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bə qa  zan  mış  dır və bu 25 il qə  lə  bə 
lər sal  na  mə  si  dir: “2003cü il  də pre
 zi  dent seç  ki  lə  ri ərə  fə  sin  də bə  yan 
et  miş  dim ki, əgər Azər  bay  can xal 
qı mə  nə eti  mad gös  tə  rər  sə, mən 
Hey  dər Əli  yev si  ya  sə  ti  ni da  vam 
et  di  rə  cə  yəm. Şa  dam ki, Hey  dər 
Əli  yev si  ya  sə  ti Azər  bay  can  da ya 
şa  yır, da  vam et  di  ri  lir, zən  gin  lə  şir 
və öl  kə  miz uğur  la in  ki  şaf edir”. 

Gə  lə  cək plan  lar  dan, qar  şı  da du 
ran və  zi  fə  lər  dən və pers  pek  tiv  lər 
dən bəhs edən öl  kə baş  çı  sı Azər 
bay  ca  nı gələcəkdə da  ha da güc  lü 
döv  lə  tə çe  vir  mək üçün gö  rü  lə  cək 
iş  lə  ri diq  qə  tə çat  dır  dı. Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev Azər  bay  can  da hökm 
sü  rən sa  bit  li  yin əhə  miy  yə  ti  nə to  xu 
na  raq bil  dir  di  ki, xalqiq  ti  dar bir  li 
yi Azər  bay  can  da əminamanlığı 
şərt  lən  di  rən əsas amil  dir. 

Döv  lət baş  çı  sı res  pub  li  ka  mız  da 
bü  tün azad  lıq  la  rın tə  min olun  du 
ğu  nu, gə  lə  cək il  lər  də də de  mok  ra 
tik in  ki  şaf  la bağ  lı ye  ni ad  dım  la  rın 
atı  la  ca  ğı  nı, si  ya  si is  la  hat  la  rın da 

vam et  di  ri  lə  cə  yi  ni ifa  də et  di: “Bu, 
bi  zim prin  si  pial si  ya  sə  ti  miz  dir. 
Mən tam əmi  nəm ki, əgər biz Azər
 bay  ca  nı in  ki  şaf et  miş öl  kə  yə çe  vir 
mək is  tə  yi  rik  sə,  biz bu  nu is  tə  yi 
rik,  müt  ləq si  ya  si və iq  ti  sa  di is  la 
hat  lar pa  ra  lel xət  lə da  vam et  di  ril 
mə  li  dir”.

Döv  lət baş  çı  sı bun  dan son  ra da 
Azər  bay  ca  nın çox  kon  fes  si  ya  lı, çox
 mil  lət  li öl  kə ki  mi uğur  la in  ki  şaf 
edə  cə  yi  ni, öl  kə  miz  də bü  tün xalq  la
 rın, din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bir 
ailə ki  mi ya  şa  ya  ca  ğı  nı nə  zə  rə çat 
dı  ra  raq bu  nun bi  zim bö  yük sər  və 
ti  miz ol  du  ğu  nu qeyd et  di: “Bu, öl 
kə  mi  zin uğur  lu in  ki  şa  fı üçün əsas 
şərt  lər  dən bi  ri  dir, və  tən  daş həm 
rəy  li  yi, və  tən  daş sül  hü üçün əsas 
şərt  dir. Azər  bay  can  da heç vaxt 
mil  li və ya di  ni zə  min  də heç bir 
qar  şı  dur  ma, an  la  şıl  maz  lıq ol  ma 
mış  dır, bun  dan son  ra da ol  ma  ya 
caq. Bu, döv  lət si  ya  sə  ti  dir və bu 
si  ya  sət Azər  bay  can xal  qı tə  rə  fin 
dən tam şə  kil  də dəs  tək  lə  nir”. 

“Mul  ti  kul  tu  ra  lizm bi  zim üçün 
hə  yat tər  zi  dir”,  de  yən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev bu gün Azər  bay  ca  nın 
dün  ya miq  ya  sın  da mul  ti  kul  tu  ral 
ide  ya  la  rın təb  li  ği işin  də nü  mu  nə  vi 
öl  kə ki  mi ta  nın  dı  ğı  nı söy  lə  di. 

Dövlətimizin xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin 
baş  lı  ca is  ti  qa  mət  lə  ri  nə, Azər  bay  ca 
nın bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də fəaliy  yə
 ti  nə, ye  ri və ro  lu  na nə  zər sa  lan 
döv  lət baş  çı  sı res  pub  li  ka  mı  zın xa 
ri  ci si  ya  sət  lə bağ  lı apar  dı  ğı xət  tin 
özü  nü doğ  rult  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı. 
O, Azər  bay  ca  nın bu gün bey  nəl 
xalq bir  lik tə  rə  fin  dən çox bö  yük 
rəğ  bə  tə la  yiq olan öl  kə ki  mi ta  nın 
dı  ğı  nı, dost  la  rı  mı  zın və bi  zi dəs 
tək  lə  yən öl  kə  lə  rin sa  yı  nın art  dı  ğı  nı 
de  yən İl  ham Əli  yev Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də fəaliy  yə  ti 
nin gə  lə  cək is  ti  qa  mət  lə  rin  dən də 
bəhs et  di. 

İs  lam dün  ya  sın  da Azər  bay  ca  nın 
ye  ri və ro  lu  nu xa  rak  te  ri  zə edən 
Pre  zi  dent döv  lə  ti  mi  zin  mü  səl  man 
alə  min  də müəy  yən də  rə  cə  də ba  rış

SEÇKİ-2018

Yeni Azərbaycan Partiyasının VI qurultayında 

İlhAm ƏlİYeVİn 
namizədliyi irəli sürüldü 

Fev  ra  lın 8də Ba  kı  da Hey  dər 
Əli  yev Mər  kə  zin  də ke  çi  ri  lən Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI qu  rul 
ta  yın  da ap  re  lin 11nə tə  yin edil  miş 
pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın səd  ri İl  ham 
Əli  ye  vin na  mi  zəd  li  yi irə  li sü  rül  dü. 

Par  ti  ya  nın 700 min  dən çox üz 
vü  nü təm  sil edən nü  ma  yən  də  lə  rin 
iş  ti  rak et  dik  lə  ri qu  rul  tay  da nitq 

söy  lə  yən YAP səd  ri, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sət kur  sun  dan, əl  də edi 
lən nailiy  yət  lər  dən və qar  şı  da du 
ran və  zi  fə  lər  dən söz aç  dı.

Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI 
qu  rul  ta  yı  nın əhə  miy  yə  ti  nə to  xu 
nan döv  lət baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, 
qu  rul  tay res  pub  li  ka  mı  zın ic  ti  mai

si  ya  si hə  ya  tın  da əla  mət  dar ha  di  sə 
dir, çün  ki Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı öl  kə  də apa  rı  cı si  ya  si qüv  və  dir 
və par  ti  ya  nın ide  ya  la  rı, si  ya  sə  ti 
xalq tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nir. 

YAPın 25 il ər  zin  də uğur  lu və 
şə  rəf  li yol keç  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı 
ran Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bil  dir 
di ki, bü  tün iş  ti  rak et  di  yi seç  ki  lər 
də Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı qə  lə 
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ham Əli  yev Azər  bay  can  da hökm 
sü  rən sa  bit  li  yin əhə  miy  yə  ti  nə to  xu 
na  raq bil  dir  di  ki, xalqiq  ti  dar bir  li 
yi Azər  bay  can  da əminamanlığı 
şərt  lən  di  rən əsas amil  dir. 

Döv  lət baş  çı  sı res  pub  li  ka  mız  da 
bü  tün azad  lıq  la  rın tə  min olun  du 
ğu  nu, gə  lə  cək il  lər  də də de  mok  ra 
tik in  ki  şaf  la bağ  lı ye  ni ad  dım  la  rın 
atı  la  ca  ğı  nı, si  ya  si is  la  hat  la  rın da 

vam et  di  ri  lə  cə  yi  ni ifa  də et  di: “Bu, 
bi  zim prin  si  pial si  ya  sə  ti  miz  dir. 
Mən tam əmi  nəm ki, əgər biz Azər
 bay  ca  nı in  ki  şaf et  miş öl  kə  yə çe  vir 
mək is  tə  yi  rik  sə,  biz bu  nu is  tə  yi 
rik,  müt  ləq si  ya  si və iq  ti  sa  di is  la 
hat  lar pa  ra  lel xət  lə da  vam et  di  ril 
mə  li  dir”.

Döv  lət baş  çı  sı bun  dan son  ra da 
Azər  bay  ca  nın çox  kon  fes  si  ya  lı, çox
 mil  lət  li öl  kə ki  mi uğur  la in  ki  şaf 
edə  cə  yi  ni, öl  kə  miz  də bü  tün xalq  la
 rın, din  lə  rin nü  ma  yən  də  lə  ri  nin bir 
ailə ki  mi ya  şa  ya  ca  ğı  nı nə  zə  rə çat 
dı  ra  raq bu  nun bi  zim bö  yük sər  və 
ti  miz ol  du  ğu  nu qeyd et  di: “Bu, öl 
kə  mi  zin uğur  lu in  ki  şa  fı üçün əsas 
şərt  lər  dən bi  ri  dir, və  tən  daş həm 
rəy  li  yi, və  tən  daş sül  hü üçün əsas 
şərt  dir. Azər  bay  can  da heç vaxt 
mil  li və ya di  ni zə  min  də heç bir 
qar  şı  dur  ma, an  la  şıl  maz  lıq ol  ma 
mış  dır, bun  dan son  ra da ol  ma  ya 
caq. Bu, döv  lət si  ya  sə  ti  dir və bu 
si  ya  sət Azər  bay  can xal  qı tə  rə  fin 
dən tam şə  kil  də dəs  tək  lə  nir”. 

“Mul  ti  kul  tu  ra  lizm bi  zim üçün 
hə  yat tər  zi  dir”,  de  yən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev bu gün Azər  bay  ca  nın 
dün  ya miq  ya  sın  da mul  ti  kul  tu  ral 
ide  ya  la  rın təb  li  ği işin  də nü  mu  nə  vi 
öl  kə ki  mi ta  nın  dı  ğı  nı söy  lə  di. 

Dövlətimizin xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin 
baş  lı  ca is  ti  qa  mət  lə  ri  nə, Azər  bay  ca 
nın bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də fəaliy  yə
 ti  nə, ye  ri və ro  lu  na nə  zər sa  lan 
döv  lət baş  çı  sı res  pub  li  ka  mı  zın xa 
ri  ci si  ya  sət  lə bağ  lı apar  dı  ğı xət  tin 
özü  nü doğ  rult  du  ğu  nu vur  ğu  la  dı. 
O, Azər  bay  ca  nın bu gün bey  nəl 
xalq bir  lik tə  rə  fin  dən çox bö  yük 
rəğ  bə  tə la  yiq olan öl  kə ki  mi ta  nın 
dı  ğı  nı, dost  la  rı  mı  zın və bi  zi dəs 
tək  lə  yən öl  kə  lə  rin sa  yı  nın art  dı  ğı  nı 
de  yən İl  ham Əli  yev Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq müs  tə  vi  də fəaliy  yə  ti 
nin gə  lə  cək is  ti  qa  mət  lə  rin  dən də 
bəhs et  di. 

İs  lam dün  ya  sın  da Azər  bay  ca  nın 
ye  ri və ro  lu  nu xa  rak  te  ri  zə edən 
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Əli  yev Mər  kə  zin  də ke  çi  ri  lən Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI qu  rul 
ta  yın  da ap  re  lin 11nə tə  yin edil  miş 
pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın səd  ri İl  ham 
Əli  ye  vin na  mi  zəd  li  yi irə  li sü  rül  dü. 

Par  ti  ya  nın 700 min  dən çox üz 
vü  nü təm  sil edən nü  ma  yən  də  lə  rin 
iş  ti  rak et  dik  lə  ri qu  rul  tay  da nitq 

söy  lə  yən YAP səd  ri, Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham 
Əli  yev hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da  xi  li və 
xa  ri  ci si  ya  sət kur  sun  dan, əl  də edi 
lən nailiy  yət  lər  dən və qar  şı  da du 
ran və  zi  fə  lər  dən söz aç  dı.

Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI 
qu  rul  ta  yı  nın əhə  miy  yə  ti  nə to  xu 
nan döv  lət baş  çı  sı vur  ğu  la  dı ki, 
qu  rul  tay res  pub  li  ka  mı  zın ic  ti  mai

si  ya  si hə  ya  tın  da əla  mət  dar ha  di  sə 
dir, çün  ki Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı öl  kə  də apa  rı  cı si  ya  si qüv  və  dir 
və par  ti  ya  nın ide  ya  la  rı, si  ya  sə  ti 
xalq tə  rə  fin  dən dəs  tək  lə  nir. 

YAPın 25 il ər  zin  də uğur  lu və 
şə  rəf  li yol keç  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dı 
ran Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev bil  dir 
di ki, bü  tün iş  ti  rak et  di  yi seç  ki  lər 
də Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı qə  lə 
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du  ğu  nu əya  ni şə  kil  də gös  tər  di  yi  ni 
de  yən döv  lət baş  çı  sı  bil  dir  di ki, 
gün  dəngü  nə ar  tan ma  liy  yə re 
surs  la  rı  mız ilk növ  bə  də öl  kə qar  şı
 sın  da du  ran əsas və  zi  fə  lə  rin həl  li 
nə yö  nə  lə  cək və or  du qu  ru  cu  lu  ğu 
bu mə  sə  lə  də priori  tet  dir.

 Bu gü  nə qə  dər 270 mi  nə ya  xın 
köç  kü  nün ev  lə tə  min edil  di  yi  ni de 
yən öl  kə baş  çı  sı on  la  rın mən  zil şə 
raiti  nin  yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə
 tin  də bun  dan son  ra da uğur  lu si 
ya  sə  tin apa  rı  la  ca  ğı  nı diq  qə  tə çat 
dır  dı. Pre  zi  dent bu il 20 mi  nə ya  xın 
və ya da  ha çox köç  kü  nün ye  ni ev 

lər  lə tə  min edi  lə  cə  yi  ni söy  lə  di: 
“Tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan azad olu 
nan  dan son  ra biz er  mə  ni vəh  şi  lə  ri 
tə  rə  fin  dən da  ğı  dıl  mış bü  tün şə  hər
 lə  ri, kənd  lə  ri ye  ni  dən qu  ra  ca  ğıq. 
Co  cuq Mər  can  lı kən  di  nin tim  sa  lın
 da bü  tün dün  ya gö  rür ki, biz bu  na 
qa  di  rik, bu  nu qı  sa müd  dət ər  zin  də 
edə bi  lə  rik. Bir da  ha bü  tün dün  ya 
əya  ni şə  kil  də gö  rür ki, Azər  bay  can 
xal  qı, köç  kün  lər bir amal  la ya  şa 
yır  lar  tez  lik  lə öz doğ  ma tor  paq  la
 rı  na qa  yıt  maq ar  zu  la  rı ilə. Hət  ta 
köç  kün şə  raitin  də do  ğul  muş, heç 

vaxt öz tor  pa  ğı  nı gör  mə  miş uşaq 
lar, gənc  lər də bu ar  zu ilə ya  şa  yır 
lar. Bu gün on  la  rın bir his  sə  si ar  tıq 
Co  cuq Mər  can  lı  da, öz də  dəba  ba 
tor  pa  ğın  da məs  kun  la  şıb. Bu da 
Azər  bay  can xal  qı  nın ye  nil  məz ru 
hu  nu bir da  ha bü  tün dün  ya  ya gös
 tə  rir”.

