqla Prezidentin vahid birliyini
pozmaqiqtidarındadeyillər.

əl  də et  di  yi par  laq nə  ti  cə  lər də de  dik
 lə  ri  mi  zi bir da  ha təs  diq edir. Bu gün 
re  gion  da baş ve  rən mü  na  qi  şə  lər və 
si  ya  si pro  ses  lər bu tə  lim  lə  rin ke  çi  ril 
mə  si  nin zə  ru  ri ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
Xü  su  sən də Azər  bay  can  la Tür  ki  yə 
ara  sın  da il  lik hər  bi əmək  daş  lıq pla 
nı  na əsa  sən, iki öl  kə  nin Hər  bi Ha  va 
Qüv  və  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə “Tu  rAz Qar
 ta  lı2015” tak  ti  ki tə  lim  lə  ri  nin ke  çi  ril 
mə  si Hər  bi Ha  va Qüv  və  lə  ri  nin NA 
TO stan  dart  la  rı  na uy  ğun ola  raq dö 
yüş tak  ti  ka  sı  na yi  yə  lən  mə  si və ye  ni 
tex  ni  ka  nı mə  nim  sə  mə  si cə  hət  dən 
mü  hüm əhə  miy  yət kəsb edir.

Azər  bay  can or  du  su  nun son il  lər 
ne  cə qüd  rət  lən  di  yi düş  mən  lə tə  mas 
xət  tin  də da  ha ay  dın mü  şa  hi  də olu 
nur. Son dövr  də qo  şun  la  rın tə  mas 
xət  tin  də baş ve  rən in  si  dent  lər, hərb 
çi  lə  ri  mi  zin er  mə  ni iş  ğal  çı  la  rı  nın təx 
ri  bat  la  rı  na qə  ti ca  vab ver  mə  si, şə  hid 
ol  muş si  lah  daş  la  rı  nın in  ti  qa  mı  nı 
dər  hal al  ma  sı or  du  mu  zun dö  yüş qa 
bi  liy  yə  ti  nin və əzm  kar  lı  ğı  nın tə  za 
hü  rü  dür. 

Real  lıq isə odur ki, si  ya  si, iq  ti  sa  di 
böh  ran için  də bo  ğu  lan Er  mə  nis  tan 
da  xi  li prob  lem  lə  ri  ni örtbas  dır et 

mək üçün teztez atəş  kəs re  ji  mi  ni 
po  zur, nə  ti  cə  də ağır it  ki  lər  lə üz  lə  şir. 
Er  mə  nis  tan əya  ni şə  kil  də gö  rür ki, 
gün  dəngü  nə güc  lə  nən Azər  bay  can 
la qar  şı  dur  ma  ya tab gə  ti  rə bil  mir; 
çı  ğırba  ğır sa  la  raq ürə  yi İrə  van üçün 
dö  yü  nən ATƏTin Minsk qru  pu 
həm  sədr  lə  ri  ni və Qər  bin er  mə  ni  pə 
rəst dairə  lə  ri  ni kö  mə  yə ça  ğı  rır.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mü  da 
fiə Na  zir  li  yi isə qə  tiy  yət  lə bil  di  rir ki, 
or  du  muz düş  mə  nin is  tə  ni  lən hər  bi 
ob  yek  ti  ni dar  ma  da  ğın et  mək, tə  mas 
xət  ti  nin də  rin  li  yin  də olan əra  zi  lə  ri 
tam nə  za  rət  də sax  la  maq im  ka  nı  na 
ma  lik  dir: “Er  mə  ni tə  rə  fi  nin, xü  su  si  lə 
er  mə  ni mül  ki əha  li  si  nin nə  zə  ri  nə bir 
da  ha çat  dır  ma  ğı va  cib sa  yı  rıq ki, 
Azər  bay  can əs  gə  ri yal  nız mül  ki əha
 li  yə atəş aç  ma  maq ba  rə  də əmr alıb. 
Di  gər hal  lar  da hə  rə  kət edən is  tə  ni 
lən hər  bi ob  yekt ko  man  dan  lı  ğın ica 
zə  si göz  lə  nil  mə  dən məhv edi  lə  cək 
dir. Bu sə  bəb  dən də is  tə  ni  lən hər  bi 
məq  səd  li va  si  tə  lə  rin mül  ki əha  li  nin 
ol  du  ğu ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  rin  də yer 
ləş  di  ril  mə  si  nə, qar  şı  dur  ma nə  ti  cə 
sin  də dinc sa  kin  lə  rə vu  ru  lan zi  ya  na 
gö  rə mə  su  liy  yət öz əha  li  si  ni məq 

səd  yön  lü su  rət  də gi  rov sax  la  yan Er 
mə  nis  tan ha  ki  miy  yə  ti  nin üzə  ri  nə 
dü  şür”.

Bu gün öl  kə  mi  zi re  gionun li  der 
döv  lə  ti  nə çe  vi  rən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin ar  dı  cıl səy  lə  ri və komp  leks 
təd  bir  lə  ri nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can Si 
lah  lı Qüv  və  lə  ri qar  şı  sın  da du  ran bü 
tün və  zi  fə  lə  ri həll et  mə  yə qa  dir bir 
or  du  dur. Azər  bay  can döv  lə  ti  nin baş
 çı  sı  nın de  di  yi ki  mi: “Bu  gün  kü bey 
nəl  xalq və  ziy  yət bir da  ha onu gös  tə 
rir ki, biz vax  ti  lə nə qə  dər düz  gün 
ad  dım  lar at  mı  şıq. Çün  ki biz gö  rü  rük 
ki, bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı iş  lə 
mir. Ki  min gü  cü var  sa, o da haq  lı  dır 
və bu, real  lıq  dır. Bu, xo  şa  gəl  mə  yən 
real  lıq  dır, an  caq biz real dün  ya  da ya 
şa  yı  rıq, biz vir  tual dün  ya  da ya  şa  mı 
rıq. Ona gö  rə hər  bi güc gə  lə  cək  də 
hər bir öl  kə  nin ma  raq  la  rı  nı ilk növ 
bə  də tə  min edən amil ola  caq  dır. 
Çün  ki bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı 
sa  də  cə ola  raq be  lə çı  xır ki, o qə  dər də 
bö  yük ol  ma  yan öl  kə  lər üçün ya  zı  lıb. 
Bey  nəl  xalq dav  ra  nış qay  da  la  rı də  yi 
şi  lir, kim ne  cə is  tə  yir bey  nəl  xalq hü 
quq nor  ma  la  rı  nı elə də yo  zur və nə 
ti  cə eti  ba  ri  lə biz gö  rü  rük ki, güc 



Sentyabr	-	Oktyabr		2015				3130					Milli	Məclis

la  yi  hə çər  çi  və  sin  də “Azər  bay  can şə 
hər  ci  yi”nin açı  lı  şı  nın da bu sil  si  lə 
dən ol  du  ğu  nu və be  lə mə  də  niy  yət 
la  yi  hə  lə  ri  nin ar  tıq Fran  sa  nın 25ə 
ya  xın re  gionun  da da baş tut  du  ğu  nu 
qeyd et  di.

Bi  rin  ci xa  nım Er  mə  nis  tanAzər 
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si  nin həl  lin  də Fran  sa  nın ATƏTin 
Minsk qru  pu  nun həm  səd  ri ki  mi 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü və 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı çər  çi 
və  sin  də həl  li ilə bağ  lı öl  kə  si  nin möv
 qe  yi  ni da  vam et  di  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi
 ni bil  dir  di.

Pre  zi  dent Fran  sua Ol  land da mü 
na  qi  şə  nin sülh yo  lu ilə ni  za  ma sa 
lın  ma  sın  da öl  kə  si  nin ma  raq  lı ol  du 
ğu  nu vur  ğu  la  dı.

Da  ha son  ra Meh  ri  ban Əli  ye  va 
Fran  sa Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti Ad 
mi  nist  ra  si  ya  sı  nın baş ka  ti  bi Jan Pyer 
Ju  ye ilə gö  rüş  dü. Öl  kə  lə  ri  mi  zin re 
gion  la  rı ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki
 şaf et  di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yin  dən da 
nı  şı  lan bu gö  rüş  də no  yabr  da Gən  cə 
şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lə  cək və re  gion  la  r
ara  sı əmək  daş  lı  ğa həsr olu  na  caq 
Azər  bay  canFran  sa fo  ru  mu  nun 
əhə  miy  yə  ti qeyd edil  di. Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nın Fran  saAzər  bay  can 
əmək  daş  lı  ğın  da  kı ro  lu xü  su  si vur 
ğu  lan  dı, onun həm par  la  ment  lə  r
ara  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri, 
həm də Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti ki  mi fəaliy  yə  ti yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ril  di.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Meh  ri 

ban Əli  ye  va Hey  dər Əli  yev Fon  du 
nun təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ke  çi  ri  lən mə  də 
ni la  yi  hə çər  çi  və  sin  də dün  ya şöh  rət
 li fo  toq  raf Re  za De  qa  ti  nin Pa  ri  sin 
1ci ra  yo  nu  nun me  ri  ya  sı  nın bi  na 
sın  da açı  lan “Azər  bay  can to  le  rant  lıq 
öl  kə  si” ad  lı fo  to  sər  gi  sin  də də iş  ti  rak 
et  di. 

Təd  bi  rə qa  tıl  dı  ğı  na gö  rə bi  rin  ci 
xa  nı  ma min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rən fo 
toq  raf qeyd et  di ki, ha  zır  kı mü  rək 
kəb dün  ya  da müx  tə  lif din  lə  rin və 
xalq  la  rın meh  ri  ban şə  rait  də ya  şa  dı 
ğı bir mə  kan var – bu, Azər  bay  can 
dır.

Sər  gi  də məş  hur fo  toq  ra  fın müx 
tə  lif il  lər  də çək  di  yi şə  kil  lər nü  ma  yiş 
et  di  ril  di. Fo  to  lar  da Azər  bay  ca  nın 
tə  biəti  ni, qə  dim adətənə  nə  lə  ri  ni, 

MİSSİYA

Azərbaycan
Parisinürəyində

Si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun, to 
le  rant  lı  ğın mər  kə  zi  nə çev  ri  lən 
Azər  bay  ca  nın dün  ya bir  li  yin  də 
zən  gin mə  də  niy  yə  tə, qə  dim ta  ri  xə 
ma  lik bir döv  lət ki  mi ta  nın  ma  sın 
da öl  kə  mi  zin bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri
 ban Əli  ye  va  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
bey  nəl  xalq nü  fuz  lu la  yi  hə  lə  rin 
müs  təs  na ro  lu var. O, ic  ti  mai hə  ya
 tın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri ilə bağ  lı Azər
 bay  ca  nı daim ta  nıt  ma  ğa ça  lı  şır. Xa 
ri  ci öl  kə  lər  də bu is  ti  qa  mət  də mü 
hüm la  yi  hə  lər real  laş  dı  ran Hey  dər 

Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti Meh 
ri  ban Əli  ye  va sent  yabr ayı  nın əv 
və  lin  də Fran  sa  da sə  fər  də ol  du. O, 
sent  yab  rın 3də Ye  li  sey sa  ra  yın  da 
Pre  zi  dent Fran  sua Ol  land ilə gö 
rüş  dü. Fran  sa Pre  zi  den  ti Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  ya Pa  ris  də təş  kil olu  nan 
mə  də  niy  yət təd  bir  lə  rin  də iş  ti  ra  kı 
na gö  rə min  nət  dar  lıq et  di. Öl  kə  lə 
ri  miz ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin bö 
yük po  ten  sialı  nın ol  du  ğu  nu de  yən 
Fran  sua Ol  land iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin 
gə  lə  cək  də də uğur  la in  ki  şaf edə  cə 

yi  nə əmin  li  yi  ni bil  dir  di.
Meh  ri  ban Əli  ye  va Azər  bay  can

Fran  sa mü  na  si  bət  lə  ri  nin st  ra  te  ji tə 
rəf  daş  lıq sə  viy  yə  sin  də ol  du  ğu  nu, 
əla  qə  lə  rin də  rin  ləş  di  ril  mə  si  nin öl 
kə  mi  zin xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də mü  hüm 
is  ti  qa  mət təş  kil et  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. 
Son il  lər  də Azər  bay  ca  nın Fran  sa  da 
da  ha yax  şı ta  nı  dıl  ma  sı üçün bir çox 
la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi  ni de 
yən Meh  ri  ban Əli  ye  va sent  yab  rın 
3də Pa  ris  də təş  kil edi  lən “Azər  bay 
can Pa  ri  sin ürə  yin  də” ad  lı mə  də  ni 



Sentyabr	-	Oktyabr		2015				3130					Milli	Məclis

la  yi  hə çər  çi  və  sin  də “Azər  bay  can şə 
hər  ci  yi”nin açı  lı  şı  nın da bu sil  si  lə 
dən ol  du  ğu  nu və be  lə mə  də  niy  yət 
la  yi  hə  lə  ri  nin ar  tıq Fran  sa  nın 25ə 
ya  xın re  gionun  da da baş tut  du  ğu  nu 
qeyd et  di.

Bi  rin  ci xa  nım Er  mə  nis  tanAzər 
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si  nin həl  lin  də Fran  sa  nın ATƏTin 
Minsk qru  pu  nun həm  səd  ri ki  mi 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü və 
bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma  la  rı çər  çi 
və  sin  də həl  li ilə bağ  lı öl  kə  si  nin möv
 qe  yi  ni da  vam et  di  rə  cə  yi  nə əmin  li  yi
 ni bil  dir  di.

Pre  zi  dent Fran  sua Ol  land da mü 
na  qi  şə  nin sülh yo  lu ilə ni  za  ma sa 
lın  ma  sın  da öl  kə  si  nin ma  raq  lı ol  du 
ğu  nu vur  ğu  la  dı.

Da  ha son  ra Meh  ri  ban Əli  ye  va 
Fran  sa Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti Ad 
mi  nist  ra  si  ya  sı  nın baş ka  ti  bi Jan Pyer 
Ju  ye ilə gö  rüş  dü. Öl  kə  lə  ri  mi  zin re 
gion  la  rı ara  sın  da əmək  daş  lı  ğın in  ki
 şaf et  di  ril  mə  si  nin va  cib  li  yin  dən da 
nı  şı  lan bu gö  rüş  də no  yabr  da Gən  cə 
şə  hə  rin  də ke  çi  ri  lə  cək və re  gion  la  r
ara  sı əmək  daş  lı  ğa həsr olu  na  caq 
Azər  bay  canFran  sa fo  ru  mu  nun 
əhə  miy  yə  ti qeyd edil  di. Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nın Fran  saAzər  bay  can 
əmək  daş  lı  ğın  da  kı ro  lu xü  su  si vur 
ğu  lan  dı, onun həm par  la  ment  lə  r
ara  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri, 
həm də Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun 
pre  zi  den  ti ki  mi fəaliy  yə  ti yük  sək 
qiy  mət  lən  di  ril  di.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Meh  ri 

ban Əli  ye  va Hey  dər Əli  yev Fon  du 
nun təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə ke  çi  ri  lən mə  də 
ni la  yi  hə çər  çi  və  sin  də dün  ya şöh  rət
 li fo  toq  raf Re  za De  qa  ti  nin Pa  ri  sin 
1ci ra  yo  nu  nun me  ri  ya  sı  nın bi  na 
sın  da açı  lan “Azər  bay  can to  le  rant  lıq 
öl  kə  si” ad  lı fo  to  sər  gi  sin  də də iş  ti  rak 
et  di. 

Təd  bi  rə qa  tıl  dı  ğı  na gö  rə bi  rin  ci 
xa  nı  ma min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rən fo 
toq  raf qeyd et  di ki, ha  zır  kı mü  rək 
kəb dün  ya  da müx  tə  lif din  lə  rin və 
xalq  la  rın meh  ri  ban şə  rait  də ya  şa  dı 
ğı bir mə  kan var – bu, Azər  bay  can 
dır.

Sər  gi  də məş  hur fo  toq  ra  fın müx 
tə  lif il  lər  də çək  di  yi şə  kil  lər nü  ma  yiş 
et  di  ril  di. Fo  to  lar  da Azər  bay  ca  nın 
tə  biəti  ni, qə  dim adətənə  nə  lə  ri  ni, 

MİSSİYA

Azərbaycan
Parisinürəyində

Si  vi  li  za  si  ya  la  ra  ra  sı dialo  qun, to 
le  rant  lı  ğın mər  kə  zi  nə çev  ri  lən 
Azər  bay  ca  nın dün  ya bir  li  yin  də 
zən  gin mə  də  niy  yə  tə, qə  dim ta  ri  xə 
ma  lik bir döv  lət ki  mi ta  nın  ma  sın 
da öl  kə  mi  zin bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri
 ban Əli  ye  va  nın hə  ya  ta ke  çir  di  yi 
bey  nəl  xalq nü  fuz  lu la  yi  hə  lə  rin 
müs  təs  na ro  lu var. O, ic  ti  mai hə  ya
 tın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri ilə bağ  lı Azər
 bay  ca  nı daim ta  nıt  ma  ğa ça  lı  şır. Xa 
ri  ci öl  kə  lər  də bu is  ti  qa  mət  də mü 
hüm la  yi  hə  lər real  laş  dı  ran Hey  dər 

Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti Meh 
ri  ban Əli  ye  va sent  yabr ayı  nın əv 
və  lin  də Fran  sa  da sə  fər  də ol  du. O, 
sent  yab  rın 3də Ye  li  sey sa  ra  yın  da 
Pre  zi  dent Fran  sua Ol  land ilə gö 
rüş  dü. Fran  sa Pre  zi  den  ti Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  ya Pa  ris  də təş  kil olu  nan 
mə  də  niy  yət təd  bir  lə  rin  də iş  ti  ra  kı 
na gö  rə min  nət  dar  lıq et  di. Öl  kə  lə 
ri  miz ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin bö 
yük po  ten  sialı  nın ol  du  ğu  nu de  yən 
Fran  sua Ol  land iki  tə  rəf  li əla  qə  lə  rin 
gə  lə  cək  də də uğur  la in  ki  şaf edə  cə 

yi  nə əmin  li  yi  ni bil  dir  di.
Meh  ri  ban Əli  ye  va Azər  bay  can

Fran  sa mü  na  si  bət  lə  ri  nin st  ra  te  ji tə 
rəf  daş  lıq sə  viy  yə  sin  də ol  du  ğu  nu, 
əla  qə  lə  rin də  rin  ləş  di  ril  mə  si  nin öl 
kə  mi  zin xa  ri  ci si  ya  sə  tin  də mü  hüm 
is  ti  qa  mət təş  kil et  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. 
Son il  lər  də Azər  bay  ca  nın Fran  sa  da 
da  ha yax  şı ta  nı  dıl  ma  sı üçün bir çox 
la  yi  hə  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril  di  yi  ni de 
yən Meh  ri  ban Əli  ye  va sent  yab  rın 
3də Pa  ris  də təş  kil edi  lən “Azər  bay 
can Pa  ri  sin ürə  yin  də” ad  lı mə  də  ni 
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xış edə  rək bil  dir  di ki, sent  yab  rın 9dək 
şə  hər  ci  yin təş  kil olun  du  ğu mey  dan 
Azər  bay  can mə  də  niy  yə  ti  ni, ta  ri  xi  ni, in 
cə  sə  nə  ti  ni, mu  si  qi  si  ni, mət  bə  xi  ni, ənə  nə
 lə  ri  ni, keç  mi  şi  ni və bu gü  nü  nü əks et  di 
rən bir mə  ka  na çev  ri  lə  cək. 

Pa  ri  sin 1ci ra  yo  nu  nun me  ri Jan Fran
 sua Lö  qa  re  yə və me  ri  ya  nın bü  tün əmək
 daş  la  rı  na, Fran  sa  nın həm döv  lət qu  rum
 la  rı  na, həm də in  san  la  rı  na də  rin min  nət
 dar  lı  ğı  nı bil  di  rən bi  rin  ci xa  nım son il  lər 
Fran  sa  nın di  gər şə  hər  lə  rin  də də Azər 
bay  ca  nın mə  də  niy  yət təd  bir  lə  ri  nin ke  çi 
ril  di  yi  ni qeyd et  di. O, çı  xı  şın  da Azər  bay
 can  la Fran  sa ara  sın  da qar  şı  lıq  lı st  ra  te  ji 
tə  rəf  daş  lıq xa  rak  te  ri da  şı  yan mü  na  si  bət 
lər  dən, hu  ma  ni  tar, təh  sil, mə  də  niy  yət 
sa  hə  lə  rin  də əl  də edi  lən in  ki  şaf  dan da 
söz aç  dı.

Mer Jan Fran  sua Lö  qa  re isə bil  dir  di 
ki, Pa  ri  sin mər  kə  zin  də be  lə yük  sək sə 
viy  yə  li təd  bi  rin təş  ki  li Azər  bay  ca  na ma 
ra  ğı da  ha da ar  tı  rır. Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun bu iş  də  ki fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy
 mət  lən  di  rən Jan Fran  sua Lö  qa  re bu cür 
təd  bir  lə  rin öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mə  də  ni 
mü  ba  di  lə  nin da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə 
sin  də mü  hüm rol oy  na  dı  ğı  nı de  di.

Fran  sa  da Azər  bay  ca  nın Dost  la  rı As 
so  siasi  ya  sı  nın səd  ri Jan Fran  sua Man  sel 

MİSSİYA

sa  də in  san  la  rın gün  də  lik hə  ya  tı  nı 
gör  mək müm  kün  dür. Bu fo  to  lar 
həm ta  ri  xi mə  kan  la  rı  mı  zı, Azər  bay 
ca  nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin  də  ki hə  yat 
tər  zi  ni, həm də bu qə  dim ta  ri  xə sa 
hib öl  kə  mi  zin müasir  li  yi  ni iz  lə  yi  ci 
lə  rin diq  qə  ti  nə çat  dı  rır.

Sə  fər za  ma  nı mə  də  ni la  yi  hə  lər 
sil  si  lə  si  nin da  va  mı olan di  gər bir 
təd  bir Pa  ris  də Luvr mu  ze  yi  nin qar 
şı  sın  da  kı məş  hur Pa  le Ro  yal mey  da
 nın  da təş  kil edi  lən “Azər  bay  can şə 
hər  ci  yi”nin rəs  mi açı  lı  şı ol  du. Bu 
la  yi  hə Pa  ris  də ilk də  fə 2014cü il  də 
San Sül  pis mey  da  nın  da real  laş  mış 
dı. Ar  tıq ikin  ci də  fə fəaliy  yə  tə baş  la
 yan “Azər  bay  can şə  hər  ci  yi”nin təq 
di  mat mə  ra  si  min  də Azər  bay  ca  nın 
bi  rin  ci xa  nı  mı iş  ti  rak et  di. Şə  hər  ci 
yin təş  ki  lin  də əsas məq  səd Azər 
bay  ca  nın xa  ric  də da  ha yax  şı ta  nı  dıl
 ma  sı  nı, Fran  sa  da və onun pay  tax 
tın  da bu  nun  la bağ  lı təb  li  ğat xa  rak 
ter  li təd  bir  lə  rin da  vam  lı  lı  ğı  nı tə  min 
et  mək  dir.

Meh  ri  ban Əli  ye  va mə  ra  sim  də çı 
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cə  sə  nə  ti  ni, mu  si  qi  si  ni, mət  bə  xi  ni, ənə  nə
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rən bir mə  ka  na çev  ri  lə  cək. 

Pa  ri  sin 1ci ra  yo  nu  nun me  ri Jan Fran
 sua Lö  qa  re  yə və me  ri  ya  nın bü  tün əmək
 daş  la  rı  na, Fran  sa  nın həm döv  lət qu  rum
 la  rı  na, həm də in  san  la  rı  na də  rin min  nət
 dar  lı  ğı  nı bil  di  rən bi  rin  ci xa  nım son il  lər 
Fran  sa  nın di  gər şə  hər  lə  rin  də də Azər 
bay  ca  nın mə  də  niy  yət təd  bir  lə  ri  nin ke  çi 
ril  di  yi  ni qeyd et  di. O, çı  xı  şın  da Azər  bay
 can  la Fran  sa ara  sın  da qar  şı  lıq  lı st  ra  te  ji 
tə  rəf  daş  lıq xa  rak  te  ri da  şı  yan mü  na  si  bət 
lər  dən, hu  ma  ni  tar, təh  sil, mə  də  niy  yət 
sa  hə  lə  rin  də əl  də edi  lən in  ki  şaf  dan da 
söz aç  dı.

Mer Jan Fran  sua Lö  qa  re isə bil  dir  di 
ki, Pa  ri  sin mər  kə  zin  də be  lə yük  sək sə 
viy  yə  li təd  bi  rin təş  ki  li Azər  bay  ca  na ma 
ra  ğı da  ha da ar  tı  rır. Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun bu iş  də  ki fəaliy  yə  ti  ni yük  sək qiy
 mət  lən  di  rən Jan Fran  sua Lö  qa  re bu cür 
təd  bir  lə  rin öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mə  də  ni 
mü  ba  di  lə  nin da  ha da ge  niş  lən  di  ril  mə 
sin  də mü  hüm rol oy  na  dı  ğı  nı de  di.

Fran  sa  da Azər  bay  ca  nın Dost  la  rı As 
so  siasi  ya  sı  nın səd  ri Jan Fran  sua Man  sel 

MİSSİYA

sa  də in  san  la  rın gün  də  lik hə  ya  tı  nı 
gör  mək müm  kün  dür. Bu fo  to  lar 
həm ta  ri  xi mə  kan  la  rı  mı  zı, Azər  bay 
ca  nın müx  tə  lif böl  gə  lə  rin  də  ki hə  yat 
tər  zi  ni, həm də bu qə  dim ta  ri  xə sa 
hib öl  kə  mi  zin müasir  li  yi  ni iz  lə  yi  ci 
lə  rin diq  qə  ti  nə çat  dı  rır.

Sə  fər za  ma  nı mə  də  ni la  yi  hə  lər 
sil  si  lə  si  nin da  va  mı olan di  gər bir 
təd  bir Pa  ris  də Luvr mu  ze  yi  nin qar 
şı  sın  da  kı məş  hur Pa  le Ro  yal mey  da
 nın  da təş  kil edi  lən “Azər  bay  can şə 
hər  ci  yi”nin rəs  mi açı  lı  şı ol  du. Bu 
la  yi  hə Pa  ris  də ilk də  fə 2014cü il  də 
San Sül  pis mey  da  nın  da real  laş  mış 
dı. Ar  tıq ikin  ci də  fə fəaliy  yə  tə baş  la
 yan “Azər  bay  can şə  hər  ci  yi”nin təq 
di  mat mə  ra  si  min  də Azər  bay  ca  nın 
bi  rin  ci xa  nı  mı iş  ti  rak et  di. Şə  hər  ci 
yin təş  ki  lin  də əsas məq  səd Azər 
bay  ca  nın xa  ric  də da  ha yax  şı ta  nı  dıl
 ma  sı  nı, Fran  sa  da və onun pay  tax 
tın  da bu  nun  la bağ  lı təb  li  ğat xa  rak 
ter  li təd  bir  lə  rin da  vam  lı  lı  ğı  nı tə  min 
et  mək  dir.

Meh  ri  ban Əli  ye  va mə  ra  sim  də çı 
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Qo  naq  la  ra Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun müx  tə  lif sa  hə  lə  ri əha  tə edən 
nəşr  lə  ri də təq  dim edil  di.

Səfər çərçivəsində Azər  bay  ca  nın 
bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri  ban Əli  ye  va Pa 
ri  sin 1ci ra  yo  nu  nun me  ri Jan Fran 
sua Lö  qa  re ilə gö  rüş  dü.

Gö  rüş  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  dan məm  nun  luq 
ifa  də olun  du. Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun xət  ti  lə Pa  ris  də təş  kil edi  lən 
mə  də  niy  yət təd  bir  lə  ri  nin Fran  sa ic 
ti  maiy  yə  ti tə  rə  fin  dən yük  sək sə  viy 
yə  də qar  şı  lan  dı  ğı diq  qə  tə çat  dı  rıl  dı 
və bu la  yi  hə  lə  rin gə  lə  cək  də də da 
vam et  di  ri  lə  cə  yi  nə əmin  lik ifa  də 
olun  du.

Söh  bət za  ma  nı qar  şı  lıq  lı əla  qə  lə 
rin pers  pek  tiv  lə  ri ilə bağ  lı fi  kir mü 
ba  di  lə  si apa  rıl  dı. 

Sent  yab  rın 8də isə Pa  ris  də mə 
də  niy  yət gün  lə  ri çər  çi  və  sin  də “Di  ni 
to  le  rant  lıq: Azər  bay  can  da bir  gə ya 
şa  maq mə  də  niy  yə  ti” möv  zu  sun  da 
konf  rans ke  çi  ril  di. Meh  ri  ban Əli  ye 
va  nın da iş  ti  rak et  di  yi bu konf  ran  sın 
apa  rı  cı  sı po  li  to  loq Pyer Ko  ne  sa 
Fran  sa cə  miy  yə  tin  də to  le  rant  lıq 

MİSSİYA

Hey  dər Əli  yev Fon  du tə  rə  fin  dən 
be  lə təd  bi  rin təş  ki  li  nə gö  rə Azər 
bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nı təb  rik et  di və öl  kə  miz  də 
yük  sək sə  viy  yə  də ke  çi  ri  lən I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın Azər  bay  ca  nın qüd  rə  ti 
ni bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di 

yi  ni, bu  nun  la Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin və oyun  la  rın təş  ki  lat ko  mi  tə 
si  nin səd  ri Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın 
bö  yük uğu  ra im  za at  dıq  la  rı  nı diq 
qə  tə çat  dır  dı.

Şə  hər  cik  lə ta  nış  lıq za  ma  nı qo  naq
 lar Azər  bay  can Döv  lət Rəqs An 

samb  lı  nın çı  xı  şı  nı ma  raq  la iz  lə  di  lər. 
“Azər  bay  can şə  hər  ci  yi”ndə bu də  fə 
də öl  kə  mi  zin ta  ri  xi, mə  də  niy  yə  ti, 
xalq sə  nət  kar  lı  ğı, adətənə  nə  lə  ri, 
mil  li mət  bə  xi təq  dim olun  du. Bu  ra 
da Azər  bay  ca  nın xal  ça  çı  lıq, du  lus 
çu  luq və di  gər sə  nət  kar  lıq mə  mu  lat
 la  rı  nın, mil  li ge  yim və mu  si  qi alət  lə
 ri  nin ge  niş şə  bə  kə  si yer al  mış  dı. 
Qo  naq  lar bu sə  nət nü  mu  nə  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma pro  se  si  ni isə bu  ra  da  kı 
“Ema  lat  xa  na” böl  mə  sin  də ya  xın  dan 
iz  lə  yə bil  di  lər. Öl  kə  mi  zi təm  sil edən 
sə  nət  kar  lar mis qab, şə  bə  kə, xal  ça 
və di  gər sə  nət nü  mu  nə  lə  ri ha  zır  la 
ya  raq Azər  bay  ca  nın qə  dim və zən 
gin sə  nət  kar  lıq ənə  nə  lə  ri  ni, on  la  rın 
in  cə  lik  lə  ri  ni qo  naq  la  ra təq  dim et  di 
lər.

Şə  hər  cik  də həm  çi  nin Fran  sa  da 
ya  şa  yan azər  bay  can  lı  la  rın və öl  kə 
miz  də ya  şa  yan fran  sız  la  rın hə  ya  tı  nı 
tə  rən  nüm edən əsər  lər  dən iba  rət 
“Azər  bay  can  lı  lar və fran  sız  lar: ta 
nış  lıq ta  ri  xi” ad  lı fo  to  sər  gi təş  kil 
olun  muş  du.
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Səfər çərçivəsində Azər  bay  ca  nın 
bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri  ban Əli  ye  va Pa 
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də  niy  yət gün  lə  ri çər  çi  və  sin  də “Di  ni 
to  le  rant  lıq: Azər  bay  can  da bir  gə ya 
şa  maq mə  də  niy  yə  ti” möv  zu  sun  da 
konf  rans ke  çi  ril  di. Meh  ri  ban Əli  ye 
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MİSSİYA

Hey  dər Əli  yev Fon  du tə  rə  fin  dən 
be  lə təd  bi  rin təş  ki  li  nə gö  rə Azər 
bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nı təb  rik et  di və öl  kə  miz  də 
yük  sək sə  viy  yə  də ke  çi  ri  lən I Av  ro  pa 
Oyun  la  rı  nın Azər  bay  ca  nın qüd  rə  ti 
ni bü  tün dün  ya  ya nü  ma  yiş et  dir  di 

yi  ni, bu  nun  la Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin və oyun  la  rın təş  ki  lat ko  mi  tə 
si  nin səd  ri Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın 
bö  yük uğu  ra im  za at  dıq  la  rı  nı diq 
qə  tə çat  dır  dı.

Şə  hər  cik  lə ta  nış  lıq za  ma  nı qo  naq
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samb  lı  nın çı  xı  şı  nı ma  raq  la iz  lə  di  lər. 
“Azər  bay  can şə  hər  ci  yi”ndə bu də  fə 
də öl  kə  mi  zin ta  ri  xi, mə  də  niy  yə  ti, 
xalq sə  nət  kar  lı  ğı, adətənə  nə  lə  ri, 
mil  li mət  bə  xi təq  dim olun  du. Bu  ra 
da Azər  bay  ca  nın xal  ça  çı  lıq, du  lus 
çu  luq və di  gər sə  nət  kar  lıq mə  mu  lat
 la  rı  nın, mil  li ge  yim və mu  si  qi alət  lə
 ri  nin ge  niş şə  bə  kə  si yer al  mış  dı. 
Qo  naq  lar bu sə  nət nü  mu  nə  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma pro  se  si  ni isə bu  ra  da  kı 
“Ema  lat  xa  na” böl  mə  sin  də ya  xın  dan 
iz  lə  yə bil  di  lər. Öl  kə  mi  zi təm  sil edən 
sə  nət  kar  lar mis qab, şə  bə  kə, xal  ça 
və di  gər sə  nət nü  mu  nə  lə  ri ha  zır  la 
ya  raq Azər  bay  ca  nın qə  dim və zən 
gin sə  nət  kar  lıq ənə  nə  lə  ri  ni, on  la  rın 
in  cə  lik  lə  ri  ni qo  naq  la  ra təq  dim et  di 
lər.

Şə  hər  cik  də həm  çi  nin Fran  sa  da 
ya  şa  yan azər  bay  can  lı  la  rın və öl  kə 
miz  də ya  şa  yan fran  sız  la  rın hə  ya  tı  nı 
tə  rən  nüm edən əsər  lər  dən iba  rət 
“Azər  bay  can  lı  lar və fran  sız  lar: ta 
nış  lıq ta  ri  xi” ad  lı fo  to  sər  gi təş  kil 
olun  muş  du.
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mü  za  ki  rə  yə cəlb edil  mə  si da  ha ak 
tual  dır.

Azər  bay  can Dağ Yə  hu  di  lə  ri Di  ni 
İc  ma  sı  nın səd  ri Mi  lix Yev  da  yev çı  xı
 şın  da qeyd et  di ki, Azər  bay  can və 
yə  hu  di xalq  la  rı hər za  man bir yer  də 
ya  şa  ma  ğın yax  şı nü  mu  nə  si  ni nü  ma
 yiş et  di  rib  lər və dağ yə  hu  di  lə  ri in  di 
də Azər  bay  can  da in  ki  şaf pro  ses  lə 
rin  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir  lər. O 
bil  dir  di ki, Azər  bay  can  da din  lə  ra  ra
 sı kon  sen  sus döv  lət si  ya  sə  ti sə  viy  yə
 si  nə qal  xıb və bu sa  hə  də iki  li stan 
dart yox  dur.

Fran  sa Mü  səl  man  la  rı Şu  ra  sı  nın 
vit  sepre  zi  den  ti To  fiq Sep  ti öl  kə 
miz  də  ki to  le  rant  lıq mü  hi  ti  nin on  da 
bö  yük ma  raq do  ğur  du  ğu  nu, bu  nun 
can  lı şa  hi  di ol  maq is  tə  di  yi  ni qeyd 
et  di.

Qaf  qaz Mü  səl  man  la  rı İda  rə  si  nin 
sədr müavi  ni Qə  mər  xa  nım Ca  vad  lı 
ida  rə  nin döv  lətdin mü  na  si  bət  lə  ri 
nə töh  fə ver  di  yi  ni və bu pro  ses  də 
qa  dın  la  rın fəaliy  yə  tin  dən də is  ti  fa 
də olun  du  ğu  nu bil  dir  di.

Rus Pra  vos  lav Kil  sə  si  nin Ba  kı və 
Azər  bay  can Ye  par  xi  ya  sı  nın ar  xi  ye 
pis  ko  pu Alek  sandr İşein isə qeyd 

et  di ki, bü  tün din  lər Azər  bay  can  da 
ey  ni hü  qu  qa ma  lik  dir. 

Dis  kus  si  ya  ya qo  şu  lan di  gər iş  ti 
rak  çı  lar öl  kə  miz  də din  lə  ra  ra  sı mü 
na  si  bət  lə  rin tən  zim  lən  mə qay  da  la  rı, 
or  ta mək  təb  lər  də di  nin təd  ri  si və di 
gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı sual  lar ver  di 
lər.

Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı 
Meh  ri  ban Əli  ye  va bir da  ha konf 
rans iş  ti  rak  çı  la  rı  na min  nət  dar  lıq et 
di və bil  dir  di ki, be  lə təd  bir  lər xalq 
la  rı  mı  zı birbi  ri  nə da  ha da ya  xın  laş 
dı  rır. O, konf  ran  sın II ses  si  ya  sı  nın 
gə  lə  cək  də Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si tək  li  fi 
ilə çı  xış et  di.

Da  ha son  ra Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə “Pa  ri  sin ürə 
yin  də Azər  bay  can mu  si  qi  si” ad  lı 
klas  sik mu  si  qi ge  cə  si ke  çi  ril  di. 

Təd  bir  də çı  xış edən Pa  ri  sin 1ci 
ra  yo  nu  nun me  ri Jan Fran  sua Lö  qa  re 
ar  tıq bir ne  çə gün  dür ki, Fran  sa pay
 tax  tın  da Azər  bay  can in  cə  sə  nə  ti  nin 
uğur  la təm  sil olun  du  ğu  nu və səs  lə 
nən əsər  lə  rin Pa  ris sə  nət  se  vər  lə  ri  nin 
xa  ti  rin  də uzun müd  dət unu  dul  maz 
təəs  sü  rat ya  ra  da  ca  ğı  nı bil  dir  di.

Xalq ar  tis  ti, piano  çu Mu  rad Hü 

sey  no  vun, elə  cə də gənc sk  rip  ka  çı 
lar Cey  la Se  yi  do  va, Anar Se  yi  dov və 
di  gər  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə ke  çi  ri  lən kon
 sert  də Azər  bay  can və dün  ya klas  sik 
mu  si  qi  si  nin nü  mu  nə  lə  ri səs  lən  di  ril 
di. Kon  ser  tin so  nun  da dün  ya şöh 
rət  li fo  toq  raf Re  za De  qa  ti  nin öl  kə 
miz  də to  le  rant  lıq mü  hi  ti  ni əks et  di 
rən fo  to  la  rın  dan iba  rət ma  raq  lı 
kom  po  zi  si  ya nü  ma  yiş et  di  ril  di.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, öl  kə və 
dün  ya əhə  miy  yət  li ta  ri  xi abi  də  lə  rin 
bər  pa  sı, ye  ni mə  də  niy  yət ocaq  la  rı 
nın ya  ra  dıl  ma  sı, mil  li mə  də  niy  yə  ti 
mi  zin dün  ya are  na  sı  na çı  xa  rıl  ma  sı, 
onun təb  li  ği və s. bu ki  mi təd  bir  lər 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun fəaliy  yə 
tin  də mü  hüm yer tu  tur. 20002015
ci il  lər ər  zin  də fond Azər  bay  can  da 
və xa  ri  ci öl  kə  lər  də bu is  ti  qa  mət  də 
mü  hüm la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  miş 
dir. Sent  yab  rın 3dən 9dək da  vam 
edən “Azər  bay  can Pa  ri  sin ürə  yin 
də” ad  lı mə  də  ni la  yi  hə də Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nın rəh  bər  li  yi ilə Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun öl  kə  mi  zin xa  ric  də 
təb  li  ği is  ti  qa  mə  tin  də real  laş  dır  dı  ğı 
mü  hüm la  yi  hə  lər sı  ra  sı  na da  xil ol 
du.

MİSSİYA

möv  zu  su  nun hər za  man ak  tual ol 
du  ğu  nu bil  di  rə  rək Azər  bay  can tə  rə
 fin  dən bu sa  hə  də atı  lan ad  dım  la  rın 
əhə  miy  yə  tin  dən da  nış  dı. O, konf 
rans  da həm Azər  bay  ca  nın, həm də 
Fran  sa  nın nü  fuz  lu din xa  dim  lə  ri  nin 
və di  ni təş  ki  lat  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri
 nin iş  ti  rak et  di  yi  ni və bu  ra  da ak  tual 
mə  sə  lə  lə  rin mü  za  ki  rə olu  na  ca  ğı  nı 
vur  ğu  la  dı.

Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı 
konf  rans  da çı  xış edə  rək öl  kə  mi  zin 
ta  rix bo  yu si  vi  li  za  si  ya  la  rın və mə  də
 niy  yət  lə  rin qo  vu  şu  ğun  da yer  ləş  di 
yi  ni, Asi  ya ilə Av  ro  pa ara  sın  da kör 
pü ol  du  ğu  nu və bu amil  lə  rin mə  də
 niy  yət müx  tə  lif  li  yi  nin ya  ran  ma  sın 
da mü  hüm rol oy  na  dı  ğı  nı bil  dir  di. 
“To  le  rant  lıq ənə  nə  lə  ri bi  zim öl  kə  də 
in  di də ya  şa  yır. Azər  bay  can həm İs 
lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın, həm 
də Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın üz  vü  dür. Biz 
mə  də  ni və ta  ri  xi ir  si  miz  lə fəxr edi 
rik”,  de  yən Meh  ri  ban Əli  ye  va 
Azər  bay  can  da məs  cid  lə  rin, kil  sə  lə 
rin və si  na  qoq  la  rın möv  cud  lu  ğu  nu 

diq  qə  tə çat  dır  dı və öl  kə  miz  də bü 
tün di  ni azad  lıq  la  rın tə  min edil  di  yi
 ni bil  dir  di. O diq  qə  tə çat  dır  dı ki, öl 
kə  miz  də to  le  rant  lıq ənə  nə  lə  ri  nin 
qo  run  ma  sın  da döv  lətdin mü  na  si 
bət  lə  ri mü  hüm rol oy  na  yır.

Meh  ri  ban Əli  ye  va Luvr mu  ze 
yin  də İs  lam mə  də  niy  yə  ti böl  mə  si 
nin təş  ki  lin  də, Ro  ma  da ka  ta  kom  ba 
la  rın bər  pa  sın  da, yə  hu  di uşaq  lar 
üçün təh  sil im  kan  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma
 sın  da, St  ras  burq və Fran  sa  nın di  gər 
re  gion  la  rın  da  kı kil  sə  lə  rin tə  mi  rin  də 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun ya  xın  dan 
iş  ti  rak et  di  yi  ni de  di.

Bi  rin  ci xa  nım həm də qeyd et  di 
ki, bu gün öl  kə si  ya  sə  tin  də təh  si  lə 
ən va  cib priori  tet is  ti  qa  mət ki  mi ba 
xı  lır. Çün  ki ra  di  ka  liz  mə, ekst  re  miz 
mə da  ha çox gənc  lər me  yil  li olur. Bu 
sə  bəb  dən ra  di  ka  liz  min qar  şı  sı  nı al 
maq  da təh  si  lin çox bö  yük əhə  miy 
yə  ti ol  du  ğu  nu bil  dir  di.

O, çı  xı  şın  da Er  mə  nis  tanAzər 
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si  nə də to  xun  du. Bu mü  na  qi  şə nə  ti 

cə  sin  də Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın 
20 faizi  nin iş  ğal olun  du  ğu  nu, 1 mil 
yon in  sa  nın qaç  qın və məc  bu  ri köç 
kü  nə çev  ril  di  yi  ni, Xo  ca  lı  da 613 azər
 bay  can  lı  nın vəh  şi  cə  si  nə qət  lə ye  ti  ril
 di  yi  ni, mil  li və ta  ri  xi abi  də  lə  ri  mi  zin 
da  ğı  dıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə çat  dır  dı.

Di  ni Qu  rum  lar  la İş Üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si  nin səd  ri Mü  ba  riz Qur  ban
 lı Kons  ti  tu  si  ya  mız  da Azər  bay  ca  nın 
dün  yə  vi döv  lət ol  ma  sı prin  si  pi  nin 
yer al  dı  ğı  nı, bu dün  yə  vi  li  yin isə 
özün  də dindöv  lət mü  na  si  bət  lə  ri  ni 
eh  ti  va et  di  yi  ni bil  dir  di. O, öl  kə  miz 
də ənə  nə  vi di  ni ic  ma  la  ra hər  tə  rəf  li 
yar  dım gös  tə  ril  di  yi  ni, on  la  rın ara 
sın  da ay  rıseç  ki  li  yin qo  yul  ma  dı  ğı  nı 
söy  lə  di.

Konf  rans  da da  vam edən dis  kus 
si  ya  lar za  ma  nı qeyd olun  du ki, 
Azər  bay  can  da müx  tə  lif xalq  la  rın 
bir  gə ya  şa  maq qay  da  sı, ay  rıay  rı 
din  lə  rə mü  na  si  bət, di  gər öl  kə  lər  lə 
mü  qa  yi  sə  də di  ni tə  ri  qət  lə  rə fərq  li 
ba  xış, cə  miy  yət  də to  le  rant  lıq mü  hi 
ti  nin qo  run  ma  sı ki  mi mə  sə  lə  lə  rin 
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mü  za  ki  rə  yə cəlb edil  mə  si da  ha ak 
tual  dır.

Azər  bay  can Dağ Yə  hu  di  lə  ri Di  ni 
İc  ma  sı  nın səd  ri Mi  lix Yev  da  yev çı  xı
 şın  da qeyd et  di ki, Azər  bay  can və 
yə  hu  di xalq  la  rı hər za  man bir yer  də 
ya  şa  ma  ğın yax  şı nü  mu  nə  si  ni nü  ma
 yiş et  di  rib  lər və dağ yə  hu  di  lə  ri in  di 
də Azər  bay  can  da in  ki  şaf pro  ses  lə 
rin  də ya  xın  dan iş  ti  rak edir  lər. O 
bil  dir  di ki, Azər  bay  can  da din  lə  ra  ra
 sı kon  sen  sus döv  lət si  ya  sə  ti sə  viy  yə
 si  nə qal  xıb və bu sa  hə  də iki  li stan 
dart yox  dur.

Fran  sa Mü  səl  man  la  rı Şu  ra  sı  nın 
vit  sepre  zi  den  ti To  fiq Sep  ti öl  kə 
miz  də  ki to  le  rant  lıq mü  hi  ti  nin on  da 
bö  yük ma  raq do  ğur  du  ğu  nu, bu  nun 
can  lı şa  hi  di ol  maq is  tə  di  yi  ni qeyd 
et  di.

Qaf  qaz Mü  səl  man  la  rı İda  rə  si  nin 
sədr müavi  ni Qə  mər  xa  nım Ca  vad  lı 
ida  rə  nin döv  lətdin mü  na  si  bət  lə  ri 
nə töh  fə ver  di  yi  ni və bu pro  ses  də 
qa  dın  la  rın fəaliy  yə  tin  dən də is  ti  fa 
də olun  du  ğu  nu bil  dir  di.

Rus Pra  vos  lav Kil  sə  si  nin Ba  kı və 
Azər  bay  can Ye  par  xi  ya  sı  nın ar  xi  ye 
pis  ko  pu Alek  sandr İşein isə qeyd 

et  di ki, bü  tün din  lər Azər  bay  can  da 
ey  ni hü  qu  qa ma  lik  dir. 

Dis  kus  si  ya  ya qo  şu  lan di  gər iş  ti 
rak  çı  lar öl  kə  miz  də din  lə  ra  ra  sı mü 
na  si  bət  lə  rin tən  zim  lən  mə qay  da  la  rı, 
or  ta mək  təb  lər  də di  nin təd  ri  si və di 
gər mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı sual  lar ver  di 
lər.

Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı 
Meh  ri  ban Əli  ye  va bir da  ha konf 
rans iş  ti  rak  çı  la  rı  na min  nət  dar  lıq et 
di və bil  dir  di ki, be  lə təd  bir  lər xalq 
la  rı  mı  zı birbi  ri  nə da  ha da ya  xın  laş 
dı  rır. O, konf  ran  sın II ses  si  ya  sı  nın 
gə  lə  cək  də Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si tək  li  fi 
ilə çı  xış et  di.

Da  ha son  ra Hey  dər Əli  yev Fon 
du  nun təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə “Pa  ri  sin ürə 
yin  də Azər  bay  can mu  si  qi  si” ad  lı 
klas  sik mu  si  qi ge  cə  si ke  çi  ril  di. 

Təd  bir  də çı  xış edən Pa  ri  sin 1ci 
ra  yo  nu  nun me  ri Jan Fran  sua Lö  qa  re 
ar  tıq bir ne  çə gün  dür ki, Fran  sa pay
 tax  tın  da Azər  bay  can in  cə  sə  nə  ti  nin 
uğur  la təm  sil olun  du  ğu  nu və səs  lə 
nən əsər  lə  rin Pa  ris sə  nət  se  vər  lə  ri  nin 
xa  ti  rin  də uzun müd  dət unu  dul  maz 
təəs  sü  rat ya  ra  da  ca  ğı  nı bil  dir  di.

Xalq ar  tis  ti, piano  çu Mu  rad Hü 

sey  no  vun, elə  cə də gənc sk  rip  ka  çı 
lar Cey  la Se  yi  do  va, Anar Se  yi  dov və 
di  gər  lə  ri  nin iş  ti  ra  kı ilə ke  çi  ri  lən kon
 sert  də Azər  bay  can və dün  ya klas  sik 
mu  si  qi  si  nin nü  mu  nə  lə  ri səs  lən  di  ril 
di. Kon  ser  tin so  nun  da dün  ya şöh 
rət  li fo  toq  raf Re  za De  qa  ti  nin öl  kə 
miz  də to  le  rant  lıq mü  hi  ti  ni əks et  di 
rən fo  to  la  rın  dan iba  rət ma  raq  lı 
kom  po  zi  si  ya nü  ma  yiş et  di  ril  di.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, öl  kə və 
dün  ya əhə  miy  yət  li ta  ri  xi abi  də  lə  rin 
bər  pa  sı, ye  ni mə  də  niy  yət ocaq  la  rı 
nın ya  ra  dıl  ma  sı, mil  li mə  də  niy  yə  ti 
mi  zin dün  ya are  na  sı  na çı  xa  rıl  ma  sı, 
onun təb  li  ği və s. bu ki  mi təd  bir  lər 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun fəaliy  yə 
tin  də mü  hüm yer tu  tur. 20002015
ci il  lər ər  zin  də fond Azər  bay  can  da 
və xa  ri  ci öl  kə  lər  də bu is  ti  qa  mət  də 
mü  hüm la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çir  miş 
dir. Sent  yab  rın 3dən 9dək da  vam 
edən “Azər  bay  can Pa  ri  sin ürə  yin 
də” ad  lı mə  də  ni la  yi  hə də Meh  ri  ban 
Əli  ye  va  nın rəh  bər  li  yi ilə Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun öl  kə  mi  zin xa  ric  də 
təb  li  ği is  ti  qa  mə  tin  də real  laş  dır  dı  ğı 
mü  hüm la  yi  hə  lər sı  ra  sı  na da  xil ol 
du.

MİSSİYA

möv  zu  su  nun hər za  man ak  tual ol 
du  ğu  nu bil  di  rə  rək Azər  bay  can tə  rə
 fin  dən bu sa  hə  də atı  lan ad  dım  la  rın 
əhə  miy  yə  tin  dən da  nış  dı. O, konf 
rans  da həm Azər  bay  ca  nın, həm də 
Fran  sa  nın nü  fuz  lu din xa  dim  lə  ri  nin 
və di  ni təş  ki  lat  la  rın nü  ma  yən  də  lə  ri
 nin iş  ti  rak et  di  yi  ni və bu  ra  da ak  tual 
mə  sə  lə  lə  rin mü  za  ki  rə olu  na  ca  ğı  nı 
vur  ğu  la  dı.

Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı 
konf  rans  da çı  xış edə  rək öl  kə  mi  zin 
ta  rix bo  yu si  vi  li  za  si  ya  la  rın və mə  də
 niy  yət  lə  rin qo  vu  şu  ğun  da yer  ləş  di 
yi  ni, Asi  ya ilə Av  ro  pa ara  sın  da kör 
pü ol  du  ğu  nu və bu amil  lə  rin mə  də
 niy  yət müx  tə  lif  li  yi  nin ya  ran  ma  sın 
da mü  hüm rol oy  na  dı  ğı  nı bil  dir  di. 
“To  le  rant  lıq ənə  nə  lə  ri bi  zim öl  kə  də 
in  di də ya  şa  yır. Azər  bay  can həm İs 
lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın, həm 
də Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın üz  vü  dür. Biz 
mə  də  ni və ta  ri  xi ir  si  miz  lə fəxr edi 
rik”,  de  yən Meh  ri  ban Əli  ye  va 
Azər  bay  can  da məs  cid  lə  rin, kil  sə  lə 
rin və si  na  qoq  la  rın möv  cud  lu  ğu  nu 

diq  qə  tə çat  dır  dı və öl  kə  miz  də bü 
tün di  ni azad  lıq  la  rın tə  min edil  di  yi
 ni bil  dir  di. O diq  qə  tə çat  dır  dı ki, öl 
kə  miz  də to  le  rant  lıq ənə  nə  lə  ri  nin 
qo  run  ma  sın  da döv  lətdin mü  na  si 
bət  lə  ri mü  hüm rol oy  na  yır.

Meh  ri  ban Əli  ye  va Luvr mu  ze 
yin  də İs  lam mə  də  niy  yə  ti böl  mə  si 
nin təş  ki  lin  də, Ro  ma  da ka  ta  kom  ba 
la  rın bər  pa  sın  da, yə  hu  di uşaq  lar 
üçün təh  sil im  kan  la  rı  nın ya  ra  dıl  ma
 sın  da, St  ras  burq və Fran  sa  nın di  gər 
re  gion  la  rın  da  kı kil  sə  lə  rin tə  mi  rin  də 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun ya  xın  dan 
iş  ti  rak et  di  yi  ni de  di.

Bi  rin  ci xa  nım həm də qeyd et  di 
ki, bu gün öl  kə si  ya  sə  tin  də təh  si  lə 
ən va  cib priori  tet is  ti  qa  mət ki  mi ba 
xı  lır. Çün  ki ra  di  ka  liz  mə, ekst  re  miz 
mə da  ha çox gənc  lər me  yil  li olur. Bu 
sə  bəb  dən ra  di  ka  liz  min qar  şı  sı  nı al 
maq  da təh  si  lin çox bö  yük əhə  miy 
yə  ti ol  du  ğu  nu bil  dir  di.

O, çı  xı  şın  da Er  mə  nis  tanAzər 
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si  nə də to  xun  du. Bu mü  na  qi  şə nə  ti 

cə  sin  də Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın 
20 faizi  nin iş  ğal olun  du  ğu  nu, 1 mil 
yon in  sa  nın qaç  qın və məc  bu  ri köç 
kü  nə çev  ril  di  yi  ni, Xo  ca  lı  da 613 azər
 bay  can  lı  nın vəh  şi  cə  si  nə qət  lə ye  ti  ril
 di  yi  ni, mil  li və ta  ri  xi abi  də  lə  ri  mi  zin 
da  ğı  dıl  dı  ğı  nı diq  qə  tə çat  dır  dı.

Di  ni Qu  rum  lar  la İş Üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si  nin səd  ri Mü  ba  riz Qur  ban
 lı Kons  ti  tu  si  ya  mız  da Azər  bay  ca  nın 
dün  yə  vi döv  lət ol  ma  sı prin  si  pi  nin 
yer al  dı  ğı  nı, bu dün  yə  vi  li  yin isə 
özün  də dindöv  lət mü  na  si  bət  lə  ri  ni 
eh  ti  va et  di  yi  ni bil  dir  di. O, öl  kə  miz 
də ənə  nə  vi di  ni ic  ma  la  ra hər  tə  rəf  li 
yar  dım gös  tə  ril  di  yi  ni, on  la  rın ara 
sın  da ay  rıseç  ki  li  yin qo  yul  ma  dı  ğı  nı 
söy  lə  di.

Konf  rans  da da  vam edən dis  kus 
si  ya  lar za  ma  nı qeyd olun  du ki, 
Azər  bay  can  da müx  tə  lif xalq  la  rın 
bir  gə ya  şa  maq qay  da  sı, ay  rıay  rı 
din  lə  rə mü  na  si  bət, di  gər öl  kə  lər  lə 
mü  qa  yi  sə  də di  ni tə  ri  qət  lə  rə fərq  li 
ba  xış, cə  miy  yət  də to  le  rant  lıq mü  hi 
ti  nin qo  run  ma  sı ki  mi mə  sə  lə  lə  rin 
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bay  can da  ha güc  lü, qüd  rət  li, in  ki  şaf 
et  miş döv  lə  tə çev  ri  lə  cək  dir.

Qar  şı  ya qo  yu  lan hə  dəf  lə  rə çat 
maq üçün bü  tün im  kan  lar möv  cud 
dur. Bu fi  kir Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
tə  rə  fin  dən daim önə çə  ki  lir ki, in  ki 
şaf et  miş öl  kə  lə  ri fərq  lən  di  rən cə  hət
 lər  dən bi  ri iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı  nın 
əsas gös  tə  ri  ci  lə  rin  dən olan ümu  mi 
da  xi  li məh  su  lun for  ma  laş  ma  sın  da 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lı  ğın xü  su  si ye 
ri  nin ol  ma  sı  dır. Sa  hib  kar  la  ra dəs  tə 
yin da  vam  lı ol  du  ğu  nu qeyd edən 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı bu gü  nə qə  dər 
bu is  ti  qa  mət  də gö  rü  lən iş  lə  rə də 
daim diq  qət yö  nəl  dir. Re  gion  la  rın 
ma  lik ol  du  ğu po  ten  sial  dan is  ti  fa  də 
et  mək məq  sə  di  lə im  za  la  nan döv  lət 
proq  ram  la  rı və on  la  rın uğur  lu ic  ra  sı 
qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı  nı sü 
rət  lən  di  rir. Ha  zır  da “A  zər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın məş  ğul  luq st  ra  te  gi 
ya  sı” (20062015ci il  lər), 20042008 
və 20092013cü il  lər üçün re  gion  la 
rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na dair 

döv  lət proq  ram  la  rı  nın da  va  mı ola 
raq “A  zər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re 
gion  la  rı  nın 20142018ci il  lər  də so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra 
mı”, Ba  kı şə  hə  ri  nin qə  sə  bə  lə  ri  nin 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın sü  rət  lən  di
 ril  mə  si  nə dair təd  bir  lər proq  ram  la  rı
 nın (20062007 və 20112013cü il  lər 
üz  rə) da  va  mı ola  raq “20142016cı 
il  lər  də Ba  kı şə  hə  ri  nin və onun qə  sə 
bə  lə  ri  nin so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
dair Döv  lət Proq  ra  mı”, “20082015
ci il  lər  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın
 da yox  sul  lu  ğun azal  dıl  ma  sı və da 
vam  lı in  ki  şaf Döv  lət Proq  ra  mı”, 
“20082015ci il  lər  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da əha  li  nin ər  zaq 
məh  sul  la  rı ilə eti  bar  lı tə  mi  na  tı  na 
dair Döv  lət Proq  ra  mı” və di  gər bir
bi  rin  dən əhə  miy  yət  li sə  nəd  lər uğur
 la ic  ra edi  lir.

Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi 
ki  mi, əgər in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər sı  ra 
sın  da ad  dım  la  ma  ğı əsas hə  dəf seç 
mi  şik  sə, əl  də olu  nan so  sialiq  ti  sa  di 

gös  tə  ri  ci  lər qar  şı  ya qo  yu  lan məq  sə 
də yük  sək sə  viy  yə  də ça  ta  ca  ğı  mı  za 
bö  yük əsas ve  rir. Ye  ni mər  hə  lə  nin 
əsas məq  sə  di iq  ti  sa  diy  ya  tın rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nin yük  səl  dil  mə  si  nə 
və dün  ya iq  ti  sa  di sis  te  mi  nə sə  mə  rə  li 
in  teq  ra  si  ya  sı  na nail ol  maq  la uzun 
müd  dət  li pers  pek  tiv  də öl  kə  də di  na 
mik so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fın da  vam 
lı  lı  ğı  nı tə  min et  mək  dir. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı fər  man  lar 
da, təs  diq et  di  yi iq  ti  sa  disi  ya  sət sə 
nəd  lə  rin  də bu məq  sə  din ger  çək  ləş 
mə  si üçün ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si zə  ru  ri 
olan və  zi  fə  lər müəy  yən  ləş  di  ri  lib. 
Öl  kə  nin ma  lik ol  du  ğu iq  ti  sa  di po 
ten  sialın güc  lən  di  ril  mə  si, qey  rineft 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, hər 
bir re  gionun ma  lik ol  du  ğu po  ten 
sial  dan tam və sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
olun  ma  sı, ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı
 na şə  rait ya  ra  dıl  ma  sı, sa  hib  kar  lı  ğın 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, so  sial xid  mət  lə 
rin həc  mi  nin, key  fiy  yə  ti  nin və ün 
van  lı  lı  ğı  nın əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 

STRATEGİYA

Qeyri-neft	sektorunun	inkişafı	
dövlət	siyasətinin	prioritet	
istiqamətlərindəndir

Son 12 il  də Hey  dər Əli  yev si  ya  sə
 ti  nin Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin
 dən uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si nə  ti 
cə  sin  də iq  ti  sa  diy  ya  tın bü  tün sa  hə  lə 
rin  də da  vam  lı in  ki  şaf üçün möh  kəm 
zə  min ya  ra  nıb. Tək  cə ca  ri ilin ötən 
döv  rü  nün so  sialiq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lə 
ri  nə diq  qət ye  tir  sək, bu gün in  ki  şa 
fın han  sı sə  viy  yə  də ol  du  ğu  nu da  ha 
ay  dın gör  müş ola  rıq. İq  ti  sa  diy  yat 
5,7%, qey  rineft sek  to  ru 9,2%, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı 7,3% yük  sə  lib. Əha  li  nin 

pul gə  lir  lə  ri ənə  nə  vi ola  raq infl  ya  si 
ya  nı üs  tə  lə  yir və 6,2% ar  tıb. Ca  ri ilin 
6 ayın  da öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 12,7 
mil  yard ma  nat sər  ma  yə qo  yu  lub. 
Qeyd edi  lən dövr  də 60 mi  nə ya  xın 
ye  ni iş ye  ri açı  lıb ki, on  lar  dan 48 mi 
ni daimi  dir. 

So  sialiq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lər bir da 
ha bu real  lı  ğı or  ta  ya qo  yur ki, dü  şü 
nül  müş və məq  səd  yön  lü si  ya  sət da 
vam  lı in  ki  şaf üçün əsas  dır. 

Cə  nab İl  ham Əli  yev Pre  zi  dent 
ki  mi fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı gün  dən 
iq  ti  sa  di ar  tı  mın qey  rineft sek  to  ru 
nun he  sa  bı  na ol  ma  sı  nı qar  şı  ya mü 
hüm və  zi  fə ki  mi qoy  du. Son il  lər 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə  lən  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən təd  bir 
lə  rin da  vam  lı  lı  ğı  nın nə  ti  cə  si  dir ki, 
ÜDMdə özəl sek  to  run pa  yı 85% 
təş  kil edir.

Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin mü  tə  ma  di 
ola  raq ke  çi  ri  lən ic  las  la  rın  da öl  kə 
mi  zin iq  ti  sa  di uğur  la  rı  nı önə çə  kən 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev daim vur 
ğu  la  yır ki, so  sial əda  lət prin  sip  lə  ri 
Azər  bay  can  da əsas rol oy  na  yır, ba 
zar iq  ti  sa  diy  ya  tı prin  sip  lə  ri in  ki  şa 
fı  mız üçün əsas alət  dir. 24 il  lik 
müs  tə  qil  lik döv  rün  də öl  kə  miz 
nəin  ki ke  çid mər  hə  lə  si  ni ba  şa vu 
rub, həm  çi  nin plan  lı iq  ti  sa  diy  yat 
dan ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ke  çə  rək 

iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın və və  tən  daş  la  rın 
neftqaz ami  lin  dən gə  lə  cək ası  lı  lı 
ğı  nı mak  si  mum də  rə  cə  də azalt  mış
 dır. 

Öl  kə  mi  zin ma  lik ol  du  ğu tə  bii 
re  surs  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də  si, tə 
şəb  büs  çü  sü ol  du  ğu la  yi  hə  lə  ri ger 
çək  li  yə çe  vir  mə  si döv  lə  ti  mi  zin iq 
ti  sa  di və ma  liy  yə im  kan  la  rı  nı ar  tı 
rır, nəin  ki böl  gə  də, dün  ya miq  ya 
sın  da güc  lü, qüd  rət  li döv  lət ki  mi 
nü  fu  zu  nu yük  səl  dir. 

Qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı 
neft si  ya  sə  ti  nin mən  ti  qi da  va  mı  dır. 
Neftqaz gə  lir  lə  rin  dən sə  mə  rə  li is  ti
 fa  də mü  hüm so  sialiq  ti  sa  di la  yi  hə 
lə  rin ic  ra  sı  nı şərt  lən  di  rir. Ha  zır  da 
ak  tiv  lə  ri  nin həc  mi 37 mil  yard dol 
lar  dan çox olan Döv  lət Neft Fon  du
 nun və  sait  lə  ri he  sa  bı  na öl  kə  mi  zin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı  na yö  nə  lən la  yi  hə
 lər ger  çək  ləş  di  ri  lir. Söz  süz ki, bu 
uğur  la  rın tə  mə  lin  də gə  lə  cə  yə he 
sab  lan  mış si  ya  sət da  ya  nır. Döv  lə  ti 
mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin sə  rən 
ca  mı ilə təs  diq  lə  nən “A  zər  bay  can 
2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon 
sep  si  ya  sı öl  kə  mi  zin əl  də et  di  yi 
uğur  la  rın növ  bə  ti il  lər  də da  ha da 
art  ma  sı  nı, qey  rineft sek  to  ru he  sa 
bı  na ümu  mi da  xi  li məh  su  lun 2 də  fə 
ço  xal  ma  sı  nı, xal  qın so  sial ri  fa  hı  nın 
yax  şı  laş  ma  sı  nı tə  min edə  cək, Azər 

Xanlar Fətiyev
Milli Məclisin deputatı
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bay  can da  ha güc  lü, qüd  rət  li, in  ki  şaf 
et  miş döv  lə  tə çev  ri  lə  cək  dir.

Qar  şı  ya qo  yu  lan hə  dəf  lə  rə çat 
maq üçün bü  tün im  kan  lar möv  cud 
dur. Bu fi  kir Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 
tə  rə  fin  dən daim önə çə  ki  lir ki, in  ki 
şaf et  miş öl  kə  lə  ri fərq  lən  di  rən cə  hət
 lər  dən bi  ri iq  ti  sa  diy  ya  tın in  ki  şa  fı  nın 
əsas gös  tə  ri  ci  lə  rin  dən olan ümu  mi 
da  xi  li məh  su  lun for  ma  laş  ma  sın  da 
ki  çik və or  ta sa  hib  kar  lı  ğın xü  su  si ye 
ri  nin ol  ma  sı  dır. Sa  hib  kar  la  ra dəs  tə 
yin da  vam  lı ol  du  ğu  nu qeyd edən 
döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı bu gü  nə qə  dər 
bu is  ti  qa  mət  də gö  rü  lən iş  lə  rə də 
daim diq  qət yö  nəl  dir. Re  gion  la  rın 
ma  lik ol  du  ğu po  ten  sial  dan is  ti  fa  də 
et  mək məq  sə  di  lə im  za  la  nan döv  lət 
proq  ram  la  rı və on  la  rın uğur  lu ic  ra  sı 
qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı  nı sü 
rət  lən  di  rir. Ha  zır  da “A  zər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın məş  ğul  luq st  ra  te  gi 
ya  sı” (20062015ci il  lər), 20042008 
və 20092013cü il  lər üçün re  gion  la 
rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na dair 

döv  lət proq  ram  la  rı  nın da  va  mı ola 
raq “A  zər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re 
gion  la  rı  nın 20142018ci il  lər  də so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət Proq  ra 
mı”, Ba  kı şə  hə  ri  nin qə  sə  bə  lə  ri  nin 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nın sü  rət  lən  di
 ril  mə  si  nə dair təd  bir  lər proq  ram  la  rı
 nın (20062007 və 20112013cü il  lər 
üz  rə) da  va  mı ola  raq “20142016cı 
il  lər  də Ba  kı şə  hə  ri  nin və onun qə  sə 
bə  lə  ri  nin so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  na 
dair Döv  lət Proq  ra  mı”, “20082015
ci il  lər  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın
 da yox  sul  lu  ğun azal  dıl  ma  sı və da 
vam  lı in  ki  şaf Döv  lət Proq  ra  mı”, 
“20082015ci il  lər  də Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sın  da əha  li  nin ər  zaq 
məh  sul  la  rı ilə eti  bar  lı tə  mi  na  tı  na 
dair Döv  lət Proq  ra  mı” və di  gər bir
bi  rin  dən əhə  miy  yət  li sə  nəd  lər uğur
 la ic  ra edi  lir.

Cə  nab İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi 
ki  mi, əgər in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər sı  ra 
sın  da ad  dım  la  ma  ğı əsas hə  dəf seç 
mi  şik  sə, əl  də olu  nan so  sialiq  ti  sa  di 

gös  tə  ri  ci  lər qar  şı  ya qo  yu  lan məq  sə 
də yük  sək sə  viy  yə  də ça  ta  ca  ğı  mı  za 
bö  yük əsas ve  rir. Ye  ni mər  hə  lə  nin 
əsas məq  sə  di iq  ti  sa  diy  ya  tın rə  qa  bət 
qa  bi  liy  yət  li  li  yi  nin yük  səl  dil  mə  si  nə 
və dün  ya iq  ti  sa  di sis  te  mi  nə sə  mə  rə  li 
in  teq  ra  si  ya  sı  na nail ol  maq  la uzun 
müd  dət  li pers  pek  tiv  də öl  kə  də di  na 
mik so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fın da  vam 
lı  lı  ğı  nı tə  min et  mək  dir. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  ye  vin im  za  la  dı  ğı fər  man  lar 
da, təs  diq et  di  yi iq  ti  sa  disi  ya  sət sə 
nəd  lə  rin  də bu məq  sə  din ger  çək  ləş 
mə  si üçün ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  si zə  ru  ri 
olan və  zi  fə  lər müəy  yən  ləş  di  ri  lib. 
Öl  kə  nin ma  lik ol  du  ğu iq  ti  sa  di po 
ten  sialın güc  lən  di  ril  mə  si, qey  rineft 
sek  to  ru  nun in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, hər 
bir re  gionun ma  lik ol  du  ğu po  ten 
sial  dan tam və sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
olun  ma  sı, ye  ni iş yer  lə  ri  nin açıl  ma  sı
 na şə  rait ya  ra  dıl  ma  sı, sa  hib  kar  lı  ğın 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si, so  sial xid  mət  lə 
rin həc  mi  nin, key  fiy  yə  ti  nin və ün 
van  lı  lı  ğı  nın əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də 

STRATEGİYA

Qeyri-neft	sektorunun	inkişafı	
dövlət	siyasətinin	prioritet	
istiqamətlərindəndir

Son 12 il  də Hey  dər Əli  yev si  ya  sə
 ti  nin Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev tə  rə  fin
 dən uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si nə  ti 
cə  sin  də iq  ti  sa  diy  ya  tın bü  tün sa  hə  lə 
rin  də da  vam  lı in  ki  şaf üçün möh  kəm 
zə  min ya  ra  nıb. Tək  cə ca  ri ilin ötən 
döv  rü  nün so  sialiq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lə 
ri  nə diq  qət ye  tir  sək, bu gün in  ki  şa 
fın han  sı sə  viy  yə  də ol  du  ğu  nu da  ha 
ay  dın gör  müş ola  rıq. İq  ti  sa  diy  yat 
5,7%, qey  rineft sek  to  ru 9,2%, kənd 
tə  sər  rü  fa  tı 7,3% yük  sə  lib. Əha  li  nin 

pul gə  lir  lə  ri ənə  nə  vi ola  raq infl  ya  si 
ya  nı üs  tə  lə  yir və 6,2% ar  tıb. Ca  ri ilin 
6 ayın  da öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 12,7 
mil  yard ma  nat sər  ma  yə qo  yu  lub. 
Qeyd edi  lən dövr  də 60 mi  nə ya  xın 
ye  ni iş ye  ri açı  lıb ki, on  lar  dan 48 mi 
ni daimi  dir. 

So  sialiq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lər bir da 
ha bu real  lı  ğı or  ta  ya qo  yur ki, dü  şü 
nül  müş və məq  səd  yön  lü si  ya  sət da 
vam  lı in  ki  şaf üçün əsas  dır. 

Cə  nab İl  ham Əli  yev Pre  zi  dent 
ki  mi fəaliy  yə  tə baş  la  dı  ğı gün  dən 
iq  ti  sa  di ar  tı  mın qey  rineft sek  to  ru 
nun he  sa  bı  na ol  ma  sı  nı qar  şı  ya mü 
hüm və  zi  fə ki  mi qoy  du. Son il  lər 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın şa  xə  lən  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də gö  rü  lən təd  bir 
lə  rin da  vam  lı  lı  ğı  nın nə  ti  cə  si  dir ki, 
ÜDMdə özəl sek  to  run pa  yı 85% 
təş  kil edir.

Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin mü  tə  ma  di 
ola  raq ke  çi  ri  lən ic  las  la  rın  da öl  kə 
mi  zin iq  ti  sa  di uğur  la  rı  nı önə çə  kən 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev daim vur 
ğu  la  yır ki, so  sial əda  lət prin  sip  lə  ri 
Azər  bay  can  da əsas rol oy  na  yır, ba 
zar iq  ti  sa  diy  ya  tı prin  sip  lə  ri in  ki  şa 
fı  mız üçün əsas alət  dir. 24 il  lik 
müs  tə  qil  lik döv  rün  də öl  kə  miz 
nəin  ki ke  çid mər  hə  lə  si  ni ba  şa vu 
rub, həm  çi  nin plan  lı iq  ti  sa  diy  yat 
dan ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ke  çə  rək 

iq  ti  sa  di in  ki  şa  fın və və  tən  daş  la  rın 
neftqaz ami  lin  dən gə  lə  cək ası  lı  lı 
ğı  nı mak  si  mum də  rə  cə  də azalt  mış
 dır. 

Öl  kə  mi  zin ma  lik ol  du  ğu tə  bii 
re  surs  lar  dan sə  mə  rə  li is  ti  fa  də  si, tə 
şəb  büs  çü  sü ol  du  ğu la  yi  hə  lə  ri ger 
çək  li  yə çe  vir  mə  si döv  lə  ti  mi  zin iq 
ti  sa  di və ma  liy  yə im  kan  la  rı  nı ar  tı 
rır, nəin  ki böl  gə  də, dün  ya miq  ya 
sın  da güc  lü, qüd  rət  li döv  lət ki  mi 
nü  fu  zu  nu yük  səl  dir. 

Qey  rineft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı 
neft si  ya  sə  ti  nin mən  ti  qi da  va  mı  dır. 
Neftqaz gə  lir  lə  rin  dən sə  mə  rə  li is  ti
 fa  də mü  hüm so  sialiq  ti  sa  di la  yi  hə 
lə  rin ic  ra  sı  nı şərt  lən  di  rir. Ha  zır  da 
ak  tiv  lə  ri  nin həc  mi 37 mil  yard dol 
lar  dan çox olan Döv  lət Neft Fon  du
 nun və  sait  lə  ri he  sa  bı  na öl  kə  mi  zin 
hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı  na yö  nə  lən la  yi  hə
 lər ger  çək  ləş  di  ri  lir. Söz  süz ki, bu 
uğur  la  rın tə  mə  lin  də gə  lə  cə  yə he 
sab  lan  mış si  ya  sət da  ya  nır. Döv  lə  ti 
mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  ye  vin sə  rən 
ca  mı ilə təs  diq  lə  nən “A  zər  bay  can 
2020: gə  lə  cə  yə ba  xış” İn  ki  şaf Kon 
sep  si  ya  sı öl  kə  mi  zin əl  də et  di  yi 
uğur  la  rın növ  bə  ti il  lər  də da  ha da 
art  ma  sı  nı, qey  rineft sek  to  ru he  sa 
bı  na ümu  mi da  xi  li məh  su  lun 2 də  fə 
ço  xal  ma  sı  nı, xal  qın so  sial ri  fa  hı  nın 
yax  şı  laş  ma  sı  nı tə  min edə  cək, Azər 

Xanlar Fətiyev
Milli Məclisin deputatı
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bu məq  sə  də çat  mı  şıq. Biz növ  bə  ti il 
lər  də bu me  yil  lə  ri güc  lən  dir  mə  li  yik. 
Elə et  mə  li  yik ki, uzun il  lər, onil  lik  lər 
bun  dan son  ra Azər  bay  can iq  ti  sa  diy
 ya  tı neft ami  lin  dən öz ası  lı  lı  ğı  nı 
mak  si  mum də  rə  cə  də azalt  sın”.

Qey  rineft sa  hə  si  nin in  ki  şa  fı  nı tə 
min edən fak  tor  lar  dan bi  ri də hə  min 
sa  hə  yə ya  tı  rım  la  rın yö  nəl  dil  mə  si  dir. 
Öl  kə  də özəl sek  tor  da fəaliy  yət gös 
tə  rən şir  kət  lər get  dik  cə güc  lə  nir  lər. 
Bu iş  də Azər  bay  can döv  lə  ti də öz 
dəs  tə  yi  ni əsir  gə  mir. Son 12 il  də öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  na qo  yu  lan in  ves  ti  si  ya 
la  rın həc  mi 180 mil  yard dol  la  ra ça 
tıb. Di  gər tə  rəf  dən, bu rə  qəm  lər həm 
də onu gös  tə  rir ki, öl  kə  miz  də xa  ri  ci 
sər  ma  yə  lər la  zı  mi sə  viy  yə  də qo  ru 
nur. Azər  bay  can in  ves  ti  si  ya  la  rın qo 
run  ma  sı ba  xı  mın  dan ol  duq  ca eti  bar
 lı öl  kə  dir.

Ümu  mi  ləş  dir  mə apar  saq, neft gə 
lir  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril 

mə  si  nə he  sab  lan  mış xərc  lən  mə st  ra 
te  gi  ya  sı özü  nü doğ  rul  dub. Ke  çid 
döv  rü  nü ya  şa  mış hər bir öl  kə ki  mi 
Azər  bay  can da güc  lü iq  ti  sa  diy  yat 
qur  maq üçün öz tə  bii re  surs  la  rın  dan 
fay  da  la  nıb, an  caq bu re  surs  lar  dan 
əl  də et  di  yi gə  lir  lər he  sa  bı  na iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nı uğur  la şa  xə  lən  di  rə və onun 
neft  dən ası  lı  lı  ğı  nı mi  ni  mu  ma en  di  rə 
bi  lib. Bu st  ra  te  gi  ya nə  ti  cə  sin  də öl  kə 
də ti  kin  ti, tu  rizm, kənd tə  sər  rü  fa  tı, 
nəq  liy  yat, in  for  ma  si  ya və kom  mu  ni
 ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı sek  tor  la  rın  da 
da  vam  lı ar  tım ten  den  si  ya  sı hökm 
sür  mək  də  dir. Kənd tə  sər  rü  fa  tı, tu 
rizm, in  for  ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya 
tex  no  lo  gi  ya  la  rı, emal sə  na  ye  si Azər 
bay  can  da qey  rineft sek  to  ru  nun in 
ki  şa  fın  da əsas priori  tet sa  hə  lər he  sab 
edi  lir.

Bey  nəl  xalq rey  tinq agent  lik  lə  ri 
res  pub  li  ka  mız  da qey  rineft sek  to 
ru  nun son il  lər ər  zin  də mü  şa  hi  də 

edi  lən da  vam  lı in  ki  şaf ten  den  si  ya 
sı  nı öl  kə  nin rey  tin  qi  nin yük  səl  mə 
sin  də əsas ki  mi nə  zə  rə alır  lar. Be  lə
 lik  lə, Azər  bay  can özü  nün zən  gin 
neftqaz eh  ti  yat  la  rın  dan uzun  müd
 dət  li və da  vam  lı iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa 
nail ol  maq üçün uğur  la fay  da  lan 
maq  da  dır. “Qa  ra qı  zıl  ”ın qey  ri
neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı üçün apa 
rı  cı qüv  və olan in  san ka  pi  ta  lı  na 
çev  ril  mə  si, neftqaz gə  lir  lə  rin  dən 
is  ti  fa  də et  mək  lə gə  lə  cək  də bu gə 
lir  lər  dən ası  lı ol  ma  yan güc  lü, rə  qa
 bə  tə  da  vam  lı iq  ti  sa  diy  yat qu  rul  ma 
sı st  ra  te  gi  ya  sı öz nə  ti  cə  lə  ri  ni ver 
mək  də  dir. Məhz bu uğur  lar ye  ni
ye  ni hə  dəf  lə  rin müəy  yən  ləş  di  ril 
mə  si  nə yol açır. Azər  bay  ca  nı in  ki 
şaf et  miş döv  lət  lər sı  ra  sın  da gör 
mək is  tə  yi  miz bu  gün  kü real  lıq  la  ra 
əsas  la  nır. Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, 
Azər  bay  can bu gün zir  və  də  dir.

STRATEGİYA

ar  tı  rıl  ma  sı, yox  sul  lu  ğun azal  dıl  ma  sı 
mü  hüm priori  tet  lər  dir.

Bö  yük əhə  miy  yət kəsb edən inf
 rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  si, an  tiin  hi  sar təd  bir  lə  ri  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si, “Kor  rup  si  ya  ya 
qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Döv  lət Proq 
ra  mı”  nın təs  diq  lən  mə  si, “Döv  lət 
or  qan  la  rı  nın elekt  ron xid  mət  lər 
gös  tə  ril  mə  si  nin təş  ki  li sa  hə  sin  də 
bə  zi təd  bir  lər haq  qın  da”, ey  ni za 
man  da, “A  zər  bay  can Res  pub  li  ka  sı
 nın Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və  tən  daş 
la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar 
üz  rə Döv  lət Agent  li  yi  nin fəaliy  yə 
ti  nin tə  min edil  mə  si haq  qın  da” 
fər  man  lar ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
əsas apa  rı  cı qüv  və  si olan sa  hib  kar
 lı  ğın in  ki  şa  fı  na ge  niş yol açan mü 
hüm ad  dım  lar  dır.

Əl  də olu  nan nə  ti  cə  lər bu real  lı  ğı 
təs  diq  lə  yir ki, öl  kə  nin hər  tə  rəf  li in 
ki  şa  fı döv  lət si  ya  sə  ti  nin əsa  sı  nı təş
 kil edir. Bu gün fəxr  lə qeyd et  di  yi 
miz “Dün  ya  da na  dir Azər  bay  can 
in  ki  şaf mo  de  li var” fi  kir  lə  ri də dü 

şü  nül  müş və məq  səd  yön  lü si  ya  sə 
tin uğur  la  rı  na əsas  la  nır.

İq  ti  sa  diy  ya  tın düz  gün əsas  lar 
üzə  rin  də qu  rul  ma  sı öl  kə  mi  zin dün 
ya  nın ya  şa  dı  ğı iq  ti  sa  di və ma  liy  yə 
böh  ra  nın  dan uzaq ol  ma  sı  nı şərt  lən 
dir  di. Neftqaz gə  lir  lə  ri  nin ida  rə 
olun  ma  sın  da şəf  faf  lıq prin  si  pi  nin 
yük  sək sə  viy  yə  də qo  run  ma  sı, iq  ti  sa
 diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə xid  mət 
edən birbi  rin  dən əhə  miy  yət  li ad 
dım  lar bu  gün  kü in  ki  şa  fa bö  yük sti 
mul ol  du. Cə  nab İl  ham Əli  yev bi  rin
 ci “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re  gion 
la  rı  nın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın qə  bul ol  un  du  ğu döv 
rü, ey  ni za  man  da, sə  nə  din əha  tə et 
di  yi il  lər  də gö  rü  lən iş  lə  ri bir da  ha 
diq  qə  tə çat  dı  ra  raq bil  di  rir ki, bax 
ma  ya  raq ki, o vaxt bi  zim bü  tün ma 
liy  yə re  surs  la  rı  mız yox idi, val  yu  ta 
eh  ti  yat  la  rı  mız çox məh  dud idi, iq  ti 
sa  diy  yat çox  şa  xə  li de  yil  di və neft 
dən gə  lən gə  lir  lər hə  lə ki, qa  baq  da 
idi. Bu  na bax  ma  ya  raq, dü  şü  nül  müş 
si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də və xal  qın bö  yük 

dəs  tə  yi ilə biz bi  rin  ci proq  ra  mı uğur
 la ba  şa vur  duq və ikin  ci proq  ram 
qə  bul edil  di. “Biz üçün  cü proq  ra  mı 
da 2018ci ilə qə  dər uğur  la ic  ra et 
mə  li  yik”,  söy  lə  yən döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı bil  di  rir ki, biz bü  tün bu ça  ğı 
rış  la  ra ha  zır ol  ma  lı  yıq və ha  zı  rıq: 
“Çün  ki vax  tın  da bü  tün təd  bir  lə  ri 
gör  mü  şük, heç vaxt po  pu  list bə  ya 
nat  lar  la çı  xış et  mə  mi  şik, heç vaxt 
xa  ric  də yer  lə  şən han  sı  sa qu  ru  ma xo  ş 
gəl  mək üçün ad  dım  lar at  ma  mı  şıq. 
An  caq praq  ma  tik si  ya  sət apar  mı  şıq, 
Azər  bay  can xal  qı  nın ma  raq  la  rı  nı 
qo  ru  mu  şuq və öl  kə  mi  zi inam  la ida 
rə et  mi  şik”. 

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  yev 
bu fon  da bil  di  rir ki, bun  dan son  ra 
da qey  rineft sek  to  ru  na xü  su  si diq 
qət ye  ti  ri  lə  cək və qey  rineft sek  to  ru 
nun art  ma  sı Azər  bay  can iq  ti  sa  diy 
ya  tı  nın çox  şa  xə  li iq  ti  sa  diy  yat ol  du 
ğu  nu gös  tə  rir: “Bi  zim məq  sə  di  miz 
neft ami  lin  dən uğur  la is  ti  fa  də edib 
Azər  bay  ca  nın bü  tün sa  hə  lə  ri  ni in  ki 
şaf et  dir  mək  dən iba  rət ol  muş və biz 
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bu məq  sə  də çat  mı  şıq. Biz növ  bə  ti il 
lər  də bu me  yil  lə  ri güc  lən  dir  mə  li  yik. 
Elə et  mə  li  yik ki, uzun il  lər, onil  lik  lər 
bun  dan son  ra Azər  bay  can iq  ti  sa  diy
 ya  tı neft ami  lin  dən öz ası  lı  lı  ğı  nı 
mak  si  mum də  rə  cə  də azalt  sın”.

Qey  rineft sa  hə  si  nin in  ki  şa  fı  nı tə 
min edən fak  tor  lar  dan bi  ri də hə  min 
sa  hə  yə ya  tı  rım  la  rın yö  nəl  dil  mə  si  dir. 
Öl  kə  də özəl sek  tor  da fəaliy  yət gös 
tə  rən şir  kət  lər get  dik  cə güc  lə  nir  lər. 
Bu iş  də Azər  bay  can döv  lə  ti də öz 
dəs  tə  yi  ni əsir  gə  mir. Son 12 il  də öl  kə 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  na qo  yu  lan in  ves  ti  si  ya 
la  rın həc  mi 180 mil  yard dol  la  ra ça 
tıb. Di  gər tə  rəf  dən, bu rə  qəm  lər həm 
də onu gös  tə  rir ki, öl  kə  miz  də xa  ri  ci 
sər  ma  yə  lər la  zı  mi sə  viy  yə  də qo  ru 
nur. Azər  bay  can in  ves  ti  si  ya  la  rın qo 
run  ma  sı ba  xı  mın  dan ol  duq  ca eti  bar
 lı öl  kə  dir.

Ümu  mi  ləş  dir  mə apar  saq, neft gə 
lir  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril 

mə  si  nə he  sab  lan  mış xərc  lən  mə st  ra 
te  gi  ya  sı özü  nü doğ  rul  dub. Ke  çid 
döv  rü  nü ya  şa  mış hər bir öl  kə ki  mi 
Azər  bay  can da güc  lü iq  ti  sa  diy  yat 
qur  maq üçün öz tə  bii re  surs  la  rın  dan 
fay  da  la  nıb, an  caq bu re  surs  lar  dan 
əl  də et  di  yi gə  lir  lər he  sa  bı  na iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nı uğur  la şa  xə  lən  di  rə və onun 
neft  dən ası  lı  lı  ğı  nı mi  ni  mu  ma en  di  rə 
bi  lib. Bu st  ra  te  gi  ya nə  ti  cə  sin  də öl  kə 
də ti  kin  ti, tu  rizm, kənd tə  sər  rü  fa  tı, 
nəq  liy  yat, in  for  ma  si  ya və kom  mu  ni
 ka  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı sek  tor  la  rın  da 
da  vam  lı ar  tım ten  den  si  ya  sı hökm 
sür  mək  də  dir. Kənd tə  sər  rü  fa  tı, tu 
rizm, in  for  ma  si  yakom  mu  ni  ka  si  ya 
tex  no  lo  gi  ya  la  rı, emal sə  na  ye  si Azər 
bay  can  da qey  rineft sek  to  ru  nun in 
ki  şa  fın  da əsas priori  tet sa  hə  lər he  sab 
edi  lir.

Bey  nəl  xalq rey  tinq agent  lik  lə  ri 
res  pub  li  ka  mız  da qey  rineft sek  to 
ru  nun son il  lər ər  zin  də mü  şa  hi  də 

edi  lən da  vam  lı in  ki  şaf ten  den  si  ya 
sı  nı öl  kə  nin rey  tin  qi  nin yük  səl  mə 
sin  də əsas ki  mi nə  zə  rə alır  lar. Be  lə
 lik  lə, Azər  bay  can özü  nün zən  gin 
neftqaz eh  ti  yat  la  rın  dan uzun  müd
 dət  li və da  vam  lı iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa 
nail ol  maq üçün uğur  la fay  da  lan 
maq  da  dır. “Qa  ra qı  zıl  ”ın qey  ri
neft sek  to  ru  nun in  ki  şa  fı üçün apa 
rı  cı qüv  və olan in  san ka  pi  ta  lı  na 
çev  ril  mə  si, neftqaz gə  lir  lə  rin  dən 
is  ti  fa  də et  mək  lə gə  lə  cək  də bu gə 
lir  lər  dən ası  lı ol  ma  yan güc  lü, rə  qa
 bə  tə  da  vam  lı iq  ti  sa  diy  yat qu  rul  ma 
sı st  ra  te  gi  ya  sı öz nə  ti  cə  lə  ri  ni ver 
mək  də  dir. Məhz bu uğur  lar ye  ni
ye  ni hə  dəf  lə  rin müəy  yən  ləş  di  ril 
mə  si  nə yol açır. Azər  bay  ca  nı in  ki 
şaf et  miş döv  lət  lər sı  ra  sın  da gör 
mək is  tə  yi  miz bu  gün  kü real  lıq  la  ra 
əsas  la  nır. Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz 
İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki  mi, 
Azər  bay  can bu gün zir  və  də  dir.

STRATEGİYA

ar  tı  rıl  ma  sı, yox  sul  lu  ğun azal  dıl  ma  sı 
mü  hüm priori  tet  lər  dir.

Bö  yük əhə  miy  yət kəsb edən inf
 rast  ruk  tur la  yi  hə  lə  ri  nin hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  si, an  tiin  hi  sar təd  bir  lə  ri  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si, “Kor  rup  si  ya  ya 
qar  şı mü  ba  ri  zə üz  rə Döv  lət Proq 
ra  mı”  nın təs  diq  lən  mə  si, “Döv  lət 
or  qan  la  rı  nın elekt  ron xid  mət  lər 
gös  tə  ril  mə  si  nin təş  ki  li sa  hə  sin  də 
bə  zi təd  bir  lər haq  qın  da”, ey  ni za 
man  da, “A  zər  bay  can Res  pub  li  ka  sı
 nın Pre  zi  den  ti ya  nın  da Və  tən  daş 
la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar 
üz  rə Döv  lət Agent  li  yi  nin fəaliy  yə 
ti  nin tə  min edil  mə  si haq  qın  da” 
fər  man  lar ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
əsas apa  rı  cı qüv  və  si olan sa  hib  kar
 lı  ğın in  ki  şa  fı  na ge  niş yol açan mü 
hüm ad  dım  lar  dır.

Əl  də olu  nan nə  ti  cə  lər bu real  lı  ğı 
təs  diq  lə  yir ki, öl  kə  nin hər  tə  rəf  li in 
ki  şa  fı döv  lət si  ya  sə  ti  nin əsa  sı  nı təş
 kil edir. Bu gün fəxr  lə qeyd et  di  yi 
miz “Dün  ya  da na  dir Azər  bay  can 
in  ki  şaf mo  de  li var” fi  kir  lə  ri də dü 

şü  nül  müş və məq  səd  yön  lü si  ya  sə 
tin uğur  la  rı  na əsas  la  nır.

İq  ti  sa  diy  ya  tın düz  gün əsas  lar 
üzə  rin  də qu  rul  ma  sı öl  kə  mi  zin dün 
ya  nın ya  şa  dı  ğı iq  ti  sa  di və ma  liy  yə 
böh  ra  nın  dan uzaq ol  ma  sı  nı şərt  lən 
dir  di. Neftqaz gə  lir  lə  ri  nin ida  rə 
olun  ma  sın  da şəf  faf  lıq prin  si  pi  nin 
yük  sək sə  viy  yə  də qo  run  ma  sı, iq  ti  sa
 diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si  nə xid  mət 
edən birbi  rin  dən əhə  miy  yət  li ad 
dım  lar bu  gün  kü in  ki  şa  fa bö  yük sti 
mul ol  du. Cə  nab İl  ham Əli  yev bi  rin
 ci “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı re  gion 
la  rı  nın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı Döv  lət 
Proq  ra  mı”nın qə  bul ol  un  du  ğu döv 
rü, ey  ni za  man  da, sə  nə  din əha  tə et 
di  yi il  lər  də gö  rü  lən iş  lə  ri bir da  ha 
diq  qə  tə çat  dı  ra  raq bil  di  rir ki, bax 
ma  ya  raq ki, o vaxt bi  zim bü  tün ma 
liy  yə re  surs  la  rı  mız yox idi, val  yu  ta 
eh  ti  yat  la  rı  mız çox məh  dud idi, iq  ti 
sa  diy  yat çox  şa  xə  li de  yil  di və neft 
dən gə  lən gə  lir  lər hə  lə ki, qa  baq  da 
idi. Bu  na bax  ma  ya  raq, dü  şü  nül  müş 
si  ya  sət nə  ti  cə  sin  də və xal  qın bö  yük 

dəs  tə  yi ilə biz bi  rin  ci proq  ra  mı uğur
 la ba  şa vur  duq və ikin  ci proq  ram 
qə  bul edil  di. “Biz üçün  cü proq  ra  mı 
da 2018ci ilə qə  dər uğur  la ic  ra et 
mə  li  yik”,  söy  lə  yən döv  lə  ti  mi  zin 
baş  çı  sı bil  di  rir ki, biz bü  tün bu ça  ğı 
rış  la  ra ha  zır ol  ma  lı  yıq və ha  zı  rıq: 
“Çün  ki vax  tın  da bü  tün təd  bir  lə  ri 
gör  mü  şük, heç vaxt po  pu  list bə  ya 
nat  lar  la çı  xış et  mə  mi  şik, heç vaxt 
xa  ric  də yer  lə  şən han  sı  sa qu  ru  ma xo  ş 
gəl  mək üçün ad  dım  lar at  ma  mı  şıq. 
An  caq praq  ma  tik si  ya  sət apar  mı  şıq, 
Azər  bay  can xal  qı  nın ma  raq  la  rı  nı 
qo  ru  mu  şuq və öl  kə  mi  zi inam  la ida 
rə et  mi  şik”. 

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı İl  ham Əli  yev 
bu fon  da bil  di  rir ki, bun  dan son  ra 
da qey  rineft sek  to  ru  na xü  su  si diq 
qət ye  ti  ri  lə  cək və qey  rineft sek  to  ru 
nun art  ma  sı Azər  bay  can iq  ti  sa  diy 
ya  tı  nın çox  şa  xə  li iq  ti  sa  diy  yat ol  du 
ğu  nu gös  tə  rir: “Bi  zim məq  sə  di  miz 
neft ami  lin  dən uğur  la is  ti  fa  də edib 
Azər  bay  ca  nın bü  tün sa  hə  lə  ri  ni in  ki 
şaf et  dir  mək  dən iba  rət ol  muş və biz 
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“Azə		ri		şıq”	ASC-nin	
əsas	və		zi		fə		si	
Azər		bay		ca		nın	elekt		rik	
şə		bə		kə		si		ni	dün		ya	
stan		dart		la		rı		na	uy		ğun	
ye		ni		dən	qur		maq		dır”

- Azərbaycan Respublikasının
PrezidenticənabİlhamƏliye-
vin 10 fevral 2015-ci il tarixli
sərəncamınaəsasənyeniyara-
dılan “Azərişıq” Açıq Səhm-
dar Cəmiyyəti respublikanın
elektrik şəbəkəsinin işinin
təkmilləşdirilməsi məqsədilə
hansıişlərgörüb?

 Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
sü  rət  li so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf öl  kə 
hə  ya  tı  nın bü  tün sa  hə  lə  rin  də, o 
cüm  lə  dən elekt  rik ener  ji  si təc  hi  za  tı 
ilə bağ  lı müasir inf  rast  ruk  tu  run 
ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm 
nailiy  yət  lə  rin əl  də olun  ma  sı  na əl 
ve  riş  li şə  rait ya  rat  mış  dır. Gös  tə  ri 
lən döv  lət qay  ğı  sı nə  ti  cə  sin  də öl  kə
 nin elekt  rik ener  ji  si ilə tə  mi  na  tı 

key  fiy  yət  cə ye  ni mər  hə  lə  yə qə  dəm 
qoy  muş  dur. Azər  bay  can Res  pub  li
 ka  sı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin “Azə  ri  şıq” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti haq  qın  da” Sə  rən  ca  mı 
Azər  bay  ca  nın ener  ji si  ya  sə  tin  də 
cid  di də  yi  şik  lik ya  ra  dıb. Döv  lət 
baş  çı  sı  nın im  za  la  dı  ğı bu sə  rən  cam

 da müəy  yən edi  lir ki, “Azə  ri  şıq” 
Açıq Səhm  dar Cə  miy  yə  ti Azər  bay
 can Res  pub  li  ka  sı  nın əra  zi  sin  də 
elekt  rik ener  ji  si  ni sa  tın al  maq  la is 
teh  lak  çı  la  rın eti  bar  lı, təh  lü  kə  siz və 
sə  mə  rə  li şə  kil  də elekt  rik ener  ji  si ilə 
təc  hi  za  tı  nı hə  ya  ta ke  çi  rir, bu sa  hə 
də ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi  ni, 
mad  ditex  ni  ki ba  za  nın müasir  ləş 
di  ril  mə  si  ni və on  dan sə  mə  rə  li is  ti 
fa  də  ni, ha  be  lə bu sa  hə  nin in  ki  şa  fı 
ilə bağ  lı di  gər və  zi  fə  lə  ri ye  ri  nə ye 
ti  rir.

Sə  rən  ca  ma əsa  sən Ba  kı və Ab  şe
 ron ya  rı  ma  da  sın  da elekt  rik ener  ji 
si  nin pay  lan  ma  sı  na mə  sul olan 
“Ba  kıelekt  rik  şə  bə  kə” ASCnin ba 
za  sın  da “Azə  ri  şıq” Açıq Səhm  dar 
Cə  miy  yə  ti ya  ra  dı  lıb və öl  kə  nin 

BabaRzayev:

“Azə  ri  şıq” ASC-nin səd  ri Ba  ba Rza  yev  lə mü  sa  hi  bə
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elekt  rik şə  bə  kə  sin  də ida  rəet  mə sis
 te  mi  nin işi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
məq  sə  di  lə st  ruk  tur is  la  hat  la  rı apa 
rı  lıb. Nə  ti  cə  də “Sum  qa  yıt Re  gional 
Elekt  rik Şə  bə  kə  si” MMC ləğv edi 
lib. Bu qu  ru  mun əvə  zin  də Şi  mal 
Re  gional Ener  ji Təc  hi  za  tı İda  rə  si 
ya  ra  dı  lıb. Qı  sa müd  dət ər  zin  də 7 
re  gional ida  rəet  mə st  ruk  tu  ru da 
for  ma  laş  dı  rı  lıb.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin im  za 
la  dı  ğı sə  rən  cam  dan irə  li gə  lən və 
zi  fə  lə  rin uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si 
məq  sə  di  lə cə  miy  yət tə  rə  fin  dən ge 
niş  miq  yas  lı təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Əv  vəl  cə möv  cud və  ziy  yə  tin 
mo  ni  to  rin  qi apa  rıl  dıq  dan son  ra 
“Azə  ri  şıq” tə  rə  fin  dən il  kin ola  raq 
reabi  li  ta  si  ya pla  nı ha  zır  la  na  raq hə 

ya  ta ke  çi  ri  lib, əsas  lı ye  ni  dən  qur  ma 
və tə  mir iş  lə  ri apa  rı  lıb. Öl  kə  mi  zin 
bü  tün ra  yon mər  kəz  lə  rin  də, qə  sə 
bə və kənd  lə  rin  də ye  ni ya  rıms  tan 
si  ya  la  rın in  şa  sı, ya  rar  sız, is  tis  mar 
müd  də  ti ba  şa çat  mış komp  lekt 
trans  for  ma  tor mən  tə  qə  lə  ri  nin ye 
ni  lən  mə  si və müasir tip  li ava  dan 
lıq  lar  la təc  hiz edil  mə  si, ye  ni tex  no
 lo  gi  ya  la  rın şə  bə  kə  yə tət  bi  qi, yük 
sək pe  şə ha  zır  lı  ğı  na ma  lik kadr  la 
rın ha  zır  lan  ma  sı iş  lə  ri vü  sət  lə da 
vam et  di  ri  lir.

Re  gion  lar  da  kı elekt  rik şə  bə  kə  lə 
ri  nin nor  mal fəaliy  yə  ti üçün müa
sir stan  dart  la  ra ca  vab ve  rən kom 
mu  ni  ka  si  ya sis  tem  lə  ri ilə tam tə 
min olun  muş, ye  ni ofis bi  na  la  rı in 
şa edil  miş  dir. Apa  rıl  mış ye  ni  dən 

qur  ma, əsas  lı tə  mir və ti  kin  ti iş  lə  ri 
nə  ti  cə  sin  də ra  yon  lar  da tex  ni  ki it  ki
 lə  rin sə  viy  yə  si 3%ə qə  dər azal  dıl 
mış, şə  bə  kə  nin güc qə  bu  let  mə və 
pay  la  ma qa  bi  liy  yə  ti art  mış, şə  bə 
kə  də  ki qə  za hal  la  rı  nın sa  yı azal 
mış, elekt  rik ener  ji  si  nə ar  tan tə  lə 
bat Ba  kı şə  hə  ri üz  rə tam ödə  nil 
miş  dir. Re  gion  lar  da elekt  rik ener  ji
 si  nə ar  tan tə  lə  ba  tın qar  şı  lan  ma  sı 
üçün qə  bul olun  muş proq  ram  la  ra 
uy  ğun ola  raq zə  ru  ri təd  bir  lər da 
vam et  di  ri  lir. Re  gional şə  bə  kə  lə  rin 
ye  ni  dən qu  rul  ma  sı və ye  ni tex  no 
lo  ji ava  dan  lıq  lar  la təc  hiz olun  ma  sı 
ilə bə  ra  bər on  la  rın ida  rə edil  mə  si, 
nor  ma  tiv  lə  rə uy  ğun is  tis  ma  rın təş 
ki  li məq  sə  di  lə ye  ni kadr po  ten  sialı
 nın for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı üçün komp 

Prezident İlham Əliyev 110 kilovoltluq “Ağ şəhər -1”, “Həzi Aslanov”, “Kürdəxanı” 
elektrik yarımstansiyalarının və 35 kilovoltluq 7 yarımstansiyanın açılışında iştirak edərkən
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leks təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. Be  lə 
ki, kadr  la  rın tək  mil  ləş  di  ril  mə  si, 
ye  ni  dən ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di  lə 
da  vam  lı ola  raq sta  sionar və səy  yar 
tre  ninq  lər təş  kil edi  lir. Gənc kadr 
lar xü  su  si la  yi  hə çər  çi  və  sin  də 
Səhm  dar Cə  miy  yə  tin müasir mad 
ditex  ni  ki ba  za  sı olan Təd  ris Mər 
kə  zin  də tək  mil  ləş  di  ri  lə  rək ra  yon 
və şə  hər elekt  rik şə  bə  kə  lə  rin  də 
müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər üz  rə işə qə 
bul olu  nur  lar.

-“Azərişıq” ASC-nin gələcək
planları və strateji hədəfləri
barədənədeyəbilərsiniz?

 Ümu  miy  yət  lə, “Azə  ri  şıq”ASC 
ya  ra  dıl  dıq  dan son  ra re  gion  lar  da  kı 
elekt  rik şə  bə  kə  lə  ri  nin möv  cud və 
ziy  yə  ti qı  sa müd  dət ər  zin  də hər  tə 
rəf  li təh  lil edil  miş, öl  kə  mi  zin so 
sialiq  ti  sa  di in  ki  şaf st  ra  te  gi  ya  sı  na 
və müx  tə  lif vaxt  lar  da qə  bul edil 
miş döv  lət proq  ram  la  rı  na uy  ğun 
ola  raq is  teh  lak  çı  la  rın eti  bar  lı və 
key  fiy  yət  li elekt  rik ener  ji  si ilə təc 
hiz olun  ma  sı üçün ye  ni təş  kil olu 
nan 6 re  gion üz  rə 4 his  sə  dən iba  rət 
“İn  ki  şaf və ye  ni  dən  qur  ma proq  ra 
mı” ha  zır  lan  mış  dır. Ar  tıq ic  ra  sı  na 
baş  la  nıl  mış proq  ra  mın I his  sə  si  ni 
elekt  rik şə  bə  kə  lə  ri  nin reabi  li  ta  si  ya

 sı  nı əha  tə edən təd  bir  lər təş  kil edir 
ki, bu da re  gion  lar  da  kı is  teh  lak  çı 
la  rın ilk növ  bə  də əha  li  nin fa  si  lə  siz 
və da  ya  nıq  lı elekt  rik ener  ji  si ilə tə 
min olun  ma  sı  na, kənd tə  sər  rü  fa  tı 
nın in  ki  şa  fı üçün su  var  ma sis  tem 
lə  ri  nin elekt  rik tə  mi  na  tı  nın ye  ni 
dən qu  rul  ma  sı  na, sə  na  ye sa  hə  lə  ri 
nin və tu  rizm ob  yekt  lə  ri  nin elekt 
rik təc  hi  za  tı  nın eti  bar  lı  lı  ğı  nın yük 
səl  dil  mə  si  nə sə  bəb ola  caq  dır. 
Proq  ra  mın II his  sə  si  ni reabi  li  ta  si 
ya  dan son  ra  kı 3 il müd  də  tin  də bü 
tün re  gional elekt  rik şə  bə  kə  lə  ri  nin 
əsas  lı su  rət  də ye  ni  dən qu  rul  ma  sı 
na yö  nə  lən və “20132025ci il  lər 
üz  rə Azər  bay  can Ener  ji Sek  to  ru 
nun Baş Pla  nı”nda nə  zər  də tu  tul 
muş tə  xi  rə  sa  lın  maz təd  bir  lə  rin ye 
ri  nə ye  ti  ril  mə  si təş  kil edir ki, bu 
nun da nə  ti  cə  sin  də re  gion  lar  da 
olan is  teh  lak  çı  la  rın elekt  rik ener  ji  si 
təc  hi  za  tı Ba  kı şə  hə  ri sə  viy  yə  si  nə 
çat  dı  rı  la  caq  dır. İn  ki  şaf və ye  ni  dən
 qur  ma proq  ra  mı  nın 20182025ci 
il  lə  ri əha  tə edən III his  sə  sin  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın bü 
tün əra  zi  lə  rin  də is  teh  lak  çı  la  rın eti 
bar  lı, təh  lü  kə  siz və sə  mə  rə  li elekt 
rik ener  ji  si ilə təc  hiz edil  mə  si  nə 
yö  nə  lən təd  bir  lər nə  zər  də tu  tul 
muş  dur ki, hə  min iş  lə  rin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si nə  ti  cə  sin  də qar  şı  mı  za 
qo  yul  muş və  zi  fə  lə  rin ic  ra  sı tam tə 
min olu  na  caq  dır. Proq  ra  mın IV 
his  sə  sin  də in  for  ma  si  ya ida  rəet  mə 
sis  tem  lə  ri  nin təş  ki  li, elekt  ron va  si 
tə  lə  rin  dən və “ASAN xid  mət”dən 
is  ti  fa  də olun  maq  la is  teh  lak  çı  la  ra 
nü  mu  nə  vi xid  mə  tin gös  tə  ril  mə  si 
ilə bağ  lı təd  bir  lər nə  zər  də tu  tu  lur.

-“Azərişıq”ASCəhaliyəhansı
elektronxidmətləritəklifedir
vəbuistiqamətdənəkimiye-
niliklərgözlənilir?

 “Azə  ri  şıq” ASCnin əsas və  zi 
fə  si abo  nent  lə  ri  ni fa  si  lə  siz və key 
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fiy  yət  li elekt  rik ener  ji  si ilə tə  min 
et  mək və on  la  ra yük  sək sə  viy  yə  li 
xid  mət gös  tər  mək  dən iba  rət  dir. Bu 
is  ti  qa  mət  də fa  si  lə  siz ola  raq iri  miq 
yas  lı iş  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir. 
Məq  sə  di  miz və  tən  daş  la  rın mü  ra 
ciət  lə  ri  nə ən qı  sa müd  dət  də ba  xıl 
ma  sı, şəf  faf  lı  ğın tə  min edil  mə  si, 
müasir tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi və 
bü  tün əmə  liy  yat  la  rın “bir pən  cə  rə” 
prin  si  pi əsa  sın  da for  ma  laş  dı  rıl  ma 
sı  dır. Pre  zi  dent ya  nın  da Və  tən  daş 
la  ra Xid  mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar 
üz  rə Döv  lət Agent  li  yi və onun ta 
be  li  yin  də olan “ASAN xid  mət” 
mər  kəz  lə  ri ilə bir  gə fəaliy  yə  ti  miz 
bu is  ti  qa  mət  də mü  hüm dö  nüş ya 
rat  mış  dır. “ASAN xid  mət” mər 
kəz  lə  rin  də abu  nə  çi  lə  ri  miz bor  cun 
ol  ma  ma  sı  na dair ara  yı  şın ve  ril  mə 
si, elekt  rik ener  ji  si is  teh  lak  çı  sı  nın 
də  yiş  di  ril  mə  si, məişət abo  nent  lə  ri 
nin elekt  rik şə  bə  kə  si  nə qo  şul  ma  sı, 
qey  riəha  li üz  rə tex  ni  ki şərt mü  ra 

ciət  lə  ri  nin qə  bu  lu, bor  cun araş  dı 
rıl  ma  sı və s. xid  mət  lər  dən ya  rar  la 
na bi  lər  lər. Bun  dan baş  qa abo  nent
 lə  ri  miz üçün ya  ra  dıl  mış elekt  ron 
xid  mət  lər  dən on  lar mən  zil  lə  rin  dən 
ay  rıl  ma  dan “Azə  ri  şıq” ASCnin 
rəs  mi in  ter  net sə  hi  fə  si və Elekt  ron 
Hö  ku  mət Por  ta  lı va  si  tə  si  lə təq  dim 
edi  lən elekt  ron xid  mət  lə  ri  miz  dən 
də fay  da  la  na bi  lər  lər. Ar  tıq bü  tün 
abo  nent  lər üçün 15 rə  qəm  li kod 
sis  te  mi tət  biq edi  lir. Bu sis  te  min 
tət  bi  qi Abo  nent İn  for  ma  si  ya Sis  te 
mi  ni va  hid ba  za  da bir  ləş  di  rə  cək və 
mə  lu  mat mü  ba  di  lə  si  nin “on  li  ne” 
re  jim  də ic  ra olun  ma  sı  na im  kan ya 
ra  da  caq. İn  for  ma  si  ya sis  te  mi  nin 
va  hid  li  yi baş ve  rə bi  lə  cək ne  qa  tiv 
hal  la  rın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı ilə ya 
na  şı, in  for  ma  si  ya  nın də  qiq  li  yi  ni də 
tə  min edə  cək.

-“Azərişıq”ASCözəməkdaşla-
rınınişkeyfiyyətinivəşəraiti-

niyaxşılaşdırmaqüçünhansı
tədbirlərgörür?

 “Azə  ri  şıq” ASC iş  çi  lə  ri ilə bağ  lı 
komp  leks so  sial proq  ram  lar hə  ya  ta 
ke  çi  r  mə  yə baş  la  yıb.

Ener  ji təc  hi  za  tın  da uğur  lu nə  ti 
cə  lər əl  də edən səhm  dar cə  miy  yət 
yer  lər  də əmək  daş  la  rı  nın key  fiy  yət
 li xid  mət gös  tər  mə  si üçün on  la  rın 
iş şə  raiti  nin yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti 
qa  mə  tin  də də cid  di təd  bir  lər gö 
rür. İlk ola  raq əmək fəaliy  yə  ti  nin 
təh  lü  kə  siz  li  yi məq  sə  di  lə iş  çi  lər 
uni  for  ma  lar  la, fəaliy  yət sa  hə  si  nə 
və qə  za yer  lə  ri  nə tez ye  tiş  mə  lə  ri 
üçün Al  ma  ni  ya və Ya  po  ni  ya is  teh 
sa  lı olan kom  fort  lu av  to  mo  bil  lər  lə 
tə  min edi  lib  lər. Bu  nun  la ya  na  şı ra 
yon  lar  da ye  ni ofis  lər ti  ki  lir. Ye  ni 
ofis  lər  də iş  çi  lə  rin sə  mə  rə  li fəaliy 
yə  ti üçün bü  tün şə  rait var. Qar  şı 
da  kı il  lər  də isə bü  tün ra  yon  lar  da 
bu tip  li ye  ni ofis  lər ti  ki  lə  rək əmək 
daş  la  rın ix  ti  ya  rı  na ve  ri  lə  cək.
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ta  nın Azər  bay  ca  na qar  şı da  vam edən 
iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti ba  rə  də ət  raf  lı mə  lu 
mat ve  rib, ey  ni za  man  da, mü  na  qi  şə  nin 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun mü  va  fiq nor  ma 
və prin  sip  lə  ri əsa  sın  da həl  li  nə dair 
Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qı  nın möv  qe  yi  nə gö  rə 
min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rib və  Mil  li Məc  li
 sin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə  do  vun Azər
 bay  ca  na də  vət mək  tu  bu  nu cə  nab  
E.Smit  ə təq  dim edib.

Sent  yab  rın 17də Nü  ma  yən  də  lər Pa 
la  ta  sı  nın Təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri cə  nab Dan Te  han  la gö  rüş  də  
X.Fə  ti  yev öl  kə  mi  zin təh  lü  kə  siz  lik mə 
sə  lə  lə  ri  ni daimi diq  qət  də sax  la  dı  ğı  nı, 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal  çı  lıq və et 
nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti  nə mə  ruz qal  dı 
ğı  nı diq  qə  tə çat  dı  rıb. Vur  ğu  la  nıb ki, bir 
sı  ra mö  tə  bər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar qə 
bul et  di  yi sə  nəd  lər  də Er  mə  nis  tan iş  ğal
 çı döv  lət ki  mi ta  nı  nıb və bu öl  kə iş  ğal 
et  di  yi əra  zi  lər  dən hər  bi bir  ləş  mə  lə  ri  ni 
dər  hal çı  xar  ma  ğa ça  ğı  rı  lıb. 

Hə  min gün Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qı  nın Ti 
ca  rət və İn  ves  ti  si  ya  lar üz  rə Fe  de  ral na 
zi  ri cə  nab And  reu Robb ilə gö  rüş ke  çi 
ri  lib. Cə  nab A.Robb Avst  ra  li  ya şir  kət  lə
 ri  nin Azər  bay  can ba  za  rı  na cəlb olun 
ma  sı  nın hər iki tə  rəf üçün fay  da  lı ola 
bi  lə  cə  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb. X.Fə  ti  yev 
bil  di  rib ki, 2014cü il  də iki öl  kə ara  sın 
da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin həc  mi təx  mi 
nən 100 mil  yon ABŞ dol  la  rı təş  kil edib, 
elə  cə də Azər  bay  ca  nın Döv  lət Neft 
Fon  du tə  rə  fin  dən Avst  ra  li  ya  da qiy  mət

 li ka  ğız  lar ba  za  rı  na in  ves  ti  si  ya qo  yu 
lub, TransAna  do  lu Qaz Kə  mə  ri (TA 
NAP) la  yi  hə  sin  də qu  raş  dır  ma, təc  hi  zat 
və ti  kin  ti iş  lə  ri  nə nə  za  rət Avst  ra  li  ya  nın  
“Vor  ley Par  sons” şir  kə  ti  nə hə  va  lə olu 
nub, Azər  bay  can  da I Av  ro  pa Oyun  la  rı
 nın təş  ki  li üçün tex  ni  ki inf  rast  ruk  tur 
iş  lə  ri  nə Avst  ra  li  ya  nın “TRİA” və “Big 
Great Event” şir  kət  lə  ri cəlb edi  lib. Gö 
rüş  də bil  di  ri  lib ki, ha  zır  da öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da “Sər  ma  yə  lə  rin təş  vi  qi və qar 
şı  lıq  lı qo  run  ma  sı haq  qın  da sa  ziş” la  yi 
hə  si aidiy  yə  ti döv  lət qu  rum  la  rı tə  rə  fin 
dən ba  xıl  maq  da  dır. 

Sent  yab  rın 17də Avst  ra  li  yaAzər 
bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq 
qru  pu  nun üzv  lə  ri ilə gö  rüş ke  çi  ri  lib. 
Dost  luq qru  pu  nun səd  ri cə  nab Lu  ke 
Simp  kins öz çı  xı  şın  da qeyd edib ki,  
Azər  bay  can  da 2015ci ilin no  yab  rın 
da ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  ni 
Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qı par  la  men  ti  nin üzv
 lə  rin  dən iba  rət nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mü  şa  hi  də edə  cək.

Sonra Avst  ra  li  ya Uni  ver  si  tet  lər Bir  li
 yi  nin rəh  bər  li  yi ilə də gö  rüş ke  çi  rilib. 
Bil  di  ri  lib ki, iki öl  kə  nin apa  rı  cı uni  ver 
si  tet  lə  ri ara  sın  da əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri 
nin ya  ra  dıl  ma  sı va  cib  dir. Da  ha son  ra 
Avst  ra  li  ya Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin ki  tab
 xa  na  sın  da Azər  bay  ca  na aid gu  şə  nin 
açı  lış mə  ra  si  mi olub.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Kan  ber  ra şə  hə 
rin  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
sə  fir  li  yin  də rəs  mi qə  bul təş  kil edi  lib. 

Sə  fir R.Cəm  şi  dov qo  naq  la  rı ürək  dən 
sa  lam  la  ya  raq qə  bul  da iş  ti  rak et  dik  lə 
ri üçün tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Avst  ra 
li  yaAzər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri cə  nab 
L.Simp  kins çıxışında bil  di  rib ki, Azər
 bay  can de  mok  ra  tik öl  kə ol  maq  la ya 
na  şı to  le  rant  lı  ğın, mul  ti  kul  tu  ra  liz  min 
hökm sür  dü  yü bir mə  kan  dır və Azər
 bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin apar  dı  ğı uğur 
lu si  ya  sət bü  tün dün  ya  da ta  nı  nır.

Sent  yab  rın 21də nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Qər  bi Avst  ra  li  ya  nın pay  tax  tı Pert şə  hə 
rin  də Qər  bi Avst  ra  li  ya par  la  men  ti  nin 
Səd  ri cə  nab Maykl Sa  zer  lend ilə də gö 
rü  şüb. Gö  rüş  də Qər  bi Avst  ra  li  ya re 
gionu ilə iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın ge  niş 
lən  di  ril  mə  si ki  mi qar  şı  lıq  lı ma  raq do 
ğu  ran möv  zu  lar mü  za  ki  rə edi  lib. Cə 
nab M.Sa  zer  lend Qər  bi Avst  ra  li  ya par 
la  men  tin  də Azər  bay  can  la dost  luq qru 
pu  nun ya  ra  dıl  ma  sı  nın zə  ru  ri ol  du  ğu  nu 
bil  di  rib və par  la  men  tin de  pu  ta  tı Nik 
Go  ren  ge  yə bu qru  pun təş  kil edil  mə  si  ni 
tapşırıb.

Sent  yab  rın 22də Qər  bi Avst  ra  li  ya 
nın pay  tax  tı Pert şə  hə  ri  nin me  ri xa  nım 
Li  sa Scaf  fi  di ilə ke  çi  ri  lən gö  rüş  də isə 
be  lə bir fi  kir səs  lən  di  ri  lib ki, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın şə  hər  lə  ri ilə Pert 
şə  hə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı, 
Azər  bay  can şir  kət  lə  ri  nin və iş adam  la 
rı  nın Pert şə  hə  ri  nə də  vət edil  mə  si məq
 sə  dəuy  ğun  dur.

ƏMƏKDAŞLIQ

Milli	Məclisin	nümayəndə	heyəti	
Avstraliya	İttifaqına	səfər	etdi

Avst  ra  li  yaAzər  bay  can par  la  ment   
lə  r a  ra  sı dost  luq qru  pu  nun də  və  ti ilə 
ca  ri ilin 1424 sent  yabr ta  rix  lə  rin  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li
 si  nin Azər  bay  canAvst  ra  li  ya par  la 
ment  lə  r ara  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu
 nun rəh  bə  ri Xan  lar Fə  ti  yev və Mil  li 
Məc  lis Apa  ra  tı  nın Bey  nəl  xalq mü  na 
si  bət  lər şö  bə  si  nin baş məs  lə  hət  çi  si 
Tey  mur Ta  ğı  yev Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qın 
da sə  fər  də olub  lar. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də he 
yə  ti Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qın  da bir sı  ra rəs  mi 
gö  rüş  lər ke  çir  miş  dir. Gö  rüş  lər  də Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Avst  ra  li  ya İt  ti 
fa  qın  da  kı sə  fi  ri Röv  şən Cəm  şi  dov, 
Avst  ra  li  ya  da ya  şa  yan Azər  bay  can ic 

ma  sı  nın nü  ma  yən  də  si Ay  dan Rza  ye  va 
iş  ti  rak edib  lər.

Sent  yab  rın 14də Avst  ra  li  ya Fe  de  ral 
Par  la  men  ti Se  na  tı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
Sti  ven Per  ri ilə gö  rüş  də iki öl  kə ara  sın 
da əla  qə  lər mü  za  ki  rə olu  nub, o cüm  lə 
dən Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın Er  mə 
nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  mə  si barədə 
mə  lu  mat Avst  ra  li  ya tə  rə  fi  nin diq  qə  ti  nə 
çat  dı  rı  lıb. Həm  çi  nin par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si ilə bağ  lı 
mü  za  ki  rə  lər apa  rı  lıb. Gö  rüş  də Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə  do  vun 
Avst  ra  li  ya Se  na  tı  nın Səd  ri  ni Azər  bay 
ca  na də  vət mək  tu  bu Sti  ven Per  ri  yə 
təq  dim edilib.

Hə  min gün nü  ma  yən  də he  yə  ti Avst

 ra  li  ya par  la  men  ti  nin Nü  ma  yən  də  lər 
Pa  la  ta  sı  nın Sə  na  ye və kənd tə  sər  rü  fa  tı 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Rouen Ram  zey  lə və 
İq  ti  sad ko  mi  tə  si  nin səd  ri Con Alek 
sandr  la gö  rüş  lər ke  çi  rib. Gö  rüş  lər  də 
qar  şı tə  rə  fə Azər  bay  can  da  kı qu  ru  cu  luq 
iş  lə  ri ilə bağ  lı mə  lu  mat ve  ri  lib, sə  na  ye, 
tu  rizm, kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  lə  rin  də öl 
kə  mi  zin ge  niş po  ten  sialın  dan, döv  lə  ti 
mi  zin bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq sa  hə  sin 
də əl  də et  di  yi yük  sək uğur  lar  dan söh 
bət açı  lıb.

Sent  yab  rın 15də nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Avst  ra  li  ya Fe  de  ral Par  la  men  ti  nin Nü 
ma  yən  də  lər Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri cə  nab 
En  toni Smit tə  rə  fin  dən qə  bul edi  lib. 
Gö  rüş za  ma  nı Xanlar Fə  ti  yev Er  mə  nis 
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ta  nın Azər  bay  ca  na qar  şı da  vam edən 
iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti ba  rə  də ət  raf  lı mə  lu 
mat ve  rib, ey  ni za  man  da, mü  na  qi  şə  nin 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun mü  va  fiq nor  ma 
və prin  sip  lə  ri əsa  sın  da həl  li  nə dair 
Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qı  nın möv  qe  yi  nə gö  rə 
min  nət  dar  lı  ğı  nı bil  di  rib və  Mil  li Məc  li
 sin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə  do  vun Azər
 bay  ca  na də  vət mək  tu  bu  nu cə  nab  
E.Smit  ə təq  dim edib.

Sent  yab  rın 17də Nü  ma  yən  də  lər Pa 
la  ta  sı  nın Təh  lü  kə  siz  lik ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri cə  nab Dan Te  han  la gö  rüş  də  
X.Fə  ti  yev öl  kə  mi  zin təh  lü  kə  siz  lik mə 
sə  lə  lə  ri  ni daimi diq  qət  də sax  la  dı  ğı  nı, 
Er  mə  nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal  çı  lıq və et 
nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti  nə mə  ruz qal  dı 
ğı  nı diq  qə  tə çat  dı  rıb. Vur  ğu  la  nıb ki, bir 
sı  ra mö  tə  bər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar qə 
bul et  di  yi sə  nəd  lər  də Er  mə  nis  tan iş  ğal
 çı döv  lət ki  mi ta  nı  nıb və bu öl  kə iş  ğal 
et  di  yi əra  zi  lər  dən hər  bi bir  ləş  mə  lə  ri  ni 
dər  hal çı  xar  ma  ğa ça  ğı  rı  lıb. 

Hə  min gün Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qı  nın Ti 
ca  rət və İn  ves  ti  si  ya  lar üz  rə Fe  de  ral na 
zi  ri cə  nab And  reu Robb ilə gö  rüş ke  çi 
ri  lib. Cə  nab A.Robb Avst  ra  li  ya şir  kət  lə
 ri  nin Azər  bay  can ba  za  rı  na cəlb olun 
ma  sı  nın hər iki tə  rəf üçün fay  da  lı ola 
bi  lə  cə  yi  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb. X.Fə  ti  yev 
bil  di  rib ki, 2014cü il  də iki öl  kə ara  sın 
da ti  ca  rət döv  riy  yə  si  nin həc  mi təx  mi 
nən 100 mil  yon ABŞ dol  la  rı təş  kil edib, 
elə  cə də Azər  bay  ca  nın Döv  lət Neft 
Fon  du tə  rə  fin  dən Avst  ra  li  ya  da qiy  mət

 li ka  ğız  lar ba  za  rı  na in  ves  ti  si  ya qo  yu 
lub, TransAna  do  lu Qaz Kə  mə  ri (TA 
NAP) la  yi  hə  sin  də qu  raş  dır  ma, təc  hi  zat 
və ti  kin  ti iş  lə  ri  nə nə  za  rət Avst  ra  li  ya  nın  
“Vor  ley Par  sons” şir  kə  ti  nə hə  va  lə olu 
nub, Azər  bay  can  da I Av  ro  pa Oyun  la  rı
 nın təş  ki  li üçün tex  ni  ki inf  rast  ruk  tur 
iş  lə  ri  nə Avst  ra  li  ya  nın “TRİA” və “Big 
Great Event” şir  kət  lə  ri cəlb edi  lib. Gö 
rüş  də bil  di  ri  lib ki, ha  zır  da öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da “Sər  ma  yə  lə  rin təş  vi  qi və qar 
şı  lıq  lı qo  run  ma  sı haq  qın  da sa  ziş” la  yi 
hə  si aidiy  yə  ti döv  lət qu  rum  la  rı tə  rə  fin 
dən ba  xıl  maq  da  dır. 

Sent  yab  rın 17də Avst  ra  li  yaAzər 
bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq 
qru  pu  nun üzv  lə  ri ilə gö  rüş ke  çi  ri  lib. 
Dost  luq qru  pu  nun səd  ri cə  nab Lu  ke 
Simp  kins öz çı  xı  şın  da qeyd edib ki,  
Azər  bay  can  da 2015ci ilin no  yab  rın 
da ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri  ni 
Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qı par  la  men  ti  nin üzv
 lə  rin  dən iba  rət nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mü  şa  hi  də edə  cək.

Sonra Avst  ra  li  ya Uni  ver  si  tet  lər Bir  li
 yi  nin rəh  bər  li  yi ilə də gö  rüş ke  çi  rilib. 
Bil  di  ri  lib ki, iki öl  kə  nin apa  rı  cı uni  ver 
si  tet  lə  ri ara  sın  da əmək  daş  lıq əla  qə  lə  ri 
nin ya  ra  dıl  ma  sı va  cib  dir. Da  ha son  ra 
Avst  ra  li  ya Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin ki  tab
 xa  na  sın  da Azər  bay  ca  na aid gu  şə  nin 
açı  lış mə  ra  si  mi olub.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Kan  ber  ra şə  hə 
rin  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
sə  fir  li  yin  də rəs  mi qə  bul təş  kil edi  lib. 

Sə  fir R.Cəm  şi  dov qo  naq  la  rı ürək  dən 
sa  lam  la  ya  raq qə  bul  da iş  ti  rak et  dik  lə 
ri üçün tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Avst  ra 
li  yaAzər  bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
dost  luq qru  pu  nun səd  ri cə  nab 
L.Simp  kins çıxışında bil  di  rib ki, Azər
 bay  can de  mok  ra  tik öl  kə ol  maq  la ya 
na  şı to  le  rant  lı  ğın, mul  ti  kul  tu  ra  liz  min 
hökm sür  dü  yü bir mə  kan  dır və Azər
 bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin apar  dı  ğı uğur 
lu si  ya  sət bü  tün dün  ya  da ta  nı  nır.

Sent  yab  rın 21də nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Qər  bi Avst  ra  li  ya  nın pay  tax  tı Pert şə  hə 
rin  də Qər  bi Avst  ra  li  ya par  la  men  ti  nin 
Səd  ri cə  nab Maykl Sa  zer  lend ilə də gö 
rü  şüb. Gö  rüş  də Qər  bi Avst  ra  li  ya re 
gionu ilə iq  ti  sa  di əmək  daş  lı  ğın ge  niş 
lən  di  ril  mə  si ki  mi qar  şı  lıq  lı ma  raq do 
ğu  ran möv  zu  lar mü  za  ki  rə edi  lib. Cə 
nab M.Sa  zer  lend Qər  bi Avst  ra  li  ya par 
la  men  tin  də Azər  bay  can  la dost  luq qru 
pu  nun ya  ra  dıl  ma  sı  nın zə  ru  ri ol  du  ğu  nu 
bil  di  rib və par  la  men  tin de  pu  ta  tı Nik 
Go  ren  ge  yə bu qru  pun təş  kil edil  mə  si  ni 
tapşırıb.

Sent  yab  rın 22də Qər  bi Avst  ra  li  ya 
nın pay  tax  tı Pert şə  hə  ri  nin me  ri xa  nım 
Li  sa Scaf  fi  di ilə ke  çi  ri  lən gö  rüş  də isə 
be  lə bir fi  kir səs  lən  di  ri  lib ki, Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın şə  hər  lə  ri ilə Pert 
şə  hə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı, 
Azər  bay  can şir  kət  lə  ri  nin və iş adam  la 
rı  nın Pert şə  hə  ri  nə də  vət edil  mə  si məq
 sə  dəuy  ğun  dur.

ƏMƏKDAŞLIQ

Milli	Məclisin	nümayəndə	heyəti	
Avstraliya	İttifaqına	səfər	etdi

Avst  ra  li  yaAzər  bay  can par  la  ment   
lə  r a  ra  sı dost  luq qru  pu  nun də  və  ti ilə 
ca  ri ilin 1424 sent  yabr ta  rix  lə  rin  də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li
 si  nin Azər  bay  canAvst  ra  li  ya par  la 
ment  lə  r ara  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu
 nun rəh  bə  ri Xan  lar Fə  ti  yev və Mil  li 
Məc  lis Apa  ra  tı  nın Bey  nəl  xalq mü  na 
si  bət  lər şö  bə  si  nin baş məs  lə  hət  çi  si 
Tey  mur Ta  ğı  yev Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qın 
da sə  fər  də olub  lar. 

Sə  fər çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də he 
yə  ti Avst  ra  li  ya İt  ti  fa  qın  da bir sı  ra rəs  mi 
gö  rüş  lər ke  çir  miş  dir. Gö  rüş  lər  də Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Avst  ra  li  ya İt  ti 
fa  qın  da  kı sə  fi  ri Röv  şən Cəm  şi  dov, 
Avst  ra  li  ya  da ya  şa  yan Azər  bay  can ic 

ma  sı  nın nü  ma  yən  də  si Ay  dan Rza  ye  va 
iş  ti  rak edib  lər.

Sent  yab  rın 14də Avst  ra  li  ya Fe  de  ral 
Par  la  men  ti Se  na  tı  nın Pre  zi  den  ti cə  nab 
Sti  ven Per  ri ilə gö  rüş  də iki öl  kə ara  sın 
da əla  qə  lər mü  za  ki  rə olu  nub, o cüm  lə 
dən Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın Er  mə 
nis  tan tə  rə  fin  dən iş  ğal edil  mə  si barədə 
mə  lu  mat Avst  ra  li  ya tə  rə  fi  nin diq  qə  ti  nə 
çat  dı  rı  lıb. Həm  çi  nin par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
əla  qə  lə  rin ge  niş  lən  di  ril  mə  si ilə bağ  lı 
mü  za  ki  rə  lər apa  rı  lıb. Gö  rüş  də Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri cə  nab Oq  tay Əsə  do  vun 
Avst  ra  li  ya Se  na  tı  nın Səd  ri  ni Azər  bay 
ca  na də  vət mək  tu  bu Sti  ven Per  ri  yə 
təq  dim edilib.

Hə  min gün nü  ma  yən  də he  yə  ti Avst

 ra  li  ya par  la  men  ti  nin Nü  ma  yən  də  lər 
Pa  la  ta  sı  nın Sə  na  ye və kənd tə  sər  rü  fa  tı 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Rouen Ram  zey  lə və 
İq  ti  sad ko  mi  tə  si  nin səd  ri Con Alek 
sandr  la gö  rüş  lər ke  çi  rib. Gö  rüş  lər  də 
qar  şı tə  rə  fə Azər  bay  can  da  kı qu  ru  cu  luq 
iş  lə  ri ilə bağ  lı mə  lu  mat ve  ri  lib, sə  na  ye, 
tu  rizm, kənd tə  sər  rü  fa  tı sa  hə  lə  rin  də öl 
kə  mi  zin ge  niş po  ten  sialın  dan, döv  lə  ti 
mi  zin bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq sa  hə  sin 
də əl  də et  di  yi yük  sək uğur  lar  dan söh 
bət açı  lıb.

Sent  yab  rın 15də nü  ma  yən  də he  yə  ti 
Avst  ra  li  ya Fe  de  ral Par  la  men  ti  nin Nü 
ma  yən  də  lər Pa  la  ta  sı  nın Səd  ri cə  nab 
En  toni Smit tə  rə  fin  dən qə  bul edi  lib. 
Gö  rüş za  ma  nı Xanlar Fə  ti  yev Er  mə  nis 
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 dir ki, öl  kə bi  tə  rəf  li  yi  nin ar  tan xa  ri  ci 
si  ya  sət re  sur  su Türk  mə  nis  tan li  de  ri
 nin rəh  bər  li  yi al  tın  da sülh, təh  lü  kə 
siz  lik və da  vam  lı in  ki  şaf məq  səd  lə  ri 
üçün si  ya  sidip  lo  ma  tik va  si  tə ki  mi 
mak  si  mum də  rə  cə  də is  ti  fa  də olu 
nur.

Türk  mə  nis  tan Pre  zi  den  ti bi  tə  rəf 
li  yə əsas  la  nan xa  ri  ci si  ya  sə  tin ənə 
nə  vi tə  məl prin  sip  lə  ri  ni ya  ra  dı  cı şə 
kil  də tət  biq edə  rək, dün  ya ilə qar  şı 
lıq  lı mü  na  si  bət  lə  rin op  ti  mal for  mu 
lu  nu əldə etməyə, mil  li və bey  nəl 
xalq ma  raq  la  rın uz  laş  dı  ğı və üstüs
 tə düş  dü  yü or  taq məx  rə  cə nail ol 
du.

Müs  tə  qil  lik və bi  tə  rəf  lik Türk  mə
 nis  ta  nın döv  lət tə  mə  li  nin möh  kəm 
li  yi  ni, türk  mən xal  qı  nın ta  ri  xi yo  lu 
nun və nailiy  yət  lə  ri  nin əzə  mə  ti  ni 
tə  cəs  süm et  di  rə  rək döv  lə  ti  mi  zin 
bey  nəl  xalq aləm  də nü  fu  zu  nu və ro 
lu  nu nü  ma  yiş et  di  rir.

Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti  nin bi  tə  rəf 
li  yi  nin əhə  miy  yə  ti pla  net  də sül  hün, 
təh  lü  kə  siz  li  yin və da  vam  lı in  ki  şa  fın 
tə  min edil  mə  si  nə is  ti  qa  mət  lən  miş 
fun  da  men  tal mə  sə  lə  lə  rin nə  zə  rə 
alın  ma  sı, bə  ra  bər  hü  quq  lu  luq, qar  şı 
lıq  lı hör  mət və ra  zı  lı  ğın əl  də olun 

ma  sın  da gös  tə  ri  lən səy  lər ki  mi ali 
prin  sip  lə  rə ma  lik olan ge  niş si  ya  si 
dialo  qun təş  kil edil  mə  si və in  ki  şa  fı 
za  ma  nı də  qiq nə  zə  rə çar  pır.

Bun  dan baş  qa bu fəaliy  yət Türk 
mə  nis  tan baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
vaxt  lıvax  tın  da ye  ni baş  lan  ğıc  lar  la 
da  vam  lı ola  raq ye  ni  lə  nir.

Türk  mə  nis  ta  nın açıq və sülh  se 
vər xa  rak  ter da  şı  yan bi  tə  rəf  li  yi, 
müasir döv  rün prob  lem  lə  ri  nin bir 
gə həl  li  nə və ax  ta  rı  şına yö  nəl  mə  si 
onun müs  bət qə  bul edil  mə  si  nin 
coğ  ra  fi sər  həd  lə  ri  ni də əhə  miy  yət  li 
də  rə  cə  də ge  niş  lən  di  rir. Bu isə əsa 
sən Pre  zi  dent Qur  ban  qu  lu Ber  di 
mə  həm  mə  do  vun BMTnin yük  sək 
tri  bu  na  sın  dan elan et  di  yi ge  niş  miq 
yas  lı bey  nəl  xalq tək  lif  lər və tə  şəb 
büs  lər sa  yə  sin  də baş ve  rir.

Öl  kə  mi  zin xa  ri  ci si  ya  sət kur  su 
nun əsas vek  to  ru mil  li mə  na  fe  lə  rin 
müasir dün  ya  nın qlo  bal priori  tet  lə  ri 
ilə ahəng  dar bir  ləş  mə  si  dir.

Be  lə  lik  lə, bi  tə  rəf Türk  mə  nis  tan 
bey  nəl  xalq si  ya  sə  tin və dip  lo  ma  ti 
ya  nın sülh  se  vər  lik, qar  şı  lıq  lı hör 
mət, bə  ra  bər  hü  quq  lu  luq, qar  şı  lıq  lı
fay  da  lı əmək  daş  lıq, da  xi  li iş  lə  rə qa 
rış  ma  maq, pla  net  də xalq  la  rın və öl 

kə  lə  rin in  ki  şa  fı, tə  rəq  qi  si na  mi  nə 
tə  rəf  daş  lıq ki  mi əsas prin  sip  lə  ri  nə 
möh  kəm və qə  ti su  rət  də əməl edir.

Türk  mən döv  lə  ti Yer kü  rə  sin  də 
sül  hün, təh  lü  kə  siz  li  yin və sa  bit  li  yin 
tə  min olun  ma  sı  na is  ti  qa  mət  lən  miş 
sıx əmək  daş  lıq edən ma  raq  lı tə  rəf  lə
 rin ra  zı  lı  ğa gəl  di  yi və qüv  və  lə  ri  ni 
bir  ləş  dir  di  yi sülh  mə  ram  lı mər  kə  zə 
çev  ri  lib. Bu ba  xım  dan Türk  mə  nis 
tan öz mü  na  si  bət  lə  ri  ni qar  şı  lıq  lı 
hör  mət, hü  quq bə  ra  bər  li  yi və po  zi 
tiv ma  raq  lar ki  mi prin  sip  lər əsa  sın 
da qu  ran vic  dan  lı və öz öh  də  lik  lə  ri 
nə sa  diq tə  rəf  daş  dır.

Müasir Türk  mə  nis  tan sa  də  cə re 
gion üçün de  yil, həm də dün  ya  nın 
di  gər gənc döv  lət  lə  ri üçün də di  na 
mik in  ki  şa  fın və dün  ya si  vi  li  za  si  ya 
sı  nın qa  baq  cıl sı  ra  la  rı  na in  teq  ra  si  ya
 nın nü  mu  nə  vi mo  de  li  dir.

Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti  nin ha  mı 
lıq  la ta  nın  mış daimi bi  tə  rəf  li  yi  nin 
bey  nəl  xalq hü  qu  qi sta  tu  su xa  ri  ci si 
ya  si st  ra  te  gi  ya  nın əsa  sı  nı müəy  yən 
et  mək  lə bə  ra  bər öl  kə  nin iq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı  nın və fi  ra  van ya  şa  yı  şın, xal  qın 
xoş  bəxt hə  ya  tı  nın eti  bar  lı tə  mə  li  nin 
tə  min edil  mə  sin  də ən mü  hüm amil 
ki  mi də çı  xış edir.

STATUS

Türkmənistanın	bitərəfliyi:
millimənafelərindünyabirliyinin
prioritetləriiləəlaqələndirilməsidir

Döv  lə  tin bey  nəl  xalq mü  na  si  bət 
lər ta  ri  xin  də ilk də  fə ola  raq BMT 
Baş Məc  li  si tə  rə  fin  dən təs  diq olun 
muş mis  li  gö  rün  mə  miş bey  nəl  xalq 
hü  qu  qi sta  tu  su Türk  mə  nis  ta  nın 
sülh  se  vər xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin ta  nın 
ma  sı  na, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  rin 
sülh yo  lu ilə in  ki  şa  fı  na, qlo  bal təh  lü
 kə  siz  li  yin və sta  bil tə  rəq  qi  nin tə  min 
edil  mə  si  nə la  yiq  li töh  fə  lə  rin ve  ril 

mə  sin  də öl  kə  nin nü  fu  zu  nun təs  di  qi 
ki  mi qə  bul edi  lib.

Pre  zi  dent Qur  ban  qu  lu Ber  di  mə 
həm  mə  do  vun tə  şəb  bü  sü ilə 2015ci 
il  də Türk  mə  nis  ta  nın daimi bi  tə  rəf  li
 yi  nin 20ci il  dö  nü  mü  nün tən  tə  nə  li 
şə  kil  də və ge  niş miq  yas  da qeyd 
edil  mə  si məq  sə  di  lə Türk  mə  nis  ta  nın 
Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı 2015ci ili Türk 
mə  nis  ta  nın “Bi  tə  rəf  lik və sülh ili” 

elan edil  mə  si  ni qə  ra  ra alıb. Bu, tə  sa
 dü  fi de  yil. Ona gö  rə ki, Türk  mə  nis 
ta  nın bi  tə  rəf  lik mo  de  li təc  rü  bə  də öz 
hə  yat qa  bi  liy  yə  ti  ni sü  but et  di və re 
gional sa  bit  li  yin, təh  lü  kə  siz  li  yin, öl 
kə və xalq  la  rın sülh və da  vam  lı in  ki
 şa  fı na  mi  nə konst  ruk  tiv dialoq və 
tə  rəf  daş  lı  ğın tə  min edil  mə  sin  də ən 
güc  lü amil  lər  dən bi  ri  nə çev  ril  di.

Bu gün dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti şa  hid

Toyli Komekov
Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı

fövqəladə və səlahiyyətli səfiri

Öl  kə Kons  ti  tu  si  ya 
sı  na əsa  sən və BMT 
Baş Məc  li  si  nin 
1995ci il de  kab  rın 
12də yek  dil  lik  lə 
qə  bul edil  miş 
“Türk  mə  nis  ta  nın 
daimi bi  tə  rəf  li  yi 
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 dir ki, öl  kə bi  tə  rəf  li  yi  nin ar  tan xa  ri  ci 
si  ya  sət re  sur  su Türk  mə  nis  tan li  de  ri
 nin rəh  bər  li  yi al  tın  da sülh, təh  lü  kə 
siz  lik və da  vam  lı in  ki  şaf məq  səd  lə  ri 
üçün si  ya  sidip  lo  ma  tik va  si  tə ki  mi 
mak  si  mum də  rə  cə  də is  ti  fa  də olu 
nur.

Türk  mə  nis  tan Pre  zi  den  ti bi  tə  rəf 
li  yə əsas  la  nan xa  ri  ci si  ya  sə  tin ənə 
nə  vi tə  məl prin  sip  lə  ri  ni ya  ra  dı  cı şə 
kil  də tət  biq edə  rək, dün  ya ilə qar  şı 
lıq  lı mü  na  si  bət  lə  rin op  ti  mal for  mu 
lu  nu əldə etməyə, mil  li və bey  nəl 
xalq ma  raq  la  rın uz  laş  dı  ğı və üstüs
 tə düş  dü  yü or  taq məx  rə  cə nail ol 
du.

Müs  tə  qil  lik və bi  tə  rəf  lik Türk  mə
 nis  ta  nın döv  lət tə  mə  li  nin möh  kəm 
li  yi  ni, türk  mən xal  qı  nın ta  ri  xi yo  lu 
nun və nailiy  yət  lə  ri  nin əzə  mə  ti  ni 
tə  cəs  süm et  di  rə  rək döv  lə  ti  mi  zin 
bey  nəl  xalq aləm  də nü  fu  zu  nu və ro 
lu  nu nü  ma  yiş et  di  rir.

Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti  nin bi  tə  rəf 
li  yi  nin əhə  miy  yə  ti pla  net  də sül  hün, 
təh  lü  kə  siz  li  yin və da  vam  lı in  ki  şa  fın 
tə  min edil  mə  si  nə is  ti  qa  mət  lən  miş 
fun  da  men  tal mə  sə  lə  lə  rin nə  zə  rə 
alın  ma  sı, bə  ra  bər  hü  quq  lu  luq, qar  şı 
lıq  lı hör  mət və ra  zı  lı  ğın əl  də olun 

ma  sın  da gös  tə  ri  lən səy  lər ki  mi ali 
prin  sip  lə  rə ma  lik olan ge  niş si  ya  si 
dialo  qun təş  kil edil  mə  si və in  ki  şa  fı 
za  ma  nı də  qiq nə  zə  rə çar  pır.

Bun  dan baş  qa bu fəaliy  yət Türk 
mə  nis  tan baş  çı  sı  nın tə  şəb  bü  sü ilə 
vaxt  lıvax  tın  da ye  ni baş  lan  ğıc  lar  la 
da  vam  lı ola  raq ye  ni  lə  nir.

Türk  mə  nis  ta  nın açıq və sülh  se 
vər xa  rak  ter da  şı  yan bi  tə  rəf  li  yi, 
müasir döv  rün prob  lem  lə  ri  nin bir 
gə həl  li  nə və ax  ta  rı  şına yö  nəl  mə  si 
onun müs  bət qə  bul edil  mə  si  nin 
coğ  ra  fi sər  həd  lə  ri  ni də əhə  miy  yət  li 
də  rə  cə  də ge  niş  lən  di  rir. Bu isə əsa 
sən Pre  zi  dent Qur  ban  qu  lu Ber  di 
mə  həm  mə  do  vun BMTnin yük  sək 
tri  bu  na  sın  dan elan et  di  yi ge  niş  miq 
yas  lı bey  nəl  xalq tək  lif  lər və tə  şəb 
büs  lər sa  yə  sin  də baş ve  rir.

Öl  kə  mi  zin xa  ri  ci si  ya  sət kur  su 
nun əsas vek  to  ru mil  li mə  na  fe  lə  rin 
müasir dün  ya  nın qlo  bal priori  tet  lə  ri 
ilə ahəng  dar bir  ləş  mə  si  dir.

Be  lə  lik  lə, bi  tə  rəf Türk  mə  nis  tan 
bey  nəl  xalq si  ya  sə  tin və dip  lo  ma  ti 
ya  nın sülh  se  vər  lik, qar  şı  lıq  lı hör 
mət, bə  ra  bər  hü  quq  lu  luq, qar  şı  lıq  lı
fay  da  lı əmək  daş  lıq, da  xi  li iş  lə  rə qa 
rış  ma  maq, pla  net  də xalq  la  rın və öl 

kə  lə  rin in  ki  şa  fı, tə  rəq  qi  si na  mi  nə 
tə  rəf  daş  lıq ki  mi əsas prin  sip  lə  ri  nə 
möh  kəm və qə  ti su  rət  də əməl edir.

Türk  mən döv  lə  ti Yer kü  rə  sin  də 
sül  hün, təh  lü  kə  siz  li  yin və sa  bit  li  yin 
tə  min olun  ma  sı  na is  ti  qa  mət  lən  miş 
sıx əmək  daş  lıq edən ma  raq  lı tə  rəf  lə
 rin ra  zı  lı  ğa gəl  di  yi və qüv  və  lə  ri  ni 
bir  ləş  dir  di  yi sülh  mə  ram  lı mər  kə  zə 
çev  ri  lib. Bu ba  xım  dan Türk  mə  nis 
tan öz mü  na  si  bət  lə  ri  ni qar  şı  lıq  lı 
hör  mət, hü  quq bə  ra  bər  li  yi və po  zi 
tiv ma  raq  lar ki  mi prin  sip  lər əsa  sın 
da qu  ran vic  dan  lı və öz öh  də  lik  lə  ri 
nə sa  diq tə  rəf  daş  dır.

Müasir Türk  mə  nis  tan sa  də  cə re 
gion üçün de  yil, həm də dün  ya  nın 
di  gər gənc döv  lət  lə  ri üçün də di  na 
mik in  ki  şa  fın və dün  ya si  vi  li  za  si  ya 
sı  nın qa  baq  cıl sı  ra  la  rı  na in  teq  ra  si  ya
 nın nü  mu  nə  vi mo  de  li  dir.

Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti  nin ha  mı 
lıq  la ta  nın  mış daimi bi  tə  rəf  li  yi  nin 
bey  nəl  xalq hü  qu  qi sta  tu  su xa  ri  ci si 
ya  si st  ra  te  gi  ya  nın əsa  sı  nı müəy  yən 
et  mək  lə bə  ra  bər öl  kə  nin iq  ti  sa  di in 
ki  şa  fı  nın və fi  ra  van ya  şa  yı  şın, xal  qın 
xoş  bəxt hə  ya  tı  nın eti  bar  lı tə  mə  li  nin 
tə  min edil  mə  sin  də ən mü  hüm amil 
ki  mi də çı  xış edir.

STATUS

Türkmənistanın	bitərəfliyi:
millimənafelərindünyabirliyinin
prioritetləriiləəlaqələndirilməsidir

Döv  lə  tin bey  nəl  xalq mü  na  si  bət 
lər ta  ri  xin  də ilk də  fə ola  raq BMT 
Baş Məc  li  si tə  rə  fin  dən təs  diq olun 
muş mis  li  gö  rün  mə  miş bey  nəl  xalq 
hü  qu  qi sta  tu  su Türk  mə  nis  ta  nın 
sülh  se  vər xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin ta  nın 
ma  sı  na, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  rin 
sülh yo  lu ilə in  ki  şa  fı  na, qlo  bal təh  lü
 kə  siz  li  yin və sta  bil tə  rəq  qi  nin tə  min 
edil  mə  si  nə la  yiq  li töh  fə  lə  rin ve  ril 

mə  sin  də öl  kə  nin nü  fu  zu  nun təs  di  qi 
ki  mi qə  bul edi  lib.

Pre  zi  dent Qur  ban  qu  lu Ber  di  mə 
həm  mə  do  vun tə  şəb  bü  sü ilə 2015ci 
il  də Türk  mə  nis  ta  nın daimi bi  tə  rəf  li
 yi  nin 20ci il  dö  nü  mü  nün tən  tə  nə  li 
şə  kil  də və ge  niş miq  yas  da qeyd 
edil  mə  si məq  sə  di  lə Türk  mə  nis  ta  nın 
Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı 2015ci ili Türk 
mə  nis  ta  nın “Bi  tə  rəf  lik və sülh ili” 

elan edil  mə  si  ni qə  ra  ra alıb. Bu, tə  sa
 dü  fi de  yil. Ona gö  rə ki, Türk  mə  nis 
ta  nın bi  tə  rəf  lik mo  de  li təc  rü  bə  də öz 
hə  yat qa  bi  liy  yə  ti  ni sü  but et  di və re 
gional sa  bit  li  yin, təh  lü  kə  siz  li  yin, öl 
kə və xalq  la  rın sülh və da  vam  lı in  ki
 şa  fı na  mi  nə konst  ruk  tiv dialoq və 
tə  rəf  daş  lı  ğın tə  min edil  mə  sin  də ən 
güc  lü amil  lər  dən bi  ri  nə çev  ril  di.

Bu gün dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti şa  hid

Toyli Komekov
Türkmənistanın Azərbaycan Respublikasındakı
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 qu  lu Ber  di  mə  həm  mə  do  vun tə  şəb 
büs  çü  sü ol  du  ğu BMT Baş Məc  li  si 
nin “Ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı  nın eti  bar  lı və 
sta  bil tran  zi  ti, onun da  ya  nıq  lı in  ki 
şaf və bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq  da tə 
min edil  mə  sin  də ro  lu” ad  lı qət  na 
mə  si  nə Azər  bay  can fəal dəs  tə  yi  ni 
ifa  də et  di. Qeyd edək ki, qət  na  mə 
2008ci il de  kab  rın 19da bu nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq təş  ki  la  ta üzv olan bü  tün 
döv  lət  lər tə  rə  fin  dən qə  bul olun  muş
 du. Türk  mə  nis  tan da öz növ  bə  sin  də 
2011ci il  də BMT Baş Məc  li  sin  də 
Azər  bay  ca  nın 20122013cü il  lər  də 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  na qey  ri
daimi üzv se  çil  mə  si ilə bağ  lı na  mi 
zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  di.

Türk  mə  nis  tan və Azər  bay  ca  nı 
qə  dim dost  luq və qar  şı  lıq  lı rəğ  bət 
ənə  nə  lə  ri  nə da  ya  nan ənə  nə  vi qar 
daş  lıq mü  na  si  bət  lə  ri, ümu  mi fun  da
 men  tal də  yər  lə  r, bey  nəl  xalq mə  sə  lə
 lər  də sülh  se  vər  lik və hu  ma  nizm 
prin  sip  lə  ri  nə sa  diq  lik bir  ləş  di  rir.

Av  ro  pa ilə Asi  ya  nın kə  siş  mə  sin 
də əl  ve  riş  li coğ  ra  fi möv  qe  də yer  lə 
şən öl  kə  lə  ri  miz si  ya  sət, iq  ti  sa  diy  yat, 

hu  ma  ni  tar və so  sial sa  hə  lər  də sə  mə
 rə  li əmək  daş  lıq edir  lər. Qlo  bal və 
re  gional in  ki  şaf  la bağ  lı müx  tə  lif ak 
tual mə  sə  lə  lər üz  rə gö  rüş və möv  qe 
bən  zər  lik  lə  ri Türk  mə  nis  tan  la Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da sıx 
tə  rəf  daş  lı  ğa im  kan ya  ra  dır. Bu isə 
BMT, ATƏT, MDB ki  mi nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar çər  çi  və  sin  də 
qar  şı  lıq  lıfay  da  lı fəaliy  yət üçün 
möh  kəm tə  məl  dir.

Türk  mə  nis  tanAzər  bay  can əla  qə
 lə  ri  nin sə  mə  rə  li in  ki  şa  fı üçün möh 
kəm plat  for  ma olan fəal si  ya  si əla 
qə  lər, ilk növ  bə  də yük  sək sə  viy  yə  də 
əla  qə  lər iki öl  kə ara  sın  da fay  da  lı 
əmək  daş  lı  ğın irə  li  lə  yi  şi  nə kö  mək 
edir.

Türk  mə  nis  tan və Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın li  der  lə  ri ara  sın  da 
qar  şı  lıq  lı eti  ma  da əsas  la  nan ənə  nə  vi 
dialoq, ha  be  lə bey  nəl  xalq gö  rüş  lər 
və fo  rum  lar çər  çi  və  sin  də dün  ya  da 
in  ki  şa  fın ak  tual prob  lem  lə  ri  nə dair 
mün  tə  zəm fi  kir mü  ba  di  lə  lə  ri müs 
bət əmək  daş  lı  ğın mü  hüm amil  lə  ri 
ro  lu  nu oy  na  yır və tə  rəf  daş  lı  ğın gə 

lə  cək  də da  ha da möh  kəm  lən  mə  si  nə 
kö  mək edir.

Bu  na sü  but ki  mi, Türk  mə  nis  tan 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Qur  ban
 qu  lu Ber  di  mə  həm  mə  do  vun və 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  ye  vin 2014cü il iyu 
nun 5də Bod  rum  da (Tür  ki  yə) ke  çi 
ri  lən Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək 
daş  lıq Şu  ra  sı  nın IV Sam  mi  tin  də, 
elə  cə də ca  ri il iyu  nun 12də Türk 
mə  nis  ta  nın döv  lət baş  çı  sı  nın “Ba  kı
2015” I Av  ro  pa Oyun  la  rı  nın rəs  mi 
açı  lış mə  ra  si  min  də iş  ti  rak et  mək 
üçün Azər  bay  ca  na et  di  yi iş  gü  zar sə 
fə  ri çər  çi  və  sin  də baş tu  tan gö  rüş  lə 
ri  ni gös  tər  mək olar.

Be  lə  lik  lə, Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti 
nin daimi bi  tə  rəf  lik sta  tu  su  na əsas 
la  nan dip  lo  ma  ti  ya  sı bey  nəl  xalq hü 
qu  qun ha  mı tə  rə  fin  dən qə  bul edil 
miş nor  ma  la  rı  na, müasir bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər sis  te  mi  nin bü  tün iş  ti 
rak  çı  la  rı ara  sın  da hü  quq bə  ra  bər  li 
yi, qar  şı  lıq  lı hör  mət, meh  ri  ban qon 
şu  luq və əmək  daş  lıq prin  sip  lə  ri  nə 
riayət edir.

STATUS

Bu ba  xım  dan bi  tə  rəf Türk  mə  nis 
ta  nın geosi  ya  si ma  raq  la  rı son də  rə  cə 
sa  də və tə  biidir: bü  tün döv  lət  lər  lə 
dost  luq mü  na  si  bət  lə  ri sax  la  maq, ya 
xın və uzaq öl  kə  lər  lə qar  şı  lıq  lıfay 
da  lı tə  rəf  daş  lı  ğı in  ki  şaf et  dir  mək, 
da  xi  li in  ki  şaf üçün xa  ri  ci şə  rait  lə  ri 
ya  rat  maq.

Öl  kə  mi  zin qu  rul  ma  sı bir tə  rəf 
dən qlo  bal iq  ti  sa  di və si  ya  si mü  hit 
də döv  lə  tin möv  qe  yi  nin möh  kəm 
lən  mə  si, di  gər tə  rəf  dən isə Türk  mə 
nis  ta  nın ən uc  qar gu  şə  lə  ri  nə tə  sir 
edən da  xi  li is  la  hat  la  rın ke  çi  ril  mə  si 
ki  mi birbi  ri  ni ta  mam  la  yan iki vek 
tor üz  rə baş  la  yıb.

Bi  tə  rəf  lik prin  sip  lə  ri da  vam  lı in 
ki  şa  fın st  ra  te  ji mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  lin 
də də öl  kə  mi  zin priori  tet möv  qe  lə  ri
 nin tə  məl da  şı  dır. Bu prin  sip  lər bi  tə
 rəf  lik fəl  sə  fə  si  nin və eti  ka  sı  nın ma 
hiy  yə  ti  ni Pre  zi  dent Qur  ban  qu  lu 
Ber  di  mə  həm  mə  do  vun döv  lət si  ya 
sə  ti  nin ali ma  raq  la  rı  nı və priori  tet  lə
 ri  ni bə  yan edən “Döv  lət in  san üçün
 dür!” de  vi  zin  də əks olu  nub.

Müasir Türk  mə  nis  tan  da hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lən uzun  müd  dət  li proq  ram  lar 
sa  yə  sin  də iq  ti  sa  di sek  tor sta  bil ola 
raq in  ki  şaf edir, xal  qın so  sial ri  fa  hı 
daim yax  şı  la  şır, öl  kə  nin si  ma  sı əsas
 lı şə  kil  də də  yi  şir, in  san  la  rın mə  nə  vi 
dün  ya  sı mil  li və dün  ya mə  də  niy  yə 
ti  nin ye  ni ko  lo  ri  ti ilə zən  gin  lə  şə  rək 
ye  ni  lə  nir.

Bö  yük tə  bii və iq  ti  sa  di im  kan  la  rı
 nı, in  san po  ten  sialı  nı dün  ya  da sül 
hün xid  mə  ti  nə yö  nəlt  mə  yə ça  lı  şan 
Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti mil  li özü  nə 
məx  sus  lu  ğu  nu qo  ru  yub sax  la  ya  raq 
həm özü  nün müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də 
top  la  dı  ğı təc  rü  bə  dən, həm də dün 
ya prak  ti  ka  sı  nın ən yax  şı nü  mu  nə 
lə  rin  dən is  ti  fa  də edir.

Bi  tə  rəf  li  yin mə  də  nita  ri  xi kök  lə 
rin  dən da  nı  şar  kən qeyd et  mək la 
zım  dır ki, Türk  mə  nis  ta  nın ye  rit  di  yi 
da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət xal  qı  mı  zın 
bü  tün xalq  lar  la sülh və həm  rəy  lik 
şə  raitin  də ya  şa  ma  sı ki  mi ço  xəsr  lik 
ənə  nə  lə  ri  nə ta  ma  mi  lə ca  vab ve  rir. 
Ey  ni za  man  da, bu si  ya  sət hü  quq bə 
ra  bər  li  yi əsa  sın  da dün  ya öl  kə  lə  ri ilə 
mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı  na im  kan 

ya  ra  dan bi  tə  rəf döv  lət sta  tu  su  na uy 
ğun  dur.

“Bi  tə  rəf  lik və sülh ili” qə  dim 
türk  mən tor  pa  ğın  da xal  qı  mı  zın mə 
nə  vi tə  miz  li  yə, xe  yir  xah  lı  ğa, mad  di
mə  nə  vi də  yər  lə  ri ar  tır  ma  ğa can at 
ma  sı  nı tə  cəs  süm et  di  rən ço  xəsr  lik 
ənə  nə  lə  ri  nin tən  tə  nə  si  nin rəm  zi  dir. 
Məhz bu prin  sip  lər əsa  sın  da bə  şə 
riy  yə  tin dinc və xoş  bəxt ya  şa  ma  sı 
na  mi  nə Türk  mə  nis  ta  nın sülh  se  vər 
si  ya  sə  ti qu  ru  lur.

Ya  xın qon  şu öl  kə  lər  lə, o cüm  lə 
dən Türk  mə  nis  ta  nın ço  xəsr  lik dost 
luq mü  na  si  bət  lə  rinin və ta  ri  xən for 
ma  laş  mış ümu  mi mə  də  nimə  nə  vi 
ənə  nə  lə  rinin ol  du  ğu Azər  bay  can  la 
ara  sın  da sə  mə  rə  li dialo  qun qu  rul 
ma  sı ölkənin ye  rit  di  yi xa  ri  ci si  ya  sə 
tin st  ra  te  ji vek  tor  la  rın  dan bi  ri  dir.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, Azər 
bay  can 1995ci il de  kab  rın 12də 
BMT Baş Məc  li  si  nin mü  va  fiq qət  na
 mə  sin  də təs  bit olun  muş Türk  mə  nis
 ta  nın daimi bi  tə  rəf  lik sta  tu  su  nu dəs
 tək  lə  yən ilk döv  lət  lər  dən bi  ri olub.