Döv  lət baş  çı  sı bü  tün plan  la  rın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün iq  ti  sa  diy 
ya  tın güc  lən  di  ril  mə  si  nin zə  ru  ri  li 
yi  ni və növ  bə  ti il  lər  də bu is  ti  qa 
mət  də əla  və ad  dım  la  rın atı  la  ca  ğı 
nı, is  la  hat  la  rın da  vam et  di  ri  lə  cə  yi 
ni bil  dir  di. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

vur  ğu  la  dı ki, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nı an  caq bu amil 
lər  qey  rineft sek  to  ru, sa  hib  kar 
lıq, ida  rəet  mə  də apa  rı  lan və apa  rı 
la  caq is  la  hat  lar müəy  yən edə  cək.

Döv  lət baş  çı  sı ke  çən ilin iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lə  ri  ni diq  qə  tə çat  dı  ra  raq 
bil  dir  di ki, 2018ci il sü  rət  li in  ki  şaf 
ili ola  caq və on  dan son  ra  kı bü  tün 
il  lə  rə çox güc  lü tə  kan ve  rə  cək. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti öl  kə  miz 
tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən nə  həng 
ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nin əhə  miy  yə  tin 
dən və qar  şı  da du  ran əsas və  zi  fə 

lər  dən da  nış  dı: “Biz Cə  nub Qaz 
Dəh  li  zi  ni vax  tın  da təh  vil ver  mə  li 
yik, bu  nu edə  cə  yik. Bü  tün ma  liy  yə 
re  surs  la  rı tə  min edi  lib, həm Azər 
bay  can, həm bey  nəl  xalq bank  lar 
tə  rə  fin  dən. Müəy  yən yu  ban  ma  lar 
ol  muş  dur, on  lar da ara  dan gö  tü 
rül  dü. Çün  ki Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
həm bi  zim üçün, həm də Av  ro  pa 
üçün st  ra  te  ji əhə  miy  yə  tə ma  lik 
olan bir la  yi  hə  dir”,  de  yən döv  lət 
baş  çı  sı “Azə  riÇı  raq” ya  ta  ğı ilə 
bağ  lı kont  rak  tın uza  dıl  ma  sı haq 
qın  da ta  ri  xi qə  ra  rın qə  bul edil  mə 
si  nin əhə  miy  yə  ti  nə to  xun  du. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev həm  çi 
nin Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq are 
na  da bü  tün mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı öz 
sö  zü  nü de  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Döv  lə 
ti  mi  zin baş  çı  sı bu  nun  güc  lü si  ya  si 
ira  də  yə, cə  sa  rət  li si  ya  sə  tə və ma 
liy  yə im  kan  la  rı  mı  za gö  rə ol  du  ğu 
nu söylədi. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti gə  lə  cək 
in  ki  şaf  la bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni ifa  də et  di: 
“Bi  zim gə  lə  cək in  ki  şa  fı  mız  la bağ  lı 
çox ay  dın tə  səv  vü  rü  müz, proq 
ram  la  rı  mız var; bü  tün sa  hə  lər  də  
ic  ti  mai xid  mət sa  hə  lə  rin  də, kor 
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 dı  rı  cı, əla  qə  lən  di  ri  ci mis  si  ya  nı 
uğur  la ic  ra et  di  yi  ni söylədi: “Biz 
bun  dan son  ra da ça  lış  ma  lı  yıq ki, 
həm  rəy  li  yi möh  kəm  lən  di  rək, xo  şa
 gəl  məz ten  den  si  ya  lar sən  gi  sin”,  
de  yə vur  ğu  la  dı. 

İl  ham Əli  yev öl  kə  mi  zin Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı ilə çox  şa  xə  li mü  na  si  bət  lə  ri 
nin əhə  miy  yə  ti  nə to  xun  du, bu 
əmək  daş  lı  ğın müasir  li  yə ge  dən 
yol  da olan Azər  bay  can üçün önəm
 li ol  du  ğu  nu bil  dir  di: “Av  ro  pa İt  ti 
fa  qı  na üzv öl  kə  lər bi  zim əsas ti  ca 
rət tə  rəf  daş  la  rı  mız  dır, əsas in  ves 
tor  lar  dır. Əl  bət  tə ki, bi  zim si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, ener  ji sa  hə  lə  rin  də əla  qə  lə 
ri  miz çox yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Bi 
zim üçün də bu əmək  daş  lıq çox 
önəm  li  dir”. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Er  mə 
nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra 
bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li ilə bağlı 
Azər  bay  ca  nın prin  si  pial möv  qe  yi 
ni bir da  ha konk  ret və qə  ti şə  kil  də 
ifa  də et  di. Döv  lət baş  çı  sı bir  mə  na  lı 
şə  kil  də vur  ğu  la  dı ki, Er  mə  nis  tan

Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü 
çər  çi  və  sin  də BMT Təh  lü  kə  siz  lik 
Şu  ra  sı  nın qət  na  mə  lə  ri əsa  sın  da öz 
həl  li  ni tap  ma  lı  dır: “Bu  nun baş  qa 
yo  lu yox  dur. Biz heç vaxt im  kan 
ve  rə bil  mə  rik ki, tor  pa  ğı  mız  da 
ikin  ci er  mə  ni döv  lə  ti ya  ra  dıl  sın. 
Öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü da  nı 
şıq  lar möv  zu  su de  yil və heç vaxt 
ol  ma  ya  caq. Biz, sa  də  cə ola  raq, öz 
səy  lə  ri  mi  zi da  ha da ar  tır  ma  lı  yıq və 
ar  tı  rı  rıq. Əmi  nəm ki, bu mə  sə  lə 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma və 
prin  sip  lə  ri əsa  sın  da öz əda  lət  li həl
 li  ni ta  pa  caq, öl  kə  mi  zin əra  zi bü 
töv  lü  yü bər  pa edi  lə  cək”.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti gə  lə  cək 
fəaliy  yət üçün çox mü  hüm bir is  ti 
qa  mə  tə to  xu  na  raq: “Biz ta  ri  xi tor 
paq  la  rı  mı  zı da unut  ma  ma  lı  yıq və 
unut  mu  ruq. Bu da gə  lə  cək fəaliy 
yə  ti  miz üçün is  ti  qa  mət ol  ma  lı  dır, 
ne  cə ki, biz bu gün də bu is  ti  qa  mət
 də iş gö  rü  rük. Bi  zim ta  ri  xi tor  paq 
la  rı  mız İrə  van xan  lı  ğı  dır, Zən  gə 

zur, Göy  çə ma  hal  la  rı  dır. Bu  nu gənc 
nə  sil də, dün  ya da bil  mə  li  dir. Mən 
şa  dam ki, bu mə  sə  lə ilə bağ  lı  bi 
zim əzə  li tor  paq  la  rı  mı  zın ta  ri  xi ilə 
bağ  lı in  di san  bal  lı el  mi əsər  lər ya  ra
 dı  lır, film  lər çə  ki  lir, sər  gi  lər təş  kil 
olu  nur. Biz növ  bə  ti il  lər  də bu is  ti 
qa  mət  də da  ha fəal ol  ma  lı  yıq və 
dün  ya  nın müx  tə  lif yer  lə  rin  də sər 
gi  lər, təq  di  mat  lar ke  çi  ril  mə  li  dir. 
Çün  ki İrə  van bi  zim ta  ri  xi tor  pa  ğı 
mız  dır və biz azər  bay  can  lı  lar bu 
ta  ri  xi tor  paq  la  ra qa  yıt  ma  lı  yıq. Bu, 
bi  zim si  ya  si və st  ra  te  ji hə  də  fi  miz  dir 
və biz təd  ri  cən bu hə  də  fə ya  xın  laş 
ma  lı  yıq”,  de  di. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev hər  bi sa 
hə  də apa  rı  lan si  ya  sə  tə, gö  rü  lən iş 
lə  rə və əl  də edi  lən nə  ti  cə  lə  rə nə  zər 
sal  dı, Azər  bay  ca  nın son il  lər ər  zin
 də güc  lü or  du ya  rat  dı  ğı  nı, bü  tün 
bey  nəl  xalq rey  tinq  lə  rin or  du  mu 
zun gü  cü  nü əks et  dir  di  yi  ni vur  ğu 
la  dı. 2016cı ilin Ap  rel dö  yüş  lə  ri  nin 
düş  mə  nə və bü  tün dün  ya  ya Azər 
bay  can or  du  su  nun nə  yə qa  dir ol 
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du  ğu  nu əya  ni şə  kil  də gös  tər  di  yi  ni 
de  yən döv  lət baş  çı  sı  bil  dir  di ki, 
gün  dəngü  nə ar  tan ma  liy  yə re 
surs  la  rı  mız ilk növ  bə  də öl  kə qar  şı
 sın  da du  ran əsas və  zi  fə  lə  rin həl  li 
nə yö  nə  lə  cək və or  du qu  ru  cu  lu  ğu 
bu mə  sə  lə  də priori  tet  dir.

 Bu gü  nə qə  dər 270 mi  nə ya  xın 
köç  kü  nün ev  lə tə  min edil  di  yi  ni de 
yən öl  kə baş  çı  sı on  la  rın mən  zil şə 
raiti  nin  yax  şı  laş  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə
 tin  də bun  dan son  ra da uğur  lu si 
ya  sə  tin apa  rı  la  ca  ğı  nı diq  qə  tə çat 
dır  dı. Pre  zi  dent bu il 20 mi  nə ya  xın 
və ya da  ha çox köç  kü  nün ye  ni ev 

lər  lə tə  min edi  lə  cə  yi  ni söy  lə  di: 
“Tor  paq  la  rı  mız iş  ğal  dan azad olu 
nan  dan son  ra biz er  mə  ni vəh  şi  lə  ri 
tə  rə  fin  dən da  ğı  dıl  mış bü  tün şə  hər
 lə  ri, kənd  lə  ri ye  ni  dən qu  ra  ca  ğıq. 
Co  cuq Mər  can  lı kən  di  nin tim  sa  lın
 da bü  tün dün  ya gö  rür ki, biz bu  na 
qa  di  rik, bu  nu qı  sa müd  dət ər  zin  də 
edə bi  lə  rik. Bir da  ha bü  tün dün  ya 
əya  ni şə  kil  də gö  rür ki, Azər  bay  can 
xal  qı, köç  kün  lər bir amal  la ya  şa 
yır  lar  tez  lik  lə öz doğ  ma tor  paq  la
 rı  na qa  yıt  maq ar  zu  la  rı ilə. Hət  ta 
köç  kün şə  raitin  də do  ğul  muş, heç 

vaxt öz tor  pa  ğı  nı gör  mə  miş uşaq 
lar, gənc  lər də bu ar  zu ilə ya  şa  yır 
lar. Bu gün on  la  rın bir his  sə  si ar  tıq 
Co  cuq Mər  can  lı  da, öz də  dəba  ba 
tor  pa  ğın  da məs  kun  la  şıb. Bu da 
Azər  bay  can xal  qı  nın ye  nil  məz ru 
hu  nu bir da  ha bü  tün dün  ya  ya gös
 tə  rir”.

Döv  lət baş  çı  sı bü  tün plan  la  rın 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si üçün iq  ti  sa  diy 
ya  tın güc  lən  di  ril  mə  si  nin zə  ru  ri  li 
yi  ni və növ  bə  ti il  lər  də bu is  ti  qa 
mət  də əla  və ad  dım  la  rın atı  la  ca  ğı 
nı, is  la  hat  la  rın da  vam et  di  ri  lə  cə  yi 
ni bil  dir  di. Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev 

vur  ğu  la  dı ki, öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın 
da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nı an  caq bu amil 
lər  qey  rineft sek  to  ru, sa  hib  kar 
lıq, ida  rəet  mə  də apa  rı  lan və apa  rı 
la  caq is  la  hat  lar müəy  yən edə  cək.

Döv  lət baş  çı  sı ke  çən ilin iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lə  ri  ni diq  qə  tə çat  dı  ra  raq 
bil  dir  di ki, 2018ci il sü  rət  li in  ki  şaf 
ili ola  caq və on  dan son  ra  kı bü  tün 
il  lə  rə çox güc  lü tə  kan ve  rə  cək. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti öl  kə  miz 
tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən nə  həng 
ener  ji la  yi  hə  lə  ri  nin əhə  miy  yə  tin 
dən və qar  şı  da du  ran əsas və  zi  fə 

lər  dən da  nış  dı: “Biz Cə  nub Qaz 
Dəh  li  zi  ni vax  tın  da təh  vil ver  mə  li 
yik, bu  nu edə  cə  yik. Bü  tün ma  liy  yə 
re  surs  la  rı tə  min edi  lib, həm Azər 
bay  can, həm bey  nəl  xalq bank  lar 
tə  rə  fin  dən. Müəy  yən yu  ban  ma  lar 
ol  muş  dur, on  lar da ara  dan gö  tü 
rül  dü. Çün  ki Cə  nub Qaz Dəh  li  zi 
həm bi  zim üçün, həm də Av  ro  pa 
üçün st  ra  te  ji əhə  miy  yə  tə ma  lik 
olan bir la  yi  hə  dir”,  de  yən döv  lət 
baş  çı  sı “Azə  riÇı  raq” ya  ta  ğı ilə 
bağ  lı kont  rak  tın uza  dıl  ma  sı haq 
qın  da ta  ri  xi qə  ra  rın qə  bul edil  mə 
si  nin əhə  miy  yə  ti  nə to  xun  du. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev həm  çi 
nin Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq are 
na  da bü  tün mə  sə  lə  lər  lə bağ  lı öz 
sö  zü  nü de  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Döv  lə 
ti  mi  zin baş  çı  sı bu  nun  güc  lü si  ya  si 
ira  də  yə, cə  sa  rət  li si  ya  sə  tə və ma 
liy  yə im  kan  la  rı  mı  za gö  rə ol  du  ğu 
nu söylədi. 