Türk  mə  nis  tan Pre  zi  dent Qur  ban

Azərbaycan-Türkmənistan əlaqələrinə həsr olunmuş konfrans. 17 fevral 2015-ci il

Aşqabadda Azərbaycan, Türkiyə və Türkmənistan xarici işlər nazirlərinin üçtərəfli görüşü. 29 yanvar 2015-ci il
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 qu  lu Ber  di  mə  həm  mə  do  vun tə  şəb 
büs  çü  sü ol  du  ğu BMT Baş Məc  li  si 
nin “Ener  ji da  şı  yı  cı  la  rı  nın eti  bar  lı və 
sta  bil tran  zi  ti, onun da  ya  nıq  lı in  ki 
şaf və bey  nəl  xalq əmək  daş  lıq  da tə 
min edil  mə  sin  də ro  lu” ad  lı qət  na 
mə  si  nə Azər  bay  can fəal dəs  tə  yi  ni 
ifa  də et  di. Qeyd edək ki, qət  na  mə 
2008ci il de  kab  rın 19da bu nü  fuz  lu 
bey  nəl  xalq təş  ki  la  ta üzv olan bü  tün 
döv  lət  lər tə  rə  fin  dən qə  bul olun  muş
 du. Türk  mə  nis  tan da öz növ  bə  sin  də 
2011ci il  də BMT Baş Məc  li  sin  də 
Azər  bay  ca  nın 20122013cü il  lər  də 
BMT Təh  lü  kə  siz  lik Şu  ra  sı  na qey  ri
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zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  di.
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 lər  də sülh  se  vər  lik və hu  ma  nizm 
prin  sip  lə  ri  nə sa  diq  lik bir  ləş  di  rir.
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hu  ma  ni  tar və so  sial sa  hə  lər  də sə  mə
 rə  li əmək  daş  lıq edir  lər. Qlo  bal və 
re  gional in  ki  şaf  la bağ  lı müx  tə  lif ak 
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bət əmək  daş  lı  ğın mü  hüm amil  lə  ri 
ro  lu  nu oy  na  yır və tə  rəf  daş  lı  ğın gə 

lə  cək  də da  ha da möh  kəm  lən  mə  si  nə 
kö  mək edir.

Bu  na sü  but ki  mi, Türk  mə  nis  tan 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti Qur  ban
 qu  lu Ber  di  mə  həm  mə  do  vun və 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  ye  vin 2014cü il iyu 
nun 5də Bod  rum  da (Tür  ki  yə) ke  çi 
ri  lən Türk  dil  li Döv  lət  lə  rin Əmək 
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açı  lış mə  ra  si  min  də iş  ti  rak et  mək 
üçün Azər  bay  ca  na et  di  yi iş  gü  zar sə 
fə  ri çər  çi  və  sin  də baş tu  tan gö  rüş  lə 
ri  ni gös  tər  mək olar.

Be  lə  lik  lə, Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti 
nin daimi bi  tə  rəf  lik sta  tu  su  na əsas 
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qu  qun ha  mı tə  rə  fin  dən qə  bul edil 
miş nor  ma  la  rı  na, müasir bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər sis  te  mi  nin bü  tün iş  ti 
rak  çı  la  rı ara  sın  da hü  quq bə  ra  bər  li 
yi, qar  şı  lıq  lı hör  mət, meh  ri  ban qon 
şu  luq və əmək  daş  lıq prin  sip  lə  ri  nə 
riayət edir.

STATUS

Bu ba  xım  dan bi  tə  rəf Türk  mə  nis 
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tor üz  rə baş  la  yıb.
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də də öl  kə  mi  zin priori  tet möv  qe  lə  ri
 nin tə  məl da  şı  dır. Bu prin  sip  lər bi  tə
 rəf  lik fəl  sə  fə  si  nin və eti  ka  sı  nın ma 
hiy  yə  ti  ni Pre  zi  dent Qur  ban  qu  lu 
Ber  di  mə  həm  mə  do  vun döv  lət si  ya 
sə  ti  nin ali ma  raq  la  rı  nı və priori  tet  lə
 ri  ni bə  yan edən “Döv  lət in  san üçün
 dür!” de  vi  zin  də əks olu  nub.

Müasir Türk  mə  nis  tan  da hə  ya  ta 

ke  çi  ri  lən uzun  müd  dət  li proq  ram  lar 
sa  yə  sin  də iq  ti  sa  di sek  tor sta  bil ola 
raq in  ki  şaf edir, xal  qın so  sial ri  fa  hı 
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dün  ya  sı mil  li və dün  ya mə  də  niy  yə 
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ye  ni  lə  nir.
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 nı, in  san po  ten  sialı  nı dün  ya  da sül 
hün xid  mə  ti  nə yö  nəlt  mə  yə ça  lı  şan 
Türk  mə  nis  tan döv  lə  ti mil  li özü  nə 
məx  sus  lu  ğu  nu qo  ru  yub sax  la  ya  raq 
həm özü  nün müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də 
top  la  dı  ğı təc  rü  bə  dən, həm də dün 
ya prak  ti  ka  sı  nın ən yax  şı nü  mu  nə 
lə  rin  dən is  ti  fa  də edir.

Bi  tə  rəf  li  yin mə  də  nita  ri  xi kök  lə 
rin  dən da  nı  şar  kən qeyd et  mək la 
zım  dır ki, Türk  mə  nis  ta  nın ye  rit  di  yi 
da  xi  li və xa  ri  ci si  ya  sət xal  qı  mı  zın 
bü  tün xalq  lar  la sülh və həm  rəy  lik 
şə  raitin  də ya  şa  ma  sı ki  mi ço  xəsr  lik 
ənə  nə  lə  ri  nə ta  ma  mi  lə ca  vab ve  rir. 
Ey  ni za  man  da, bu si  ya  sət hü  quq bə 
ra  bər  li  yi əsa  sın  da dün  ya öl  kə  lə  ri ilə 
mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı  na im  kan 

ya  ra  dan bi  tə  rəf döv  lət sta  tu  su  na uy 
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tin st  ra  te  ji vek  tor  la  rın  dan bi  ri  dir.
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 ta  nın daimi bi  tə  rəf  lik sta  tu  su  nu dəs
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HörmətliZiyadmüəllim!
Sizi−MilliMəclisindeputatınıvəAzərbaycanMilliElmlərAkademiyasınınhəqiqiüz

vünüanadanolmağınızın75illiyimünasibətiləürəkdəntəbrikedirəm.
Sizhələgəncyaşlarınızdaelməxüsusihəvəsgöstərmiş,AzərbaycanDövlətUniversite

tininİqtisadiyyatfakültəsinifərqlənmədiplomuiləbitirdikdənsonraSSRİElmlərAkade
miyasınınİqtisadiyyatİnstitutununaspiranturasındatəhsilalmısınız.Namizədlikdisser
tasiyası müdafiə edərək iqtisad elmləri namizədi alimlik dərəcəsinə layiq görüldükdən
sonrahələ31yaşındaikəndoktorluqdissertasiyasınımüdafiəetmiş,yüksəkşəxsikeyfiy
yətlərinizsayəsindəAzərbaycanEAnınİqtisadiyyatİnstitutundakiçikelmiişçivəzifəsin
dənAzərbaycanXalq Təsərrüfatı İnstitutunun elmi işlər üzrə prorektoru vəzifəsinədək
yüksəlmisiniz.
SizmüxtəlifvaxtlardaAzərbaycanKPMKnınİqtisadiyyatşöbəsininmüdiri,Azərbaycan

RespublikasıAliSovetininİqtisadiyyatməsələləridaimikomissiyasınınsədri,AliSovetSəd
rininbirincimüavini,DövlətPlanKomitəsininsədri,AzərbaycanRespublikasıBaşnaziri
ninbirincimüavinivəzifələrindəçalışmış,AvropaBirliyiKomissiyasıyanındaAzərbaycanın
millikoordinatoruolmusunuz.SizinsədrliyinizləAliSovetin1991ciiloktyabrın18dəke
çiriləniclasındaölkəmizinmüstəqilliyihaqqındaKonstitusiyaaktıqəbuledilmişdir.

SizhəmdəAzərbaycanİqtisadçılarİttifaqınınsədri,BeynəlxalqElmlərAkademiyasının
akademikisiniz.
500dənçoxelmiəsərvəməqalənizelmiictimaiyyəttərəfindənböyükmaraqlaqarşılan

mışdır.YetişdirdiyiniziqtisadçıalimlərbugünAzərbaycanelminininkişafındayaxından
iştirak edirlər. Siz həm də 1999cu ildən ölkəmizin iqtisadi nailiyyətlərini təbliğ edən 
“İqtisadiyyat”qəzetinərəhbərlikedirsiniz.
Sizin“Böyükyolunmərhələləri(Azərbaycaniqtisadiyyatıyarıməsrdə,onunreallıqları

və perspektivləri)” adlı fundamental əsəriniz Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri 
HeydərƏliyevinnurluxatirəsinəhəsrolunmuşdur.
Siz ölkəmizdə ilkdəfə çapolunmuş7 cildlik“Böyük İqtisadiEnsiklopediya”nın ideya

müəllifivəbaşredaktorusunuz.Yeniiqtisaditəfəkkürəköklənmişbuirihəcmlinəşrdəmüa
siriqtisadibiliklərləbağlıistənilənsualacavabtapmaqmümkündür.
HörmətliZiyadmüəllim!
AzərbaycanxalqıSizihəmdəölkəmizdəbaşverənhadisələrəfəalvətəndaşmövqeyindən

yanaşanictimaixadimkimitanıyırvəhörmətbəsləyir.Təsadüfideyildirki,SizXXIIça
ğırışAzərbaycanRespublikasıAliSovetinin,20052010cuillərdəisəmüstəqilAzərbayca
nınIIIçağırışMilliMəclisinindeputatıolmusunuz.BugünSizIVçağırışMilliMəclisin
deputatı,İqtisadisiyasətkomitəsininsədrikimitəqdirəlayiqfəaliyyətgöstərir,qanunyara
dıcılığıişinəözlayiqlitöhfələriniziverirsiniz.Göstərdiyinizxidmətlərdiqqətdənkənarda
qalmamış,2010cuildəPrezidentimizinsərəncamıilə“Şöhrət”ordeniilətəltifolunmusu
nuz.
SizhəmdəAzərbaycanBelarusparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,

Çin,PortuqaliyavəSuriyailəəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvükimiMilliMəclisinbey
nəlxalqmünasibətlərinininkişafındayaxındaniştirakedirsiniz.İnanıramki,bundanson
radaölkəiqtisadiyyatınıninkişafı,dövlətçiliyimizinmöhkəmləndirilməsinaminəzənginiş
təcrübənizivəsəyləriniziəsirgəməyəcəksiniz.
HörmətliZiyadmüəllim!
Sizi75illikyubileyinizmünasibətiləbirdahasəmimiqəlbdəntəbrikedir,yaşınızınbu

müdrikçağındaSizəuzunömür,möhkəmcansağlığı,çoxşaxəli fəaliyyətinizdəyeniyeni
uğurlararzulayıram.

 

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 25 iyun 2015ci il

ZİYAD
SƏMƏDZADƏ
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ninbirincimüavinivəzifələrindəçalışmış,AvropaBirliyiKomissiyasıyanındaAzərbaycanın
millikoordinatoruolmusunuz.SizinsədrliyinizləAliSovetin1991ciiloktyabrın18dəke
çiriləniclasındaölkəmizinmüstəqilliyihaqqındaKonstitusiyaaktıqəbuledilmişdir.

SizhəmdəAzərbaycanİqtisadçılarİttifaqınınsədri,BeynəlxalqElmlərAkademiyasının
akademikisiniz.
500dənçoxelmiəsərvəməqalənizelmiictimaiyyəttərəfindənböyükmaraqlaqarşılan

mışdır.YetişdirdiyiniziqtisadçıalimlərbugünAzərbaycanelminininkişafındayaxından
iştirak edirlər. Siz həm də 1999cu ildən ölkəmizin iqtisadi nailiyyətlərini təbliğ edən 
“İqtisadiyyat”qəzetinərəhbərlikedirsiniz.
Sizin“Böyükyolunmərhələləri(Azərbaycaniqtisadiyyatıyarıməsrdə,onunreallıqları

və perspektivləri)” adlı fundamental əsəriniz Azərbaycan xalqının Ümummilli lideri 
HeydərƏliyevinnurluxatirəsinəhəsrolunmuşdur.
Siz ölkəmizdə ilkdəfə çapolunmuş7 cildlik“Böyük İqtisadiEnsiklopediya”nın ideya

müəllifivəbaşredaktorusunuz.Yeniiqtisaditəfəkkürəköklənmişbuirihəcmlinəşrdəmüa
siriqtisadibiliklərləbağlıistənilənsualacavabtapmaqmümkündür.
HörmətliZiyadmüəllim!
AzərbaycanxalqıSizihəmdəölkəmizdəbaşverənhadisələrəfəalvətəndaşmövqeyindən

yanaşanictimaixadimkimitanıyırvəhörmətbəsləyir.Təsadüfideyildirki,SizXXIIça
ğırışAzərbaycanRespublikasıAliSovetinin,20052010cuillərdəisəmüstəqilAzərbayca
nınIIIçağırışMilliMəclisinindeputatıolmusunuz.BugünSizIVçağırışMilliMəclisin
deputatı,İqtisadisiyasətkomitəsininsədrikimitəqdirəlayiqfəaliyyətgöstərir,qanunyara
dıcılığıişinəözlayiqlitöhfələriniziverirsiniz.Göstərdiyinizxidmətlərdiqqətdənkənarda
qalmamış,2010cuildəPrezidentimizinsərəncamıilə“Şöhrət”ordeniilətəltifolunmusu
nuz.
SizhəmdəAzərbaycanBelarusparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəhbəri,

Çin,PortuqaliyavəSuriyailəəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvükimiMilliMəclisinbey
nəlxalqmünasibətlərinininkişafındayaxındaniştirakedirsiniz.İnanıramki,bundanson
radaölkəiqtisadiyyatınıninkişafı,dövlətçiliyimizinmöhkəmləndirilməsinaminəzənginiş
təcrübənizivəsəyləriniziəsirgəməyəcəksiniz.
HörmətliZiyadmüəllim!
Sizi75illikyubileyinizmünasibətiləbirdahasəmimiqəlbdəntəbrikedir,yaşınızınbu

müdrikçağındaSizəuzunömür,möhkəmcansağlığı,çoxşaxəli fəaliyyətinizdəyeniyeni
uğurlararzulayıram.

 

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri, 25 iyun 2015ci il
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Hör  mət  li Hü  seyn  ba  la  müəl  lim! 
SiziMilliMəclisindeputatını,tanınmışmühəndisi,sevilənyazıçıdramaturquanadan

olmağınızın70illikyubileyimünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizölkəmizindilbərguşəsiLerikdədünyayagözaçmısınız.Lənkərandaortatəhsilaldı

ğınızvaxtlardaistedadvəzəhmətsevərliyinizikəşfedənmüəllimlərinizgələcəyinizəböyük
ümidlərbəsləyiblər.SonralarÇ.İldırımadınaAzərbaycanPolitexnikİnstitutununSənaye
vəmülkitikintifakültəsinibitirmiş,inşaatmühəndisikimihəyatavəsiqəalmısınız.
Həyatınızın36illikqaynarfəaliyyətirespublikanınqaztəsərrüfatısənayesiiləbağlıdır.

Sizilkəməkfəaliyyətinə1971ciildəBakı4saylıQazTikintiQuraşdırmaİdarəsindəiş
icraçısıkimibaşlamış,azbirvaxtdabaşmühəndis,idarəninrəisivəzifələrinəqədəryüksəl
misiniz.Sonrakıillərdə“Azəriqaz”TəmirTikintiTrestininrəisi,“MayeQaz”İstehsalat
Birliyininrəisi,DövlətYanacaqKomitəsisədrininbirincimüavini,“Bakqaz”İBninrəis
müavini,AzərbaycanQazEmalıZavodunun direktoru kimiməsul vəzifələrdə fəaliyyət
göstərmisiniz.İşinizəböyükməsuliyyəthissiiləyanaşmağınız,səmimiliyinizvəzəhmətse
vərliyinizharadaçalışmağınızdanasılıolmayaraq,kollektivinSizədərinhörmətiniqazan
dırmışdır.Xidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,1980ciildə“QırmızıƏməkBay
rağı”ordeninə, “AzərbaycanRespublikasınınəməkdarmühəndisi” fəxri adınalayiq
görülmüsünüz.
Sonralaryorulmadanelmiaraşdırmalarınızıdavametdirərəktexnikaelmlərinamizədi,

texnikaelmləridoktorualimlikdərəcələrialmış,professorelmiadınıqazanmısınız.Beynəl
xalqMühəndislərvəAzərbaycanMühəndislərAkademiyasınınmüxbirüzvüsünüz.Təc
rübi fəaliyyətə söykənənbiliklərinizi daimgənclərləpaylaşmış, istedadlı pedaqoq kimi
özünüzütələbələrəsevdirəbilmisiniz.BugünAzərbaycanDövlətNeftAkademiyasında
Neftin,qazınsaxlanmasıvənəqlikafedrasınınmüdiri,eynizamanda,İxtisaslaşdırılmış
DoktorluqDissertasiyalarıŞurasınınsədrikimifəaliyyətiniztəqdirəlayiqdir.
Hüseynbala müəllim!Siz həmdə ölkəmizdə çox  sevilən və oxunan bir  yazıçısınız.

Müəllifiolduğunuzonlarlahekayə,povest,roman,draməsərlərioxuculartərəfindənyük
səkqiymətləndirilir.Əsərlərinizmövzusununaktuallığı,obrazlarınkamilliyi,bədiivasitə
lərinorijinallığıiləseçilir.“Görkəmliadamlarınhəyatı”silsiləsindənolanUluöndərHey
dərƏliyevin, onunxanımı, böyük oftalmoloqalimZərifəƏliyevanın, Prezident İlham
Əliyevinhəyatvəfəaliyyətlərinəhəsretdiyiniztrilogiya,50dənartıqbədiiəsər,elmi
monoqrafiyavədərsliklər,publisistikyazılardünyanınbirçoxdillərinətərcüməedilmiş,
böyükrəğbətləqarşılanmışdır.Özündəmillitəəssübkeşlik,vətənpərvərlikkimialidəyər
lərivənəcibduyğularıəksetdirən“Xəcalət”,“Miras”,“Gəncəqapıları”və“Sonuncu
fateh”əsərlərinizəsasındahazırlanmıştamaşalarbugünAzərbaycanteatrlarınınreper
tuarındadırvətamaşaçılarınhədsizmarağınasəbəbolur.
ÜmummilliliderHeydərƏliyevinadıiləbağlıolanYeniAzərbaycanPartiyasınınya

randığıilkgünlərdənonunsıralarındaolmağınız,partiyanınXətairayontəşkilatınınsəd
rikimifəaliyyətinizgenişictimaiyyətəyaxşıməlumdur.Təsadüfideyildirki,Xətairayo
nununsakinləriMilliMəclisəIIIvəIVçağırışseçkilərdəSizəböyüketimadgöstərərək
deputatseçmişlər.
BugünmüstəqilAzərbaycanparlamentininTəbiiehtiyatlar,energetika və ekologiya

komitəsininüzvükimiqanunyaradıcılığıişinəlayiqlitöhfəniziverirsiniz.
MilliMəclisinAzərbaycanKüveytparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəh

bəri,Rusiya,Türkiyə,Serbiya,İran,Litva,UkraynavəYunanıstanlaişçiqruplarınüzvü
kimiAzərbaycanparlamentininbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsindəyaxındaniştirak
edirsiniz.
HörmətliHüseynbalamüəllim!
Sizianadanolmağınızın70illikyubileyimünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,Sizə

bumüdrikyaşınızdauzunömür,möhkəmcansağlığıvəyeniyeniyaradıcılıquğurlarıar
zulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakı şəhəri, 25 iyun 2015ci il
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Hör  mət  li Hü  seyn  ba  la  müəl  lim! 
SiziMilliMəclisindeputatını,tanınmışmühəndisi,sevilənyazıçıdramaturquanadan

olmağınızın70illikyubileyimünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.
SizölkəmizindilbərguşəsiLerikdədünyayagözaçmısınız.Lənkərandaortatəhsilaldı

ğınızvaxtlardaistedadvəzəhmətsevərliyinizikəşfedənmüəllimlərinizgələcəyinizəböyük
ümidlərbəsləyiblər.SonralarÇ.İldırımadınaAzərbaycanPolitexnikİnstitutununSənaye
vəmülkitikintifakültəsinibitirmiş,inşaatmühəndisikimihəyatavəsiqəalmısınız.
Həyatınızın36illikqaynarfəaliyyətirespublikanınqaztəsərrüfatısənayesiiləbağlıdır.

Sizilkəməkfəaliyyətinə1971ciildəBakı4saylıQazTikintiQuraşdırmaİdarəsindəiş
icraçısıkimibaşlamış,azbirvaxtdabaşmühəndis,idarəninrəisivəzifələrinəqədəryüksəl
misiniz.Sonrakıillərdə“Azəriqaz”TəmirTikintiTrestininrəisi,“MayeQaz”İstehsalat
Birliyininrəisi,DövlətYanacaqKomitəsisədrininbirincimüavini,“Bakqaz”İBninrəis
müavini,AzərbaycanQazEmalıZavodunun direktoru kimiməsul vəzifələrdə fəaliyyət
göstərmisiniz.İşinizəböyükməsuliyyəthissiiləyanaşmağınız,səmimiliyinizvəzəhmətse
vərliyinizharadaçalışmağınızdanasılıolmayaraq,kollektivinSizədərinhörmətiniqazan
dırmışdır.Xidmətlərinizdiqqətdənkənardaqalmamış,1980ciildə“QırmızıƏməkBay
rağı”ordeninə, “AzərbaycanRespublikasınınəməkdarmühəndisi” fəxri adınalayiq
görülmüsünüz.
Sonralaryorulmadanelmiaraşdırmalarınızıdavametdirərəktexnikaelmlərinamizədi,

texnikaelmləridoktorualimlikdərəcələrialmış,professorelmiadınıqazanmısınız.Beynəl
xalqMühəndislərvəAzərbaycanMühəndislərAkademiyasınınmüxbirüzvüsünüz.Təc
rübi fəaliyyətə söykənənbiliklərinizi daimgənclərləpaylaşmış, istedadlı pedaqoq kimi
özünüzütələbələrəsevdirəbilmisiniz.BugünAzərbaycanDövlətNeftAkademiyasında
Neftin,qazınsaxlanmasıvənəqlikafedrasınınmüdiri,eynizamanda,İxtisaslaşdırılmış
DoktorluqDissertasiyalarıŞurasınınsədrikimifəaliyyətiniztəqdirəlayiqdir.
Hüseynbala müəllim!Siz həmdə ölkəmizdə çox  sevilən və oxunan bir  yazıçısınız.

Müəllifiolduğunuzonlarlahekayə,povest,roman,draməsərlərioxuculartərəfindənyük
səkqiymətləndirilir.Əsərlərinizmövzusununaktuallığı,obrazlarınkamilliyi,bədiivasitə
lərinorijinallığıiləseçilir.“Görkəmliadamlarınhəyatı”silsiləsindənolanUluöndərHey
dərƏliyevin, onunxanımı, böyük oftalmoloqalimZərifəƏliyevanın, Prezident İlham
Əliyevinhəyatvəfəaliyyətlərinəhəsretdiyiniztrilogiya,50dənartıqbədiiəsər,elmi
monoqrafiyavədərsliklər,publisistikyazılardünyanınbirçoxdillərinətərcüməedilmiş,
böyükrəğbətləqarşılanmışdır.Özündəmillitəəssübkeşlik,vətənpərvərlikkimialidəyər
lərivənəcibduyğularıəksetdirən“Xəcalət”,“Miras”,“Gəncəqapıları”və“Sonuncu
fateh”əsərlərinizəsasındahazırlanmıştamaşalarbugünAzərbaycanteatrlarınınreper
tuarındadırvətamaşaçılarınhədsizmarağınasəbəbolur.
ÜmummilliliderHeydərƏliyevinadıiləbağlıolanYeniAzərbaycanPartiyasınınya

randığıilkgünlərdənonunsıralarındaolmağınız,partiyanınXətairayontəşkilatınınsəd
rikimifəaliyyətinizgenişictimaiyyətəyaxşıməlumdur.Təsadüfideyildirki,Xətairayo
nununsakinləriMilliMəclisəIIIvəIVçağırışseçkilərdəSizəböyüketimadgöstərərək
deputatseçmişlər.
BugünmüstəqilAzərbaycanparlamentininTəbiiehtiyatlar,energetika və ekologiya

komitəsininüzvükimiqanunyaradıcılığıişinəlayiqlitöhfəniziverirsiniz.
MilliMəclisinAzərbaycanKüveytparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqrupununrəh

bəri,Rusiya,Türkiyə,Serbiya,İran,Litva,UkraynavəYunanıstanlaişçiqruplarınüzvü
kimiAzərbaycanparlamentininbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsindəyaxındaniştirak
edirsiniz.
HörmətliHüseynbalamüəllim!
Sizianadanolmağınızın70illikyubileyimünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,Sizə

bumüdrikyaşınızdauzunömür,möhkəmcansağlığıvəyeniyeniyaradıcılıquğurlarıar
zulayıram.

Hör    mət    lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 

Bakı şəhəri, 25 iyun 2015ci il
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Hörmətli  Rafiq müəllim!

SiziMilliMəclisindeputatını,tibbelmləridoktorunu,professoru,əməkdarelmxadi

mini70illikyubileyinizmünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

SizGədəbəydənpərvazlanaraqN.NərimanovadınaAzərbaycanDövlətTibbİnstitutunda

ali təhsil alıbsınız.1969cu ildəMüalicəprofilaktika fakültəsinibitirərəkhəkimterapevt

kimi fəaliyyətəbaşlayıbsınız.ÖncəNaftalanvəMərdəkandakı sanatoriyalarda insanlara

şəfaverərəktibbibiliklərinizitəcrübədətəkmilləşdiribsiniz.

1974cüildənhəyatınızıdoğmainstitutlabağlayıbsınız,aspirantkimiqədəmqoyduğu

nuz Daxili xəstəliklər kafedrasında indiyədək elmipedaqoji və praktik fəaliyyətlə

məşğulsunuz.Artıq25ildirki,həminkafedrayarəhbərlikedirsiniz.

Peşənizə ürəkdən bağlılığınız, elmə olan marağınız Sizi tibbin sirlərini araşdırmağa

həvəsləndirib.1979cuildəTbilisiDövlətTibbİnstitutundauğurladissertasiyamüdafiə

edərəktibbelmlərinamizədi,1990cıildəisəMoskvadaÜmumittifaqEndokrinolojiElmi

Mərkəzdədoktorluqdissertasiyasımüdafiə edərək tibbelmləridoktorualimlikdərəcəsini

qazanıbsınız.1992ciildəprofessorelmiadınalayiqgörülübsünüz.
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MƏMMƏDHƏSƏNOV

Sentyabr	-	Oktyabr		2015				57

Pedaqojiməharətiniz,elmitəşkilatçılıqqabiliyyətiniz,öhdənizədüşənvəzifəyəvicdanla,

böyükməsuliyyətləyanaşmağınızişlədiyinizkollektivdəSizəhörmətvəinamqazandırıb.

Bacarıqlı elm təşkilatçısı olaraq 1993cü ildən bu günədək Azərbaycan Dövlət Tibb

Universitetininprorektorusunuz.Yetişdirdiyinizalimlərarasındadördnəfərtibbelmləri

doktoru,otuzayaxıntibbelmləriüzrəfəlsəfədoktoruvar.250dənçoxelmiməqalənin,6

monoqrafiyanın,2dərsliyin,şəkərlidiabetləbağlı ixtiranınmüəllifisiniz.AvropaDiabet

AssosiasiyasınınvəDünyaDiabetFederasiyasınınüzvükimidəbeynəlxalqkonqreslərdə

Azərbaycanılayiqincətəmsiledirsiniz.

Rafiqmüəllim,səhiyyəsahəsindəkixidmətlərinizyüksəkqiymətləndirilib.20ildənçox

durki,AzərbaycanSəhiyyəNazirliyininbaş endokrinoloqusunuz.2000ci ildə əməkdar

elmxadimiadınalayiqgörülüb,2010cuildə“Tərəqqi”medalıilətəltifedilibsiniz.

Məşhur“91lər”dənbiriolaraq1993cüildənUluöndərHeydərƏliyevinəsasınıqoy

duğu YeniAzərbaycan Partiyasının sıralarındasınız, YAP Siyasi Şurasının üzvü kimi

dövlətçiliyinmöhkəmlənməsiyolundamühümfəaliyyətgöstərirsiniz.

Xalqınetimadınıqazanaraq2006cıilinmayındanIIIçağırış,dahasonraisəIVçağırış

MilliMəclisədeputatseçilibsiniz.Elmvətəhsilkomitəsininüzvükimiqanunvericiliyin

zənginləşməsinə layiqli töhfə verirsiniz. Eyni zamanda, AzərbaycanQırğızıstan

parlamentlərarası əlaqələrüzrə işçi qrupun rəhbəri,Avstriya,Rusiya,ÇexiyavəÇin ilə

analojiişçiqruplarınisəüzvükimiMilliMəclisinbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsində

yaxındaniştirakedirsiniz.

HörmətliRafiqmüəllim!

Sizianadanolmağınızın70illiyimünasibətiləürəkdəntəbrikedirəm,ömrünüzünmüd

rikçağındaSizəmöhkəmcansağlığı,uzunömür,fəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzula

yıram.

 

Hör   mət   lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  26 sentyabr  2015ci il
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Hörmətli  Rafiq müəllim!

SiziMilliMəclisindeputatını,tibbelmləridoktorunu,professoru,əməkdarelmxadi

mini70illikyubileyinizmünasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

SizGədəbəydənpərvazlanaraqN.NərimanovadınaAzərbaycanDövlətTibbİnstitutunda

ali təhsil alıbsınız.1969cu ildəMüalicəprofilaktika fakültəsinibitirərəkhəkimterapevt

kimi fəaliyyətəbaşlayıbsınız.ÖncəNaftalanvəMərdəkandakı sanatoriyalarda insanlara

şəfaverərəktibbibiliklərinizitəcrübədətəkmilləşdiribsiniz.

1974cüildənhəyatınızıdoğmainstitutlabağlayıbsınız,aspirantkimiqədəmqoyduğu

nuz Daxili xəstəliklər kafedrasında indiyədək elmipedaqoji və praktik fəaliyyətlə

məşğulsunuz.Artıq25ildirki,həminkafedrayarəhbərlikedirsiniz.

Peşənizə ürəkdən bağlılığınız, elmə olan marağınız Sizi tibbin sirlərini araşdırmağa

həvəsləndirib.1979cuildəTbilisiDövlətTibbİnstitutundauğurladissertasiyamüdafiə

edərəktibbelmlərinamizədi,1990cıildəisəMoskvadaÜmumittifaqEndokrinolojiElmi

Mərkəzdədoktorluqdissertasiyasımüdafiə edərək tibbelmləridoktorualimlikdərəcəsini

qazanıbsınız.1992ciildəprofessorelmiadınalayiqgörülübsünüz.
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Pedaqojiməharətiniz,elmitəşkilatçılıqqabiliyyətiniz,öhdənizədüşənvəzifəyəvicdanla,

böyükməsuliyyətləyanaşmağınızişlədiyinizkollektivdəSizəhörmətvəinamqazandırıb.

Bacarıqlı elm təşkilatçısı olaraq 1993cü ildən bu günədək Azərbaycan Dövlət Tibb

Universitetininprorektorusunuz.Yetişdirdiyinizalimlərarasındadördnəfərtibbelmləri

doktoru,otuzayaxıntibbelmləriüzrəfəlsəfədoktoruvar.250dənçoxelmiməqalənin,6

monoqrafiyanın,2dərsliyin,şəkərlidiabetləbağlı ixtiranınmüəllifisiniz.AvropaDiabet

AssosiasiyasınınvəDünyaDiabetFederasiyasınınüzvükimidəbeynəlxalqkonqreslərdə

Azərbaycanılayiqincətəmsiledirsiniz.

Rafiqmüəllim,səhiyyəsahəsindəkixidmətlərinizyüksəkqiymətləndirilib.20ildənçox

durki,AzərbaycanSəhiyyəNazirliyininbaş endokrinoloqusunuz.2000ci ildə əməkdar

elmxadimiadınalayiqgörülüb,2010cuildə“Tərəqqi”medalıilətəltifedilibsiniz.

Məşhur“91lər”dənbiriolaraq1993cüildənUluöndərHeydərƏliyevinəsasınıqoy

duğu YeniAzərbaycan Partiyasının sıralarındasınız, YAP Siyasi Şurasının üzvü kimi

dövlətçiliyinmöhkəmlənməsiyolundamühümfəaliyyətgöstərirsiniz.

Xalqınetimadınıqazanaraq2006cıilinmayındanIIIçağırış,dahasonraisəIVçağırış

MilliMəclisədeputatseçilibsiniz.Elmvətəhsilkomitəsininüzvükimiqanunvericiliyin

zənginləşməsinə layiqli töhfə verirsiniz. Eyni zamanda, AzərbaycanQırğızıstan

parlamentlərarası əlaqələrüzrə işçi qrupun rəhbəri,Avstriya,Rusiya,ÇexiyavəÇin ilə

analojiişçiqruplarınisəüzvükimiMilliMəclisinbeynəlxalqəlaqələriningenişlənməsində

yaxındaniştirakedirsiniz.

HörmətliRafiqmüəllim!

Sizianadanolmağınızın70illiyimünasibətiləürəkdəntəbrikedirəm,ömrünüzünmüd

rikçağındaSizəmöhkəmcansağlığı,uzunömür,fəaliyyətinizdəyeniyeniuğurlararzula

yıram.

 

Hör   mət   lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  26 sentyabr  2015ci il
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Hörmətli Fazil müəllim!

Sizi –Milli Məclisin deputatını, tanınmış siyasətçini  anadan olmağınızın 50 illiyi

münasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

Sizəməkfəaliyyətinəsadəzəhmətadamıkimibaşlamış,hərbixidmətinizibaşavurduq

dansonraBakıDövlətUniversitetindəalitəhsilalaraqhüquqşünasixtisasınayiyələnmisiniz.

Sizötənəsrin90cıillərininəvvəllərindəölkədəgenişvüsətalmışXalqCəbhəsihərəkatının

fəallarındanolmusunuz.ÖncəAzərbaycanXalqCəbhəsiPartiyasısədrininköməkçisi,sədr

müavini,19921993cüillərdəisəAzərbaycanRespublikasıPrezidentAparatınınDövlət

hüquqşöbəsininmüdirivəzifələrindəçalışmısınız.Elməolanhəvəsinizsayəsində2006cı

ildə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və SiyasiHüquqi Tədqiqatlar

İnstitutununnəzdindəkiDissertasiyaŞurasındadissertasiyamüdafiəedərəkfəlsəfəelmləri

namizədialimlikdərəcəsialmısınız.Sizinhüquq,dinvəfəlsəfəyəaidelmiməqalələriniz,

kitablarınız və “Azərbaycan türklərinin  dinifəlsəfi dünyagörüşü: fəlsəfi aspekt” adlı

monoqrafiyanızelmiictimaiyyəttərəfindənmaraqlaqarşılanmışdır.

HazırdaSizAzərbaycanBöyükQuruluşPartiyasınınsədrikimiölkəninictimaisiyasi

FAZİL
MUSTAFA
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həyatında yaxından iştirak edirsiniz. Buna görə də 20052010cu illərdə müstəqil

AzərbaycanınIIIçağırışMilliMəclisinindeputatıolmuş,2010cuildəisəIVçağırışMilli

Məclisinüzvüseçilmisiniz.BugünSizparlamentinİnsanhüquqlarıkomitəsininüzvü

kimiqanunyaradıcılığıişindəyaxındaniştirakedirsiniz.

Siz həm də Rusiya, İran, Türkiyə,Almaniya, Belçika, Rumıniya, Latviya, İordaniya,

Kolumbiya,MalayziyavəMaltailəparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvü

sünüz.

HörmətliFazilmüəllim!

Sizi50illikyubileyinizmünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,ömrünüzünbukamil

çağındaSizəuzunömür,cansağlığıarzulayır,uğurlardiləyirəm.

 

Hör   mət   lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  9 oktyabr  2015ci il
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Hörmətli Fazil müəllim!

Sizi –Milli Məclisin deputatını, tanınmış siyasətçini  anadan olmağınızın 50 illiyi

münasibətiləsəmimiqəlbdəntəbrikedirəm.

Sizəməkfəaliyyətinəsadəzəhmətadamıkimibaşlamış,hərbixidmətinizibaşavurduq

dansonraBakıDövlətUniversitetindəalitəhsilalaraqhüquqşünasixtisasınayiyələnmisiniz.

Sizötənəsrin90cıillərininəvvəllərindəölkədəgenişvüsətalmışXalqCəbhəsihərəkatının

fəallarındanolmusunuz.ÖncəAzərbaycanXalqCəbhəsiPartiyasısədrininköməkçisi,sədr

müavini,19921993cüillərdəisəAzərbaycanRespublikasıPrezidentAparatınınDövlət

hüquqşöbəsininmüdirivəzifələrindəçalışmısınız.Elməolanhəvəsinizsayəsində2006cı

ildə  Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Fəlsəfə və SiyasiHüquqi Tədqiqatlar

İnstitutununnəzdindəkiDissertasiyaŞurasındadissertasiyamüdafiəedərəkfəlsəfəelmləri

namizədialimlikdərəcəsialmısınız.Sizinhüquq,dinvəfəlsəfəyəaidelmiməqalələriniz,

kitablarınız və “Azərbaycan türklərinin  dinifəlsəfi dünyagörüşü: fəlsəfi aspekt” adlı

monoqrafiyanızelmiictimaiyyəttərəfindənmaraqlaqarşılanmışdır.

HazırdaSizAzərbaycanBöyükQuruluşPartiyasınınsədrikimiölkəninictimaisiyasi

FAZİL
MUSTAFA
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həyatında yaxından iştirak edirsiniz. Buna görə də 20052010cu illərdə müstəqil

AzərbaycanınIIIçağırışMilliMəclisinindeputatıolmuş,2010cuildəisəIVçağırışMilli

Məclisinüzvüseçilmisiniz.BugünSizparlamentinİnsanhüquqlarıkomitəsininüzvü

kimiqanunyaradıcılığıişindəyaxındaniştirakedirsiniz.

Siz həm də Rusiya, İran, Türkiyə,Almaniya, Belçika, Rumıniya, Latviya, İordaniya,

Kolumbiya,MalayziyavəMaltailəparlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqruplarınınüzvü

sünüz.

HörmətliFazilmüəllim!

Sizi50illikyubileyinizmünasibətiləbirdahaürəkdəntəbrikedir,ömrünüzünbukamil

çağındaSizəuzunömür,cansağlığıarzulayır,uğurlardiləyirəm.

 

Hör   mət   lə, 
OQTAYƏSƏDOV

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Bakı şəhəri,  9 oktyabr  2015ci il
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ha  ri  bə  nin adı gə  lən ki  mi  ol  maz  
de  yir  lər. Sirr de  yil ki, on  lar bi  zi 
məc  bur edir  lər ki, Dağ  lıq Qa  ra  bağ
 da ikin  ci bir er  mə  ni döv  lə  ti ya  ran 
sın, Azər  bay  can onun müs  tə  qil  li  yi
 ni ta  nı  sın, on  dan son  ra iş  ğal al  tın 
da olan ra  yon  la  rın mə  sə  lə  si həll 
edil  sin. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti də, 
Azər  bay  can xal  qı da heç vaxt bu  na 
ra  zı ol  maz və ol  ma  ya  caq da. İl  ham 
Əli  ye  vin də  fə  lər  lə vur  ğu  la  dı  ğı ki 
mi, Azər  bay  can öz tor  paq  la  rı  nı 
azad edə  cək  nə  yin ba  ha  sı  na olur
 sa ol  sun.

-	YAP	ya		ran		dı		ğı	gün		dən	onun	sı	-
ra		la		rın		da		sı		nız,	mil		lət	və		ki		li	ki		mi	
par		la		ment		də	 qa		nun		la		rın	 qə		bu	-
lun		da	 fəal	 iş		ti		rak	 edir		si		niz,	 on	-
lar		la	 gö		zəl	 əsə		rin	 müəl		li		fi		si		niz,	
pe		da		qoq	 ki		mi	 gənc	 nəs		lin	 for	-
ma		laş		ma		sın		da	əmə		yi		niz	bö		yük	-
dür.	Bü		tün	bu	iş		lə		rin	öh		də		sin		dən	
ne		cə	gə		lir		si		niz?

 Çox gö  zəl sual  dır. Mən de  yər 
dim ki, bu, tex  no  lo  ji sual  dır. Ne  cə 
ki, ti  kin  ti  də, neft sə  na  ye  sin  də tex 
no  lo  gi  ya var, bi  zim fəaliy  yə  ti  miz 
də də tex  no  lo  gi  ya var. Nə  dir bu 
tex  no  lo  gi  ya? Baş  la  yaq bi  rin  ci ya  zı 
çı  lıq  dan. Ya  zı  çı  lıq elə  dir ki, həf  tə 
lər  lə, ay  lar  la, bə  zən il  lər  lə sə  nin 
bey  nin  də, ürə  yin  də, iç dün  yan  da o 
sü  jet ya  vaşya  vaş for  ma  la  şır, yə  ni 
ya  za  ca  ğın hər han  sı ro  man, po  vest 
bey  nin  də ye  ti  şir  ilk cüm  lə  sin  dən 
son cüm  lə  si  nə, hət  ta dialoq  la  ra qə 
dər ya  zı  lır; o vax  ta qə  dər ki, ar  tıq 
tex  ni  ki iş  lər la  zım olur. Tex  ni  ki iş 
isə odur ki, ka  ğı  zı, qə  lə  mi gö  tü  rür
 sən və ya ke  çir  sən kom  pü  te  rin ar 
xa  sı  na... Bu, onun tex  no  lo  gi  ya  sı 
dır.

Pe  da  qoq  luq  la isə mən bü  tün gü 
nü məş  ğul ol  mu  ram. Azər  bay  can 
Döv  lət Neft və Sə  na  ye Uni  ver  si  te 
tin  də Neft və qa  zın sax  lan  ma  sı və 
nəq  li ka  fed  ra  sı  nın mü  di  ri və  zi  fə 

sin  də ça  lı  şı  ram. Neft və qa  zın sax 
lan  ma  sı və nəql olun  ma  sı mə  nim 
ix  ti  sa  sım  dır. Adə  tən mü  ha  zi  rəm, 
ya da ka  fed  ra  da təş  ki  la  ti mə  sə  lə  lər 
olan  da uni  ver  si  te  tə ge  di  rəm. Ora 
da kö  mək  çi  lə  rim, müavi  nim var; 
la  zım olan  da əla  qə sax  la  yır, məs  lə
 hət  lər alır  lar.

Si  ya  si fəaliy  yə  tim  lə bağ  lı isə bi 
lir  si  niz ki, həf  tə  də 2 də  fə Mil  li Məc
 lis  də ic  las olur. Ko  mi  tə ic  las  la  rın  da 
da çox fəal iş  ti  rak edi  rəm. Qa  nun 
lar ko  mi  tə ic  las  la  rın  da ha  zır  la  nır; 
çı  xış edi  rəm, sö  zü  mü de  yi  rəm. Ple
 nar ic  las  da isə çox vaxt çı  xış et  mi 
rəm, çün  ki tək  ra  rı sev  mi  rəm.

-	De		dik		lə		ri		niz		dən	be		lə	ba		şa	düş	-
düm	ki,	 say		dı		ğım	pe		şə		lə		rin,	 sa	-
hə		lə		rin	 hər	 bi		ri		ni	 mü		kəm		məl	
bil		di		yi		niz	üçün	siz	bu	qə		dər	işin	
öh		də		sin		dən	se		və-se		və	gə		lir		si		niz.

 Bun  lar birbi  ri  nə ma  ne ol  mur, 
ək  si  nə ey  ni məq  səd uğ  run  da səy 

HƏMSÖHBƏT

“Ənböyük
arzum
Qarabağı
azad
görməkdir”

-	Hü		seyn		ba		la	 müəl		lim,	 bu	 il	 70	
ya		şı		nız	ta		mam	ol		du.	70	yaş	öm	-
rün	ən	müd		rik	 ça		ğı		dır.	Bu	ya		şa	
qə		dər	hə		yat		da	çox	şe		yə	nail	ol	-
mu		su		nuz.	Bu	gün	ən	bö		yük	ar	-
zu		nuz	nə		dir?

 Hə  yat hə  qi  qət  lə  ri in  sa  nı ar  zu 
lar  la ya  şa  ma  ğa va  dar edir  mə  nim 
də ar  zu  la  rım var: məişət ar  zu  la  rı, 
ədə  bi ar  zu  lar, si  ya  si ar  zu  lar... Am 
ma bir və  tən  daş, ya  zı  çı, si  ya  si xa 
dim, mil  lət və  ki  li ki  mi ən bö  yük 
ar  zum Qa  ra  ba  ğı  mı  zı azad gör  mək
 dir. Bu, po  pu  lizm də de  yil... mən 
ürək  dən gə  lən sö  zü  mü de  yi  rəm. 
Həm də he  sab edi  rəm ki, dün  ya  nın 

ha  ra  sın  da ya  şa  ma  sı  na bax  ma  ya 
raq, bü  tün azər  bay  can  lı  la  rın ar  zu 
su, ama  lı bu ol  ma  lı  dır.

Bu gün biz to  ya da ge  di  rik, de 
yibgü  lü  rük də, am  ma içi  miz  də 
ağır bir nis  gil var. Sa  də bir hə  qi  qə  ti 
söy  lə  yim. De  yir  lər ki, Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  nın fi  lan qə  dər tor  pa  ğı  nı 
iş  ğal edib. İna  nır  sı  nız  mı, mən bu 
sö  zü qə  bul edə bil  mi  rəm. Doğ  ru 
dan da, utanc  ve  ri  ci hiss  dir. Er  mə 
nis  tan nə döv  lət  dir axı? Heç ol  ma 
sa de  yil  mə  li  dir ki, xa  ri  ci qüv  və  lə 
rin ha  va  dar  lı  ğı, kö  mə  yi ilə Er  mə 
nis  tan bi  zim tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal 
edib.

Əl  bət  tə, mən sülh tə  rəf  da  rı  yam. 
Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz, elə  cə də 
par  la  men  ti  miz, ümu  miy  yət  lə, döv
 lət baş  çı  mı  zın ət  ra  fın  da bir  lə  şən 
bü  tün sağ  lam qüv  və  lər ça  lı  şır  lar 
ki, bu mü  na  qi  şə müm  kün qə  dər 
sülh yo  lu ilə həll edil  sin.

Mü  ha  ri  bə bə  şə  riy  yə  tə fə  la  kət 
gə  ti  rən bir ka  bus  dur. Am  ma in  di 
mü  na  qi  şə  nin həl  li yo  lu  nu üzə  ri  nə 
gö  tü  rən  lə  rin uc  ba  tın  dan sülh yo  lu 
da müş  kü  lə dü  şüb. Ta  ri  xən də bə  zi 
xalq  la  ra qar  şı əda  lət  siz  lik  lər olub 
və on  lar öz haq  la  rı  na qan  la  rı ba  ha
 sı  na ol  sa be  lə nail olub  lar.

Dün  ya  nın güc  lü döv  lət  lə  ri mü 

Hüseynbala	Mirələmov:

Mil  lət və  ki  li Hü  seyn  ba  la Mi  rə  lə  mov  la mü  sa  hi  bə
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ha  ri  bə  nin adı gə  lən ki  mi  ol  maz  
de  yir  lər. Sirr de  yil ki, on  lar bi  zi 
məc  bur edir  lər ki, Dağ  lıq Qa  ra  bağ
 da ikin  ci bir er  mə  ni döv  lə  ti ya  ran 
sın, Azər  bay  can onun müs  tə  qil  li  yi
 ni ta  nı  sın, on  dan son  ra iş  ğal al  tın 
da olan ra  yon  la  rın mə  sə  lə  si həll 
edil  sin. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti də, 
Azər  bay  can xal  qı da heç vaxt bu  na 
ra  zı ol  maz və ol  ma  ya  caq da. İl  ham 
Əli  ye  vin də  fə  lər  lə vur  ğu  la  dı  ğı ki 
mi, Azər  bay  can öz tor  paq  la  rı  nı 
azad edə  cək  nə  yin ba  ha  sı  na olur
 sa ol  sun.

-	YAP	ya		ran		dı		ğı	gün		dən	onun	sı	-
ra		la		rın		da		sı		nız,	mil		lət	və		ki		li	ki		mi	
par		la		ment		də	 qa		nun		la		rın	 qə		bu	-
lun		da	 fəal	 iş		ti		rak	 edir		si		niz,	 on	-
lar		la	 gö		zəl	 əsə		rin	 müəl		li		fi		si		niz,	
pe		da		qoq	 ki		mi	 gənc	 nəs		lin	 for	-
ma		laş		ma		sın		da	əmə		yi		niz	bö		yük	-
dür.	Bü		tün	bu	iş		lə		rin	öh		də		sin		dən	
ne		cə	gə		lir		si		niz?

 Çox gö  zəl sual  dır. Mən de  yər 
dim ki, bu, tex  no  lo  ji sual  dır. Ne  cə 
ki, ti  kin  ti  də, neft sə  na  ye  sin  də tex 
no  lo  gi  ya var, bi  zim fəaliy  yə  ti  miz 
də də tex  no  lo  gi  ya var. Nə  dir bu 
tex  no  lo  gi  ya? Baş  la  yaq bi  rin  ci ya  zı 
çı  lıq  dan. Ya  zı  çı  lıq elə  dir ki, həf  tə 
lər  lə, ay  lar  la, bə  zən il  lər  lə sə  nin 
bey  nin  də, ürə  yin  də, iç dün  yan  da o 
sü  jet ya  vaşya  vaş for  ma  la  şır, yə  ni 
ya  za  ca  ğın hər han  sı ro  man, po  vest 
bey  nin  də ye  ti  şir  ilk cüm  lə  sin  dən 
son cüm  lə  si  nə, hət  ta dialoq  la  ra qə 
dər ya  zı  lır; o vax  ta qə  dər ki, ar  tıq 
tex  ni  ki iş  lər la  zım olur. Tex  ni  ki iş 
isə odur ki, ka  ğı  zı, qə  lə  mi gö  tü  rür
 sən və ya ke  çir  sən kom  pü  te  rin ar 
xa  sı  na... Bu, onun tex  no  lo  gi  ya  sı 
dır.

Pe  da  qoq  luq  la isə mən bü  tün gü 
nü məş  ğul ol  mu  ram. Azər  bay  can 
Döv  lət Neft və Sə  na  ye Uni  ver  si  te 
tin  də Neft və qa  zın sax  lan  ma  sı və 
nəq  li ka  fed  ra  sı  nın mü  di  ri və  zi  fə 

sin  də ça  lı  şı  ram. Neft və qa  zın sax 
lan  ma  sı və nəql olun  ma  sı mə  nim 
ix  ti  sa  sım  dır. Adə  tən mü  ha  zi  rəm, 
ya da ka  fed  ra  da təş  ki  la  ti mə  sə  lə  lər 
olan  da uni  ver  si  te  tə ge  di  rəm. Ora 
da kö  mək  çi  lə  rim, müavi  nim var; 
la  zım olan  da əla  qə sax  la  yır, məs  lə
 hət  lər alır  lar.

Si  ya  si fəaliy  yə  tim  lə bağ  lı isə bi 
lir  si  niz ki, həf  tə  də 2 də  fə Mil  li Məc
 lis  də ic  las olur. Ko  mi  tə ic  las  la  rın  da 
da çox fəal iş  ti  rak edi  rəm. Qa  nun 
lar ko  mi  tə ic  las  la  rın  da ha  zır  la  nır; 
çı  xış edi  rəm, sö  zü  mü de  yi  rəm. Ple
 nar ic  las  da isə çox vaxt çı  xış et  mi 
rəm, çün  ki tək  ra  rı sev  mi  rəm.

-	De		dik		lə		ri		niz		dən	be		lə	ba		şa	düş	-
düm	ki,	 say		dı		ğım	pe		şə		lə		rin,	 sa	-
hə		lə		rin	 hər	 bi		ri		ni	 mü		kəm		məl	
bil		di		yi		niz	üçün	siz	bu	qə		dər	işin	
öh		də		sin		dən	se		və-se		və	gə		lir		si		niz.

 Bun  lar birbi  ri  nə ma  ne ol  mur, 
ək  si  nə ey  ni məq  səd uğ  run  da səy 

HƏMSÖHBƏT

“Ənböyük
arzum
Qarabağı
azad
görməkdir”

-	Hü		seyn		ba		la	 müəl		lim,	 bu	 il	 70	
ya		şı		nız	ta		mam	ol		du.	70	yaş	öm	-
rün	ən	müd		rik	 ça		ğı		dır.	Bu	ya		şa	
qə		dər	hə		yat		da	çox	şe		yə	nail	ol	-
mu		su		nuz.	Bu	gün	ən	bö		yük	ar	-
zu		nuz	nə		dir?

 Hə  yat hə  qi  qət  lə  ri in  sa  nı ar  zu 
lar  la ya  şa  ma  ğa va  dar edir  mə  nim 
də ar  zu  la  rım var: məişət ar  zu  la  rı, 
ədə  bi ar  zu  lar, si  ya  si ar  zu  lar... Am 
ma bir və  tən  daş, ya  zı  çı, si  ya  si xa 
dim, mil  lət və  ki  li ki  mi ən bö  yük 
ar  zum Qa  ra  ba  ğı  mı  zı azad gör  mək
 dir. Bu, po  pu  lizm də de  yil... mən 
ürək  dən gə  lən sö  zü  mü de  yi  rəm. 
Həm də he  sab edi  rəm ki, dün  ya  nın 

ha  ra  sın  da ya  şa  ma  sı  na bax  ma  ya 
raq, bü  tün azər  bay  can  lı  la  rın ar  zu 
su, ama  lı bu ol  ma  lı  dır.

Bu gün biz to  ya da ge  di  rik, de 
yibgü  lü  rük də, am  ma içi  miz  də 
ağır bir nis  gil var. Sa  də bir hə  qi  qə  ti 
söy  lə  yim. De  yir  lər ki, Er  mə  nis  tan 
Azər  bay  ca  nın fi  lan qə  dər tor  pa  ğı  nı 
iş  ğal edib. İna  nır  sı  nız  mı, mən bu 
sö  zü qə  bul edə bil  mi  rəm. Doğ  ru 
dan da, utanc  ve  ri  ci hiss  dir. Er  mə 
nis  tan nə döv  lət  dir axı? Heç ol  ma 
sa de  yil  mə  li  dir ki, xa  ri  ci qüv  və  lə 
rin ha  va  dar  lı  ğı, kö  mə  yi ilə Er  mə 
nis  tan bi  zim tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal 
edib.

Əl  bət  tə, mən sülh tə  rəf  da  rı  yam. 
Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz, elə  cə də 
par  la  men  ti  miz, ümu  miy  yət  lə, döv
 lət baş  çı  mı  zın ət  ra  fın  da bir  lə  şən 
bü  tün sağ  lam qüv  və  lər ça  lı  şır  lar 
ki, bu mü  na  qi  şə müm  kün qə  dər 
sülh yo  lu ilə həll edil  sin.

Mü  ha  ri  bə bə  şə  riy  yə  tə fə  la  kət 
gə  ti  rən bir ka  bus  dur. Am  ma in  di 
mü  na  qi  şə  nin həl  li yo  lu  nu üzə  ri  nə 
gö  tü  rən  lə  rin uc  ba  tın  dan sülh yo  lu 
da müş  kü  lə dü  şüb. Ta  ri  xən də bə  zi 
xalq  la  ra qar  şı əda  lət  siz  lik  lər olub 
və on  lar öz haq  la  rı  na qan  la  rı ba  ha
 sı  na ol  sa be  lə nail olub  lar.

Dün  ya  nın güc  lü döv  lət  lə  ri mü 

Hüseynbala	Mirələmov:

Mil  lət və  ki  li Hü  seyn  ba  la Mi  rə  lə  mov  la mü  sa  hi  bə
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lə  ri  mi bir  ləş  di  rir. San  ki bi  ri o bi  ri 
nə, yə  ni si  ya  si fəaliy  yə  tim pe  da  qo  ji 
fəaliy  yə  ti  mə güc ve  rir, on  la  rın hər 
iki  si isə ədə  bi ya  ra  dı  cı  lı  ğı  ma sti 
mul ve  rir.

Ümu  miy  yət  lə, mən han  sı iş  lə 
məş  ğul olu  ram  sa, ora  da sev  gi var. 
Hey  dər Əli  ye  vin şəx  siy  yə  ti  nə, si 
ya  sə  ti  nə olan ina  mı  ma, onun hə  yat 
ta  rix  çə  si  ni, mü  ba  riz  li  yi  ni, müd  rik 
döv  lət xa  di  mi ob  ra  zı  nı bir nü  mu  nə 
ki  mi sev  di  yi  mə və bil  di  yi  mə gö  rə 
YAP ya  ra  nan ki  mi onun sı  ra  la  rı  na 
qo  şul  dum və fəxr  lə de  yə bi  lə  rəm 
ki, onun təş  ki  lat  lan  ma  sın  da iş  ti  rak 
et  mi  şəm. Xə  tai ra  yo  nun  da YAPın 
ilk tə  sis konf  ran  sı  nı ke  çir  mi  şik. İn 
di də çox se  vi  ni  rəm ki, o təş  ki  la  ta 
Xə  tai ra  yo  nun  da mən rəh  bər  lik 
edi  rəm. Se  vəse  və də o işi apa  rı 
ram.

Par  ti  ya da mə  nə bö  yük eti  mad 
gös  tə  rib. 3 ça  ğı  rış  dır ki, Azər  bay 
can par  la  men  ti  nə 33 say  lı Xə  tai bi 
rin  ci seç  ki dairə  sin  dən de  pu  tat  lı  ğa 
na  mi  zəd  li  yi  mi irə  li sü  rüb. Ça  lış  dı 

ğım sa  hə  lər  də gör  dü  yüm iş  lə  rin 
öh  də  sin  dən se  vəse  və gə  li  rəm.

Əl  bət  tə, mən özü  mü bö  yük ya 
zı  çı say  mı  ram. İs  tər bə  dii, is  tər 
pub  li  sis  tik ki  tab  la  rım xa  ri  ci dil  lə  rə 
tər  cü  mə olun  sa da, özü  mü hə  vəs 
kar bir ya  zı  çı he  sab edi  rəm.

Ya  zı  çı gə  rək si  ya  sə  ti də, mə  də 
niy  yə  ti də, in  cə  sə  nə  ti də bil  sin. 
Mən əsər  lə  rim  də qa  dın  la  ra dö  nə
dö  nə mü  ra  ciət edi  rəm. Çün  ki qa 
dın  la  ra qar  şı çox səhv  lər olu  r, on 
la  ra qar  şı bir çox əda  lət  siz  lik, haq 
sız  lıq, ko  bud  luq fakt  la  rı möv  cud 
dur. Fik  rim  cə, hə  yat  da pis qa  dın 
ola bil  məz. O qa  dı  nı pis edən in 
san  lar, ta  le  lə  ri  nə bi  ga  nə ki  şi  lər var. 
Axı qa  dın, ana ne  cə pis ola bi  lər? 
Ya  ra  nış  dan hə  lim, xoş  xa  siy  yət, gö 
zəl olan qa  dı  nı düş  dü  yü şə  rait, ki  şi 
la  qeyd  li  yi, ko  bud  lu  ğu ci  na  yət  kar 
da ol  ma  ğa va  dar edir. Hə  mi  şə de 
yi  rəm ki, mə  nim ko  dek  sim  də qa  dı
 nı həbs et  mək məf  hu  mu yox  dur. 
Mən bu  nun  la ba  rış  mı  ram. Qa  dın 
la  rı həbs et  mək bü  tün ül  vi duy  ğu 

la  rı, sev  gi  ni, mə  həb  bə  ti, bə  şə  ri ar 
zu  la  rı həbs et  mək  dir. Ən bö  yük 
səhv edən qa  dı  nı be  lə ba  ğış  la  maq 
la  zım  dır. Qa  dın  lar zə  rif məx  luq 
lar  dır, biz on  la  rı qo  ru  ma  lı  yıq.

-	Ha		mı	 si		zi	 ya		zı		çı-pub		li		sist	 ki		mi	
yax		şı	 ta		nı		yır,	 əsər		lə		ri		ni		zi	 se		və-
se		və	oxu		yur.	Bu	gün	Azər		bay		ca-
	nın	 teatr	 səh		nə		sin		də	 çox		say		lı	
ta		ma		şa		la		rı		nız	qo		yu		lub.	Bəs	tex	-
ni		ki	 elm		lər		dən	 si		zi	 ədə		biy		ya		ta	
gə		ti		rən	 nə	 ol		du?	 Ədə		biy		ya		ta	
olan	 bu	 ma		raq	 ha		ra		dan	 qay	-
naq		lan		dı?

 Or  ta mək  tə  bi gü  müş me  dal  la 
bi  tir  mi  şəm. Ədə  biy  ya  tı da, ri  ya  ziy
 ya  tı da çox gö  zəl bi  lir  dim. Dos  tum, 
həm  ka  rım Ha  di Rə  cəb  li ilə bir si 
nif  də oxu  yur  duq. O, de  dik  lə  ri  mə 
şa  hid  dir. Mən fi  lo  loq ol  maq is  tə 
yir  dim. Çün  ki lap ki  çik yaş  la  rım 
dan sö  zün seh  ri  nə düş  müş  düm. 
De  səm, bəl  kə də inan  ma  ya  caq  sı 
nız, mən or  ta mək  tə  bin 911ci si 
nif  lə  rin  də oxu  yan  da dərs  lə  ri  mi 

aka  de  mi  ya  nın nəş  ri olan 3 cild  lik 
“Azər  bay  can ədə  biy  ya  tı ta  ri  xi” ki 
tab  la  rı  nı oxu  ya  raq ha  zır  la  yır  dım. 
Adə  tən, o ki  tab  lar  dan as  pi  rant  lar, 
elm  lər na  mi  zəd  lə  ri, elm  lər dok  tor 
la  rı is  ti  fa  də edir  lər.

Bir də  fə ri  ya  ziy  yat müəl  li  mi  miz 
(9cu və ya 10cu si  nif  də idim) 
mən  dən so  ruş  du ki, “nə üçün öz 
dərs  lə  rin  lə məş  ğul ol  mur  san?” De 
dim ki, “ney  lə  mi  şəm?” De  mə  li, 
müəl  lim mək  tə  bin ki  tab  xa  na  sı  na 
ge  dib ri  ya  ziy  ya  tın təd  ri  si  nə dair 
jur  na  lın özü  nün mi  sal və mə  sə  lə  lə
 ri dərc olu  nan sa  yı  nı is  tə  yib. Mən 
isə ki  tab  xa  na  da olan bü  tün jur  nal 
la  rı alıb evə apar  mış  dım. Tap şı rıq
la rı  birbir həll edir  dim...

Ri  ya  ziy  yat müəl  li  mi  miz tə  biət  cə 
sərt ol  sa da, çox ob  yek  tiv in  san idi. 
Mə  sə  lən, də  fə  lər  lə olub ki, müəl 
lim löv  hə  də mi  sal həll edən  də mən 
əli  mi qal  dı  rıb de  yir  dim ki, olar bu 
mi  sa  lı ye  ni  dən həll edim? Mə  nim 
mi  sa  lı baş  qa üsul  la həll et  mə  yi  mə 
qə  tiy  yən da  rıl  maz  dı. De  yir  di, 
uşaq  lar, ba  xın, Hü  seyn  ba  la mi  sa  lı 
ra  sional üsul  la, yə  ni da  ha fay  da  lı, 
da  ha konk  ret üsul  la həll et  di. O 
müəl  lim  də be  lə bir ürək var idi.

Bəs ni  yə mən fi  lo  loq ol  ma  dım? 
Fi  zi  ka müəl  li  mə  miz var idi  Xa  li  də 
müəl  li  mə.  O, bi  lir  di ki, mən fi  lo  loq 

ola  ca  ğam, ona gö  rə də mə  ni bu ar 
zu  dan çə  kin  dir  mə  yə ça  lı  şır  dı. O qə 
dər de  di, de  di... axır mə  ni fik  rim 
dən da  şın  dır  dı. Azər  bay  can Po  li 
tex  nik İns  ti  tu  tu  na da  xil ol  dum.

O za  man me  dal alan  lar qə  bul 
qay  da  sı  na gö  rə iki im  ta  han ve  rir 
di  lər. Əgər iki 5  ya  zı  lı 5, şi  fa  hi 5 
ol  sa idi, de  mək, qə  bul olu  nur  dun. 
Poçt ida  rə  si  nə gəl  dim, ra  yo  na  evə 
zəng et  dim. Mən  də olan ris  kə, ina
 ma ba  xın ki, hə  lə im  ta  han ver  mə 
mi  şəm, ana  ma, ba  cı  la  rı  ma xə  bər 
ver  dim ki, ar  tıq qə  bul ol  mu  şam, 

sa  bah ax  şam evə gə  li  rəm. Sə  hər 
get  dim ri  ya  ziy  yat im  ta  ha  nı  na. Me 
dal  çı  lar  dan ay  rı  ca otaq  da im  ta  han 
gö  tü  rür  dü  lər. Bü  tün 4 di  var löv  hə 
idi. Hər löv  hə  də də bir me  dal  çı im 
ta  han ve  rir  di. Bi  le  ti çək  dim, de  di 
lər, get ha  zır  laş. De  dim ha  zı  ram. 
İn  di  ki ki  mi ya  dım  da  dır, ina  nın 5 
də  qi  qə keç  mə  di ki, sual  la  rın dör 
dü  nün də ca  va  bı  nı löv  hə  yə yaz 
dım. Gö  rün mən bu fən  ni ne  cə bi 
lir  dim. Ədə  biy  ya  tı da, ri  ya  ziy  ya  tı 
da, ob  raz  lı şə  kil  də de  yim ki, bir 
var se  və  sən, bir var eh  ti  ras  la se  və 
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lə  ri  mi bir  ləş  di  rir. San  ki bi  ri o bi  ri 
nə, yə  ni si  ya  si fəaliy  yə  tim pe  da  qo  ji 
fəaliy  yə  ti  mə güc ve  rir, on  la  rın hər 
iki  si isə ədə  bi ya  ra  dı  cı  lı  ğı  ma sti 
mul ve  rir.

Ümu  miy  yət  lə, mən han  sı iş  lə 
məş  ğul olu  ram  sa, ora  da sev  gi var. 
Hey  dər Əli  ye  vin şəx  siy  yə  ti  nə, si 
ya  sə  ti  nə olan ina  mı  ma, onun hə  yat 
ta  rix  çə  si  ni, mü  ba  riz  li  yi  ni, müd  rik 
döv  lət xa  di  mi ob  ra  zı  nı bir nü  mu  nə 
ki  mi sev  di  yi  mə və bil  di  yi  mə gö  rə 
YAP ya  ra  nan ki  mi onun sı  ra  la  rı  na 
qo  şul  dum və fəxr  lə de  yə bi  lə  rəm 
ki, onun təş  ki  lat  lan  ma  sın  da iş  ti  rak 
et  mi  şəm. Xə  tai ra  yo  nun  da YAPın 
ilk tə  sis konf  ran  sı  nı ke  çir  mi  şik. İn 
di də çox se  vi  ni  rəm ki, o təş  ki  la  ta 
Xə  tai ra  yo  nun  da mən rəh  bər  lik 
edi  rəm. Se  vəse  və də o işi apa  rı 
ram.

Par  ti  ya da mə  nə bö  yük eti  mad 
gös  tə  rib. 3 ça  ğı  rış  dır ki, Azər  bay 
can par  la  men  ti  nə 33 say  lı Xə  tai bi 
rin  ci seç  ki dairə  sin  dən de  pu  tat  lı  ğa 
na  mi  zəd  li  yi  mi irə  li sü  rüb. Ça  lış  dı 

ğım sa  hə  lər  də gör  dü  yüm iş  lə  rin 
öh  də  sin  dən se  vəse  və gə  li  rəm.

Əl  bət  tə, mən özü  mü bö  yük ya 
zı  çı say  mı  ram. İs  tər bə  dii, is  tər 
pub  li  sis  tik ki  tab  la  rım xa  ri  ci dil  lə  rə 
tər  cü  mə olun  sa da, özü  mü hə  vəs 
kar bir ya  zı  çı he  sab edi  rəm.

Ya  zı  çı gə  rək si  ya  sə  ti də, mə  də 
niy  yə  ti də, in  cə  sə  nə  ti də bil  sin. 
Mən əsər  lə  rim  də qa  dın  la  ra dö  nə
dö  nə mü  ra  ciət edi  rəm. Çün  ki qa 
dın  la  ra qar  şı çox səhv  lər olu  r, on 
la  ra qar  şı bir çox əda  lət  siz  lik, haq 
sız  lıq, ko  bud  luq fakt  la  rı möv  cud 
dur. Fik  rim  cə, hə  yat  da pis qa  dın 
ola bil  məz. O qa  dı  nı pis edən in 
san  lar, ta  le  lə  ri  nə bi  ga  nə ki  şi  lər var. 
Axı qa  dın, ana ne  cə pis ola bi  lər? 
Ya  ra  nış  dan hə  lim, xoş  xa  siy  yət, gö 
zəl olan qa  dı  nı düş  dü  yü şə  rait, ki  şi 
la  qeyd  li  yi, ko  bud  lu  ğu ci  na  yət  kar 
da ol  ma  ğa va  dar edir. Hə  mi  şə de 
yi  rəm ki, mə  nim ko  dek  sim  də qa  dı
 nı həbs et  mək məf  hu  mu yox  dur. 
Mən bu  nun  la ba  rış  mı  ram. Qa  dın 
la  rı həbs et  mək bü  tün ül  vi duy  ğu 

la  rı, sev  gi  ni, mə  həb  bə  ti, bə  şə  ri ar 
zu  la  rı həbs et  mək  dir. Ən bö  yük 
səhv edən qa  dı  nı be  lə ba  ğış  la  maq 
la  zım  dır. Qa  dın  lar zə  rif məx  luq 
lar  dır, biz on  la  rı qo  ru  ma  lı  yıq.

-	Ha		mı	 si		zi	 ya		zı		çı-pub		li		sist	 ki		mi	
yax		şı	 ta		nı		yır,	 əsər		lə		ri		ni		zi	 se		və-
se		və	oxu		yur.	Bu	gün	Azər		bay		ca-
	nın	 teatr	 səh		nə		sin		də	 çox		say		lı	
ta		ma		şa		la		rı		nız	qo		yu		lub.	Bəs	tex	-
ni		ki	 elm		lər		dən	 si		zi	 ədə		biy		ya		ta	
gə		ti		rən	 nə	 ol		du?	 Ədə		biy		ya		ta	
olan	 bu	 ma		raq	 ha		ra		dan	 qay	-
naq		lan		dı?

 Or  ta mək  tə  bi gü  müş me  dal  la 
bi  tir  mi  şəm. Ədə  biy  ya  tı da, ri  ya  ziy
 ya  tı da çox gö  zəl bi  lir  dim. Dos  tum, 
həm  ka  rım Ha  di Rə  cəb  li ilə bir si 
nif  də oxu  yur  duq. O, de  dik  lə  ri  mə 
şa  hid  dir. Mən fi  lo  loq ol  maq is  tə 
yir  dim. Çün  ki lap ki  çik yaş  la  rım 
dan sö  zün seh  ri  nə düş  müş  düm. 
De  səm, bəl  kə də inan  ma  ya  caq  sı 
nız, mən or  ta mək  tə  bin 911ci si 
nif  lə  rin  də oxu  yan  da dərs  lə  ri  mi 

aka  de  mi  ya  nın nəş  ri olan 3 cild  lik 
“Azər  bay  can ədə  biy  ya  tı ta  ri  xi” ki 
tab  la  rı  nı oxu  ya  raq ha  zır  la  yır  dım. 
Adə  tən, o ki  tab  lar  dan as  pi  rant  lar, 
elm  lər na  mi  zəd  lə  ri, elm  lər dok  tor 
la  rı is  ti  fa  də edir  lər.

Bir də  fə ri  ya  ziy  yat müəl  li  mi  miz 
(9cu və ya 10cu si  nif  də idim) 
mən  dən so  ruş  du ki, “nə üçün öz 
dərs  lə  rin  lə məş  ğul ol  mur  san?” De 
dim ki, “ney  lə  mi  şəm?” De  mə  li, 
müəl  lim mək  tə  bin ki  tab  xa  na  sı  na 
ge  dib ri  ya  ziy  ya  tın təd  ri  si  nə dair 
jur  na  lın özü  nün mi  sal və mə  sə  lə  lə
 ri dərc olu  nan sa  yı  nı is  tə  yib. Mən 
isə ki  tab  xa  na  da olan bü  tün jur  nal 
la  rı alıb evə apar  mış  dım. Tap şı rıq
la rı  birbir həll edir  dim...

Ri  ya  ziy  yat müəl  li  mi  miz tə  biət  cə 
sərt ol  sa da, çox ob  yek  tiv in  san idi. 
Mə  sə  lən, də  fə  lər  lə olub ki, müəl 
lim löv  hə  də mi  sal həll edən  də mən 
əli  mi qal  dı  rıb de  yir  dim ki, olar bu 
mi  sa  lı ye  ni  dən həll edim? Mə  nim 
mi  sa  lı baş  qa üsul  la həll et  mə  yi  mə 
qə  tiy  yən da  rıl  maz  dı. De  yir  di, 
uşaq  lar, ba  xın, Hü  seyn  ba  la mi  sa  lı 
ra  sional üsul  la, yə  ni da  ha fay  da  lı, 
da  ha konk  ret üsul  la həll et  di. O 
müəl  lim  də be  lə bir ürək var idi.

Bəs ni  yə mən fi  lo  loq ol  ma  dım? 
Fi  zi  ka müəl  li  mə  miz var idi  Xa  li  də 
müəl  li  mə.  O, bi  lir  di ki, mən fi  lo  loq 

ola  ca  ğam, ona gö  rə də mə  ni bu ar 
zu  dan çə  kin  dir  mə  yə ça  lı  şır  dı. O qə 
dər de  di, de  di... axır mə  ni fik  rim 
dən da  şın  dır  dı. Azər  bay  can Po  li 
tex  nik İns  ti  tu  tu  na da  xil ol  dum.

O za  man me  dal alan  lar qə  bul 
qay  da  sı  na gö  rə iki im  ta  han ve  rir 
di  lər. Əgər iki 5  ya  zı  lı 5, şi  fa  hi 5 
ol  sa idi, de  mək, qə  bul olu  nur  dun. 
Poçt ida  rə  si  nə gəl  dim, ra  yo  na  evə 
zəng et  dim. Mən  də olan ris  kə, ina
 ma ba  xın ki, hə  lə im  ta  han ver  mə 
mi  şəm, ana  ma, ba  cı  la  rı  ma xə  bər 
ver  dim ki, ar  tıq qə  bul ol  mu  şam, 

sa  bah ax  şam evə gə  li  rəm. Sə  hər 
get  dim ri  ya  ziy  yat im  ta  ha  nı  na. Me 
dal  çı  lar  dan ay  rı  ca otaq  da im  ta  han 
gö  tü  rür  dü  lər. Bü  tün 4 di  var löv  hə 
idi. Hər löv  hə  də də bir me  dal  çı im 
ta  han ve  rir  di. Bi  le  ti çək  dim, de  di 
lər, get ha  zır  laş. De  dim ha  zı  ram. 
İn  di  ki ki  mi ya  dım  da  dır, ina  nın 5 
də  qi  qə keç  mə  di ki, sual  la  rın dör 
dü  nün də ca  va  bı  nı löv  hə  yə yaz 
dım. Gö  rün mən bu fən  ni ne  cə bi 
lir  dim. Ədə  biy  ya  tı da, ri  ya  ziy  ya  tı 
da, ob  raz  lı şə  kil  də de  yim ki, bir 
var se  və  sən, bir var eh  ti  ras  la se  və 
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maq, çox də  ri  nə get  mək olar. Ana 
mı  zı, ailə  mi  zi se  vən qə  dər tor  pa  ğı
 mı  zı, eli  mi  zi, oba  mı  zı sev  mə  li  yik. 
Mə  nim fik  rim  cə, və  tən sev  gi  si ki 
mə  sə xoş gəl  mək xa  ti  ri  nə ol  ma  ma
 lı  dır. O, gə  rək in  sa  nın qa  nın  da, ca 
nın  da ol  sun. Və  tən sev  gi  si gün  də 
lik hə  yat ama  lı  na, ya  şam tər  zi  nə 
çev  ril  mə  li  dir. 

-	Hü		seyn		ba		la	 müəl		lim,	 siz	 ailə	
hə		ya		tı		nı		zı	 ne		cə	 qur		du		nuz?	
Xa		nı		mı		nı		zı	 ne		cə	
seç		di		niz?

 Mən onu 
gö  rən  də ilk 
ba  xış  dan sev 
mi  şəm. Ev  də 
də anam  dan tə 
kid  lə xa  hiş et  dim 
ki, o qı  zı mə  nə al 
sın  lar. Mən ailəm 
dən çox ra  zı  yam. 
Bir  lik  də gö  zəl 
öv  lad  lar tər  bi  yə 
et  mi  şik. Xa  nı  mım 
mə  nim kap  riz  lə  ri 
mə hə  mi  şə dö  züb. 
Ar  tıq 43 il  dir ki, ev 
li  yik. İn  şal  lah 7 il  dən 
son  ra ailə qur  ma  ğı 
mı  zın 50 ili ta  mam 
ola  caq.

-	Hə		yat	 təc		rü		bə		ni		zə	
əsas		la		na		raq	 ca		van	-
la		ra	nə	ki		mi	töv		si		yə	-
lə		ri		niz	var?

 Bi  rin  ci, töv  si  yəm 
qız  la  rı  mı  za  dır: öz qə 
dirqiy  mət  lə  ri  ni bil  sin 
lər. Öz  lə  ri  ni elə apar  sın
 lar, elə dav  ran  sın  lar ki, 
oğ  lan  lar on  la  ra əş  ya ki  mi, əy  lən  cə 
mən  bə  yi ki  mi bax  ma  sın  lar.

Mən hə  mi  şə de  yi  rəm ki, qız  lar, 
qa  dın  lar əl  çat  maz bir var  lıq  dır. Ro 
man  la  rım  dan bi  ri də “40cı otaq” 
adı ilə nəşr olu  nub. Bu əsər  də be  lə 
bir epi  zod var ki, qa  dı  nın için  də 40 
otaq möv  cud  dur. O 40cı otaq sir  li 
otaq  dır. Qa  dın hə  ya  tın  da ki  mi  sə 

çox se  vir və 39 qa  pı  nın aça  rı  nı ona 
ve  rir. Am  ma 40cı ota  ğa heç kə  si 
bu  rax  mır. Qa  dı  nın sir  ri, fət  ho  lun 
maz  lı  ğı, əl  çat  maz  lı  ğı, fü  sun  kar  lı  ğı 
40cı otaq  da  dır. Bi  zim qız  la  rı  mız 
ça  lış  ma  lı  dır ki, o 40cı ota  ğın aça  rı
 nı heç ki  mə ver  mə  sin  lər.

Oğ  lan  lar isə ba  şa düş  mə  li  dir  lər 
ki, əgər biz mil  li dər  ket  mə  dən da 
nı  şı  rıq  sa, on  la  rın qız  la  ra, qa  dın  la  ra 

qar  şı hər bir hə  rə  kə  ti, dav  ra  nı  şı öl 
çü  lübi  çi  li ol  ma  lı  dır. Qız  la  rı  mız 
gə  lə  cək ana  lar  dır, mil  lə  ti  mi  zin gə 
lə  cə  yi on  lar  dan ası  lı  dır. İgid  lə  ri, 
qəh  rə  man  la  rı, da  hi  lə  ri də ye  ti  rən 
ana  lar  dır. Gənc  lə  ri  mi  zin sev  gi, 
mə  həb  bət hiss  lə  ri mə  nə  vi də  yər  lər 
çər  çi  və  sin  dən kə  na  ra çıx  ma  ma  lı 
dır. Qoy, on  lar Ulu Tan  rı  nın ver  di

 yi ömür pa  yın  dan, gənc  lik für  sə 
tin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  sin  lər.

Mə  nim ədə  biy  yat  da  kı “da  vam”, 
“mü  ha  ri  bəm” odur ki, müasir in 
san  la  rın mə  nə  viy  ya  tın  da az da ol 
sa müs  bət rol oy  na  yım. Gənc  lə  ri 
miz sağ  lam ol  sun  lar, qız  la  rı  mız 
yad tə  sir  lə  rin mə  nə  vi ey  bə  cər  lik  lə 
ri  nin iş  ğa  lı  na mə  ruz qal  ma  sın  lar. 
Qərb dün  ya  sı  na me  yil  li  lik, av  ro  pa
 sa  ya  ğı dü  şün  cə get  dik  cə if  rat də  rə
 cə  yə çat  ma  sın... Biz əgər bu gün 

xa  ric  dən gə  lən 
yad, ya  ban  çı 
tə  sir  lə  rə cid  di
cəhd  lə mü  qa  vi 

mət gös  tər  mə  sək, xal  qı  mız gə  lə 
cək  də ən ağır it  ki  lər  lə  mə  nə  vi 
uçu  rum  la üz  lə  şə bi  lər. Mə  nə  viy  yat 
qur  ta  ran yer  də isə hər nə fə  la  kət 
de  sən baş ve  rər. Bu gün mil  li də 
yər  lə  ri  mi  zin qo  run  ma  sı cə  miy  yə  ti 
miz üçün ha  va, su ki  mi va  cib  dir. 
Odur ki, mə  nə  viy  ya  tı  mız uğ  run  da 
mü  ba  ri  zə apar  ma  lı  yıq.

HƏMSÖHBƏT

sən. Mən bu fən  lə  rin hər iki  si  ni 
eh  ti  ras  la se  vir  dim.

3cü si  nif  dən ya  zı  la  rım, mə  qa  lə 
lə  rim o vax  tkı “Azər  bay  can pione 
ri” qə  ze  tin  də dərc olu  nur  du. Ar  tıq 
7ci si  nif  də he  ka  yə  lə  rim çap edi  lir 
di. Ədə  biy  ya  ta gə  li  şi  mə hə  yət hə 
qi  qət  lə  rin  dən tə  sir  lə  nib yaz  dı  ğım 
və 1961ci il no  yab  rın 7də “Le  nin 
çi” qə  ze  tin  də çap olu  nan “Bir ti  kə 
çö  rək” ad  lı he  ka  yəm tə  kan ol  du.

Bir epi  zod da de  yim. Po  li  tex  nik 
İns  ti  tu  tu  na qə  bul olun  muş  dum. 