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti gə  lə  cək 
in  ki  şaf  la bağ  lı fi  kir  lə  ri  ni ifa  də et  di: 
“Bi  zim gə  lə  cək in  ki  şa  fı  mız  la bağ  lı 
çox ay  dın tə  səv  vü  rü  müz, proq 
ram  la  rı  mız var; bü  tün sa  hə  lər  də  
ic  ti  mai xid  mət sa  hə  lə  rin  də, kor 
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 dı  rı  cı, əla  qə  lən  di  ri  ci mis  si  ya  nı 
uğur  la ic  ra et  di  yi  ni söylədi: “Biz 
bun  dan son  ra da ça  lış  ma  lı  yıq ki, 
həm  rəy  li  yi möh  kəm  lən  di  rək, xo  şa
 gəl  məz ten  den  si  ya  lar sən  gi  sin”,  
de  yə vur  ğu  la  dı. 

İl  ham Əli  yev öl  kə  mi  zin Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı ilə çox  şa  xə  li mü  na  si  bət  lə  ri 
nin əhə  miy  yə  ti  nə to  xun  du, bu 
əmək  daş  lı  ğın müasir  li  yə ge  dən 
yol  da olan Azər  bay  can üçün önəm
 li ol  du  ğu  nu bil  dir  di: “Av  ro  pa İt  ti 
fa  qı  na üzv öl  kə  lər bi  zim əsas ti  ca 
rət tə  rəf  daş  la  rı  mız  dır, əsas in  ves 
tor  lar  dır. Əl  bət  tə ki, bi  zim si  ya  si, 
iq  ti  sa  di, ener  ji sa  hə  lə  rin  də əla  qə  lə 
ri  miz çox yük  sək sə  viy  yə  də  dir. Bi 
zim üçün də bu əmək  daş  lıq çox 
önəm  li  dir”. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Er  mə 
nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra 
bağ mü  na  qi  şə  si  nin həl  li ilə bağlı 
Azər  bay  ca  nın prin  si  pial möv  qe  yi 
ni bir da  ha konk  ret və qə  ti şə  kil  də 
ifa  də et  di. Döv  lət baş  çı  sı bir  mə  na  lı 
şə  kil  də vur  ğu  la  dı ki, Er  mə  nis  tan

Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü 
çər  çi  və  sin  də BMT Təh  lü  kə  siz  lik 
Şu  ra  sı  nın qət  na  mə  lə  ri əsa  sın  da öz 
həl  li  ni tap  ma  lı  dır: “Bu  nun baş  qa 
yo  lu yox  dur. Biz heç vaxt im  kan 
ve  rə bil  mə  rik ki, tor  pa  ğı  mız  da 
ikin  ci er  mə  ni döv  lə  ti ya  ra  dıl  sın. 
Öl  kə  mi  zin əra  zi bü  töv  lü  yü da  nı 
şıq  lar möv  zu  su de  yil və heç vaxt 
ol  ma  ya  caq. Biz, sa  də  cə ola  raq, öz 
səy  lə  ri  mi  zi da  ha da ar  tır  ma  lı  yıq və 
ar  tı  rı  rıq. Əmi  nəm ki, bu mə  sə  lə 
bey  nəl  xalq hü  qu  qun nor  ma və 
prin  sip  lə  ri əsa  sın  da öz əda  lət  li həl
 li  ni ta  pa  caq, öl  kə  mi  zin əra  zi bü 
töv  lü  yü bər  pa edi  lə  cək”.

Azər  bay  can Pre  zi  den  ti gə  lə  cək 
fəaliy  yət üçün çox mü  hüm bir is  ti 
qa  mə  tə to  xu  na  raq: “Biz ta  ri  xi tor 
paq  la  rı  mı  zı da unut  ma  ma  lı  yıq və 
unut  mu  ruq. Bu da gə  lə  cək fəaliy 
yə  ti  miz üçün is  ti  qa  mət ol  ma  lı  dır, 
ne  cə ki, biz bu gün də bu is  ti  qa  mət
 də iş gö  rü  rük. Bi  zim ta  ri  xi tor  paq 
la  rı  mız İrə  van xan  lı  ğı  dır, Zən  gə 

zur, Göy  çə ma  hal  la  rı  dır. Bu  nu gənc 
nə  sil də, dün  ya da bil  mə  li  dir. Mən 
şa  dam ki, bu mə  sə  lə ilə bağ  lı  bi 
zim əzə  li tor  paq  la  rı  mı  zın ta  ri  xi ilə 
bağ  lı in  di san  bal  lı el  mi əsər  lər ya  ra
 dı  lır, film  lər çə  ki  lir, sər  gi  lər təş  kil 
olu  nur. Biz növ  bə  ti il  lər  də bu is  ti 
qa  mət  də da  ha fəal ol  ma  lı  yıq və 
dün  ya  nın müx  tə  lif yer  lə  rin  də sər 
gi  lər, təq  di  mat  lar ke  çi  ril  mə  li  dir. 
Çün  ki İrə  van bi  zim ta  ri  xi tor  pa  ğı 
mız  dır və biz azər  bay  can  lı  lar bu 
ta  ri  xi tor  paq  la  ra qa  yıt  ma  lı  yıq. Bu, 
bi  zim si  ya  si və st  ra  te  ji hə  də  fi  miz  dir 
və biz təd  ri  cən bu hə  də  fə ya  xın  laş 
ma  lı  yıq”,  de  di. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev hər  bi sa 
hə  də apa  rı  lan si  ya  sə  tə, gö  rü  lən iş 
lə  rə və əl  də edi  lən nə  ti  cə  lə  rə nə  zər 
sal  dı, Azər  bay  ca  nın son il  lər ər  zin
 də güc  lü or  du ya  rat  dı  ğı  nı, bü  tün 
bey  nəl  xalq rey  tinq  lə  rin or  du  mu 
zun gü  cü  nü əks et  dir  di  yi  ni vur  ğu 
la  dı. 2016cı ilin Ap  rel dö  yüş  lə  ri  nin 
düş  mə  nə və bü  tün dün  ya  ya Azər 
bay  can or  du  su  nun nə  yə qa  dir ol 
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nın ap  re  lin 11də ke  çi  ri  lə  cək pre  zi 
dent seç  ki  lə  rin  də cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin na  mi  zəd  li  yi  nin irə  li sü  rül 
mə  si haq  qın  da qə  ra  rı  nın qə  bul 
edil  mə  si ilə əla  qə  dar ol  du  ğu  nu de 
yən Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı səd
 ri  nin müavi  ni  ic  ra ka  ti  bi Əli Əh 
mə  dov qu  rul  ta  yın qə  rar la  yi  hə  si  ni 
təq  dim et  di. Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, Ye  ni Azər  bay 
can Par  ti  ya  sı  nın səd  ri İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə 2003cü il  dən ötən 
müd  dət ər  zin  də gö  rü  lən iş  lərdən 
və qazanılan uğur  lar  dan bəhs olu 
nan qə  rar  da qeyd edi  lib: “Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI qu  rul 
ta  yı Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti, Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı  nın səd  ri cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın sü  rət  li 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı, döv  lət  çi 
lik ənə  nə  lə  ri  nin və de  mok  ra  tik tə 
si  sat  la  rı  nın güc  lən  di  ril  mə  si  ni, öl 
kə  nin bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun və 
mü  da  fiə qa  bi  liy  yə  ti  nin cid  di şə  kil 
də möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  ni, ha  be  lə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin şəx  sin  də 
Azər  bay  ca  nın in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə
 ri  nə eti  bar  lı tə  mi  na  tı nə  zə  rə ala  raq 
və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Seç  ki 
Mə  cəl  lə  si  nin 54cü mad  də  si  nə is  ti 
nad edə  rək qə  ra  ra alır:

İl  ham Hey  dər oğ  lu Əli  yev 2018
ci il ap  rel ayı  nın 11də ke  çi  ri  lə  cək 

növ  bə  dən  kə  nar pre  zi  dent seç  ki  lə 
rin  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
pre  zi  dent  li  yi  nə na  mi  zəd irə  li sü 
rül  sün”. 

Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI 
qu  rul  ta  yı  nın İl  ham Əli  ye  vin na  mi 
zəd  li  yi  nin irə  li sü  rül  mə  si haq  qın  da 
qə  ra  rı yek  dil  lik  lə qə  bul olun  du. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ona gös
 tə  ri  lən dəs  tə  yə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  dir  di: “Si  zi və bü  tün Azər  bay 
can xal  qı  nı əmin et  mək is  tə  yi  rəm 
ki, əgər pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də 
Azər  bay  can xal  qı mə  nə ye  ni  dən 
yük  sək eti  mad gös  tə  rər  sə, doğ  ma 
xal  qı  ma lə  ya  qət  lə xid  mət edə  cə 
yəm”. 

SEÇKİ-2018

rup  si  ya, rüş  vət  xor  lu  ğa qar  şı mü 
ba  ri  zə sa  hə  sin  də, haqqəda  lə  tin 
bər  qə  rar ol  ma  sı sa  hə  sin  də, bü  tün 
is  ti  qa  mət  lər üz  rə”,  de  yən öl  kə 
baş  çı  sı Azər  bay  ca  nın növ  bə  ti il  lər 
də öz uğur  lu, di  na  mik in  ki  şaf tem
 pi  ni nəin  ki sax  la  ya  ca  ğı  nı, onu da 
ha da möh  kəm  lən  di  rə  cə  yi  ni nə  zə  rə 
çat  dır  dı.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti xal  qı  mı  zın ən bö  yük 
sər  və  ti olan müs  tə  qil  li  yi  mi  zin əhə
 miy  yə  ti  nə nə  zər sa  la  raq Azər  bay 
ca  nın bun  dan son  ra da müs  tə  qil  lik 
yo  lu ilə ge  də  cə  yi  ni de  di. 

Da  ha son  ra çı  xış edən  lər  iş  ğal 
dan azad olun  muş Co  cuq Mər  can  lı 
kən  di  nin sa  ki  ni Oq  tay Hə  zi  yev, 
YAP Kən  gər  li ra  yon təş  ki  la  tı  nın 
səd  ri Sev  da Qu  li  ye  va, Mil  li Məc  li 
sin de  pu  ta  tı Rə  şad Mah  mu  dov, 

Gən  cə şə  hə  rin  dən olan iş ada  mı 
El  nur Ca  mal  xa  nov, Qu  sar şə  hə  rin 
də  ki Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zi  nin 
di  rek  to  ru Ne  va Ab  du  rah  ma  no  va, 
ADA Uni  ver  si  te  ti  nin tə  lə  bə  si Emil 
As  lan  lı qar  şı  dan gə  lən növ  bə  dən 

kə  nar pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın na  mi  zə 
di  nin irə  li sü  rül  mə  si haq  qın  da tək
 lif  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. 

Növ  bə  ti mə  sə  lə  nin Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI qu  rul  ta  yı 

“Biz ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mı  zı da unut  ma  ma  lı  yıq və unut  mu
 ruq. Bu da gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  miz üçün is  ti  qa  mət ol  ma  lı  dır, 
ne  cə ki, biz bu gün də bu is  ti  qa  mət  də iş gö  rü  rük. Bi  zim ta 
ri  xi tor  paq  la  rı  mız İrə  van xan  lı  ğı  dır, Zən  gə  zur, Göy  çə ma 
hal  la  rı  dır. Bu  nu gənc nə  sil də, dün  ya da bil  mə  li  dir. Mən 
şa  dam ki, bu mə  sə  lə ilə bağ  lı  bi  zim əzə  li tor  paq  la  rı  mı  zın 
ta  ri  xi ilə bağ  lı in  di san  bal  lı el  mi əsər  lər ya  ra  dı  lır, film  lər 
çə  ki  lir, sər  gi  lər təş  kil olu  nur. Biz növ  bə  ti il  lər  də bu is  ti  qa
 mət  də da  ha fəal ol  ma  lı  yıq və dün  ya  nın müx  tə  lif yer  lə  rin 
də sər  gi  lər, təq  di  mat  lar ke  çi  ril  mə  li  dir. Çün  ki İrə  van bi  zim 
ta  ri  xi tor  pa  ğı  mız  dır və biz azər  bay  can  lı  lar bu ta  ri  xi tor 
paq  la  ra qa  yıt  ma  lı  yıq. Bu, bi  zim si  ya  si və st  ra  te  ji hə  də  fi 
miz  dir və biz təd  ri  cən bu hə  də  fə ya  xın  laş  ma  lı  yıq”.

İlham Əliyev
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nın ap  re  lin 11də ke  çi  ri  lə  cək pre  zi 
dent seç  ki  lə  rin  də cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin na  mi  zəd  li  yi  nin irə  li sü  rül 
mə  si haq  qın  da qə  ra  rı  nın qə  bul 
edil  mə  si ilə əla  qə  dar ol  du  ğu  nu de 
yən Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı səd
 ri  nin müavi  ni  ic  ra ka  ti  bi Əli Əh 
mə  dov qu  rul  ta  yın qə  rar la  yi  hə  si  ni 
təq  dim et  di. Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti, Ye  ni Azər  bay 
can Par  ti  ya  sı  nın səd  ri İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə 2003cü il  dən ötən 
müd  dət ər  zin  də gö  rü  lən iş  lərdən 
və qazanılan uğur  lar  dan bəhs olu 
nan qə  rar  da qeyd edi  lib: “Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI qu  rul 
ta  yı Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti, Ye  ni Azər  bay  can Par  ti 
ya  sı  nın səd  ri cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
rəh  bər  li  yi ilə Azər  bay  ca  nın sü  rət  li 
so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı  nı, döv  lət  çi 
lik ənə  nə  lə  ri  nin və de  mok  ra  tik tə 
si  sat  la  rı  nın güc  lən  di  ril  mə  si  ni, öl 
kə  nin bey  nəl  xalq nü  fu  zu  nun və 
mü  da  fiə qa  bi  liy  yə  ti  nin cid  di şə  kil 
də möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  ni, ha  be  lə 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin şəx  sin  də 
Azər  bay  ca  nın in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə
 ri  nə eti  bar  lı tə  mi  na  tı nə  zə  rə ala  raq 
və Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Seç  ki 
Mə  cəl  lə  si  nin 54cü mad  də  si  nə is  ti 
nad edə  rək qə  ra  ra alır:

İl  ham Hey  dər oğ  lu Əli  yev 2018
ci il ap  rel ayı  nın 11də ke  çi  ri  lə  cək 

növ  bə  dən  kə  nar pre  zi  dent seç  ki  lə 
rin  də Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
pre  zi  dent  li  yi  nə na  mi  zəd irə  li sü 
rül  sün”. 

Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI 
qu  rul  ta  yı  nın İl  ham Əli  ye  vin na  mi 
zəd  li  yi  nin irə  li sü  rül  mə  si haq  qın  da 
qə  ra  rı yek  dil  lik  lə qə  bul olun  du. 