Sent  yab  rın or  ta  la  rın  da get  dim 
“Azər  bay  can pione  ri” qə  ze  ti  nin re 
dak  si  ya  sı  na. Baş re  dak  tor Əm  rah 
müəl  lim mə  ni qar  şı  la  dı, de  di ki, 
bu  ra  da iş  lə  mək is  tə  yir  sən? De  dim 
axı mən gün  düz şö  bə  si  nə qə  bul ol 
mu  şam. Elə ora  da  ca əri  zə  mi al  dı, 
ədə  bi iş  çi ki  mi mə  ni re  dak  si  ya  da 
işə qə  bul et  di. De  mə  li, 5 il  ins  ti  tu
 tu qur  ta  ra  na ki  mi qə  ze  tin Ədə  biy 
yat şö  bə  si  nə rəh  bər  lik et  dim. Hət  ta 
mən çox vaxt qə  ze  tin ma  ke  ti  ni də 
ha  zır  la  yır  dım, mə  sul ka  ti  bin işi  ni 

də gö  rür  düm, qə  ze  tin sə  hi  fə  lə  rin 
də ri  ya  ziy  yat, ədə  biy  yat olim  piada
 la  rı ke  çi  rir  dim.

Uzun il  lər rəh  bər və  zi  fə  lər  də iş 
lə  mi  şəm, am  ma və  zi  fə mə  ni də  yi  şə 
bil  mə  di, ək  si  nə da  xi  lim  də in  sa  ni 
hiss  lər da  ha da qüv  vət  lən  di, çün  ki 
hə  mi  şə və  zi  fə  yə in  san  la  ra xid  mət 
et  mək va  si  tə  si ki  mi bax  mı  şam. 
Ona gö  rə də ha  ra  da iş  lə  mi  şəm  sə, 
ora  dan hör  mət  lə get  mi  şəm. Hə  yat
 da nə  yə nail ol  mu  şam  sa, bu, ilk 
növ  bə  də əqi  də  mə sə  da  qə  tim  lə 
bağ  lı  dır… Hə  yat da  vam edir, zövq
 lər də  yi  şir, am  ma əqi  də, məs  lək 
də  yi  şil  məz qa  lır.

-	İc		ti		mai-si		ya		si	xa		dim	ki		mi	fəaliy-
	yə		ti		niz	 ge		niş	 işıq		lan		dı		rı		lır.	 Am	-
ma	nə		dən		sə	özəl	hə		ya		tı		nız	haq-
	qın		da	 çox	 az	 da		nı		şır		sı		nız.	 Bu	
ba		rə		də	 bil		mək	 də	 çox	 ma		raq		lı	
olar		dı.

 4 öv  la  dım var: 3 oğ  lan, 1 qız. 
Öv  lad  la  rım  dan iki  si hü  quq  şü  nas, 
bi  ri dip  lo  mat, qı  zım isə hə  kim  dir; 
dör  dü də iş  lə  yir. 8 nə  vəm var. Nə 
və  lə  ri  mi həd  din  dən ar  tıq çox se  vi 
rəm.

İn  san ka  sıb da ola bi  lər, var  lı da. 
Mə  nim on  lar  la sö  zümsöh  bə  tim, 
nə  si  hə  tim o olub ki, nə edir  si  niz 
edin, vic  da  nı  nız de  yən ki  mi edin. 
İs  tə  yi  rəm ki, nə  və  lə  rim bö  yük və 
tən  daş ol  sun  lar. Mə  nim alə  mim  də 
bö  yük və  tən  daş odur ki, in  san özü
 nü sev  mə  li, özü  nə hör  mət et  mə  li 
dir. Bir in  san ki, özü  nü sev  mə  di, 
hör  mət et  mə  di, o, nə baş  qa  sı  na hör
 mət edə bi  lər, nə döv  lə  ti  ni, nə də 
xal  qı  nı se  və bi  lər. İn  san bi  rin  ci özü
 nü dərk et  mə  li  dir. Bo  yaba  şa çat  dı 
ğı tor  pa  ğı, və  tə  nini sev  mə  li  dir.

Ba  şı  mı  za gə  lən bə  la  la  rın ço  xu  na 
və  tə  nə öv  lad sev  gi  si  nin qıt  lı  ğı sə 
bəb olub. Çox  la  rı  mız və  tə  ni əsl 
və  tən  daş ki  mi sev  mi  rik və ya se  və 
bil  mi  rik. Bu möv  zu  nu çox xır  da  la 
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maq, çox də  ri  nə get  mək olar. Ana 
mı  zı, ailə  mi  zi se  vən qə  dər tor  pa  ğı
 mı  zı, eli  mi  zi, oba  mı  zı sev  mə  li  yik. 
Mə  nim fik  rim  cə, və  tən sev  gi  si ki 
mə  sə xoş gəl  mək xa  ti  ri  nə ol  ma  ma
 lı  dır. O, gə  rək in  sa  nın qa  nın  da, ca 
nın  da ol  sun. Və  tən sev  gi  si gün  də 
lik hə  yat ama  lı  na, ya  şam tər  zi  nə 
çev  ril  mə  li  dir. 

-	Hü		seyn		ba		la	 müəl		lim,	 siz	 ailə	
hə		ya		tı		nı		zı	 ne		cə	 qur		du		nuz?	
Xa		nı		mı		nı		zı	 ne		cə	
seç		di		niz?

 Mən onu 
gö  rən  də ilk 
ba  xış  dan sev 
mi  şəm. Ev  də 
də anam  dan tə 
kid  lə xa  hiş et  dim 
ki, o qı  zı mə  nə al 
sın  lar. Mən ailəm 
dən çox ra  zı  yam. 
Bir  lik  də gö  zəl 
öv  lad  lar tər  bi  yə 
et  mi  şik. Xa  nı  mım 
mə  nim kap  riz  lə  ri 
mə hə  mi  şə dö  züb. 
Ar  tıq 43 il  dir ki, ev 
li  yik. İn  şal  lah 7 il  dən 
son  ra ailə qur  ma  ğı 
mı  zın 50 ili ta  mam 
ola  caq.

-	Hə		yat	 təc		rü		bə		ni		zə	
əsas		la		na		raq	 ca		van	-
la		ra	nə	ki		mi	töv		si		yə	-
lə		ri		niz	var?

 Bi  rin  ci, töv  si  yəm 
qız  la  rı  mı  za  dır: öz qə 
dirqiy  mət  lə  ri  ni bil  sin 
lər. Öz  lə  ri  ni elə apar  sın
 lar, elə dav  ran  sın  lar ki, 
oğ  lan  lar on  la  ra əş  ya ki  mi, əy  lən  cə 
mən  bə  yi ki  mi bax  ma  sın  lar.

Mən hə  mi  şə de  yi  rəm ki, qız  lar, 
qa  dın  lar əl  çat  maz bir var  lıq  dır. Ro 
man  la  rım  dan bi  ri də “40cı otaq” 
adı ilə nəşr olu  nub. Bu əsər  də be  lə 
bir epi  zod var ki, qa  dı  nın için  də 40 
otaq möv  cud  dur. O 40cı otaq sir  li 
otaq  dır. Qa  dın hə  ya  tın  da ki  mi  sə 

çox se  vir və 39 qa  pı  nın aça  rı  nı ona 
ve  rir. Am  ma 40cı ota  ğa heç kə  si 
bu  rax  mır. Qa  dı  nın sir  ri, fət  ho  lun 
maz  lı  ğı, əl  çat  maz  lı  ğı, fü  sun  kar  lı  ğı 
40cı otaq  da  dır. Bi  zim qız  la  rı  mız 
ça  lış  ma  lı  dır ki, o 40cı ota  ğın aça  rı
 nı heç ki  mə ver  mə  sin  lər.

Oğ  lan  lar isə ba  şa düş  mə  li  dir  lər 
ki, əgər biz mil  li dər  ket  mə  dən da 
nı  şı  rıq  sa, on  la  rın qız  la  ra, qa  dın  la  ra 

qar  şı hər bir hə  rə  kə  ti, dav  ra  nı  şı öl 
çü  lübi  çi  li ol  ma  lı  dır. Qız  la  rı  mız 
gə  lə  cək ana  lar  dır, mil  lə  ti  mi  zin gə 
lə  cə  yi on  lar  dan ası  lı  dır. İgid  lə  ri, 
qəh  rə  man  la  rı, da  hi  lə  ri də ye  ti  rən 
ana  lar  dır. Gənc  lə  ri  mi  zin sev  gi, 
mə  həb  bət hiss  lə  ri mə  nə  vi də  yər  lər 
çər  çi  və  sin  dən kə  na  ra çıx  ma  ma  lı 
dır. Qoy, on  lar Ulu Tan  rı  nın ver  di

 yi ömür pa  yın  dan, gənc  lik für  sə 
tin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et  sin  lər.

Mə  nim ədə  biy  yat  da  kı “da  vam”, 
“mü  ha  ri  bəm” odur ki, müasir in 
san  la  rın mə  nə  viy  ya  tın  da az da ol 
sa müs  bət rol oy  na  yım. Gənc  lə  ri 
miz sağ  lam ol  sun  lar, qız  la  rı  mız 
yad tə  sir  lə  rin mə  nə  vi ey  bə  cər  lik  lə 
ri  nin iş  ğa  lı  na mə  ruz qal  ma  sın  lar. 
Qərb dün  ya  sı  na me  yil  li  lik, av  ro  pa
 sa  ya  ğı dü  şün  cə get  dik  cə if  rat də  rə
 cə  yə çat  ma  sın... Biz əgər bu gün 

xa  ric  dən gə  lən 
yad, ya  ban  çı 
tə  sir  lə  rə cid  di
cəhd  lə mü  qa  vi 

mət gös  tər  mə  sək, xal  qı  mız gə  lə 
cək  də ən ağır it  ki  lər  lə  mə  nə  vi 
uçu  rum  la üz  lə  şə bi  lər. Mə  nə  viy  yat 
qur  ta  ran yer  də isə hər nə fə  la  kət 
de  sən baş ve  rər. Bu gün mil  li də 
yər  lə  ri  mi  zin qo  run  ma  sı cə  miy  yə  ti 
miz üçün ha  va, su ki  mi va  cib  dir. 
Odur ki, mə  nə  viy  ya  tı  mız uğ  run  da 
mü  ba  ri  zə apar  ma  lı  yıq.

HƏMSÖHBƏT

sən. Mən bu fən  lə  rin hər iki  si  ni 
eh  ti  ras  la se  vir  dim.

3cü si  nif  dən ya  zı  la  rım, mə  qa  lə 
lə  rim o vax  tkı “Azər  bay  can pione 
ri” qə  ze  tin  də dərc olu  nur  du. Ar  tıq 
7ci si  nif  də he  ka  yə  lə  rim çap edi  lir 
di. Ədə  biy  ya  ta gə  li  şi  mə hə  yət hə 
qi  qət  lə  rin  dən tə  sir  lə  nib yaz  dı  ğım 
və 1961ci il no  yab  rın 7də “Le  nin 
çi” qə  ze  tin  də çap olu  nan “Bir ti  kə 
çö  rək” ad  lı he  ka  yəm tə  kan ol  du.

Bir epi  zod da de  yim. Po  li  tex  nik 
İns  ti  tu  tu  na qə  bul olun  muş  dum. 

Sent  yab  rın or  ta  la  rın  da get  dim 
“Azər  bay  can pione  ri” qə  ze  ti  nin re 
dak  si  ya  sı  na. Baş re  dak  tor Əm  rah 
müəl  lim mə  ni qar  şı  la  dı, de  di ki, 
bu  ra  da iş  lə  mək is  tə  yir  sən? De  dim 
axı mən gün  düz şö  bə  si  nə qə  bul ol 
mu  şam. Elə ora  da  ca əri  zə  mi al  dı, 
ədə  bi iş  çi ki  mi mə  ni re  dak  si  ya  da 
işə qə  bul et  di. De  mə  li, 5 il  ins  ti  tu
 tu qur  ta  ra  na ki  mi qə  ze  tin Ədə  biy 
yat şö  bə  si  nə rəh  bər  lik et  dim. Hət  ta 
mən çox vaxt qə  ze  tin ma  ke  ti  ni də 
ha  zır  la  yır  dım, mə  sul ka  ti  bin işi  ni 

də gö  rür  düm, qə  ze  tin sə  hi  fə  lə  rin 
də ri  ya  ziy  yat, ədə  biy  yat olim  piada
 la  rı ke  çi  rir  dim.

Uzun il  lər rəh  bər və  zi  fə  lər  də iş 
lə  mi  şəm, am  ma və  zi  fə mə  ni də  yi  şə 
bil  mə  di, ək  si  nə da  xi  lim  də in  sa  ni 
hiss  lər da  ha da qüv  vət  lən  di, çün  ki 
hə  mi  şə və  zi  fə  yə in  san  la  ra xid  mət 
et  mək va  si  tə  si ki  mi bax  mı  şam. 
Ona gö  rə də ha  ra  da iş  lə  mi  şəm  sə, 
ora  dan hör  mət  lə get  mi  şəm. Hə  yat
 da nə  yə nail ol  mu  şam  sa, bu, ilk 
növ  bə  də əqi  də  mə sə  da  qə  tim  lə 
bağ  lı  dır… Hə  yat da  vam edir, zövq
 lər də  yi  şir, am  ma əqi  də, məs  lək 
də  yi  şil  məz qa  lır.

-	İc		ti		mai-si		ya		si	xa		dim	ki		mi	fəaliy-
	yə		ti		niz	 ge		niş	 işıq		lan		dı		rı		lır.	 Am	-
ma	nə		dən		sə	özəl	hə		ya		tı		nız	haq-
	qın		da	 çox	 az	 da		nı		şır		sı		nız.	 Bu	
ba		rə		də	 bil		mək	 də	 çox	 ma		raq		lı	
olar		dı.

 4 öv  la  dım var: 3 oğ  lan, 1 qız. 
Öv  lad  la  rım  dan iki  si hü  quq  şü  nas, 
bi  ri dip  lo  mat, qı  zım isə hə  kim  dir; 
dör  dü də iş  lə  yir. 8 nə  vəm var. Nə 
və  lə  ri  mi həd  din  dən ar  tıq çox se  vi 
rəm.

İn  san ka  sıb da ola bi  lər, var  lı da. 
Mə  nim on  lar  la sö  zümsöh  bə  tim, 
nə  si  hə  tim o olub ki, nə edir  si  niz 
edin, vic  da  nı  nız de  yən ki  mi edin. 
İs  tə  yi  rəm ki, nə  və  lə  rim bö  yük və 
tən  daş ol  sun  lar. Mə  nim alə  mim  də 
bö  yük və  tən  daş odur ki, in  san özü
 nü sev  mə  li, özü  nə hör  mət et  mə  li 
dir. Bir in  san ki, özü  nü sev  mə  di, 
hör  mət et  mə  di, o, nə baş  qa  sı  na hör
 mət edə bi  lər, nə döv  lə  ti  ni, nə də 
xal  qı  nı se  və bi  lər. İn  san bi  rin  ci özü
 nü dərk et  mə  li  dir. Bo  yaba  şa çat  dı 
ğı tor  pa  ğı, və  tə  nini sev  mə  li  dir.

Ba  şı  mı  za gə  lən bə  la  la  rın ço  xu  na 
və  tə  nə öv  lad sev  gi  si  nin qıt  lı  ğı sə 
bəb olub. Çox  la  rı  mız və  tə  ni əsl 
və  tən  daş ki  mi sev  mi  rik və ya se  və 
bil  mi  rik. Bu möv  zu  nu çox xır  da  la 
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Yenəhəmindalğa,
həminkoordinatlar...
Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 

ha  zır  kı böh  ran  lı pro  ses  lər ma  hiy 
yət eti  ba  ri  lə ob  yek  tiv gö  rün  sə də, 
onun gö  rün  mə  yən tə  rəf  lə  ri xey  li 
də  rə  cə  də “bəd əməl  lə  rin” nə  ti  cə  si 
dir. Dün  ya  nın apa  rı  cı döv  lət  lə  ri bu 
gün də 2008ci ilin qlo  bal ma  liy  yə
iq  ti  sa  di böh  ra  nı  nın mən  fi nə  ti  cə  lə 
ri  ni tam ara  dan qal  dı  ra bil  mə  di 
yin  dən bə  zi öl  kə  lə  rin si  ya  si ma  raq
 la  rı önə çı  xa  raq ye  nə də çı  xış yo  lu 
nu “bö  yük xaos” ya  rat  maq  da gö 
rür  lər. Ona gö  rə də fa  şizm ye  ni  dən 
baş qal  dı  rıb; il  haq  lar, çev  ri  liş  lər, 
rəng  li in  qi  lab  lar, lo  kal mü  ha  ri  bə 
lər, “Suriya sindromu”, qaç  qın kö 
çü və s. birbi  ri  nə qa  rı  şıb  dün  ya  nı 
ye  ni  dən sü  rət  lə qey  rimüəy  yən  lik 
lə do  lu çox təh  lü  kə  li bir pers  pek  ti 
və doğ  ru sü  rük  lə  mək  də  dir.

Dün  ya  da iq  ti  sa  di böh  ran qlo  bal 
şə  kil  də özü  nü tam gös  tər  mə  sə də, 
onun ye  ni  dən baş  la  ma  sı ba  rə  də 
müx  tə  lif, bə  zən birbi  ri  nə ta  ma  mi 
lə əks olan mü  la  hi  zə  lər irə  li sü  rül 
sə də, fakt fakt  lı  ğın  da qa  lır ki, dün
 ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da  kı qey  risa  bit 
lik, xü  su  si  lə Av  ra  si  ya mə  ka  nın  da 
böh  ran get  dik  cə cid  di  lə  şir. Çin  də 
iq  ti  sa  di ar  tım temp  lə  ri  nin aşa  ğı 
düş  mə  si və bir  ja tə  la  tüm  lə  ri qlo  bal 
iq  ti  sa  diy  ya  ta, onun həm real, həm 
ma  liy  yə, həm də so  sial sek  to  ru  na 
mən  fi tə  sir gös  tə  rən amil  lər ara  sın
 da önə çıx  ma  ğa baş  la  yıb. Bu amil 
lər qlo  bal ar  tım temp  lə  ri  nə da  ha 
cid  di şə  kil  də mən  fi tə  sir gös  tə  rir 
ki, nə  ti  cə  də nef  tin və di  gər xam 
mal  la  rın qiy  mət  lə  ri aşa  ğı dü  şüb.
Dün  ya ba  za  rın  da nef  tin qiy  mə  ti 
nin aşa  ğı düş  mə  si nə  ti  cə  sin  də 
2014cü ilin ikin  ci ya  rı  sın  dan baş  la
 nan şok olay  lar 2015ci il  də də da 
vam edir. Nef  tin qiy  mə  ti  nə, tə  bii 
ki, tə  ləb və tək  li  fə tə  sir edən amil 
lər tə  sir gös  tə  rir. Bu  nun  la be  lə nef

 tin qiy  mə  ti  nə iq  ti  sa  di amil  dən baş
 qa müx  tə  lif geosi  ya  si, geoiq  ti  sa  di, 
psi  xo  lo  ji, qlo  bal ba  zar oyun  çu  la  rı 
nın spe  kul  ya  tiv tə  sir  lə  ri olur. Son 
vaxt  lar geosi  ya  sı amil  lər, xü  su  sən 
də Uk  ray  na ət  ra  fın  da ya  ran  mış və 
ziy  yət  lə bağ  lı Ru  si  yaQərb qar  şı 
dur  ma  sı nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  sin  də, bir  ja spe  kul  ya  si  ya  la  rı 
isə nef  tin qiy  mə  ti  nin həf  tə  də 2 də  fə 
“oy  na  ma  sın  da” özü  nə  məx  sus ro  la 
ma  lik  dir.

Nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin su  rət 
də aşa  ğı düş  mə  si müx  tə  lif öl  kə  lə 
rin iq  ti  sa  diy  ya  tı  na müx  tə  lif cür tə 
sir edir: in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  də iq 
ti  sa  di fəal  lı  ğı ar  tı  rır və bu da iq  ti  sa
 di ar  tım temp  lə  ri  nə, ma  liy  yə və 
so  sial du  ru  ma müəy  yən də  rə  cə  də 
müs  bət tə  sir gös  tə  rir. Neft ha  sil 
edən öl  kə  lər  də isə ək  si  nə, iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lə  rin kəs  kin su  rət  də pis 
ləş  mə  si ilə mü  şa  yiət olu  nur.

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 
pro  ses  lər bir sı  ra öl  kə  lə  rin, xü  su 
sən də neft öl  kə  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya 
tın  da da  ha çox aşa  ğı  da  kı is  ti  qa 
mət  lər  də mən  fi me  yil  lər ya  ra  dır:
1. İqtisadi artımın yavaşıması

və ya dayanması, iqtisadiyyatın
real sektorunundurumununpis-
ləşməsi

Bey  nəl  xalq Val  yu  ta Fon  du  nun 
araş  dır  ma  la  rı  na gö  rə, dün  ya iq  ti 
sa  diy  ya  tın  da ar  tım 2015ci il  də 
proq  noz  laş  dı  rıl  dı  ğın  dan 0,2% bən 
di az  3,3%, 2016cı il  də isə 0,1% 
bən  di az  3,8% göz  lə  ni  lir. Çin iq  ti
 sa  diy  ya  tı  nın ar  tım tem  pi 2014cü 
il  də  ki 7,4%dən 2015ci il  də 6,8%ə, 
2016cı il  də 6,3%ə enə  cək. Bu il 
MDBdə 2%dən çox en  mə göz  lə 
ni  lir.

Neft ix  rac edən öl  kə  lər nef  tin 
qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si ilə tə  diy
 yə ba  lans  la  rın  da ya  ra  nan gər  gin  li 
yi ara  dan qal  dır  maq üçün mil  li 
val  yu  ta  nın de  val  va  si  ya  sı  na get  miş

 lər ki, nə  ti  cə  də iq  ti  sa  di ar  tım temp
 lə  ri nə  zə  rə  çar  pa  caq də  rə  cə  də azal 
mış  dır. Bu özü  nü Ru  si  ya  nın tim  sa
 lın  da da  ha ay  dın gös  tə  rir: öl  kə  də 
iq  ti  sa  di ar  tım tem  pi 2014cü il  də 
0,6%ə en  miş, 2015ci il  də sı  fı  rın 
ət  ra  fın  da ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir.

Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı dün 
ya  nın sü  rət  lə in  ki  şaf edən iq  ti  sa 
diy  yat  la  rı sı  ra  sı  na da  xil  dir. Son 10 
il  də MDBdə iq  ti  sa  di ar  tım 1,4 (Ru 
si  ya  da 1,3, Qa  za  xıs  tan  da 1,7), Azər
 bay  can  da 2,4 də  fə ol  muş  dur. Am 
ma nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə
 si son vaxt  lar Azər  bay  ca  nın da iq  ti
 sa  di ar  tım temp  lə  ri  nə mən  fi tə  sir 
gös  tə  rir. Res  pub  li  ka  mız  da ÜDM
də neft ami  li  nin pa  yı get  dik  cə azal
 ma  ğa me  yil et  sə də, hə  lə  lik 40%in 
al  tın  da ol  du  ğun  dan, dün  ya ba  za 
rın  da nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş 
mə  si  nin hər dol  la  rı  na gö  rə biz təq 
ri  bən 200   mil  yon ma  nat  lıq ÜDM 
iti  ri  rik. Ona gö  rə də 2015ci il  də 
Azər  bay  can  da ar  tım tem  pi  nin rəs 
mi proq  noz gös  tə  ri  ci  si 4,4%dən 
3,3%ə, 2016cı il üçün isə 5,3%dən 

TƏHLİL

Dünyaiqtisadiyyatındagedən
proseslərinAzərbaycanatəsiri

Əli Məsimli
Milli Məclisin deputatı,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Ha zır da qlo bal iq ti sa diy yat da ge dən pro ses lə rin gö rün mə yən tə rəf lə ri gö rü nən tə rəf lə rin dən 
qatqat bö yük ol du ğun dan, dün ya nı sar sı dan hə min pro ses lə rin nə də rə cə də təh lü kə do ğur
du ğu nu ye tə rin cə nə zə rə çat dır maq dan öt rü ta ri xi fakt la ra söy kə nə rək bir pa ra le lin gə ti ril mə
si ni zə ru ri he sab edi rik. Hə lə ötən əs rin 30cu il lə rin də dün ya nın apa rı cı döv lət lə ri 19291933
cü ilin qlo bal iq ti sa di böh ra nın dan op ti mal çı xış yo lu nu ta pa bil mə dik lə rin dən və ziy yət dən 
“bö yük xaos” ya rat maq la çıx maq yo lu tut muş du lar. Am ma bir müd dət dən son ra pro ses nə za
rət dən çıx dı: fa şizm baş qal dır dı, ona ge niş mey dan ve ril di, II Dün ya mü ha ri bə si nin dəh şət lə
ri ya şa nıl dı. Bə şə riy yət çox mil yon lu in san tə lə fa tı və gö rün mə miş da ğın tı lar la mü şa hi də olu
nan bö yük sar sın tı la ra mə ruz qal dı, dün ya nın in ki şa fı bir ne çə onil lik lər ge ri atıl dı...
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də  rə  cə  də “bəd əməl  lə  rin” nə  ti  cə  si 
dir. Dün  ya  nın apa  rı  cı döv  lət  lə  ri bu 
gün də 2008ci ilin qlo  bal ma  liy  yə
iq  ti  sa  di böh  ra  nı  nın mən  fi nə  ti  cə  lə 
ri  ni tam ara  dan qal  dı  ra bil  mə  di 
yin  dən bə  zi öl  kə  lə  rin si  ya  si ma  raq
 la  rı önə çı  xa  raq ye  nə də çı  xış yo  lu 
nu “bö  yük xaos” ya  rat  maq  da gö 
rür  lər. Ona gö  rə də fa  şizm ye  ni  dən 
baş qal  dı  rıb; il  haq  lar, çev  ri  liş  lər, 
rəng  li in  qi  lab  lar, lo  kal mü  ha  ri  bə 
lər, “Suriya sindromu”, qaç  qın kö 
çü və s. birbi  ri  nə qa  rı  şıb  dün  ya  nı 
ye  ni  dən sü  rət  lə qey  rimüəy  yən  lik 
lə do  lu çox təh  lü  kə  li bir pers  pek  ti 
və doğ  ru sü  rük  lə  mək  də  dir.

Dün  ya  da iq  ti  sa  di böh  ran qlo  bal 
şə  kil  də özü  nü tam gös  tər  mə  sə də, 
onun ye  ni  dən baş  la  ma  sı ba  rə  də 
müx  tə  lif, bə  zən birbi  ri  nə ta  ma  mi 
lə əks olan mü  la  hi  zə  lər irə  li sü  rül 
sə də, fakt fakt  lı  ğın  da qa  lır ki, dün
 ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da  kı qey  risa  bit 
lik, xü  su  si  lə Av  ra  si  ya mə  ka  nın  da 
böh  ran get  dik  cə cid  di  lə  şir. Çin  də 
iq  ti  sa  di ar  tım temp  lə  ri  nin aşa  ğı 
düş  mə  si və bir  ja tə  la  tüm  lə  ri qlo  bal 
iq  ti  sa  diy  ya  ta, onun həm real, həm 
ma  liy  yə, həm də so  sial sek  to  ru  na 
mən  fi tə  sir gös  tə  rən amil  lər ara  sın
 da önə çıx  ma  ğa baş  la  yıb. Bu amil 
lər qlo  bal ar  tım temp  lə  ri  nə da  ha 
cid  di şə  kil  də mən  fi tə  sir gös  tə  rir 
ki, nə  ti  cə  də nef  tin və di  gər xam 
mal  la  rın qiy  mət  lə  ri aşa  ğı dü  şüb.
Dün  ya ba  za  rın  da nef  tin qiy  mə  ti 
nin aşa  ğı düş  mə  si nə  ti  cə  sin  də 
2014cü ilin ikin  ci ya  rı  sın  dan baş  la
 nan şok olay  lar 2015ci il  də də da 
vam edir. Nef  tin qiy  mə  ti  nə, tə  bii 
ki, tə  ləb və tək  li  fə tə  sir edən amil 
lər tə  sir gös  tə  rir. Bu  nun  la be  lə nef

 tin qiy  mə  ti  nə iq  ti  sa  di amil  dən baş
 qa müx  tə  lif geosi  ya  si, geoiq  ti  sa  di, 
psi  xo  lo  ji, qlo  bal ba  zar oyun  çu  la  rı 
nın spe  kul  ya  tiv tə  sir  lə  ri olur. Son 
vaxt  lar geosi  ya  sı amil  lər, xü  su  sən 
də Uk  ray  na ət  ra  fın  da ya  ran  mış və 
ziy  yət  lə bağ  lı Ru  si  yaQərb qar  şı 
dur  ma  sı nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  sin  də, bir  ja spe  kul  ya  si  ya  la  rı 
isə nef  tin qiy  mə  ti  nin həf  tə  də 2 də  fə 
“oy  na  ma  sın  da” özü  nə  məx  sus ro  la 
ma  lik  dir.

Nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin su  rət 
də aşa  ğı düş  mə  si müx  tə  lif öl  kə  lə 
rin iq  ti  sa  diy  ya  tı  na müx  tə  lif cür tə 
sir edir: in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər  də iq 
ti  sa  di fəal  lı  ğı ar  tı  rır və bu da iq  ti  sa
 di ar  tım temp  lə  ri  nə, ma  liy  yə və 
so  sial du  ru  ma müəy  yən də  rə  cə  də 
müs  bət tə  sir gös  tə  rir. Neft ha  sil 
edən öl  kə  lər  də isə ək  si  nə, iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lə  rin kəs  kin su  rət  də pis 
ləş  mə  si ilə mü  şa  yiət olu  nur.

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 
pro  ses  lər bir sı  ra öl  kə  lə  rin, xü  su 
sən də neft öl  kə  lə  ri  nin iq  ti  sa  diy  ya 
tın  da da  ha çox aşa  ğı  da  kı is  ti  qa 
mət  lər  də mən  fi me  yil  lər ya  ra  dır:
1. İqtisadi artımın yavaşıması

və ya dayanması, iqtisadiyyatın
real sektorunundurumununpis-
ləşməsi

Bey  nəl  xalq Val  yu  ta Fon  du  nun 
araş  dır  ma  la  rı  na gö  rə, dün  ya iq  ti 
sa  diy  ya  tın  da ar  tım 2015ci il  də 
proq  noz  laş  dı  rıl  dı  ğın  dan 0,2% bən 
di az  3,3%, 2016cı il  də isə 0,1% 
bən  di az  3,8% göz  lə  ni  lir. Çin iq  ti
 sa  diy  ya  tı  nın ar  tım tem  pi 2014cü 
il  də  ki 7,4%dən 2015ci il  də 6,8%ə, 
2016cı il  də 6,3%ə enə  cək. Bu il 
MDBdə 2%dən çox en  mə göz  lə 
ni  lir.

Neft ix  rac edən öl  kə  lər nef  tin 
qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si ilə tə  diy
 yə ba  lans  la  rın  da ya  ra  nan gər  gin  li 
yi ara  dan qal  dır  maq üçün mil  li 
val  yu  ta  nın de  val  va  si  ya  sı  na get  miş

 lər ki, nə  ti  cə  də iq  ti  sa  di ar  tım temp
 lə  ri nə  zə  rə  çar  pa  caq də  rə  cə  də azal 
mış  dır. Bu özü  nü Ru  si  ya  nın tim  sa
 lın  da da  ha ay  dın gös  tə  rir: öl  kə  də 
iq  ti  sa  di ar  tım tem  pi 2014cü il  də 
0,6%ə en  miş, 2015ci il  də sı  fı  rın 
ət  ra  fın  da ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir.

Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı dün 
ya  nın sü  rət  lə in  ki  şaf edən iq  ti  sa 
diy  yat  la  rı sı  ra  sı  na da  xil  dir. Son 10 
il  də MDBdə iq  ti  sa  di ar  tım 1,4 (Ru 
si  ya  da 1,3, Qa  za  xıs  tan  da 1,7), Azər
 bay  can  da 2,4 də  fə ol  muş  dur. Am 
ma nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə
 si son vaxt  lar Azər  bay  ca  nın da iq  ti
 sa  di ar  tım temp  lə  ri  nə mən  fi tə  sir 
gös  tə  rir. Res  pub  li  ka  mız  da ÜDM
də neft ami  li  nin pa  yı get  dik  cə azal
 ma  ğa me  yil et  sə də, hə  lə  lik 40%in 
al  tın  da ol  du  ğun  dan, dün  ya ba  za 
rın  da nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş 
mə  si  nin hər dol  la  rı  na gö  rə biz təq 
ri  bən 200   mil  yon ma  nat  lıq ÜDM 
iti  ri  rik. Ona gö  rə də 2015ci il  də 
Azər  bay  can  da ar  tım tem  pi  nin rəs 
mi proq  noz gös  tə  ri  ci  si 4,4%dən 
3,3%ə, 2016cı il üçün isə 5,3%dən 
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Dünyaiqtisadiyyatındagedən
proseslərinAzərbaycanatəsiri

Əli Məsimli
Milli Məclisin deputatı,

iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru

Ha zır da qlo bal iq ti sa diy yat da ge dən pro ses lə rin gö rün mə yən tə rəf lə ri gö rü nən tə rəf lə rin dən 
qatqat bö yük ol du ğun dan, dün ya nı sar sı dan hə min pro ses lə rin nə də rə cə də təh lü kə do ğur
du ğu nu ye tə rin cə nə zə rə çat dır maq dan öt rü ta ri xi fakt la ra söy kə nə rək bir pa ra le lin gə ti ril mə
si ni zə ru ri he sab edi rik. Hə lə ötən əs rin 30cu il lə rin də dün ya nın apa rı cı döv lət lə ri 19291933
cü ilin qlo bal iq ti sa di böh ra nın dan op ti mal çı xış yo lu nu ta pa bil mə dik lə rin dən və ziy yət dən 
“bö yük xaos” ya rat maq la çıx maq yo lu tut muş du lar. Am ma bir müd dət dən son ra pro ses nə za
rət dən çıx dı: fa şizm baş qal dır dı, ona ge niş mey dan ve ril di, II Dün ya mü ha ri bə si nin dəh şət lə
ri ya şa nıl dı. Bə şə riy yət çox mil yon lu in san tə lə fa tı və gö rün mə miş da ğın tı lar la mü şa hi də olu
nan bö yük sar sın tı la ra mə ruz qal dı, dün ya nın in ki şa fı bir ne çə onil lik lər ge ri atıl dı...
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sın  da bir ba  rel üçün 147 dol  lar  dan 
3335 dol  la  ra en  mə  si müd  də  ti az 
çək  di. Mər  kə  zi Bank ma  na  tın nis  bi 
sa  bit  li  yi  ni qo  ru  maq  dan öt  rü çe  vik 
si  ya  sət ye  ri  də bil  di. O vaxt tez  lik  lə 
nef  tin qiy  mə  ti ye  ni  dən 100 dol  la  rın 
ət  ra  fı  na və on  dan da yük  sə  yə qalx
 dı.

Ma  nat ba  rə  də bey  nəl  xalq eks 
pert  lə  rin gəl  dik  lə  ri müs  bət nə  ti  cə 
lər real  lı  ğı nə qə  dər əks et  dir  sə də, 
baş  qa bir real  lıq bu  dur ki, ma  nat 
ba  zar mü  na  si  bət  lə  ri  nin prin  sip  lə 
rin  dən uzaq bir üsul  la  in  zi  ba  ti 
vasitəyə ya  xın bir üsul  la tən  zim  lə 
nən və da  ha çox da məhz bu yol  la 
uzun müd  dət onun nis  bi sa  bit  li  yi 
tə  min olu  nan xam  mal val  yu  ta  sı 
dır.

2008ci il  dən fərq  li ola  raq bu də 
fə nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı sə  viy  yə 
də qal  ma  sı pro  se  si çox uza  nır. Ona 
gö  rə də bu də  fə Ru  si  ya, Qa  za  xıs 
tan, Türk  mə  nis  tan və s. ener  ji re 
surs  lu öl  kə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can da iq  ti  sa  di amil  lər  dən 
da  ha çox qey  riiq  ti  sa  di amil  lə  rin 
tə  si  ri ilə de  val  va  si  ya  ya get  mə  li ol 
du. Həm də ma  na  tın 21 fev  ral de 
val  va  si  ya  sın  dan son  ra ye  ni si  tuasi
 ya ya  ra  nıb. Bun  dan son  ra nef  tin 
qiy  mə  ti yük  sək olan  da ma  na  tın 
mə  zən  nə  si də qal  xa  caq, nef  tin qiy 
mə  ti dü  şən  də və bu pro  ses uza 
nan  da isə ma  na  tın mə  zən  nə  si də 
aşa  ğı dü  şə  cək. Ona gö  rə də ma  na 
tın nis  bi sa  bit  li  yi  nin qo  ru  nub sax 
la  nıl  ma  sın  dan öt  rü zə  ru  ri olan qı 
sa, or  ta və uzun müd  də  tə sə  mə  rə 
ve  rə bi  lən təd  bir  lər komp  lek  si ha 
zır  la  yıb hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li  dir. Yal 
nız o hal  da ma  nat tək  cə iq  ti  sa  diy 
ya  tın bir his  sə  si olan nef  tə yox, 
Azər  bay  ca  nın is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin 
də real  la  şan güc  lü po  ten  sialı  na 
bağ  la  na  caq.
4. Bankların vəziyyətinin pis-

ləşməsi və bir hissəsininmüflis-
ləşməsi

Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə 
si və mil  li val  yu  ta  la  rın de  val  va  si 
ya  sın  dan son  ra Ru  si  ya, Qa  za  xıs  tan 

və di  gər öl  kə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da bə  zi kom  mer  si 
ya bank  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  də prob 
lem  lər ya  ra  nıb.

Ümu  miy  yət  lə, hə  min öl  kə  lər  lə 
mü  qa  yi  sə  li şə  kil  də gö  tür  dük  də 
Azər  bay  can bank  la  rı  nın və  ziy  yə  ti 
or  ta du  rum  da  dır. Am  ma bir ne  çə 
ban  kı çıx  maq şər  ti  lə qa  lan bank  lar
 da və  ziy  yət elə də ürə  ka  çan gö  rün
 mür. Təəs  süf ki, bir sı  ra bank  lar  da 
isə və  ziy  yət “sta  bil”dən “ne  qa  tiv”ə 
doğ  ru də  yi  şib və ye  ni prob  lem  lər 
ya  şa  nır. Hə  min prob  lem  lər ara  sın 
da ma  liy  yə ça  tış  maz  lı  ğı, ix  ti  sar  lar, 
fi  lial  la  rın bir  ləş  di  ril  mə  si və bağ 
lan  ma  sı özü  nü da  ha qa  ba  rıq şə  kil 
də gös  tə  rir.

Kons  ti  tu  si  ya Məh  kə  mə  si  nin kre
 dit  lər  lə bağ  lı qə  ra  rı əsa  sən bank  la 
rın xey  ri  nə çı  xa  rıl  sa da, bu, hə  lə bir 
sı  ra bank  la  rın və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  la
 şa  ca  ğı  na də  la  lət et  mir. Al  dı  ğı borc
 la  rı vax  tın  da qay  tar  maq iq  ti  da  rın 
da ol  ma  yan bank  lar var. Ey  ni za 
man  da, onu da qeyd et  mək la  zım 
dır ki, ha  zır  da prob  lem  li kre  dit  lə 
rin həc  mi gün  dəngü  nə ar  tır. Ötən 
il  lə mü  qa  yi  sə  də bu ilin or  ta  la  rı  na 
ma  liy  yə və  ziy  yə  ti pis he  sab olu  nan 
bank  la  rın sa  yı təq  ri  bən 3 də  fə ar 
tıb. Bü  tün bun  lar bir yer  də cəm  lə 
şə  rək son vaxt  lar bank sis  te  mi  nin 
du  ru  mu  nu yax  şı  ya doğ  ru de  yil, 
mən  fi me  yil  lə  rə doğ  ru yö  nəl  dir.

Ümu  miy  yət  lə, Azər  bay  can  da 
bank  la  rın və  ziy  yə  ti or  ta qiy  mət 
lən  di  ri  lə bi  lər. Və  ziy  yə  ti yax  şı ol 
ma  yan bank  la  rın işi ma  na  tın de 
val  va  si  ya  sın  dan son  ra get  dik  cə çə 
tin  lə  şir. Di  gər öl  kə  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, Azər  bay  can  da bank  la  rın 
müf  lis  ləş  mə  si baş ver  mə  sə də, ötən 
il  lə mü  qa  yi  sə  də bu ilin or  ta  la  rı  na 
ma  liy  yə və  ziy  yə  ti pis he  sab olu  nan 
bank  la  rın sa  yı 4dən 11ə ça  tıb. 
Ona gö  rə də aidiy  yə  ti qu  rum  lar 
ob  yek  tiv təh  lil  lər apa  ra  raq bank 
sis  te  mi  nin sağ  lam  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
dair sis  tem  li təd  bir  lə  ri özün  də əks 
et  di  rən məq  səd  li proq  ram hə  ya  ta 
ke  çir  mə  li  dirlər.

5. Daşınmaz əmlak bazarının
çökməsi

Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə 
si və mil  li val  yu  ta  la  rın de  val  va  si 
ya  sın  dan son  ra bir sı  ra öl  kə  lər  də 
da  şın  maz əm  lak ba  za  rın  da və  ziy 
yət xey  li pis  lə  şib.

Azər  bay  ca  nın da  şın  maz əm  lak 
ba  za  rın  da da ge  ri  lə  mə  lər mü  şa  hi 
də edi  lir. Mər  kə  zi Ban  kın açıq  la 
ma  la  rı  na gö  rə, bu ilin bi  rin  ci ya  rı 
sın  da da  şın  maz əm  lak ba  za  rı 32% 
ge  ri  lə  yib. Bu ge  ri  lə  mə  lər ti  kin  ti 
sek  to  ru  na, ti  kin  ti ma  te  rial  la  rı ba 
za  rı  na da mən  fi tə  sir gös  tə  rib və 
ti  ki  nti iş  lə  ri  nin həc  mi 22%ə ya  xın 
aza  lıb. İpo  te  ka kre  dit  ləş  mə  si  nə ay 
rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lan əla  və 200 
mil  yon ma  nat ti  kin  ti sek  to  ru  nun 
du  ru  mu  nu tam yax  şı  laş  dır  ma  sa 
da, bu  ra  da müəy  yən can  lan  ma ya 
ra  da bi  lər.
6. İnflyasiyanın artması, xüsu-

sən də ərzaqmallarının bahalaş-
ması

Mə  lum  dur ki, de  val  va  si  ya xü 
su  sən id  xal mal  la  rın qiy  mət  lə  ri  nin 
art  ma  sı  na cid  di tə  sir edir. Azər 
bay  can  da da bu pro  ses özü  nü gös
 tə  rir. Rəs  mi hö  ku  mət proq  noz  la 
rın  da bu il infl  ya  si  ya  nın 2,3% ola 
ca  ğı proq  noz  laş  dı  rıl  sa da, de  val 
va  si  ya  dan son  ra bu gös  tə  ri  ci də 
yiş  di  ril  di və 4,4% proq  noz  laş  dı  rıl 
dı. Am  ma hə  lə  lik qiy  mət ar  tı  mı 
ye  ni proq  noz gös  tə  ri  ci  sin  dən aşa 
ğı  dır. Bir sı  ra eks  pert qiy  mət  lən 
dir  mə  lə  rin  də de  val  va  si  ya  dan son 
ra bu ilin so  nu  na  dək iki  rə  qəm  li 
infl  ya  si  ya göz  lə  nil  di  yi bil  di  ril  sə 
də, hə  lə  lik bu ilin 8 ayı ər  zin  də 
qiy  mət ar  tı  mı 3,8% ol  muş  dur.
Azər  bay  ca  nın İq  ti  sa  diy  yat və Sə 
na  ye Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən öl  kə  nin 
is  teh  lak ba  za  rın  da sü  ni qiy  mət ar 
tı  mı  nın və suiis  ti  fa  də hal  la  rı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı məq  sə  di  lə in 
ten  siv nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si öl  kə  də qiy  mət ar  tı  mı 
nın göz  lə  ni  lən sə  viy  yə  yə çat  ma  sı 
nın qar  şı  nın alın  ma  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  mış  dır.
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1,8%ə en  di  ril  miş  dir. Bu  na bax  ma 
ya  raq, ümu  miy  yət  lə, gö  tür  sək, 
qey  rineft sek  to  run  da  kı yük  sək ar 
tım temp  lə  ri he  sa  bı  na Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da müs  bət di  na  mizm 
da  vam edir və öl  kə  mi  zin or  ta il  lik 
ar  tım temp  lə  ri MDBnin or  ta ar  tım 
tem  pi  ni üs  tə  lə  yir. Mə  sə  lən, 2013
cü il  lə mü  qa  yi  sə  də 2014cü il  də 
Azər  bay  can  da neft ha  si  la  tı  nın 3,2% 
aşa  ğı düş  mə  si və Azə  riLayt nef  ti 
nin bir ba  re  li  nin qiy  mə  ti  nin 111 
dol  lar  dan 101 dol  la  ra və ya 9% en 
mə  si   fo  nun  da qey  rineft sek  to  run 
da 8% ar  tması he  sa  bı  na iq  ti  sa  di 
fəaliy  yə  tin in  teq  ral gös  tə  ri  ci  si olan 
ÜDMin 2,8% ar  tı  mı tə  min edil 
miş  dir. Bu il də təq  ri  bən ey  ni pro 
ses ge  dir. 2015ci ilin bi  rin  ci ya  rı 
mil  li  yin  də qey  rineft sa  hə  lə  ri  nin 
in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı 2014cü ilin bi 
rin  ci ya  rı  mil  li  yi  nin mü  va  fiq gös  tə 
ri  ci  si  ni 2,2 faiz bən  di üs  tə  lə  yə  rək 
9,2% təş  kil et  miş  dir. Qey  rineft sa 
hə  lə  ri  nin be  lə yük  sək ar  tım tem  pi 
öl  kə  də ÜDMin 3%dən çox ar  tı  mı
 nı tə  min edir.
2.Gəlirlərinvəbüdcəyədaxil-

olmaların azalması, büdcədə uy-
ğunsuzluğunyaranması

Nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin su  rət 
də aşa  ğı düş  mə  si neft ha  sil edən 
öl  kə  lər  də iq  ti  sa  diy  ya  tın real sek  to 
ru ilə ya  na  şı, ma  liy  yə sek  to  ru  na da 
mən  fi tə  sir gös  tə  rir. Bu, özü  nü əsa
 sən büd  cə gös  tə  ri  ci  lə  ri  nin pis  ləş 
mə  si, gə  lir  lə  rin azal  ma  sı, kə  si  rin 
art  ma  sı, tə  diy  yə ba  lan  sın  da prob 
lem  lə  rin ya  ran  ma  sı və s. is  ti  qa  mət
 lər  də da  ha əya  ni şə  kil  də nü  ma  yiş 
et  di  rir.

2014cü il  də Azər  bay  can  da 42 
mil  yon to  na ya  xın neft ha  sil olu 
nub ki, bu da 2010cu il  də  ki pik 
həd  dən 17% az  dır. Neft ha  si  la  tı  nın 
azal  ma  sı dün  ya ba  za  rın  da nef  tin 
qiy  mə  ti  nin sü  rət  lə aşa  ğı düş  mə  si 
ilə mü  şa  yiət olu  nur. Son vaxt  lar 

nef  tin qiy  mə  ti 2 də  fə  dən çox aşa  ğı 
dü  şüb ki, bu da gə  lir  lə  ri  mi  zi bir 
ne  çə mil  yard dol  lar azal  dıb. Rəs  mi 
sta  tis  ti  ka  ya gö  rə, ar  tıq öl  kə  də 
ÜDMin 60%in  dən ço  xu neft  dən 
kə  nar sa  hə  lər  də ya  ra  dı  lır. Am  ma 
hə  min sa  hə  lər  də hər 2,9%lik ar  tım 
öl  kə  mi  zin ÜDMin 1% sə  viy  yə  sin 
də ar  tı  mı  na sə  bəb ol  sa da, nef  tin 
qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si nə  ti  cə 
sin  də mə  ruz qal  dı  ğı  mız ma  liy  yə 
it  ki  lə  ri  nin ye  ri  ni dol  du  ra bil  mir. 
Bu isə öz növ  bə  sin  də tə  diy  yə ba 
lan  sı  nın müs  bət sal  do  su  nu aşa  ğı 
sa  lır və həm də iq  ti  sa  diy  ya  ta sər 
ma  yə qo  yu  lu  şu  nun azal  ma  sı  na sə 
bəb olur. Tə  diy  yə ba  lan  sın  da 2013
cü il  də ca  ri he  sab  lar üz  rə 12 mil 
yard dol  lar, 2014cü il  də 10 mil  yard 
dol  lar  dan çox pro  fi  sit ol  du  ğu hal 
da, 2015ci il  də bu  nun 2 mil  yard, 
2016cı il  də isə 1,2 mil  yard dol  la  ra 
enə  cə  yi göz  lə  ni  lir.

2015ci ilin il  kin büd  cə proq  noz
 la  rı  na gö  rə, Azər  bay  ca  nın döv  lət 
büd  cə  si  nin 2/3si neft ami  li he  sa  bı
 na for  ma  la  şır. La  kin hə  min və 
saitin ək  sər his  sə  si Neft Fon  dun 
dan trans  fert  lər təş  kil et  di  yi üçün 
nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si 
Azər  bay  can büd  cə  sin  də baş  qa öl 
kə  lər  də  ki ki  mi gər  gin  lik ya  rat  mır. 
Be  lə ki, 2015ci ilin büd  cə proq  noz
 la  rın  da nef  tin qiy  mə  ti 90 dol  lar 
gö  tü  rül  sə də, bu ilin 6 ayın  da or  ta 
qiy  mət 59,4 dol  lar ol  muş  dur. Bu 
nun  la be  lə, nef  tin qiy  mə  ti  nin bu 
cür kəs  kin şə  kil  də aşa  ğı düş  mə  si 
nin döv  lət büd  cə  si  nə bir  ba  şa   tə  si  ri 
800 mil  yon ma  nat ol  muş  dur ki, bu 
cür azal  ma 2015ci ilin büd  cə  si  nə 
elə də cid  di tə  sir et  mə  miş  dir. 2015
2016cı il  lə  rin büd  cə  lə  rin  də  ki nə  zə
 rə  çar  pan iri azal  ma  lar nef  tin qiy 
mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  sin  dən da  ha 
çox Neft Fon  dun  dan trans  fert  lə  rin 
məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı ilə əla  qə  dar 
dır.

Ma  liy  yə Na  zir  li  yi  nin mə  lu  mat 
la  rı  na gö  rə, 2015ci ilin 6 ayı ər  zin 
də döv  lət büd  cə  si  nin mə  da  xi  li 7,7 
mil  yard proq  no  za qar  şı 7,8 mil 
yard ma  nat ol  muş  dur ki, bu da 
nə  zər  də tu  tu  lan  dan 1,2% çox  dur. 
2015ci ilin 6 ayın  da döv  lət büd  cə 
si  nin xərc  lə  ri proq  no  za nis  bə  tən 
85% və ya 8,6 mil  yard ma  na  ta ya 
xın bir sə  viy  yə  də ic  ra olun  sa da, 
qar  şı  ya qo  yul  muş bü  tün əsas öh 
də  lik  lər ye  ri  nə ye  ti  ril  miş  dir. 2015
ci ilin 6 ayın  da döv  lət büd  cə  sin  də 
770,7 mln. ma  nat kə  sir ol  muş  dur. 
Kə  sir «A  zər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın 2015ci il döv  lət büd  cə  si haq 
qın  da» Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Qa  nu  nu  na mü  va  fiq ola  raq 
2015ci il 1 yan  var ta  ri  xə döv  lət 
büd  cə  si  nin va  hid xə  zi  nə he  sa  bı  nın 
qa  lı  ğı və özəl  ləş  dir  mə  dən da  xi  lol 
ma  lar he  sa  bı  na ör  tül  müş  dür.
3.Millivalyutalarındevalvasi-

yası
Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 

pro  ses  lər, nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  si bir sı  ra in  ki  şaf et  mək  də 
olan öl  kə  lə  rin, xü  su  sən də neft ha 
sil edən öl  kə  lə  rin tə  diy  yə ba  lan  sı 
nın pis  ləş  mə  sin  də əsas rol oy  na 
mış  dır. Nə  ti  cə  də hə  min öl  kə  lər  də 
yum  şaq, or  ta və şok for  ma  lı de  val
 va  si  ya  lar baş ver  miş  dir. 2014cü 
ilin son  la  rın  dan baş  la  ya  raq in  di  yə 
qə  dər dol  la  ra nis  bət  də rus rub  lu öz 
no  mi  nal də  yə  ri  ni 2 də  fə  dən çox 
itir  miş  dir. Qa  za  xıs  tan ten  ge  si 19% 
de  val  va  si  ya  ya uğ  ra  mış və kül  li 
miq  dar  da val  yu  ta sər  fiy  ya  tın  dan 
son  ra ten  ge  nin də  yər  dən düş  mə  si 
nin da  va  mı şə  raitin  də üzən mə 
zən  nə si  ya  sə  ti  nə ke  çil  miş  dir.

Ma  na  tın da  ya  nıq  lı  lıq də  rə  cə  si 
nin ye  tə  rin  cə ol  ma  sı özü  nü 2008
2009cu ilin qlo  bal ma  liy  yə iq  ti  sa  di 
böh  ra  nı za  ma  nı da  ha əya  ni şə  kil  də 
gös  tər  di. Am  ma o za  man nef  tin 
qiy  mə  ti  nin 2008ci ilin ikin  ci ya  rı 
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sın  da bir ba  rel üçün 147 dol  lar  dan 
3335 dol  la  ra en  mə  si müd  də  ti az 
çək  di. Mər  kə  zi Bank ma  na  tın nis  bi 
sa  bit  li  yi  ni qo  ru  maq  dan öt  rü çe  vik 
si  ya  sət ye  ri  də bil  di. O vaxt tez  lik  lə 
nef  tin qiy  mə  ti ye  ni  dən 100 dol  la  rın 
ət  ra  fı  na və on  dan da yük  sə  yə qalx
 dı.

Ma  nat ba  rə  də bey  nəl  xalq eks 
pert  lə  rin gəl  dik  lə  ri müs  bət nə  ti  cə 
lər real  lı  ğı nə qə  dər əks et  dir  sə də, 
baş  qa bir real  lıq bu  dur ki, ma  nat 
ba  zar mü  na  si  bət  lə  ri  nin prin  sip  lə 
rin  dən uzaq bir üsul  la  in  zi  ba  ti 
vasitəyə ya  xın bir üsul  la tən  zim  lə 
nən və da  ha çox da məhz bu yol  la 
uzun müd  dət onun nis  bi sa  bit  li  yi 
tə  min olu  nan xam  mal val  yu  ta  sı 
dır.

2008ci il  dən fərq  li ola  raq bu də 
fə nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı sə  viy  yə 
də qal  ma  sı pro  se  si çox uza  nır. Ona 
gö  rə də bu də  fə Ru  si  ya, Qa  za  xıs 
tan, Türk  mə  nis  tan və s. ener  ji re 
surs  lu öl  kə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can da iq  ti  sa  di amil  lər  dən 
da  ha çox qey  riiq  ti  sa  di amil  lə  rin 
tə  si  ri ilə de  val  va  si  ya  ya get  mə  li ol 
du. Həm də ma  na  tın 21 fev  ral de 
val  va  si  ya  sın  dan son  ra ye  ni si  tuasi
 ya ya  ra  nıb. Bun  dan son  ra nef  tin 
qiy  mə  ti yük  sək olan  da ma  na  tın 
mə  zən  nə  si də qal  xa  caq, nef  tin qiy 
mə  ti dü  şən  də və bu pro  ses uza 
nan  da isə ma  na  tın mə  zən  nə  si də 
aşa  ğı dü  şə  cək. Ona gö  rə də ma  na 
tın nis  bi sa  bit  li  yi  nin qo  ru  nub sax 
la  nıl  ma  sın  dan öt  rü zə  ru  ri olan qı 
sa, or  ta və uzun müd  də  tə sə  mə  rə 
ve  rə bi  lən təd  bir  lər komp  lek  si ha 
zır  la  yıb hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li  dir. Yal 
nız o hal  da ma  nat tək  cə iq  ti  sa  diy 
ya  tın bir his  sə  si olan nef  tə yox, 
Azər  bay  ca  nın is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin 
də real  la  şan güc  lü po  ten  sialı  na 
bağ  la  na  caq.
4. Bankların vəziyyətinin pis-

ləşməsi və bir hissəsininmüflis-
ləşməsi

Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə 
si və mil  li val  yu  ta  la  rın de  val  va  si 
ya  sın  dan son  ra Ru  si  ya, Qa  za  xıs  tan 

və di  gər öl  kə  lər  də ol  du  ğu ki  mi, 
Azər  bay  can  da da bə  zi kom  mer  si 
ya bank  la  rı  nın fəaliy  yə  tin  də prob 
lem  lər ya  ra  nıb.

Ümu  miy  yət  lə, hə  min öl  kə  lər  lə 
mü  qa  yi  sə  li şə  kil  də gö  tür  dük  də 
Azər  bay  can bank  la  rı  nın və  ziy  yə  ti 
or  ta du  rum  da  dır. Am  ma bir ne  çə 
ban  kı çıx  maq şər  ti  lə qa  lan bank  lar
 da və  ziy  yət elə də ürə  ka  çan gö  rün
 mür. Təəs  süf ki, bir sı  ra bank  lar  da 
isə və  ziy  yət “sta  bil”dən “ne  qa  tiv”ə 
doğ  ru də  yi  şib və ye  ni prob  lem  lər 
ya  şa  nır. Hə  min prob  lem  lər ara  sın 
da ma  liy  yə ça  tış  maz  lı  ğı, ix  ti  sar  lar, 
fi  lial  la  rın bir  ləş  di  ril  mə  si və bağ 
lan  ma  sı özü  nü da  ha qa  ba  rıq şə  kil 
də gös  tə  rir.

Kons  ti  tu  si  ya Məh  kə  mə  si  nin kre
 dit  lər  lə bağ  lı qə  ra  rı əsa  sən bank  la 
rın xey  ri  nə çı  xa  rıl  sa da, bu, hə  lə bir 
sı  ra bank  la  rın və  ziy  yə  ti  nin yax  şı  la
 şa  ca  ğı  na də  la  lət et  mir. Al  dı  ğı borc
 la  rı vax  tın  da qay  tar  maq iq  ti  da  rın 
da ol  ma  yan bank  lar var. Ey  ni za 
man  da, onu da qeyd et  mək la  zım 
dır ki, ha  zır  da prob  lem  li kre  dit  lə 
rin həc  mi gün  dəngü  nə ar  tır. Ötən 
il  lə mü  qa  yi  sə  də bu ilin or  ta  la  rı  na 
ma  liy  yə və  ziy  yə  ti pis he  sab olu  nan 
bank  la  rın sa  yı təq  ri  bən 3 də  fə ar 
tıb. Bü  tün bun  lar bir yer  də cəm  lə 
şə  rək son vaxt  lar bank sis  te  mi  nin 
du  ru  mu  nu yax  şı  ya doğ  ru de  yil, 
mən  fi me  yil  lə  rə doğ  ru yö  nəl  dir.

Ümu  miy  yət  lə, Azər  bay  can  da 
bank  la  rın və  ziy  yə  ti or  ta qiy  mət 
lən  di  ri  lə bi  lər. Və  ziy  yə  ti yax  şı ol 
ma  yan bank  la  rın işi ma  na  tın de 
val  va  si  ya  sın  dan son  ra get  dik  cə çə 
tin  lə  şir. Di  gər öl  kə  lər  də ol  du  ğu 
ki  mi, Azər  bay  can  da bank  la  rın 
müf  lis  ləş  mə  si baş ver  mə  sə də, ötən 
il  lə mü  qa  yi  sə  də bu ilin or  ta  la  rı  na 
ma  liy  yə və  ziy  yə  ti pis he  sab olu  nan 
bank  la  rın sa  yı 4dən 11ə ça  tıb. 
Ona gö  rə də aidiy  yə  ti qu  rum  lar 
ob  yek  tiv təh  lil  lər apa  ra  raq bank 
sis  te  mi  nin sağ  lam  laş  dı  rıl  ma  sı  na 
dair sis  tem  li təd  bir  lə  ri özün  də əks 
et  di  rən məq  səd  li proq  ram hə  ya  ta 
ke  çir  mə  li  dirlər.

5. Daşınmaz əmlak bazarının
çökməsi

Nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə 
si və mil  li val  yu  ta  la  rın de  val  va  si 
ya  sın  dan son  ra bir sı  ra öl  kə  lər  də 
da  şın  maz əm  lak ba  za  rın  da və  ziy 
yət xey  li pis  lə  şib.

Azər  bay  ca  nın da  şın  maz əm  lak 
ba  za  rın  da da ge  ri  lə  mə  lər mü  şa  hi 
də edi  lir. Mər  kə  zi Ban  kın açıq  la 
ma  la  rı  na gö  rə, bu ilin bi  rin  ci ya  rı 
sın  da da  şın  maz əm  lak ba  za  rı 32% 
ge  ri  lə  yib. Bu ge  ri  lə  mə  lər ti  kin  ti 
sek  to  ru  na, ti  kin  ti ma  te  rial  la  rı ba 
za  rı  na da mən  fi tə  sir gös  tə  rib və 
ti  ki  nti iş  lə  ri  nin həc  mi 22%ə ya  xın 
aza  lıb. İpo  te  ka kre  dit  ləş  mə  si  nə ay 
rıl  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lan əla  və 200 
mil  yon ma  nat ti  kin  ti sek  to  ru  nun 
du  ru  mu  nu tam yax  şı  laş  dır  ma  sa 
da, bu  ra  da müəy  yən can  lan  ma ya 
ra  da bi  lər.
6. İnflyasiyanın artması, xüsu-

sən də ərzaqmallarının bahalaş-
ması

Mə  lum  dur ki, de  val  va  si  ya xü 
su  sən id  xal mal  la  rın qiy  mət  lə  ri  nin 
art  ma  sı  na cid  di tə  sir edir. Azər 
bay  can  da da bu pro  ses özü  nü gös
 tə  rir. Rəs  mi hö  ku  mət proq  noz  la 
rın  da bu il infl  ya  si  ya  nın 2,3% ola 
ca  ğı proq  noz  laş  dı  rıl  sa da, de  val 
va  si  ya  dan son  ra bu gös  tə  ri  ci də 
yiş  di  ril  di və 4,4% proq  noz  laş  dı  rıl 
dı. Am  ma hə  lə  lik qiy  mət ar  tı  mı 
ye  ni proq  noz gös  tə  ri  ci  sin  dən aşa 
ğı  dır. Bir sı  ra eks  pert qiy  mət  lən 
dir  mə  lə  rin  də de  val  va  si  ya  dan son 
ra bu ilin so  nu  na  dək iki  rə  qəm  li 
infl  ya  si  ya göz  lə  nil  di  yi bil  di  ril  sə 
də, hə  lə  lik bu ilin 8 ayı ər  zin  də 
qiy  mət ar  tı  mı 3,8% ol  muş  dur.
Azər  bay  ca  nın İq  ti  sa  diy  yat və Sə 
na  ye Na  zir  li  yi tə  rə  fin  dən öl  kə  nin 
is  teh  lak ba  za  rın  da sü  ni qiy  mət ar 
tı  mı  nın və suiis  ti  fa  də hal  la  rı  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı məq  sə  di  lə in 
ten  siv nə  za  rət təd  bir  lə  ri  nin hə  ya  ta 
ke  çi  ril  mə  si öl  kə  də qiy  mət ar  tı  mı 
nın göz  lə  ni  lən sə  viy  yə  yə çat  ma  sı 
nın qar  şı  nın alın  ma  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  mış  dır.
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1,8%ə en  di  ril  miş  dir. Bu  na bax  ma 
ya  raq, ümu  miy  yət  lə, gö  tür  sək, 
qey  rineft sek  to  run  da  kı yük  sək ar 
tım temp  lə  ri he  sa  bı  na Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da müs  bət di  na  mizm 
da  vam edir və öl  kə  mi  zin or  ta il  lik 
ar  tım temp  lə  ri MDBnin or  ta ar  tım 
tem  pi  ni üs  tə  lə  yir. Mə  sə  lən, 2013
cü il  lə mü  qa  yi  sə  də 2014cü il  də 
Azər  bay  can  da neft ha  si  la  tı  nın 3,2% 
aşa  ğı düş  mə  si və Azə  riLayt nef  ti 
nin bir ba  re  li  nin qiy  mə  ti  nin 111 
dol  lar  dan 101 dol  la  ra və ya 9% en 
mə  si   fo  nun  da qey  rineft sek  to  run 
da 8% ar  tması he  sa  bı  na iq  ti  sa  di 
fəaliy  yə  tin in  teq  ral gös  tə  ri  ci  si olan 
ÜDMin 2,8% ar  tı  mı tə  min edil 
miş  dir. Bu il də təq  ri  bən ey  ni pro 
ses ge  dir. 2015ci ilin bi  rin  ci ya  rı 
mil  li  yin  də qey  rineft sa  hə  lə  ri  nin 
in  ki  şaf di  na  mi  ka  sı 2014cü ilin bi 
rin  ci ya  rı  mil  li  yi  nin mü  va  fiq gös  tə 
ri  ci  si  ni 2,2 faiz bən  di üs  tə  lə  yə  rək 
9,2% təş  kil et  miş  dir. Qey  rineft sa 
hə  lə  ri  nin be  lə yük  sək ar  tım tem  pi 
öl  kə  də ÜDMin 3%dən çox ar  tı  mı
 nı tə  min edir.
2.Gəlirlərinvəbüdcəyədaxil-

olmaların azalması, büdcədə uy-
ğunsuzluğunyaranması

Nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs  kin su  rət 
də aşa  ğı düş  mə  si neft ha  sil edən 
öl  kə  lər  də iq  ti  sa  diy  ya  tın real sek  to 
ru ilə ya  na  şı, ma  liy  yə sek  to  ru  na da 
mən  fi tə  sir gös  tə  rir. Bu, özü  nü əsa
 sən büd  cə gös  tə  ri  ci  lə  ri  nin pis  ləş 
mə  si, gə  lir  lə  rin azal  ma  sı, kə  si  rin 
art  ma  sı, tə  diy  yə ba  lan  sın  da prob 
lem  lə  rin ya  ran  ma  sı və s. is  ti  qa  mət
 lər  də da  ha əya  ni şə  kil  də nü  ma  yiş 
et  di  rir.

2014cü il  də Azər  bay  can  da 42 
mil  yon to  na ya  xın neft ha  sil olu 
nub ki, bu da 2010cu il  də  ki pik 
həd  dən 17% az  dır. Neft ha  si  la  tı  nın 
azal  ma  sı dün  ya ba  za  rın  da nef  tin 
qiy  mə  ti  nin sü  rət  lə aşa  ğı düş  mə  si 
ilə mü  şa  yiət olu  nur. Son vaxt  lar 

nef  tin qiy  mə  ti 2 də  fə  dən çox aşa  ğı 
dü  şüb ki, bu da gə  lir  lə  ri  mi  zi bir 
ne  çə mil  yard dol  lar azal  dıb. Rəs  mi 
sta  tis  ti  ka  ya gö  rə, ar  tıq öl  kə  də 
ÜDMin 60%in  dən ço  xu neft  dən 
kə  nar sa  hə  lər  də ya  ra  dı  lır. Am  ma 
hə  min sa  hə  lər  də hər 2,9%lik ar  tım 
öl  kə  mi  zin ÜDMin 1% sə  viy  yə  sin 
də ar  tı  mı  na sə  bəb ol  sa da, nef  tin 
qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si nə  ti  cə 
sin  də mə  ruz qal  dı  ğı  mız ma  liy  yə 
it  ki  lə  ri  nin ye  ri  ni dol  du  ra bil  mir. 
Bu isə öz növ  bə  sin  də tə  diy  yə ba 
lan  sı  nın müs  bət sal  do  su  nu aşa  ğı 
sa  lır və həm də iq  ti  sa  diy  ya  ta sər 
ma  yə qo  yu  lu  şu  nun azal  ma  sı  na sə 
bəb olur. Tə  diy  yə ba  lan  sın  da 2013
cü il  də ca  ri he  sab  lar üz  rə 12 mil 
yard dol  lar, 2014cü il  də 10 mil  yard 
dol  lar  dan çox pro  fi  sit ol  du  ğu hal 
da, 2015ci il  də bu  nun 2 mil  yard, 
2016cı il  də isə 1,2 mil  yard dol  la  ra 
enə  cə  yi göz  lə  ni  lir.

2015ci ilin il  kin büd  cə proq  noz
 la  rı  na gö  rə, Azər  bay  ca  nın döv  lət 
büd  cə  si  nin 2/3si neft ami  li he  sa  bı
 na for  ma  la  şır. La  kin hə  min və 
saitin ək  sər his  sə  si Neft Fon  dun 
dan trans  fert  lər təş  kil et  di  yi üçün 
nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si 
Azər  bay  can büd  cə  sin  də baş  qa öl 
kə  lər  də  ki ki  mi gər  gin  lik ya  rat  mır. 
Be  lə ki, 2015ci ilin büd  cə proq  noz
 la  rın  da nef  tin qiy  mə  ti 90 dol  lar 
gö  tü  rül  sə də, bu ilin 6 ayın  da or  ta 
qiy  mət 59,4 dol  lar ol  muş  dur. Bu 
nun  la be  lə, nef  tin qiy  mə  ti  nin bu 
cür kəs  kin şə  kil  də aşa  ğı düş  mə  si 
nin döv  lət büd  cə  si  nə bir  ba  şa   tə  si  ri 
800 mil  yon ma  nat ol  muş  dur ki, bu 
cür azal  ma 2015ci ilin büd  cə  si  nə 
elə də cid  di tə  sir et  mə  miş  dir. 2015
2016cı il  lə  rin büd  cə  lə  rin  də  ki nə  zə
 rə  çar  pan iri azal  ma  lar nef  tin qiy 
mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  sin  dən da  ha 
çox Neft Fon  dun  dan trans  fert  lə  rin 
məh  dud  laş  dı  rıl  ma  sı ilə əla  qə  dar 
dır.

Ma  liy  yə Na  zir  li  yi  nin mə  lu  mat 
la  rı  na gö  rə, 2015ci ilin 6 ayı ər  zin 
də döv  lət büd  cə  si  nin mə  da  xi  li 7,7 
mil  yard proq  no  za qar  şı 7,8 mil 
yard ma  nat ol  muş  dur ki, bu da 
nə  zər  də tu  tu  lan  dan 1,2% çox  dur. 
2015ci ilin 6 ayın  da döv  lət büd  cə 
si  nin xərc  lə  ri proq  no  za nis  bə  tən 
85% və ya 8,6 mil  yard ma  na  ta ya 
xın bir sə  viy  yə  də ic  ra olun  sa da, 
qar  şı  ya qo  yul  muş bü  tün əsas öh 
də  lik  lər ye  ri  nə ye  ti  ril  miş  dir. 2015
ci ilin 6 ayın  da döv  lət büd  cə  sin  də 
770,7 mln. ma  nat kə  sir ol  muş  dur. 
Kə  sir «A  zər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın 2015ci il döv  lət büd  cə  si haq 
qın  da» Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Qa  nu  nu  na mü  va  fiq ola  raq 
2015ci il 1 yan  var ta  ri  xə döv  lət 
büd  cə  si  nin va  hid xə  zi  nə he  sa  bı  nın 
qa  lı  ğı və özəl  ləş  dir  mə  dən da  xi  lol 
ma  lar he  sa  bı  na ör  tül  müş  dür.
3.Millivalyutalarındevalvasi-

yası
Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 

pro  ses  lər, nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  si bir sı  ra in  ki  şaf et  mək  də 
olan öl  kə  lə  rin, xü  su  sən də neft ha 
sil edən öl  kə  lə  rin tə  diy  yə ba  lan  sı 
nın pis  ləş  mə  sin  də əsas rol oy  na 
mış  dır. Nə  ti  cə  də hə  min öl  kə  lər  də 
yum  şaq, or  ta və şok for  ma  lı de  val
 va  si  ya  lar baş ver  miş  dir. 2014cü 
ilin son  la  rın  dan baş  la  ya  raq in  di  yə 
qə  dər dol  la  ra nis  bət  də rus rub  lu öz 
no  mi  nal də  yə  ri  ni 2 də  fə  dən çox 
itir  miş  dir. Qa  za  xıs  tan ten  ge  si 19% 
de  val  va  si  ya  ya uğ  ra  mış və kül  li 
miq  dar  da val  yu  ta sər  fiy  ya  tın  dan 
son  ra ten  ge  nin də  yər  dən düş  mə  si 
nin da  va  mı şə  raitin  də üzən mə 
zən  nə si  ya  sə  ti  nə ke  çil  miş  dir.

Ma  na  tın da  ya  nıq  lı  lıq də  rə  cə  si 
nin ye  tə  rin  cə ol  ma  sı özü  nü 2008
2009cu ilin qlo  bal ma  liy  yə iq  ti  sa  di 
böh  ra  nı za  ma  nı da  ha əya  ni şə  kil  də 
gös  tər  di. Am  ma o za  man nef  tin 
qiy  mə  ti  nin 2008ci ilin ikin  ci ya  rı 
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qiy  mə  ti 30 dol  lar ət  ra  fı  na dü  şər  sə 
və qar  şı  da  kı il  lər  də də hə  min sə 
viy  yə ət  ra  fın  da qa  lar  sa, bu hal  da 
20162017ci il  lər  də:

 qey rineft sek to run da ar tı mın 
mi ni mu ma en mə si və ÜDMin 
ar  tı  mı  nın da  yan  ma  sı göz  lə  ni 
lir;

 əsas ka  pi  ta  la sər  ma  yə  lər aşa  ğı 
dü  şə  cək;

 iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zı mən  fi tə  sir 
lər  dən qo  ru  maq və ma  na  tı sa 
bit sax  la  maq  dan öt  rü xərc  lər 
ar  ta  caq və yum  şaq de  val  va  si 
ya  nın ar  dın  ca or  ta sə  viy  yə  li 
(1520%) de  val  va  si  ya  ya ge  dil 
mə  si qa  çıl  maz ola  caq;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 67% təş  kil 
edə  cək;

 əha  li  nin real gə  lir  lə  rin  də ar  tım 
mi  ni  mu  ma enə  cək.

Üçün  cü sse  na  ri (op  ti  mist). 
2016cı il  də dün  ya ba  za  rın  da nef  tin 
1 ba  re  li  nin qiy  mə  ti 70 dol  lar ət  ra 
fın  da olar  sa və nef  tin qiy  mə  ti  nin 
art  ma  sı qar  şı  da  kı il  lər  də də da  vam 
edər  sə, 20162017ci il  lər  də:

 ÜDMin ar  tım tem  pi 3%i ke 
çə  cək;

 ma  na  tın mə  zən  nə  si 1 dol 
lar/1,0500 ma  nat ət  ra  fın  da qal 
maq  da da  vam edə  cək;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 3% ci  va  rın 
da ola  caq;

 əha  li  nin real gə  lir  lə  ri  nin ar  tım 
tem  pi 3%ə qə  dər ola  caq.

Dör  dün  cü sse  na  ri (in  no  va  si  ya 
lı in  ki  şaf mo  de  li  nə ke  çid). Azər 
bay  can in  no  va  si  ya  lı in  ki  şaf mo  de 
li  nə ke  çər  sə, 2016cı il  də nef  tin qiy
 mə  ti  nin 60 dol  la  rın al  tın  da ol  du  ğu 
şə  rait  də öl  kə  nin so  sialiq  ti  sa  di gös
 tə  ri  ci  lə  ri hö  ku  mə  tin rəs  mi proq 
noz  la  rı əsa  sın  da tər  tib edil  miş bi 
rin  ci sse  na  ri  dən o qə  dər də fərq 
lən  mə  yə  cək və on  dan bir qə  dər 
yük  sək ola  caq. Am  ma 2017ci, 
mak  si  mum 2018ci il  dən Azər  bay 
can ye  nə də sıç  ra  yış  lı in  ki  şa  fa baş 
la  ya  caq:

 ÜDMin or  ta il  lik ar  tı  mı 78%ə 
ça  ta  caq;

 neft sek  to  ru üz  rə ar  tım ol  ma  sa 
da, qey  rineft sek  to  run  da ar 
tım 10%i ke  çə  cək;

 hö  ku  mə  tin val  yu  ta si  ya  sə  tin 
dən ası  lı ola  raq ma  nat nis  bi 
sa  bit  li  yi  ni sax  la  ya  caq, yum  şaq 
de  val  va  si  ya  ya ge  di  lə  si təq  dir 
də isə onun mə  zən  nə  si 1 dol 
lar/1,100 ma  nat ət  ra  fın  da təş  kil 
edə  cək;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 2% ci  va  rın 
da ola  caq;

 əha  li  nin real gə  lir  lə  ri il  də 68% 
ar  ta  caq;

 Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
neft  dən ası  lı  lı  ğı mi  ni  mu  ma 
enə  cək və öl  kə in  no  va  si  ya  lı in 
ki  şaf rels  lə  ri  nə ke  çə  rək da  vam
 lı və da  ya  nıq  lı in  ki  şaf yo  lu  na 
çı  xa  caq.

Nəticəvətəkliflər
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 

neft ami  li  nin ro  lu azal  ma  ğa baş  la 
sa da, hə  lə də ki  fa  yət qə  dər yük  sək 
ola  raq qal  dı  ğın  dan nef  tin qiy  mə  ti 
nin aşa  ğı düş  mə  si, do  la  yı  sı ilə dün
 ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses 
lər Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na tə 
sir  siz ötüş  mür. Bu  nun  la be  lə, nef 
tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si  nin 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na tə  si  rin
 dən da  nı  şar  kən bir qrup ob  yek  tiv 
möv  qe sər  gi  lə  sə də, bə  zi  lə  ri sen  sa 
si  ya ya  rat  maq is  tə  yin  dən, ya da 
sa  də  cə ar  zu və is  tək  lə  ri  ni bil  dir 
mək  dən uza  ğa ge  də bil  mir  lər. 
Azər  bay  ca  nın ümu  mi da  xi  li məh 
su  lu  nun 35%in  dən ço  xu, büd  cə 
gə  lir  lə  ri  nin 60%ə qə  də  ri, xa  ri  ci ti 
ca  rə  tin 90%ə ya  xı  nı neft ami  li ilə 
bağ  lı ol  du  ğun  dan, öl  kə  mi  zin adı 
nın nef  tin qiy  mə  ti  nə ən həs  sas 
döv  lət  lər sı  ra  sın  da çə  kil  mə  si tə 
biidir. Sa  da  la  nan gös  tə  ri  ci  lər  dən 
də ay  dın gö  rü  nür ki, nef  tin qiy  mə
 ti Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ne  cə 
və han  sı is  ti  qa  mət  lər  də tə  sir edə 
cək. Azər  bay  ca  nın neft gə  lir  lə  ri 
aza  lır. Bu, həm neft ix  ra  cın  dan da 
xil olan gə  lir  lə  rin, de  mə  li, Döv  lət 
Neft Şir  kə  ti  nin, Azər  bay  can  da ça  lı

 şan xa  ri  ci neft şir  kət  lə  ri  nin, həm də 
Döv  lət Neft Fon  du  nun gə  lir  lə  ri  ni 
azal  dır. O za  man zəif həl  qə ro  lu  nu 
oy  na  yan bir sı  ra şir  kət  lə  rin fəaliy 
yə  ti zəif  lə  yə  cək, xü  su  sən də ti  kin  ti 
sa  hə  sin  də müəy  yən prob  lem  lər 
mey  da  na gə  lə  cək. Nə  zər  də tu  tu  lan 
bə  zi üçün  cü, dör  dün  cü, be  şin  ci də 
rə  cə  li la  yi  hə  lər mü  vəq  qə  ti er  tə  lə 
nə  cək  dir. Bu  na bax  ma  ya  raq, Azər 
bay  can bir sı  ra neft öl  kə  lə  rin  dən, 
xü  su  sən də Ru  si  ya  dan fərq  li ola  raq 
nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si 
nin tö  rət  di  yi fə  sad  la  rın la  bi  rin  tin 
dən az it  ki ilə çı  xan az  say  lı öl  kə  lər
 dən bi  ri ola  caq. Çün  ki Ru  si  ya iq  ti 
sa  diy  ya  tı bir tə  rəf  dən nef  tin qiy 
mə  ti  nin en  mə  si, di  gər tə  rəf  dən isə 
Qər  bin sank  si  ya  la  rı və ma  liy  yə 
kon  yuk  tu  ru  nun aşa  ğı düş  mə  si və 
onun dün  ya ma  liy  yə ba  za  rı  na, he 
sab  laş  ma sis  te  mi  nə çı  xı  şı  nın məh 
dud  laş  dı  rıl  ma  sı he  sa  bı  na iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da şok olay  lar ya  şa  yır  sa, 
Azər  bay  can sa  də  cə ener  ji   resursla
rına malik ək  sər öl  kə  lər  dən bi  ri 
ki  mi nef  tin qiy  mə  ti  nin azal  ma  sı 
nə  ti  cə  sin  də göz  lə  ni  lən gə  lir  lə  rin 
bir his  sə  si  nin iti  ril  mə  si mər  hə  lə  si  ni 
ya  şa  yır. Bun  lar isə mü  qa  yi  sə  yə  gəl
 məz də  rə  cə  də fərq  li it  ki  lər  dir.

Azər  bay  ca  nın 44 mil  yard dol  lar 
və ya öl  kə  nin ÜDMin 6570%i sə 
viy  yə  sin  də val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı və 
de  mə  li, “təh  lü  kə  siz  lik yas  tı  ğı”nın 
möv  cud  lu  ğu, elə  cə də xa  ri  ci döv  lət 
borc  la  rı  nın ÜDMin 12%i ət  ra  fın 
da və ona xid  mət xərc  lə  ri  nin təh  lü
 kə  li həd  dən aşa  ğı sə  viy  yə  də ol  ma 
sı hö  ku  mə  tin ma  nevr im  kan  la  rı  nı 
xey  li ar  tı  rır.