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev ona gös
 tə  ri  lən dəs  tə  yə gö  rə tə  şək  kü  rü  nü 
bil  dir  di: “Si  zi və bü  tün Azər  bay 
can xal  qı  nı əmin et  mək is  tə  yi  rəm 
ki, əgər pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də 
Azər  bay  can xal  qı mə  nə ye  ni  dən 
yük  sək eti  mad gös  tə  rər  sə, doğ  ma 
xal  qı  ma lə  ya  qət  lə xid  mət edə  cə 
yəm”. 

SEÇKİ-2018

rup  si  ya, rüş  vət  xor  lu  ğa qar  şı mü 
ba  ri  zə sa  hə  sin  də, haqqəda  lə  tin 
bər  qə  rar ol  ma  sı sa  hə  sin  də, bü  tün 
is  ti  qa  mət  lər üz  rə”,  de  yən öl  kə 
baş  çı  sı Azər  bay  ca  nın növ  bə  ti il  lər 
də öz uğur  lu, di  na  mik in  ki  şaf tem
 pi  ni nəin  ki sax  la  ya  ca  ğı  nı, onu da 
ha da möh  kəm  lən  di  rə  cə  yi  ni nə  zə  rə 
çat  dır  dı.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Pre  zi  den  ti xal  qı  mı  zın ən bö  yük 
sər  və  ti olan müs  tə  qil  li  yi  mi  zin əhə
 miy  yə  ti  nə nə  zər sa  la  raq Azər  bay 
ca  nın bun  dan son  ra da müs  tə  qil  lik 
yo  lu ilə ge  də  cə  yi  ni de  di. 

Da  ha son  ra çı  xış edən  lər  iş  ğal 
dan azad olun  muş Co  cuq Mər  can  lı 
kən  di  nin sa  ki  ni Oq  tay Hə  zi  yev, 
YAP Kən  gər  li ra  yon təş  ki  la  tı  nın 
səd  ri Sev  da Qu  li  ye  va, Mil  li Məc  li 
sin de  pu  ta  tı Rə  şad Mah  mu  dov, 

Gən  cə şə  hə  rin  dən olan iş ada  mı 
El  nur Ca  mal  xa  nov, Qu  sar şə  hə  rin 
də  ki Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zi  nin 
di  rek  to  ru Ne  va Ab  du  rah  ma  no  va, 
ADA Uni  ver  si  te  ti  nin tə  lə  bə  si Emil 
As  lan  lı qar  şı  dan gə  lən növ  bə  dən 

kə  nar pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də Ye  ni 
Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın na  mi  zə 
di  nin irə  li sü  rül  mə  si haq  qın  da tək
 lif  lə  ri  ni bil  dir  di  lər. 

Növ  bə  ti mə  sə  lə  nin Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI qu  rul  ta  yı 

“Biz ta  ri  xi tor  paq  la  rı  mı  zı da unut  ma  ma  lı  yıq və unut  mu
 ruq. Bu da gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  miz üçün is  ti  qa  mət ol  ma  lı  dır, 
ne  cə ki, biz bu gün də bu is  ti  qa  mət  də iş gö  rü  rük. Bi  zim ta 
ri  xi tor  paq  la  rı  mız İrə  van xan  lı  ğı  dır, Zən  gə  zur, Göy  çə ma 
hal  la  rı  dır. Bu  nu gənc nə  sil də, dün  ya da bil  mə  li  dir. Mən 
şa  dam ki, bu mə  sə  lə ilə bağ  lı  bi  zim əzə  li tor  paq  la  rı  mı  zın 
ta  ri  xi ilə bağ  lı in  di san  bal  lı el  mi əsər  lər ya  ra  dı  lır, film  lər 
çə  ki  lir, sər  gi  lər təş  kil olu  nur. Biz növ  bə  ti il  lər  də bu is  ti  qa
 mət  də da  ha fəal ol  ma  lı  yıq və dün  ya  nın müx  tə  lif yer  lə  rin 
də sər  gi  lər, təq  di  mat  lar ke  çi  ril  mə  li  dir. Çün  ki İrə  van bi  zim 
ta  ri  xi tor  pa  ğı  mız  dır və biz azər  bay  can  lı  lar bu ta  ri  xi tor 
paq  la  ra qa  yıt  ma  lı  yıq. Bu, bi  zim si  ya  si və st  ra  te  ji hə  də  fi 
miz  dir və biz təd  ri  cən bu hə  də  fə ya  xın  laş  ma  lı  yıq”.

İlham Əliyev
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Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
“20072015ci il  lər  də Xa  ric  də Təh 

sil Döv  lət Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin  də bu 
gü  nə ki  mi min  lər  lə gən  ci  miz xa  ri  ci 
öl  kə  lə  rin ali mək  təb  lə  rin  də təh  sil al 
mış və ha  zır  da el  min, mə  də  niy  yə  tin, 
iq  ti  sa  di və si  ya  si hə  ya  tı  mı  zın müx  tə
 lif sa  hə  lə  rin  də uğur  la ça  lış  maq  da  dır
 lar. Bu da in  san ka  pi  ta  lı  na ve  ri  lən 
də  yə  rin ən gö  zəl nü  mu  nə  lə  rin  dən 
bi  ri  dir! Bu, əsl döv  lət xa  di  mi  nin st  ra
 te  ji dü  şün  cə məh  su  lu  dur.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Azər  bay  can gənc  li  yi  nin gö  zü  nü  

bu im  kan  lar  la  dün  ya el  mi  nə və mə 
də  niy  yət  lə  ri  nə aç  dı  ğı  nı  za gö  rə Si  zə 
min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik.

Mən mil  lət və  kil  li ol  maq  la ya  na  şı, 
həm də uzun il  lər  dir ki, sə  hiy  yə sa 
hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  ri  rəm. Son 15 
il  də öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin in  ki  şa  fı 
ha  mı  nın gö  zü qa  ba  ğın  da  dır. Ya  xın 
keç  miş  də xə  ya  lı  nı be  lə qu  ra bil  mə  di
 yi  miz müasir tibb ocaq  la  rı və  öl  kə 
miz  də yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı əmə  liy 
yat  la  rın ke  çi  ril  mə  si qü  rurve  ri  ci  dir. 
Bu  nun  la ya  na  şı, ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
nın pi  lot la  yi  hə  si  nin baş  lan  ma  sı, sə 
hiy  yə  də döv  lət proq  ram  la  rı  nın uğur
 la ic  ra  sı, öl  kə  də ye  ni far  ma  sep  tik za 
vod  la  rın in  şa  sı, gə  lə  cək nə  sil  lə  rin 
sağ  lam  lı  ğı  na zə  ma  nət ve  rən Qi  da 
Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi  nin fəaliy  yə 
tə baş  la  ma  sı döv  lə  tin və  tən  da  şı  nın 
sağ  lam  lı  ğı  na gös  tər  di  yi diq  qə  tin ba 
riz nü  mu  nə  si  dir.

Uzun il  lər  dən bə  ri gə  lə  cə  yi  miz 
olan kör  pə  lə  ri  mi  zin ən ağır xəs  tə  lik  lə
 rin  də hər za  man on  la  rın ya  nın  da olan  
hör  mət  li Meh  ri  ban xa  nı  ma bü  tün o 
xəs  tə uşaq  lar adın  dan, on  la  rın va  li 
deyn  lə  ri adın  dan min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı 
bil  dir  mək  lə ya  na  şı, on  la  rın ən çə  tin 
gün  lə  rin  də daimi on  la  rın ya  nın  da ol 
ma  ğı  nı  za, 10 il  lər  dir on  la  ra daimi yar
 dım gös  tər  di  yi  ni  zə gö  rə bir hə  kim ki 
mi Si  zin qar  şı  nız  da baş əyi  rəm.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Sə  nə  tim  lə əla  qə  dar və  bir in  san 

ki  mi inan  dı  ğım bir hə  qi  qət var: dün
 ya  nı sülh, sev  gi, mər  hə  mət, dü  şün  cə, 
elm xi  las edər.

Am  ma   si  lah  li qüv  və  lə  ri  miz gü 
vənc ye  ri  miz, qü  rur mən  bə  yi  miz  dir.

Si  zin  diq  qət və qay  ğı  nız sa  yə  sin 
də bu gün Azər  bay  can or  du  su  dün 
ya  nın ən qüd  rət  li or  du  la  rı sı  ra  sın  da 
dır. Ap  rel ha  di  sə  lə  rin  də Azər  bay  can 
xal  qı və dün  ya bu hə  qi  qə  tin şa  hi  di 
ol  du.

Bu gün or  du  mu  zun qar  şı  sın  da 
du  ran əsas və  zi  fə tor  paq  la  rı  mı  zın 
düş  mən əsa  rə  tin  dən azad edil  mə  si 
dir və qüd  rət  li or  du  mu  zun bu işin 
öh  də  sin  dən mə  ha  rət  lə gə  lə  cə  yi  nə 
xal  qın heç bir  şüb  hə  si yox  dur.

Möh  tə  rəm Ali Baş Ko  man  dan!
Qüd  rət  li or  du qur  du  ğu  nu  za, döv

 lə  ti  mi  zin və və  tən  daş  la  rı  mı  zın mü 
da  fiəsi  ni güc  lən  dir  di  yi  ni  zə gö  rə bü 
tün mil  lə  tim adın  dan, bü  tün in  san  lar 
adın  dan Si  zə öz min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı 
bil  di  ri  rik.

De  pu  ta  tı ol  du  ğum As  ta  ra ra  yo  nu
 nun bir çox uc  qar dağ kənd  lə  ri  nə 
elekt  rik ener  ji  si  nin və qa  zın ve  ril  mə 
si, in  san  la  rın xə  ya  lı  nı qu  ra bil  mə  dik
 lə  ri uzaq dağ kənd  lə  ri  nə as  falt ör  tük
 lü yol  la  rın çə  kil  mə  si, mək  təb  lə  rin, 
uşaq bağ  ça  la  rı  nın, xəs  tə  xa  na  la  rın, 
id  man komp  leks  lə  ri  nin ti  kil  mə  si, ye 
niye  ni emal müəs  si  sə  lə  ri  nin, iş yer 
lə  ri  nin açıl  ma  sı bü  tün bun  lar Si  zin 
rəh  bər  li  yi  niz döv  rün  də müm  kün 
olub və bu mi  sal  öl  kə  mi  zin bü  tün 
ra  yon və şə  hər  lə  ri  nə xas  dır. 

Cə  nub re  gionu  nun tu  rizm po  ten 
sialı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si üçün də 
mir yol xət  ti  nin ye  ri  nin də  yiş  di  ril 
mə  si ba  rə  də ver  di  yi  niz tap  şı  rıq  lar, 
2018ci il  də Ba  kıAs  ta  ra ma  gist  ral 
yo  lu  nun is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si hər bir 
və  tən  da  şın  ürə  yin  cə  dir və re  gionun 
gə  lə  cək in  ki  şa  fın  da ye  ni pers  pek  tiv 
lə  rin baş  lan  ğı  cı  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
Ulu ön  də  ri  mi  zin ya  rat  dı  ğı Ye  ni 

Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın yüz min  lər
 lə üzv  lə  rin  dən bi  ri ki  mi, mil  lət və  ki  li 
ki  mi, həm də bir hə  kim ki  mi teztez 
in  san  lar  la tə  mas  da olu  ram, xü  su  si  lə 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də olar  kən Azər  bay  can
 da ge  dən qu  ru  cu  luq iş  lə  ri, in  ki  şaf 

ba  rə  də müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də xoş 
söz  lər eşi  dən  də həm də bu öl  kə  nin 
və  tən  da  şı ol  du  ğu  ma gö  rə qü  rur du 
yu  ram. Doğ  ru  dan da, Azər  bay  can 
in  ki  şa  fın di  na  mi  ka  sı  na gö  rə dün  ya 
da li  der öl  kə  lər  dən sa  yı  lır, re  gionun 
güc mər  kə  zi və əsas söz sa  hi  bi  dir, 
Av  ro  pa  nın ye  ni ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 
si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca tə  mi  nat  çı  la  rın  dan
 dır. Bü  tün bu fakt  lar Si  zin fəaliy  yə  ti
 ni  zin yal  nız bir his  sə  si  dir.

De  səydilər ki, Azər  bay  ca  nın tə  ri 
fi  ni elə, bir in  san ki  mi tək bir söz ta 
par  dım:

“Azər  bay  can öz rəh  bə  ri  nə və döv
 lə  ti  nə gü  və  nən xal  qın və  tə  ni  dir!”

Mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı qo  ru  maq yo 
lun  da bə  zən əsas  sız təz  yiq  lər  lə üz 
ləş  mə  yi  ni  zə bax  ma  ya  raq, yo  lu  nuz 
dan dön  mə  dən ar  dı  cıl, qə  tiy  yət  li və 
dü  rüst ad  dım  la  rı  nı  zı və si  ya  sə  ti  ni  zi 
dəs  tək  lə  yi  rik.

Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
Mən bu qu  rul  tay  da iş  ti  rak edən 

nü  ma  yən  də  lər adın  dan, Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın 700 min  lik  üzv 
lə  ri adın  dan,  se  çi  ci  lə  rim adın  dan, 
Mil  li Məc  lis  də Ye  ni Azər  bay  can Par 
ti  ya  sı  nı təm  sil edən həm  kar  la  rım 
adın  dan  Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi na 
mi  nə Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 
səd  ri hör  mət  li İl  ham Hey  dər oğ  lu 
Əli  ye  vin pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də na 
mi  zəd  li  yi  ni irə  li sü  rü  rəm. Əmi  nəm 
ki, bu se  çim ha  mı  nın ürə  yin  dən  dir 
və xal  qı  mız tə  rə  fin  dən bir  mə  na  lı 
mü  da  fiə olu  na  caq  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li Meh  ri  ban xa  nım!
Par  ti  ya tə  rə  fin  dən mə  nə ve  ril  miş 

sə  la  hiy  yət  dən əla  və, bir ürək hə  ki  mi 
ki  mi pe  şə  min mə  nə ver  di  yi im  ti  yaz 
lar  dan is  ti  fa  də edə  rək, bir çox in  sa 
nın ürə  yi  nə ya  xın  laş  maq im  ka  nım 
ol  du  ğun  dan Si  zə bir hə  qi  qə  ti çat  dır 
maq is  tə  yi  rəm:

Azər  bay  can xal  qı Si  zi sa  də  cə sev 
mir – Azər  bay  can  xal  qı Si  zi ürək  dən 
se  vir!

Azər  bay  can xal  qı  nın Ürə  yi Si  zin  lə 
dö  yü  nür!

SEÇKİ-2018

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
Çı  xı  şı  ma baş  la  maz  dan əv  vəl bu 

gün bir Azər  bay  can və  tən  da  şı ola  raq 
be  lə bir mö  tə  bər mə  kan  da, be  lə bir 
ta  ri  xi ha  di  sə  də çı  xış et  mə  yi  mə sə  bəb 
olan bü  tün ta  ri  xi  miz qar  şı  sın  da baş 
əy  mək is  tə  yi  rəm.

Azər  bay  ca  nı  mı  zı, döv  lə  ti  mi  zi bu 
gü  nə gə  ti  rən və bu yol  da əziy  yət çə 
kən hər kəs var ol  sun!

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li Meh  ri  ban xa  nım!
Də  yər  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
O xalq, o cə  miy  yət xoş  bəxt  dir ki, 

onun ida  rə  çil  yi dinc  li  yə, əmin
aman  lı  ğa söy  kə  nir. O xalq xoş  bəxt 
dir ki, onun dinc  li  yi, əminaman  lı  ğı, 
ri  fa  hı, bir söz  lə, bü  tün ta  le  yi onu 
ida  rə edən nə  həng şəx  siy  yət  lə  rin, 
müd  rik  lə  rin, də  rin zə  ka sa  hib  lə  ri  nin 
çiy  nin  də  dir. Ta  ri  xi təc  rü  bə gös  tə  rir 
ki, xalq hər za  man bu ağır yü  kü da 
şı  ma  ğa qa  dir olan be  lə yük  sək lə  ya 
qət  li ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  ri  ni, li  der  lə  ri  ni 
dəs  tək  lə  yir, onun ar  dın  ca ge  dir, ona 
ina  nır və ar  xa  la  nır.

Biz fəxr edi  rik ki, dün  ya  nın son 
yüz il  li  yi  nin ən nü  fuz  lu ta  ri  xi şəx  siy
 yət  lə  ri və li  der  lə  ri sı  ra  sın  da par  ti  ya 

mı  zın qu  ru  cu  su Ulu ön  də  ri  miz Hey
 dər  Əli  yev də var  dır. Bu  gün  kü dinc
 li  yi  miz, əminaman  lı  ğı  mız, bü  tün 
sa  hə  lər  də di  na  mik in  ki  şa  fı  mı  zın 
möh  kəm tə  mə  li məhz onun adı ilə 
bağ  lı  dır. Və bir də ona gö  rə qü  rur 
du  yu  ruq ki, Ulu ön  də  rin qu  ru  cu  su 
ol  du  ğu müasir Azər  bay  ca  nı yük  sək 
lə  ya  qət  lə ida  rə edən  möh  tə  rəm cə 
nab Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev var!

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ola  raq 

döv  lə  ti  mi  zin in  ki  şa  fı ilə bağ  lı gə  lə 
cək plan  la  rı, gə  lə  cək dü  şün  cə  lə  ri, ar 
zu  la  rı or  ta  ya qo  yar  kən  keç  mi  şi  mi  zə, 
bu gü  nü  mü  zə  doğ  ru də  yər ver  mə 
yi  miz la  zım  dır.

Son 15 il  də gəl  di  yi  miz yo  la ötə  ri 
də ol  sa nə  zər sal  saq, nə  lə  ri gör  müş 
ola  rıq: müs  tə  qil  li  yi  miz da  ha da möh
 kəm  lən  miş, Azər  bay  can dün  ya bir  li 
yin  də si  vil, mo  dern döv  lət ki  mi, həm 
də ye  ni, özəl də  yər  lər  lə ta  nın  mış  dır; 
onun həm kə  miy  yət, həm də key  fiy 
yət gös  tə  ri  ci  lə  ri, bü  tün sa  hə  lər  də in 
ki  şaf di  na  miz  mi sö  zün əsl mə  na  sın 
da qib  tə do  ğur  muş  dur. Bu gün Azər
 bay  can yal  nız neft öl  kə  si de  yil, bu 
gün Azər  bay  can həm də ye  ni mə  də 
nimə  nə  vi də  yər  lə  ri ilə ta  nı  nır, bu 
gün Azər  bay  can mul  ti  kul  tu  ral öl  kə 
ki  mi ta  nı  nır, bu gün Azər  bay  can id 
man və tu  rizm öl  kə  si ki  mi ta  nı  nır. 
Bu gün Azər  bay  can ye  ni iq  ti  sa  di və 
so  sial ca  ğı  rış  la  rın, nü  fuz  lu bey  nəl 
xalq qu  rum  la  rın  təd  bir  lə  ri  nin ke  çi 
ril  mə  si üçün əsas mə  kan ki  mi se  çi  lir
 sə, dün  ya  ya özü  nü de  mok  ra  tik ənə 
nə  lə  rə sa  diq, ey  ni za  man  da, hü  qu  qi 
və so  sial döv  lət ki  mi təq  dim edir  sə, 
de  mə  li, qar  şı  ya qo  yu  lan və  zi  fə  lər, 

qə  bul edi  lən döv  lət proq  ram  la  rı öz 
bəh  rə  si  ni ve  rir. Ar  tıq Azər  bay  can 
nəhəng və mü  rək  kəb inf  rast  ruk  tur 
la  yi  hə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sın  da bö 
yük təc  rü  bə  si olan döv  lət ki  mi nü  fuz 
sa  hi  bi  dir. Bu gün Azər  bay  ca  nın sə  si 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın kür  sü  lə  rin 
dən da  ha gur eşi  di  lir. Döv  lət baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki 
mi, in  ki  şa  fın Azər  bay  can mo  de  li  nin 
möv  cud  lu  ğu ən bö  yük uğu  ru  muz 
dur və dün  ya  ya nü  mu  nə  dir. Bə  li, 
Azər  bay  can bu gün öz ta  ri  xi  nin ən 
güc  lü, qüd  rət  li döv  rü  nü ya  şa  yır.

Res  pub  li  ka  mı  zın bü  tün sa  hə  lər  də 
bö  yük uğur  lar qa  zan  ma  sı, ma  liy  yə 
im  kan  la  rı  nın art  ma  sı, öl  kə  mi  zin 
trans  mil  li la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı 
və əsas iş  ti  rak  çı  sı ki  mi çı  xış et  mə  si, 
müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən inf  rast 
ruk  tu  run ya  ra  dıl  ma  sı, ən ye  ni tex  no
 lo  gi  ya  la  ra əsas  la  nan müəs  si  sə  lə  rin 
fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq aləm  də  ki möv  qe  lə  ri  ni 
get  dik  cə möh  kəm  lən  di  rir.

Əl  bət  tə, öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  nı sü 
rət  lən  di  rən, re  gion öl  kə  lə  ri və dün  ya 
döv  lət  lə  ri üçün də əhə  miy  yət kəsb 
edən qlo  bal pro  je  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si göz qa  ba  ğın  da  dır.

Bü  tün təz  yiq  lə  rə bax  ma  ya  raq, Ba 
kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun is  ti  fa 
də  yə ve  ril  mə  si, Şi  malCə  nub Bey  nəl
 xalq Nəq  liy  yat Dəh  li  zin  də iş  lə  rin 
da  vam et  di  ril  mə  si, iri ener  ji la  yi  hə  lə
 ri  nin ger  çək  ləş  di  ril  mə  si, qlo  bal əhə 
miy  yət  li iq  ti  sa  di zo  na  la  rın ya  ra  dıl 
ma  sı, “ASAN xid  mət” ki  mi Azər  bay
 can bren  di  nin dün  ya  ya təq  dim olun
 ma  sı məhz Si  zin əz  mi  niz, ira  də  niz 
sa  yə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir.

YeniAzərbaycanPartiyasınınVIqurultayında 
MilliMəclisindeputatı,tanınmışkardiocərrah 

RəşadMahmudovölkədəgedəninkişaf 
proseslərindəndanışaraqbuşüarlaçıxışetdi:

“Azərbaycanözrəhbərinəvə
dövlətinəgüvənənxalqınvətənidir!”
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Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
“20072015ci il  lər  də Xa  ric  də Təh 

sil Döv  lət Proq  ra  mı” çər  çi  və  sin  də bu 
gü  nə ki  mi min  lər  lə gən  ci  miz xa  ri  ci 
öl  kə  lə  rin ali mək  təb  lə  rin  də təh  sil al 
mış və ha  zır  da el  min, mə  də  niy  yə  tin, 
iq  ti  sa  di və si  ya  si hə  ya  tı  mı  zın müx  tə
 lif sa  hə  lə  rin  də uğur  la ça  lış  maq  da  dır
 lar. Bu da in  san ka  pi  ta  lı  na ve  ri  lən 
də  yə  rin ən gö  zəl nü  mu  nə  lə  rin  dən 
bi  ri  dir! Bu, əsl döv  lət xa  di  mi  nin st  ra
 te  ji dü  şün  cə məh  su  lu  dur.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Azər  bay  can gənc  li  yi  nin gö  zü  nü  

bu im  kan  lar  la  dün  ya el  mi  nə və mə 
də  niy  yət  lə  ri  nə aç  dı  ğı  nı  za gö  rə Si  zə 
min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı bil  di  ri  rik.

Mən mil  lət və  kil  li ol  maq  la ya  na  şı, 
həm də uzun il  lər  dir ki, sə  hiy  yə sa 
hə  sin  də fəaliy  yət gös  tə  ri  rəm. Son 15 
il  də öl  kə  miz  də sə  hiy  yə  nin in  ki  şa  fı 
ha  mı  nın gö  zü qa  ba  ğın  da  dır. Ya  xın 
keç  miş  də xə  ya  lı  nı be  lə qu  ra bil  mə  di
 yi  miz müasir tibb ocaq  la  rı və  öl  kə 
miz  də yük  sək tex  no  lo  gi  ya  lı əmə  liy 
yat  la  rın ke  çi  ril  mə  si qü  rurve  ri  ci  dir. 
Bu  nun  la ya  na  şı, ic  ba  ri tib  bi sı  ğor  ta 
nın pi  lot la  yi  hə  si  nin baş  lan  ma  sı, sə 
hiy  yə  də döv  lət proq  ram  la  rı  nın uğur
 la ic  ra  sı, öl  kə  də ye  ni far  ma  sep  tik za 
vod  la  rın in  şa  sı, gə  lə  cək nə  sil  lə  rin 
sağ  lam  lı  ğı  na zə  ma  nət ve  rən Qi  da 
Təh  lü  kə  siz  li  yi Agent  li  yi  nin fəaliy  yə 
tə baş  la  ma  sı döv  lə  tin və  tən  da  şı  nın 
sağ  lam  lı  ğı  na gös  tər  di  yi diq  qə  tin ba 
riz nü  mu  nə  si  dir.

Uzun il  lər  dən bə  ri gə  lə  cə  yi  miz 
olan kör  pə  lə  ri  mi  zin ən ağır xəs  tə  lik  lə
 rin  də hər za  man on  la  rın ya  nın  da olan  
hör  mət  li Meh  ri  ban xa  nı  ma bü  tün o 
xəs  tə uşaq  lar adın  dan, on  la  rın va  li 
deyn  lə  ri adın  dan min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı 
bil  dir  mək  lə ya  na  şı, on  la  rın ən çə  tin 
gün  lə  rin  də daimi on  la  rın ya  nın  da ol 
ma  ğı  nı  za, 10 il  lər  dir on  la  ra daimi yar
 dım gös  tər  di  yi  ni  zə gö  rə bir hə  kim ki 
mi Si  zin qar  şı  nız  da baş əyi  rəm.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Sə  nə  tim  lə əla  qə  dar və  bir in  san 

ki  mi inan  dı  ğım bir hə  qi  qət var: dün
 ya  nı sülh, sev  gi, mər  hə  mət, dü  şün  cə, 
elm xi  las edər.

Am  ma   si  lah  li qüv  və  lə  ri  miz gü 
vənc ye  ri  miz, qü  rur mən  bə  yi  miz  dir.

Si  zin  diq  qət və qay  ğı  nız sa  yə  sin 
də bu gün Azər  bay  can or  du  su  dün 
ya  nın ən qüd  rət  li or  du  la  rı sı  ra  sın  da 
dır. Ap  rel ha  di  sə  lə  rin  də Azər  bay  can 
xal  qı və dün  ya bu hə  qi  qə  tin şa  hi  di 
ol  du.

Bu gün or  du  mu  zun qar  şı  sın  da 
du  ran əsas və  zi  fə tor  paq  la  rı  mı  zın 
düş  mən əsa  rə  tin  dən azad edil  mə  si 
dir və qüd  rət  li or  du  mu  zun bu işin 
öh  də  sin  dən mə  ha  rət  lə gə  lə  cə  yi  nə 
xal  qın heç bir  şüb  hə  si yox  dur.

Möh  tə  rəm Ali Baş Ko  man  dan!
Qüd  rət  li or  du qur  du  ğu  nu  za, döv

 lə  ti  mi  zin və və  tən  daş  la  rı  mı  zın mü 
da  fiəsi  ni güc  lən  dir  di  yi  ni  zə gö  rə bü 
tün mil  lə  tim adın  dan, bü  tün in  san  lar 
adın  dan Si  zə öz min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı 
bil  di  ri  rik.

De  pu  ta  tı ol  du  ğum As  ta  ra ra  yo  nu
 nun bir çox uc  qar dağ kənd  lə  ri  nə 
elekt  rik ener  ji  si  nin və qa  zın ve  ril  mə 
si, in  san  la  rın xə  ya  lı  nı qu  ra bil  mə  dik
 lə  ri uzaq dağ kənd  lə  ri  nə as  falt ör  tük
 lü yol  la  rın çə  kil  mə  si, mək  təb  lə  rin, 
uşaq bağ  ça  la  rı  nın, xəs  tə  xa  na  la  rın, 
id  man komp  leks  lə  ri  nin ti  kil  mə  si, ye 
niye  ni emal müəs  si  sə  lə  ri  nin, iş yer 
lə  ri  nin açıl  ma  sı bü  tün bun  lar Si  zin 
rəh  bər  li  yi  niz döv  rün  də müm  kün 
olub və bu mi  sal  öl  kə  mi  zin bü  tün 
ra  yon və şə  hər  lə  ri  nə xas  dır. 