Neft ha  si  la  tı  nın 2011ci il  dən 
baş  la  ya  raq pik nöq  tə  dən aşa  ğı düş
 mə  si ilə ya  na  şı, son vaxt  lar qiy  mə 
ti  nin də kəs  kin su  rət  də azal  ma  sı ilə 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ye  ni 
mər  hə  lə baş  la  yıb. Hö  ku  mət dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lə  rin 
mən  fi tə  si  ri  ni azalt  ma  ğa və neft 
dən kə  nar sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı  na xü 
su  si diq  qət ver  mə  yə baş  la  yıb. Nə 
ti  cə  də mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  lik qo  ru 

TƏHLİL

7. İşsizliyin artması, sosial
proqramların məhdudlaşması,
əhaliningəlirlərininazalması

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 
pro  ses  lər, nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  si və mil  li val  yu  ta  la  rın de 
val  va  si  ya  sın  dan son  ra bir sı  ra öl 
kə  lər  də iş  siz  li  yin art  ma  sı, so  sial 
proq  ram  la  rın məh  dud  laş  ma  sı, 
əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin azal  ma  sı və 
so  sial gər  gin  lik özü  nü gös  tər  mək 
də  dir. Böh  ra  nın tə  si  ri ilə bir sı  ra 
öl  kə  lər  də müəs  si  sə  lə  rin fəaliy  yə  ti 
nin pis  ləş  mə  si, is  teh  sa  lın azal  ma  sı, 
on  la  rın bir his  sə  si  nin fəaliy  yə  ti  nin 
da  yan  ma  sı hal  la  rı ilə mü  şa  yiət olu
 nur. Azər  bay  can  da isə bu ilin 9 
ayı  nın nə  ti  cə  lə  ri gös  tə  rir ki, müəs 
si  sə  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti əv  vəl  ki ki  mi 
öz fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  di  rir. Bə  zi 
müəs  si  sə  lər  də ma  liy  yə du  ru  mu 
nun pis  ləş  mə  si, xü  su  sən də ti  kin  ti 
sek  to  run  da ça  lı  şan müəy  yən şir 
kət  lər  də zəif  lə  mə  lər mü  şa  hi  də 
olun  sa da, müəs  si  sə  lə  rin ək  sə  riy 
yə  ti öz fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  dir  di 
yin  dən, hə  lə  lik iş  siz  li  yin art  ma  sı 
ki  mi təh  lü  kə  li me  yil  lər yox  dur. 
Bu  nun  la ya  na  şı, ümu  mi in  ves  ti  si  ya 
xərc  lə  rin  də nə  zə  rə  çar  pan ix  ti  sar  lar 
özü  nü gös  tər  sə də, bu  nun so  sial 
proq  ram  la  ra aidiy  yə  ti ol  ma  dı  ğın 
dan on  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si əv 
vəl  ki ki  mi da  vam et  di  ri  lir. Ona 
gö  rə də so  sial gər  gin  lik yox  dur.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, dün  ya iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lər bir sı  ra 
öl  kə  lər  də, xü  su  sən də neft ha  sil 
edən öl  kə  lər  də nef  tin qiy  mə  ti  nin 
aşa  ğı düş  mə  si ilə əla  qə  dar ola  raq 
iq  ti  sa  diy  ya  tın real, ma  liy  yə və so 
sial sek  tor  la  rı  na cid  di şə  kil  də mən
 fi tə  sir gös  tə  rir. Təh  lil  dən gö  rün 
dü  yü ki  mi, hə  min mən  fi me  yil  lər 
Azər  bay  can  dan da yan keç  mə  yib. 
Am  ma hə  lə  lik Azər  bay  can dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lər 
dən az it  ki ilə çı  xa bi  lib və bun  dan 

son  ra da çıx  ma im  kan  la  rı ye  tə  rin 
cə  dir.

Təh  lil gös  tə  rir ki, dün  ya iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lə  rin Azər
 bay  ca  na tə  si  rin  dən do  ğan risk  lər 
ara  sın  da öl  kə  də ar  tım temp  lə  ri  nin, 
gə  lir  lə  rin əv  vəl  ki dövr  lər  lə mü  qa 
yi  sə  də azal  ma  sı, ma  na  tın de  val  va 
si  ya  sı, infl  ya  si  ya  nın art  ma  sı və 
əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin ar  tım temp  lə 
ri  nin aşa  ğı düş  mə  si  dir. Hə  min 
prob  lem və on  dan do  ğan risk  lə  ri 
azalt  maq  dan öt  rü sent  yab  rın 8də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin ya  nın  da ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di 
mə  sə  lə  lə  rə və 2016cı ilin döv  lət 
büd  cə  si  nin ha  zır  lı  ğı iş  lə  ri  nə həsr 
edil  miş mü  şa  vi  rə  də cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin bil  dir  di  yi ki  mi, bi  zim işi 
miz öl  kə  mi  zi, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı 
mak  si  mum də  rə  cə  də dün  ya  da ge 
dən mən  fi pro  ses  lər  dən qo  ru  maq 
dır.

Ssenarilər
Təh  lildən görünür ki, 2016cı il 

də və or  ta pers  pek  tiv  də Azər  bay 
can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da aşa  ğı  da  kı sse 
na  rilə rdə də öz ək  si  ni ta  pan meyil
 lər özü  nü gös  tə  rə bi  lər:

Bi  rin  ci sse  na  ri (hö  ku  mə  tin rəs 
mi proq  noz  la  rı əsa  sın  da). Hö  ku 
mət öz proq  noz  la  rın  da bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə qu  rum  la  rı  nın proq  noz  la 
rı  nı və nef  tin qiy  mə  tin  də  ki qey  ri
müəy  yən  li  yi nə  zə  rə ala  raq 2016 və 
qar  şı  da  kı il  lər üçün nef  tin bir ba  re
 li  nin qiy  mə  ti  ni 50 dol  lar gö  tür 
müş  dür. O za  man Azər  bay  can  da:

 ÜDMin 2015ci il  də 3,3%, 
2016cı il  də 1,8%, 2017ci il  də 
2,6%, 2018ci il  də 3,6%, 2019cu 
il  də 5% ar  tı  mı göz  lə  ni  lir;

 neft sek  to  ru üz  rə ÜDMin 
2015ci il  də 0,6%, 2016cı il  də 
1,7%, 2017ci il  də 2,4% azal  ma
 sı, 2018ci il  də 0,3%, 2019cu il 
də 4,9% art  ma  sı göz  lə  ni  lir;

 qey  rineft sek  to  ru üz  rə ÜDM
in 2015ci il  də 5,9%, 2016cı il 
də 3,4%, 2017ci il  də 4,6%, 
2018ci il  də 4,8%, 2019cu il  də 
5% art  ma  sı göz  lə  ni  lir;

 əha  li  nin gə  lir  lə  ri 2015ci il  də 
1,9%, 2016cı il  də 1,2%, 2017ci 
il  də 1,6%, 2018ci il  də 2,1%, 
2019cu il  də 2,4% ar  ta  caq;

 nef  tin qiy  mə  ti  nin ha  zır  kı sə 
viy  yə  si şə  raitin  də rus rub  lu və 
Qa  za  xıs  tan ten  ge  si sa  bit qa  la 
caq  sa, ma  na  tın dol  la  ra nis  bət 
də mə  zən  nə  si 1dol  lar/1,0500 
ma  nat ola  caq;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 2015ci il  də 
4,4%, 2016cı il  də 3,3%, 2017ci 
il  də 2,8%, 2018ci il  də 2,3%, 
2019cu il  də 2,1% təş  kil edə 
cək.
İkinci ssenari (pes  si  mist). Bey 

nəl  xalq Val  yu  ta Fon  du nef  tin qiy 
mə  ti  nin 2016cı il üçün 58 dol  lar, 
2017ci il üçün 61 dol  lar, Dün  ya 
Ban  kı isə 58 və 63 dol  lar gö  tü  rüb. 
Am  ma neft sa  də  cə tə  bii re  surs yox, 
dün  ya  da çox cid  di si  ya  si və iq  ti  sa 
di tə  sir va  si  tə  lə  rin  dən bi  ri ol  du 
ğun  dan onun qiy  mə  ti xey  li də  rə  cə
 də geosi  ya  si və geoiq  ti  sa  di müs  tə 
vi  yə sü  rük  lə  nə  rək proq  noz  laş  dı  rıl
 ma  sı müm  kün ol  ma  yan bir və  ziy 
yə  tə gə  ti  ri  lib. Nef  tin ucuz  laş  maq  da 
da  vam et  mə  si və Azər  bay  ca  nın 
əsas ti  ca  rət partn  yor  la  rı olan öl  kə 
lər  də mil  li val  yu  ta  nın, xü  su  sən də 
rus rub  lu  nun qiy  mət  dən düş  mə  si 
və s. bu ki  mi amil  lər bir  lik  də Azər
 bay  can  da iq  ti  sa  di ar  tı  mı zəif  lə 
məsinə, xa  ri  ci val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 
nın azal  ma  sı  na, tə  diy  yə ba  lan  sın  da 
və  ziy  yə  tin müs  bət  dən mən  fi  yə də 
yiş  mə  si  nə, bü  tün bun  lar isə ma  na 
tın növ  bə  ti de  val  va  si  ya  sı  na və 
yük  sək infl  ya  si  ya ris  ki  nin ya  ran 
ma  sı  na sə  bəb ola bi  lər. Bu ba  xım 
dan be  lə bir eh  ti  mal çox az ol  sa da, 
dün  ya ba  za  rın  da nef  tin1 ba  re  li  nin 
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qiy  mə  ti 30 dol  lar ət  ra  fı  na dü  şər  sə 
və qar  şı  da  kı il  lər  də də hə  min sə 
viy  yə ət  ra  fın  da qa  lar  sa, bu hal  da 
20162017ci il  lər  də:

 qey rineft sek to run da ar tı mın 
mi ni mu ma en mə si və ÜDMin 
ar  tı  mı  nın da  yan  ma  sı göz  lə  ni 
lir;

 əsas ka  pi  ta  la sər  ma  yə  lər aşa  ğı 
dü  şə  cək;

 iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zı mən  fi tə  sir 
lər  dən qo  ru  maq və ma  na  tı sa 
bit sax  la  maq  dan öt  rü xərc  lər 
ar  ta  caq və yum  şaq de  val  va  si 
ya  nın ar  dın  ca or  ta sə  viy  yə  li 
(1520%) de  val  va  si  ya  ya ge  dil 
mə  si qa  çıl  maz ola  caq;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 67% təş  kil 
edə  cək;

 əha  li  nin real gə  lir  lə  rin  də ar  tım 
mi  ni  mu  ma enə  cək.

Üçün  cü sse  na  ri (op  ti  mist). 
2016cı il  də dün  ya ba  za  rın  da nef  tin 
1 ba  re  li  nin qiy  mə  ti 70 dol  lar ət  ra 
fın  da olar  sa və nef  tin qiy  mə  ti  nin 
art  ma  sı qar  şı  da  kı il  lər  də də da  vam 
edər  sə, 20162017ci il  lər  də:

 ÜDMin ar  tım tem  pi 3%i ke 
çə  cək;

 ma  na  tın mə  zən  nə  si 1 dol 
lar/1,0500 ma  nat ət  ra  fın  da qal 
maq  da da  vam edə  cək;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 3% ci  va  rın 
da ola  caq;

 əha  li  nin real gə  lir  lə  ri  nin ar  tım 
tem  pi 3%ə qə  dər ola  caq.

Dör  dün  cü sse  na  ri (in  no  va  si  ya 
lı in  ki  şaf mo  de  li  nə ke  çid). Azər 
bay  can in  no  va  si  ya  lı in  ki  şaf mo  de 
li  nə ke  çər  sə, 2016cı il  də nef  tin qiy
 mə  ti  nin 60 dol  la  rın al  tın  da ol  du  ğu 
şə  rait  də öl  kə  nin so  sialiq  ti  sa  di gös
 tə  ri  ci  lə  ri hö  ku  mə  tin rəs  mi proq 
noz  la  rı əsa  sın  da tər  tib edil  miş bi 
rin  ci sse  na  ri  dən o qə  dər də fərq 
lən  mə  yə  cək və on  dan bir qə  dər 
yük  sək ola  caq. Am  ma 2017ci, 
mak  si  mum 2018ci il  dən Azər  bay 
can ye  nə də sıç  ra  yış  lı in  ki  şa  fa baş 
la  ya  caq:

 ÜDMin or  ta il  lik ar  tı  mı 78%ə 
ça  ta  caq;

 neft sek  to  ru üz  rə ar  tım ol  ma  sa 
da, qey  rineft sek  to  run  da ar 
tım 10%i ke  çə  cək;

 hö  ku  mə  tin val  yu  ta si  ya  sə  tin 
dən ası  lı ola  raq ma  nat nis  bi 
sa  bit  li  yi  ni sax  la  ya  caq, yum  şaq 
de  val  va  si  ya  ya ge  di  lə  si təq  dir 
də isə onun mə  zən  nə  si 1 dol 
lar/1,100 ma  nat ət  ra  fın  da təş  kil 
edə  cək;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 2% ci  va  rın 
da ola  caq;

 əha  li  nin real gə  lir  lə  ri il  də 68% 
ar  ta  caq;

 Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
neft  dən ası  lı  lı  ğı mi  ni  mu  ma 
enə  cək və öl  kə in  no  va  si  ya  lı in 
ki  şaf rels  lə  ri  nə ke  çə  rək da  vam
 lı və da  ya  nıq  lı in  ki  şaf yo  lu  na 
çı  xa  caq.

Nəticəvətəkliflər
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da 

neft ami  li  nin ro  lu azal  ma  ğa baş  la 
sa da, hə  lə də ki  fa  yət qə  dər yük  sək 
ola  raq qal  dı  ğın  dan nef  tin qiy  mə  ti 
nin aşa  ğı düş  mə  si, do  la  yı  sı ilə dün
 ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses 
lər Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na tə 
sir  siz ötüş  mür. Bu  nun  la be  lə, nef 
tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si  nin 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na tə  si  rin
 dən da  nı  şar  kən bir qrup ob  yek  tiv 
möv  qe sər  gi  lə  sə də, bə  zi  lə  ri sen  sa 
si  ya ya  rat  maq is  tə  yin  dən, ya da 
sa  də  cə ar  zu və is  tək  lə  ri  ni bil  dir 
mək  dən uza  ğa ge  də bil  mir  lər. 
Azər  bay  ca  nın ümu  mi da  xi  li məh 
su  lu  nun 35%in  dən ço  xu, büd  cə 
gə  lir  lə  ri  nin 60%ə qə  də  ri, xa  ri  ci ti 
ca  rə  tin 90%ə ya  xı  nı neft ami  li ilə 
bağ  lı ol  du  ğun  dan, öl  kə  mi  zin adı 
nın nef  tin qiy  mə  ti  nə ən həs  sas 
döv  lət  lər sı  ra  sın  da çə  kil  mə  si tə 
biidir. Sa  da  la  nan gös  tə  ri  ci  lər  dən 
də ay  dın gö  rü  nür ki, nef  tin qiy  mə
 ti Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na ne  cə 
və han  sı is  ti  qa  mət  lər  də tə  sir edə 
cək. Azər  bay  ca  nın neft gə  lir  lə  ri 
aza  lır. Bu, həm neft ix  ra  cın  dan da 
xil olan gə  lir  lə  rin, de  mə  li, Döv  lət 
Neft Şir  kə  ti  nin, Azər  bay  can  da ça  lı

 şan xa  ri  ci neft şir  kət  lə  ri  nin, həm də 
Döv  lət Neft Fon  du  nun gə  lir  lə  ri  ni 
azal  dır. O za  man zəif həl  qə ro  lu  nu 
oy  na  yan bir sı  ra şir  kət  lə  rin fəaliy 
yə  ti zəif  lə  yə  cək, xü  su  sən də ti  kin  ti 
sa  hə  sin  də müəy  yən prob  lem  lər 
mey  da  na gə  lə  cək. Nə  zər  də tu  tu  lan 
bə  zi üçün  cü, dör  dün  cü, be  şin  ci də 
rə  cə  li la  yi  hə  lər mü  vəq  qə  ti er  tə  lə 
nə  cək  dir. Bu  na bax  ma  ya  raq, Azər 
bay  can bir sı  ra neft öl  kə  lə  rin  dən, 
xü  su  sən də Ru  si  ya  dan fərq  li ola  raq 
nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı düş  mə  si 
nin tö  rət  di  yi fə  sad  la  rın la  bi  rin  tin 
dən az it  ki ilə çı  xan az  say  lı öl  kə  lər
 dən bi  ri ola  caq. Çün  ki Ru  si  ya iq  ti 
sa  diy  ya  tı bir tə  rəf  dən nef  tin qiy 
mə  ti  nin en  mə  si, di  gər tə  rəf  dən isə 
Qər  bin sank  si  ya  la  rı və ma  liy  yə 
kon  yuk  tu  ru  nun aşa  ğı düş  mə  si və 
onun dün  ya ma  liy  yə ba  za  rı  na, he 
sab  laş  ma sis  te  mi  nə çı  xı  şı  nın məh 
dud  laş  dı  rıl  ma  sı he  sa  bı  na iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da şok olay  lar ya  şa  yır  sa, 
Azər  bay  can sa  də  cə ener  ji   resursla
rına malik ək  sər öl  kə  lər  dən bi  ri 
ki  mi nef  tin qiy  mə  ti  nin azal  ma  sı 
nə  ti  cə  sin  də göz  lə  ni  lən gə  lir  lə  rin 
bir his  sə  si  nin iti  ril  mə  si mər  hə  lə  si  ni 
ya  şa  yır. Bun  lar isə mü  qa  yi  sə  yə  gəl
 məz də  rə  cə  də fərq  li it  ki  lər  dir.

Azər  bay  ca  nın 44 mil  yard dol  lar 
və ya öl  kə  nin ÜDMin 6570%i sə 
viy  yə  sin  də val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı və 
de  mə  li, “təh  lü  kə  siz  lik yas  tı  ğı”nın 
möv  cud  lu  ğu, elə  cə də xa  ri  ci döv  lət 
borc  la  rı  nın ÜDMin 12%i ət  ra  fın 
da və ona xid  mət xərc  lə  ri  nin təh  lü
 kə  li həd  dən aşa  ğı sə  viy  yə  də ol  ma 
sı hö  ku  mə  tin ma  nevr im  kan  la  rı  nı 
xey  li ar  tı  rır.

Neft ha  si  la  tı  nın 2011ci il  dən 
baş  la  ya  raq pik nöq  tə  dən aşa  ğı düş
 mə  si ilə ya  na  şı, son vaxt  lar qiy  mə 
ti  nin də kəs  kin su  rət  də azal  ma  sı ilə 
Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ye  ni 
mər  hə  lə baş  la  yıb. Hö  ku  mət dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lə  rin 
mən  fi tə  si  ri  ni azalt  ma  ğa və neft 
dən kə  nar sa  hə  lə  rin in  ki  şa  fı  na xü 
su  si diq  qət ver  mə  yə baş  la  yıb. Nə 
ti  cə  də mak  roiq  ti  sa  di sa  bit  lik qo  ru 
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7. İşsizliyin artması, sosial
proqramların məhdudlaşması,
əhaliningəlirlərininazalması

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 
pro  ses  lər, nef  tin qiy  mə  ti  nin aşa  ğı 
düş  mə  si və mil  li val  yu  ta  la  rın de 
val  va  si  ya  sın  dan son  ra bir sı  ra öl 
kə  lər  də iş  siz  li  yin art  ma  sı, so  sial 
proq  ram  la  rın məh  dud  laş  ma  sı, 
əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin azal  ma  sı və 
so  sial gər  gin  lik özü  nü gös  tər  mək 
də  dir. Böh  ra  nın tə  si  ri ilə bir sı  ra 
öl  kə  lər  də müəs  si  sə  lə  rin fəaliy  yə  ti 
nin pis  ləş  mə  si, is  teh  sa  lın azal  ma  sı, 
on  la  rın bir his  sə  si  nin fəaliy  yə  ti  nin 
da  yan  ma  sı hal  la  rı ilə mü  şa  yiət olu
 nur. Azər  bay  can  da isə bu ilin 9 
ayı  nın nə  ti  cə  lə  ri gös  tə  rir ki, müəs 
si  sə  lə  rin ək  sə  riy  yə  ti əv  vəl  ki ki  mi 
öz fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  di  rir. Bə  zi 
müəs  si  sə  lər  də ma  liy  yə du  ru  mu 
nun pis  ləş  mə  si, xü  su  sən də ti  kin  ti 
sek  to  run  da ça  lı  şan müəy  yən şir 
kət  lər  də zəif  lə  mə  lər mü  şa  hi  də 
olun  sa da, müəs  si  sə  lə  rin ək  sə  riy 
yə  ti öz fəaliy  yə  ti  ni da  vam et  dir  di 
yin  dən, hə  lə  lik iş  siz  li  yin art  ma  sı 
ki  mi təh  lü  kə  li me  yil  lər yox  dur. 
Bu  nun  la ya  na  şı, ümu  mi in  ves  ti  si  ya 
xərc  lə  rin  də nə  zə  rə  çar  pan ix  ti  sar  lar 
özü  nü gös  tər  sə də, bu  nun so  sial 
proq  ram  la  ra aidiy  yə  ti ol  ma  dı  ğın 
dan on  la  rın hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si əv 
vəl  ki ki  mi da  vam et  di  ri  lir. Ona 
gö  rə də so  sial gər  gin  lik yox  dur.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, dün  ya iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lər bir sı  ra 
öl  kə  lər  də, xü  su  sən də neft ha  sil 
edən öl  kə  lər  də nef  tin qiy  mə  ti  nin 
aşa  ğı düş  mə  si ilə əla  qə  dar ola  raq 
iq  ti  sa  diy  ya  tın real, ma  liy  yə və so 
sial sek  tor  la  rı  na cid  di şə  kil  də mən
 fi tə  sir gös  tə  rir. Təh  lil  dən gö  rün 
dü  yü ki  mi, hə  min mən  fi me  yil  lər 
Azər  bay  can  dan da yan keç  mə  yib. 
Am  ma hə  lə  lik Azər  bay  can dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lər 
dən az it  ki ilə çı  xa bi  lib və bun  dan 

son  ra da çıx  ma im  kan  la  rı ye  tə  rin 
cə  dir.

Təh  lil gös  tə  rir ki, dün  ya iq  ti  sa 
diy  ya  tın  da ge  dən pro  ses  lə  rin Azər
 bay  ca  na tə  si  rin  dən do  ğan risk  lər 
ara  sın  da öl  kə  də ar  tım temp  lə  ri  nin, 
gə  lir  lə  rin əv  vəl  ki dövr  lər  lə mü  qa 
yi  sə  də azal  ma  sı, ma  na  tın de  val  va 
si  ya  sı, infl  ya  si  ya  nın art  ma  sı və 
əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin ar  tım temp  lə 
ri  nin aşa  ğı düş  mə  si  dir. Hə  min 
prob  lem və on  dan do  ğan risk  lə  ri 
azalt  maq  dan öt  rü sent  yab  rın 8də 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti  nin ya  nın  da ke  çi  ri  lən iq  ti  sa  di 
mə  sə  lə  lə  rə və 2016cı ilin döv  lət 
büd  cə  si  nin ha  zır  lı  ğı iş  lə  ri  nə həsr 
edil  miş mü  şa  vi  rə  də cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin bil  dir  di  yi ki  mi, bi  zim işi 
miz öl  kə  mi  zi, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı 
mak  si  mum də  rə  cə  də dün  ya  da ge 
dən mən  fi pro  ses  lər  dən qo  ru  maq 
dır.

Ssenarilər
Təh  lildən görünür ki, 2016cı il 

də və or  ta pers  pek  tiv  də Azər  bay 
can iq  ti  sa  diy  ya  tın  da aşa  ğı  da  kı sse 
na  rilə rdə də öz ək  si  ni ta  pan meyil
 lər özü  nü gös  tə  rə bi  lər:

Bi  rin  ci sse  na  ri (hö  ku  mə  tin rəs 
mi proq  noz  la  rı əsa  sın  da). Hö  ku 
mət öz proq  noz  la  rın  da bey  nəl  xalq 
ma  liy  yə qu  rum  la  rı  nın proq  noz  la 
rı  nı və nef  tin qiy  mə  tin  də  ki qey  ri
müəy  yən  li  yi nə  zə  rə ala  raq 2016 və 
qar  şı  da  kı il  lər üçün nef  tin bir ba  re
 li  nin qiy  mə  ti  ni 50 dol  lar gö  tür 
müş  dür. O za  man Azər  bay  can  da:

 ÜDMin 2015ci il  də 3,3%, 
2016cı il  də 1,8%, 2017ci il  də 
2,6%, 2018ci il  də 3,6%, 2019cu 
il  də 5% ar  tı  mı göz  lə  ni  lir;

 neft sek  to  ru üz  rə ÜDMin 
2015ci il  də 0,6%, 2016cı il  də 
1,7%, 2017ci il  də 2,4% azal  ma
 sı, 2018ci il  də 0,3%, 2019cu il 
də 4,9% art  ma  sı göz  lə  ni  lir;

 qey  rineft sek  to  ru üz  rə ÜDM
in 2015ci il  də 5,9%, 2016cı il 
də 3,4%, 2017ci il  də 4,6%, 
2018ci il  də 4,8%, 2019cu il  də 
5% art  ma  sı göz  lə  ni  lir;

 əha  li  nin gə  lir  lə  ri 2015ci il  də 
1,9%, 2016cı il  də 1,2%, 2017ci 
il  də 1,6%, 2018ci il  də 2,1%, 
2019cu il  də 2,4% ar  ta  caq;

 nef  tin qiy  mə  ti  nin ha  zır  kı sə 
viy  yə  si şə  raitin  də rus rub  lu və 
Qa  za  xıs  tan ten  ge  si sa  bit qa  la 
caq  sa, ma  na  tın dol  la  ra nis  bət 
də mə  zən  nə  si 1dol  lar/1,0500 
ma  nat ola  caq;

 or  ta il  lik infl  ya  si  ya 2015ci il  də 
4,4%, 2016cı il  də 3,3%, 2017ci 
il  də 2,8%, 2018ci il  də 2,3%, 
2019cu il  də 2,1% təş  kil edə 
cək.
İkinci ssenari (pes  si  mist). Bey 

nəl  xalq Val  yu  ta Fon  du nef  tin qiy 
mə  ti  nin 2016cı il üçün 58 dol  lar, 
2017ci il üçün 61 dol  lar, Dün  ya 
Ban  kı isə 58 və 63 dol  lar gö  tü  rüb. 
Am  ma neft sa  də  cə tə  bii re  surs yox, 
dün  ya  da çox cid  di si  ya  si və iq  ti  sa 
di tə  sir va  si  tə  lə  rin  dən bi  ri ol  du 
ğun  dan onun qiy  mə  ti xey  li də  rə  cə
 də geosi  ya  si və geoiq  ti  sa  di müs  tə 
vi  yə sü  rük  lə  nə  rək proq  noz  laş  dı  rıl
 ma  sı müm  kün ol  ma  yan bir və  ziy 
yə  tə gə  ti  ri  lib. Nef  tin ucuz  laş  maq  da 
da  vam et  mə  si və Azər  bay  ca  nın 
əsas ti  ca  rət partn  yor  la  rı olan öl  kə 
lər  də mil  li val  yu  ta  nın, xü  su  sən də 
rus rub  lu  nun qiy  mət  dən düş  mə  si 
və s. bu ki  mi amil  lər bir  lik  də Azər
 bay  can  da iq  ti  sa  di ar  tı  mı zəif  lə 
məsinə, xa  ri  ci val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 
nın azal  ma  sı  na, tə  diy  yə ba  lan  sın  da 
və  ziy  yə  tin müs  bət  dən mən  fi  yə də 
yiş  mə  si  nə, bü  tün bun  lar isə ma  na 
tın növ  bə  ti de  val  va  si  ya  sı  na və 
yük  sək infl  ya  si  ya ris  ki  nin ya  ran 
ma  sı  na sə  bəb ola bi  lər. Bu ba  xım 
dan be  lə bir eh  ti  mal çox az ol  sa da, 
dün  ya ba  za  rın  da nef  tin1 ba  re  li  nin 
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Ək  si  nə, neft ami  li  ni Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın real  lı  ğı say  maq  la, 
neft gə  lir  lə  rin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
edə  rək in  san ami  li  nin önə çı  xa  rıl 
ma  sı  nı da  vam  lı in  ki  şa  fın əsas şər  ti 
ki  mi gö  tü  rür. Bu  na mü  va  fiq ola 
raq, tək  lif olu  nan in  ki  şaf mo  de  li 
get  dik  cə qlo  bal  la  şan dün  ya  da əsas 
risk, təh  lü  kə və ça  ğı  rış  la  rı la  zı  mın
 ca də  yər  lən  dir  mək  lə Azər  bay  can 
xal  qı  nın özü  nü  qo  ru  ma və in  ki  şaf 
qa  bi  liy  yə  ti  nin güc  lən  di  ril  mə  si  ni və 
bu əsas  da öl  kə  nin po  ten  sialı  na uy 
ğun gə  lən la  yiq  li hə  yat sə  viy  yə  si 
nin tə  min edil  mə  si  ni nə  zər  də tu 
tur. Hə  min mo  del qı  sa, or  ta və 
uzun  müd  dət  li dövr  lər  də real nə  ti 
cə ve  rə bi  lən təd  bir  lə  rin uğur  lu 
kom  bi  na  si  ya  sın  dan iba  rət İn  no  va 
si  ya  lı İn  ki  şaf Mo  de  li ola bi  lər. Bu 
mo  del həm in  san ka  pi  ta  lın  dan  
kadr  la  rı  mız  dan, həm neft gə  lir  lə  ri
 miz  dən  ma  liy  yə re  surs  la  rı  mız 
dan, in  ves  ti  si  ya  lar  dan, həm mad 
ditex  ni  ki re  surs  la  rı  mız  dan, in  no 
va  si  ya  lar  dan, həm də geosi  ya  si 
im  kan  la  rı  mız  dan komp  leks is  ti  fa 
də et  mək  lə in  ki  şa  fın ye  ni mər  hə  lə 
si  nə keç  mə  yi nə  zər  də tu  tur. Azər 
bay  can  da İn  no  va  si  ya  lı İn  ki  şaf Mo 
de  li  nə ke  çil  mə  si iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın 
ar  tım temp  lə  ri  ni hö  ku  mə  tin nə  zər
 də tut  du  ğu ilə 3%lik ar  tım  dan 
da  ha yük  sək  78%lik ar  tı  ma doğ
 ru çə  kə, öl  kə  də rə  qa  bətqa  bi  liy  yət  li, 
da  ya  nıq  lı, st  ruk  tur ba  xı  mın  dan ba 
lans  laş  dı  rıl  mış, qa  baq  cıl tex  ni  ka və 
tex  no  lo  gi  ya  la  ra, ha  zır  lıq  lı kadr  la  ra 
əsas  la  nan in  ki  şa  fı tə  min edə və hə 
ya  tın key  fiy  yə  ti  nin yax  şı  laş  ma  sı 
nın eti  bar  lı ba  za  sı ola bi  lər.

İn  no  va  si  ya  lı İn  ki  şaf Mo  de  li  ni 
real  laş  dır  maq  dan öt  rü kök  lü is  la 
hat  lar yo  lu ilə iq  ti  sa  diy  ya  tın st  ruk 
tu  ru tək  mil  ləş  di  ril  mə  li, hö  ku  mət 
tə  rə  fin  dən iq  ti  sa  diy  ya  tın real sek  to 
ru  nun dəs  tək  lən  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
tə  sir  li təd  bir  lər komp  lek  si ha  zır  la 
nıb hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li, qey  rineft 
sek  to  ru  nun priori  tet sa  hə  lə  ri  nin in 
ki  şa  fı  nın sü  rət  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə
 tin  də aşa  ğı  da  kı iş  lər gö  rül  mə  li  dir:

1.Haq  sız rə  qa  bə  tin ara  dan qal  dı
 rıl  ma  sı və ba  zar  da bə  ra  bər rə  qa  bət 
şə  raiti  nin ya  ra  dıl  ma  sı, ye  ni is  teh  sal 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı üçün müasir in 
no  va  si  ya inf  rast  ruk  tu  ru  nun ya  ra 
dıl  ma  sı, ba  za  ra in  no  va  si  ya məh  sul 
la  rı  nın da  xil ol  ma  sı  na ma  ne olan 
bü  tün ma  neələ  rin ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı, pers  pek  tiv  li is  teh  sal sa  hə  lə  ri 
nin tex  no  lo  ji ba  za  sı  nın ye  ni  ləş  di  ril 
mə  si və s. is  ti  qa  mət  lər  də tə  sir  li təd 
bir  lər gö  rül  mə  li  dir.
2. Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 

qey  rineft sek  to  ru  na yer  li və xa  ri  ci 
in  ves  ti  si  ya  la  rın cəlb edil  mə  si  nin 
in  ten  siv  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə mü 
va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  lik sə  nəd  lə  rin  də 
məq  səd  yön  lü də  yi  şik  lik  lər apa  rıl 
ma  lı, sti  mul  laş  dı  rı  cı me  xa  nizm  lər 
tət  biq olun  ma  lı və bu əsas  da qey  ri
neft sek  to  run  da möv  cud müəs  si  sə
 lər mo  dern  ləş  di  ril  mə  li, qa  baq  cıl 
tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  ya əsas  la  nan 
ye  ni is  teh  sal mər  kəz  lə  ri ya  ra  dıl 
ma  lı  dır. Sə  na  ye müəs  si  sə  lə  rin  də 
in  no  va  si  ya yö  nüm  lü tex  no  lo  gi  ya 
la  rın tət  bi  qi sti  mul  laş  dı  rıl  ma  lı  dır.
3.Sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri  nin, şə  hər 

cik  lə  ri  nin və s. ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa 
mət  lə  rin  də iş  lər sü  rət  lən  di  ril  mə  li 
dir.
4.Da  xi  li ba  za  rı tə  min edən və 

ix  rac  yö  nüm  lü qey  rineft sek  to  ru 
nun dəs  tək  lən  mə  si və in  ki  şa  fı is  ti 
qa  mə  tin  də məq  səd  yön  lü iş apa  rıl 
ma  lı  dır.
5.Aq  rar sek  to  run in  ten  siv in  ki 

şaf rels  lə  ri üzə  ri  nə ke  çi  ril  mə  si və 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da əmək məh  sul 
dar  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
is  la  hat  lar kon  teks  tin  də zə  ru  ri təd 
bir  lər gö  rül  mə  li  dir. Kənd tə  sər  rü  fa
 tı məh  sul  la  rı  nın ema  lı müəs  si  sə  lə  ri
 nin fəaliy  yə  ti ge  niş  lən  di  ril  mə  li  dir.

6. Azər  bay  can  da tu  riz  min və 
xalq sə  nət  kar  lı  ğı  nın po  ten  sialın 
dan da  ha dol  ğun su  rət  də is  ti  fa  də 
edil  mə  si  nə yö  nə  lik təd  bir  lər gö  rül
 mə  li  dir.

7. İKTdən is  ti  fa  də  nin dairə  si 
ge  niş  lən  di  ril  mə  li və də  rin  ləş  di  ril 
mə  li  dir.

8. Öl  kə  mi  zin güc  lü po  ten  sialı  na 
la  yiq sə  viy  yə  də tə  rəq  qi  si  nin bu  xo 
vu  na çev  ril  miş in  hi  sar  çı  lı  ğa, kor 
rup  si  ya və mə  mur öz  ba  şı  na  lıq  la  rı 
na qar  şı sis  tem  li mü  ba  ri  zə güc  lən 
di  ril  mə  li  dir.

9. Re  gion  la  rın re  surs  la  rın  dan sə 
mə  rə  li is  ti  fa  də  yə əsas  la  nan, yük  sək 
əla  və də  yər ya  ra  dan rə  qa  bətqa  bi 
liy  yət  li sə  na  ye is  teh  sa  lı  nın, elə  cə də 
elm tu  tum  lu və in  no  va  tiv is  teh  sa  lın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də sis 
tem  li iş  lər gö  rül  mə  li  dir.
10.Azad sa  hib  kar  lı  ğın, xü  su  sən 

də ki  çik və or  ta biz  ne  sin qar  şı  sın 
da  kı bü  tün ma  neələ  rin ara  dan qal
 dı  rıl  ma  sı, priori  tet is  ti  qa  mət  lər üz 
rə əl  ve  riş  li şərt  lər  lə kre  dit, ver  gi və 
di  gər gü  zəşt  lər ve  ril  mə  si yo  lu ilə 
azad sa  hib  kar  lı  ğa ge  niş mey  dan 
ve  ril  mə  li  dir.
11. Xa  ric  dən ye  ni qa  baq  cıl tex 

no  lo  gi  ya gə  ti  ril  mə  si ilə ya  na  şı, öl  kə 
da  xi  lin  də də ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın 
ya  ra  dıl  ma  sı  na yö  nəl  miş el  mitəd 
qi  qat iş  lə  ri təş  viq olun  ma  lı  dır.
12. İda  rəet  mə  nin təş  ki  la  ti st  ruk 

tu  ru kadr is  la  hat  la  rı da da  xil ol 
maq  la in  no  va  si  ya  lı in  ki  şaf mo  de  li 
nin tə  ləb  lə  ri  nə mü  va  fiq sü  rət  də 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  li  dir.
13. İn  no  va  si  ya  lı İn  ki  şaf Mo  de  li 

ni real  laş  dır  maq  dan öt  rü öl  kə  də və 
xa  ric  də ix  ti  sas  lı kadr  la  rın ha  zır  lan
 ma  sı sa  hə  sin  də fəaliy  yət ge  niş  lən 
di  ril  mə  li, tex  nok  rat  la  rın for  ma  laş 
ma  sı işi dəs  tək  lən  mə  li  dir.

Azər  bay  ca  nın “üç amil” prin  si  pi
 nə əsas  la  nan op  ti  mal in  ki  şaf mo  de 
li  nə keç  mək  lə sa  da  la  nan is  ti  qa  mət 
lər  də sis  tem  li is  la  hat  la  rın apa  rıl  ma  sı 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı key  fiy  yət  cə ye  ni 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə çı  xa  ra  caq, onun 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  ni yük  səl  də  cək, 
müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən kadr 
po  ten  sialın  dan is  ti  fa  də  nin sə  mə  rə  li 
li  yi  ni ar  tı  ra  caq, so  sial pro  ses  lə  rin 
tən  zim  lən  mə  si  nin key  fiy  yə  ti  ni və 
sə  mə  rə  li  li  yi  ni qal  dı  ra  caq, or  ta tə  bə 
qə  nin dairə  si  ni ge  niş  lən  di  rə  cək və 
əha  li  nin hə  yat sə  viy  yə  si  nin yük  səl 
dil  mə  si işi  ni sü  rət  lən  di  rə  cək  dir.
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nub sax  la  nı  lıb, infl  ya  si  ya bir  rə  qəm
 li sə  viy  yə  də  dir.

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 
pro  ses  lə  rin mən  fi tə  si  ri  nin mi  ni 
mu  ma en  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
apa  rı  lan iş  lər Bey  nəl  xalq Val  yu  ta 
Fon  du, Dün  ya Ban  kı və di  gər qu 
rum  lar tə  rə  fin  dən müs  bət qiy  mət 
lən  di  ril  miş, nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs 
kin su  rət  də aşa  ğı düş  mə  si və döv 
lət gə  lir  lə  ri  nin azal  ma  sı  na bax  ma 
ya  raq, bey  nəl  xalq rey  tinq agent 
lik  lə  ri Azər  bay  ca  na da  ha əv  vəl  ki 
yax  şı iq  ti  sa  di şə  rait  də ve  ril  miş in 
ves  ti  si  ya sə  viy  yə  si rey  tin  qi  ni sax 
la  mış  dır. La  kin bu, ar  xa  yın  çı  lıq 
üçün əsas ol  ma  ma  lı  dır. Çün  ki təh
 lil və he  sab  la  ma  lar gös  tə  rir ki, 
Azər  bay  ca  nın ha  zır  kı in  ki  şaf mo 
de  li əv  vəl  ki ki  mi yük  sək ar  tım 
temp  lə  ri  ni tə  min et  mək ba  xı  mın 
dan ar  tıq tü  kə  nib. Onun bun  dan 
son  ra da real  laş  dı  rıl  ma  sı  na cəhd 
gös  tə  ril  mə  si mo  de  lin ger  çək  ləş  di 
ril  mə  si yox, is  tis  ma  rı ola  caq ki, bu 
üsul  la üz  də gö  rü  nən prob  lem  lə  ri 
bir qə  dər də gə  lə  cə  yə da  şı  maq 
olar, am  ma bu, az it  ki ilə və  ziy  yət
 dən çıx  ma  ğın yo  lu de  yil. Çün  ki 
ha  zır  kı in  ki  şaf mo  de  li çər  çi  və  sin 
də əv  vəl  ki ar  tım temp  lə  ri  ni tə  min 
edib və  ziy  yə  tin nor  mal  laş  ma  sın 
dan öt  rü ya nef  tin qiy  mə  ti əv  vəl  ki 
ki  mi 100 dol  lar  dan yu  xa  rı qalx  ma
 lı, ya da in  ki  şaf mo  de  li  ni də  yiş 
mək şər  ti  lə qı  sa, or  ta və üzun 
müd  dət  li dövr üçün birbi  ri  ni ta 
mam  la  yan təd  bir  lər proq  ra  mı ha 
zır  la  yıb hə  ya  ta ke  çir  mək la  zım  dır. 
Təc  rü  bə gös  tər  di ki, bi  rin  ci yol 
asan gə  lir gö  tür  mək ba  xı  mın  dan 
cəl  be  di  ci ol  sa da, mü  vəq  qə  ti və 
pers  pek  tiv  siz yol  dur, çün  ki da  ha 
çox “xərc  lə  mək yo  lu  dur”. İkin  ci 
yol isə zəh  mət tə  ləb edən pers  pek
 tiv  li yol  dur, çün  ki da  ha çox “xərc 
lə  mək üçün həm də qa  zan  maq 
yo  lu  dur”.

Rəs  mi hö  ku  mət proq  noz  la  rı  na 
gö  rə, or  ta pers  pek  tiv  də Azər  bay 
can  da mə  dən sə  na  ye  sin  də ar  tım 
temp  lə  ri aşa  ğı düş  sə də, neft  dən 
kə  nar sa  hə  lə  rin üs  tün ar  tım temp 
lə  ri he  sa  bı  na öl  kə  nin ümu  mi da  xi  li 
məh  su  lu 2015ci il  də 3,3%, 2016cı 
il  də 1,8%, 2017ci il  də 2,6%, 2018ci 
il  də 3,6%, 2019cu il  də isə 5% ar  ta 
caq  dır. De  mə  li, hö  ku  mə  tin proq 
noz  la  rı  na gö  rə, 2015ci il   də da  xil 
ol  maq  la qar  şı  da  kı 5 il  də hər il or  ta 
he  sab  la 3,3% ar  tım göz  lə  ni  lir. Bu 
rə  qəm dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın or  ta 
il  lik ar  tım tem  pi sə  viy  yə  sin  də ola 
caq. Bu  nun  la be  lə rəs  mi hö  ku  mət 
proq  noz  la  rı  na gö  rə, qar  şı  da  kı 2 il 
də Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ar 
tım sə  viy  yə  si dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın or  ta il  lik ar  tım tem  pin  dən aşa 
ğı ola  caq. İq  ti  sa  di ar  tım temp  lə  ri 
nin lən  gi  mə  si və neft gə  lir  lə  ri  nin 
aşa  ğı düş  mə  si Neft Fon  du  nun, 
döv  lət büd  cə  si  nin gə  lir  lə  ri  nin azal
 ma  sı  na və əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin ar 
tım tem  pi  nin ya  va  şı  ma  sı  na gə  ti  rib 
çı  xa  ra  caq. Tə  bii ki, hö  ku  mə  tin bu 
proq  noz  la  rı ger  çək  ləş  dir  mə  yə po 
ten  sialı ça  ta  caq. Bu  nun  la be  lə həm 
də he  sab edi  rik ki, əha  li  si il  də 115
120 min nə  fər və ya 1,21,3% ar  tan 
Azər  bay  can üçün tə  rəq  qi  li in  ki  şaf 
temp  lə  ri il  də or  ta he  sab  la 3% yox, 
78% ol  ma  lı  dır.

Ona gö  rə də Azər  bay  can  da da 
vam  lı in  ki  şa  fı tə  min et  mək  dən öt 
rü həm dün  ya  da göz  lə  ni  lən me  yil , 
prob  lem, təh  lü  kə və ça  ğı  rış  ları, 
həm də öl  kə  mi  zin re  surs, tex  no  lo  ji, 
in  tel  lek  tual, sa  hib  kar  lıq, iş  gü  zar  lıq 
və s. po  ten  sialı nə  zə  rə al  maq  la qar
 şı  ya fun  da  men  tal və  zi  fə  lər qo  yul 
ma  lı  dır:

 Azər  bay  can  da 2017ci il  dən 
baş  la  ya  raq 78% sə  viy  yə  sin  də 
yük  sək ar  tım temp  lə  ri  nin tə 
min edil  mə  si;

Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın 30 ən 

rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li öl  kə  si si  ya
 hı  sı  na da  xil ol  ma  sı;

 adam  ba  şı  na ÜDM is  teh  sa  lı  na 
gö  rə Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın 
50 qa  baq  cıl öl  kə  si si  ya  hı  sı  na 
da  xil ol  ma  sı;

 hə  yat key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil 
mə  si  nin sü  rət  lən  di  ril  mə  si və 
in  san in  ki  şa  fı gös  tə  ri  ci  si  nə gö 
rə Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın 50 
qa  baq  cıl öl  kə  si sı  ra  sı  na da  xil 
ol  ma  sı;

 Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın ön  də 
ge  dən “ən yax  şı elekt  ron hö  ku
 mət”lə  ri sı  ra  sı  na da  xil ol  ma  sı;

 2020ci ilə qə  dər Azər  bay  ca  nın 
in  no  va  si  ya  lı in  ki  şaf öl  kə  si  nə 
çev  ril  mə  si.

Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na qlo 
bal tə  sir  lə  ri mi  ni  mu  ma en  dir  mək, 
və  ziy  yət  dən az it  ki ilə çıx  maq və 
hə  min fun  da  men  tal prob  lem  lə  rin 
həl  li  nə nail ol  maq  dan öt  rü sü  rət  li 
ar  tı  ma tə  sir im  kan  la  rı get  dik  cə tü 
kən  mək  də olan neft ami  li  nin apa  rı 
cı ro  lu  na əsas  la  nan mo  del  dən re 
gion  la  rın da  vam  lı tə  rəq  qi  si  nə tə  mi 
nat ya  ra  dan mil  li iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
mo  de  li  nə  Azər  bay  ca  nın “üç amil” 
prin  si  pi  nə əsas  la  nan op  ti  mal in  ki 
şaf mo  de  li  nə keç  mək za  ma  nı ça  tıb. 
Azər  bay  ca  nın “üç amil” prin  si  pi  nə 
əsas  la  nan op  ti  mal in  ki  şaf mo  de  li  nə 
keç  mə  si de  dik  də, in  san ka  pi  ta  lın 
dan, zən  gin re  surs po  ten  sialın  dan 
və əl  ve  riş  li geosi  ya  si üs  tün  lük  lər 
dən ya  rar  lan  maq  la in  teq  ra  si  ya im 
kan  la  rın  dan is  ti  fa  də  nin sə  mə  rə  li  li 
yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, in  no  va  si  ya  lı tex  ni
 kiiq  ti  sa  di in  ki  şaf mo  de  li  nə ke  çid 
və bu əsas  da Azər  bay  ca  nın rə  qa  bət   
qa  bi  liy  yə  ti  nin və əha  li  nin hə  yat sə 
viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si  nin sü  rət 
lən  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.

“Üç amil” prin  si  pi  nə əsas  la  nan 
op  ti  mal in  ki  şaf mo  de  li Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da neft ami  li  nin ro  lu
 nu və əhə  miy  yə  ti  ni in  kar et  mir. 
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Ək  si  nə, neft ami  li  ni Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın real  lı  ğı say  maq  la, 
neft gə  lir  lə  rin  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də 
edə  rək in  san ami  li  nin önə çı  xa  rıl 
ma  sı  nı da  vam  lı in  ki  şa  fın əsas şər  ti 
ki  mi gö  tü  rür. Bu  na mü  va  fiq ola 
raq, tək  lif olu  nan in  ki  şaf mo  de  li 
get  dik  cə qlo  bal  la  şan dün  ya  da əsas 
risk, təh  lü  kə və ça  ğı  rış  la  rı la  zı  mın
 ca də  yər  lən  dir  mək  lə Azər  bay  can 
xal  qı  nın özü  nü  qo  ru  ma və in  ki  şaf 
qa  bi  liy  yə  ti  nin güc  lən  di  ril  mə  si  ni və 
bu əsas  da öl  kə  nin po  ten  sialı  na uy 
ğun gə  lən la  yiq  li hə  yat sə  viy  yə  si 
nin tə  min edil  mə  si  ni nə  zər  də tu 
tur. Hə  min mo  del qı  sa, or  ta və 
uzun  müd  dət  li dövr  lər  də real nə  ti 
cə ve  rə bi  lən təd  bir  lə  rin uğur  lu 
kom  bi  na  si  ya  sın  dan iba  rət İn  no  va 
si  ya  lı İn  ki  şaf Mo  de  li ola bi  lər. Bu 
mo  del həm in  san ka  pi  ta  lın  dan  
kadr  la  rı  mız  dan, həm neft gə  lir  lə  ri
 miz  dən  ma  liy  yə re  surs  la  rı  mız 
dan, in  ves  ti  si  ya  lar  dan, həm mad 
ditex  ni  ki re  surs  la  rı  mız  dan, in  no 
va  si  ya  lar  dan, həm də geosi  ya  si 
im  kan  la  rı  mız  dan komp  leks is  ti  fa 
də et  mək  lə in  ki  şa  fın ye  ni mər  hə  lə 
si  nə keç  mə  yi nə  zər  də tu  tur. Azər 
bay  can  da İn  no  va  si  ya  lı İn  ki  şaf Mo 
de  li  nə ke  çil  mə  si iq  ti  sa  diy  ya  tı  mı  zın 
ar  tım temp  lə  ri  ni hö  ku  mə  tin nə  zər
 də tut  du  ğu ilə 3%lik ar  tım  dan 
da  ha yük  sək  78%lik ar  tı  ma doğ
 ru çə  kə, öl  kə  də rə  qa  bətqa  bi  liy  yət  li, 
da  ya  nıq  lı, st  ruk  tur ba  xı  mın  dan ba 
lans  laş  dı  rıl  mış, qa  baq  cıl tex  ni  ka və 
tex  no  lo  gi  ya  la  ra, ha  zır  lıq  lı kadr  la  ra 
əsas  la  nan in  ki  şa  fı tə  min edə və hə 
ya  tın key  fiy  yə  ti  nin yax  şı  laş  ma  sı 
nın eti  bar  lı ba  za  sı ola bi  lər.

İn  no  va  si  ya  lı İn  ki  şaf Mo  de  li  ni 
real  laş  dır  maq  dan öt  rü kök  lü is  la 
hat  lar yo  lu ilə iq  ti  sa  diy  ya  tın st  ruk 
tu  ru tək  mil  ləş  di  ril  mə  li, hö  ku  mət 
tə  rə  fin  dən iq  ti  sa  diy  ya  tın real sek  to 
ru  nun dəs  tək  lən  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
tə  sir  li təd  bir  lər komp  lek  si ha  zır  la 
nıb hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  li, qey  rineft 
sek  to  ru  nun priori  tet sa  hə  lə  ri  nin in 
ki  şa  fı  nın sü  rət  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə
 tin  də aşa  ğı  da  kı iş  lər gö  rül  mə  li  dir:

1.Haq  sız rə  qa  bə  tin ara  dan qal  dı
 rıl  ma  sı və ba  zar  da bə  ra  bər rə  qa  bət 
şə  raiti  nin ya  ra  dıl  ma  sı, ye  ni is  teh  sal 
sa  hə  lə  ri  nin in  ki  şa  fı üçün müasir in 
no  va  si  ya inf  rast  ruk  tu  ru  nun ya  ra 
dıl  ma  sı, ba  za  ra in  no  va  si  ya məh  sul 
la  rı  nın da  xil ol  ma  sı  na ma  ne olan 
bü  tün ma  neələ  rin ara  dan qal  dı  rıl 
ma  sı, pers  pek  tiv  li is  teh  sal sa  hə  lə  ri 
nin tex  no  lo  ji ba  za  sı  nın ye  ni  ləş  di  ril 
mə  si və s. is  ti  qa  mət  lər  də tə  sir  li təd 
bir  lər gö  rül  mə  li  dir.
2. Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 

qey  rineft sek  to  ru  na yer  li və xa  ri  ci 
in  ves  ti  si  ya  la  rın cəlb edil  mə  si  nin 
in  ten  siv  ləş  di  ril  mə  si məq  sə  di  lə mü 
va  fiq qa  nun  ve  ri  ci  lik sə  nəd  lə  rin  də 
məq  səd  yön  lü də  yi  şik  lik  lər apa  rıl 
ma  lı, sti  mul  laş  dı  rı  cı me  xa  nizm  lər 
tət  biq olun  ma  lı və bu əsas  da qey  ri
neft sek  to  run  da möv  cud müəs  si  sə
 lər mo  dern  ləş  di  ril  mə  li, qa  baq  cıl 
tex  ni  ka və tex  no  lo  gi  ya  ya əsas  la  nan 
ye  ni is  teh  sal mər  kəz  lə  ri ya  ra  dıl 
ma  lı  dır. Sə  na  ye müəs  si  sə  lə  rin  də 
in  no  va  si  ya yö  nüm  lü tex  no  lo  gi  ya 
la  rın tət  bi  qi sti  mul  laş  dı  rıl  ma  lı  dır.
3.Sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri  nin, şə  hər 

cik  lə  ri  nin və s. ya  ra  dıl  ma  sı is  ti  qa 
mət  lə  rin  də iş  lər sü  rət  lən  di  ril  mə  li 
dir.
4.Da  xi  li ba  za  rı tə  min edən və 

ix  rac  yö  nüm  lü qey  rineft sek  to  ru 
nun dəs  tək  lən  mə  si və in  ki  şa  fı is  ti 
qa  mə  tin  də məq  səd  yön  lü iş apa  rıl 
ma  lı  dır.
5.Aq  rar sek  to  run in  ten  siv in  ki 

şaf rels  lə  ri üzə  ri  nə ke  çi  ril  mə  si və 
kənd tə  sər  rü  fa  tın  da əmək məh  sul 
dar  lı  ğı  nın ar  tı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
is  la  hat  lar kon  teks  tin  də zə  ru  ri təd 
bir  lər gö  rül  mə  li  dir. Kənd tə  sər  rü  fa
 tı məh  sul  la  rı  nın ema  lı müəs  si  sə  lə  ri
 nin fəaliy  yə  ti ge  niş  lən  di  ril  mə  li  dir.

6. Azər  bay  can  da tu  riz  min və 
xalq sə  nət  kar  lı  ğı  nın po  ten  sialın 
dan da  ha dol  ğun su  rət  də is  ti  fa  də 
edil  mə  si  nə yö  nə  lik təd  bir  lər gö  rül
 mə  li  dir.

7. İKTdən is  ti  fa  də  nin dairə  si 
ge  niş  lən  di  ril  mə  li və də  rin  ləş  di  ril 
mə  li  dir.

8. Öl  kə  mi  zin güc  lü po  ten  sialı  na 
la  yiq sə  viy  yə  də tə  rəq  qi  si  nin bu  xo 
vu  na çev  ril  miş in  hi  sar  çı  lı  ğa, kor 
rup  si  ya və mə  mur öz  ba  şı  na  lıq  la  rı 
na qar  şı sis  tem  li mü  ba  ri  zə güc  lən 
di  ril  mə  li  dir.

9. Re  gion  la  rın re  surs  la  rın  dan sə 
mə  rə  li is  ti  fa  də  yə əsas  la  nan, yük  sək 
əla  və də  yər ya  ra  dan rə  qa  bətqa  bi 
liy  yət  li sə  na  ye is  teh  sa  lı  nın, elə  cə də 
elm tu  tum  lu və in  no  va  tiv is  teh  sa  lın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də sis 
tem  li iş  lər gö  rül  mə  li  dir.
10.Azad sa  hib  kar  lı  ğın, xü  su  sən 

də ki  çik və or  ta biz  ne  sin qar  şı  sın 
da  kı bü  tün ma  neələ  rin ara  dan qal
 dı  rıl  ma  sı, priori  tet is  ti  qa  mət  lər üz 
rə əl  ve  riş  li şərt  lər  lə kre  dit, ver  gi və 
di  gər gü  zəşt  lər ve  ril  mə  si yo  lu ilə 
azad sa  hib  kar  lı  ğa ge  niş mey  dan 
ve  ril  mə  li  dir.
11. Xa  ric  dən ye  ni qa  baq  cıl tex 

no  lo  gi  ya gə  ti  ril  mə  si ilə ya  na  şı, öl  kə 
da  xi  lin  də də ye  ni tex  no  lo  gi  ya  la  rın 
ya  ra  dıl  ma  sı  na yö  nəl  miş el  mitəd 
qi  qat iş  lə  ri təş  viq olun  ma  lı  dır.
12. İda  rəet  mə  nin təş  ki  la  ti st  ruk 

tu  ru kadr is  la  hat  la  rı da da  xil ol 
maq  la in  no  va  si  ya  lı in  ki  şaf mo  de  li 
nin tə  ləb  lə  ri  nə mü  va  fiq sü  rət  də 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  li  dir.
13. İn  no  va  si  ya  lı İn  ki  şaf Mo  de  li 

ni real  laş  dır  maq  dan öt  rü öl  kə  də və 
xa  ric  də ix  ti  sas  lı kadr  la  rın ha  zır  lan
 ma  sı sa  hə  sin  də fəaliy  yət ge  niş  lən 
di  ril  mə  li, tex  nok  rat  la  rın for  ma  laş 
ma  sı işi dəs  tək  lən  mə  li  dir.

Azər  bay  ca  nın “üç amil” prin  si  pi
 nə əsas  la  nan op  ti  mal in  ki  şaf mo  de 
li  nə keç  mək  lə sa  da  la  nan is  ti  qa  mət 
lər  də sis  tem  li is  la  hat  la  rın apa  rıl  ma  sı 
öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı key  fiy  yət  cə ye  ni 
in  ki  şaf mər  hə  lə  si  nə çı  xa  ra  caq, onun 
rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  ni yük  səl  də  cək, 
müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən kadr 
po  ten  sialın  dan is  ti  fa  də  nin sə  mə  rə  li 
li  yi  ni ar  tı  ra  caq, so  sial pro  ses  lə  rin 
tən  zim  lən  mə  si  nin key  fiy  yə  ti  ni və 
sə  mə  rə  li  li  yi  ni qal  dı  ra  caq, or  ta tə  bə 
qə  nin dairə  si  ni ge  niş  lən  di  rə  cək və 
əha  li  nin hə  yat sə  viy  yə  si  nin yük  səl 
dil  mə  si işi  ni sü  rət  lən  di  rə  cək  dir.
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nub sax  la  nı  lıb, infl  ya  si  ya bir  rə  qəm
 li sə  viy  yə  də  dir.

Dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da ge  dən 
pro  ses  lə  rin mən  fi tə  si  ri  nin mi  ni 
mu  ma en  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də 
apa  rı  lan iş  lər Bey  nəl  xalq Val  yu  ta 
Fon  du, Dün  ya Ban  kı və di  gər qu 
rum  lar tə  rə  fin  dən müs  bət qiy  mət 
lən  di  ril  miş, nef  tin qiy  mə  ti  nin kəs 
kin su  rət  də aşa  ğı düş  mə  si və döv 
lət gə  lir  lə  ri  nin azal  ma  sı  na bax  ma 
ya  raq, bey  nəl  xalq rey  tinq agent 
lik  lə  ri Azər  bay  ca  na da  ha əv  vəl  ki 
yax  şı iq  ti  sa  di şə  rait  də ve  ril  miş in 
ves  ti  si  ya sə  viy  yə  si rey  tin  qi  ni sax 
la  mış  dır. La  kin bu, ar  xa  yın  çı  lıq 
üçün əsas ol  ma  ma  lı  dır. Çün  ki təh
 lil və he  sab  la  ma  lar gös  tə  rir ki, 
Azər  bay  ca  nın ha  zır  kı in  ki  şaf mo 
de  li əv  vəl  ki ki  mi yük  sək ar  tım 
temp  lə  ri  ni tə  min et  mək ba  xı  mın 
dan ar  tıq tü  kə  nib. Onun bun  dan 
son  ra da real  laş  dı  rıl  ma  sı  na cəhd 
gös  tə  ril  mə  si mo  de  lin ger  çək  ləş  di 
ril  mə  si yox, is  tis  ma  rı ola  caq ki, bu 
üsul  la üz  də gö  rü  nən prob  lem  lə  ri 
bir qə  dər də gə  lə  cə  yə da  şı  maq 
olar, am  ma bu, az it  ki ilə və  ziy  yət
 dən çıx  ma  ğın yo  lu de  yil. Çün  ki 
ha  zır  kı in  ki  şaf mo  de  li çər  çi  və  sin 
də əv  vəl  ki ar  tım temp  lə  ri  ni tə  min 
edib və  ziy  yə  tin nor  mal  laş  ma  sın 
dan öt  rü ya nef  tin qiy  mə  ti əv  vəl  ki 
ki  mi 100 dol  lar  dan yu  xa  rı qalx  ma
 lı, ya da in  ki  şaf mo  de  li  ni də  yiş 
mək şər  ti  lə qı  sa, or  ta və üzun 
müd  dət  li dövr üçün birbi  ri  ni ta 
mam  la  yan təd  bir  lər proq  ra  mı ha 
zır  la  yıb hə  ya  ta ke  çir  mək la  zım  dır. 
Təc  rü  bə gös  tər  di ki, bi  rin  ci yol 
asan gə  lir gö  tür  mək ba  xı  mın  dan 
cəl  be  di  ci ol  sa da, mü  vəq  qə  ti və 
pers  pek  tiv  siz yol  dur, çün  ki da  ha 
çox “xərc  lə  mək yo  lu  dur”. İkin  ci 
yol isə zəh  mət tə  ləb edən pers  pek
 tiv  li yol  dur, çün  ki da  ha çox “xərc 
lə  mək üçün həm də qa  zan  maq 
yo  lu  dur”.

Rəs  mi hö  ku  mət proq  noz  la  rı  na 
gö  rə, or  ta pers  pek  tiv  də Azər  bay 
can  da mə  dən sə  na  ye  sin  də ar  tım 
temp  lə  ri aşa  ğı düş  sə də, neft  dən 
kə  nar sa  hə  lə  rin üs  tün ar  tım temp 
lə  ri he  sa  bı  na öl  kə  nin ümu  mi da  xi  li 
məh  su  lu 2015ci il  də 3,3%, 2016cı 
il  də 1,8%, 2017ci il  də 2,6%, 2018ci 
il  də 3,6%, 2019cu il  də isə 5% ar  ta 
caq  dır. De  mə  li, hö  ku  mə  tin proq 
noz  la  rı  na gö  rə, 2015ci il   də da  xil 
ol  maq  la qar  şı  da  kı 5 il  də hər il or  ta 
he  sab  la 3,3% ar  tım göz  lə  ni  lir. Bu 
rə  qəm dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın or  ta 
il  lik ar  tım tem  pi sə  viy  yə  sin  də ola 
caq. Bu  nun  la be  lə rəs  mi hö  ku  mət 
proq  noz  la  rı  na gö  rə, qar  şı  da  kı 2 il 
də Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın ar 
tım sə  viy  yə  si dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın or  ta il  lik ar  tım tem  pin  dən aşa 
ğı ola  caq. İq  ti  sa  di ar  tım temp  lə  ri 
nin lən  gi  mə  si və neft gə  lir  lə  ri  nin 
aşa  ğı düş  mə  si Neft Fon  du  nun, 
döv  lət büd  cə  si  nin gə  lir  lə  ri  nin azal
 ma  sı  na və əha  li  nin gə  lir  lə  ri  nin ar 
tım tem  pi  nin ya  va  şı  ma  sı  na gə  ti  rib 
çı  xa  ra  caq. Tə  bii ki, hö  ku  mə  tin bu 
proq  noz  la  rı ger  çək  ləş  dir  mə  yə po 
ten  sialı ça  ta  caq. Bu  nun  la be  lə həm 
də he  sab edi  rik ki, əha  li  si il  də 115
120 min nə  fər və ya 1,21,3% ar  tan 
Azər  bay  can üçün tə  rəq  qi  li in  ki  şaf 
temp  lə  ri il  də or  ta he  sab  la 3% yox, 
78% ol  ma  lı  dır.

Ona gö  rə də Azər  bay  can  da da 
vam  lı in  ki  şa  fı tə  min et  mək  dən öt 
rü həm dün  ya  da göz  lə  ni  lən me  yil , 
prob  lem, təh  lü  kə və ça  ğı  rış  ları, 
həm də öl  kə  mi  zin re  surs, tex  no  lo  ji, 
in  tel  lek  tual, sa  hib  kar  lıq, iş  gü  zar  lıq 
və s. po  ten  sialı nə  zə  rə al  maq  la qar
 şı  ya fun  da  men  tal və  zi  fə  lər qo  yul 
ma  lı  dır:

 Azər  bay  can  da 2017ci il  dən 
baş  la  ya  raq 78% sə  viy  yə  sin  də 
yük  sək ar  tım temp  lə  ri  nin tə 
min edil  mə  si;

Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın 30 ən 

rə  qa  bət qa  bi  liy  yət  li öl  kə  si si  ya
 hı  sı  na da  xil ol  ma  sı;

 adam  ba  şı  na ÜDM is  teh  sa  lı  na 
gö  rə Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın 
50 qa  baq  cıl öl  kə  si si  ya  hı  sı  na 
da  xil ol  ma  sı;

 hə  yat key  fiy  yə  ti  nin yük  səl  dil 
mə  si  nin sü  rət  lən  di  ril  mə  si və 
in  san in  ki  şa  fı gös  tə  ri  ci  si  nə gö 
rə Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın 50 
qa  baq  cıl öl  kə  si sı  ra  sı  na da  xil 
ol  ma  sı;

 Azər  bay  ca  nın dün  ya  nın ön  də 
ge  dən “ən yax  şı elekt  ron hö  ku
 mət”lə  ri sı  ra  sı  na da  xil ol  ma  sı;

 2020ci ilə qə  dər Azər  bay  ca  nın 
in  no  va  si  ya  lı in  ki  şaf öl  kə  si  nə 
çev  ril  mə  si.

Azər  bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  na qlo 
bal tə  sir  lə  ri mi  ni  mu  ma en  dir  mək, 
və  ziy  yət  dən az it  ki ilə çıx  maq və 
hə  min fun  da  men  tal prob  lem  lə  rin 
həl  li  nə nail ol  maq  dan öt  rü sü  rət  li 
ar  tı  ma tə  sir im  kan  la  rı get  dik  cə tü 
kən  mək  də olan neft ami  li  nin apa  rı 
cı ro  lu  na əsas  la  nan mo  del  dən re 
gion  la  rın da  vam  lı tə  rəq  qi  si  nə tə  mi 
nat ya  ra  dan mil  li iq  ti  sa  di in  ki  şaf 
mo  de  li  nə  Azər  bay  ca  nın “üç amil” 
prin  si  pi  nə əsas  la  nan op  ti  mal in  ki 
şaf mo  de  li  nə keç  mək za  ma  nı ça  tıb. 
Azər  bay  ca  nın “üç amil” prin  si  pi  nə 
əsas  la  nan op  ti  mal in  ki  şaf mo  de  li  nə 
keç  mə  si de  dik  də, in  san ka  pi  ta  lın 
dan, zən  gin re  surs po  ten  sialın  dan 
və əl  ve  riş  li geosi  ya  si üs  tün  lük  lər 
dən ya  rar  lan  maq  la in  teq  ra  si  ya im 
kan  la  rın  dan is  ti  fa  də  nin sə  mə  rə  li  li 
yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı, in  no  va  si  ya  lı tex  ni
 kiiq  ti  sa  di in  ki  şaf mo  de  li  nə ke  çid 
və bu əsas  da Azər  bay  ca  nın rə  qa  bət   
qa  bi  liy  yə  ti  nin və əha  li  nin hə  yat sə 
viy  yə  si  nin yük  səl  dil  mə  si  nin sü  rət 
lən  di  ril  mə  si nə  zər  də tu  tu  lur.

“Üç amil” prin  si  pi  nə əsas  la  nan 
op  ti  mal in  ki  şaf mo  de  li Azər  bay  can 
iq  ti  sa  diy  ya  tın  da neft ami  li  nin ro  lu
 nu və əhə  miy  yə  ti  ni in  kar et  mir. 
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sind  ro  mu»  nu önə çə  kir  lər. Bu ne 
qa  tiv sind  rom in  san  la  rın da  ha çox 
eqoist  cə  si  nə dav  ran  ma  la  rı  iş, kar
 ye  ra, ra  hat  lıq, sər  bəst  lik, əy  lən  cə 
ba  rə  də da  ha çox dü  şün  mə  lə  ri, ailə
 ni ikin  ci pla  na ke  çir  mə  lə  ri zə  mi 
nin  də özü  nü gös  tə  rir. Ey  ni za  man
 da, Qərb mü  hi  tin  də gənc yaş  la  rın 
dan ni  kah  dan  kə  nar mü  na  si  bət  lə  rin 
baş  lan  ma  sı, «və  tən  daş ni  kah»  la  rı 
nın ge  niş ya  yıl  ma  sı ailə ins  ti  tu  tu  na 
cid  di zər  bə vu  rur. Bo  şan  ma  la  rın 
ço  xal  ma  sı, do  ğu  şun azal  ma  sı de 
moq  ra  fik prob  lem  lə  rin kəs  kin  ləş 
mə  si ilə mü  şa  hi  də olu  nur. Av  ro  pa 
Bir  li  yi  nin rəs  mi sta  tis  ti  ka ko  mi  tə  si 
olan «Ev  ros  tat  »ın he  sab  la  ma  la  rı  na 
gö  rə, bu qu  ru  ma üzv döv  lət  lər  də 
bo  şan  ma  lar or  ta he  sab  la 3540% 
təş  kil edir. Bu  nun əsas sə  bəb  lə  rin 
dən bi  ri də gen  der prob  le  mi  nin şi 
şir  di  lə  rək fe  mi  nizm sə  viy  yə  si  nə 
çat  dı  rıl  ma  sı, ailə mü  na  si  bət  lə  ri fo 
nun  da fər  di şəx  siy  yət azad  lı  ğı  nın 
zi  yan  lı ste  reotip həd  din  də qa  bar 
dıl  ma  sı  dır.

Azər  bay  can ta  ri  xən for  ma  laş  mış 
fun  da  men  tal ailə də  yər  lə  ri ilə qlo 
bal  laş  ma  nın mən  fi tə  sir  lə  ri  ni özü 
nə ya  xın bu  rax  ma  ma  ğa ça  lı  şır. Xal
 qın ta  ri  xən for  ma  laş  mış men  tal 
key  fiy  yət  lə  ri  ni, mə  nə  viəx  la  qi də 
yər  lə  ri  ni bu gün də ya  şa  dan azər 
bay  can  lı gənc ailə  nin onun hə  ya 
tın  da oy  na  dı  ğı müs  təs  na ro  lu düz
 gün dərk edir. Azər  bay  can xal  qı  nın 
ailə mo  de  li nəin  ki Qərb  də, hət  ta 
Şərq  də uni  kal he  sab olu  nan bir ailə 
mo  de  li  dir. Res  pub  li  ka  mı  zın Av 
roat  lan  tik mə  ka  na in  teq  ra  si  ya pro 
se  si  nin sü  rət  lən  mə  si, mə  də  niy  yət 
lə  ra  ra  sı dialo  qun, et  nikdi  ni to  le 
rant  lı  ğın mər  kə  zi  nə çev  ril  mə  si, 
ha  be  lə iq  ti  sa  di plan  da mo  dern  ləş 
mə st  ra  te  gi  ya  sı  nın uğur  la real  laş 
dı  rıl  ma  sı Azər  bay  can qa  dı  nı  nın ic 
ti  mai hə  yat  da  kı ro  lu  nun güc  lən 
mə  si fo  nun  da xal  qı  mı  za xas mil  li 
ailə mo  de  li ənə  nə  vi st  ruk  tu  ru  nu, 
ma  hiy  yə  ti  ni, mə  nə  vi tə  sir gü  cü  nü 
sax  la  yır. Hər za  man ol  du  ğu ki  mi, 
bu gün də Azər  bay  can ailə  si özü 

nün bü  töv  lü  yü  nü, saf  lı  ğı  nı, ta  rix 
dən sü  zü  lüb gə  lən mil  li adətənə 
nə  lə  rə, men  tal də  yər  lə  rə bağ  lı  lı  ğı  nı 
qo  ru  ya bil  miş  dir. Bu ailə mo  de  lin 
də hər kəs öz ye  ri  ni, möv  qe  yi  ni, 
funk  si  ya  sı  nı, məq  sə  di  ni düz  gün 
dərk edir. Ailə  da  xi  li mü  na  si  bət  lə 
rin cid  di əx  laq me  yar  la  rı  na söy 
kən  mə  si  bö  yük  lə  rə hör  mət və 
eh  ti  ram, ki  çik  lə  rə sev  gi, mər  hə  mət 
və diq  qət ki  mi ənə  nə  lər qə  dim za 
man  lar  dan bu gü  nə ki  mi ya  şa  yır. 

Fran  sız fi  lo  so  fu Re  ne De  kart za 
ma  nın  da ya  zır  dı ki, «za  man də  yi 
şir və biz də za  man  la bir  lik  də də  yi
 şi  rik». Də  yi  şən za  man isə ye  ni hə 
yat real  lıq  la  rı  nı dik  tə et  mək  lə ya 
na  şı, in  san  la  rı ye  ni bir  gə  ya  şa  yış 
prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun  laş  ma  ğa sövq 
edir. Cə  miy  yət hə  ya  tın  da  kı ye  ni 
lik  lə  rin mü  tə  rəq  qi xa  rak  te  ri bü  tün 
dövr  lər  də ailə  nin ya  şam tər  zi  nə, 
məq  səd  lə  ri  nə, ümu  mi  lik  də prin 
sip  lə  ri  nə də tə  sir  siz ötüş  mür. Öz 
lü  yün  də «ki  çik döv  lət» olan Azər 
bay  can ailə  si də za  ma  nın real  lıq  la 
rı  na adek  vat ca  vab ve  rə  rək mo 
dern  lə  şir, so  sial, mə  də  ni, iq  ti  sa  di 
mə  na  fe  lə  ri  ni tə  min et  mək üçün 
döv  rün nəb  zi  ni tut  ma  ğa ça  lı  şır. Bu 
mo  dern  ləş  mə ge  yim  dən tut  muş 
dü  şün  cə  yə, dün  ya  gö  rü  şü  nə qə  dər 
bir çox mə  sə  lə  lə  ri əha  tə et  sə də, 
mil  li ailə mo  de  li  nin fun  da  men  tal 
prin  sip  lə  rin  də elə də cid  di də  yi  şik
 lik baş ver  mə  miş  dir. 

Bə  zi öl  kə  lər  də ailə konf  likt  lə  ri 
nin, bo  şan  ma  la  rın sə  bəb  lə  ri gen  der 
prob  lem  lə  ri ilə bağ  lı ol  du  ğu hal  da, 
res  pub  li  ka  mız  da bu sa  hə  də və  ziy 
yət əsas  lı şə  kil  də fərq  lə  nir. Azər 
bay  can  da qa  dın hü  quq  la  rı  nın qo 
run  ma  sı üçün mü  kəm  məl qa  nun 
ve  ri  ci  lik ba  za  sı möv  cud  dur. Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
2006cı il 6 fev  ral ta  rix  li sə  rən  ca  mı 
ilə gen  der sa  hə  sin  də va  hid döv  lət 
si  ya  sə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rən ko  mi  tə 
nin adı də  yiş  di  ril  miş, Ailə, Qa  dın 
və Uşaq Prob  lem  lə  ri üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si ki  mi ye  ni  dən for  ma  laş  dı
 rıl  mış  dır. Bu təş  ki  la  tın ümu  mən 

Cə  nu  bi Qaf  qaz  da gen  der bə  ra  bər 
li  yi sa  hə  sin  də ix  ti  sas  laş  mış fəaliy 
yət gös  tə  rən ye  ga  nə döv  lət st  ruk 
tu  ru ol  du  ğu da xü  su  si qeyd olun 
ma  lı  dır. 

2006cı ilin de  kab  rın  da Mil  li 
Məc  li  sin qə  bul et  di  yi “Gen  der (ki  şi 
və qa  dın  la  rın) bə  ra  bər  li  yi  nin tə  mi 
nat  la  rı haq  qın  da» Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu da bu ba  xım
 dan xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir. 
Qa  nun  da gen  der ba  lan  sı  nın qo 
run  ma  sı ilə bağ  lı hü  qu  qi tən  zim  lə 
mə me  xa  niz  mi öz ək  si  ni tap  mış  dır. 
Qa  nu  nun əsas məq  sə  di ki  şi və qa 
dın  la  rın ic  ti  mai hə  ya  tın si  ya  si, iq  ti
 sa  di, so  sial, mə  də  ni və di  gər sa  hə 
lə  rin  də bə  ra  bər im  kan  la  ra sa  hib 
ol  ma  sı  nın tə  min edil  mə  si və cin  si 
mən  su  biy  yə  tə gö  rə ay  rıseç  ki  li  yin 
bü  tün for  ma  la  rı  nın ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı  dır. Qa  nun gen  der bə  ra  bər 
li  yi  nin tə  min edil  mə  si ilə bağ  lı 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət  lə 
ri  ni və və  zi  fə  lə  ri  ni müəy  yən et  miş
 dir. Bü  tün bun  lar Azər  bay  can qa 
dı  nı  nın ic  ti  maisi  ya  si fəal  lı  ğı  nı ar  tı
 rır, cə  miy  yə  ti  mi  zin in  ki  şa  fı, döv  lət 
qu  rucu  lu  ğu pro  se  sin  də on  la  rın 
ro  lu  nu güc  lən  di  rir.

  Onu da eti  raf et  mə  li  yik ki, ke 
çid döv  rü  nün bə  zi so  sialmə  nə  vi, 
psi  xo  lo  ji çə  tin  lik  lə  ri mil  li ailə ins  ti 
tu  tu  nun əv  vəl  ki sta  tu  su  na tə  sir  siz 
ötüş  mə  miş  dir. Dü  şüncə  də müasir
 lik, so  sial tə  rəq  qi  də di  na  miz  min 
müs  bət tə  sir  lə  ri ilə ya  na  şı, müəy 
yən prob  lem  lər də mey  da  na çı  xır. 
Döv  lət sə  viy  yə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən komp  leks tədbir  lə  rə bax  ma  ya
 raq, ye  ni qu  ru  lan ailə  lə  rin təx  mi 
nən 20%nin öm  rü uzun çək  mir. 
Azər  bay  can  da 2013cü il  lə mü  qa 
yi  sə  də 2014cü il  də ni  kah  la  rın sa  yı 
aza  lıb, bo  şan  ma  la  rın sa  yı isə ar  tıb. 
Döv  lət Sta  tis  ti  ka Ko  mi  tə  sin  dən ve 
ri  lən mə  lu  ma  ta gö  rə, ötən il Azər 
bay  can  da 12,1 min nə  fər bo  şa  nıb. 
2014cü il ər  zin  də Azər  bay  can  da 
rəs  mi or  qan  lar tə  rə  fin  dən 84,9 min 
ni  kah qey  də alı  nıb. Ötən il əha  li  nin 
hər 1000 nə  fə  ri  nə he  sa  bı ilə ni  kah 

DƏYƏR

Ailəmodelini
qloballaşmanın
mənfitəsirlərindən
necəqorumalı?

Azər  bay  can xal  qı  nın mil  limə 
nə  vi də  yər  lə  ri sis  te  min  də ailə müs
 təs  na ro  la ma  lik  dir. Şi  fa  hi xalq 
ədə  biy  ya  tı nü  mu  nə  lə  ri  miz  də yük 
sək mə  nə  vi key  fiy  yət  lə  rin da  şı  yı  cı
 sı ki  mi təs  vir edil  miş ailə, ey  ni za 
man  da, ül  vi və mü  qəd  dəs də  yər  lə
 rin ifa  də  çi  si ki  mi tə  rən  nüm olun 
muş  dur. Mil  li tə  fək  kü  rü  müz  də 
ailə, döv  lət və və  tən məf  hum  la  rı 
ara  sın  da  kı as  so  siativ əla  qə xal  qı 
mı  zın mə  nə  vi ka  mil  lik sə  viy  yə  si 
nin par  laq tə  cəs  sü  mü  nə çev  ril  miş, 
onun ge  ne  fon  du  nun saf  lı  ğı  nı tə 
min et  miş  dir. 

«Ki  çik döv  lət» mo  de  li olan ailə 
nin möh  kəm  li  yi  ni tə  min edə bil 
mə  yən, bu mü  qəd  dəs bir  lik  də mə 
nə  vige  ne  tik bağ  lı  lı  ğı qo  ru  yub sax
 la  ma  ğı ba  car  ma  yan han  sı  sa şəx  sin 
cə  miy  yət  də nü  fuz sa  hi  bi ol  ma  sı da 
müm  kün de  yil  dir. Yük  sək əx  la  qi 

key  fiy  yət  lə  rə, xal  qın çox  mi  nil  lik 
mil  li də  yər  lə  ri  nə ürək  dən bağ  lı 
olan in  san  lar isə ailə  nin cə  miy  yət 
də  ki ro  lu  nu hər za  man düz  gün 
də  yər  lən  di  rə bil  miş  lər. Bə  şər öv  la 
dı bü  tün za  man  lar  da cə  miy  yət  də 
la  yiq  li ye  ri  ni tap  maq, özü  nün saf 
ideal  la  rı  na qo  vuş  maq, dər  di  ni, se 
vin  ci  ni, xoş duy  ğu  la  rı  nı bö  lüş  mək 
üçün ru  hi və cis  ma  ni ra  hat  lıq tap 
dı  ğı bu mə  nə  vi mü  hi  tə üz tut  muş 
dur. İn  sa  nın ya  şa  maq hə  və  si, sar 
sıl  maz hə  yat eş  qi həm də ailə  yə, 
öv  la  da olan saf mə  həb  bət  dən, sev 
gi  dən, is  tək  dən irə  li gəl  miş  dir.

Hər bir nor  mal in  san ailə  si  nin 
so  sial ri  fa  hı, fi  ra  van  lı  ğı üçün hər 
cür zəh  mə  tə qat  la  şır, əzm  lə ça  lı  şır. 
Ailə  si üçün bü  tün var  lı  ğı, əz  mi, ru 
hu ilə ça  lı  şan in  san əs  lin  də o qə  dər 
də fər  qin  də ol  ma  dı  ğı bir məq  sə  di 
də özü üçün hə  dəf  lə  yir ki, bu da 

cə  miy  yə  tin sağ  lam özə  yi  ni və gə  lə
 cə  yi  ni for  ma  laş  dır  maq  dır. Məhz 
bu  na gö  rə də ailə ins  ti  tu  tu ic  ti  mai 
hə  ya  tı ni  zam  la  yan, onun ahəng 
dar  lı  ğı  nı, hə  ya  ti  li  yi  ni tə  min edən 
bə  şə  ri və mil  li də  yər  lə  ri var  lı  ğın  da 
ya  şa  dır. 

Müasir dövr  də hər bir döv  lət 
mil  li möv  cud  lu  ğu  nu, var  lı  ğı  nı şərt
 lən  di  rən ailə mo  de  li  ni qlo  bal  laş 
ma  nın küt  lə  vi mə  də  niy  yət tə  za 
hür  lə  ri  nin mən  fi tə  sir  lə  rin  dən qo 
ru  maq üçün əlin  dən gə  lə  ni edir. 
Ha  zır  da, xü  su  sən də Av  ro  pa öl  kə 
lə  rin  də ailə ins  ti  tu  tu  nun zəif  lə  mə 
si, bə  zi hal  lar  da hət  ta sar  sıl  ma  sı ilə 
bağ  lı na  ra  hat  çı  lı  ğın art  ma  sı mə  sə 
lə  nin hə  ya  ti əhə  miy  yə  ti  ni, ak  tual  lı
 ğı  nı bir da  ha nü  ma  yiş et  di  rir.