Cə  nub re  gionu  nun tu  rizm po  ten 
sialı  nın ge  niş  lən  di  ril  mə  si üçün də 
mir yol xət  ti  nin ye  ri  nin də  yiş  di  ril 
mə  si ba  rə  də ver  di  yi  niz tap  şı  rıq  lar, 
2018ci il  də Ba  kıAs  ta  ra ma  gist  ral 
yo  lu  nun is  ti  fa  də  yə ve  ril  mə  si hər bir 
və  tən  da  şın  ürə  yin  cə  dir və re  gionun 
gə  lə  cək in  ki  şa  fın  da ye  ni pers  pek  tiv 
lə  rin baş  lan  ğı  cı  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
Ulu ön  də  ri  mi  zin ya  rat  dı  ğı Ye  ni 

Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın yüz min  lər
 lə üzv  lə  rin  dən bi  ri ki  mi, mil  lət və  ki  li 
ki  mi, həm də bir hə  kim ki  mi teztez 
in  san  lar  la tə  mas  da olu  ram, xü  su  si  lə 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də olar  kən Azər  bay  can
 da ge  dən qu  ru  cu  luq iş  lə  ri, in  ki  şaf 

ba  rə  də müx  tə  lif sə  viy  yə  lər  də xoş 
söz  lər eşi  dən  də həm də bu öl  kə  nin 
və  tən  da  şı ol  du  ğu  ma gö  rə qü  rur du 
yu  ram. Doğ  ru  dan da, Azər  bay  can 
in  ki  şa  fın di  na  mi  ka  sı  na gö  rə dün  ya 
da li  der öl  kə  lər  dən sa  yı  lır, re  gionun 
güc mər  kə  zi və əsas söz sa  hi  bi  dir, 
Av  ro  pa  nın ye  ni ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 
si  ya  sə  ti  nin baş  lı  ca tə  mi  nat  çı  la  rın  dan
 dır. Bü  tün bu fakt  lar Si  zin fəaliy  yə  ti
 ni  zin yal  nız bir his  sə  si  dir.

De  səydilər ki, Azər  bay  ca  nın tə  ri 
fi  ni elə, bir in  san ki  mi tək bir söz ta 
par  dım:

“Azər  bay  can öz rəh  bə  ri  nə və döv
 lə  ti  nə gü  və  nən xal  qın və  tə  ni  dir!”

Mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı qo  ru  maq yo 
lun  da bə  zən əsas  sız təz  yiq  lər  lə üz 
ləş  mə  yi  ni  zə bax  ma  ya  raq, yo  lu  nuz 
dan dön  mə  dən ar  dı  cıl, qə  tiy  yət  li və 
dü  rüst ad  dım  la  rı  nı  zı və si  ya  sə  ti  ni  zi 
dəs  tək  lə  yi  rik.

Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
Mən bu qu  rul  tay  da iş  ti  rak edən 

nü  ma  yən  də  lər adın  dan, Ye  ni Azər 
bay  can Par  ti  ya  sı  nın 700 min  lik  üzv 
lə  ri adın  dan,  se  çi  ci  lə  rim adın  dan, 
Mil  li Məc  lis  də Ye  ni Azər  bay  can Par 
ti  ya  sı  nı təm  sil edən həm  kar  la  rım 
adın  dan  Azər  bay  ca  nın gə  lə  cə  yi na 
mi  nə Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın 
səd  ri hör  mət  li İl  ham Hey  dər oğ  lu 
Əli  ye  vin pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də na 
mi  zəd  li  yi  ni irə  li sü  rü  rəm. Əmi  nəm 
ki, bu se  çim ha  mı  nın ürə  yin  dən  dir 
və xal  qı  mız tə  rə  fin  dən bir  mə  na  lı 
mü  da  fiə olu  na  caq  dır.

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li Meh  ri  ban xa  nım!
Par  ti  ya tə  rə  fin  dən mə  nə ve  ril  miş 

sə  la  hiy  yət  dən əla  və, bir ürək hə  ki  mi 
ki  mi pe  şə  min mə  nə ver  di  yi im  ti  yaz 
lar  dan is  ti  fa  də edə  rək, bir çox in  sa 
nın ürə  yi  nə ya  xın  laş  maq im  ka  nım 
ol  du  ğun  dan Si  zə bir hə  qi  qə  ti çat  dır 
maq is  tə  yi  rəm:

Azər  bay  can xal  qı Si  zi sa  də  cə sev 
mir – Azər  bay  can  xal  qı Si  zi ürək  dən 
se  vir!

Azər  bay  can xal  qı  nın Ürə  yi Si  zin  lə 
dö  yü  nür!
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Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
Çı  xı  şı  ma baş  la  maz  dan əv  vəl bu 

gün bir Azər  bay  can və  tən  da  şı ola  raq 
be  lə bir mö  tə  bər mə  kan  da, be  lə bir 
ta  ri  xi ha  di  sə  də çı  xış et  mə  yi  mə sə  bəb 
olan bü  tün ta  ri  xi  miz qar  şı  sın  da baş 
əy  mək is  tə  yi  rəm.

Azər  bay  ca  nı  mı  zı, döv  lə  ti  mi  zi bu 
gü  nə gə  ti  rən və bu yol  da əziy  yət çə 
kən hər kəs var ol  sun!

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Hör  mət  li Meh  ri  ban xa  nım!
Də  yər  li qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı!
O xalq, o cə  miy  yət xoş  bəxt  dir ki, 

onun ida  rə  çil  yi dinc  li  yə, əmin
aman  lı  ğa söy  kə  nir. O xalq xoş  bəxt 
dir ki, onun dinc  li  yi, əminaman  lı  ğı, 
ri  fa  hı, bir söz  lə, bü  tün ta  le  yi onu 
ida  rə edən nə  həng şəx  siy  yət  lə  rin, 
müd  rik  lə  rin, də  rin zə  ka sa  hib  lə  ri  nin 
çiy  nin  də  dir. Ta  ri  xi təc  rü  bə gös  tə  rir 
ki, xalq hər za  man bu ağır yü  kü da 
şı  ma  ğa qa  dir olan be  lə yük  sək lə  ya 
qət  li ta  ri  xi şəx  siy  yət  lə  ri  ni, li  der  lə  ri  ni 
dəs  tək  lə  yir, onun ar  dın  ca ge  dir, ona 
ina  nır və ar  xa  la  nır.

Biz fəxr edi  rik ki, dün  ya  nın son 
yüz il  li  yi  nin ən nü  fuz  lu ta  ri  xi şəx  siy
 yət  lə  ri və li  der  lə  ri sı  ra  sın  da par  ti  ya 

mı  zın qu  ru  cu  su Ulu ön  də  ri  miz Hey
 dər  Əli  yev də var  dır. Bu  gün  kü dinc
 li  yi  miz, əminaman  lı  ğı  mız, bü  tün 
sa  hə  lər  də di  na  mik in  ki  şa  fı  mı  zın 
möh  kəm tə  mə  li məhz onun adı ilə 
bağ  lı  dır. Və bir də ona gö  rə qü  rur 
du  yu  ruq ki, Ulu ön  də  rin qu  ru  cu  su 
ol  du  ğu müasir Azər  bay  ca  nı yük  sək 
lə  ya  qət  lə ida  rə edən  möh  tə  rəm cə 
nab Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Əli  yev var!

Möh  tə  rəm Pre  zi  dent!
Ye  ni Azər  bay  can Par  ti  ya  sı ola  raq 

döv  lə  ti  mi  zin in  ki  şa  fı ilə bağ  lı gə  lə 
cək plan  la  rı, gə  lə  cək dü  şün  cə  lə  ri, ar 
zu  la  rı or  ta  ya qo  yar  kən  keç  mi  şi  mi  zə, 
bu gü  nü  mü  zə  doğ  ru də  yər ver  mə 
yi  miz la  zım  dır.

Son 15 il  də gəl  di  yi  miz yo  la ötə  ri 
də ol  sa nə  zər sal  saq, nə  lə  ri gör  müş 
ola  rıq: müs  tə  qil  li  yi  miz da  ha da möh
 kəm  lən  miş, Azər  bay  can dün  ya bir  li 
yin  də si  vil, mo  dern döv  lət ki  mi, həm 
də ye  ni, özəl də  yər  lər  lə ta  nın  mış  dır; 
onun həm kə  miy  yət, həm də key  fiy 
yət gös  tə  ri  ci  lə  ri, bü  tün sa  hə  lər  də in 
ki  şaf di  na  miz  mi sö  zün əsl mə  na  sın 
da qib  tə do  ğur  muş  dur. Bu gün Azər
 bay  can yal  nız neft öl  kə  si de  yil, bu 
gün Azər  bay  can həm də ye  ni mə  də 
nimə  nə  vi də  yər  lə  ri ilə ta  nı  nır, bu 
gün Azər  bay  can mul  ti  kul  tu  ral öl  kə 
ki  mi ta  nı  nır, bu gün Azər  bay  can id 
man və tu  rizm öl  kə  si ki  mi ta  nı  nır. 
Bu gün Azər  bay  can ye  ni iq  ti  sa  di və 
so  sial ca  ğı  rış  la  rın, nü  fuz  lu bey  nəl 
xalq qu  rum  la  rın  təd  bir  lə  ri  nin ke  çi 
ril  mə  si üçün əsas mə  kan ki  mi se  çi  lir
 sə, dün  ya  ya özü  nü de  mok  ra  tik ənə 
nə  lə  rə sa  diq, ey  ni za  man  da, hü  qu  qi 
və so  sial döv  lət ki  mi təq  dim edir  sə, 
de  mə  li, qar  şı  ya qo  yu  lan və  zi  fə  lər, 

qə  bul edi  lən döv  lət proq  ram  la  rı öz 
bəh  rə  si  ni ve  rir. Ar  tıq Azər  bay  can 
nəhəng və mü  rək  kəb inf  rast  ruk  tur 
la  yi  hə  lə  rin real  laş  dı  rıl  ma  sın  da bö 
yük təc  rü  bə  si olan döv  lət ki  mi nü  fuz 
sa  hi  bi  dir. Bu gün Azər  bay  ca  nın sə  si 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın kür  sü  lə  rin 
dən da  ha gur eşi  di  lir. Döv  lət baş  çı  sı 
cə  nab İl  ham Əli  ye  vin qeyd et  di  yi ki 
mi, in  ki  şa  fın Azər  bay  can mo  de  li  nin 
möv  cud  lu  ğu ən bö  yük uğu  ru  muz 
dur və dün  ya  ya nü  mu  nə  dir. Bə  li, 
Azər  bay  can bu gün öz ta  ri  xi  nin ən 
güc  lü, qüd  rət  li döv  rü  nü ya  şa  yır.

Res  pub  li  ka  mı  zın bü  tün sa  hə  lər  də 
bö  yük uğur  lar qa  zan  ma  sı, ma  liy  yə 
im  kan  la  rı  nın art  ma  sı, öl  kə  mi  zin 
trans  mil  li la  yi  hə  lə  rin tə  şəb  büs  ka  rı 
və əsas iş  ti  rak  çı  sı ki  mi çı  xış et  mə  si, 
müasir tə  ləb  lə  rə ca  vab ve  rən inf  rast 
ruk  tu  run ya  ra  dıl  ma  sı, ən ye  ni tex  no
 lo  gi  ya  la  ra əsas  la  nan müəs  si  sə  lə  rin 
fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq aləm  də  ki möv  qe  lə  ri  ni 
get  dik  cə möh  kəm  lən  di  rir.

Əl  bət  tə, öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fı  nı sü 
rət  lən  di  rən, re  gion öl  kə  lə  ri və dün  ya 
döv  lət  lə  ri üçün də əhə  miy  yət kəsb 
edən qlo  bal pro  je  lə  rin hə  ya  ta ke  çi  ril 
mə  si göz qa  ba  ğın  da  dır.

Bü  tün təz  yiq  lə  rə bax  ma  ya  raq, Ba 
kıTbi  li  siQars də  mir yo  lu  nun is  ti  fa 
də  yə ve  ril  mə  si, Şi  malCə  nub Bey  nəl
 xalq Nəq  liy  yat Dəh  li  zin  də iş  lə  rin 
da  vam et  di  ril  mə  si, iri ener  ji la  yi  hə  lə
 ri  nin ger  çək  ləş  di  ril  mə  si, qlo  bal əhə 
miy  yət  li iq  ti  sa  di zo  na  la  rın ya  ra  dıl 
ma  sı, “ASAN xid  mət” ki  mi Azər  bay
 can bren  di  nin dün  ya  ya təq  dim olun
 ma  sı məhz Si  zin əz  mi  niz, ira  də  niz 
sa  yə  sin  də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir.

YeniAzərbaycanPartiyasınınVIqurultayında 
MilliMəclisindeputatı,tanınmışkardiocərrah 

RəşadMahmudovölkədəgedəninkişaf 
proseslərindəndanışaraqbuşüarlaçıxışetdi:

“Azərbaycanözrəhbərinəvə
dövlətinəgüvənənxalqınvətənidir!”



Azər   bay   can par   la   men   ti   nin spi   ke
  ri sər   gi   nin təş   ki   li üçün ya   ra   dıl   mış 
şə   raitə gö   rə Ru   si   ya Döv   lət Du   ma   sı  
nın rəh   bər   li   yi   nə və de   pu   tat   la   ra tə  
şək   kür edib.

Sər   gi   nin açı   lı   şın   da həm   çi   nin Döv
  lət Du   ma   sı   nın MDB mə   sə   lə   lə   ri, Av  
ra   si   ya in   teq   ra   si   ya   sı və həm   və   tən   lər
  lə iş üz   rə ko   mi   tə   si   nin səd   ri Leonid 
Ka   laş   ni   kov, Ru   si   ya Kom   mu   nist Par
  ti   ya   sı Mər   kə   zi Ko   mi   tə   si   nin səd   ri 
Gen   na   di Zü   qa   nov, Döv   lət Du   ma   sı  
nın Bey   nəl   xalq mə   sə   lə   lər ko   mi   tə   si  
nin səd   ri Leonid Sluts   ki, “Sp   ra   ved   li
  va   ya Ros   si   ya” Par   ti   ya   sı   nın li   de   ri 
Ser   gey Mi   ro   nov, Mil   li Məc   li   sin Bey
  nəl   xalq mü   na   si   bət   lər və par   la   ment  
lə   ra   ra   sı əla   qə   lər ko   mi   tə   si   nin səd   ri 
Sə   məd Se   yi   dov çı   xış edə   rək iki öl   kə 
ara   sın   da əla   qə   lə   ri   nin in   ki   şa   fın   dan 
da   nı   şıb   lar.

Azər   bay   can və Ru   si   ya dip   lo   ma  
tik əla   qə   lə   ri   nin qu   rul   ma   sı   nın 25 il   li
  yi mü   na   si   bə   ti ilə ke   çi   ri   lən bu təd   bir 
Döv   lət Du   ma   sın   da xa   ri   ci öl   kə   yə 
həsr olun   muş ilk sər   gi   dir. Sər   gi   nin 
kon   sep   si   ya   sı res   pub   li   ka   mı   zın zən  
gin ta   ri   xə ma   lik olan qə   dim, ey   ni 
za   man   da, sü   rət   lə in   ki   şaf edən öl   kə 
ol   du   ğu   nu gös   tər   mək üzə   rin   də qu  
ru   lub. Bu   ra   da  Azər   bay   canRu   si   ya 
ara   sın   da dost   luq mü   na   si   bət   lə   ri, qar
  şı   lıq   lıfay   da   lı əmək   daş   lıq, mə   də   ni 

və iq   ti   sa   di əla   qə   lə   rin sü   rət   li in   ki   şa   fı
  nı əks et   di   rən eks   po   nat   lar nü   ma   yiş 
et   di   ri   lib.