Av  ro  pa və Qərb  də ailə ins  ti  tu  tu
 nun zəif  lə  mə  si  nin əsas sə  bəb  lə  ri 
sı  ra  sın  da psi  xo  loq  lar «Ka  li  for  ni  ya 
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sind  ro  mu»  nu önə çə  kir  lər. Bu ne 
qa  tiv sind  rom in  san  la  rın da  ha çox 
eqoist  cə  si  nə dav  ran  ma  la  rı  iş, kar
 ye  ra, ra  hat  lıq, sər  bəst  lik, əy  lən  cə 
ba  rə  də da  ha çox dü  şün  mə  lə  ri, ailə
 ni ikin  ci pla  na ke  çir  mə  lə  ri zə  mi 
nin  də özü  nü gös  tə  rir. Ey  ni za  man
 da, Qərb mü  hi  tin  də gənc yaş  la  rın 
dan ni  kah  dan  kə  nar mü  na  si  bət  lə  rin 
baş  lan  ma  sı, «və  tən  daş ni  kah»  la  rı 
nın ge  niş ya  yıl  ma  sı ailə ins  ti  tu  tu  na 
cid  di zər  bə vu  rur. Bo  şan  ma  la  rın 
ço  xal  ma  sı, do  ğu  şun azal  ma  sı de 
moq  ra  fik prob  lem  lə  rin kəs  kin  ləş 
mə  si ilə mü  şa  hi  də olu  nur. Av  ro  pa 
Bir  li  yi  nin rəs  mi sta  tis  ti  ka ko  mi  tə  si 
olan «Ev  ros  tat  »ın he  sab  la  ma  la  rı  na 
gö  rə, bu qu  ru  ma üzv döv  lət  lər  də 
bo  şan  ma  lar or  ta he  sab  la 3540% 
təş  kil edir. Bu  nun əsas sə  bəb  lə  rin 
dən bi  ri də gen  der prob  le  mi  nin şi 
şir  di  lə  rək fe  mi  nizm sə  viy  yə  si  nə 
çat  dı  rıl  ma  sı, ailə mü  na  si  bət  lə  ri fo 
nun  da fər  di şəx  siy  yət azad  lı  ğı  nın 
zi  yan  lı ste  reotip həd  din  də qa  bar 
dıl  ma  sı  dır.

Azər  bay  can ta  ri  xən for  ma  laş  mış 
fun  da  men  tal ailə də  yər  lə  ri ilə qlo 
bal  laş  ma  nın mən  fi tə  sir  lə  ri  ni özü 
nə ya  xın bu  rax  ma  ma  ğa ça  lı  şır. Xal
 qın ta  ri  xən for  ma  laş  mış men  tal 
key  fiy  yət  lə  ri  ni, mə  nə  viəx  la  qi də 
yər  lə  ri  ni bu gün də ya  şa  dan azər 
bay  can  lı gənc ailə  nin onun hə  ya 
tın  da oy  na  dı  ğı müs  təs  na ro  lu düz
 gün dərk edir. Azər  bay  can xal  qı  nın 
ailə mo  de  li nəin  ki Qərb  də, hət  ta 
Şərq  də uni  kal he  sab olu  nan bir ailə 
mo  de  li  dir. Res  pub  li  ka  mı  zın Av 
roat  lan  tik mə  ka  na in  teq  ra  si  ya pro 
se  si  nin sü  rət  lən  mə  si, mə  də  niy  yət 
lə  ra  ra  sı dialo  qun, et  nikdi  ni to  le 
rant  lı  ğın mər  kə  zi  nə çev  ril  mə  si, 
ha  be  lə iq  ti  sa  di plan  da mo  dern  ləş 
mə st  ra  te  gi  ya  sı  nın uğur  la real  laş 
dı  rıl  ma  sı Azər  bay  can qa  dı  nı  nın ic 
ti  mai hə  yat  da  kı ro  lu  nun güc  lən 
mə  si fo  nun  da xal  qı  mı  za xas mil  li 
ailə mo  de  li ənə  nə  vi st  ruk  tu  ru  nu, 
ma  hiy  yə  ti  ni, mə  nə  vi tə  sir gü  cü  nü 
sax  la  yır. Hər za  man ol  du  ğu ki  mi, 
bu gün də Azər  bay  can ailə  si özü 

nün bü  töv  lü  yü  nü, saf  lı  ğı  nı, ta  rix 
dən sü  zü  lüb gə  lən mil  li adətənə 
nə  lə  rə, men  tal də  yər  lə  rə bağ  lı  lı  ğı  nı 
qo  ru  ya bil  miş  dir. Bu ailə mo  de  lin 
də hər kəs öz ye  ri  ni, möv  qe  yi  ni, 
funk  si  ya  sı  nı, məq  sə  di  ni düz  gün 
dərk edir. Ailə  da  xi  li mü  na  si  bət  lə 
rin cid  di əx  laq me  yar  la  rı  na söy 
kən  mə  si  bö  yük  lə  rə hör  mət və 
eh  ti  ram, ki  çik  lə  rə sev  gi, mər  hə  mət 
və diq  qət ki  mi ənə  nə  lər qə  dim za 
man  lar  dan bu gü  nə ki  mi ya  şa  yır. 

Fran  sız fi  lo  so  fu Re  ne De  kart za 
ma  nın  da ya  zır  dı ki, «za  man də  yi 
şir və biz də za  man  la bir  lik  də də  yi
 şi  rik». Də  yi  şən za  man isə ye  ni hə 
yat real  lıq  la  rı  nı dik  tə et  mək  lə ya 
na  şı, in  san  la  rı ye  ni bir  gə  ya  şa  yış 
prin  sip  lə  ri  nə uy  ğun  laş  ma  ğa sövq 
edir. Cə  miy  yət hə  ya  tın  da  kı ye  ni 
lik  lə  rin mü  tə  rəq  qi xa  rak  te  ri bü  tün 
dövr  lər  də ailə  nin ya  şam tər  zi  nə, 
məq  səd  lə  ri  nə, ümu  mi  lik  də prin 
sip  lə  ri  nə də tə  sir  siz ötüş  mür. Öz 
lü  yün  də «ki  çik döv  lət» olan Azər 
bay  can ailə  si də za  ma  nın real  lıq  la 
rı  na adek  vat ca  vab ve  rə  rək mo 
dern  lə  şir, so  sial, mə  də  ni, iq  ti  sa  di 
mə  na  fe  lə  ri  ni tə  min et  mək üçün 
döv  rün nəb  zi  ni tut  ma  ğa ça  lı  şır. Bu 
mo  dern  ləş  mə ge  yim  dən tut  muş 
dü  şün  cə  yə, dün  ya  gö  rü  şü  nə qə  dər 
bir çox mə  sə  lə  lə  ri əha  tə et  sə də, 
mil  li ailə mo  de  li  nin fun  da  men  tal 
prin  sip  lə  rin  də elə də cid  di də  yi  şik
 lik baş ver  mə  miş  dir. 

Bə  zi öl  kə  lər  də ailə konf  likt  lə  ri 
nin, bo  şan  ma  la  rın sə  bəb  lə  ri gen  der 
prob  lem  lə  ri ilə bağ  lı ol  du  ğu hal  da, 
res  pub  li  ka  mız  da bu sa  hə  də və  ziy 
yət əsas  lı şə  kil  də fərq  lə  nir. Azər 
bay  can  da qa  dın hü  quq  la  rı  nın qo 
run  ma  sı üçün mü  kəm  məl qa  nun 
ve  ri  ci  lik ba  za  sı möv  cud  dur. Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
2006cı il 6 fev  ral ta  rix  li sə  rən  ca  mı 
ilə gen  der sa  hə  sin  də va  hid döv  lət 
si  ya  sə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rən ko  mi  tə 
nin adı də  yiş  di  ril  miş, Ailə, Qa  dın 
və Uşaq Prob  lem  lə  ri üz  rə Döv  lət 
Ko  mi  tə  si ki  mi ye  ni  dən for  ma  laş  dı
 rıl  mış  dır. Bu təş  ki  la  tın ümu  mən 

Cə  nu  bi Qaf  qaz  da gen  der bə  ra  bər 
li  yi sa  hə  sin  də ix  ti  sas  laş  mış fəaliy 
yət gös  tə  rən ye  ga  nə döv  lət st  ruk 
tu  ru ol  du  ğu da xü  su  si qeyd olun 
ma  lı  dır. 

2006cı ilin de  kab  rın  da Mil  li 
Məc  li  sin qə  bul et  di  yi “Gen  der (ki  şi 
və qa  dın  la  rın) bə  ra  bər  li  yi  nin tə  mi 
nat  la  rı haq  qın  da» Azər  bay  can Res
 pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu da bu ba  xım
 dan xü  su  si əhə  miy  yət kəsb edir. 
Qa  nun  da gen  der ba  lan  sı  nın qo 
run  ma  sı ilə bağ  lı hü  qu  qi tən  zim  lə 
mə me  xa  niz  mi öz ək  si  ni tap  mış  dır. 
Qa  nu  nun əsas məq  sə  di ki  şi və qa 
dın  la  rın ic  ti  mai hə  ya  tın si  ya  si, iq  ti
 sa  di, so  sial, mə  də  ni və di  gər sa  hə 
lə  rin  də bə  ra  bər im  kan  la  ra sa  hib 
ol  ma  sı  nın tə  min edil  mə  si və cin  si 
mən  su  biy  yə  tə gö  rə ay  rıseç  ki  li  yin 
bü  tün for  ma  la  rı  nın ara  dan qal  dı 
rıl  ma  sı  dır. Qa  nun gen  der bə  ra  bər 
li  yi  nin tə  min edil  mə  si ilə bağ  lı 
döv  lət si  ya  sə  ti  nin əsas is  ti  qa  mət  lə 
ri  ni və və  zi  fə  lə  ri  ni müəy  yən et  miş
 dir. Bü  tün bun  lar Azər  bay  can qa 
dı  nı  nın ic  ti  maisi  ya  si fəal  lı  ğı  nı ar  tı
 rır, cə  miy  yə  ti  mi  zin in  ki  şa  fı, döv  lət 
qu  rucu  lu  ğu pro  se  sin  də on  la  rın 
ro  lu  nu güc  lən  di  rir.

  Onu da eti  raf et  mə  li  yik ki, ke 
çid döv  rü  nün bə  zi so  sialmə  nə  vi, 
psi  xo  lo  ji çə  tin  lik  lə  ri mil  li ailə ins  ti 
tu  tu  nun əv  vəl  ki sta  tu  su  na tə  sir  siz 
ötüş  mə  miş  dir. Dü  şüncə  də müasir
 lik, so  sial tə  rəq  qi  də di  na  miz  min 
müs  bət tə  sir  lə  ri ilə ya  na  şı, müəy 
yən prob  lem  lər də mey  da  na çı  xır. 
Döv  lət sə  viy  yə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən komp  leks tədbir  lə  rə bax  ma  ya
 raq, ye  ni qu  ru  lan ailə  lə  rin təx  mi 
nən 20%nin öm  rü uzun çək  mir. 
Azər  bay  can  da 2013cü il  lə mü  qa 
yi  sə  də 2014cü il  də ni  kah  la  rın sa  yı 
aza  lıb, bo  şan  ma  la  rın sa  yı isə ar  tıb. 
Döv  lət Sta  tis  ti  ka Ko  mi  tə  sin  dən ve 
ri  lən mə  lu  ma  ta gö  rə, ötən il Azər 
bay  can  da 12,1 min nə  fər bo  şa  nıb. 
2014cü il ər  zin  də Azər  bay  can  da 
rəs  mi or  qan  lar tə  rə  fin  dən 84,9 min 
ni  kah qey  də alı  nıb. Ötən il əha  li  nin 
hər 1000 nə  fə  ri  nə he  sa  bı ilə ni  kah 

DƏYƏR

Ailəmodelini
qloballaşmanın
mənfitəsirlərindən
necəqorumalı?

Azər  bay  can xal  qı  nın mil  limə 
nə  vi də  yər  lə  ri sis  te  min  də ailə müs
 təs  na ro  la ma  lik  dir. Şi  fa  hi xalq 
ədə  biy  ya  tı nü  mu  nə  lə  ri  miz  də yük 
sək mə  nə  vi key  fiy  yət  lə  rin da  şı  yı  cı
 sı ki  mi təs  vir edil  miş ailə, ey  ni za 
man  da, ül  vi və mü  qəd  dəs də  yər  lə
 rin ifa  də  çi  si ki  mi tə  rən  nüm olun 
muş  dur. Mil  li tə  fək  kü  rü  müz  də 
ailə, döv  lət və və  tən məf  hum  la  rı 
ara  sın  da  kı as  so  siativ əla  qə xal  qı 
mı  zın mə  nə  vi ka  mil  lik sə  viy  yə  si 
nin par  laq tə  cəs  sü  mü  nə çev  ril  miş, 
onun ge  ne  fon  du  nun saf  lı  ğı  nı tə 
min et  miş  dir. 

«Ki  çik döv  lət» mo  de  li olan ailə 
nin möh  kəm  li  yi  ni tə  min edə bil 
mə  yən, bu mü  qəd  dəs bir  lik  də mə 
nə  vige  ne  tik bağ  lı  lı  ğı qo  ru  yub sax
 la  ma  ğı ba  car  ma  yan han  sı  sa şəx  sin 
cə  miy  yət  də nü  fuz sa  hi  bi ol  ma  sı da 
müm  kün de  yil  dir. Yük  sək əx  la  qi 

key  fiy  yət  lə  rə, xal  qın çox  mi  nil  lik 
mil  li də  yər  lə  ri  nə ürək  dən bağ  lı 
olan in  san  lar isə ailə  nin cə  miy  yət 
də  ki ro  lu  nu hər za  man düz  gün 
də  yər  lən  di  rə bil  miş  lər. Bə  şər öv  la 
dı bü  tün za  man  lar  da cə  miy  yət  də 
la  yiq  li ye  ri  ni tap  maq, özü  nün saf 
ideal  la  rı  na qo  vuş  maq, dər  di  ni, se 
vin  ci  ni, xoş duy  ğu  la  rı  nı bö  lüş  mək 
üçün ru  hi və cis  ma  ni ra  hat  lıq tap 
dı  ğı bu mə  nə  vi mü  hi  tə üz tut  muş 
dur. İn  sa  nın ya  şa  maq hə  və  si, sar 
sıl  maz hə  yat eş  qi həm də ailə  yə, 
öv  la  da olan saf mə  həb  bət  dən, sev 
gi  dən, is  tək  dən irə  li gəl  miş  dir.

Hər bir nor  mal in  san ailə  si  nin 
so  sial ri  fa  hı, fi  ra  van  lı  ğı üçün hər 
cür zəh  mə  tə qat  la  şır, əzm  lə ça  lı  şır. 
Ailə  si üçün bü  tün var  lı  ğı, əz  mi, ru 
hu ilə ça  lı  şan in  san əs  lin  də o qə  dər 
də fər  qin  də ol  ma  dı  ğı bir məq  sə  di 
də özü üçün hə  dəf  lə  yir ki, bu da 

cə  miy  yə  tin sağ  lam özə  yi  ni və gə  lə
 cə  yi  ni for  ma  laş  dır  maq  dır. Məhz 
bu  na gö  rə də ailə ins  ti  tu  tu ic  ti  mai 
hə  ya  tı ni  zam  la  yan, onun ahəng 
dar  lı  ğı  nı, hə  ya  ti  li  yi  ni tə  min edən 
bə  şə  ri və mil  li də  yər  lə  ri var  lı  ğın  da 
ya  şa  dır. 

Müasir dövr  də hər bir döv  lət 
mil  li möv  cud  lu  ğu  nu, var  lı  ğı  nı şərt
 lən  di  rən ailə mo  de  li  ni qlo  bal  laş 
ma  nın küt  lə  vi mə  də  niy  yət tə  za 
hür  lə  ri  nin mən  fi tə  sir  lə  rin  dən qo 
ru  maq üçün əlin  dən gə  lə  ni edir. 
Ha  zır  da, xü  su  sən də Av  ro  pa öl  kə 
lə  rin  də ailə ins  ti  tu  tu  nun zəif  lə  mə 
si, bə  zi hal  lar  da hət  ta sar  sıl  ma  sı ilə 
bağ  lı na  ra  hat  çı  lı  ğın art  ma  sı mə  sə 
lə  nin hə  ya  ti əhə  miy  yə  ti  ni, ak  tual  lı
 ğı  nı bir da  ha nü  ma  yiş et  di  rir.

Av  ro  pa və Qərb  də ailə ins  ti  tu  tu
 nun zəif  lə  mə  si  nin əsas sə  bəb  lə  ri 
sı  ra  sın  da psi  xo  loq  lar «Ka  li  for  ni  ya 
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nu qə  bul edir, uşaq  la  rı  nın tə  lim
tər  bi  yə  sin  də, ailə  nin bu və di  gər 
prob  le  mi  nin həl  lin  də ya  xın  dan iş 
ti  rak edir  lər. Ni  kah  dan  kə  nar mü 
na  si  bət  lər nə  ti  cə  sin  də do  ğu  lan 
uşaq  la  rın sa  yı  nın art  ma  sı  na gə  lin 
cə, bu, da  ha çox Qər  bin zi  yan  lı tə 
za  hür  lə  ri olan «və  tən  daş ni  kah  la 
rı»  nın sa  yı  nın art  ma  sı ilə izah olu
 nur. Azər  bay  ca  nın mil  limə  nə  vi 
də  yər  lə  ri ilə bir ara  ya sığ  ma  yan bu 
mü  na  si  bət  lər son nə  ti  cə  də həm də 
ata  lı  ğı müəy  yən olun  ma  yan uşaq 
la  rın sa  yı  nın ço  xal  ma  sı ilə nə  ti  cə 
lə  nir. Son il  lər  də isə ni  kah  dan  kə 
nar do  ğu  lan uşaq  la  rın sa  yın  da əv 
vəl  ki il  lər  lə mü  qa  yi  sə  də azal  ma 
mü  şa  hi  də edilir. Bi nə qə di ra yo
nun da isə 2013cü il də ni kah
dankə nar do ğu lan uşaq la rın sa yı 
309 nə fər idi sə, 2014cü il də bu 
rə qəm 195 nə fər təş kil edib. (Bu 
sta tis ti ka da Bi nə qə di VVAQ şö bə
sin də ki qey diy ya tı əks et di rir). 
Sta  tis  ti  ka  ya nə  zər sal  saq, qey  ri
rəs  mi ni  kah  dan do  ğu  lan uşaq  la  rın 
sa  yı 2011ci il  də 30 min 983 nə  fər, 
2012ci il  də 27 min 31 nə  fər, 2013
cü il  də 25 min 69 nə  fər olub. Sta  tis
 ti  ka  dan da gö  rün  dü  yü ki  mi, hər il 
müəy  yən qə  dər azal  ma baş ve  rir. 
Am  ma hə  lə də ni  kah  dan  kə  nar do 
ğu  lan uşaq  la  rın sa  yı  nın hər il 25 
min  dən çox ol  ma  sı bu sa  hə  də 
prob  lem  lə  ri  mi  zin ol  du  ğu  nun gös 
tə  ri  ci  si  dir. Rə  qəm  lə  rin azal  ma  sı 
isə əsa  sən maarif  lən  dir  mə işi  nin 
tə  si  rin  dən irə  li gə  lir. İn  san  lar dərk 
edir ki, mü  na  si  bət  lə  rin rəs  mi  ləş  di
 ril  mə  si ailə üzv  lə  ri  nin hü  quq  la  rı 
nın tam ola  raq tə  min olun  ma  sı  dır.

Ye  ni do  ğul  muş kör  pə  nin ata  sı 
nın müəy  yən olun  ma  ma  sı tək  cə 
so  sial və hü  qu  qi de  yil, həm də əx 
la  qi aşın  ma  ya yol açan cid  di prob 
lem ki  mi diq  qə  ti çə  kir. Biz hə  lə 
gə  lə  cə  yi  miz say  dı  ğı  mız bu kör  pə 
lə  rin ata  sı  nın na  mə  lum qal  ma  sı  nın 
gə  lə  cək  də on  lar  da do  ğu  ra  ca  ğı mə 
nə  vipsi  xo  lo  ji sar  sın  tı  la  rı, «na  ta 
mam  lıq komplek  si»  ni de  mi  rik. 
Ya  rım  çıq ailə  lər  də bö  yü  yən uşa  ğın 

la  yiq  li in  san və şəx  siy  yət ki  mi ye 
tiş  di  ril  mə  si, onun so  sialmə  nə  vi 
eh  ti  yac  la  rı  nın dol  ğun şə  kil  də ödə 
nil  mə  si də son də  rə  cə çə  tin olur.

Azər  bay  can  da özü  nü gös  tə  rən 
cid  di prob  lem  lər  dən bi  ri də er  kən 
ni  kah  lar  dır. Təəs  süf ki, ni  kah ya  şı 
na çat  ma  yan qız  la  rın ərə ve  ril  mə  si 
hal  la  rı ilə hə  lə də qar  şı  la  şı  rıq. Nəin
 ki ni  kah ya  şı  na çat  ma  mış, bə  zən 
or  ta mək  tə  bi bi  tir  mə  miş ye  ni  yet  mə 
qız  la  rın ailə qur  ma  sı hal  la  rı  na da 
rast gə  li  nir. Şüb  hə  siz, bu da va  li 
deyn  lə  rin mə  su  liy  yət  siz  li  yi üzün 
dən baş ve  rir. Bu va  li  deyn  lər öv 
lad  la  rı  nın xoş  bəxt  li  yi  ni is  tə  dik  lə  ri 
hal  da, öz  lə  ri də bil  mə  dən on  la  rı 
risk al  tı  na qo  yur  lar. Er  kən yaş  la 
rın  da ailə qu  ran  lar, bir qay  da ola 
raq, ailə  nin yü  kü  nü üzər  lə  ri  nə gö 
tür  mə  yə psi  xo  lo  ji ba  xım  dan ha  zır 
ol  mur  lar. Elə bu sə  bəb  dən də er 
kən yaş  lar  da qu  ru  lan ailə  lə  rin da 
ğıl  ma  sı hal  la  rı  na da  ha çox tə  sa  düf 
edi  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ailə Mə  cəl  lə  si  nin 10.1 mad  də  si  nə 
gö  rə, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da 
ni  kah ya  şı 18 yaş müəy  yən olun 
muş  dur. Bu  na bax  ma  ya  raq, bə  zi 
ra  yon  lar  da  əsa  sən də cə  nub böl 
gə  sin  də 1416 yaş  la  rın  da qız  la  rın 
ərə ve  ril  mə  si «ə  nə  nə  si» hə  lə ara 
dan qalx  ma  mış  dır. Bu, müəy  yən 
mə  na  da ailə ins  ti  tu  tu ilə bağ  lı yet 
kin tə  səv  vür  lə  rin ol  ma  ma  sın  dan, 
sa  vad  sız  lıq  dan, cə  ha  lət  dən irə  li gə 
lir.

Er  kən ni  kah  lar həm də ər  lə ar 
va  dın qa  nu  ni ni  ka  ha gir  mə  dən bir
 gə ya  şa  ma  sı  na, son nə  ti  cə  də so  sial
psi  xo  lo  ji və məişət prob  lem  lə  ri  nin 
qa  bar  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa  rır. Be  lə 
ni  kah  lar kör  pə  lə  rin fi  zi  ki və psi  xi 
xəs  tə  lik  lər  lə dün  ya  ya gəl  mə  si  nə 
sə  bəb olur. Bü  tün bun  lar son nə  ti 
cə  də qa  nu  ni, möh  kəm, bü  növ  rə  li 
ailə mo  de  li  nə zər  bə vu  rur. Söz  süz 
ki, be  lə ni  kah  lar hü  qu  qi ba  xım  dan 
qey  də alın  mır və do  ğu  lan uşaq  lar 
da ni  kah  dan  kə  nar do  ğul  muş he 
sab edil  di  yin  dən on  la  ra mü  va  fiq 

sə  nəd  lə  rin alın  ma  sı da əla  və çə  tin 
lik  lər ya  ra  dır. 

Qan qo  hum  lu  ğu da Azər  bay  can 
ailə  si  nin ge  ne  fon  du  nun sağ  lam  lı  ğı 
ba  xımın  dan cid  di prob  lem  lər  dən 
bi  ri  dir. Son vaxt  la  ra  dək əha  li  nin 
bu  nun  la bağ  lı ye  tər  li mə  lu  ma  tı yox 
idi  sə, ha  zır  da tibb el  mi bu  nun fə 
sad  la  rı  nı cə  miy  yə  tə la  zı  mi sə  viy 
yə  də izah edir. Bir çox xa  ri  ci öl  kə 
lər  də be  lə hal  la  ra qa  nun  ve  ri  ci  lik  də 
qa  da  ğa qo  yul  muş  dur. Azər  bay 
can  da be  lə ni  kah  la  rın qar  şı  sı  nı al 
maq üçün ən yax  şı yol əha  li ara  sın
 da maarif  lən  dir  mə və iza  hat iş  lə  ri 
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  dir. Mü  şa  hi 
də  lər gös  tə  rir ki, bə  zən qan qo 
hum  la  rı ara  sın  da bo  şan  ma  la  rın 
sa  yı da  ha çox olur.

Gənc  lə  rin ailə qu  rar  kən va  li 
deyn  lə  ri  nin xe  yirduala  rı  nı al  ma 
la  rı son də  rə  cə mü  tə  rəq  qi ənə  nə 
dir. Va  li  deyn  lə  rin hə  yat təc  rü  bə  si, 
dün  ya  gö  rü  şü, ger  çək  li  yi də  yər  lən 
dir  mək ba  ca  rı  ğı gənc  lə  rin se  çi  mi  nə 
yax  şı mə  na  da tə  sir  siz ötüş  mür. Bu 
nu əs  la gənc  lə  rin se  çi  mi  nə mü  da 
xi  lə ki  mi də  yər  lən  dir  mək la  zım 
de  yil. Mü  şa  hi  də  lər də gös  tə  rir ki, 
va  li  deyn  lə  ri  nin ira  də  si  nə zidd ola 
raq ailə qu  ran, bə  zən hət  ta ev  dən 
qa  çan cüt  lük  lə  rin ailə hə  ya  tı uzun 
sür  mür. 

Ənə   nə   lə   rə söy   kə   nən Azər   bay  
can ailə   si   nin si   ma   sı   na xə   ləl gə   ti   rən, 
hət   ta onu zəif   lə   dən amil   lər   dən bi   ri 
də mil   limə   nə   vi də   yər   lə   rə zidd 
olan ya   ban   çı dav   ra   nış nor   ma   la   rı  
nın efir va   si   tə   si   lə ic   ti   mai şüura sı  
rın   ma   sı   dır. Təd   qi   qat   çı   la   rın fik   rin  
cə, XXI əsr   də ailə ins   ti   tu   tu   na şə  
hər   ləş   mə   dən son   ra ikin   ci ən çox 
tə   sir gös   tə   rən amil məhz te   le   vi   zi   ya 
ol   muş   dur. Cə   miy   yə   tin ob   yek   tiv 
in   for   ma   si   ya ilə tə   mi   na   tın   da, 
maarif   lən   mə   sin   də, saf məq   səd və 
ideal   lar ət   ra   fın   da sə   fər   bər olun   ma
  sın   da, ümu   mi   lik   də ic   ti   mai dü   şün  
cə   nin düz   gün in   ki   şa   fın   da əvəz   siz 
im   kan   la   ra ma   lik te   le   vi   zi   ya və ra  
diola   rın efir vax   tı   nın ha   zır   da ba   ya
  ğı, bə   sit şoubiz   nes proq   ram   la   rı ilə 

DƏYƏR

la  rın sa  yı 9, bo  şan  ma  la  rın sa  yı isə 
1,3 olub. 2013cü il ər  zin  də Azər 
bay  can  da 86,9 min ni  kah, 11,7 min 
bo  şan  ma qey  də alı  nıb.

Təm  sil et  di  yim Bi  nə  qə  di ra  yo 
nun  da isə 2013cü il  də 1728 ni  kah, 
495 bo  şan  ma, 2014cü il  də 1097 ni 
kah və 465 bo  şan  ma qey  də alınıb 
ki, bu gös  tə  ri  ci də ye  ni qu  ru  lan 
ailə  lər  də bo  şan  ma me  yil  lə  ri  nin art
 dı  ğı  nı dü  şün  mə  yə əsas ve  rir. (Xa 
tır  la  dım ki, Bi  nə  qə  di ra  yo  nun  da 
qey  diy  yat  da olan və  tən  daş  lar 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti ya  nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid 
mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar üz  rə 
Döv  lət Agent  li  yi  nin ta 
be  li  yin  də olan “ASAN 
xid  mət” Mər  kə  zi  nin 
xid  mət  lə  rin  dən is  ti 
fa  də edir  lər. Be  lə 
ki, 2014cü il  dən 
ni  kah və bo  şan 
ma  lar, ey  ni za 
man  da, “ASAN 
xid  mət” Mər  kə 
zi tə  rə  fin  dən də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di 
yi üçün yu  xa  rı  da 
gös  tə  ri  lən rə  qəm  lər yal 
nız Bi  nə  qə  di VVAQ şö 
bə  sin  də  ki qey  diy  ya  tı 
əks et  di  rir).

Apa  rı  lan rəy sor  ğu 
la  rı gös  tə  rir ki, bo  şan 
ma  la  rın bö  yük qis  mi 
gənc  lə  rin ailə hə  ya  tı  na 
ha  zır ol  ma  ma  sı, er  kən 
ni  kah  la  rın sa  yı  nın art
 ma  sı, va  li  deyn  lə  rin 
bu pro  se  sə cid  di və 
ko  bud mü  da  xi  lə  si, 
ey  ni za  man  da, bə  zi 
so  sial çə  tin  lik  lər nə  ti  cə  sin 
də baş ve  rir. Əl  bət  tə, müs  tə 
qil  li  yin ilk il  lə  ri ilə mü  qa  yi  sə 
də so  sial prob  lem  lər ha  zır  da 
bo  şan  ma  la  rın baş  lı  ca sə  bə  bi ki 

mi çı  xış et  mir. Bu çə  tin  lik  lə  rin bö 
yük qis  mi  nin ar  xa  da qal  ma  sı, yox 
sul  lu  ğun sə  viy  yə  si  nin aşa  ğı düş 
mə  si, in  san  la  rın mad  di ri  fah ha  lı 
nın yük  səl  mə  si, iş yer  lə  ri  nin ya  ran
 ma  sı nə  ti  cə  sin  də son il  lər  də ailə 
qu  ran  la  rın sa  yı da kəs  kin şə  kil  də 
art  mış  dır. Ye  ni qu  ru  lan ailə  lə  rin 
bö  yük ək  sə  riy  yə  tin  də iş  siz  lik, mən
 zil prob  lem  lə  ri əhə  miy  yət  li də  rə  cə
 də həl  li  ni ta  pır. Döv  lət ipo  te  ka kre
 dit  ləş  mə  si  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. Gənc 
ailə  lə  rin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc 
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əla  və 
təd  bir  lər gö  rü  lür. 

Şüb  hə  siz, sev  gi, inam, eti 

mad ki  mi də  yər  lər üzə  rin  də qu  ru 
lan ailə  lər da  ha uzu  nö  mür  lü olur. 
Bu hal  da ni  ka  ha gi  rən ki  şi və qa 
dın qar  şı  lıq  lı mə  nə  vi mə  su  liy  yət 
hiss edir, gü  zəşt  lə  rə me  yil  li olur, 
mey  da  na çı  xan is  tə  ni  lən so  sialpsi
 xo  lo  ji prob  le  mi əzm  lə dəf edir. Sə 
mi  mi sev  gi və is  tək, qar  şı  lıq  lı hör 
mət üzə  rin  də qu  rul  ma  yan ailə  lər 
də isə bir müd  dət ke  çən  dən son  ra 
an  la  şıl  maz  lıq  lar, zid  diy  yət  lər, 
prob  lem  lər qa  ba  rıq şə  kil  də özü  nü 
gös  tər  mə  yə baş  la  yır. Be  lə ailə  lər  də 
gənc  lə  rin an  laş  ma  sı, qar  şı  lıq  lı gü 
zəşt  lə  rə get  mə  si çə  tin olur, çün  ki 

on  la  rı birbi  ri  nə mə  nə  vi tel  lər 
bağ  la  mır. Bə  zi hal  lar  da va  li 

deyn  lə  rin mü  da  xi  lə  si ilə 
təd  ri  cən şid  dət  lə  nən ailə 

mü  na  qi  şə  lə  ri son  da bo  şan 
ma haq  qın  da qə  ra  rın ve  ril 

mə  si ilə nə  ti  cə  lə  nir. Bu  nun  la 
ya  na  şı, son il  lər sev  gi his  si  nin 

də ba  ya  ğı  laş  ma  sı özü  nü qa 
ba  rıq gös  tə  rir. Sev  gi adı ilə 

ailə it  ti  fa  qı qu  ran gənc  lər 
çox vaxt müəy  yən ma 
raq  la  rı  nı önə çə  kir  lər. 
Sirr de  yil ki, ailə qu  ra
 ca  ğı şəx  si onun mad  di 

im  kan  la  rı  na, kar  ye  ra  sı 
na, biz  nes uğur  la  rı  na və s. 
me  yar  la  ra gö  rə se  çən  lər, 
bu  nu sev  gi ki  mi qə  lə  mə 
ve  rən  lər də az de  yil. Təəs
 süf ki, be  lə ailə  lə  rin it  ti  fa 
qı da çox za  man qı  saömür
 lü olur.

Hər bir ailə  nin mo  no 
lit  li  yi  nin tə  min olun  ma 

sın  da və uzu  nö  mür  lü  yün 
də ki  şi  lər  lə ya  na  şı, qa  dın  la 
rın da üzə  ri  nə mü  hüm və  zi

 fə  lər dü  şür. Ailə də  yər  lə  ri  ni 
uca tu  tan qa  dın  lar üzər  lə  ri  nə 

dü  şən və  zi  fə  lə  ri yax  şı dərk 
edir, ki  şi  nin ailə baş  çı  sı, müəy 
yən mə  na  da söz sa  hi  bi ol  du  ğu 
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nu qə  bul edir, uşaq  la  rı  nın tə  lim
tər  bi  yə  sin  də, ailə  nin bu və di  gər 
prob  le  mi  nin həl  lin  də ya  xın  dan iş 
ti  rak edir  lər. Ni  kah  dan  kə  nar mü 
na  si  bət  lər nə  ti  cə  sin  də do  ğu  lan 
uşaq  la  rın sa  yı  nın art  ma  sı  na gə  lin 
cə, bu, da  ha çox Qər  bin zi  yan  lı tə 
za  hür  lə  ri olan «və  tən  daş ni  kah  la 
rı»  nın sa  yı  nın art  ma  sı ilə izah olu
 nur. Azər  bay  ca  nın mil  limə  nə  vi 
də  yər  lə  ri ilə bir ara  ya sığ  ma  yan bu 
mü  na  si  bət  lər son nə  ti  cə  də həm də 
ata  lı  ğı müəy  yən olun  ma  yan uşaq 
la  rın sa  yı  nın ço  xal  ma  sı ilə nə  ti  cə 
lə  nir. Son il  lər  də isə ni  kah  dan  kə 
nar do  ğu  lan uşaq  la  rın sa  yın  da əv 
vəl  ki il  lər  lə mü  qa  yi  sə  də azal  ma 
mü  şa  hi  də edilir. Bi nə qə di ra yo
nun da isə 2013cü il də ni kah
dankə nar do ğu lan uşaq la rın sa yı 
309 nə fər idi sə, 2014cü il də bu 
rə qəm 195 nə fər təş kil edib. (Bu 
sta tis ti ka da Bi nə qə di VVAQ şö bə
sin də ki qey diy ya tı əks et di rir). 
Sta  tis  ti  ka  ya nə  zər sal  saq, qey  ri
rəs  mi ni  kah  dan do  ğu  lan uşaq  la  rın 
sa  yı 2011ci il  də 30 min 983 nə  fər, 
2012ci il  də 27 min 31 nə  fər, 2013
cü il  də 25 min 69 nə  fər olub. Sta  tis
 ti  ka  dan da gö  rün  dü  yü ki  mi, hər il 
müəy  yən qə  dər azal  ma baş ve  rir. 
Am  ma hə  lə də ni  kah  dan  kə  nar do 
ğu  lan uşaq  la  rın sa  yı  nın hər il 25 
min  dən çox ol  ma  sı bu sa  hə  də 
prob  lem  lə  ri  mi  zin ol  du  ğu  nun gös 
tə  ri  ci  si  dir. Rə  qəm  lə  rin azal  ma  sı 
isə əsa  sən maarif  lən  dir  mə işi  nin 
tə  si  rin  dən irə  li gə  lir. İn  san  lar dərk 
edir ki, mü  na  si  bət  lə  rin rəs  mi  ləş  di
 ril  mə  si ailə üzv  lə  ri  nin hü  quq  la  rı 
nın tam ola  raq tə  min olun  ma  sı  dır.

Ye  ni do  ğul  muş kör  pə  nin ata  sı 
nın müəy  yən olun  ma  ma  sı tək  cə 
so  sial və hü  qu  qi de  yil, həm də əx 
la  qi aşın  ma  ya yol açan cid  di prob 
lem ki  mi diq  qə  ti çə  kir. Biz hə  lə 
gə  lə  cə  yi  miz say  dı  ğı  mız bu kör  pə 
lə  rin ata  sı  nın na  mə  lum qal  ma  sı  nın 
gə  lə  cək  də on  lar  da do  ğu  ra  ca  ğı mə 
nə  vipsi  xo  lo  ji sar  sın  tı  la  rı, «na  ta 
mam  lıq komplek  si»  ni de  mi  rik. 
Ya  rım  çıq ailə  lər  də bö  yü  yən uşa  ğın 

la  yiq  li in  san və şəx  siy  yət ki  mi ye 
tiş  di  ril  mə  si, onun so  sialmə  nə  vi 
eh  ti  yac  la  rı  nın dol  ğun şə  kil  də ödə 
nil  mə  si də son də  rə  cə çə  tin olur.

Azər  bay  can  da özü  nü gös  tə  rən 
cid  di prob  lem  lər  dən bi  ri də er  kən 
ni  kah  lar  dır. Təəs  süf ki, ni  kah ya  şı 
na çat  ma  yan qız  la  rın ərə ve  ril  mə  si 
hal  la  rı ilə hə  lə də qar  şı  la  şı  rıq. Nəin
 ki ni  kah ya  şı  na çat  ma  mış, bə  zən 
or  ta mək  tə  bi bi  tir  mə  miş ye  ni  yet  mə 
qız  la  rın ailə qur  ma  sı hal  la  rı  na da 
rast gə  li  nir. Şüb  hə  siz, bu da va  li 
deyn  lə  rin mə  su  liy  yət  siz  li  yi üzün 
dən baş ve  rir. Bu va  li  deyn  lər öv 
lad  la  rı  nın xoş  bəxt  li  yi  ni is  tə  dik  lə  ri 
hal  da, öz  lə  ri də bil  mə  dən on  la  rı 
risk al  tı  na qo  yur  lar. Er  kən yaş  la 
rın  da ailə qu  ran  lar, bir qay  da ola 
raq, ailə  nin yü  kü  nü üzər  lə  ri  nə gö 
tür  mə  yə psi  xo  lo  ji ba  xım  dan ha  zır 
ol  mur  lar. Elə bu sə  bəb  dən də er 
kən yaş  lar  da qu  ru  lan ailə  lə  rin da 
ğıl  ma  sı hal  la  rı  na da  ha çox tə  sa  düf 
edi  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ailə Mə  cəl  lə  si  nin 10.1 mad  də  si  nə 
gö  rə, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da 
ni  kah ya  şı 18 yaş müəy  yən olun 
muş  dur. Bu  na bax  ma  ya  raq, bə  zi 
ra  yon  lar  da  əsa  sən də cə  nub böl 
gə  sin  də 1416 yaş  la  rın  da qız  la  rın 
ərə ve  ril  mə  si «ə  nə  nə  si» hə  lə ara 
dan qalx  ma  mış  dır. Bu, müəy  yən 
mə  na  da ailə ins  ti  tu  tu ilə bağ  lı yet 
kin tə  səv  vür  lə  rin ol  ma  ma  sın  dan, 
sa  vad  sız  lıq  dan, cə  ha  lət  dən irə  li gə 
lir.

Er  kən ni  kah  lar həm də ər  lə ar 
va  dın qa  nu  ni ni  ka  ha gir  mə  dən bir
 gə ya  şa  ma  sı  na, son nə  ti  cə  də so  sial
psi  xo  lo  ji və məişət prob  lem  lə  ri  nin 
qa  bar  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa  rır. Be  lə 
ni  kah  lar kör  pə  lə  rin fi  zi  ki və psi  xi 
xəs  tə  lik  lər  lə dün  ya  ya gəl  mə  si  nə 
sə  bəb olur. Bü  tün bun  lar son nə  ti 
cə  də qa  nu  ni, möh  kəm, bü  növ  rə  li 
ailə mo  de  li  nə zər  bə vu  rur. Söz  süz 
ki, be  lə ni  kah  lar hü  qu  qi ba  xım  dan 
qey  də alın  mır və do  ğu  lan uşaq  lar 
da ni  kah  dan  kə  nar do  ğul  muş he 
sab edil  di  yin  dən on  la  ra mü  va  fiq 

sə  nəd  lə  rin alın  ma  sı da əla  və çə  tin 
lik  lər ya  ra  dır. 

Qan qo  hum  lu  ğu da Azər  bay  can 
ailə  si  nin ge  ne  fon  du  nun sağ  lam  lı  ğı 
ba  xımın  dan cid  di prob  lem  lər  dən 
bi  ri  dir. Son vaxt  la  ra  dək əha  li  nin 
bu  nun  la bağ  lı ye  tər  li mə  lu  ma  tı yox 
idi  sə, ha  zır  da tibb el  mi bu  nun fə 
sad  la  rı  nı cə  miy  yə  tə la  zı  mi sə  viy 
yə  də izah edir. Bir çox xa  ri  ci öl  kə 
lər  də be  lə hal  la  ra qa  nun  ve  ri  ci  lik  də 
qa  da  ğa qo  yul  muş  dur. Azər  bay 
can  da be  lə ni  kah  la  rın qar  şı  sı  nı al 
maq üçün ən yax  şı yol əha  li ara  sın
 da maarif  lən  dir  mə və iza  hat iş  lə  ri 
nin ge  niş  lən  di  ril  mə  si  dir. Mü  şa  hi 
də  lər gös  tə  rir ki, bə  zən qan qo 
hum  la  rı ara  sın  da bo  şan  ma  la  rın 
sa  yı da  ha çox olur.

Gənc  lə  rin ailə qu  rar  kən va  li 
deyn  lə  ri  nin xe  yirduala  rı  nı al  ma 
la  rı son də  rə  cə mü  tə  rəq  qi ənə  nə 
dir. Va  li  deyn  lə  rin hə  yat təc  rü  bə  si, 
dün  ya  gö  rü  şü, ger  çək  li  yi də  yər  lən 
dir  mək ba  ca  rı  ğı gənc  lə  rin se  çi  mi  nə 
yax  şı mə  na  da tə  sir  siz ötüş  mür. Bu 
nu əs  la gənc  lə  rin se  çi  mi  nə mü  da 
xi  lə ki  mi də  yər  lən  dir  mək la  zım 
de  yil. Mü  şa  hi  də  lər də gös  tə  rir ki, 
va  li  deyn  lə  ri  nin ira  də  si  nə zidd ola 
raq ailə qu  ran, bə  zən hət  ta ev  dən 
qa  çan cüt  lük  lə  rin ailə hə  ya  tı uzun 
sür  mür. 

Ənə   nə   lə   rə söy   kə   nən Azər   bay  
can ailə   si   nin si   ma   sı   na xə   ləl gə   ti   rən, 
hət   ta onu zəif   lə   dən amil   lər   dən bi   ri 
də mil   limə   nə   vi də   yər   lə   rə zidd 
olan ya   ban   çı dav   ra   nış nor   ma   la   rı  
nın efir va   si   tə   si   lə ic   ti   mai şüura sı  
rın   ma   sı   dır. Təd   qi   qat   çı   la   rın fik   rin  
cə, XXI əsr   də ailə ins   ti   tu   tu   na şə  
hər   ləş   mə   dən son   ra ikin   ci ən çox 
tə   sir gös   tə   rən amil məhz te   le   vi   zi   ya 
ol   muş   dur. Cə   miy   yə   tin ob   yek   tiv 
in   for   ma   si   ya ilə tə   mi   na   tın   da, 
maarif   lən   mə   sin   də, saf məq   səd və 
ideal   lar ət   ra   fın   da sə   fər   bər olun   ma
  sın   da, ümu   mi   lik   də ic   ti   mai dü   şün  
cə   nin düz   gün in   ki   şa   fın   da əvəz   siz 
im   kan   la   ra ma   lik te   le   vi   zi   ya və ra  
diola   rın efir vax   tı   nın ha   zır   da ba   ya
  ğı, bə   sit şoubiz   nes proq   ram   la   rı ilə 
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la  rın sa  yı 9, bo  şan  ma  la  rın sa  yı isə 
1,3 olub. 2013cü il ər  zin  də Azər 
bay  can  da 86,9 min ni  kah, 11,7 min 
bo  şan  ma qey  də alı  nıb.

Təm  sil et  di  yim Bi  nə  qə  di ra  yo 
nun  da isə 2013cü il  də 1728 ni  kah, 
495 bo  şan  ma, 2014cü il  də 1097 ni 
kah və 465 bo  şan  ma qey  də alınıb 
ki, bu gös  tə  ri  ci də ye  ni qu  ru  lan 
ailə  lər  də bo  şan  ma me  yil  lə  ri  nin art
 dı  ğı  nı dü  şün  mə  yə əsas ve  rir. (Xa 
tır  la  dım ki, Bi  nə  qə  di ra  yo  nun  da 
qey  diy  yat  da olan və  tən  daş  lar 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi 
den  ti ya  nın  da Və  tən  daş  la  ra Xid 
mət və So  sial İn  no  va  si  ya  lar üz  rə 
Döv  lət Agent  li  yi  nin ta 
be  li  yin  də olan “ASAN 
xid  mət” Mər  kə  zi  nin 
xid  mət  lə  rin  dən is  ti 
fa  də edir  lər. Be  lə 
ki, 2014cü il  dən 
ni  kah və bo  şan 
ma  lar, ey  ni za 
man  da, “ASAN 
xid  mət” Mər  kə 
zi tə  rə  fin  dən də 
hə  ya  ta ke  çi  ril  di 
yi üçün yu  xa  rı  da 
gös  tə  ri  lən rə  qəm  lər yal 
nız Bi  nə  qə  di VVAQ şö 
bə  sin  də  ki qey  diy  ya  tı 
əks et  di  rir).

Apa  rı  lan rəy sor  ğu 
la  rı gös  tə  rir ki, bo  şan 
ma  la  rın bö  yük qis  mi 
gənc  lə  rin ailə hə  ya  tı  na 
ha  zır ol  ma  ma  sı, er  kən 
ni  kah  la  rın sa  yı  nın art
 ma  sı, va  li  deyn  lə  rin 
bu pro  se  sə cid  di və 
ko  bud mü  da  xi  lə  si, 
ey  ni za  man  da, bə  zi 
so  sial çə  tin  lik  lər nə  ti  cə  sin 
də baş ve  rir. Əl  bət  tə, müs  tə 
qil  li  yin ilk il  lə  ri ilə mü  qa  yi  sə 
də so  sial prob  lem  lər ha  zır  da 
bo  şan  ma  la  rın baş  lı  ca sə  bə  bi ki 

mi çı  xış et  mir. Bu çə  tin  lik  lə  rin bö 
yük qis  mi  nin ar  xa  da qal  ma  sı, yox 
sul  lu  ğun sə  viy  yə  si  nin aşa  ğı düş 
mə  si, in  san  la  rın mad  di ri  fah ha  lı 
nın yük  səl  mə  si, iş yer  lə  ri  nin ya  ran
 ma  sı nə  ti  cə  sin  də son il  lər  də ailə 
qu  ran  la  rın sa  yı da kəs  kin şə  kil  də 
art  mış  dır. Ye  ni qu  ru  lan ailə  lə  rin 
bö  yük ək  sə  riy  yə  tin  də iş  siz  lik, mən
 zil prob  lem  lə  ri əhə  miy  yət  li də  rə  cə
 də həl  li  ni ta  pır. Döv  lət ipo  te  ka kre
 dit  ləş  mə  si  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. Gənc 
ailə  lə  rin so  sial mü  da  fiəsi  nin güc 
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də əla  və 
təd  bir  lər gö  rü  lür. 

Şüb  hə  siz, sev  gi, inam, eti 

mad ki  mi də  yər  lər üzə  rin  də qu  ru 
lan ailə  lər da  ha uzu  nö  mür  lü olur. 
Bu hal  da ni  ka  ha gi  rən ki  şi və qa 
dın qar  şı  lıq  lı mə  nə  vi mə  su  liy  yət 
hiss edir, gü  zəşt  lə  rə me  yil  li olur, 
mey  da  na çı  xan is  tə  ni  lən so  sialpsi
 xo  lo  ji prob  le  mi əzm  lə dəf edir. Sə 
mi  mi sev  gi və is  tək, qar  şı  lıq  lı hör 
mət üzə  rin  də qu  rul  ma  yan ailə  lər 
də isə bir müd  dət ke  çən  dən son  ra 
an  la  şıl  maz  lıq  lar, zid  diy  yət  lər, 
prob  lem  lər qa  ba  rıq şə  kil  də özü  nü 
gös  tər  mə  yə baş  la  yır. Be  lə ailə  lər  də 
gənc  lə  rin an  laş  ma  sı, qar  şı  lıq  lı gü 
zəşt  lə  rə get  mə  si çə  tin olur, çün  ki 

on  la  rı birbi  ri  nə mə  nə  vi tel  lər 
bağ  la  mır. Bə  zi hal  lar  da va  li 

deyn  lə  rin mü  da  xi  lə  si ilə 
təd  ri  cən şid  dət  lə  nən ailə 

mü  na  qi  şə  lə  ri son  da bo  şan 
ma haq  qın  da qə  ra  rın ve  ril 

mə  si ilə nə  ti  cə  lə  nir. Bu  nun  la 
ya  na  şı, son il  lər sev  gi his  si  nin 

də ba  ya  ğı  laş  ma  sı özü  nü qa 
ba  rıq gös  tə  rir. Sev  gi adı ilə 

ailə it  ti  fa  qı qu  ran gənc  lər 
çox vaxt müəy  yən ma 
raq  la  rı  nı önə çə  kir  lər. 
Sirr de  yil ki, ailə qu  ra
 ca  ğı şəx  si onun mad  di 

im  kan  la  rı  na, kar  ye  ra  sı 
na, biz  nes uğur  la  rı  na və s. 
me  yar  la  ra gö  rə se  çən  lər, 
bu  nu sev  gi ki  mi qə  lə  mə 
ve  rən  lər də az de  yil. Təəs
 süf ki, be  lə ailə  lə  rin it  ti  fa 
qı da çox za  man qı  saömür
 lü olur.

Hər bir ailə  nin mo  no 
lit  li  yi  nin tə  min olun  ma 

sın  da və uzu  nö  mür  lü  yün 
də ki  şi  lər  lə ya  na  şı, qa  dın  la 
rın da üzə  ri  nə mü  hüm və  zi

 fə  lər dü  şür. Ailə də  yər  lə  ri  ni 
uca tu  tan qa  dın  lar üzər  lə  ri  nə 

dü  şən və  zi  fə  lə  ri yax  şı dərk 
edir, ki  şi  nin ailə baş  çı  sı, müəy 
yən mə  na  da söz sa  hi  bi ol  du  ğu 
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 ne  tin hə  ya  tı  mı  za da  xil ol  ma  sı bo 
şan  ma  la  rın sa  yı  nın art  ma  sı  na sti 
mul ver  mə  yib. Çün  ki in  ter  net  dən 
hər kəs öz ma  raq dairə  si  nə və sə 
viy  yə  si  nə uy  ğun is  ti  fa  də edir. Yə  ni 
in  ter  net  dən əx  laq  sız məq  səd  lər 
üçün is  ti  fa  də hal  la  rı da var. Əx  laq
 sız  lıq isə hə  mi  şə olub və bu gün də 
var. El  mitex  ni  ki tə  rəq  qi  nin yük 
sək nailiy  yə  ti ki  mi mey  da  na çı  xan 
in  ter  ne  tin «bol im  kan»  la  rı isə sa  də
 cə ola  raq bu əx  laq  sız  lı  ğın if  şa olun
 ma  sı  nı tez  ləş  di  rir.

Azər  bay  can adətənə  nə  lə  ri  nə, 
mil  li də  yər  lə  ri  nə ta  pı  nan, di  ni 
inanc  la  rı rəh  bər tu  tan ailə  lər  də hər 
kəs öz ye  ri  ni, ro  lu  nu, funk  si  ya  sı  nı 
çox yax  şı bi  lir. Qar  şı  lıq  lı an  laş  ma, 
saf mə  həb  bət üzə  rin  də qu  ru  lan be 
lə ailə  lər  də məişət zo  ra  kı  lı  ğı hal  la 
rı  na da rast gə  lin  mir. Bu  nun  la be  lə, 
tə  fək  kür  də ge  ri  də qa  lan, yük  sək 
mə  nə  viin  sa  ni də  yər  lər  dən, hu  ma 
nizm his  sin  dən məh  rum olan, «na 
ta  mam  lıq komp  lek  si»n  dən qur  tu  la 
bil  mə  yən bə  zi şəxs  lə  rin ailə mü  na 
si  bət  lə  ri  ni zo  ra  kı va  si  tə  lər  lə tən 

zim  lə  mək is  tə  yi son nə  ti  cə
 də ar  zuolun  maz hal  la  rın, 
fa  ciələ  rin, bo  şan  ma  la  rın 
ço  xal  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa

 rır. Be  lə hal  la  ra qar  şı bə 
zən ya  xın qo  hum  la  rın, 

qon  şu  la  rın, ta  nış  la  rın mü  da  xi 
lə  si, qı  na  ğı da nə  ti  cə  siz qa  lır.

Təc  rü  bə gös  tə  rir ki, nor  mal 

ailə  də bö  yü  müş, düz  gün tər  bi  yə, 
təh  sil al  mış gən  cin qur  du  ğu ailə də 
möh  kəm olur. De  mə  li, gənc  lə  rin 
er  kən yaş  la  rın  dan mil  li ruh  da tər 
bi  yə al  ma  sı, yax  şı oxu  ma  sı, bi  lik  li, 
in  tel  lekt  li ol  ma  sı, iş  lə  mək, ça  lış 
maq, kar  ye  ra qur  maq vər  diş  lə  ri  nə 
yi  yə  lən  mə  si ailə  nin mo  no  lit  li  yi ba 
xı  mın  dan va  cib amil  lər  dir.

Bu gün biz ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı 
şə  raitin  də ya  şa  yı  rıq. Ba  zar mü  na 
si  bət  lə  ri cə  miy  yə  tin ümu  mi ru  hu 
na, in  ki  şaf har  mo  ni  ya  sı  na ha  kim 
kə  si  lib. Ba  zar iq  ti  sa  diyya  tı şə 
raitin  də iş  gü  zar in  san  la  rın qa  nu  ni 
yol  la var  lan  ma  sı, yax  şı ya  şa  ma  sı 
üçün da  ha ge  niş im  kan  lar var. Ba 
ca  rıq  lı, ça  lış  qan in  san  lar öz po  ten 
sial  la  rın  dan is  ti  fa  də edə  rək so  sial 
tə  mi  nat  la  rı  nı yax  şı  laş  dı  rır, biz  nes 
lə  ri  ni qu  rur  lar. Bu cür im  kan  lı in 
san  lar, iş adam  la  rı, sə  la  hiy  yət sa 
hib  lə  ri öz öv  lad  la  rı  nın sağ  lam ruh
 da bö  yümə  si  nin, zəh  mə  tə qat  laş 
ma  sı  nın, ha  lal və qa  nu  ni yol  la var
 lan  ma  sı  nın qey  di  nə da  ha çox qal 
ma  lı  dır  lar. Təəs  süf ki, bə  zən zəh 
mət çək  mə  dən, oxu  ma  dan, gə  lir 
əl  də et  mə  dən, sa  də  cə va  li  deyn he 
sa  bı  na yax  şı ya  şa  maq, ba  ha  lı ma 
şın sür  mək, ma  li  ka  nə  də ya  şa  maq 
is  tə  yən, meş  şan hə  yat tər  zi  nə me 
yil  li olan, ha  rın  la  yan gənc  lə  rə də 
rast gə  li  rik. On  la  ra elə gə  lir ki, pul
 la bü  tün də  yər  lə  ri ala və sa  ta bi  lər
 lər. Be  lə  lə  ri ailə mə  su  liy  yə  ti  ni çək 

mə  yə qə  tiy  yən ha  zır ol  mur, ev  lən 
dik  dən son  ra da va  li  deyn  lə  ri  nin 
hi  ma  yə  si  nə sı  ğı  nır  lar.

Heç bir döv  lət  də cə  miy  yət yek 
cins de  yil: biz is  tə  sək də, is  tə  mə  sək 
də bo  şa  nan  lar hə  mi  şə olub, var və 
ola  caq. Əsas mə  sə  lə müm  kün qə 
dər bo  şan  ma  la  ra sə  bəb olan amil 
lə  ri ara  dan qal  dır  maq, bu müm 
kün ol  ma  dıq  da isə ni  kah  la  rın po 
zul  ma  sı ilə bağ  lı ya  ra  nan hü  qu  qi
psi  xo  lo  ji prob  lem  lə  ri qa  nu  ni müs 
tə  vi  də həll et  mək  dir. Am  ma, təəs 
süf ki, biz  də bə  zən ən bö  yük prob
 lem də məhz bo  şan  ma  lar  dan son  ra 
baş  la  yır. Məh  kə  mə çə  kiş  mə  lə  ri, 
qar  şı  lıq  lı id  dialar ca  nü  zü  cü te  le  se 
rial  lar ki  mi uza  nır. Bun  dan baş  qa, 
bə  zən qa  dı  nın  dan ay  rı  lan ki  şi 
uşaq  la  rı üçün ali  ment ver  mək  dən 
be  lə bo  yun qa  çı  rır, müx  tə  lif sax  ta 
üsul  la  ra əl atır. Be  lə hal  la  ra qar  şı 
da hü  qu  qi müs  tə  vi  də mü  ba  ri  zə  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si son də  rə  cə va  cib 
dir.

Bir sı  ra öl  kə  lər  də bo  şan  ma  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün bə  zən sərt 
təd  bir  lə  rə, məh  dud  laş  dı  rı  cı ad 
dım  la  ra da əl atı  lır. Ölkəmizdə bo 
şan  ma hal  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın 
ma  sı üçün ən güc  lü «si  lah» maarif
 lən  dir  mə  nin güc  lən  di  ril  mə  si, Azər
 bay  can ailə mo  de  li  nin üs  tün  lük  lə 
ri  nin təb  li  ği, gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin 
hü  qu  qi ma  hiy  yə  ti  nin cə  miy  yə  tə 
sə  bat  sız, qey  rihü  qu  qi, qey  riəx  la 
qi, ailə ins  ti  tu  tu  nun mə  na  fe  yi  nə 
uy  ğun ol  ma  yan for  ma  da «təq  di 
mat  »ı  na son qoy  maq, va  li  deyn 
məs  lə  hə  ti və xe  yirduası  nın zə  ru 
rə  ti  ni an  lat  maq, hü  quq  lar ki  mi və 
zi  fə  lə  rin də unu  dul  ma  ma  sı  nın əx 
la  qi də  yə  rə çev  ril  mə  si  nə ça  lış  maq, 
ya  xın qo  hum  la  rın, dost  la  rın qı  na  ğı 
və kö  mə  yi ola bi  lər.

Bü  tün bu prob  lem  lə  rə, qay  ğı  la 
ra, çə  tin  lik  lə  rə bax  ma  ya  raq, əsl 
azər  bay  can  lı ki  şi  si və qa  dı  nı üçün 
ailə hə  mi  şə mü  qəd  dəs olub, əmi 
nəm ki, bun  dan son  ra da be  lə ola 
caq.
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dol   du   rul   ma   sı in   san   lar   da ik   rah do  
ğu   ran bir həd   də çat   mış   dır. Açıq 
de   mə   li   yik ki, bu pro   ses Azər   bay   ca
  nın ta   ri   xən for   ma   laş   mış ailə   da   xi   li 
mü   na   si   bət   lər sis   te   mi   nə zər   bə vu  
rur. Ev   li   lik və bo   şan   ma ki   mi şəx   si 
mə   sə   lə   lə   ri   ni can   lı efir   də mü   za   ki   rə
  yə çı   xa   ran, abırhə   ya bil   mə   dən ha  
mi   lə   li   yi   ni «gö   zə so   xan», öv   la   dı   nın 
ata   sı   nın «a   no   nim   li   yi   ni qo   ru   yan» 
sə   viy   yə   siz «şouba   zar» nü   ma   yən  
də   lə   ri   nin efir   də «at oy   nat   ma   sı» 
müasir Azər   bay   can gən   ci   nin mil   li 
ailə ru   hun   da for   ma   laş   ma   sı   na, 
ümu   mi   lik   də mə   nə   viy   ya   tı   na zə   rər 
vu   rur. Son vaxt   la   ra qə   dər efir   də 
olan ev   lən   mə ve   ri   liş   lə   ri   nin mil   li 
mə   nə   viy   ya   ta vur   du   ğu zər   bə   nin tə 
 sir   lə   ri   ni isə hə   lə uzun il   lər hiss 
edə   cə   yik. 

Be  lə ya  ban  çı və mə  nə  viy  ya  ta 
zidd «təb  li  ğat for  ma  la  rı» bə  zi Azər
 bay  can ki  şi  lə  rin  də qa  dın  lar  la bağ  lı 
yan  lış tə  səv  vü  rün for  ma  laş  ma  sı  na 
gə  ti  rib çı  xa  rır. Mü  şa  hi  də  lər gös  tə  rir 
ki, res  pub  li  ka  da ailə mü  na  qi  şə  lə  ri 
nin əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də bə  zi 
hal  lar  da Azər  bay  can ki  şi  si  nin qa  dı 
nın hü  quq  la  rı  na qıs  qanc  lıq  la ya  naş
 ma  sı, onu mət  bəx  dən kə  nar  da tə 
səv  vür edə bil  mə  mə  si ki  mi pri  mi  tiv 
ya  naş  ma  dan do  ğur. Şüb  hə  siz, müa
sir qa  dın  la  rı  mı  zın ək  sə  riy  yə  ti hər  tə
 rəf  li təh  sil alan, la  yiq  li şəx  siy  yət ki 
mi for  ma  la  şan, cə  miy  yə  tin ic  ti  mai 
hə  ya  tın  da fəal iş  ti  rak edən, ailə də 
yər  lə  ri  nə üs  tün  lük ve  rə  rək onun 
üçün əzm  lə ça  lı  şan fə  da  kar in  san 
lar  dır. Ailə  də yal  nız ki  şi  nin iş  lə  mə  si 
ki  mi zi  yan  lı tə  səv  vü  rün for  ma  laş 
ma  sı, qa  dı  nın rə  yi  nin, ma  raq  la  rı  nın 
nə  zə  rə alın  ma  ma  sı son nə  ti  cə  də bo 
şan  ma  la  ra və ailə konf  likt  lə  ri  nə yol 
açır. Bu ba  xım  dan bə  zi ki  şi  lə  rin 
yan  lış tə  səv  vür  lə  ri  nin də  yiş  mə  si  nə, 
on  la  rın öz xa  nı  mı  na hör  mət  lə, qar 
şı  lıq  lı an  laş  ma və eti  mad  la ya  naş 
ma  sı  na eh  ti  yac var. 

İn  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı ye  ni 
dün  ya ni  za  mın  da in  ki  şa  fın əsas 
me  yar  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril  sə də, 
bu pro  se  sin müəy  yən ne  qa  tiv tə 
sir  lə  ri  nin möv  cud  lu  ğu  nu da eti  raf 
et  mək la  zım  dır. İn  ter  ne  tin hər bir 
ailə  yə da  xil ol  ma  sı, so  sial şə  bə  kə 
lər va  si  tə  si  lə ün  siy  yət im  kan  la  rı  nın 
ge  niş  lən  mə  si bü  tün mü  tə  rəq  qi cə 
hət  lə  ri ilə ya  na  şı, bə  zən in  san  la  rın 
hə  ya  tı  na, əx  la  qı  na və mə  nə  viy  ya  tı
 na mən  fi tə  sir gös  tə  rir. So  sial şə  bə
 kə  lər bə  zən cə  miy  yət  də müəy  yən 
mən  fi ça  ğı  rış və me  yil  lər üçün tri 
bu  na  ya çev  ril  mək  lə ya  na  şı, ailə 
mü  na  qi  şə  lə  ri  nin əsas sə  bəb  lə  rin 
dən bi  ri ki  mi çı  xış edir, ailə ins  ti  tu
 tu  nun mo  no  lit  li  yi  ni da  ğı  dır. 

Bu gün bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu 
ki  mi, Azər  bay  can  da da «Fa  ce 
book», «T  wit  ter», «Od  nok  lass  ni  ki» 
və di  gər so  sial şə  bə  kə  lər  dən is  ti  fa 
də edən  lə  rin sa  yı sü  rət  lə ar  tır. 
Təəs  süf ki, bə  zən bu şə  bə  kə  lə  rin 
im  kan  la  rın  dan düz  gün is  ti  fa  də 
olun  ma  ma  sı hət  ta ailə  lə  rin da  ğıl 
ma  sı  na, ailə zo  ra  kı  lıq  la  rı  na gə  ti  rib 
çı  xa  rır. Son vaxt  lar bə  zi ailə  lər  də 
ki  şi və qa  dın in  ter  net  də vir  tual ün 
siy  yə  tə ge  niş ma  raq gös  tər  dik  lə  ri 
hal  da, real hə  yat  da birbi  ri  nə az 
diq  qət ayı  rır  lar. Nə  ti  cə  də ailə  də 
so  yuq  luq, bi  ga  nə  lik, 
qar  şı  lıq  lı eti  mad
 sız  lıq güc  lə  nir. 
Təəs  süf  lə vur 
ğu  la  maq la  zım 
dır ki, bə  zən so 
sial şə  bə  kə  lər va 
si  tə  si  lə qu  ru  lan 
a r   z u o l u n   m a z 

ün  siy  yət  lər son  da ailə xə  ya  nət  lə  ri 
nin də əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri  nə 
çev  ri  lir.

Son vaxt  lar məhz bu zə  min  də 
bə  zi ağır ci  na  yət  lə  rin baş ver  mə  si 
ilə bağ  lı KİVdə mə  lu  mat  lar ya  yı 
lır. Bu sayt  lar  dan ta  nış  lıq məq  sə  di
 lə is  ti  fa  də olun  ma  sı Azər  bay  can  da 
mil  limə  nə  vi də  yər  lə  rə, ailə əx  la  qı
 na da bö  yük zər  bə  dir. İs  tə  ni  lən 
hal  da, so  sial şə  bə  kə  lər  dən çat (ün 
siy  yət for  ma  sı) ki  mi is  ti  fa  də olun 
ma  sı ailə  də qıs  qanc  lıq  la  ra, mü  na 
qi  şə  lə  rə, eti  mad  sız  lı  ğa və son nə  ti 
cə  də bo  şan  ma  la  ra gə  ti  rib çı  xa  rır. 

Bə  zən so  sial şə  bə  kə  lər  də qu  ru 
lan ün  siy  yət xə  ya  nət ki  mi də  yər 
lən  di  ri  lə  rək bo  şan  ma  la  ra sə  bəb 
olur. Bü  tün bun  la  rı de  mək  də məq
 sə  di  miz onların əhə  miy  yə  ti  ni azalt
 maq de  yil. Sa  də  cə, bu so  sial şə  bə 
kə  lər  dən düz  gün is  ti  fa  də et  mək, 
əx  la  qi də  yər  lə  ri qo  ru  maq ailə  nin 
hər bir üz  vü  nün bor  cu  dur. İn  ter
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 ne  tin hə  ya  tı  mı  za da  xil ol  ma  sı bo 
şan  ma  la  rın sa  yı  nın art  ma  sı  na sti 
mul ver  mə  yib. Çün  ki in  ter  net  dən 
hər kəs öz ma  raq dairə  si  nə və sə 
viy  yə  si  nə uy  ğun is  ti  fa  də edir. Yə  ni 
in  ter  net  dən əx  laq  sız məq  səd  lər 
üçün is  ti  fa  də hal  la  rı da var. Əx  laq
 sız  lıq isə hə  mi  şə olub və bu gün də 
var. El  mitex  ni  ki tə  rəq  qi  nin yük 
sək nailiy  yə  ti ki  mi mey  da  na çı  xan 
in  ter  ne  tin «bol im  kan»  la  rı isə sa  də
 cə ola  raq bu əx  laq  sız  lı  ğın if  şa olun
 ma  sı  nı tez  ləş  di  rir.

Azər  bay  can adətənə  nə  lə  ri  nə, 
mil  li də  yər  lə  ri  nə ta  pı  nan, di  ni 
inanc  la  rı rəh  bər tu  tan ailə  lər  də hər 
kəs öz ye  ri  ni, ro  lu  nu, funk  si  ya  sı  nı 
çox yax  şı bi  lir. Qar  şı  lıq  lı an  laş  ma, 
saf mə  həb  bət üzə  rin  də qu  ru  lan be 
lə ailə  lər  də məişət zo  ra  kı  lı  ğı hal  la 
rı  na da rast gə  lin  mir. Bu  nun  la be  lə, 
tə  fək  kür  də ge  ri  də qa  lan, yük  sək 
mə  nə  viin  sa  ni də  yər  lər  dən, hu  ma 
nizm his  sin  dən məh  rum olan, «na 
ta  mam  lıq komp  lek  si»n  dən qur  tu  la 
bil  mə  yən bə  zi şəxs  lə  rin ailə mü  na 
si  bət  lə  ri  ni zo  ra  kı va  si  tə  lər  lə tən 

zim  lə  mək is  tə  yi son nə  ti  cə
 də ar  zuolun  maz hal  la  rın, 
fa  ciələ  rin, bo  şan  ma  la  rın 
ço  xal  ma  sı  na gə  ti  rib çı  xa

 rır. Be  lə hal  la  ra qar  şı bə 
zən ya  xın qo  hum  la  rın, 

qon  şu  la  rın, ta  nış  la  rın mü  da  xi 
lə  si, qı  na  ğı da nə  ti  cə  siz qa  lır.

Təc  rü  bə gös  tə  rir ki, nor  mal 

ailə  də bö  yü  müş, düz  gün tər  bi  yə, 
təh  sil al  mış gən  cin qur  du  ğu ailə də 
möh  kəm olur. De  mə  li, gənc  lə  rin 
er  kən yaş  la  rın  dan mil  li ruh  da tər 
bi  yə al  ma  sı, yax  şı oxu  ma  sı, bi  lik  li, 
in  tel  lekt  li ol  ma  sı, iş  lə  mək, ça  lış 
maq, kar  ye  ra qur  maq vər  diş  lə  ri  nə 
yi  yə  lən  mə  si ailə  nin mo  no  lit  li  yi ba 
xı  mın  dan va  cib amil  lər  dir.

Bu gün biz ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı 
şə  raitin  də ya  şa  yı  rıq. Ba  zar mü  na 
si  bət  lə  ri cə  miy  yə  tin ümu  mi ru  hu 
na, in  ki  şaf har  mo  ni  ya  sı  na ha  kim 
kə  si  lib. Ba  zar iq  ti  sa  diyya  tı şə 
raitin  də iş  gü  zar in  san  la  rın qa  nu  ni 
yol  la var  lan  ma  sı, yax  şı ya  şa  ma  sı 
üçün da  ha ge  niş im  kan  lar var. Ba 
ca  rıq  lı, ça  lış  qan in  san  lar öz po  ten 
sial  la  rın  dan is  ti  fa  də edə  rək so  sial 
tə  mi  nat  la  rı  nı yax  şı  laş  dı  rır, biz  nes 
lə  ri  ni qu  rur  lar. Bu cür im  kan  lı in 
san  lar, iş adam  la  rı, sə  la  hiy  yət sa 
hib  lə  ri öz öv  lad  la  rı  nın sağ  lam ruh
 da bö  yümə  si  nin, zəh  mə  tə qat  laş 
ma  sı  nın, ha  lal və qa  nu  ni yol  la var
 lan  ma  sı  nın qey  di  nə da  ha çox qal 
ma  lı  dır  lar. Təəs  süf ki, bə  zən zəh 
mət çək  mə  dən, oxu  ma  dan, gə  lir 
əl  də et  mə  dən, sa  də  cə va  li  deyn he 
sa  bı  na yax  şı ya  şa  maq, ba  ha  lı ma 
şın sür  mək, ma  li  ka  nə  də ya  şa  maq 
is  tə  yən, meş  şan hə  yat tər  zi  nə me 
yil  li olan, ha  rın  la  yan gənc  lə  rə də 
rast gə  li  rik. On  la  ra elə gə  lir ki, pul
 la bü  tün də  yər  lə  ri ala və sa  ta bi  lər
 lər. Be  lə  lə  ri ailə mə  su  liy  yə  ti  ni çək 

mə  yə qə  tiy  yən ha  zır ol  mur, ev  lən 
dik  dən son  ra da va  li  deyn  lə  ri  nin 
hi  ma  yə  si  nə sı  ğı  nır  lar.

Heç bir döv  lət  də cə  miy  yət yek 
cins de  yil: biz is  tə  sək də, is  tə  mə  sək 
də bo  şa  nan  lar hə  mi  şə olub, var və 
ola  caq. Əsas mə  sə  lə müm  kün qə 
dər bo  şan  ma  la  ra sə  bəb olan amil 
lə  ri ara  dan qal  dır  maq, bu müm 
kün ol  ma  dıq  da isə ni  kah  la  rın po 
zul  ma  sı ilə bağ  lı ya  ra  nan hü  qu  qi
psi  xo  lo  ji prob  lem  lə  ri qa  nu  ni müs 
tə  vi  də həll et  mək  dir. Am  ma, təəs 
süf ki, biz  də bə  zən ən bö  yük prob
 lem də məhz bo  şan  ma  lar  dan son  ra 
baş  la  yır. Məh  kə  mə çə  kiş  mə  lə  ri, 
qar  şı  lıq  lı id  dialar ca  nü  zü  cü te  le  se 
rial  lar ki  mi uza  nır. Bun  dan baş  qa, 
bə  zən qa  dı  nın  dan ay  rı  lan ki  şi 
uşaq  la  rı üçün ali  ment ver  mək  dən 
be  lə bo  yun qa  çı  rır, müx  tə  lif sax  ta 
üsul  la  ra əl atır. Be  lə hal  la  ra qar  şı 
da hü  qu  qi müs  tə  vi  də mü  ba  ri  zə  nin 
güc  lən  di  ril  mə  si son də  rə  cə va  cib 
dir.

Bir sı  ra öl  kə  lər  də bo  şan  ma  nın 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı üçün bə  zən sərt 
təd  bir  lə  rə, məh  dud  laş  dı  rı  cı ad 
dım  la  ra da əl atı  lır. Ölkəmizdə bo 
şan  ma hal  la  rı  nın qar  şı  sı  nın alın 
ma  sı üçün ən güc  lü «si  lah» maarif
 lən  dir  mə  nin güc  lən  di  ril  mə  si, Azər
 bay  can ailə mo  de  li  nin üs  tün  lük  lə 
ri  nin təb  li  ği, gen  der bə  ra  bər  li  yi  nin 
hü  qu  qi ma  hiy  yə  ti  nin cə  miy  yə  tə 
sə  bat  sız, qey  rihü  qu  qi, qey  riəx  la 
qi, ailə ins  ti  tu  tu  nun mə  na  fe  yi  nə 
uy  ğun ol  ma  yan for  ma  da «təq  di 
mat  »ı  na son qoy  maq, va  li  deyn 
məs  lə  hə  ti və xe  yirduası  nın zə  ru 
rə  ti  ni an  lat  maq, hü  quq  lar ki  mi və 
zi  fə  lə  rin də unu  dul  ma  ma  sı  nın əx 
la  qi də  yə  rə çev  ril  mə  si  nə ça  lış  maq, 
ya  xın qo  hum  la  rın, dost  la  rın qı  na  ğı 
və kö  mə  yi ola bi  lər.

Bü  tün bu prob  lem  lə  rə, qay  ğı  la 
ra, çə  tin  lik  lə  rə bax  ma  ya  raq, əsl 
azər  bay  can  lı ki  şi  si və qa  dı  nı üçün 
ailə hə  mi  şə mü  qəd  dəs olub, əmi 
nəm ki, bun  dan son  ra da be  lə ola 
caq.

DƏYƏR

dol   du   rul   ma   sı in   san   lar   da ik   rah do  
ğu   ran bir həd   də çat   mış   dır. Açıq 
de   mə   li   yik ki, bu pro   ses Azər   bay   ca
  nın ta   ri   xən for   ma   laş   mış ailə   da   xi   li 
mü   na   si   bət   lər sis   te   mi   nə zər   bə vu  
rur. Ev   li   lik və bo   şan   ma ki   mi şəx   si 
mə   sə   lə   lə   ri   ni can   lı efir   də mü   za   ki   rə
  yə çı   xa   ran, abırhə   ya bil   mə   dən ha  
mi   lə   li   yi   ni «gö   zə so   xan», öv   la   dı   nın 
ata   sı   nın «a   no   nim   li   yi   ni qo   ru   yan» 
sə   viy   yə   siz «şouba   zar» nü   ma   yən  
də   lə   ri   nin efir   də «at oy   nat   ma   sı» 
müasir Azər   bay   can gən   ci   nin mil   li 
ailə ru   hun   da for   ma   laş   ma   sı   na, 
ümu   mi   lik   də mə   nə   viy   ya   tı   na zə   rər 
vu   rur. Son vaxt   la   ra qə   dər efir   də 
olan ev   lən   mə ve   ri   liş   lə   ri   nin mil   li 
mə   nə   viy   ya   ta vur   du   ğu zər   bə   nin tə 
 sir   lə   ri   ni isə hə   lə uzun il   lər hiss 
edə   cə   yik. 

Be  lə ya  ban  çı və mə  nə  viy  ya  ta 
zidd «təb  li  ğat for  ma  la  rı» bə  zi Azər
 bay  can ki  şi  lə  rin  də qa  dın  lar  la bağ  lı 
yan  lış tə  səv  vü  rün for  ma  laş  ma  sı  na 
gə  ti  rib çı  xa  rır. Mü  şa  hi  də  lər gös  tə  rir 
ki, res  pub  li  ka  da ailə mü  na  qi  şə  lə  ri 
nin əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri də bə  zi 
hal  lar  da Azər  bay  can ki  şi  si  nin qa  dı 
nın hü  quq  la  rı  na qıs  qanc  lıq  la ya  naş
 ma  sı, onu mət  bəx  dən kə  nar  da tə 
səv  vür edə bil  mə  mə  si ki  mi pri  mi  tiv 
ya  naş  ma  dan do  ğur. Şüb  hə  siz, müa
sir qa  dın  la  rı  mı  zın ək  sə  riy  yə  ti hər  tə
 rəf  li təh  sil alan, la  yiq  li şəx  siy  yət ki 
mi for  ma  la  şan, cə  miy  yə  tin ic  ti  mai 
hə  ya  tın  da fəal iş  ti  rak edən, ailə də 
yər  lə  ri  nə üs  tün  lük ve  rə  rək onun 
üçün əzm  lə ça  lı  şan fə  da  kar in  san 
lar  dır. Ailə  də yal  nız ki  şi  nin iş  lə  mə  si 
ki  mi zi  yan  lı tə  səv  vü  rün for  ma  laş 
ma  sı, qa  dı  nın rə  yi  nin, ma  raq  la  rı  nın 
nə  zə  rə alın  ma  ma  sı son nə  ti  cə  də bo 
şan  ma  la  ra və ailə konf  likt  lə  ri  nə yol 
açır. Bu ba  xım  dan bə  zi ki  şi  lə  rin 
yan  lış tə  səv  vür  lə  ri  nin də  yiş  mə  si  nə, 
on  la  rın öz xa  nı  mı  na hör  mət  lə, qar 
şı  lıq  lı an  laş  ma və eti  mad  la ya  naş 
ma  sı  na eh  ti  yac var. 

İn  for  ma  si  ya tex  no  lo  gi  ya  la  rı ye  ni 
dün  ya ni  za  mın  da in  ki  şa  fın əsas 
me  yar  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril  sə də, 
bu pro  se  sin müəy  yən ne  qa  tiv tə 
sir  lə  ri  nin möv  cud  lu  ğu  nu da eti  raf 
et  mək la  zım  dır. İn  ter  ne  tin hər bir 
ailə  yə da  xil ol  ma  sı, so  sial şə  bə  kə 
lər va  si  tə  si  lə ün  siy  yət im  kan  la  rı  nın 
ge  niş  lən  mə  si bü  tün mü  tə  rəq  qi cə 
hət  lə  ri ilə ya  na  şı, bə  zən in  san  la  rın 
hə  ya  tı  na, əx  la  qı  na və mə  nə  viy  ya  tı
 na mən  fi tə  sir gös  tə  rir. So  sial şə  bə
 kə  lər bə  zən cə  miy  yət  də müəy  yən 
mən  fi ça  ğı  rış və me  yil  lər üçün tri 
bu  na  ya çev  ril  mək  lə ya  na  şı, ailə 
mü  na  qi  şə  lə  ri  nin əsas sə  bəb  lə  rin 
dən bi  ri ki  mi çı  xış edir, ailə ins  ti  tu
 tu  nun mo  no  lit  li  yi  ni da  ğı  dır. 

Bu gün bü  tün dün  ya  da ol  du  ğu 
ki  mi, Azər  bay  can  da da «Fa  ce 
book», «T  wit  ter», «Od  nok  lass  ni  ki» 
və di  gər so  sial şə  bə  kə  lər  dən is  ti  fa 
də edən  lə  rin sa  yı sü  rət  lə ar  tır. 
Təəs  süf ki, bə  zən bu şə  bə  kə  lə  rin 
im  kan  la  rın  dan düz  gün is  ti  fa  də 
olun  ma  ma  sı hət  ta ailə  lə  rin da  ğıl 
ma  sı  na, ailə zo  ra  kı  lıq  la  rı  na gə  ti  rib 
çı  xa  rır. Son vaxt  lar bə  zi ailə  lər  də 
ki  şi və qa  dın in  ter  net  də vir  tual ün 
siy  yə  tə ge  niş ma  raq gös  tər  dik  lə  ri 
hal  da, real hə  yat  da birbi  ri  nə az 
diq  qət ayı  rır  lar. Nə  ti  cə  də ailə  də 
so  yuq  luq, bi  ga  nə  lik, 
qar  şı  lıq  lı eti  mad
 sız  lıq güc  lə  nir. 
Təəs  süf  lə vur 
ğu  la  maq la  zım 
dır ki, bə  zən so 
sial şə  bə  kə  lər va 
si  tə  si  lə qu  ru  lan 
a r   z u o l u n   m a z 

ün  siy  yət  lər son  da ailə xə  ya  nət  lə  ri 
nin də əsas sə  bəb  lə  rin  dən bi  ri  nə 
çev  ri  lir.