Bir ne   çə böl   mə   dən iba   rət sər   gi   də 
zi   ya   rət   çi   lər Azər   bay   can hə   qi   qət   lə   ri  
nə, mə   də   niy   yə   ti   nə dair eks   po   nat   lar  
la, fo   to və vi   deo ma   te   rial   lar   la ta   nış 
ola bi   lər   lər. “İn   for   ma   si   ya” böl   mə   sin  
də Azər   bay   can haq   qın   da buk   let   lər, 
bro   şür   lər, tu   rizm xə   ri   tə   lə   ri, öl   kə   ni zi 
 ya   rət et   mək im   kan   la   rı, vi   za alın   ma   sı, 
aviauçuş   la   rın və tur   la   rın təş   ki   li, Ba   kı
  nın “Eks   po2025”ə na   mi   zəd şə   hər 
ol   ma   sı ilə bağ   lı ma   te   rial   lar təq   dim 
edi   lir. Bu   ra   da  həm   çi   nin Azər   bay   ca  
nın tu   rizm po   ten   sialı ba   rə   də  in   for  
ma   si   ya   lar yer alıb. Stend   də Azər   bay  
ca   nın mil   li su   ve   nir bren   di olan “I lo  
ve Ba   ku”nun öl   kə   mi   zə aid müx   tə   lif 
su   ve   nir   lə   ri də təq   dim edi   lib.

Eks   po   zi   si   ya   nın “Azər   bay   can in  
ci   lə   ri” böl   mə   sin   də qə   dim mil   li xal
  ça   la   rı   mız, mis   gər   lik nü   mu   nə   lə   ri, 
ənə   nə   vi şə   bə   kə sə   nə   ti, sər   gi üçün 
ha   zır   lan   mış mil   li ge   yim   lər, mu   si   qi 
alət   lə   ri nü   ma   yiş olu   nur. Zi   ya   rət   çi  
lə   rə ta   rix və mə   də   niy   yə   ti   mi   zə dair 
ar   te   fakt nü   mu   nə   lə   ri də təq   dim edi
  lir. Öl   kə   nin hər bir böl   gə   si   nə xas 
mil   li ge   yim   lər rəng, na   xış və bi   çi   mi 
ilə fərq   lə   nir.

Sər   gi   yə gə   lən   lə   rə mə   lu   mat ve   ri   lir 
ki, mu   si   qi Azər   bay   can in   cə   sə   nə   ti   nin 

və mə   də   niy   yə   ti   nin mü   hüm tər   kib 
his   sə   si ola   raq əsr   lər bo   yun   ca Azər  
bay   can xal   qı   nın hə   ya   tın   da baş ver  
miş mü   hüm ha   di   sə   lə   ri əks et   di   rib. 
Öl   kə   miz   də aşıq sə   nə   ti min il   lər   dir 
ya   şa   yır. 2008ci il   də mu   ğam YU  
NES   KO tə   rə   fin   dən bə   şə   riy   yə   tin 
qey   rimad   di ir   si   nin şah əsə   ri elan 
edi   lib. Mil   li mu   si   qi alət   lə   ri sı   ra   sın   da 
saz, tar, ka   man   ça, ba   la   ban və  di   gər
  lə   ri xü   su   si yer tu   tur. Bu böl   mə   də 
qu   raş   dı   rı   lan mo   ni   tor   lar   da vi   deoma
  te   rial   lar nü   ma   yiş olu   nur.

“İs   ti   ra   hət və ki   tab   xa   na” böl   mə   si 
Şərq üs   lu   bun   da qu   raş   dı   rı   lıb. Ki   tab  
xa   na   da zi   ya   rət   çi   lər Azər   bay   can ta   ri
  xi və mə   də   niy   yə   ti   nə dair nəşr   lər   lə 
ta   nış ola bi   lər   lər. Bu böl   mə   də Azər  
bay   can xal   qı   nın Ümum   mil   li li   de   ri 
Hey   dər Əli   ye   vin Ru   si   ya   da iş   lə   di   yi 
dövr   lə   ri, bu öl   kə   yə sə   fər   lə   ri   ni əks 
et   di   rən ma   te   rial   lar xü   su   si ma   raq 
do   ğu   rur. Bu   ra   da həm   çi   nin Ru   si   ya  
da şöh   rət qa   zan   mış və Ru   si   ya ta   ri  
xin   də iz qoy   muş azər   bay   can   lı   la   ra 
həsr olu   nan stend ya   ra   dı   lıb.

“Azər   bay   ca   nın ta   ri   xi” böl   mə   sin  
də isə qə   dim ta   ri   xi   miz və bu gü   nü  
müz, mul   ti   kul   tu   ra   lizm ənə   nə   lə   ri, 
Azər   bay   canRu   si   ya mü   na   si   bət   lə   ri  
nə dair ma   te   rial   lar, o cüm   lə   dən vi  
deoma   te   rial   lar yer alıb.

Sə   fər çər   çi   və   sin   də fev   ra   lın 7də 
Ru   si   ya Fe   de   ra   si   ya   sı Döv   lət Du   ma  
sın   da Azər   bay   can Res   pub   li   ka   sı Mil
  li Məc   li   si   nin Səd   ri Oq   tay Əsə   do   vun 
Ru   si   ya Fe   de   ra   si   ya   sı Döv   lət Du   ma   sı
  nın Səd   ri Vya   çes   lav Vo   lo   din   lə gö   rü
  şü olub. Gö   rüş   də qeyd edi   lib ki, 
Azər   bay   can və Ru   si   ya st   ra   te   ji tə   rəf  
daş   lar   dır, Ru   si   yaAzər   bay   can dialo
  qu   nun əsa   sı   nı meh   ri   ban qon   şu   luq 
və qar   şı   lıq   lı hör   mət prin   sip   lə   ri təş  
kil edir. Tə   rəf   lər bey   nəl   xalq mə   kan  
lar   da bir   gə səy   lə   rin əla   qə   lən   di   ril   mə
  si   nin va   cib   li   yi   ni vur   ğu   la   ya   raq qeyd 
edib   lər ki, iki öl   kə   nin pre   zi   dent   lə   ri 
ara   sın   da mü   na   si   bət   lər həm Ru   si   ya  
nın, həm də Azər   bay   ca   nın uğur   lu 
in   ki   şa   fı   nın rəh   ni   dir.

Mil   li Məc   li   sin 
Mət   buat xid   mə   ti
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Fev   ra   lın 7də Hey   dər Əli   yev Fon  
du   nun, Azər   bay   ca   nın Ru   si   ya   da   kı sə 
 fir   li   yi   nin və Ru   si   ya Döv   lət Du   ma   sı  
nın MDB mə   sə   lə   lə   ri, Av   ra   si   ya in   teq  
ra   si   ya   sı və həm   və   tən   lər   lə iş üz   rə ko  
mi   tə   si   nin təş   ki   lat   çı   lı   ğı ilə Döv   lət 
Du   ma   sı   nın bi   na   sın   da Azər   bay   can və 
Ru   si   ya ara   sın   da dip   lo   ma   tik əla   qə   lə  
rin qu   rul   ma   sı   nın 25 il   li   yi   nə həsr edil
  miş sər   gi   nin açı   lış mə   ra   si   mi ke   çi   ril   ib. 
Açı   lış mə   ra   si   min   də Azər   bay   can Mil
  li Məc   li   si   nin Səd   ri Oq   tay Əsə   dov və 
Ru   si   ya Döv   lət Du   ma   sı   nın Səd   ri Vya
  çes   lav Vo   lo   din iş   ti   rak edib   lər.

Döv   lət Du   ma   sı   nın Səd   ri Vya   çes  
lav Vo   lo   din təd   bir   də çı   xış edə   rək 
Azər   bay   ca   nın ta   ri   xi, mə   də   niy   yə   ti 
və bu gü   nü ilə ta   nış ol   ma   ğa im   kan 
ve   rən bu sər   gi   nin təş   ki   li   nə gö   rə 
Hey   dər Əli   yev Fon   du   na tə   şək   kü   rü  
nü bil   di   rib. O qeyd edib ki, Azər  
bay   can və Ru   si   ya xalq   la   rı İkin   ci 
Dün   ya mü   ha   ri   bə   sin   də fa   şiz   mə qar   şı 
bir   gə mü   ba   ri   zə apa   rıb   lar. Bu gün də 

bi   zim dost   lu   ğu   muz möh   kəm   lə   nir 
və in   ki   şaf edir.

 Vya   çes   lav Vo   lo   din vur   ğu   la   yıb 
ki, bu cür təd   bir   lər iki   tə   rəf   li mü   na   si
  bət   lə   rin da   ha da möh   kəm   lən   mə   si  
nə, mü   hüm ak   tual mə   sə   lə   lə   rin mü  
za   ki   rə   si   nə şə   rait ya   ra   dır: “Pre   zi  
dent   lə   ri   miz İl   ham Əli   yev və Vla   di  
mir Pu   tin tə   rə   fin   dən qə   bul olu   nan 
qə   rar   lar öl   kə   lə   ri   miz ara   sın   da mü   na
  si   bət   lə   rin əsa   sı   nı təş   kil edir. Biz 
həm   ka   rım Oq   tay Əsə   dov   la bir   lik   də 
əla   qə   lə   ri   mi   zin get   dik   cə in   ki   şa   fı, bir
bi   ri   mi   zi da   ha yax   şı an   la   maq üçün 
qar   şı   lıq   lı sə   fər   lə   rin və gö   rüş   lə   rin ke 
 çi   ril   mə   si   nə şə   rait ya   ra   da   ca   ğıq”.

Döv   lət Du   ma   sı   nın Səd   ri qeyd 
edib ki, Hey   dər Əli   yev Fon   du   nun 
təş   kil et   di   yi sər   gi va   si   tə   si ilə ru   si   ya  
lı   lar həm də Azər   bay   ca   nın gör   mə   li 
yer   lə   ri ilə ta   nış ola   caq, bu öl   kə   nin 
tu   rizm im   kan   la   rın   dan is   ti   fa   də edə  
cək, öz is   ti   ra   hət   lə   ri   ni bu   ra   da ke   çir  
mək ba   rə   də dü   şü   nə   cək   lər.

Oq   tay Əsə   dov sər   gi   nin təş   ki   lat   çı
  la   rı   na tə   şək   kü   rü   nü bil   di   rə   rək qeyd 
edib ki, bu cür gö   rüş   lər və sər   gi   lər 
Azər   bay   canRu   si   ya mü   na   si   bət   lə   ri  
nin da   ha da in   ki   şa   fı   na kö   mək edə  
cək. Mil   li Məc   li   sin Səd   ri de   yib: 
“Mü   na   si   bət   lə   ri   mi   zin in   ki   şa   fın   da 
pre   zi   dent   lər İl   ham Əli   yev və Vla   di  
mir Pu   ti   nin qar   şı   lıq   lı rəs   mi sə   fər   lə   ri 
və gö   rüş   lə   ri bö   yük rol oy   na   yır. Bu 
sə   fər   lər və gö   rüş   lər nə   ti   cə   sin   də öl  
kə   lə   ri   miz ara   sın   da 200dən çox iki  
tə   rəf   li sə   nəd im   za   la   nıb. Əmi   nəm ki, 
Azər   bay   canRu   si   ya mü   na   si   bət   lə   ri 
il   dənilə da   ha da in   ki   şaf edə   cək. Ru 
 si   ya Fe   de   ra   si   ya   sı   na rəs   mi sə   fər   lə   rin
  dən bi   rin   də Pre   zi   dent İl   ham Əli   yev 
bil   di   rib ki, əgər bü   tün dün   ya   da mü 
 na   si   bət   lər Ru   si   ya ilə Azər   bay   can 
ara   sın   da   kı mü   na   si   bət   lər ki   mi ol   say
  dı, dün   ya   da prob   lem ol   maz   dı. Zən  
nim   cə, bu söz   lər Azər   bay   canRu   si  
ya əla   qə   lə   ri   nin sə   viy   yə   si   ni da   ha 
dol   ğun ifa   də edir”.



Azər   bay   can par   la   men   ti   nin spi   ke
  ri sər   gi   nin təş   ki   li üçün ya   ra   dıl   mış 
şə   raitə gö   rə Ru   si   ya Döv   lət Du   ma   sı  
nın rəh   bər   li   yi   nə və de   pu   tat   la   ra tə  
şək   kür edib.

Sər   gi   nin açı   lı   şın   da həm   çi   nin Döv
  lət Du   ma   sı   nın MDB mə   sə   lə   lə   ri, Av  
ra   si   ya in   teq   ra   si   ya   sı və həm   və   tən   lər
  lə iş üz   rə ko   mi   tə   si   nin səd   ri Leonid 
Ka   laş   ni   kov, Ru   si   ya Kom   mu   nist Par
  ti   ya   sı Mər   kə   zi Ko   mi   tə   si   nin səd   ri 
Gen   na   di Zü   qa   nov, Döv   lət Du   ma   sı  
nın Bey   nəl   xalq mə   sə   lə   lər ko   mi   tə   si  
nin səd   ri Leonid Sluts   ki, “Sp   ra   ved   li
  va   ya Ros   si   ya” Par   ti   ya   sı   nın li   de   ri 
Ser   gey Mi   ro   nov, Mil   li Məc   li   sin Bey
  nəl   xalq mü   na   si   bət   lər və par   la   ment  
lə   ra   ra   sı əla   qə   lər ko   mi   tə   si   nin səd   ri 
Sə   məd Se   yi   dov çı   xış edə   rək iki öl   kə 
ara   sın   da əla   qə   lə   ri   nin in   ki   şa   fın   dan 
da   nı   şıb   lar.