Son vaxt  lar məhz bu zə  min  də 
bə  zi ağır ci  na  yət  lə  rin baş ver  mə  si 
ilə bağ  lı KİVdə mə  lu  mat  lar ya  yı 
lır. Bu sayt  lar  dan ta  nış  lıq məq  sə  di
 lə is  ti  fa  də olun  ma  sı Azər  bay  can  da 
mil  limə  nə  vi də  yər  lə  rə, ailə əx  la  qı
 na da bö  yük zər  bə  dir. İs  tə  ni  lən 
hal  da, so  sial şə  bə  kə  lər  dən çat (ün 
siy  yət for  ma  sı) ki  mi is  ti  fa  də olun 
ma  sı ailə  də qıs  qanc  lıq  la  ra, mü  na 
qi  şə  lə  rə, eti  mad  sız  lı  ğa və son nə  ti 
cə  də bo  şan  ma  la  ra gə  ti  rib çı  xa  rır. 

Bə  zən so  sial şə  bə  kə  lər  də qu  ru 
lan ün  siy  yət xə  ya  nət ki  mi də  yər 
lən  di  ri  lə  rək bo  şan  ma  la  ra sə  bəb 
olur. Bü  tün bun  la  rı de  mək  də məq
 sə  di  miz onların əhə  miy  yə  ti  ni azalt
 maq de  yil. Sa  də  cə, bu so  sial şə  bə 
kə  lər  dən düz  gün is  ti  fa  də et  mək, 
əx  la  qi də  yər  lə  ri qo  ru  maq ailə  nin 
hər bir üz  vü  nün bor  cu  dur. İn  ter
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kadr  la  rın az  lı  ğı və sə  hiy  yə sis  te  mi
 nin zəif  li  yi bir çox gənc qa  dın  lar 
üçün fa  ciə de  mək  dir. Ni  ger, Əf  qa 
nıs  tan, Syer  ra Leone, Çad, An  qo  la, 
Li  be  ri  ya, So  ma  li, Kon  qo De  mok  ra 
tik Res  pub  li  ka  sı, Qvi  ne  ya Bi  sau və 
Ma  li ana ölü  mü ris  ki  nin yük  sək 
ol  du  ğu öl  kə  lər  dir. Bu öl  kə  lər  də qa 
dı  nın ana ola  raq öl  mək təh  lü  kə  si 
Ni  ger  də 7yə qar  şı 1, Ma  li  də isə 
15ə qar  şı 1dir.

La  kin Azər  bay  can  da uşaq və 
ana ölü  mü  nün sə  viy  yə  si son il  lər 
ər  zin  də xey  li aşa  ğı düş  müş  dür. 
Mə  sə  lən, əgər 20 il bun  dan əv  vəl 1 
ya  şa qə  dər ölən uşaq  la  rın sa  yı 4749 
nə  fər idi  sə, 2014cü il  də bu rə  qəm 
1655 nə  fər ol  muş  dur. Do  ğum ar  dı
 cıl  lı  ğı  na gö  rə isə 15 il ön  cə di  ri do 
ğu  lan  la  rın sa  yı 116994 nə  fər idi  sə, 
2014cü il  də bu gös  tə  ri  ci 170503 nə 
fər olub.

Ana ölü  mü  nə gö  rə də Azər  bay 
can  da  kı və  ziy  yət di  gər öl  kə  lə  rə nə 
zə  rən nor  mal  dır. Əl  bət  tə ki, ana və 
kör  pə ölü  mü  nü ümu  mi  lik  də qə 
bul  e  dil  məz he  sab edi  rik. La  kin tə 
bii qa  nun  lar bu cür risk və hal  la  rı 
qa  çıl  maz edir. Am  ma Azər  bay  can 
döv  lə  ti də ça  lı  şır ki, ana və kör  pə 

ölü  mü  nün qar  şı  sı mak  si  mum şə 
kil  də alın  sın və de  mək olar ki, bu 
na nail olu  nub. Be  lə ki, əgər 20 il 
ön  cə uşaq ölü  mü Azər  bay  can  da 
hər 100000 nə  fər di  ri do  ğu  la  na 43,8 
nə  fər idi  sə, 2014cü il  də bu rə  qəm 
14,6 nə  fər olub. Gö  rün  dü  yü ki  mi, 
həm qa  nun  ve  ri  ci  lik, həm də sə  hiy 
yə sis  te  mi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iş  lər nə 
ti  cə  sin  də ana ölü  mü təx  mi  nən 3 
də  fə azal  mış  dır.

Azər  bay  can  da ana  lar və kör  pə 
lər  lə bağ  lı ki  fa  yət qə  dər cid  di qa 
nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı möv  cud  dur. 
Mə  sə  lən, “Kör  pə  lə  rin və er  kən yaş
 lı uşaq  la  rın qi  da  lan  ma  sı haq  qın 
da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qa  nu  nu  na əsa  sən uşaq  la  rın təh  lü 
kə  siz və adek  vat qi  da  lan  ma  sı  na 
döv  lət tə  mi  na  tı ve  ri  lir, sü  ni qi  da 
məh  sul  la  rı  na döv  lət nə  za  rə  ti hə  ya
 ta ke  çi  ri  lir, uşaq  la  rın ana sü  dü ilə 
qi  da  lan  ma  sı  nın mü  da  fiəsi məq  sə 
di  lə ana  la  ra mad  di, hü  qu  qi, tib  bi
so  sial tə  mi  nat ve  ri  lir. Ey  ni za  man 
da, ha  mi  lə qa  dın  la  rın və uşaq 
əmiz  di  rən ana  la  rın so  sial mü  da 
fiəsi təş  kil olu  nur ki, bu da on  la  ra 
düz  gün əmək, is  ti  ra  hət və qi  da  lan

 ma re  ji  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sın  dan, 
vaxt  lıvax  tın  da pro  fi  lak  tik və tib  bi
sa  ni  ta  ri  ya yar  dı  mı gös  tə  ril  mə  sin 
dən, st  ress ya  ra  dan amil  lə  rin ara 
dan qal  dı  rıl  ma  sın  dan, ana pat  ro 
na  jı xid  mə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
sin  dən, təb  li  ğat işi  nin apa  rıl  ma  sın 
dan, döş  lə əmiz  dir  mə ilə bağ  lı tib  bi 
maar  fi  lən  dir  mə  dən və s. di  gər təd
 bir  lər  dən iba  rət  dir.

Bil  di  yi  miz ki  mi, ha  mi  lə  lik və 
do  ğuş  dan son  ra  kı dövr qa  dın və 
ailə  si üçün çə  tin bir dövr  dür. İş  lə 
yən qa  dın  lar üçün isə hə  yat  la  rı  nın 
bu dö  nə  mi da  ha çə  tin olur. Bu  nu 
nə  zə  rə alan Azər  bay  can döv  lə  ti 
Əmək Mə  cəl  lə  si  ndə iş  lə  yən ana  la 
ra gü  zəşt  lər və im  ti  yaz  lar ve  rib.

Bun  dan baş  qa “Və  tən  daş  la  rın 
pen  si  ya tə  mi  na  tı haq  qın  da” Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu  na 
əsa  sən “Qəh  rə  man ana” fəx  ri adı  na 
la  yiq gö  rül  müş qa  dın  lar əmək pen 
si  ya  sı al  maq hü  qu  qu  na ma  lik  dir  lər. 
Ey  ni za  man  da, “Qəh  rə  man ana”la 
rın pen  si  ya  la  rı  nın üzə  ri  nə ya  şa gö  rə 
mi  ni  mum pen  si  ya  nın 100 faizi məb
 lə  ğin  də əla  və  lər ve  ri  lir.

Onu da bil  di  rim ki, Azər  bay  can
 da sə  hiy  yə is  la  hat  la  rın  da əsas is  ti 

SƏHİYYƏ

Azərbaycanda	 
ana	və	uşaq	 
ölümünün	
səviyyəsi	son	illər	
xeyli	aşağı	düşüb

Müs  tə  qil Azər  bay  can  da so  sial 
sa  hə  də döv  lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni məhz ana 
la  rın və uşaq  la  rın sağ  lam  lıq  la  rı  nın 
mü  da  fiəsi təş  kil edir. Öl  kə  miz  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bu si  ya  sət də mil  li
mə  nə  vi də  yər  lə  ri  miz  dən qay  naq  la 
nır və bi  la  va  si  tə onun tə  cəs  sü  mü 
dür. Bu ger  çək  li  yi daim nə  zə  rə alan 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  can  da ailə si  ya  sə  ti  nin for 
ma  laş  dı  rıl  ma  sı  na, ey  ni za  man  da, 
sağ  lam  lıq mə  sə  lə  lə  ri  nə cid  di diq  qət 
ye  ti  rib. Bu gün isə Ulu ön  də  rin si 
ya  sə  ti  ni uğur  la da  vam et  di  rən Pre 
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin, həm  çi  nin 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı, Hey 
dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın tə  şəb  büs  lə  ri 
sa  yə  sin  də ana  la  rın və uşaq  la  rın 
sağ  lam  lıq  la  rı  na xü  su  si diq  qət ay  rı 
lır. Çün  ki on  la  rın sağ  lam  lıq  la  rı 

müəy  yən dövr  lər  də təh  lü  kə  lər  lə 
da  ha çox üz  lə  şir. Bu ba  xım  dan 
qeyd edil  mə  li  dir ki, dün  ya  ya uşaq 
gə  tir  mək qa  dın  lar üçün ən cid  di sə 
hiy  yə risk  lə  rin  dən bi  ri ola  raq qa  lır.

Bu gün dün  ya  nın in  ki  şaf et  mək
 də olan öl  kə  lə  rin  də ya  şa  yan qa  dın
 la  rın do  ğuş və ya ha  mi  lə  lik  lə bağ  lı 
ağır  laş  ma  lar  dan öl  mə  si ris  ki in  ki 
şaf et  miş öl  kə  lər  lə mü  qa  yi  sə  də təx
 mi  nən 200300 də  fə çox  dur. Ey  ni 
za  man  da, in  ki  şaf et  mək  də olan öl 
kə  lər  də dün  ya  ya gə  lən uşaq  la  rın 
bi  rin  ci ay  da tə  ləf ol  maq ris  ki in  ki 
şaf et  miş öl  kə  lər  də  ki uşaq  lar  la mü 
qa  yi  sə  də təq  ri  bən 14 də  fə çox  dur.

Apa  rıl  mış araş  dır  ma  la  rın nə  ti 
cə  sin  də bəl  li ol  muş  dur ki, dün  ya 
da hər il ya  rım mil  yon  dan ar  tıq 
qa  dın, o cüm  lə  dən 1519 yaş  lı təx 
mi  nən 70000 az  yaş  lı və gənc qa  dın 
ha  mi  lə  lik və ya do  ğuş  da ağır  laş 

ma  lar nə  ti  cə  sin  də və  fat edir. Ey  ni 
za  man  da, he  sab  la  ma  la  ra gö  rə, 
dün  ya  da ha  mi  lə  lik və do  ğuş  la bağ
 lı ağır  laş  ma  lar 1990cı il  dən bə  ri 10 
mil  yon qa  dı  nın hə  ya  tı  na son qoy 
muş  dur.

Bir sı  ra Af  ri  ka və Asi  ya öl  kə  lə 
rin  də do  ğuş za  ma  nı və do  ğuş  dan 
son  ra  kı ilk gün  lər  də təh  lü  kə  yə da 
ha çox mə  ruz qa  lan ana  la  rın üz  ləş
 di  yi sağ  lam  lıq risk  lə  ri  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sın  da irə  li  lə  yiş əl  də edil
 mə  miş  dir. Bü  tün dün  ya  da beş ya 
şı  na  dək uşaq  la  rın sağ qal  ma  sı əm 
sa  lı yax  şı  laş  sa da, bə  zi öl  kə  lər  də 
kör  pə  lə  rin do  ğuş  dan son  ra  kı ilk 28 
gün  də üz  ləş  di  yi risk  lər hə  lə də 
yük  sək ola  raq qal  maq  da  dır.

Af  ri  ka və Asi  ya öl  kə  lə  rin  də fer 
til  lik (ümu  mi nə  sil  ver  mə əm  sa  lı 
rep  ro  duk  tiv dövr  1549 yaş) əm 
sa  lı  nın yük  sək ol  ma  sı, ix  ti  sas  lı 

Sədaqət Vəliyeva
Milli Məclisin deputatı  
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kadr  la  rın az  lı  ğı və sə  hiy  yə sis  te  mi
 nin zəif  li  yi bir çox gənc qa  dın  lar 
üçün fa  ciə de  mək  dir. Ni  ger, Əf  qa 
nıs  tan, Syer  ra Leone, Çad, An  qo  la, 
Li  be  ri  ya, So  ma  li, Kon  qo De  mok  ra 
tik Res  pub  li  ka  sı, Qvi  ne  ya Bi  sau və 
Ma  li ana ölü  mü ris  ki  nin yük  sək 
ol  du  ğu öl  kə  lər  dir. Bu öl  kə  lər  də qa 
dı  nın ana ola  raq öl  mək təh  lü  kə  si 
Ni  ger  də 7yə qar  şı 1, Ma  li  də isə 
15ə qar  şı 1dir.

La  kin Azər  bay  can  da uşaq və 
ana ölü  mü  nün sə  viy  yə  si son il  lər 
ər  zin  də xey  li aşa  ğı düş  müş  dür. 
Mə  sə  lən, əgər 20 il bun  dan əv  vəl 1 
ya  şa qə  dər ölən uşaq  la  rın sa  yı 4749 
nə  fər idi  sə, 2014cü il  də bu rə  qəm 
1655 nə  fər ol  muş  dur. Do  ğum ar  dı
 cıl  lı  ğı  na gö  rə isə 15 il ön  cə di  ri do 
ğu  lan  la  rın sa  yı 116994 nə  fər idi  sə, 
2014cü il  də bu gös  tə  ri  ci 170503 nə 
fər olub.

Ana ölü  mü  nə gö  rə də Azər  bay 
can  da  kı və  ziy  yət di  gər öl  kə  lə  rə nə 
zə  rən nor  mal  dır. Əl  bət  tə ki, ana və 
kör  pə ölü  mü  nü ümu  mi  lik  də qə 
bul  e  dil  məz he  sab edi  rik. La  kin tə 
bii qa  nun  lar bu cür risk və hal  la  rı 
qa  çıl  maz edir. Am  ma Azər  bay  can 
döv  lə  ti də ça  lı  şır ki, ana və kör  pə 

ölü  mü  nün qar  şı  sı mak  si  mum şə 
kil  də alın  sın və de  mək olar ki, bu 
na nail olu  nub. Be  lə ki, əgər 20 il 
ön  cə uşaq ölü  mü Azər  bay  can  da 
hər 100000 nə  fər di  ri do  ğu  la  na 43,8 
nə  fər idi  sə, 2014cü il  də bu rə  qəm 
14,6 nə  fər olub. Gö  rün  dü  yü ki  mi, 
həm qa  nun  ve  ri  ci  lik, həm də sə  hiy 
yə sis  te  mi  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si 
sa  hə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iş  lər nə 
ti  cə  sin  də ana ölü  mü təx  mi  nən 3 
də  fə azal  mış  dır.

Azər  bay  can  da ana  lar və kör  pə 
lər  lə bağ  lı ki  fa  yət qə  dər cid  di qa 
nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı möv  cud  dur. 
Mə  sə  lən, “Kör  pə  lə  rin və er  kən yaş
 lı uşaq  la  rın qi  da  lan  ma  sı haq  qın 
da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Qa  nu  nu  na əsa  sən uşaq  la  rın təh  lü 
kə  siz və adek  vat qi  da  lan  ma  sı  na 
döv  lət tə  mi  na  tı ve  ri  lir, sü  ni qi  da 
məh  sul  la  rı  na döv  lət nə  za  rə  ti hə  ya
 ta ke  çi  ri  lir, uşaq  la  rın ana sü  dü ilə 
qi  da  lan  ma  sı  nın mü  da  fiəsi məq  sə 
di  lə ana  la  ra mad  di, hü  qu  qi, tib  bi
so  sial tə  mi  nat ve  ri  lir. Ey  ni za  man 
da, ha  mi  lə qa  dın  la  rın və uşaq 
əmiz  di  rən ana  la  rın so  sial mü  da 
fiəsi təş  kil olu  nur ki, bu da on  la  ra 
düz  gün əmək, is  ti  ra  hət və qi  da  lan

 ma re  ji  mi  nin ya  ra  dıl  ma  sın  dan, 
vaxt  lıvax  tın  da pro  fi  lak  tik və tib  bi
sa  ni  ta  ri  ya yar  dı  mı gös  tə  ril  mə  sin 
dən, st  ress ya  ra  dan amil  lə  rin ara 
dan qal  dı  rıl  ma  sın  dan, ana pat  ro 
na  jı xid  mə  ti  nin hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
sin  dən, təb  li  ğat işi  nin apa  rıl  ma  sın 
dan, döş  lə əmiz  dir  mə ilə bağ  lı tib  bi 
maar  fi  lən  dir  mə  dən və s. di  gər təd
 bir  lər  dən iba  rət  dir.

Bil  di  yi  miz ki  mi, ha  mi  lə  lik və 
do  ğuş  dan son  ra  kı dövr qa  dın və 
ailə  si üçün çə  tin bir dövr  dür. İş  lə 
yən qa  dın  lar üçün isə hə  yat  la  rı  nın 
bu dö  nə  mi da  ha çə  tin olur. Bu  nu 
nə  zə  rə alan Azər  bay  can döv  lə  ti 
Əmək Mə  cəl  lə  si  ndə iş  lə  yən ana  la 
ra gü  zəşt  lər və im  ti  yaz  lar ve  rib.

Bun  dan baş  qa “Və  tən  daş  la  rın 
pen  si  ya tə  mi  na  tı haq  qın  da” Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa  nu  nu  na 
əsa  sən “Qəh  rə  man ana” fəx  ri adı  na 
la  yiq gö  rül  müş qa  dın  lar əmək pen 
si  ya  sı al  maq hü  qu  qu  na ma  lik  dir  lər. 
Ey  ni za  man  da, “Qəh  rə  man ana”la 
rın pen  si  ya  la  rı  nın üzə  ri  nə ya  şa gö  rə 
mi  ni  mum pen  si  ya  nın 100 faizi məb
 lə  ğin  də əla  və  lər ve  ri  lir.

Onu da bil  di  rim ki, Azər  bay  can
 da sə  hiy  yə is  la  hat  la  rın  da əsas is  ti 

SƏHİYYƏ

Azərbaycanda	 
ana	və	uşaq	 
ölümünün	
səviyyəsi	son	illər	
xeyli	aşağı	düşüb

Müs  tə  qil Azər  bay  can  da so  sial 
sa  hə  də döv  lət si  ya  sə  ti  nin priori  tet 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni məhz ana 
la  rın və uşaq  la  rın sağ  lam  lıq  la  rı  nın 
mü  da  fiəsi təş  kil edir. Öl  kə  miz  də 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən bu si  ya  sət də mil  li
mə  nə  vi də  yər  lə  ri  miz  dən qay  naq  la 
nır və bi  la  va  si  tə onun tə  cəs  sü  mü 
dür. Bu ger  çək  li  yi daim nə  zə  rə alan 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  yev 
Azər  bay  can  da ailə si  ya  sə  ti  nin for 
ma  laş  dı  rıl  ma  sı  na, ey  ni za  man  da, 
sağ  lam  lıq mə  sə  lə  lə  ri  nə cid  di diq  qət 
ye  ti  rib. Bu gün isə Ulu ön  də  rin si 
ya  sə  ti  ni uğur  la da  vam et  di  rən Pre 
zi  dent İl  ham Əli  ye  vin, həm  çi  nin 
Azər  bay  ca  nın bi  rin  ci xa  nı  mı, Hey 
dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi  den  ti 
Meh  ri  ban Əli  ye  va  nın tə  şəb  büs  lə  ri 
sa  yə  sin  də ana  la  rın və uşaq  la  rın 
sağ  lam  lıq  la  rı  na xü  su  si diq  qət ay  rı 
lır. Çün  ki on  la  rın sağ  lam  lıq  la  rı 

müəy  yən dövr  lər  də təh  lü  kə  lər  lə 
da  ha çox üz  lə  şir. Bu ba  xım  dan 
qeyd edil  mə  li  dir ki, dün  ya  ya uşaq 
gə  tir  mək qa  dın  lar üçün ən cid  di sə 
hiy  yə risk  lə  rin  dən bi  ri ola  raq qa  lır.

Bu gün dün  ya  nın in  ki  şaf et  mək
 də olan öl  kə  lə  rin  də ya  şa  yan qa  dın
 la  rın do  ğuş və ya ha  mi  lə  lik  lə bağ  lı 
ağır  laş  ma  lar  dan öl  mə  si ris  ki in  ki 
şaf et  miş öl  kə  lər  lə mü  qa  yi  sə  də təx
 mi  nən 200300 də  fə çox  dur. Ey  ni 
za  man  da, in  ki  şaf et  mək  də olan öl 
kə  lər  də dün  ya  ya gə  lən uşaq  la  rın 
bi  rin  ci ay  da tə  ləf ol  maq ris  ki in  ki 
şaf et  miş öl  kə  lər  də  ki uşaq  lar  la mü 
qa  yi  sə  də təq  ri  bən 14 də  fə çox  dur.

Apa  rıl  mış araş  dır  ma  la  rın nə  ti 
cə  sin  də bəl  li ol  muş  dur ki, dün  ya 
da hər il ya  rım mil  yon  dan ar  tıq 
qa  dın, o cüm  lə  dən 1519 yaş  lı təx 
mi  nən 70000 az  yaş  lı və gənc qa  dın 
ha  mi  lə  lik və ya do  ğuş  da ağır  laş 

ma  lar nə  ti  cə  sin  də və  fat edir. Ey  ni 
za  man  da, he  sab  la  ma  la  ra gö  rə, 
dün  ya  da ha  mi  lə  lik və do  ğuş  la bağ
 lı ağır  laş  ma  lar 1990cı il  dən bə  ri 10 
mil  yon qa  dı  nın hə  ya  tı  na son qoy 
muş  dur.

Bir sı  ra Af  ri  ka və Asi  ya öl  kə  lə 
rin  də do  ğuş za  ma  nı və do  ğuş  dan 
son  ra  kı ilk gün  lər  də təh  lü  kə  yə da 
ha çox mə  ruz qa  lan ana  la  rın üz  ləş
 di  yi sağ  lam  lıq risk  lə  ri  nin ara  dan 
qal  dı  rıl  ma  sın  da irə  li  lə  yiş əl  də edil
 mə  miş  dir. Bü  tün dün  ya  da beş ya 
şı  na  dək uşaq  la  rın sağ qal  ma  sı əm 
sa  lı yax  şı  laş  sa da, bə  zi öl  kə  lər  də 
kör  pə  lə  rin do  ğuş  dan son  ra  kı ilk 28 
gün  də üz  ləş  di  yi risk  lər hə  lə də 
yük  sək ola  raq qal  maq  da  dır.

Af  ri  ka və Asi  ya öl  kə  lə  rin  də fer 
til  lik (ümu  mi nə  sil  ver  mə əm  sa  lı 
rep  ro  duk  tiv dövr  1549 yaş) əm 
sa  lı  nın yük  sək ol  ma  sı, ix  ti  sas  lı 

Sədaqət Vəliyeva
Milli Məclisin deputatı  
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me  yar  la  rı  nın tət  biq edil  mə  si haq 
qın  da” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin 2014cü il 21 
okt  yabr ta  rix  li qə  ra  rı qə  bul olun 
muş, ey  ni za  man  da, “Di  ri  do  ğul 
ma  nın bey  nəl  xalq me  yar  la  rı  na” 
keç  mək məq  sə  di  lə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Sə  hiy  yə Na  zir  li  yi  nin 
Kol  le  gi  ya  sı  nın qə  ra  rı ve  ril  miş, 
həm  çi  nin “Do  ğum ev  lə  rin  də do 
ğu  şa  yar  dım işi  nin təş  ki  li haq  qın 
da” Tə  li  mat, “Çox az küt  lə  li ye  ni 
do  ğul  muş  la  rın reani  ma  si  ya  sı, in 
ten  siv te  ra  pi  ya  sı və qul  lu  ğu üz  rə” 
Kli  nik Pro  to  kol, “Bir ki  loq  ra  ma  dək 
çə  ki  si olan ölü do  ğul  muş və ye  ni 
do  ğul  muş  la  rın me  yit  lə  ri  nin pa  to 
lo  jiana  to  mik təş  ri  hi üz  rə” Me  to 
dik Tə  li  mat, “Qa  dın məs  lə  hət  xa  na
 la  rın  da, am  bu  la  torpo  lik  li  nik tibb 
müəs  si  sə  lə  rin  də an  te  na  tal xid  mə 
tin təş  ki  li haq  qın  da” Tə  li  mat, 
“2228 həf  tə  lik ha  mi  lə  lik da  xil ol 
maq  la, vax  tın  dan əv  vəl do  ğuş  la  rın 

ida  rə olun  ma  sı üz  rə” Kli  nik Pro  to
 kol təs  diq  lən  miş  dir.

Bun  dan əla  və tib  bi sa  hə  də müa
sir ob  yekt  lə  rin ti  kin  ti  si, do  ğum ev 
lə  ri  nin tə  mirbər  pa  sı  nın hə  ya  ta ke 
çi  ril  mə  si, Res  pub  li  ka Pe  ri  na  tal 
Mər  kə  zi  nin ya  ra  dıl  ma  sı və di  gər 
təd  bir  lər nə  ti  cə  sin  də öl  kə  miz  də 
ana və uşaq ölü  mü  nün sə  viy  yə  si 
əhə  miy  yət  li də  rə  cə  də azal  mış  dır.

Gö  rün  dü  yü ki  mi, Azər  bay  can 
da ana  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın mü  ha  fi 
zə  si, ümu  mi  lik  də qa  dın  la  rın so 
sialsi  ya  si hü  quq  la  rı  nın tə  mi  na  tı 
sa  hə  sin  də ki  fa  yət qə  dər zən  gin qa 
nun  ve  ri  ci  lik ba  za  sı ya  ra  dıl  mış  dır. 
Bu ba  za üzə  rin  də qu  ru  lan fəaliy  yət 
isə öz sə  mə  rə  li nə  ti  cə  lə  ri  ni ver 
mək  də  dir. Biz bu  nu sta  tis  tik rə 
qəm  lər  dən də gör  dük.

Bir söz  lə, ana  la  rın və on  la  rın ye 
ni do  ğul  muş kör  pə  lə  ri  nin sağ  lam 
lı  ğı və ya  şa  ma  sı birbi  rin  dən ası  lı 
dır. Bu  na gö  rə də ana  la  rın hə  ya  tı  nı 

xi  las edən tib  bi mü  da  xi  lə  lər  dən 
on  la  rın kör  pə  lə  ri də ya  rar  la  nır  lar. 
Çün  ki həm ana  lar, həm də uşaq  lar 
do  ğuş  dan son  ra  kı gün  lər və həf  tə 
lər ər  zin  də təh  lü  kə  yə mə  ruz qa  lır 
lar. Bu, do  ğuş  dan son  ra  kı baş  çək 
mə  lər, düz  gün gi  gi  ye  na qay  da  la  rı, 
ana və uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı  na təh 
lü  kə tö  rə  dən simp  tom  lar haq  qın  da 
mə  lu  mat  lan  dır  ma ki  mi təd  bir  lə  rin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün mü  hüm 
bir dövr  dür.

Ana  la  rın və on  la  rın ye  ni do  ğul 
muş kör  pə  lə  ri  nin hə  yat  la  rı  nı xi  las 
et  mək üçün tək  cə tib  bi mü  da  xi  lə 
lər və qa  nun  ve  ri  ci  lik ki  fa  yət de  yil. 
Bu sə  bəb  dən də gənc qız  la  rın 
maarif  lən  di  ril  mə  si ana  la  rın və ye 
ni do  ğul  muş uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı 
nın qar  şı  sı  nın alın  ma  sı ba  xı  mın  dan 
çox mü  hüm ol  maq  la, ailə  lə  rə və 
cə  miy  yə  tə də fay  da  sı  nı ve  rə  cək 
dir.

SƏHİYYƏ

qa  mət  lər  dən olan və döv  lə  tin ana
ailə sağ  lam  lı  ğı  na diq  qət ye  ti  rən 
“Ailə plan  laş  dır  ma  sı və rep  ro  duk 
tiv sağ  lam  lıq haq  qın  da” qa  nun la 
yi  hə  si də ha  zır  lan  mış  dır. Ey  ni za 
man  da, uşaq do  ğu  lar  kən ailə  yə qa 
nun  ve  ri  ci  lik  də müəy  yən olun  muş 
məb  ləğ  də bir  də  fə  lik müavi  nət ve  ri
 lir. İki və ya da  ha çox uşaq do  ğul 
duq  da bir  də  fə  lik müavi  nət do  ğu 
lan uşaq  la  rın sa  yı  na gö  rə tə  yin edi
 lir. Həm  çi  nin “Uşaq hü  quq  la  rı haq
 qın  da”, “Uşaq  la  rın ic  ba  ri dis  pan  se
 ri  za  si  ya  sı haq  qın  da”, “Əha  li  nin 
sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı haq  qın 
da”, “Məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı haq  qın  da” Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın qa  nun  la  rı, 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Ailə 
Mə  cəl  lə  si də qə  bul olun  muş  dur.

Bun  dan əla  və Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Uşaq Hü  quq  la  rı Bə  yan 
na  mə  si  nə, “Uşaq Hü  quq  la  rı  na 
dair” Kon  ven  si  ya  ya da qo  şul  muş 
və di  gər bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma 
la  rı  na uy  ğun ola  raq qa  nun  ve  ri  ci  lik 
iş  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

BMT və Bey  nəl  xalq Əmək Təş  ki
 la  tı tə  rə  fin  dən qə  bul edil  miş “Ana 
lı  ğın mü  ha  fi  zə  si haq  qın  da” 103 
say  lı Kon  ven  si  ya, “Qa  dın  la  rın si  ya
 si hü  quq  la  rı haq  qın  da” Kon  ven  si 
ya, “Qa  dın  la  ra mü  na  si  bət  də ay  rı
seç  ki  li  yin bü  tün for  ma  la  rı  nın ara 
dan qal  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” Kon 
ven  si  ya, “Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı 
ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” 
Dek  la  ra  si  ya və di  gər bey  nəl  xalq 
hü  qu  qi sə  nəd  lə  rin tə  ləb  lə  rin  dən 
irə  li gə  lə  rək Azər  bay  can  da mü  va 
fiq hü  qu  qiso  sial ad  dım  lar atıl  mış 
dır. Be  lə ki, Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2014cü il 13 
iyun ta  rix  li Sə  rən  ca  mı ilə “Ana və 
uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı  na dair 20142020ci il  lər 
üçün Döv  lət Proq  ra  mı” təs  diq edil
 miş, “Di  ri  do  ğul  ma  nın bey  nəl  xalq 
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mək  də  dir. Biz bu  nu sta  tis  tik rə 
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bir dövr  dür.

Ana  la  rın və on  la  rın ye  ni do  ğul 
muş kör  pə  lə  ri  nin hə  yat  la  rı  nı xi  las 
et  mək üçün tək  cə tib  bi mü  da  xi  lə 
lər və qa  nun  ve  ri  ci  lik ki  fa  yət de  yil. 
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sağ  lam  lı  ğı  nın qo  run  ma  sı haq  qın 
da”, “Məişət zo  ra  kı  lı  ğı  nın qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı haq  qın  da” Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın qa  nun  la  rı, 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Ailə 
Mə  cəl  lə  si də qə  bul olun  muş  dur.

Bun  dan əla  və Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Uşaq Hü  quq  la  rı Bə  yan 
na  mə  si  nə, “Uşaq Hü  quq  la  rı  na 
dair” Kon  ven  si  ya  ya da qo  şul  muş 
və di  gər bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma 
la  rı  na uy  ğun ola  raq qa  nun  ve  ri  ci  lik 
iş  lə  ri  ni hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

BMT və Bey  nəl  xalq Əmək Təş  ki
 la  tı tə  rə  fin  dən qə  bul edil  miş “Ana 
lı  ğın mü  ha  fi  zə  si haq  qın  da” 103 
say  lı Kon  ven  si  ya, “Qa  dın  la  rın si  ya
 si hü  quq  la  rı haq  qın  da” Kon  ven  si 
ya, “Qa  dın  la  ra mü  na  si  bət  də ay  rı
seç  ki  li  yin bü  tün for  ma  la  rı  nın ara 
dan qal  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” Kon 
ven  si  ya, “Qa  dın  la  ra qar  şı zo  ra  kı  lı 
ğın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” 
Dek  la  ra  si  ya və di  gər bey  nəl  xalq 
hü  qu  qi sə  nəd  lə  rin tə  ləb  lə  rin  dən 
irə  li gə  lə  rək Azər  bay  can  da mü  va 
fiq hü  qu  qiso  sial ad  dım  lar atıl  mış 
dır. Be  lə ki, Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 2014cü il 13 
iyun ta  rix  li Sə  rən  ca  mı ilə “Ana və 
uşaq  la  rın sağ  lam  lı  ğı  nın yax  şı  laş  dı 
rıl  ma  sı  na dair 20142020ci il  lər 
üçün Döv  lət Proq  ra  mı” təs  diq edil
 miş, “Di  ri  do  ğul  ma  nın bey  nəl  xalq 
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lənkateqoriyanınözüilə…Suallarsankibirgüzgüyəçırpılıb
çilik-çilikolubyerətöküldü.Birtərəfdəndəxatırlamağaça-
lışdımki,görəsən,hansısabirödülüalandamənmutluola
bilmişəmmi?Aldığımödülləri,əldəetdiyimuğurları,ünvanı-
madeyiləntəntənəlisözlərixatırlamağaçalışdım…Ogünlə-
rə qısa bir səyahət etsəm də… əliboş qayıtdım… Heç nəyi
xatırlaya bilmirdim elə bil. Bircə onu anladım ki, həyatda
əldə etdiyim uğurları damən hər zaman adi bir hal kimi
qarşılamışdım…-çoxadi…
Yenicəsakitləşibpəncərədənşəhəringözəlliyiniseyredir-

dimki,eləbilkimsəyenidənqulağıma“mutludeyilsən”sö-
zünü pıçıldadı. Diksindim, ətrafa boylandım, amma kimsə
yoxidi…Busəsbəlkədəmənimqəlbiminsəsiidi.Bəlkə…bəl-
kədəmənmutluolabilmirəmdeyəözümüittihametməyə
başladım.Sonrayenidənoödülgecəsinixatırladım…ojur-
nalisti xatırladım… və məni özümdən ayıran o “əfəndim,
mutlumusunuz?”sualınıxatırladım…
Əslində o gün mənim qəlbimi titrədən olaya oxşar du-

rumlarla bir neçə dəfə rastlaşmışdım.Ogünolanlarməni
birazdaxatirələrədoğruyönləndirdi.Beləanladımki,mən
bugecəyuxuyagedəbilməyəcəm…Oturubhəyatımadərin
birnəzərsaldımvəyaşadıqlarımıbirdahayenidənyaşama-
ğa,ölçüb-biçməyəçalışdım.Eləilkxatırladığımbiruşaqlıq
dostumunmənə “niyə toylarda,məclislərdəürəklə rəqset-
mirsən?Rəqsetsəndəsankizorla,kiminsəxatirinəoynayır-
san kimi bir görünüş yaranır. Axı uşaqlıqda belə deyildin,
dahaşənvəsevgidolubirhəyatıyaşayanqızidin?!”-sözlə-
rioldu.Məndə“inanki,rəqsetməyənəhəvəsim,nədəistə-
yimbeləyoxdur.Arabirtoylardaəlimiqaldırıramki,dostla-
rıminciməsin…”
Oantəəccübdolubaxışlarıilədüzgözləriminiçinəbax-

dıvə“necə,heçzövqalmırsan?”,-dedi.Məndə“yox,almı-
ram”,-demişdim…
Otelotağındanşəhəriseyredərəkxatırlamağaçalışdım…

Şairdemiş:“İllərintozuvarxatirələrdə”…
Həyatımdanbəziepizodlarıqısametrajlıbirfilmkimiiz-

ləməyə başladım… 13 yaşına yenicə keçmiş bəxtəvər bir
uşaq idim. Həyat da sanki mənim bəxtəvərliyimdən min
rəngalıbtəbiətəpaylayırdı.Ammabirgünhərşeydəyişdi…
Həminogünnənəmgilineviniadamlarladolugördüm.Kim-
səağlayırdı,kimsəağı,kimisadəcənəsədeyirdi…Kəlmələr
mənim beynimə qırıq-qırım yazılırdı… “Evi…m, yurdu…m”
deyə inildəyir, ağı deyirdilər qadınlar. Ermənistandan qo-
vulmuşinsanlarımızdanbirneçəailənənəməpənahgətir-
mişdi.Onlarlayanaşınənəmindəgünü-güzəranıkədər,qəm
dolu olmuşdu. Onların ağrı-acısını bir az da olsa paylaşa
bilməküçünəlindəngələniedirdiki,özlərinievlərindəkiki-
mihiss etsinlər.Amma insanaheçnəözevininyerini ver-
məzmiş…

İllərbir-biriniqovan,ammaheçvaxtqovuşmayanhəsrət-
li sevgililərəbənzəyirdi…Beləcə iki ilidəarxadaqoyub15
yaşımaqədəmqoydum…ammabu15yaşüzücü,acıgətirən
15yaşoldu.Həyatdaənçoxsevdiyim,sayğıbəslədiyimata-
mınbirgecədənecəqocaldığınıgördüm…Səbəb?-20Yan-
varolayları…SovetqoşunlarıBakıda20Yanvarqırğınlarını
törətmişdi.BizTovuzdayaşayırdıq,ancaqailəmizinböyük
hissəsiBakıdayaşayırdı.Əlaqəqurmaq,xəbəralmaqimkan-
larıozamanlar,deməkolar,yoxsəviyyəsindəidi.Elədəhşət-
lixəbərlərgəlirdiki!..Qardaşım,əmilərim,bibim,dayılarım,
xalam-hamısıBakıdayaşayırdıvəbizonlardanbirxəbər
alabilmirdik.Sadəcəçoxlusaydagünahsızinsanınqətləye-
tirildiyi barədə bilgilər dolaşırdı ortalıqda… Sabah isə o
mənzərələr…oqanlı,meyitlimeydanlar…insanlıqdanqıraq
işgəncə faktları…Sanki içimdənəsəqırılıbdüşürdü…qırıl-
dıqcamənim də təbəssümüm, uşaqlığımməhv olub gedir-
di…
Sonraacılarüst-üstə gəldi…Ermənistanla sərhəd rayo-

nundayaşadığımızüçünhərgecəhücumlar,atışmalarolur-
du…İnsanlarçoxvaxtpal-paltarlıyatırdı.Silahsızinsanla-
rımız silahlı və silahlandırılmışermənilərləüz-üzəqalmış-
dı…
1991-ci ildə 16 yaşım tamam olanda Azərbaycan Tibb

Universitetinə daxil oldum. O illər bizim üçün, elə hər kəs
üçün çox ağır keçirdi – yoxsulluq, gərginlik, çatışmazlıq…,
amma bunlar əsas üzüntümüz deyildi…Əsas üzüntü, əsas
dərddahadərinvəağıridi…
Köçkünmaşınları,insanlarınağlaşmasəsləriadamıiçin-

dən parçalayacaq qədər güclü idi. Kirayə qaldığım yerin
çevrəsidədaxilolmaqla,köçkünlərharadayertapsa,orada
yerləşirdi… Köçkünlərin danışdıqları, Tibb Universitetinin
tələbəsikimixəstəxanalardahərgünişğalolunmuşrayon-
lardangətirilənağırhallıinsanlarıngözümüzünqarşısında
başverənölümü…Artıq16yaşımdanölümmənimüçünadi-
ləşməyəbaşlamışdı…Buölümoqədərgəncinsanıözyanına
apardıki!
BirgünyenəTəciliTibbiYardımxəstəxanasındadərsdə

idik.Gəncköçkünbirqadınağırdurumdayatırdı,yaraları
daölümcülidi.Mənisəonahərşeyinyaxşıolacağını,onun
tezlikləsağalacağınıdeyirdim.Ağrılariçərisindəqıvrılano
gəncqadıngözlərinimənimgözləriməzilləyib“sabahdaha
yaxşıolacam,elədeyilmi?!”-dedi.“Hə,mütləqyaxşıolacaq-
san”,-dedim.Bircəanlıqüzündəxoşbirifadəyarandı.
-Bax,mənTibbUniversitetinintələbəsiyəm,həkimliksə-

nətimdi,busahədəbiliklərimvar, inanmənəyaxşıolacaq-
san,-deyərək,təskinlikverməkistəyirdimona.
-Yaşasamnəyəyarayar?Balamıxilasedəbilmədim,-de-

divəbu sözlərdən sonrayaş süzüləngözlərinipəncərədən
sonsuzluğazillədi.

Qənirə Paşayeva
Milli Məclisin deputatı

İtirdiyim
mutluluq…

Türkiyədətürkdünyasınınbirsırabölgələrindəngəlmiş,müxtəlifsa-
hələrdə türk dünyasına yönəlik çalışmalar həyata keçirən insanlara
“Türkdünyasınaxidmət”ödüllərinintəqdimattörənikeçirilirdi.Məndə
dəvətlilərvəödülləndirilənlərarasındaydım.Ödülüalıncasəhnədənhər
yanıseyretməyəbaşladım…Çoxmöhtəşəmbirmənzərəidi:rəng-rəng
parlayanişıqlar,səmimiyyətdolubaxışlar(bəlkədəbunlarmənəoan
eləgəlirdi),alqışlarvədahanələr-nələr…
Törənbitər-bitməzbirjurnalistşənovqatlamənədoğruyaxınlaşaraq

ilksualınıünvanladı:
-Əfəndim,mutlumusunuz?
Anidəndiksindim…Çünkiqəlbimindərinliyinətoxunabiləcəkbirsua-

lıverəbiləcəyinigözləmirdim.Sankisualıanlamamışkimi“nə?”-deyə
soruşdum.
Odasualınıbirdahatəkrarladı:
-Əfəndim,mutlumusunuz?
Nədənsə…sualıikincidəfəkönülsüztəkrarlayanjurnalistmənimca-

vabımıbeləgözləmədənsöhbətiözüdavametdirdi.Bəlkədəmənimhə-
yəcanımıazdaolsaduyabilmişdi:
-Baxın,buödülüqazananhərkəsnəqədərmutludur.Siznələrhiss

ediyorsunuz,mutluluğunuzubizimləpaylaşarmısınız?
İnditamolaraqojurnalistənəcavabverdiyimiheçxatırlamıramda,

ammabircəonubilirəmki,alışdığımızşabloncümlələrdənbirinideyib
dilimisürüdüm.Əslindəojurnalistdoğrudeyirdi.Ödülalanlarınsimala-
rındaeləqəribəişıqseli,duyğuaxışı…qəribə(xoş)təbəssümvaridiki…
Mənisəonlardanfərqliolaraqiçərimdə,qəlbimindərinliyinətoxunabi-
ləcəkheçbirciddiduyğunuhissedəbilmirdim.Oanmənikədərqoxulu
fəlsəfisuallarburulğanınadoğrusürükləyəndünyayaqərqoldum…Bu
dünyayailkaddımımdabusuallabaşladı…“Görəsən,buinsanlariçlə-

rindəmutluluğunecəhissedirlər?”-deyədüşünməyəbaşladım.
Bufikirləriminəkiminləsəbölüşə,nədəkimdənsəsoruşabil-
məzdim. İnsanların mənim duyğularıma ilk münasibəti
“görəsən,bunanəolub?”şəklindəolacaqdıyəqin…Sonra
yenidən insanlarabaxdım,biraz rəngli işıqları seyr et-
dim.Birazdaözqəlbiməbaxmağa,həttagülümsəməyə
dəçalışdım…Amma(vəlakin)…birşeyidərketdim:oan
içim,qəlbimbom-boşdu..!Sankibubərli-bəzəklizalda…
bu qədər insanın, həyəcanın (diqqətin!) içində adi bir
hadisəbaşverirdi…
Oteləqayıdandaartıqaxşamidi.Nədənsəotelotaqla-

rında insanlardaimaqəribə fikirlərəqapılır…(LapNə-
cibFazilQısakürəyin“Otelodalarında”şeirivəxalqyazı-
çısı Anarın “Otel odası”nda romanında olanlar kimi…)
Biryandanqaranlıq,biryandansoyuqdivarlar,biryan-
dandabumutluluqməsələsiməniyamanrahatsızetmiş-
di.Düşünməyə vəözüməbəzi suallar verməyəbaşladım.
Bugünoödülüalandaniyəiçimdəhansısafərqli(üstün)
bir duyğu keçirmədim?Niyə jurnalistin görmək istədiyi o
mutluluğuyaşayabilmədim?Bəlkəmənimhansısasorunla-
rımvar?!-insanlarla,olaylarla,necədeyərlər,mutluluqdeyi-
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lənkateqoriyanınözüilə…Suallarsankibirgüzgüyəçırpılıb
çilik-çilikolubyerətöküldü.Birtərəfdəndəxatırlamağaça-
lışdımki,görəsən,hansısabirödülüalandamənmutluola
bilmişəmmi?Aldığımödülləri,əldəetdiyimuğurları,ünvanı-
madeyiləntəntənəlisözlərixatırlamağaçalışdım…Ogünlə-
rə qısa bir səyahət etsəm də… əliboş qayıtdım… Heç nəyi
xatırlaya bilmirdim elə bil. Bircə onu anladım ki, həyatda
əldə etdiyim uğurları damən hər zaman adi bir hal kimi
qarşılamışdım…-çoxadi…
Yenicəsakitləşibpəncərədənşəhəringözəlliyiniseyredir-

dimki,eləbilkimsəyenidənqulağıma“mutludeyilsən”sö-
zünü pıçıldadı. Diksindim, ətrafa boylandım, amma kimsə
yoxidi…Busəsbəlkədəmənimqəlbiminsəsiidi.Bəlkə…bəl-
kədəmənmutluolabilmirəmdeyəözümüittihametməyə
başladım.Sonrayenidənoödülgecəsinixatırladım…ojur-
nalisti xatırladım… və məni özümdən ayıran o “əfəndim,
mutlumusunuz?”sualınıxatırladım…
Əslində o gün mənim qəlbimi titrədən olaya oxşar du-

rumlarla bir neçə dəfə rastlaşmışdım.Ogünolanlarməni
birazdaxatirələrədoğruyönləndirdi.Beləanladımki,mən
bugecəyuxuyagedəbilməyəcəm…Oturubhəyatımadərin
birnəzərsaldımvəyaşadıqlarımıbirdahayenidənyaşama-
ğa,ölçüb-biçməyəçalışdım.Eləilkxatırladığımbiruşaqlıq
dostumunmənə “niyə toylarda,məclislərdəürəklə rəqset-
mirsən?Rəqsetsəndəsankizorla,kiminsəxatirinəoynayır-
san kimi bir görünüş yaranır. Axı uşaqlıqda belə deyildin,
dahaşənvəsevgidolubirhəyatıyaşayanqızidin?!”-sözlə-
rioldu.Məndə“inanki,rəqsetməyənəhəvəsim,nədəistə-
yimbeləyoxdur.Arabirtoylardaəlimiqaldırıramki,dostla-
rıminciməsin…”
Oantəəccübdolubaxışlarıilədüzgözləriminiçinəbax-

dıvə“necə,heçzövqalmırsan?”,-dedi.Məndə“yox,almı-
ram”,-demişdim…
Otelotağındanşəhəriseyredərəkxatırlamağaçalışdım…

Şairdemiş:“İllərintozuvarxatirələrdə”…
Həyatımdanbəziepizodlarıqısametrajlıbirfilmkimiiz-

ləməyə başladım… 13 yaşına yenicə keçmiş bəxtəvər bir
uşaq idim. Həyat da sanki mənim bəxtəvərliyimdən min
rəngalıbtəbiətəpaylayırdı.Ammabirgünhərşeydəyişdi…
Həminogünnənəmgilineviniadamlarladolugördüm.Kim-
səağlayırdı,kimsəağı,kimisadəcənəsədeyirdi…Kəlmələr
mənim beynimə qırıq-qırım yazılırdı… “Evi…m, yurdu…m”
deyə inildəyir, ağı deyirdilər qadınlar. Ermənistandan qo-
vulmuşinsanlarımızdanbirneçəailənənəməpənahgətir-
mişdi.Onlarlayanaşınənəmindəgünü-güzəranıkədər,qəm
dolu olmuşdu. Onların ağrı-acısını bir az da olsa paylaşa
bilməküçünəlindəngələniedirdiki,özlərinievlərindəkiki-
mihiss etsinlər.Amma insanaheçnəözevininyerini ver-
məzmiş…

İllərbir-biriniqovan,ammaheçvaxtqovuşmayanhəsrət-
li sevgililərəbənzəyirdi…Beləcə iki ilidəarxadaqoyub15
yaşımaqədəmqoydum…ammabu15yaşüzücü,acıgətirən
15yaşoldu.Həyatdaənçoxsevdiyim,sayğıbəslədiyimata-
mınbirgecədənecəqocaldığınıgördüm…Səbəb?-20Yan-
varolayları…SovetqoşunlarıBakıda20Yanvarqırğınlarını
törətmişdi.BizTovuzdayaşayırdıq,ancaqailəmizinböyük
hissəsiBakıdayaşayırdı.Əlaqəqurmaq,xəbəralmaqimkan-
larıozamanlar,deməkolar,yoxsəviyyəsindəidi.Elədəhşət-
lixəbərlərgəlirdiki!..Qardaşım,əmilərim,bibim,dayılarım,
xalam-hamısıBakıdayaşayırdıvəbizonlardanbirxəbər
alabilmirdik.Sadəcəçoxlusaydagünahsızinsanınqətləye-
tirildiyi barədə bilgilər dolaşırdı ortalıqda… Sabah isə o
mənzərələr…oqanlı,meyitlimeydanlar…insanlıqdanqıraq
işgəncə faktları…Sanki içimdənəsəqırılıbdüşürdü…qırıl-
dıqcamənim də təbəssümüm, uşaqlığımməhv olub gedir-
di…
Sonraacılarüst-üstə gəldi…Ermənistanla sərhəd rayo-

nundayaşadığımızüçünhərgecəhücumlar,atışmalarolur-
du…İnsanlarçoxvaxtpal-paltarlıyatırdı.Silahsızinsanla-
rımız silahlı və silahlandırılmışermənilərləüz-üzəqalmış-
dı…
1991-ci ildə 16 yaşım tamam olanda Azərbaycan Tibb

Universitetinə daxil oldum. O illər bizim üçün, elə hər kəs
üçün çox ağır keçirdi – yoxsulluq, gərginlik, çatışmazlıq…,
amma bunlar əsas üzüntümüz deyildi…Əsas üzüntü, əsas
dərddahadərinvəağıridi…
Köçkünmaşınları,insanlarınağlaşmasəsləriadamıiçin-

dən parçalayacaq qədər güclü idi. Kirayə qaldığım yerin
çevrəsidədaxilolmaqla,köçkünlərharadayertapsa,orada
yerləşirdi… Köçkünlərin danışdıqları, Tibb Universitetinin
tələbəsikimixəstəxanalardahərgünişğalolunmuşrayon-
lardangətirilənağırhallıinsanlarıngözümüzünqarşısında
başverənölümü…Artıq16yaşımdanölümmənimüçünadi-
ləşməyəbaşlamışdı…Buölümoqədərgəncinsanıözyanına
apardıki!
BirgünyenəTəciliTibbiYardımxəstəxanasındadərsdə

idik.Gəncköçkünbirqadınağırdurumdayatırdı,yaraları
daölümcülidi.Mənisəonahərşeyinyaxşıolacağını,onun
tezlikləsağalacağınıdeyirdim.Ağrılariçərisindəqıvrılano
gəncqadıngözlərinimənimgözləriməzilləyib“sabahdaha
yaxşıolacam,elədeyilmi?!”-dedi.“Hə,mütləqyaxşıolacaq-
san”,-dedim.Bircəanlıqüzündəxoşbirifadəyarandı.
-Bax,mənTibbUniversitetinintələbəsiyəm,həkimliksə-

nətimdi,busahədəbiliklərimvar, inanmənəyaxşıolacaq-
san,-deyərək,təskinlikverməkistəyirdimona.
-Yaşasamnəyəyarayar?Balamıxilasedəbilmədim,-de-

divəbu sözlərdən sonrayaş süzüləngözlərinipəncərədən
sonsuzluğazillədi.

Qənirə Paşayeva
Milli Məclisin deputatı

İtirdiyim
mutluluq…

Türkiyədətürkdünyasınınbirsırabölgələrindəngəlmiş,müxtəlifsa-
hələrdə türk dünyasına yönəlik çalışmalar həyata keçirən insanlara
“Türkdünyasınaxidmət”ödüllərinintəqdimattörənikeçirilirdi.Məndə
dəvətlilərvəödülləndirilənlərarasındaydım.Ödülüalıncasəhnədənhər
yanıseyretməyəbaşladım…Çoxmöhtəşəmbirmənzərəidi:rəng-rəng
parlayanişıqlar,səmimiyyətdolubaxışlar(bəlkədəbunlarmənəoan
eləgəlirdi),alqışlarvədahanələr-nələr…
Törənbitər-bitməzbirjurnalistşənovqatlamənədoğruyaxınlaşaraq

ilksualınıünvanladı:
-Əfəndim,mutlumusunuz?
Anidəndiksindim…Çünkiqəlbimindərinliyinətoxunabiləcəkbirsua-

lıverəbiləcəyinigözləmirdim.Sankisualıanlamamışkimi“nə?”-deyə
soruşdum.
Odasualınıbirdahatəkrarladı:
-Əfəndim,mutlumusunuz?
Nədənsə…sualıikincidəfəkönülsüztəkrarlayanjurnalistmənimca-

vabımıbeləgözləmədənsöhbətiözüdavametdirdi.Bəlkədəmənimhə-
yəcanımıazdaolsaduyabilmişdi:
-Baxın,buödülüqazananhərkəsnəqədərmutludur.Siznələrhiss

ediyorsunuz,mutluluğunuzubizimləpaylaşarmısınız?
İnditamolaraqojurnalistənəcavabverdiyimiheçxatırlamıramda,

ammabircəonubilirəmki,alışdığımızşabloncümlələrdənbirinideyib
dilimisürüdüm.Əslindəojurnalistdoğrudeyirdi.Ödülalanlarınsimala-
rındaeləqəribəişıqseli,duyğuaxışı…qəribə(xoş)təbəssümvaridiki…
Mənisəonlardanfərqliolaraqiçərimdə,qəlbimindərinliyinətoxunabi-
ləcəkheçbirciddiduyğunuhissedəbilmirdim.Oanmənikədərqoxulu
fəlsəfisuallarburulğanınadoğrusürükləyəndünyayaqərqoldum…Bu
dünyayailkaddımımdabusuallabaşladı…“Görəsən,buinsanlariçlə-

rindəmutluluğunecəhissedirlər?”-deyədüşünməyəbaşladım.
Bufikirləriminəkiminləsəbölüşə,nədəkimdənsəsoruşabil-
məzdim. İnsanların mənim duyğularıma ilk münasibəti
“görəsən,bunanəolub?”şəklindəolacaqdıyəqin…Sonra
yenidən insanlarabaxdım,biraz rəngli işıqları seyr et-
dim.Birazdaözqəlbiməbaxmağa,həttagülümsəməyə
dəçalışdım…Amma(vəlakin)…birşeyidərketdim:oan
içim,qəlbimbom-boşdu..!Sankibubərli-bəzəklizalda…
bu qədər insanın, həyəcanın (diqqətin!) içində adi bir
hadisəbaşverirdi…
Oteləqayıdandaartıqaxşamidi.Nədənsəotelotaqla-

rında insanlardaimaqəribə fikirlərəqapılır…(LapNə-
cibFazilQısakürəyin“Otelodalarında”şeirivəxalqyazı-
çısı Anarın “Otel odası”nda romanında olanlar kimi…)
Biryandanqaranlıq,biryandansoyuqdivarlar,biryan-
dandabumutluluqməsələsiməniyamanrahatsızetmiş-
di.Düşünməyə vəözüməbəzi suallar verməyəbaşladım.
Bugünoödülüalandaniyəiçimdəhansısafərqli(üstün)
bir duyğu keçirmədim?Niyə jurnalistin görmək istədiyi o
mutluluğuyaşayabilmədim?Bəlkəmənimhansısasorunla-
rımvar?!-insanlarla,olaylarla,necədeyərlər,mutluluqdeyi-
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Ağlamadıq…Ammaevəçatandaözümüsaxlayabilmədim,
hönkür-hönkürağladım…İçimdəyenənəsəqırılmışdı…
Aradan bir qədər zaman ötsə də zaman yaralarımıza

məlhəmolabilmədi.Yenədəeyniduyğular,kədərdoluba-
xışlarlabaxırdımhəyatınacıüzünə.Buduyğularınqəlbimə
dahadadərinnüfuzetdiyigünlərinbirindəsinifyoldaşları-
mızdanbirininxeyirişinəgetdik.Əlçəkmədilərvəmənimdə
rəqsetməyimixahişetdilərsinifyoldaşlarım.Yenicəəlqal-
dırmışdımki,birdəngözümqıraqdandurubbizə,yənisinif
yoldaşlarınabaxanƏliyə sataşdı. Çoxpis haladüşdüyümü
sankianındacaduydu.Təbəssümdolubaxışlarıiləbirəlini
yuxarıqaldıraraq,sankioynayırmışcasınabiztərəfəgəldi…
Nələrçəkdiyinioanheçbirhissə,duyğuyasahibolmayan
insanbeləgörəvəduyabilərdi.Gözyaşlarıiçindətərketdim
toyu.Yenədəiçimdəbirşeylərqırılırdı…
Ardıcıl şəkildə varlığıma hakim kəsilən bu ağır dəhşəti

birdəfədəbaşqaməclisdərəqsetməyəqalxandayaşadım.
Şəhidolmuşbirsinifyoldaşımınqarayaylıqlıanasınınmənə
baxdığınıgördüm.İlahi,bubaxışlardanələryoxidi!?Sanki
özövladınabaxırdı,ömürdəftərindənnələri isəxatırlayır-
dı…Bəlkədədeyirdiki,indimənimövladımdaburadaoy-
nayabilərdi,buyaşdaolardı…Oananınbaxışlarıürəyimdə
dağboydaböyükyaraaçdı.Yenədəiçimdənəsəqırılırdı…
Xəstəxanalaryaralılarladoluidi.Yaxınlarını,ailəsiniiti-

rəninsanlarınsayıdagetdikcəartırdı.Onlarıniçindəgözü-
nüitirmişbirqızvaridi…Birgünonunlagörüşməyəgetdim,
istəkləri ilə maraqlandım… Sadəcə…- gözümü istəyirəm, -
dedi… Həyatı, xoş günləri hələ qarşıda olan bu qızı nələr
gözləyirdi,İlahi!İçimdənəsəqırılırdı…
Qarabağdanolanqızınotağındaoturubqaranlıqdünya-

sınaqərqolmasıbağrımıdidirdi.Nəsəetməklazımidi,am-
ma əli-qolum bağlı oturmuşdum. Onunla çox söhbət edir-
dim,azdaolsahəyataboylanıbyenidənnəfəsalmasınıistə-
yirdim.Birgün“mənartıqbuotaqdanheçyerəçıxabilmə-
rəm” sözləri sondamlaoldu.Nəsə etmək lazım idi.Oqıza
əməliyyatvasitəsiləsünigözünqoyulmasıüçünpulyığmağa
başladıq…
Jurnalistişləməyəbaşladığımgünlərinbirindəqaçqındü-

şərgəsinə getmişdim. Orada yaşayan yaşlı bir ağsaqqalla
söhbətimiziheçzamanunutmaram.Onadüşənyardımıgö-
türməkistəmirdi.
-Dayı,niyəyardımpayınıalmırsan?
-Qızım, kiməsə əl açmağa öyrəşməmişəm.Mənimüçün

çoxağırdır,-dedi.
Yardımınıalıbevinəqoydum.Ammayenədəiçimdənəsə

qırılmışdı…Axşamevəgəldim,atamabaxıncaokişiyadıma
düşdü…Atamaodayınınməğrursözlərinidanışdım,busöz-
ləratamadadərdolduvəata-balaogecəçoxağladıq.İçim-
dəyenənəsəqırılırdı…
İşğalrayonlarındanreportajetməyəgetmişdik.Təpənin

üstündəyaşlı birqadınoturmuşdu.Yaxınlaşıbyanında sa-
kitcədurdumvəbirmüddətonuseyretdim.Sonradayana
bilməyibharabaxdığınısoruşdum.
-Bax,otərəflərdəgördüyünbizimkənddir…Ammagedə

bilmirəmevimə,-dedi.Eləbilqəlbimikimsəəllərininarası-
naalıbmöhkəmsıxdı.
-Bala,oralarınsuyunun,torpağının,havasınınəvəziyox-

dur.Buradaboğuluram,hərgecəşərqarışandaeviməget-
mək istəyirəm.Bax,cəmibirneçəkilometrdir,ammagedə
bilmirəm. Bircə gedib orada ölsəydim, rahat olardım. Bu
yaşdaburalardaölməkistəmirəm,bütünyaxınlarımınqəbri
ordadır.
Yenədəbirazsusduq.Sonragözləriminiçinəbaxıb,mənə

“sən jurnalistsən,bilərsən,nəvaxtdönəbiləcəyik,görəsən,
evimizə?”-dedi.“İnşallah!”-deyəbildim-qəhərdənboğu-
lanbirsəslə…Evinədönəbilmədəndünyadanköçdü…Am-
maoqadınınnəbaxışları,nədəsualıgözümünqabağından
getmir…İçimdənəsəqırılmışdı…
Yenədəotelotağındayam…Mənim13yaşındanbaşlayan

həyatım 37 yaşına qədər belə davam etdi… Bu xatirələrlə
bütüngecəyatabilmədim.Sankibuillərkinolentikimigö-
zümün qabağındadı… Səhərə yaxın gözümə yenicə yuxu
getmişdi.Gördümki,Elşəngəlibgülə-gülə“görəcəksən,atan
sənimənəverəcək”,-deyirdi…Mənisəonaqışqıraraq“yox,
verməyəcək,sənyaxşıoğlandeyilsən,heçyaxşıdaoxumur-
san!”,-deyirdim…O,isə“mənhamıdanyaxşıoğlanam,bax,
görəcəksən,sənəbunusübutedəcəm!”,-deyirdi…Hövüllənə-
rək yuxudan qalxdım, “niyə elə dedim, axı niyə incitdim
onu?”,-deyibağlaya-ağlayayenidənyuxuyagetməyəçalış-
dımki,yuxununarxasınıgörümvəonaənazı“səndoğrudan
dayaxşıoğlansan”,-deyibkönlünüalım…
Səhəryeməyinəendimvəofisiant“əfəndim,sizitelevizor-

dagöstərdilər,təbrikedirəm”,-dedi…Ətrafdakılardaodə-
qiqə dönüb mənə baxıb, gülümsədilər. Bəziləri isə “təbrik
edirəm”,-dedi.Mənisəheçnəhissetmirdim.Bütünfikrim
axşamkıyuxularımınyanındaidi…
Məni xatirələrə, yaxın keçmişimə aparan o jurnalistlə

növbəti görüşümüz olacaqdı… Onun verə biləcəyi suallar,
cavablarbarədədüşünməyəbaşladım…
Bufikirləriçindəojurnalistinnəzamanmənəyaxınlaşdı-

ğınıbeləgörmədim.
-Əfəndim,yəqindünənçoxsevincvəhəyəcandansizdən

“mutlumusunuz?”sualımızacavabalabilmədik…indidaha
rahatsınız,onagörətəkrarsoruram,“mutlumusunuz?”
-…
Özümünəqədərmutlugöstərməyəçalışsamda,içərimdə

yenəbirşeyhissetmirdim…Oananladımvədərketdimki,
əslindəiçimdəhərqırılanbirmutluluqteliimişvəonlarar-
tıqçoxazqaldığındanonlarıtitrətməkdəçoxçətinmiş…

OVQAT

Bütün gecə yatmadım, o qadını, onun uşağını düşün-
düm…özümə“sabahmütləqonayenidənbaşçəkəcəm”,-de-
dim.Sabahgedəndəyatağındabaşqaadamvardı…harada
olduğunusordum,cavabında“gecəkeçindi”,-dedilər.Ogün
içimdəyenənəyinsəqırıldığınıhissetdim…
Kədər,acı,gözyaşı…meyitlərinsanıinsanlıqdançıxaran

mənzərəyaradırdı.OzamankıSemaşkoadınaxəstəxananın
“morq”una meyitlər gətirilirdi və bizim dərslərimizin bir
hissəsihəminxəstəxanadakeçdiyindən tez-tez şahidi olur-
duqbumənzərənin.
Birgün“morq”abirqocakişigəlmişdi.Odaövladınıax-

tarırdı.Qəfildənqocanınhələbugündəqulaqlarımda fər-
yadkimi səslənən səsigəldi: “AyAllah,mənəbugününiyə
göstərdin? Mən öz balamı indi necə torpağa qoyum? Bəs
mənkiminçiynindəgedəcəm?Allahım,mənəgöstərdin,heç
bir valideynə balasını çiynindəaparıb torpağa tapşırmağı
rəva görmə!Mənim günahım nə idi?Niyə… niyəmən?!.” -
Qocaağlayırdı.Yox,oağlamırdı…-o,üsyanedirdi sanki…
Bir anlıq onun üzünə, gözlərinə baxdım. Sanki gözlərimin
qarşısındadağboydabirkişiqocalıbölürdü…Oanözümü
saxlaya bilmədim,mən də gözyaşlarına boğuldum…Ağla-
yırdım,yenəiçimdənəsəqırılırdı…
Bacımhəmin illərdəuşaq idi və bərk xəstələnmişdi. Elə

heyanamadeyirdiki,“ana,bayırdangələnsəslərieşidirsən?
Bizidəgəliböldürəcəklər,bəsbiznəedəcəyik?”,-deyəağla-
yırdı.Anamisəonatəskinlikverirmişkimi“Kəmalə,qorxma,
lapyaxınlaşsalarqaçarıq”,-deyirdi…“Bəspaltarlarımız,əş-
yalarımıznecəolacaq?Axımənxəstəyəm,qaçabilmirəm”,-
deyirdi.Anamdabaxışlarıiləonusakitləşdirməyə,sözləriilə
hərşeyinyaxşıolacağınainandırmağaçalışırdı.Məndəqı-
raqdanbacımınhərəkətləriniizləyirdim.O,uşaqgözləriilə
evimizibirdərinbaxışlasüzdü. İlahi,bu9yaşlıbiruşağın
deyil, sanki 50 yaşlı yetkin qadının baxışı idi…Elə o an o,
“bəsevimiz,onəolacaq?”,-dedi…Bax,ozamananamdaha
cavabverəbilmədi…
Heç birimiz balaca Kəmaləni susdura bilmirdik… o, elə

heyağlayırdı…sankievimiziartıqitirmişdik.Mənevitirmə-
yin nə olduğunu o an daha yaxşı anladım… qaçqınların,
köçkünlərin ev, yurd-yuva həsrətini artıq öz canımda hiss
etdim.Oinsanlarıdahadadərindənanlamağavəduymağa
başladım…Bacımlayanaşıanamdaağladı,məndə…Kəma-
lə tez-tez təkrar edirdi: “Axı biz kimə nə etmişik, niyə bizi
öldürürlər? Mən evimizdən heç yerə getmək istəmirəm…
Ana,sənnəsəet!”,-deyibağlayırdı…İçimdənsankiyenənə-
səqırılırdı.
Atamçoxinadkarbir insanidivəevinitərketməkhaq-

qında düşüncələr belə onu rahatsız edirdi. Elə hey “bala,
ölümüzdə,dirimizdəburda”,-deyirdi.Hərgecəkabuskimi
keçirdivəsabahaçılanda“şükür,bugecənidəkeçirdik”,-de-
yirdim.
Göyçə, Zəngəzur…ardıncaXankəndi ilədəbitmədiqaç-

qın-köçkünlər…HərgünQarabağdanköçküngəlirdi…Son-
radəhşətliQaradağlı,Ağdaban faciəsi,Xocalı soyqırımı ilə
sarsıldıq…
SonraŞuşaağrısı,Laçın,Kəlbəcər,Ağdam,Zəngilan,Qu-

badlı,Cəbrayıl,Fizuli!...
Hərdəfəiçimdənələrsəqırılırdı…
Sinif yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarımyarpaqkimi tö-

külübgedirdi…
Sinif yoldaşım Elşənlə evimiz çox yaxın yerləşirdi… Bir

güneşitdimki,şəhidolub.Gözümünqarşısınaməktəbimiz,
sinfimizvəonunlabağlıolangünlərgəldi.İçimdəyenənəsə
qırılmışdı…
Birazkeçmiş“Nağıqətləyetirilib”,-dedilər…Onunlada

birgəoxuyurduq.Oqədərtərbiyəli,canayaxınoğlanidiki…
İçimdəyenənəsəqırılmışdı…
SonrasevimlimüəllimlərdənbiriTeymurmüəlliminoğlu

şəhidoldu…Biroxuyurduq…İçimdəyenənəsəqırılırdı…
Birazkeçmiş“Şakirşəhidolub”,-dedilər.Hamınınsevim-

lisiidi…BirazkeçmişSamir…əzizdostumSamir!...Gözümə
qaranlıq çökmüşdü…O qədər vətənpərvər,mərd oğlan idi
Samir!Əlaoxuyurdu,eləböyükxəyallarıvardıki!...Quzeyvə
Güney Azərbaycanı çəkdiyi xəritədə birləşdirib ona qəribə
baxanlara, “görərsiniz,mütləq olacaq,mütləq o gün gələ-
cək”,-deyirdi.Eləböyükxəyallarıvardı,eləböyük!...Hamısı
yarımçıq qaldı… Dostum Samiri itirdim. İçimdə yenə nəsə
qırıldı…Artıqçoxağlayadabilmirdim…Gözyaşlarımdaqu-
rumuşdusanki.
BirazdakeçmişAzərşəhidoldu…Azərzamanındaoqə-

dərağırgünlərkeçirmişdiki…ailəninbütünyüküonunçiy-
nindəidi…
Bir-biritirirdim…Birçoxlarıkimi.
İlahi,nəplanlarımızvardı,bizşagirdolandanələriqəra-

ra almışdıq?! “Son zəng”də nələr danışırdıq?! Hələ “xatirə
albomu”nudemirəm…onuindidəvərəqləyəbilmirəm,indi
də…
Birgündedilərki,Əlimüharibədəqolunuitirib.Sinfimi-

zinsevimliƏlisi!Birquşudaincitməyəcəkqədərmehriban
və istiqanlıolanƏlinibucürgörməküçünözümühazırla-
mambirxeylivaxtapardı.Ağlamamalı,özümüonatoxtaq
göstərməli idim...Qarşılaşdıqvəbir-birimizəbaxdıq.Sonra
birmüddət hər ikimiz susduq, amma içimdə nəsə qırıldı…
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Ağlamadıq…Ammaevəçatandaözümüsaxlayabilmədim,
hönkür-hönkürağladım…İçimdəyenənəsəqırılmışdı…
Aradan bir qədər zaman ötsə də zaman yaralarımıza

məlhəmolabilmədi.Yenədəeyniduyğular,kədərdoluba-
xışlarlabaxırdımhəyatınacıüzünə.Buduyğularınqəlbimə
dahadadərinnüfuzetdiyigünlərinbirindəsinifyoldaşları-
mızdanbirininxeyirişinəgetdik.Əlçəkmədilərvəmənimdə
rəqsetməyimixahişetdilərsinifyoldaşlarım.Yenicəəlqal-
dırmışdımki,birdəngözümqıraqdandurubbizə,yənisinif
yoldaşlarınabaxanƏliyə sataşdı. Çoxpis haladüşdüyümü
sankianındacaduydu.Təbəssümdolubaxışlarıiləbirəlini
yuxarıqaldıraraq,sankioynayırmışcasınabiztərəfəgəldi…
Nələrçəkdiyinioanheçbirhissə,duyğuyasahibolmayan
insanbeləgörəvəduyabilərdi.Gözyaşlarıiçindətərketdim
toyu.Yenədəiçimdəbirşeylərqırılırdı…
Ardıcıl şəkildə varlığıma hakim kəsilən bu ağır dəhşəti

birdəfədəbaşqaməclisdərəqsetməyəqalxandayaşadım.
Şəhidolmuşbirsinifyoldaşımınqarayaylıqlıanasınınmənə
baxdığınıgördüm.İlahi,bubaxışlardanələryoxidi!?Sanki
özövladınabaxırdı,ömürdəftərindənnələri isəxatırlayır-
dı…Bəlkədədeyirdiki,indimənimövladımdaburadaoy-
nayabilərdi,buyaşdaolardı…Oananınbaxışlarıürəyimdə
dağboydaböyükyaraaçdı.Yenədəiçimdənəsəqırılırdı…
Xəstəxanalaryaralılarladoluidi.Yaxınlarını,ailəsiniiti-

rəninsanlarınsayıdagetdikcəartırdı.Onlarıniçindəgözü-
nüitirmişbirqızvaridi…Birgünonunlagörüşməyəgetdim,
istəkləri ilə maraqlandım… Sadəcə…- gözümü istəyirəm, -
dedi… Həyatı, xoş günləri hələ qarşıda olan bu qızı nələr
gözləyirdi,İlahi!İçimdənəsəqırılırdı…
Qarabağdanolanqızınotağındaoturubqaranlıqdünya-

sınaqərqolmasıbağrımıdidirdi.Nəsəetməklazımidi,am-
ma əli-qolum bağlı oturmuşdum. Onunla çox söhbət edir-
dim,azdaolsahəyataboylanıbyenidənnəfəsalmasınıistə-
yirdim.Birgün“mənartıqbuotaqdanheçyerəçıxabilmə-
rəm” sözləri sondamlaoldu.Nəsə etmək lazım idi.Oqıza
əməliyyatvasitəsiləsünigözünqoyulmasıüçünpulyığmağa
başladıq…
Jurnalistişləməyəbaşladığımgünlərinbirindəqaçqındü-

şərgəsinə getmişdim. Orada yaşayan yaşlı bir ağsaqqalla
söhbətimiziheçzamanunutmaram.Onadüşənyardımıgö-
türməkistəmirdi.
-Dayı,niyəyardımpayınıalmırsan?
-Qızım, kiməsə əl açmağa öyrəşməmişəm.Mənimüçün

çoxağırdır,-dedi.
Yardımınıalıbevinəqoydum.Ammayenədəiçimdənəsə

qırılmışdı…Axşamevəgəldim,atamabaxıncaokişiyadıma
düşdü…Atamaodayınınməğrursözlərinidanışdım,busöz-
ləratamadadərdolduvəata-balaogecəçoxağladıq.İçim-
dəyenənəsəqırılırdı…
İşğalrayonlarındanreportajetməyəgetmişdik.Təpənin

üstündəyaşlı birqadınoturmuşdu.Yaxınlaşıbyanında sa-
kitcədurdumvəbirmüddətonuseyretdim.Sonradayana
bilməyibharabaxdığınısoruşdum.
-Bax,otərəflərdəgördüyünbizimkənddir…Ammagedə

bilmirəmevimə,-dedi.Eləbilqəlbimikimsəəllərininarası-
naalıbmöhkəmsıxdı.
-Bala,oralarınsuyunun,torpağının,havasınınəvəziyox-

dur.Buradaboğuluram,hərgecəşərqarışandaeviməget-
mək istəyirəm.Bax,cəmibirneçəkilometrdir,ammagedə
bilmirəm. Bircə gedib orada ölsəydim, rahat olardım. Bu
yaşdaburalardaölməkistəmirəm,bütünyaxınlarımınqəbri
ordadır.
Yenədəbirazsusduq.Sonragözləriminiçinəbaxıb,mənə

“sən jurnalistsən,bilərsən,nəvaxtdönəbiləcəyik,görəsən,
evimizə?”-dedi.“İnşallah!”-deyəbildim-qəhərdənboğu-
lanbirsəslə…Evinədönəbilmədəndünyadanköçdü…Am-
maoqadınınnəbaxışları,nədəsualıgözümünqabağından
getmir…İçimdənəsəqırılmışdı…
Yenədəotelotağındayam…Mənim13yaşındanbaşlayan

həyatım 37 yaşına qədər belə davam etdi… Bu xatirələrlə
bütüngecəyatabilmədim.Sankibuillərkinolentikimigö-
zümün qabağındadı… Səhərə yaxın gözümə yenicə yuxu
getmişdi.Gördümki,Elşəngəlibgülə-gülə“görəcəksən,atan
sənimənəverəcək”,-deyirdi…Mənisəonaqışqıraraq“yox,
verməyəcək,sənyaxşıoğlandeyilsən,heçyaxşıdaoxumur-
san!”,-deyirdim…O,isə“mənhamıdanyaxşıoğlanam,bax,
görəcəksən,sənəbunusübutedəcəm!”,-deyirdi…Hövüllənə-
rək yuxudan qalxdım, “niyə elə dedim, axı niyə incitdim
onu?”,-deyibağlaya-ağlayayenidənyuxuyagetməyəçalış-
dımki,yuxununarxasınıgörümvəonaənazı“səndoğrudan
dayaxşıoğlansan”,-deyibkönlünüalım…
Səhəryeməyinəendimvəofisiant“əfəndim,sizitelevizor-

dagöstərdilər,təbrikedirəm”,-dedi…Ətrafdakılardaodə-
qiqə dönüb mənə baxıb, gülümsədilər. Bəziləri isə “təbrik
edirəm”,-dedi.Mənisəheçnəhissetmirdim.Bütünfikrim
axşamkıyuxularımınyanındaidi…
Məni xatirələrə, yaxın keçmişimə aparan o jurnalistlə

növbəti görüşümüz olacaqdı… Onun verə biləcəyi suallar,
cavablarbarədədüşünməyəbaşladım…
Bufikirləriçindəojurnalistinnəzamanmənəyaxınlaşdı-

ğınıbeləgörmədim.
-Əfəndim,yəqindünənçoxsevincvəhəyəcandansizdən

“mutlumusunuz?”sualımızacavabalabilmədik…indidaha
rahatsınız,onagörətəkrarsoruram,“mutlumusunuz?”
-…
Özümünəqədərmutlugöstərməyəçalışsamda,içərimdə

yenəbirşeyhissetmirdim…Oananladımvədərketdimki,
əslindəiçimdəhərqırılanbirmutluluqteliimişvəonlarar-
tıqçoxazqaldığındanonlarıtitrətməkdəçoxçətinmiş…

OVQAT

Bütün gecə yatmadım, o qadını, onun uşağını düşün-
düm…özümə“sabahmütləqonayenidənbaşçəkəcəm”,-de-
dim.Sabahgedəndəyatağındabaşqaadamvardı…harada
olduğunusordum,cavabında“gecəkeçindi”,-dedilər.Ogün
içimdəyenənəyinsəqırıldığınıhissetdim…
Kədər,acı,gözyaşı…meyitlərinsanıinsanlıqdançıxaran

mənzərəyaradırdı.OzamankıSemaşkoadınaxəstəxananın
“morq”una meyitlər gətirilirdi və bizim dərslərimizin bir
hissəsihəminxəstəxanadakeçdiyindən tez-tez şahidi olur-
duqbumənzərənin.
Birgün“morq”abirqocakişigəlmişdi.Odaövladınıax-

tarırdı.Qəfildənqocanınhələbugündəqulaqlarımda fər-
yadkimi səslənən səsigəldi: “AyAllah,mənəbugününiyə
göstərdin? Mən öz balamı indi necə torpağa qoyum? Bəs
mənkiminçiynindəgedəcəm?Allahım,mənəgöstərdin,heç
bir valideynə balasını çiynindəaparıb torpağa tapşırmağı
rəva görmə!Mənim günahım nə idi?Niyə… niyəmən?!.” -
Qocaağlayırdı.Yox,oağlamırdı…-o,üsyanedirdi sanki…
Bir anlıq onun üzünə, gözlərinə baxdım. Sanki gözlərimin
qarşısındadağboydabirkişiqocalıbölürdü…Oanözümü
saxlaya bilmədim,mən də gözyaşlarına boğuldum…Ağla-
yırdım,yenəiçimdənəsəqırılırdı…
Bacımhəmin illərdəuşaq idi və bərk xəstələnmişdi. Elə

heyanamadeyirdiki,“ana,bayırdangələnsəslərieşidirsən?
Bizidəgəliböldürəcəklər,bəsbiznəedəcəyik?”,-deyəağla-
yırdı.Anamisəonatəskinlikverirmişkimi“Kəmalə,qorxma,
lapyaxınlaşsalarqaçarıq”,-deyirdi…“Bəspaltarlarımız,əş-
yalarımıznecəolacaq?Axımənxəstəyəm,qaçabilmirəm”,-
deyirdi.Anamdabaxışlarıiləonusakitləşdirməyə,sözləriilə
hərşeyinyaxşıolacağınainandırmağaçalışırdı.Məndəqı-
raqdanbacımınhərəkətləriniizləyirdim.O,uşaqgözləriilə
evimizibirdərinbaxışlasüzdü. İlahi,bu9yaşlıbiruşağın
deyil, sanki 50 yaşlı yetkin qadının baxışı idi…Elə o an o,
“bəsevimiz,onəolacaq?”,-dedi…Bax,ozamananamdaha
cavabverəbilmədi…
Heç birimiz balaca Kəmaləni susdura bilmirdik… o, elə

heyağlayırdı…sankievimiziartıqitirmişdik.Mənevitirmə-
yin nə olduğunu o an daha yaxşı anladım… qaçqınların,
köçkünlərin ev, yurd-yuva həsrətini artıq öz canımda hiss
etdim.Oinsanlarıdahadadərindənanlamağavəduymağa
başladım…Bacımlayanaşıanamdaağladı,məndə…Kəma-
lə tez-tez təkrar edirdi: “Axı biz kimə nə etmişik, niyə bizi
öldürürlər? Mən evimizdən heç yerə getmək istəmirəm…
Ana,sənnəsəet!”,-deyibağlayırdı…İçimdənsankiyenənə-
səqırılırdı.
Atamçoxinadkarbir insanidivəevinitərketməkhaq-

qında düşüncələr belə onu rahatsız edirdi. Elə hey “bala,
ölümüzdə,dirimizdəburda”,-deyirdi.Hərgecəkabuskimi
keçirdivəsabahaçılanda“şükür,bugecənidəkeçirdik”,-de-
yirdim.
Göyçə, Zəngəzur…ardıncaXankəndi ilədəbitmədiqaç-

qın-köçkünlər…HərgünQarabağdanköçküngəlirdi…Son-
radəhşətliQaradağlı,Ağdaban faciəsi,Xocalı soyqırımı ilə
sarsıldıq…
SonraŞuşaağrısı,Laçın,Kəlbəcər,Ağdam,Zəngilan,Qu-

badlı,Cəbrayıl,Fizuli!...
Hərdəfəiçimdənələrsəqırılırdı…
Sinif yoldaşlarım, dostlarım, tanışlarımyarpaqkimi tö-

külübgedirdi…
Sinif yoldaşım Elşənlə evimiz çox yaxın yerləşirdi… Bir

güneşitdimki,şəhidolub.Gözümünqarşısınaməktəbimiz,
sinfimizvəonunlabağlıolangünlərgəldi.İçimdəyenənəsə
qırılmışdı…
Birazkeçmiş“Nağıqətləyetirilib”,-dedilər…Onunlada

birgəoxuyurduq.Oqədərtərbiyəli,canayaxınoğlanidiki…
İçimdəyenənəsəqırılmışdı…
SonrasevimlimüəllimlərdənbiriTeymurmüəlliminoğlu

şəhidoldu…Biroxuyurduq…İçimdəyenənəsəqırılırdı…
Birazkeçmiş“Şakirşəhidolub”,-dedilər.Hamınınsevim-

lisiidi…BirazkeçmişSamir…əzizdostumSamir!...Gözümə
qaranlıq çökmüşdü…O qədər vətənpərvər,mərd oğlan idi
Samir!Əlaoxuyurdu,eləböyükxəyallarıvardıki!...Quzeyvə
Güney Azərbaycanı çəkdiyi xəritədə birləşdirib ona qəribə
baxanlara, “görərsiniz,mütləq olacaq,mütləq o gün gələ-
cək”,-deyirdi.Eləböyükxəyallarıvardı,eləböyük!...Hamısı
yarımçıq qaldı… Dostum Samiri itirdim. İçimdə yenə nəsə
qırıldı…Artıqçoxağlayadabilmirdim…Gözyaşlarımdaqu-
rumuşdusanki.
BirazdakeçmişAzərşəhidoldu…Azərzamanındaoqə-

dərağırgünlərkeçirmişdiki…ailəninbütünyüküonunçiy-
nindəidi…
Bir-biritirirdim…Birçoxlarıkimi.
İlahi,nəplanlarımızvardı,bizşagirdolandanələriqəra-

ra almışdıq?! “Son zəng”də nələr danışırdıq?! Hələ “xatirə
albomu”nudemirəm…onuindidəvərəqləyəbilmirəm,indi
də…
Birgündedilərki,Əlimüharibədəqolunuitirib.Sinfimi-

zinsevimliƏlisi!Birquşudaincitməyəcəkqədərmehriban
və istiqanlıolanƏlinibucürgörməküçünözümühazırla-
mambirxeylivaxtapardı.Ağlamamalı,özümüonatoxtaq
göstərməli idim...Qarşılaşdıqvəbir-birimizəbaxdıq.Sonra
birmüddət hər ikimiz susduq, amma içimdə nəsə qırıldı…
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lər və bu mü  za  ki  rə  lər  də er  mə  ni tə 
rə  fi  nin ab  surd möv  qe  yi  nin bir da  ha 
üzə çıx  ma  sı ki  mi mə  qam  la  ra əsas  la
 nır.

AŞ  PA Azər  bay  can  da no  yab  rın 
1də ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri
 nə Yor  di Çuk  la  nın rəh  bər  li  yi ilə 32 
nə  fər  dən iba  rət mü  şa  hi  də mis  si  ya  sı
 nın gön  də  ril  mə  si ba  rə  də qə  rar qə 
bul et  di. Bu o şə  rait  də baş ver  di ki, 
er  mə  ni  pə  rəst qüv  və  lər və di  gər an 
tiazər  bay  can dairə  lə  ri elə hə  min 
gün  lər  də Azər  bay  ca  nın əley  hi  nə 
müx  tə  lif qə  rəz  li açıq  la  ma  lar  la çı  xış 
edir  di  lər, on  la  ra adek  vat ca  vab ve 
ril  mə  li idi. Bu  nu nü  ma  yən  də he  yə 
ti  mi  zin üzv  lə  ri  nin mü  sa  hi  bə  lə  rin 
dən də gör  mək olur. Azər  bay  ca  nın 
AŞ  PAda  kı nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri bu qə  ra  rı Av  ro  pa  da Azər 
bay  can əley  hi  nə zən  cir  va  ri pro  vo 
ka  si  ya  nın da  yan  dı  rıl  ma  sı ki  mi qiy 
mət  lən  dir  di  lər (nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mi  zin rəh  bə  ri Sə  məd Se  yi  dov: “AŞ 
PAda Azər  bay  ca  nı təc  rid et  mək və 

xü  su  si ola  raq par  la  ment seç  ki  lə  rin 
dən bir alət ki  mi is  ti  fa  də edə  rək və 
ziy  yə  ti gər  gin  ləş  dir  mək cəhd  lə  ri if 
la  sa uğ  ra  dı”). 

Ses  si  ya  nın Azər  bay  can üçün 
müs  bət ye  kun  la  rın  dan da  nı  şar  kən 
AŞ  PAnın pa  yız ses  si  ya  sı za  ma  nı 
qu  rum  da Azər  bay  can nü  ma  yən  də 

he  yə  ti  nə gös  tə  ri  lən eti  mad mə  sə  lə  si 
də diq  qət  dən kə  nar  da qal  ma  ma  lı 
dır.  Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri 
S.Se  yi  dov AŞ  PAnın Mo  ni  to  rinq ko 
mi  tə  si  nin sədr müavi  ni se  çil  di  
(S.Se  yi  dov: “Biz bu ses  si  ya  da han  sı
 sa ro  ta  si  ya əsa  sın  da de  yil, Mo  ni  to 
rinq ko  mi  tə  si üzv  lə  ri  nin yek  dil  lik  lə 

TƏHLİL

AŞPA-nınpayızsessiyası:

Sent  yab  rın 28dən okt  yab  rın 
2dək AŞ  PAnın pa  yız ses  si  ya  sı ke 
çi  ril  di. Mə  lum  dur ki, ses  si  ya  dan əv 
vəl  ki həf  tə  lər  də Azər  bay  ca  na qar  şı 
ta  ma  mi  lə əsas  sız, öl  kə  mi  zi is  tə  mə 
yən qüv  və  lə  rin məq  səd  li ola  raq təş 
kil et  dik  lə  ri qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya 
sı  nın şa  hi  di ol  duq. Az son  ra işi  nə 
baş  la  ya  caq AŞ  PAnın pa  yız ses  si  ya 
sın  da hə  min qüv  və  lə  rin da  ha da 
fəal  la  şa  ca  ğı göz  lə  ni  lən idi. Azər  bay
 can nü  ma  yən  də he  yə  ti bu və  ziy  yə  tə 
ha  zır idi və ses  si  ya  da  kı mü  za  ki  rə 

lər  də mü  va  fiq qay  da  da işi  ni qu  ra 
bil  di, çün  ki hə  min qa  ra  yax  ma kam 
pa  ni  ya  sı  nın sil  si  lə ola  raq AŞ  PAnın 
ses  si  ya  sın  da da da  vam et  mə  si  nə qə 
tiy  yən im  kan ver  mək ol  maz  dı.

Ses  si  ya  nın ye  kun  la  rı  nı təh  lil et 
dik  də gö  rü  rük ki, təd  bir bü  töv  lük  də 
Azər  bay  can üçün uğur  lu ol  du. Bu 

nə  ti  cə Azər  bay  can üçün əhə  miy  yət 
li olan konk  ret mə  sə  lə  lə  rə dair qə 
bul olun  muş qə  rar, nü  ma  yən  də he 
yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri  nin təq  dim et  di  yi 
mə  ru  zə, Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na 
qar  şı hər  bi tə  ca  vü  zü nə  ti  cə  sin  də ya 
ran  mış və  ziy  yə  tə dair mə  ru  zə ha  zır
 lan  ma  sı ət  ra  fın  da ge  dən mü  za  ki  rə 

Sevda Abdullayeva
Milli Məclis Aparatı

Analitik informasiya şöbəsinin  
baş məsləhətçisi

Azərbaycan	nümayəndə	heyətinin	fəaliyyəti	barədə
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lər və bu mü  za  ki  rə  lər  də er  mə  ni tə 
rə  fi  nin ab  surd möv  qe  yi  nin bir da  ha 
üzə çıx  ma  sı ki  mi mə  qam  la  ra əsas  la
 nır.

AŞ  PA Azər  bay  can  da no  yab  rın 
1də ke  çi  ri  lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri
 nə Yor  di Çuk  la  nın rəh  bər  li  yi ilə 32 
nə  fər  dən iba  rət mü  şa  hi  də mis  si  ya  sı
 nın gön  də  ril  mə  si ba  rə  də qə  rar qə 
bul et  di. Bu o şə  rait  də baş ver  di ki, 
er  mə  ni  pə  rəst qüv  və  lər və di  gər an 
tiazər  bay  can dairə  lə  ri elə hə  min 
gün  lər  də Azər  bay  ca  nın əley  hi  nə 
müx  tə  lif qə  rəz  li açıq  la  ma  lar  la çı  xış 
edir  di  lər, on  la  ra adek  vat ca  vab ve 
ril  mə  li idi. Bu  nu nü  ma  yən  də he  yə 
ti  mi  zin üzv  lə  ri  nin mü  sa  hi  bə  lə  rin 
dən də gör  mək olur. Azər  bay  ca  nın 
AŞ  PAda  kı nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
üzv  lə  ri bu qə  ra  rı Av  ro  pa  da Azər 
bay  can əley  hi  nə zən  cir  va  ri pro  vo 
ka  si  ya  nın da  yan  dı  rıl  ma  sı ki  mi qiy 
mət  lən  dir  di  lər (nü  ma  yən  də he  yə  ti 
mi  zin rəh  bə  ri Sə  məd Se  yi  dov: “AŞ 
PAda Azər  bay  ca  nı təc  rid et  mək və 

xü  su  si ola  raq par  la  ment seç  ki  lə  rin 
dən bir alət ki  mi is  ti  fa  də edə  rək və 
ziy  yə  ti gər  gin  ləş  dir  mək cəhd  lə  ri if 
la  sa uğ  ra  dı”). 

Ses  si  ya  nın Azər  bay  can üçün 
müs  bət ye  kun  la  rın  dan da  nı  şar  kən 
AŞ  PAnın pa  yız ses  si  ya  sı za  ma  nı 
qu  rum  da Azər  bay  can nü  ma  yən  də 

he  yə  ti  nə gös  tə  ri  lən eti  mad mə  sə  lə  si 
də diq  qət  dən kə  nar  da qal  ma  ma  lı 
dır.  Nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin rəh  bə  ri 
S.Se  yi  dov AŞ  PAnın Mo  ni  to  rinq ko 
mi  tə  si  nin sədr müavi  ni se  çil  di  
(S.Se  yi  dov: “Biz bu ses  si  ya  da han  sı
 sa ro  ta  si  ya əsa  sın  da de  yil, Mo  ni  to 
rinq ko  mi  tə  si üzv  lə  ri  nin yek  dil  lik  lə 
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AŞPA-nınpayızsessiyası:

Sent  yab  rın 28dən okt  yab  rın 
2dək AŞ  PAnın pa  yız ses  si  ya  sı ke 
çi  ril  di. Mə  lum  dur ki, ses  si  ya  dan əv 
vəl  ki həf  tə  lər  də Azər  bay  ca  na qar  şı 
ta  ma  mi  lə əsas  sız, öl  kə  mi  zi is  tə  mə 
yən qüv  və  lə  rin məq  səd  li ola  raq təş 
kil et  dik  lə  ri qa  ra  yax  ma kam  pa  ni  ya 
sı  nın şa  hi  di ol  duq. Az son  ra işi  nə 
baş  la  ya  caq AŞ  PAnın pa  yız ses  si  ya 
sın  da hə  min qüv  və  lə  rin da  ha da 
fəal  la  şa  ca  ğı göz  lə  ni  lən idi. Azər  bay
 can nü  ma  yən  də he  yə  ti bu və  ziy  yə  tə 
ha  zır idi və ses  si  ya  da  kı mü  za  ki  rə 

lər  də mü  va  fiq qay  da  da işi  ni qu  ra 
bil  di, çün  ki hə  min qa  ra  yax  ma kam 
pa  ni  ya  sı  nın sil  si  lə ola  raq AŞ  PAnın 
ses  si  ya  sın  da da da  vam et  mə  si  nə qə 
tiy  yən im  kan ver  mək ol  maz  dı.

Ses  si  ya  nın ye  kun  la  rı  nı təh  lil et 
dik  də gö  rü  rük ki, təd  bir bü  töv  lük  də 
Azər  bay  can üçün uğur  lu ol  du. Bu 

nə  ti  cə Azər  bay  can üçün əhə  miy  yət 
li olan konk  ret mə  sə  lə  lə  rə dair qə 
bul olun  muş qə  rar, nü  ma  yən  də he 
yə  ti  mi  zin üzv  lə  ri  nin təq  dim et  di  yi 
mə  ru  zə, Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na 
qar  şı hər  bi tə  ca  vü  zü nə  ti  cə  sin  də ya 
ran  mış və  ziy  yə  tə dair mə  ru  zə ha  zır
 lan  ma  sı ət  ra  fın  da ge  dən mü  za  ki  rə 

Sevda Abdullayeva
Milli Məclis Aparatı

Analitik informasiya şöbəsinin  
baş məsləhətçisi

Azərbaycan	nümayəndə	heyətinin	fəaliyyəti	barədə
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səs ver  mə  si nə  ti  cə  sin  də Azər  bay  can 
nü  ma  yən  də he  yə  ti rəh  bə  ri  nin sədr 
müavi  ni və  zi  fə  si  nə tə  yin edil  mə  si 
nin şa  hi  di ol  duq”). Di  gər azər  bay 
can  lı mil  lət və  ki  li Se  vinc Fə  tə  li  ye  va 
nın So  sial mə  sə  lə  lər, sağ  lam  lıq və 
daimi in  ki  şaf ko  mi  tə  sin  də gənc  lə  rin 
ra  di  kal  laş  ma  sı  nın qar  şı  sı  nın alın 
ma  sı möv  zu  su üz  rə mə  ru  zə  çi tə  yin 
edil  mə  si  ni də qeyd et  mək la  zım  dır.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
nin üz  vü Ra  fael Hü  sey  no  vun “Di  ni 
azad  lıq və de  mok  ra  tik cə  miy  yət  də 
bir  gə ya  şa  ma” ad  lı mə  ru  zə  si  nin 
mü  za  ki  rə  si za  ma  nı önəm  li mə  qam 
lar diq  qə  tə çat  dı  rı  lıb. Mə  ru  zə  də  de 
mok  ra  tik cə  miy  yət  lər fa  na  tizm, di 
ni ekst  re  mizm, kse  no  fo  bi  ya və fərq
 li  li  yin ara  dan gö  tü  rül  mə  si üçün 
bir  gə səy gös  tər  mə  yə ça  ğı  rı  lıb. Mü 
za  ki  rə  lər  də azər  bay  can  lı mil  lət və 
ki  li Sa  hi  bə Qa  fa  ro  va  nın fi  kir  lə  ri də 
xü  su  si vur  ğu  lan  ma  lı  dır. Bu gü  nün 
ak  tual mə  sə  lə  lə  ri  nə to  xu  nan mil  lət 
və  ki  li din ami  lin  dən se  pa  rat  çı təş  ki
 lat  la  rın is  ti  fa  də et  mə  lə  ri  ni diq  qə  tə 
çat  dı  rıb (S.Qa  fa  ro  va: “Di  nin bu qə 
dər is  tis  mar olun  du  ğu, müx  tə  lif 
təh  did  lə  rin əsas məq  sə  di ki  mi gös 
tə  ril  di  yi in  di  ki şə  rait  də din  lər və 
mə  də  niy  yət  lər ara  sın  da dialoq çox 
va  cib  dir”). Müx  tə  lif ma  raq  lı qrup 
la  rın tə  şəb  bü  sü ilə in  san hü  quq  la  rı, 
söz azad  lı  ğı ki  mi möv  zu  lar  da Azər
 bay  ca  na qar  şı irə  li sü  rü  lən əsas  sız 
it  ti  ham  la  ra ca  vab ola  raq Azər  bay 
can  da to  le  rant  lı  ğı nü  ma  yiş et  di  rən 
fakt  lar sa  da  la  nıb (S.Qa  fa  ro  va: “Bu 
gün Azər  bay  can  da is  tər xris  tian, is 
tər  sə də yə  hu  di  ic  ma  sı  nın təm  sil  çi 
lə  ri əsas çox  lu  ğu təş  kil edən mü  səl 
man  lar  la real bə  ra  bər im  kan  la  ra və 
hü  quq  la  ra ma  lik  dir  lər. Azər  bay 
can  da məs  ci  di, si  na  qo  qu və kil  sə  ni 
ya  na  şı gö  rə bi  lər  si  niz”). 

Bu mü  za  ki  rə  lər  də Er  mə  nis  tan 
nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üzv  lə  ri  
“Azər  bay  can  lı de  pu  tat bir söz de 

yir, onun öl  kə  si isə bu  nun ək  si  ni 
edir”,  de  yə  rək, mü  za  ki  rə  lə  rə ma  ne 
ol  ma  ğa ça  lı  şıb  lar. Azər  bay  ca  nın er 
mə  ni qə  bi  ris  tan  lı  ğı  nı “dar  ma  da  ğın 
et  mə  si” ilə bağ  lı ab  surd bə  ya  nat  lar 
la çı  xış edən er  mə  ni  lə  rin fi  kir  lə  ri 
qu  rum tə  rə  fin  dən na  ra  zı  lıq  la qar  şı 
lan  dı və nə  ti  cə  də Er  mə  nis  tan nü  ma
 yən  də he  yə  ti ic  la  sı tərk et  mə  li ol  du.

Mil  lət və  ki  li S.Qa  fa  ro  va  nın to 
xun  du  ğu ak  tual mə  sə  lə  lər  dən bi  ri 

də qlo  bal cə  miy  yət  də qa  dın  la  rın ro 
lu ilə bağ  lı idi. Azər  bay  can  da qa  dın
 la  rın ro  lu  nun təş  viq edil  mə  si, on  la  ra 
bə  ra  bər hü  quq  la  rın ve  ril  mə  si sa  hə 
sin  də gö  rü  lən iş  lər, qa  nun  la  rın qə 
bu  lu, qa  dın  la  ra gü  zəşt  lə  rin tət  bi  qi, 
si  ya  si və iq  ti  sa  di sa  hə  lər  də po  ten 
sial  la  rı  nı gös  tər  mək üçün ya  ra  dıl 
mış im  kan  lar  dan söz açan mil  lət 
və  ki  li Azər  bay  can tor  paq  la  rı  nın iş 
ğa  lı nə  ti  cə  sin  də azər  bay  can  lı qa  dın 
la  rın hü  quq  la  rı  nın po  zul  ma  sı mə  sə
 lə  si  ni də ön pla  na çə  kib.

Ses  si  ya  da Azər  bay  can üçün əhə 
miy  yət  li mə  sə  lə  lər  dən bi  ri də in  gil 
tə  rə  li de  pu  tat Ro  bert Vol  te  rin 

“Azər  bay  ca  nın Dağ  lıq Qa  ra  bağ və 
di  gər iş  ğal olun  muş əra  zi  lə  rin  də 
gər  gin  li  yin art  ma  sı” ad  lı he  sa  ba  tı 
idi. Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ 
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin ni  zam 
lan  ma  sı pro  se  si  nin ATƏTin Minsk 
qru  pu for  ma  tın  dan kə  na  ra çıx  ma  sı
 na hər za  man ən  gəl tö  rə  dən, AŞ  PA
da məsələ ilə bağlı alt ko  mi  tə  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı  na qar  şı çı  xan Er  mə  nis 
ta  nın səy  lə  ri  nə bax  ma  ya  raq, iş  ğal 

fak  tı  nın yer al  dı  ğı be  lə bir mə  ru  zə 
nin ha  zır  lan  ma  sı Azər  bay  can tor 
paq  la  rı  nın iş  ğa  lı ba  rə  də hə  qi  qət  lə 
rin ya  yıl  ma  sı ba  xı  mın  dan önəm  li 
dir. R.Vol  te  rin qon  dar  ma “DQR”ə 
sə  fər üçün se  pa  rat  çı qu  rum “rəh 
bər  li  yi  nə” mü  ra  ciətin  dən im  ti  na et 
mək  lə Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı  lı  ğı  na 
dair hə  qi  qət  lə  rin or  ta  ya qo  yu  la  ca  ğı 
sə  nə  din ha  zır  lan  ma  sı  na ma  ne ol 
ma  ğa ça  lı  şan Er  mə  nis  tan öz ar  zu 
su  na çat  ma  yıb. Be  lə ki, ses  si  ya  da 
mə  ru  zə  nin şi  fa  hi din  lən  mə  sin  dən 
son  ra Er  mə  nis  tan və se  pa  rat  çı qu 
ru  ma sə  fər et  mə  dən be  lə he  sa  ba  tın 
ha  zır  lan  ma  sı qə  ra  ra alı  nıb. Mə  ru  zə
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 çi isə, öz növ  bə  sin  də, man  da  tı bi  tə 
nə qə  dər, yə  ni no  yabr ayın  da ke  çi  ri
 lə  cək ko  mi  tə ic  la  sın  da he  sa  ba  tın 
ar  tıq ha  zır ola  ca  ğı  nı bə  yan edib. Bu 
he  sa  ba  tı “Azər  bay  can və onun AŞ 
PAda  kı tə  rəf  daş  la  rı  nın sse  na  ri  si” 
ad  lan  dı  ran Er  mə  nis  tan nü  ma  yən  də 
he  yə  ti mə  ru  zə  nin ha  zır  lan  ma  sı  na 
ma  ne ola  caq  la  rı  nı giz  lət  mə  yib (Er 
mə  nis  tan nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin üz 
vü N.Zoq  rab  yan: “Biz Azər  bay  can 
və onun müt  tə  fiq  lə  ri  nin sse  na  ri  si  ni 
poz  maq üçün əli  miz  dən gə  lə  ni et 
mə  li  yik”). La  kin, gö  rü  nür, ha  di  sə 
lər er  mə  ni  lə  rin öz “sse  na  ri  si  ni” ya 
rım  çıq qo  yub. 

Di  gər va  cib sə  nəd Bos  ni  ya və 
Her  se  qo  vi  na  dan olan de  pu  tat Mi  li 
sa Mar  ko  vi  çin ha  zır  la  ma  lı ol  du  ğu 
Sər  səng Su An  ba  rı ilə bağ  lı mə  ru  zə 
idi. Mə  ru  zə  çi Er  mə  nis  tan və Dağ  lıq 
Qa  ra  ba  ğa sə  fər et  mək üçün mü  ra 
ciət et  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, Er  mə 
nis  tan rəh  bər  li  yi bu mə  sə  lə  də də 
dest  ruk  tiv möv  qe  yin  dən əl çək  mə 
yib. “Azər  bay  ca  nın cəb  hə  ya  nı ra 
yon  la  rın  da mül  ki əha  li  nin qəs  dən 
su  dan məh  rum edil  mə  si  nə dair” 
he  sa  bat üz  rə AŞ  PAnın So  sial mə  sə
 lə  lər, sağ  lam  lıq və da  vam  lı in  ki  şaf 
ko  mi  tə  sin  də qə  ra  ra alı  nıb ki, er  mə 
ni  lər ya  xın müd  dət  də öz möv  qe  lə 
rin  dən əl çək  mə  sə  lər, mə  ru  zə on  lar
 sız ha  zır  la  na  caq.

Hər iki mə  ru  zə ət  ra  fın  da ya  ran 
mış və  ziy  yət AŞ  PAnın bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat ki  mi mə  su  liy  yə  ti  ni ön pla  na 
çı  xa  rır. AŞ  PA Azər  bay  ca  nın iş  ğal 
olun  muş əra  zi  lə  rin  də və  ziy  yə  ti 
araş  dır  maq üçün mə  ru  zə  çi  lər tə  yin 
edir, tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal et  miş er 
mə  ni  lər isə hə  min mə  ru  zə  çi  lə  rin 
fəaliy  yə  ti  nə im  kan ver  mir  lər və bu 
fəaliy  yə  ti elə hə  min mə  ru  zə  çi  lə  ri tə 
yin et  miş AŞ  PAnın di  var  la  rı ara  sın
 da apa  rır  lar. Tə  bii ki, be  lə şə  rait  də 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti di 
gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar ki  mi, 
Azər  bay  ca  nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü 
ta  nı  yan Av  ro  pa Şu  ra  sı qar  şı  sın  da 
tə  ləb  lə  ri  ni da  ha cid  di və prin  si  pial 
şə  kil  də qoy  ma  lı  dır.

Av  ro  pa Şu  ra  sı Na  zir  lər Ko  mi  tə  si
 nin fəaliy  yət  də olan səd  ri İqor Qr 
na  da  kın AŞNKnın fəaliy  yə  ti  nə dair 
he  sa  bat  la çı  xı  şı za  ma  nı azər  bay  can  lı 
mil  lət və  ki  li R.Hü  sey  nov Azər  bay 
can üçün da  ha va  cib bir möv  zu  ya 
to  xu  nub. Azıx ma  ğa  ra  sın  da er  mə  ni
 lə  rin qa  nun  suz ar  xeolo  ji qa  zın  tı  lar 
apar  ma  sı  nın araş  dı  rıl  ma  sı  nın önə 
mi  ni vur  ğu  la  yan de  pu  ta  ta ca  vab 
ola  raq İ.Qr  na  dak be  lə hal  la  rın yol 
ve  ril  məz ol  du  ğu  nu bil  di  rib və  Na 
zir  lər Ko  mi  tə  si  nin bu is  ti  qa  mət  də 
mü  za  ki  rə  lər apar  ma  ğa ha  zır ol  du 
ğu  nu de  yib. Qeyd et  mək la  zım  dır 
ki, bu mə  sə  lə  nin AŞ  PAda gün  də  mə 
gə  ti  ril  mə  si onun növ  bə  ti ses  si  ya  lar 
da mü  za  ki  rə  si üçün zə  min ya  ra  da 
bi  lər.

Müx  tə  lif möv  zu  lar ət  ra  fın  da  kı 
mü  za  ki  rə  lər  də Er  mə  nis  tanAzər 
bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə 
si  nin ni  zam  lan  ma  sı pro  se  si, xü  su 
sən son dövr  lər  də cəb  hə böl  gə  sin  də 
gər  gin  li  yin art  ma  sı prob  le  mi Azər 
bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti üzv  lə  ri 
tə  rə  fin  dən gün  də  mə gə  ti  ri  lib. Təəs 
süf ki, əv  vəl  lər ol  du  ğu ki  mi, bu ses 
si  ya  da da Azər  bay  ca  na qar  şı məlum 
möv  qe  yi ilə fərq  lə  nən AŞ  PA səd  ri 
Ann Bras  sör mü  na  qi  şə  dən da  ha çox 
Azər  bay  ca  nın da  xi  li mə  sə  lə  lə  ri ilə 
bağ  lı bə  ya  nat  la  ra üs  tün  lük ver  di. 

Mü  na  qi  şə ba  rə  də danışanda isə 
Azər  bay  can və Er  mə  nis  ta  nı bə  ra 
bər  hü  quq  lu tə  rəf  lər ki  mi təq  dim 
edə  rək, prob  le  min həll yo  lu  nun ta 
pıl  ma  sı üçün “hər iki tə  rə  fə təz  yi  qin 
gös  tə  ril  mə  si  nin va  cib ol  du  ğu  nu” 
bil  di  rən for  mal bə  ya  nat  la çı  xış et  di. 
Qu  ru  mun baş ka  ti  bi Tor  börn Yaq 
land isə mü  na  qi  şə  nin dinc yol  la həl
 li  nin va  cib  li  yi  ni və bu  nun  la ATƏT
in Minsk qru  pu  nun məş  ğul ol  du  ğu
 nu bil  dir  mək  lə ki  fa  yət  lən  di. Hər iki 
AŞ  PA rəs  mi  si  nin ver  dik  lə  ri açıq  la 
ma  la  rın mü  na  qi  şə  nin əda  lət  li və 
real həl  li üçün heç bir əhə  miy  yə  ti 
yox  dur, çün  ki be  lə mü  na  si  bət  də iş 
ğal  çı ilə iş  ğa  la mə  ruz qa  lan ara  sın  da 
qə  tiy  yən fərq qo  yul  mur.

Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti 
nin üzv  lə  ri isə, öz növ  bə  sin  də, Er 
mə  nis  ta  nın AŞ  PAnın 1416 say  lı qət
 na  mə  si  nə mə  həl qoy  ma  dı  ğı  nı, Er 
mə  nis  ta  nın AŞ  PAda  kı nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin qu  ru  mun bu is  ti  qa  mət  də 
ki fəaliy  yə  ti  nə hər za  man ən  gəl ya 
rat  dı  ğı  nı AŞ  PA rəh  bər  li  yi  nə bir da 
ha xa  tır  la  dıb.

AŞ  PAda, elə  cə də bü  tün uy  ğun 
di  gər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da Azər 
bay  ca  nın haq  lı möv  qe  yi  nin Av  ro  pa 
və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma 
sı və əda  lə  tin bər  pa olun  ma  sı na  mi
 nə hə  lə çox iş  lər gö  rül  mə  li  dir.
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TƏHLİL

səbəblər,	nəticələr
“İm  pe  ri  ya və ye  ni bar  bar  lar”  

fran  sız fi  lo  so  fu JanKris  tof Rü  fe  nin 
1990cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də nəşr olu
 nan və 2020ci il  də Av  ro  pa  nın cid  di 
prob  lem  lə  miq  rant  la  rın, “ye  ni bar
 bar  lar”ın axı  nı ilə üz  lə  şə  cə  yin  dən 
bəhs edən ki  ta  bı məhz be  lə ad  la  nır.

Ha  zır  da Av  ro  pa  da miq  rant  lar və 
qaç  qın  lar  la bağ  lı bü  tün dün  ya  nın 
mü  şa  hi  də et  di  yi pro  ses  lər san  ki bu 
ön  cə  gör  mə  nin ger  çək  ləş  mə  yə baş 
la  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Bu in  san  la  ra “bar 
bar” de  mək, əl  bət  tə, əda  lət  siz  lik  dir. 

On  lar bi  zim gün  lər  də Ya  xın və Or  ta 
Şərq  də bö  yük si  ya  si və hər  bi çə  kiş 
mə  lə  rin ya  rat  dı  ğı dəh  şət  li nə  ti  cə  lə 
rin məz  lum qur  ban  la  rı  dır.

Av  ro  pa  da miq  rant  lar hər za  man 
olub. Əha  li  si  nin 2/3si or  ta tə  bə  qə  yə 
aid edi  lən Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si bir çox döv  lət  lər üçün nü 
mu  nə təş  kil et  di  yi  nə gö  rə Av  ro  pa 
si  vi  li  za  si  ya  sı, onun so  sial və mə  də  ni 
qu  ru  lu  şu da  ha yax  şı ya  şam şə  raiti 
ar  zu  sun  da olan  lar  da “ideal cə  miy 
yət” ste  reoti  pi for  ma  laş  dır  mış  dır ki, 
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bu amil öz  lü  yün  də küt  lə  vi miq  ra  si 
ya üçün zə  min ya  rat  mış  dır. Bu  nun 
nə  ti  cə  si  dir ki, ha  zır  da Av  ro  pa  da 
rəs  mi ola  raq 18,4 mln. miq  rant ya 
şa  yır, am  ma qey  rile  qal miq  rant  lar 
və və  tən  daş  lıq al  mış əc  nə  bi  lər də 
nə  zə  rə alı  nar  sa, bu sa  yın 2529 mln. 
ara  sın  da ol  du  ğu qeyd edi  lir. Mü  qa 
yi  sə üçün bu rə  qəm İta  li  ya və Fran 
sa əha  li  si  nin ya  rı  sı qə  dər  dir.

Bu ilin əv  və  lin  dən Av  ro  pa  ya təx 
mi  nən 500 min in  sa  nın köç et  di  yi, 
on  la  rın bö  yük ək  sə  riy  yə  ti  nin qey  ri
le  qal gəl  di  yi bil  di  ri  lir. Miq  rant  la  rın 
əsas axı  nı Mə  ra  keşCə  bəl  lü  ta  riqİs 
pa  ni  ya marş  ru  tu ilə Şi  ma  li Af  ri  ka 
öl  kə  lə  rin  dən gə  lir və gəl  mək  də də 
da  vam edir, da  ha son  ra İs  pa  ni  ya 
üzə  rin  dən so  sial tə  mi  nat  la  rın da  ha 
yük  sək ol  du  ğu Ni  der  land və İs  veç 
baş  da ol  maq  la di  gər Av  ro  pa döv  lət
 lə  ri  nə ke  çir  lər.

Əsa  sən Li  vi  ya, Su  ri  ya və Əf  qa 
nıs  tan  dan olan qaç  qın  lar  dan iba  rət 
di  gər köç dal  ğa  sı isə Tür  ki  yə və 
kürd bir  ləş  mə  lə  ri  nin nə  za  rə  ti al  tın 
da olan əra  zi  lə  rin üzə  rin  dən Ser  bi 
ya, Ma  ca  rıs  tan, Yu  na  nıs  tan, Al  ba  ni 
ya, İta  li  ya, Avst  ri  ya istiqamətində 
hə  rə  kət edir. Av  ro  pa  ya üz tu  tan  lar 
ara  sın  da Ko  so  vo  dan, Erit  re  ya  dan, 
elə  cə də Pa  kis  tan, İraq və Ni  ge  ri  ya 
dan olan miq  rant və qaç  qın  lar da 
çox  luq təş  kil edir  lər.

Al  ma  ni  ya  nın Baş na  zi  ri An  ge  la 
Mer  ke  lə gö  rə, qaç  qın prob  le  mi 
Aİnin gə  lə  cə  yi ba  xı  mın  dan av  ro 
böh  ra  nın  dan da  ha bö  yük bir təh  did 
ya  ra  dıb. İlin so  nu  na qə  dər bü  töv 
lük  də Av  ro  pa  da miq  rant  la  rın 800 
min  dən çox ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Ay  lar 
üz  rə ən re  kord gös  tə  ri  ci iyul ayın  da 
qey  də alı  nıb  107 min. 2014cü il  də 
Av  ro  pa  ya sı  ğı  nan qaç  qın  la  rın sa  yı 
219 min nə  fər ol  muş  du. On  la  rın 
69%i dö  yüş böl  gə  lə  ri olan öl  kə  lər 
dən gə  lib, bu sə  bəb  dən sı  ğı  na  ca  ğa 
eh  ti  ya  cı olan qaç  qın  la  rın bö  yük bir 
his  sə  si  nin ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı sa  də  cə 
qey  rimüm  kün  dür, çün  ki və  tən  lə  ri 
nin ta  le  yi  nin ne  cə ola  ca  ğı mə  lum 
de  yil.

Ya  ran  mış və  ziy  yə  ti və onun gə  lə
 cək  də do  ğu  ra bi  lə  cə  yi nə  ti  cə  lə  ri 
şərh edən təh  lil  çi  lər mü  şa  hi  də edi 
lən qaç  qın axı  nı  nı şərt  lən  di  rən sə 
bəb  lə  rə ca  vab tap  ma  ğa ça  lı  şır, bö 
yük ək  sə  riy  yət bu  nun ilk növ  bə  də 
ABŞ və onun av  ro  pa  lı müt  tə  fiq  lə  ri 
nin Ya  xın Şər  qə hər  bi mü  da  xi  lə  lə  ri 
üzün  dən baş ver  di  yi qə  naəti  nə gə 
lir  lər. La  kin bə  zi mü  şa  hi  də  çi  lər Su 
ri  ya və Li  vi  ya  da  kı mü  na  qi  şə  lə  rin 
bir ne  çə il  dir da  vam et  mə  si  nə və bu 
za  ma  na qə  dər be  lə qaç  qın axı  nının 
ya  şan  ma  dı  ğı  na diq  qə  ti çə  kir  lər. Av 
ro  pa  ya qaç  qın kö  çü  nün təş  ki  lin  dən 
il  də 15 mlrd. dol  lar qa  za  nan miq  ra 

si  ya ma  fi  ya  sı  nın bu  nun öh  də  sin  dən 
gə  lə bi  lə  cə  yi  ni is  tis  na edən ana  li  tik 
lər Tür  ki  yə, İor  da  ni  ya və Li  vi  ya  da  kı 
dü  şər  gə  lə  rin qa  pı  la  rı  nın ey  ni vaxt 
da açıl  ma  sı  nın giz  li mə  qam  lar  dan 
xə  bər ver  di  yi  ni id  dia edir  lər.

Bə  zi Qərb təh  lil  çi  lə  ri  nə gö  rə, qaç
 qın böh  ra  nı  nın ar  xa  sın  da İŞİD xü 
su  si xid  mət or  qan  la  rı  nı ələ alan 
Kreml ha  ki  miy  yə  ti du  rur. On  lar 
Ru  si  ya  nın Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın zəif  lə 
mə  sin  də ha  mı  dan çox ma  raq  lı ol 
du  ğu  nu əsas gə  ti  rə  rək bu cür miq 
ra  si  ya axı  nı  nı yal  nız Ru  si  ya ki  mi 
bö  yük im  kan  la  ra sa  hib döv  lə  tin təş
 kil edə bi  lə  cə  yi  ni vur  ğu  la  yır, in  san 
la  rın qa  nun  suz ke  çi  di ilə məş  ğul 
olan  la  rın ək  sə  riy  yə  ti  nin rus ma  fi  ya
 sı  na bağ  lı  lı  ğı  nı qeyd edir  lər. Bu id 
diala  ra ca  vab ve  rən rus eks  pert  lər 
Ru  si  ya  nın Əsəd ha  ki  miy  yə  ti  ni dəs 
tək  lə  mə  yə  cə  yi hal  da da Av  ro  pa  nın 
qaç  qın böh  ra  nı ilə üz  lə  şə  cə  yi  nin 
göz  lə  ni  lən ol  du  ğu  nu bil  di  rir  lər, əla
 və ola  raq da qeyd edirlər ki, Mosk 
va və An  ka  ra  nı ya  ran  mış və  ziy  yə  tə 
gö  rə ca  vab  deh gös  tə  rən  lə  rin niyyəti 
diq  qə  ti öz giz  li məq  səd  lə  rin  dən ya 
yın  dır  maq  dır.

Di  gər  lə  ri he  sab edir  lər ki, ABŞın 
təh  ri  ki ilə “Ərəb ba  ha  rı” və Ya  xın 
Şərq  də  ki pro  ses  lə  rə qo  şu  lan Qər  bi 
av  ro  pa  lı  lar öz ad  dım  la  rı ilə “arı pə 
tə  yi  ni” uçur  du  lar və bu da ye  kun  da 
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səbəblər,	nəticələr
“İm  pe  ri  ya və ye  ni bar  bar  lar”  

fran  sız fi  lo  so  fu JanKris  tof Rü  fe  nin 
1990cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də nəşr olu
 nan və 2020ci il  də Av  ro  pa  nın cid  di 
prob  lem  lə  miq  rant  la  rın, “ye  ni bar
 bar  lar”ın axı  nı ilə üz  lə  şə  cə  yin  dən 
bəhs edən ki  ta  bı məhz be  lə ad  la  nır.

Ha  zır  da Av  ro  pa  da miq  rant  lar və 
qaç  qın  lar  la bağ  lı bü  tün dün  ya  nın 
mü  şa  hi  də et  di  yi pro  ses  lər san  ki bu 
ön  cə  gör  mə  nin ger  çək  ləş  mə  yə baş 
la  dı  ğı  nı gös  tə  rir. Bu in  san  la  ra “bar 
bar” de  mək, əl  bət  tə, əda  lət  siz  lik  dir. 

On  lar bi  zim gün  lər  də Ya  xın və Or  ta 
Şərq  də bö  yük si  ya  si və hər  bi çə  kiş 
mə  lə  rin ya  rat  dı  ğı dəh  şət  li nə  ti  cə  lə 
rin məz  lum qur  ban  la  rı  dır.

Av  ro  pa  da miq  rant  lar hər za  man 
olub. Əha  li  si  nin 2/3si or  ta tə  bə  qə  yə 
aid edi  lən Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın in  ki  şaf 
sə  viy  yə  si bir çox döv  lət  lər üçün nü 
mu  nə təş  kil et  di  yi  nə gö  rə Av  ro  pa 
si  vi  li  za  si  ya  sı, onun so  sial və mə  də  ni 
qu  ru  lu  şu da  ha yax  şı ya  şam şə  raiti 
ar  zu  sun  da olan  lar  da “ideal cə  miy 
yət” ste  reoti  pi for  ma  laş  dır  mış  dır ki, 
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bu amil öz  lü  yün  də küt  lə  vi miq  ra  si 
ya üçün zə  min ya  rat  mış  dır. Bu  nun 
nə  ti  cə  si  dir ki, ha  zır  da Av  ro  pa  da 
rəs  mi ola  raq 18,4 mln. miq  rant ya 
şa  yır, am  ma qey  rile  qal miq  rant  lar 
və və  tən  daş  lıq al  mış əc  nə  bi  lər də 
nə  zə  rə alı  nar  sa, bu sa  yın 2529 mln. 
ara  sın  da ol  du  ğu qeyd edi  lir. Mü  qa 
yi  sə üçün bu rə  qəm İta  li  ya və Fran 
sa əha  li  si  nin ya  rı  sı qə  dər  dir.

Bu ilin əv  və  lin  dən Av  ro  pa  ya təx 
mi  nən 500 min in  sa  nın köç et  di  yi, 
on  la  rın bö  yük ək  sə  riy  yə  ti  nin qey  ri
le  qal gəl  di  yi bil  di  ri  lir. Miq  rant  la  rın 
əsas axı  nı Mə  ra  keşCə  bəl  lü  ta  riqİs 
pa  ni  ya marş  ru  tu ilə Şi  ma  li Af  ri  ka 
öl  kə  lə  rin  dən gə  lir və gəl  mək  də də 
da  vam edir, da  ha son  ra İs  pa  ni  ya 
üzə  rin  dən so  sial tə  mi  nat  la  rın da  ha 
yük  sək ol  du  ğu Ni  der  land və İs  veç 
baş  da ol  maq  la di  gər Av  ro  pa döv  lət
 lə  ri  nə ke  çir  lər.

Əsa  sən Li  vi  ya, Su  ri  ya və Əf  qa 
nıs  tan  dan olan qaç  qın  lar  dan iba  rət 
di  gər köç dal  ğa  sı isə Tür  ki  yə və 
kürd bir  ləş  mə  lə  ri  nin nə  za  rə  ti al  tın 
da olan əra  zi  lə  rin üzə  rin  dən Ser  bi 
ya, Ma  ca  rıs  tan, Yu  na  nıs  tan, Al  ba  ni 
ya, İta  li  ya, Avst  ri  ya istiqamətində 
hə  rə  kət edir. Av  ro  pa  ya üz tu  tan  lar 
ara  sın  da Ko  so  vo  dan, Erit  re  ya  dan, 
elə  cə də Pa  kis  tan, İraq və Ni  ge  ri  ya 
dan olan miq  rant və qaç  qın  lar da 
çox  luq təş  kil edir  lər.

Al  ma  ni  ya  nın Baş na  zi  ri An  ge  la 
Mer  ke  lə gö  rə, qaç  qın prob  le  mi 
Aİnin gə  lə  cə  yi ba  xı  mın  dan av  ro 
böh  ra  nın  dan da  ha bö  yük bir təh  did 
ya  ra  dıb. İlin so  nu  na qə  dər bü  töv 
lük  də Av  ro  pa  da miq  rant  la  rın 800 
min  dən çox ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Ay  lar 
üz  rə ən re  kord gös  tə  ri  ci iyul ayın  da 
qey  də alı  nıb  107 min. 2014cü il  də 
Av  ro  pa  ya sı  ğı  nan qaç  qın  la  rın sa  yı 
219 min nə  fər ol  muş  du. On  la  rın 
69%i dö  yüş böl  gə  lə  ri olan öl  kə  lər 
dən gə  lib, bu sə  bəb  dən sı  ğı  na  ca  ğa 
eh  ti  ya  cı olan qaç  qın  la  rın bö  yük bir 
his  sə  si  nin ge  ri qay  ta  rıl  ma  sı sa  də  cə 
qey  rimüm  kün  dür, çün  ki və  tən  lə  ri 
nin ta  le  yi  nin ne  cə ola  ca  ğı mə  lum 
de  yil.

Ya  ran  mış və  ziy  yə  ti və onun gə  lə
 cək  də do  ğu  ra bi  lə  cə  yi nə  ti  cə  lə  ri 
şərh edən təh  lil  çi  lər mü  şa  hi  də edi 
lən qaç  qın axı  nı  nı şərt  lən  di  rən sə 
bəb  lə  rə ca  vab tap  ma  ğa ça  lı  şır, bö 
yük ək  sə  riy  yət bu  nun ilk növ  bə  də 
ABŞ və onun av  ro  pa  lı müt  tə  fiq  lə  ri 
nin Ya  xın Şər  qə hər  bi mü  da  xi  lə  lə  ri 
üzün  dən baş ver  di  yi qə  naəti  nə gə 
lir  lər. La  kin bə  zi mü  şa  hi  də  çi  lər Su 
ri  ya və Li  vi  ya  da  kı mü  na  qi  şə  lə  rin 
bir ne  çə il  dir da  vam et  mə  si  nə və bu 
za  ma  na qə  dər be  lə qaç  qın axı  nının 
ya  şan  ma  dı  ğı  na diq  qə  ti çə  kir  lər. Av 
ro  pa  ya qaç  qın kö  çü  nün təş  ki  lin  dən 
il  də 15 mlrd. dol  lar qa  za  nan miq  ra 

si  ya ma  fi  ya  sı  nın bu  nun öh  də  sin  dən 
gə  lə bi  lə  cə  yi  ni is  tis  na edən ana  li  tik 
lər Tür  ki  yə, İor  da  ni  ya və Li  vi  ya  da  kı 
dü  şər  gə  lə  rin qa  pı  la  rı  nın ey  ni vaxt 
da açıl  ma  sı  nın giz  li mə  qam  lar  dan 
xə  bər ver  di  yi  ni id  dia edir  lər.

Bə  zi Qərb təh  lil  çi  lə  ri  nə gö  rə, qaç
 qın böh  ra  nı  nın ar  xa  sın  da İŞİD xü 
su  si xid  mət or  qan  la  rı  nı ələ alan 
Kreml ha  ki  miy  yə  ti du  rur. On  lar 
Ru  si  ya  nın Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın zəif  lə 
mə  sin  də ha  mı  dan çox ma  raq  lı ol 
du  ğu  nu əsas gə  ti  rə  rək bu cür miq 
ra  si  ya axı  nı  nı yal  nız Ru  si  ya ki  mi 
bö  yük im  kan  la  ra sa  hib döv  lə  tin təş
 kil edə bi  lə  cə  yi  ni vur  ğu  la  yır, in  san 
la  rın qa  nun  suz ke  çi  di ilə məş  ğul 
olan  la  rın ək  sə  riy  yə  ti  nin rus ma  fi  ya
 sı  na bağ  lı  lı  ğı  nı qeyd edir  lər. Bu id 
diala  ra ca  vab ve  rən rus eks  pert  lər 
Ru  si  ya  nın Əsəd ha  ki  miy  yə  ti  ni dəs 
tək  lə  mə  yə  cə  yi hal  da da Av  ro  pa  nın 
qaç  qın böh  ra  nı ilə üz  lə  şə  cə  yi  nin 
göz  lə  ni  lən ol  du  ğu  nu bil  di  rir  lər, əla
 və ola  raq da qeyd edirlər ki, Mosk 
va və An  ka  ra  nı ya  ran  mış və  ziy  yə  tə 
gö  rə ca  vab  deh gös  tə  rən  lə  rin niyyəti 
diq  qə  ti öz giz  li məq  səd  lə  rin  dən ya 
yın  dır  maq  dır.

Di  gər  lə  ri he  sab edir  lər ki, ABŞın 
təh  ri  ki ilə “Ərəb ba  ha  rı” və Ya  xın 
Şərq  də  ki pro  ses  lə  rə qo  şu  lan Qər  bi 
av  ro  pa  lı  lar öz ad  dım  la  rı ilə “arı pə 
tə  yi  ni” uçur  du  lar və bu da ye  kun  da 
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ra  zı  lı  ğa sə  bəb olub. Ma  ca  rıs  tan, 
Slo  va  ki  ya ki  mi (o cüm  lə  dən Bal  tik
 ya  nı) öl  kə  lər  də əha  li  nin 70%i qaç 
qın  la  rın gə  li  şi  nin əley  hi  nə  dir. Bir 
miq  ran  tın il  lik xərc  lə  ri  nin 1213 
min av  ro təş  kil et  mə  si iq  ti  sa  di böh
 ra  nın nə  ti  cə  lə  ri  ni üzər  lə  rin  də hiss 
et  mə  yə baş  la  yan av  ro  pa  lı  la  rın ürə
 yin  cə de  yil.

Miq  ra  si  ya böh  ra  nı  nın do  ğur  du 
ğu prob  lem  lər  dən bi  ri də Av  ro  pa 
nın bir çox döv  lət  lə  rin  də əha  li ara 
sın  da ra  di  kal me  yil  lə  rin yük  səl  mə 
si, if  rat sağ və mil  lət  çi par  ti  ya  la  ra 
rəğ  bə  tin art  ma  sı  dır. Sent  yab  rın so 
nun  da Yu  xa  rı Avst  ri  ya tor  pa  ğın  da 
ke  çi  ri  lən seç  ki  lə  rin nə  ti  cə  si  nə gö  rə, 
mil  lət  çi Avst  ri  ya Azad  lıq Par  ti  ya  sı 
seç  ki  lər  də ikin  ci ye  ri qa  zan  mış, ötən 
seç  ki  lər  lə mü  qa  yi  sə  də səs  lə  ri  nin sa 
yı  nı iki də  fə ar  tır  mış  dır.

Ame  ri  ka  lı sa  biq kəş  fiy  yat  çı Çal 
mers Con  son 11 sent  yabr ha  di  sə  lə 
rin  dən son  ra bö  yük səsküy ya  rat 
mış “Əks ca  vab” ki  ta  bın  da qeyd 
edir ki, XXI əsr  də ABŞ Asi  ya və Af 
ri  ka  nı tərk et  mə  li ola  caq, Ya  xın Şər 
qin Çin və Ru  si  ya  nın tim  sa  lın  da rə 
qib  lə  ri  nin nə  za  rə  ti al  tı  na keç  mə  mə  si 

üçün Va  şinq  ton böl  gə  də si  ya  si qar 
şı  dur  ma ya  ra  da  caq, iri döv  lət tə  si 
sat  la  rı  nı xır  da par  ça  la  ra bö  lə  rək və 
ziy  yə  ti gər  gin  ləş  di  rə  cək, Şi  ma  li Af 
ri  ka  dan Qır  ğı  zıs  ta  na ki  mi “ida 
rəolu  nan xaos” nə  ti  cə  sin  də böl  gə  ni 
müm  kün qə  dər nə  za  rə  ti al  tın  da 
sax  la  ma  ğa ça  lı  şa  caq  dır.

Baş ve  rən pro  ses  lər Av  ro  pa  nın 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm, ey  ni za  man  da, 
miq  ra  si  ya si  ya  sə  ti  nin if  las et  di  yi  ni, 

Av  ro  pa  nın özü  nün ya  rat  dı  ğı və  ziy 
yə  tin əsi  ri  nə çev  ril  di  yi  ni gös  tər  di. 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın Li  vi  ya və di  gər 
Ya  xın Şərq döv  lət  lə  ri  nə mü  na  si  bət 
də iz  lə  di  yi si  ya  sət döv  lət  lə  rin da  xi  li 
iş  lə  ri  nə ak  tiv mü  da  xi  lə  nin xaosa 
mə  ruz qo  yul  muş, və  tən  daş mü  ha  ri
 bə  si  nə müb  tə  la edil  miş döv  lət  lər 
dən miq  rant axı  nı  nın ix  rac edil  mə  si 
ki  mi əks reak  si  ya  lar  da tə  za  hür edə 
bi  lə  cə  yi  ni gös  tər  di.

TƏHLİL

sa  hib  siz qal  mış “arı  lar”ın on  la  ra üz 
tut  ma  sı ilə nə  ti  cə  lən  di. Tə  sa  dü  fi de 
yil ki, bə  zi mü  şa  hi  də  çi  lər Ya  xın 
Şərq  də  ki “ida  rəolu  nan xaos”un 
məq  səd  lə  rin  dən bi  ri  nin Qər  bi Av  ro
 pa  nın zəif  lə  dil  mə  si üçün ora  ya qaç 
qın axı  nı  nı təş  kil et  mək ol  du  ğu  nu 
bil  di  rir  lər. ABŞ və Qər  bi Av  ro  pa si 
ya  si müt  tə  fiq ol  sa  lar da, iq  ti  sa  di ba 
xım  dan on  lar rə  qa  bət apa  rır  lar və 
bu kon  tekst  də rə  qi  bin is  tə  ni  lən qey
 rista  bil və  ziy  yə  ti ABŞın ma  raq  la  rı
 na uy  ğun  dur.

Bü  tün bu pro  ses  lər  də bü  töv  lük 
də Qər  bi gü  nah  lan  dı  ran ana  li  tik  lər 
he  sab edir  lər ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
zəif  lə  mə  si, onun si  ya  si oyun  çu ki  mi 
sar  sı  dıl  ma  sı Va  şinq  ton və onun 
trans  mil  li kor  po  ra  si  ya  la  rı  nın ma 
raq  la  rı  na ca  vab ve  rir, nə  ti  cə eti  ba  ri 
lə bu si  ya  sət zəif  lə  miş müt  tə  fi  qə 
nə  za  rət im  kan  la  rı  nı ar  tı  rır. Tə  bii ki, 
miq  rant  lar  la bağ  lı və  ziy  yət  bu məz
 mun  da təz  yiq me  xa  niz  mi ki  mi is  ti 
fa  də olu  nur.

Son il  lər ər  zin  də ABŞın Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı üzə  rin  də tə  sir im  kan  la  rı  nın 
bu qə  dər güc  lən  mə  si  nə gö  rə sə  bəb 
kar ki  mi eks  pert  lər tə  rə  fin  dən da  ha 
çox Al  ma  ni  ya  nın adı çə  ki  lir, An  ge  la 
Mer  kel Va  şinq  to  nun ira  də  sin  dən 
kə  nar ad  dım ata bil  mə  mək  də it  ti 
ham olu  nur. Qaç  qın böh  ra  nı  na mü 
na  si  bət  də Al  ma  ni  ya  nın sər  gi  lə  di  yi 
to  le  rant  lı  ğa sə  bəb ki  mi av  ro  pa  lı təh
 lil  çi  lər onun “fa  şist mi  ra  sı”ndan 
reabi  li  ta  si  ya olun  maq is  tə  yi  ni gös  tə
 rir, di  gər  lə  ri bu  nu ya  ran  mış ağır 
de  moq  ra  fik və  ziy  yə  tin həl  li məq  sə 
di ki  mi şərh edir, bir baş  qa  la  rı isə 
ucuz iş  çi qüv  və  si  ni tə  min et  mə  yə 
he  sab  lan  mış ad  dım ad  lan  dı  rır, hət 
ta Ru  si  ya ilə müm  kün mü  ha  ri  bə  yə 
eh  ti  yat qüv  və ha  zır  lı  ğı ki  mi ab  surd 
eh  ti  mal da səs  lən  di  rir  lər.

Av  ro  pa  ya kö  çün ki  fa  yət qə  dər 
məs  rəf  li ol  du  ğu  nu qeyd edən təh  lil
 çi  lər han  sı  sa ma  raq  lı dairə  nin “qo  ca 
qi  tə”ni cən  gi  nə alan qaç  qın böh  ra 
nı  nı məq  səd  li şə  kil  də ma  liy  yə  ləş 

dir  di  yi  ni, bu is  ti  qa  mət  də miq  ra  si  ya 
axı  nı  nın Rot  şild  lə  rin “hü  quqmü 
da  fiə” təş  ki  lat  la  rı  nın pu  lu ilə təş  kil 
olun  du  ğu  nu id  dia edir  lər; bir nə  fə 
rin ke  çi  di üçün xər  cin 711 min av  ro 
ara  sın  da ol  du  ğu bil  di  ri  lir.

Miq  rant böh  ra  nı Brüs  sel ilə Av 
ro  pa pay  taxt  la  rı ara  sın  da  kı uçu  ru 
mu də  rin  ləş  di  rib. Av  ro  pa  nın əsas 
sü  tun  la  rı olan Fran  sa, Bri  ta  ni  ya və 
Al  ma  ni  ya bu mə  sə  lə  də ümu  mi rə 
yə gə  lə bil  mir  lər. Al  ma  ni  ya və 
Avst  ri  ya  nın miq  ra  si  ya  nın si  ya  si və 
so  sial nə  ti  cə  lə  ri  nin ma  liy  yə  ləş  mə 
si  ni Mər  kə  zi və Şər  qi Av  ro  pa öl  kə 
lə  ri  nin üzə  ri  nə qoy  maq niy  yə  ti 
gər  gin  li  yi ar  tı  rıb. Av  ro  pa döv  lət  lə 
ri  nin da  xi  lin  də də mə  sə  lə  yə mü  na
 si  bət  də iki  ti  rə  lik ya  ra  nıb; bə  zi  lə  ri 
qaç  qın  la  ra dəs  tək dur  ma  ğın va  cib 
li  yi  ni bə  yan edir, bö  yük ək  sə  riy  yət 
isə yad adətənə  nə  yə sa  hib in  san 
la  rın məs  kən sal  ma  sı  na qar  şı çı  xır. 
Brüs  sel  də tət  biq olu  nan kvo  ta sis 
te  mi Şər  qi Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də na 
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ra  zı  lı  ğa sə  bəb olub. Ma  ca  rıs  tan, 
Slo  va  ki  ya ki  mi (o cüm  lə  dən Bal  tik
 ya  nı) öl  kə  lər  də əha  li  nin 70%i qaç 
qın  la  rın gə  li  şi  nin əley  hi  nə  dir. Bir 
miq  ran  tın il  lik xərc  lə  ri  nin 1213 
min av  ro təş  kil et  mə  si iq  ti  sa  di böh
 ra  nın nə  ti  cə  lə  ri  ni üzər  lə  rin  də hiss 
et  mə  yə baş  la  yan av  ro  pa  lı  la  rın ürə
 yin  cə de  yil.

Miq  ra  si  ya böh  ra  nı  nın do  ğur  du 
ğu prob  lem  lər  dən bi  ri də Av  ro  pa 
nın bir çox döv  lət  lə  rin  də əha  li ara 
sın  da ra  di  kal me  yil  lə  rin yük  səl  mə 
si, if  rat sağ və mil  lət  çi par  ti  ya  la  ra 
rəğ  bə  tin art  ma  sı  dır. Sent  yab  rın so 
nun  da Yu  xa  rı Avst  ri  ya tor  pa  ğın  da 
ke  çi  ri  lən seç  ki  lə  rin nə  ti  cə  si  nə gö  rə, 
mil  lət  çi Avst  ri  ya Azad  lıq Par  ti  ya  sı 
seç  ki  lər  də ikin  ci ye  ri qa  zan  mış, ötən 
seç  ki  lər  lə mü  qa  yi  sə  də səs  lə  ri  nin sa 
yı  nı iki də  fə ar  tır  mış  dır.

Ame  ri  ka  lı sa  biq kəş  fiy  yat  çı Çal 
mers Con  son 11 sent  yabr ha  di  sə  lə 
rin  dən son  ra bö  yük səsküy ya  rat 
mış “Əks ca  vab” ki  ta  bın  da qeyd 
edir ki, XXI əsr  də ABŞ Asi  ya və Af 
ri  ka  nı tərk et  mə  li ola  caq, Ya  xın Şər 
qin Çin və Ru  si  ya  nın tim  sa  lın  da rə 
qib  lə  ri  nin nə  za  rə  ti al  tı  na keç  mə  mə  si 

üçün Va  şinq  ton böl  gə  də si  ya  si qar 
şı  dur  ma ya  ra  da  caq, iri döv  lət tə  si 
sat  la  rı  nı xır  da par  ça  la  ra bö  lə  rək və 
ziy  yə  ti gər  gin  ləş  di  rə  cək, Şi  ma  li Af 
ri  ka  dan Qır  ğı  zıs  ta  na ki  mi “ida 
rəolu  nan xaos” nə  ti  cə  sin  də böl  gə  ni 
müm  kün qə  dər nə  za  rə  ti al  tın  da 
sax  la  ma  ğa ça  lı  şa  caq  dır.

Baş ve  rən pro  ses  lər Av  ro  pa  nın 
mul  ti  kul  tu  ra  lizm, ey  ni za  man  da, 
miq  ra  si  ya si  ya  sə  ti  nin if  las et  di  yi  ni, 

Av  ro  pa  nın özü  nün ya  rat  dı  ğı və  ziy 
yə  tin əsi  ri  nə çev  ril  di  yi  ni gös  tər  di. 
Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın Li  vi  ya və di  gər 
Ya  xın Şərq döv  lət  lə  ri  nə mü  na  si  bət 
də iz  lə  di  yi si  ya  sət döv  lət  lə  rin da  xi  li 
iş  lə  ri  nə ak  tiv mü  da  xi  lə  nin xaosa 
mə  ruz qo  yul  muş, və  tən  daş mü  ha  ri
 bə  si  nə müb  tə  la edil  miş döv  lət  lər 
dən miq  rant axı  nı  nın ix  rac edil  mə  si 
ki  mi əks reak  si  ya  lar  da tə  za  hür edə 
bi  lə  cə  yi  ni gös  tər  di.

TƏHLİL

sa  hib  siz qal  mış “arı  lar”ın on  la  ra üz 
tut  ma  sı ilə nə  ti  cə  lən  di. Tə  sa  dü  fi de 
yil ki, bə  zi mü  şa  hi  də  çi  lər Ya  xın 
Şərq  də  ki “ida  rəolu  nan xaos”un 
məq  səd  lə  rin  dən bi  ri  nin Qər  bi Av  ro
 pa  nın zəif  lə  dil  mə  si üçün ora  ya qaç 
qın axı  nı  nı təş  kil et  mək ol  du  ğu  nu 
bil  di  rir  lər. ABŞ və Qər  bi Av  ro  pa si 
ya  si müt  tə  fiq ol  sa  lar da, iq  ti  sa  di ba 
xım  dan on  lar rə  qa  bət apa  rır  lar və 
bu kon  tekst  də rə  qi  bin is  tə  ni  lən qey
 rista  bil və  ziy  yə  ti ABŞın ma  raq  la  rı
 na uy  ğun  dur.

Bü  tün bu pro  ses  lər  də bü  töv  lük 
də Qər  bi gü  nah  lan  dı  ran ana  li  tik  lər 
he  sab edir  lər ki, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı  nın 
zəif  lə  mə  si, onun si  ya  si oyun  çu ki  mi 
sar  sı  dıl  ma  sı Va  şinq  ton və onun 
trans  mil  li kor  po  ra  si  ya  la  rı  nın ma 
raq  la  rı  na ca  vab ve  rir, nə  ti  cə eti  ba  ri 
lə bu si  ya  sət zəif  lə  miş müt  tə  fi  qə 
nə  za  rət im  kan  la  rı  nı ar  tı  rır. Tə  bii ki, 
miq  rant  lar  la bağ  lı və  ziy  yət  bu məz
 mun  da təz  yiq me  xa  niz  mi ki  mi is  ti 
fa  də olu  nur.

Son il  lər ər  zin  də ABŞın Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı üzə  rin  də tə  sir im  kan  la  rı  nın 
bu qə  dər güc  lən  mə  si  nə gö  rə sə  bəb 
kar ki  mi eks  pert  lər tə  rə  fin  dən da  ha 
çox Al  ma  ni  ya  nın adı çə  ki  lir, An  ge  la 
Mer  kel Va  şinq  to  nun ira  də  sin  dən 
kə  nar ad  dım ata bil  mə  mək  də it  ti 
ham olu  nur. Qaç  qın böh  ra  nı  na mü 
na  si  bət  də Al  ma  ni  ya  nın sər  gi  lə  di  yi 
to  le  rant  lı  ğa sə  bəb ki  mi av  ro  pa  lı təh
 lil  çi  lər onun “fa  şist mi  ra  sı”ndan 
reabi  li  ta  si  ya olun  maq is  tə  yi  ni gös  tə
 rir, di  gər  lə  ri bu  nu ya  ran  mış ağır 
de  moq  ra  fik və  ziy  yə  tin həl  li məq  sə 
di ki  mi şərh edir, bir baş  qa  la  rı isə 
ucuz iş  çi qüv  və  si  ni tə  min et  mə  yə 
he  sab  lan  mış ad  dım ad  lan  dı  rır, hət 
ta Ru  si  ya ilə müm  kün mü  ha  ri  bə  yə 
eh  ti  yat qüv  və ha  zır  lı  ğı ki  mi ab  surd 
eh  ti  mal da səs  lən  di  rir  lər.

Av  ro  pa  ya kö  çün ki  fa  yət qə  dər 
məs  rəf  li ol  du  ğu  nu qeyd edən təh  lil
 çi  lər han  sı  sa ma  raq  lı dairə  nin “qo  ca 
qi  tə”ni cən  gi  nə alan qaç  qın böh  ra 
nı  nı məq  səd  li şə  kil  də ma  liy  yə  ləş 

dir  di  yi  ni, bu is  ti  qa  mət  də miq  ra  si  ya 
axı  nı  nın Rot  şild  lə  rin “hü  quqmü 
da  fiə” təş  ki  lat  la  rı  nın pu  lu ilə təş  kil 
olun  du  ğu  nu id  dia edir  lər; bir nə  fə 
rin ke  çi  di üçün xər  cin 711 min av  ro 
ara  sın  da ol  du  ğu bil  di  ri  lir.

Miq  rant böh  ra  nı Brüs  sel ilə Av 
ro  pa pay  taxt  la  rı ara  sın  da  kı uçu  ru 
mu də  rin  ləş  di  rib. Av  ro  pa  nın əsas 
sü  tun  la  rı olan Fran  sa, Bri  ta  ni  ya və 
Al  ma  ni  ya bu mə  sə  lə  də ümu  mi rə 
yə gə  lə bil  mir  lər. Al  ma  ni  ya və 
Avst  ri  ya  nın miq  ra  si  ya  nın si  ya  si və 
so  sial nə  ti  cə  lə  ri  nin ma  liy  yə  ləş  mə 
si  ni Mər  kə  zi və Şər  qi Av  ro  pa öl  kə 
lə  ri  nin üzə  ri  nə qoy  maq niy  yə  ti 
gər  gin  li  yi ar  tı  rıb. Av  ro  pa döv  lət  lə 
ri  nin da  xi  lin  də də mə  sə  lə  yə mü  na
 si  bət  də iki  ti  rə  lik ya  ra  nıb; bə  zi  lə  ri 
qaç  qın  la  ra dəs  tək dur  ma  ğın va  cib 
li  yi  ni bə  yan edir, bö  yük ək  sə  riy  yət 
isə yad adətənə  nə  yə sa  hib in  san 
la  rın məs  kən sal  ma  sı  na qar  şı çı  xır. 
Brüs  sel  də tət  biq olu  nan kvo  ta sis 
te  mi Şər  qi Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də na 
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türkiyəparlamentseçkilərinəhazırlaşır

TBMMə no  yab  rın 1nə tə  yin olun 
muş seç  ki  lər çox mü  rək  kəb xa  ri  ci və 
da  xi  li si  ya  si prob  lem  lə  rin ya  rat  dı  ğı ağır 
si  ya  si şə  rait  də ke  çi  rə  lə  cə  yi  nə gö  rə Tür 
ki  yə ha  ki  miy  yə  ti  ni çə  tin sı  naq  lar göz  lə
 yir. Çö  zül  mə  si hə  lə üfüq  də be  lə gö  rün
 mə  yən Su  ri  ya böh  ra  nı  nın ya  rat  dı  ğı 2 
mil  yon  dan çox qaç  qın prob  le  mi və se 
pa  rat  çı PKKnın əv  vəl  lər ol  ma  dı  ğı qə 
dər fəal  laş  ma  sı, in  ten  siv  lə  şən ter  ror 
akt  la  rı, öl  kə  nin da  xi  li sa  bit  li  yi və təh  lü
 kə  siz  li  yi üçün cid  di təh  did  lər şə  raitin 
də er  kən par  la  ment seç  ki  lə  ri  nin ke  çi  ril
 mə  si asan mə  sə  lə de  yil.

Bu  nun  la be  lə ha  kim AKP er  kən seç
 ki  lə  rə çox cid  di ha  zır  la  şır. Tür  ki  yə  də  ki 
bə  zi təh  lil  çi  lə  rin qə  naəti  nə gö  rə, AKP 
bu seç  ki  də 7 iyun seç  ki  lə  rin  də bu  rax  dı
 ğı səhv  lə  ri tək  rar  la  maq is  tə  mir. St  ra  te  ji 
məq  səd seç  ki  lər  də tək  par  ti  ya  lı hö  ku 
mət qur  ma  ğa im  kan ve  rən səs çox  lu  ğu 
qa  zan  maq  dır. Bu ba  rə  də Pre  zi  dent Rə 

cəb Tay  yib Ər  do  ğan çı  xış  la  rın  da bir 
ne  çə də  fə qeyd edib. Nə  ti  cə  lər no  yab 
rın 1də mə  lum ola  caq; bu ba  rə  də da 
nış  maq tez  dir. Hə  lə  lik isə Tür  ki  yə  də  ki 
seç  ki mü  hi  ti  nin və kam  pa  ni  ya  sı  nın bə 
zi mə  qam  la  rı  na nə  zər sa  laq.

Tür  ki  yə  də bə  zi təh  lil  çi  lər he  sab edir
 lər ki, hö  ku  mə  tin öl  kə  də ter  ro  ra son 
qoy  maq üçün uzun müd  dət  dir yü  rüt 
dü  yü “çö  züm pla  nı”na bir  dənbi  rə son 
ve  rib PKKya qar  şı hər  bi əmə  liy  yat  la  ra 
baş  la  ma  sı qə  ra  rı 1 no  yabr seç  ki  lə  ri  nə 
he  sab  lan  mış ad  dım  dır. Bu mə  sə  lə  yə 
to  xu  nan di  gər təh  lil  çi  lər də he  sab edir 
lər ki, seç  ki  lər  də PKKnın si  ya  si qa  na  dı 
he  sab olu  nan Sə  la  həd  din Də  mir  ta  şın 
baş  çı  lıq et  di  yi Xalq  la  rın De  mok  ra  tik 
Par  ti  ya  sı (HDP) 10%lik bar  ye  ri ke  çə 
bil  mə  sə, bu, AKPnin tək  par  ti  ya  lı iq  ti 
dar ol  maq im  kan  la  rı  nı güc  lən  di  rər  di. 
Son gün  lər bə  zi PKK li  der  lə  ri  nin HDP
nin ün  va  nı  na səs  lən  dir  di  yi it  ti  ham  la  ra 
to  xu  nan bu təh  lil  çi  lər AKPnin hə  min 
mə  sə  lə  də müəy  yən mə  na  da is  tə  yi  nə 
nail ol  du  ğu  nu he  sab edir  lər. Be  lə fi  kir 
də irə  li sü  rü  lür ki, AKP son ana qə  dər 
HDPnin seç  ki  lə  ri boy  kot et  mə  si  nə ça 
lı  şa  caq  dır. Əs  lin  də seç  ki  lə  ri boy  kot et 
mək fik  ri HDPli bə  zi mil  lət və  kil  lə  ri 
tə  rə  fin  dən gün  də  mə gə  ti  ril  miş, la  kin 
boy  kot ide  ya  sı Sə  la  həd  din Də  mir  taş 
tə  rə  fin  dən qə  tiy  yət  lə rədd edil  miş  dir. 
HDPnin seç  ki bar  ye  ri  ni keç  mə  mə  si, 
müəy  yən mə  na  da onun səs  lə  ri  nin 
AKPyə yö  nəl  mə  si de  mək  dir ki, bu da 
AKPnin tək par  ti  ya ola  raq ye  ni  dən ha 
ki  miy  yə  tə gəl  mə  si  ni ger  çək  ləş  di  rər  di.

Tür  ki  yə  də seç  ki ilə bağ  lı ke  çi  ri  lən 
son sor  ğu  lar da onu gös  tə  rir ki, AKP
nin rey  tin  qi 7 iyun seç  ki  lə  rin  də ol  du 
ğun  dan müs  bə  tə doğ  ru də  yiş  mək  də 
dir. Bu da o de  mək  dir ki, xalq ara  sın  da 

Ər  do  ğa  nın ter  ror  la mü  ba  ri  zə si  ya  sə  ti 
nə dəs  tək ve  rən  lə  rin sa  yı ki  fa  yət qə  dər
 dir.

7 iyun seç  ki  lə  rin  də 42,5% səs top  la 
yıb 258 mil  lət və  ki  li kres  lo  su qa  za  nan 
AKPnin sa  də  cə da  ha 18 mil  lət və  ki  li 
ye  ri qa  za  na  ca  ğı təq  dir  də ye  ni  dən tək 
par  ti  ya  lı hö  ku  mət qu  ra  ca  ğı şüb  hə  siz 
dir. AKPnin üs  tün  də qə  tiy  yət  lə dur 
du  ğu və hə  ya  ta ke  çir  mək is  tə  di  yi sse 
na  ri (“A” pla  nı  ye  ni  dən tək  par  ti  ya  lı 
hö  ku  mət) bu ol  sa da, bə  zi təh  lil  çi  lər 
276 mil  lət və  ki  li ye  ri qa  zan  ma  ya  ca  ğı 
təq  dir  də AKPnin ar  tıq in  di  dən “B” 
pla  nı  nın (AKPMHP koali  si  ya  sı) ha  zır 
ol  du  ğu  nu id  dia edir  lər. Bu  na əsas ola 
raq isə Mil  liy  yət  çi Hə  rə  kət Par  ti  ya  sı  nın 
(MHP) li  de  ri Döv  lət Bax  ça  lı  nın son 
gün  lər səs  lən  dir  di  yi “HDPdən baş  qa 
is  tə  ni  lən par  ti  ya ilə koali  si  ya qur  ma  ğa 
ha  zı  rıq” söz  lə  ri gös  tə  ri  lir. Cüm  hu  riy 
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yət Xalq Par  ti  ya  sı(CHP)  MHP koali  si
 ya  sı  nın (hər iki  si  nin bir  lik  də 276 mil  lət 
və  ki  li ye  ri qa  za  na  ca  ğı real  lıq  dan uzaq 
dır) qey  rimüm  kün  lü  yü və MHPnin 
HDPnin iş  ti  rak et  di  yi is  tə  ni  lən koali  si
 ya hö  ku  mə  ti  nə da  xil ol  ma  ya  ca  ğı nə  zə 
rə alı  nar  sa, Bax  ça  lı  nın yu  xa  rı  da  kı söz 
lə  ri  ni koali  si  ya qur  maq üçün AKPyə 
“açıq qa  pı” bu  rax  ma  sı ki  mi şərh edən 
lər ki  fa  yət qə  dər  dir. Elə bu  na gö  rə  dir 
ki, CHP li  de  ri Ka  mal Qı  lınc  da  roğ  lu 
AKPni nə  zər  də tu  ta  raq “ha  mı ilə gö 
rü  şüb, heç kim  lə koali  si  ya qur  mur  lar”, 
MHPni nə  zər  də tu  ta  raq isə “Ha  mı  ya 
yoxyox de  yə  rək koali  si  ya qur  maq  dan 
ya  yı  nır  lar”,  de  yib. MHPnin iz  lə  di  yi 
si  ya  sə  ti da  ha çox tən  qid edən CHP li 
de  ri: “Ha  mı  ya yox de  yə  cək  sən  sə, o za 
man seç  ki  yə ni  yə qa  tı  lır  san?”  de  mək 
lə mə  sə  lə  yə mü  na  si  bə  ti  ni bil  di  rib.

MHPni AKP ilə ya  xın  laş  dı  ran da  ha 
bir mə  qam isə AKPnin MHPnin is  tə 
di  yi ki  mi ter  ror  çu  lar  la da  nı  şıq  la  rı kə 
sib, si  lah  lı mü  ba  ri  zə  yə baş  la  ma  sı olub. 
Bil  di  yi  miz ki  mi, 9 iyul  da Pre  zi  dent Ər 
do  ğa  nın Baş na  zir ola  raq tə  yin et  di  yi 
və hö  ku  mə  ti qur  maq sə  la  hiy  yə  ti ver  di
 yi Əh  məd Da  vu  doğ  lu  nun MHP ilə 
apar  dı  ğı da  nı  şıq  lar  da MHPnin qə  tiy 
yət  lə üzə  rin  də dur  du  ğu mə  sə  lə  lər  dən 
bi  ri və baş  lı  ca  sı ter  ror  çu  lar  la da  nı  şıq  la

 rı kəs  mək və mü  ba  ri  zə  yə baş  la  maq idi. 
Di  gər iki şərt isə 1725 de  kabr kor  rup 
si  ya ci  na  yət  lə  ri  nin tam araş  dı  rıl  ma  sı 
və Pre  zi  dent Ər  do  ğa  nın hə  ya  ta ke  çir 
mək is  tə  di  yi kons  ti  tu  si  ya is  la  hat  la  rı ilə 
bağ  lı idi.

Bə  zi mü  tə  xəs  sis  lə  rin fi  ki  rin  cə isə 
MHPnin AKP ilə koali  si  ya  ya get  mə  yə 
ha  zır ol  du  ğu siq  na  lı  nı ver  mə  si  nin baş 
qa bir hə  də  fi isə se  çi  ci  lə  ri  nə “koalis  ya 
ilə də ol  sa iq  ti  da  rı bö  lü  şə  cə  yik və ye  ni
 dən bi  zə səs ve  rin!” me  sa  jı  nı çat  dır 
maq  dır.

CHPnin də bu seç  ki  lər  də 7 iyun 
seç  ki  lə  rin  dən fərq  li nə  ti  cə əl  də edə  cə  yi 
real gö  rün  mür. Açıq şə  kil  də bu  nu bə 
yan et  mə  sə  lər də, CHPnin də hö  ku 
mət qur  maq mə  sə  lə  sin  də AKP ilə 
koali  si  ya  ya ha  zır ol  du  ğu  nu dü  şü  nən 
lər də var. AKPnin 276 mil  lət və  ki  li 
ye  ri qa  zan  ma  ya  ca  ğı təq  dir  də MHP ilə 
koali  si  ya qu  ra  ca  ğı  nın da  ha real gö  rün
 dü  yü  nü dü  şü  nən CHPli  lər koali  si  ya 
ilə də ol  sa iq  ti  da  ra şə  rik ol  ma  ğı ta  ri  xi 
für  sət he  sab edir  lər. Çün  ki 2002ci il 
par  la  ment seç  ki  lə  rin  dən bə  ri CHP yal 
nız ana mü  xa  li  fət par  ti  ya  sı ol  maq  la ki 
fa  yət  lə  nib. Bu  na gö  rə də par  ti  ya da  xi 
lin  də AKP ilə koali  si  ya  ya ra  zı  lıq ver 
mə  si üçün Ka  mal Qı  lınc  da  roğ  lu  na 
cid  di təz  yiq  lə  rin ola  ca  ğı göz  lə  ni  lir. Elə 

Ka  mal Qı  lınc  da  roğ  lu  nun “Av  ro  pa  nın 
bir çox döv  lət  lə  rin  də koali  si  ya hö  ku 
mə  ti möv  cu  dur” de  mə  si də yer  li təh  lil
 çi  lər tə  rə  fin  dən CHPdən AKP ilə 
koali  si  ya  ya “ya  şıl işıq” ki  mi qiy  mət 
lən  di  ri  lir.

Seç  ki  lər ön  cə  si mü  xa  lif par  ti  ya nü 
ma  yən  də  lə  ri  ni və me  dianı ma  raq  lan 
dı  ran mə  qam  lar  dan bi  ri də Pre  zi  dent 
Ər  do  ğa  nın bu seç  ki kam  pa  ni  ya  sı za 
ma  nı iz  lə  di  yi si  ya  sət və bi  tə  rəf  li  yi  ni 
nə də  rə  cə  də qo  ru  ya bi  lə  cə  yi  dir. Tür 
ki  yə Kons  ti  tu  si  ya  sı  nın 101ci mad  də 
sin  də Tür  ki  yə Pre  zi  den  ti se  çil  miş hər 
bir şəx  sin si  ya  si par  ti  ya  sı və TBMM ilə 
əla  qə  si  ni kəs  mə  si və bi  tə  rəf  li  yi  ni sax 
la  ma  sı tə  ləb olu  nur. La  kin Ər  do  ğa  nın 
Pre  zi  dent se  çil  mə  si  nin ar  dın  dan bi  tə 
rəf  li  yi  ni qo  ru  ya bil  mə  yə  cə  yi şüb  hə  si 7 
iyun seç  ki  lə  rin  də özü  nü açıq şə  kil  də 
bü  ru  zə ver  di. Ər  do  ğa  nın par  ti  ya səd  ri 
ki  mi AKPnin təb  li  ğa  tı  nı apar  ma  sı və 
mü  xa  lif par  ti  ya və par  ti  ya li  der  lə  ri  nə 
qar  şı sərt it  ti  ham  la  rı onun bir da  ha 
Pre  zi  dent ki  mi bi  tə  rəf  li  yi  ni qo  ru  ya 
bil  mə  di  yi ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  di. Doğ
 ru  dur, AKPnin bu gü  nə ki  mi qa  zan 
dı  ğı seç  ki  lər  də Ər  do  ğan fak  to  ru  nu və 
Ər  do  ğa  nın po  pu  list çı  xış  la  rı  nı gö  zar 
dı et  mək yan  lış olar  dı, la  kin bu şə  kil 
də seç  ki kam  pa  ni  ya  sı  na mü  da  xi  lə 
Tür  ki  yə ic  ti  maiy  yə  ti üçün qə  bu  lo  lun 
maz  dır. Bə  zi təh  lil  çi  lər ye  ni par  la 
men  tin for  ma  laş  ma  sı  nın Ər  do  ğan 
üçün va  cib  li  yi  ni di  lə gə  ti  rir  lər, çün  ki 
məhz elə bu par  la  ment Kons  ti  tu  si  ya 
da ye  ni də  yi  şik  lik  lər edə və Pre  zi  den
 tə ge  niş sə  la  hiy  yət  lər ve  rə bi  lər. Bu 
hal  da Tür  ki  yə  də he  sab edir  lər ki, gə 
lə  cək par  la  ment seç  ki  lə  ri o qə  dər də 
cid  di əhə  miy  yət kəsb et  mə  yə  cək.

Nə  ti  cə ola  raq is  tər CHP (133 mil  lət 
və  ki  li), is  tər MHP (80 mil  lət və  ki  li) və 
is  tər  sə də HDPnin (80 mil  lət və  ki  li) 
seç  ki  dən konk  ret ola  raq han  sı və  ziy 
yət  də çı  xa  ca  ğı ba  rə  də bir  mə  na  lı fi  kir 
söy  lə  mək ol  maz. La  kin bu par  ti  ya  la  rın 
ha  kim AKPni məğ  lu  biy  yə  tə dü  çar 
edə  cək  lə  ri inan  dı  rı  cı de  yil, çün  ki bun 
dan əv  vəl  ki pro  ses  lər və onun pers  pek
 tiv  lə  rin  dən irə  li gə  lən qüv  və  lər nis  bə  ti 
hə  lə ki, AKPnin xey  ri  nə  dir.