Azər   bay   can və Ru   si   ya dip   lo   ma  
tik əla   qə   lə   ri   nin qu   rul   ma   sı   nın 25 il   li
  yi mü   na   si   bə   ti ilə ke   çi   ri   lən bu təd   bir 
Döv   lət Du   ma   sın   da xa   ri   ci öl   kə   yə 
həsr olun   muş ilk sər   gi   dir. Sər   gi   nin 
kon   sep   si   ya   sı res   pub   li   ka   mı   zın zən  
gin ta   ri   xə ma   lik olan qə   dim, ey   ni 
za   man   da, sü   rət   lə in   ki   şaf edən öl   kə 
ol   du   ğu   nu gös   tər   mək üzə   rin   də qu  
ru   lub. Bu   ra   da  Azər   bay   canRu   si   ya 
ara   sın   da dost   luq mü   na   si   bət   lə   ri, qar
  şı   lıq   lıfay   da   lı əmək   daş   lıq, mə   də   ni 

və iq   ti   sa   di əla   qə   lə   rin sü   rət   li in   ki   şa   fı
  nı əks et   di   rən eks   po   nat   lar nü   ma   yiş 
et   di   ri   lib.
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zi   ya   rət   çi   lər Azər   bay   can hə   qi   qət   lə   ri  
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lav Vo   lo   din təd   bir   də çı   xış edə   rək 
Azər   bay   ca   nın ta   ri   xi, mə   də   niy   yə   ti 
və bu gü   nü ilə ta   nış ol   ma   ğa im   kan 
ve   rən bu sər   gi   nin təş   ki   li   nə gö   rə 
Hey   dər Əli   yev Fon   du   na tə   şək   kü   rü  
nü bil   di   rib. O qeyd edib ki, Azər  
bay   can və Ru   si   ya xalq   la   rı İkin   ci 
Dün   ya mü   ha   ri   bə   sin   də fa   şiz   mə qar   şı 
bir   gə mü   ba   ri   zə apa   rıb   lar. Bu gün də 

bi   zim dost   lu   ğu   muz möh   kəm   lə   nir 
və in   ki   şaf edir.

 Vya   çes   lav Vo   lo   din vur   ğu   la   yıb 
ki, bu cür təd   bir   lər iki   tə   rəf   li mü   na   si
  bət   lə   rin da   ha da möh   kəm   lən   mə   si  
nə, mü   hüm ak   tual mə   sə   lə   lə   rin mü  
za   ki   rə   si   nə şə   rait ya   ra   dır: “Pre   zi  
dent   lə   ri   miz İl   ham Əli   yev və Vla   di  
mir Pu   tin tə   rə   fin   dən qə   bul olu   nan 
qə   rar   lar öl   kə   lə   ri   miz ara   sın   da mü   na
  si   bət   lə   rin əsa   sı   nı təş   kil edir. Biz 
həm   ka   rım Oq   tay Əsə   dov   la bir   lik   də 
əla   qə   lə   ri   mi   zin get   dik   cə in   ki   şa   fı, bir
bi   ri   mi   zi da   ha yax   şı an   la   maq üçün 
qar   şı   lıq   lı sə   fər   lə   rin və gö   rüş   lə   rin ke 
 çi   ril   mə   si   nə şə   rait ya   ra   da   ca   ğıq”.

Döv   lət Du   ma   sı   nın Səd   ri qeyd 
edib ki, Hey   dər Əli   yev Fon   du   nun 
təş   kil et   di   yi sər   gi va   si   tə   si ilə ru   si   ya  
lı   lar həm də Azər   bay   ca   nın gör   mə   li 
yer   lə   ri ilə ta   nış ola   caq, bu öl   kə   nin 
tu   rizm im   kan   la   rın   dan is   ti   fa   də edə  
cək, öz is   ti   ra   hət   lə   ri   ni bu   ra   da ke   çir  
mək ba   rə   də dü   şü   nə   cək   lər.

Oq   tay Əsə   dov sər   gi   nin təş   ki   lat   çı
  la   rı   na tə   şək   kü   rü   nü bil   di   rə   rək qeyd 
edib ki, bu cür gö   rüş   lər və sər   gi   lər 
Azər   bay   canRu   si   ya mü   na   si   bət   lə   ri  
nin da   ha da in   ki   şa   fı   na kö   mək edə  
cək. Mil   li Məc   li   sin Səd   ri de   yib: 
“Mü   na   si   bət   lə   ri   mi   zin in   ki   şa   fın   da 
pre   zi   dent   lər İl   ham Əli   yev və Vla   di  
mir Pu   ti   nin qar   şı   lıq   lı rəs   mi sə   fər   lə   ri 
və gö   rüş   lə   ri bö   yük rol oy   na   yır. Bu 
sə   fər   lər və gö   rüş   lər nə   ti   cə   sin   də öl  
kə   lə   ri   miz ara   sın   da 200dən çox iki  
tə   rəf   li sə   nəd im   za   la   nıb. Əmi   nəm ki, 
Azər   bay   canRu   si   ya mü   na   si   bət   lə   ri 
il   dənilə da   ha da in   ki   şaf edə   cək. Ru 
 si   ya Fe   de   ra   si   ya   sı   na rəs   mi sə   fər   lə   rin
  dən bi   rin   də Pre   zi   dent İl   ham Əli   yev 
bil   di   rib ki, əgər bü   tün dün   ya   da mü 
 na   si   bət   lər Ru   si   ya ilə Azər   bay   can 
ara   sın   da   kı mü   na   si   bət   lər ki   mi ol   say
  dı, dün   ya   da prob   lem ol   maz   dı. Zən  
nim   cə, bu söz   lər Azər   bay   canRu   si  
ya əla   qə   lə   ri   nin sə   viy   yə   si   ni da   ha 
dol   ğun ifa   də edir”.
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Qa  za 
xıs  tan Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da si  ya  si və 
iq  ti  sa  di əla  qə  lər daim yük  sə  lən xətt  lə 
in  ki  şaf et  mək  də  dir. Bu mü  na  si  bət  lər 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq  da da 
özü  nü büru  zə ver  mək  də  dir. Bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  lar  da və di  gər əhə  miy  yət  li 
mə  sə  lə  lər  də sa  diq tə  rəf  daş  lıq nü  ma  yiş 
et  di  rən qar  daş döv  lət  lər bu yön  də da 
ha sə  mə  rə  li fəaliy  yə  tə can atır  lar. Qa  za
 xıs  tan Res  pub  li  ka  sı Par  la  men  ti Məc  li  si
 nin Səd  ri Nur  lan Niq  ma  tu  li  nin baş  çı  lıq 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri də par  la  ment dost  lu  ğu  nun bir 
nü  mu  nə  si  dir.

 Fev  ra  lın 2də Azər  bay  can Res  pub  li
 ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri Oq  tay Əsə 
dov qa  zaxıs  tan  lı həm  ka  rı  nın rəh  bər  lik 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni qə  bul edib. 
Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 
Azər  bay  canQa  za  xıs  tan par  la  ment  lə  r
a  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh 
bə  ri Adil Əli  yev, iş  çi qru  pun üzv  lə  ri və 
di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak edib  lər.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri öl  kə  lə  ri  mi  zin 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də ol 
du  ğu  nu və st  ra  te  ji xa  rak  ter da  şı  dı  ğı  nı 
söy  lə  yib. Oq  tay Əsə  dov Azər  bay  can  la 
Qa  za  xıs  tan ara  sın  da əla  qə  lə  rin yük  sək 
po  ten  siala ma  lik ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
yıb. Bu əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin mü 
hüm əhə  miy  yət da  şı  dı  ğı  nı bil  di  rib.

Öz növ  bə  sin  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın, xü  su  si  lə də par  la  ment 
lər a  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  yi  ni vur 
ğu  la  yan Nur  lan Niq  ma  tu  lin bu sə  fə  rin 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin da  ha da möh  kəm 
lən  mə  si  nə mü  hüm töh  fə ve  rə  cə  yi  nə 
əmin  li  yi  ni ifa  də edib.

Qo  naq bu il res  pub  li  ka  mı  zın müs  tə
 qil  li  yi  nin və Azər  bay  can par  la  men  tinin 
ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il  lik yu  bi  le  yi mü  na
 si  bə  ti ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı  rıb. Bil  di  rib 
ki, Qa  za  xıs  tan bü  tün sa  hə  lər  də Azər 
bay  can  la mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö 
yük önəm ve  rir. Nur  lan Niq  ma  tu  lin 
Qa  za  xıs  tan  da ke  çi  ril  miş “Eks  po2017” 
sər  gi  sin  də fəal iş  ti  ra  kı  na gö  rə Azər  bay
 can tə  rə  fi  nə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Diq 

qə  tə çat  dı  rıb ki, ötən il Qa  za  xıs  ta  nın 
müs  tə  qil  lik qa  zan  ma  sı  nın 25 ili ta  mam 
ol  du. Bu mü  na  si  bət  lə ke  çən ilin de  kab
 rın  da Qa  za  xıs  tan Pre  zi  den  ti Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  ye  vin sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov döv  lət si  ya  sə  tin  də və 
ic  ti  mai fəaliy  yə  tin  də xid  mət  lə  ri  nə, 
xalq  la  ra  ra  sı dost  lu  ğun və əmək  daş  lı 
ğın möh  kəm  lən  mə  si  nə ver  di  yi bö  yük 
töh  fə  yə gö  rə Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı 
nın “Şə  rəf” or  de  ni ilə təl  tif edi  lib.

Nur  lan Niq  ma  tu  lin or  de  ni Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  va təq  dim 
edib.

Təq  di  met  mə mə  ra  si  min  dən son  ra 
par  la  men  tin Səd  ri ona gös  tə  ri  lən diq 
qə  tə gö  rə Qa  za  xıs  tan Pre  zi  den  ti Nur 
sul  tan Na  zar  ba  ye  və tə  şək  kü  rü  nü bil  di
 rib və bu or  de  ni qə  bul et  mək  dən qü  rur 
duy  du  ğu  nu de  yib.

Elə hə  min gün Mil  li Məc  lis  də Azər
 bay  can və Qa  za  xıs  tan par  la  ment  lə  r
ara  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı  nın 
bir  gə ic  la  sı ke  çi  ri  lib. Azər  bay  canQa 
za  xıs  tan par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 

milli məclisin Sədrinə Qazaxıstanın 
ali ordeni təqdim edildi

üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Adil Əli 
yev bil  di  rib ki, ötən il öl  kə  lə  ri  miz ara 
sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin ya  ra
 dıl  ma  sı  nın 25 ili ta  mam ol  du. Qa  za  xıs
 tan Azər  bay  can üçün qar  daş öl  kə  dir 
və mü  na  si  bət  lə  ri  miz daim in  ki  şaf edir. 
Ha  zır  da Qa  za  xıs  tan  da bö  yük Azər 
bay  can dias  po  ru fəaliy  yət gös  tə  rir və 
on  lar da iki öl  kə ara  sın  da  kı mü  na  si 
bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na mü  hüm töh  fə  lər 
ve  rir  lər. Söh  bət za  ma  nı iki  tə  rəf  li əla 
qə  lə  rin da  ha da ge  niş  lən  mə  sin  də par 
la  ment  lə  rin xü  su  si ro  lu qeyd olu  nub.

Qa  za  xıs  tan Par  la  men  ti Məc  li  si  nin 
Azər  bay  can  la əmək  daş  lıq üz  rə qru 
pu  nun rəh  bə  ri Omar  xan Ok  sik  ba  yev 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin əhə  miy  yə  ti  ni vur 
ğu  la  yıb. Bil  di  rib ki, döv  lət baş  çı  la  rı 
mı  zın im  za  la  dıq  la  rı mü  hüm sə  nəd  lər 
bu gün öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na  si 
bət  lə  rin in  ki  şa  fı üçün mün  bit şə  rait 
ya  ra  dıb.

Söh  bət za  ma  nı ti  ca  rət döv  riy  yə  si 
nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın va  cib  li  yi, tə  lə  bə mü 
ba  di  lə  si, nəq  liy  yat əla  qə  lə  ri  nin ge  niş 
lən  di  ril  mə  si, mə  də  nihu  ma  ni  tar və 
di  gər sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın da  ha da 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si ba  rə  də fi  kir mü  ba 
di  lə  si apa  rı  lıb.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov və Qa  za  xıs  tan 
Par  la  men  ti Məc  li  si  nin spi  ke  ri Nur  lan 
Niq  ma  tu  lin Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la 
ment As  samb  le  ya  sı Ka  tib  li  yi  nin Ba  kı 
da yer  lə  şən in  zi  ba  ti bi  na  sın  da olub  lar. 
Türk  PAnın mən  zilqə  rar  ga  hın  da par 
la  ment sədr  lə  ri  ni  qu  ru  mun baş ka  ti  bi 

Al  tın  bek Ma  ma  yu  su  pov, ka  ti  bin 
müavin  lə  ri Fuad Ələk  bə  rov, Naurız 
Ay  da  rov və Əli Yıl  dız qar  şı  la  yıb  lar.

Qo  naq  lar fo  ye  də Türk  PAnın fəaliy
 yə  ti  ni əks et  di  rən fo  to  sər  gi ilə ta  nış  lıq 
dan son  ra xa  ti  rə şək  li çək  di  rib, bu  ra  da 
yer  lə  şən  ki  tab  xa  na  nın eks  po  nat  lar  ı ilə 
ta  nış olub  lar. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri çı  xış 
edə  rək bil  di  rib ki, Türk  PA türk  dil  li 
xalq  la  rı dü  şün  dü  rən mə  sə  lə  lər ət  ra  fın 
da fi  kir mü  ba  di  lə  si, dialoq apar  maq 
ba  xı  mın  dan mü  hüm plat  for  ma  dır. Qa 
za  xıs  tan Par  la  menti Məc  li  si  nin Səd  ri 
Nur  lan Niq  ma  tu  lin Azər  bay  ca  nın təş 
ki  lat  da  kı fəaliy  yə  ti  ni, qu  ru  ma ver  di  yi 
töh  fə  lə  ri yük  sək qiy  mət  lən  di  rib, Türk 
PAnın fəaliy  yə  ti  nin türk xalq  la  rı  nın 
ümu  mi məq  səd  lə  ri  nə xid  mət et  di  yi  ni 
söy  lə  yib.

Gö  rüş  dən son  ra Türk  PAnın in  zi  ba
 ti bi  na  sı  nın hə  yə  tin  də par  la  ment sədr 
lə  ri dost  luq və qar  daş  lıq rəm  zi olan 
hə  mi  şə  ya  şıl ağac  lar əkib  lər.

Bu  ra  da ke  çi  ri  lən təd  bir  də Mil  li Məc
 lis Səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət 
Əs  gə  rov, par  la  ment Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri 
Sə  fa Mir  zə  yev, Qa  za  xıs  tan  la par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu 
nun baş  çı  sı Adil Əli  yev, qa  za  xıs  tan  lı 
de  pu  tat  lar və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti 
rak edib  lər.
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı ilə Qa  za 
xıs  tan Res  pub  li  ka  sı ara  sın  da si  ya  si və 
iq  ti  sa  di əla  qə  lər daim yük  sə  lən xətt  lə 
in  ki  şaf et  mək  də  dir. Bu mü  na  si  bət  lər 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əmək  daş  lıq  da da 
özü  nü büru  zə ver  mək  də  dir. Bey  nəl 
xalq təş  ki  lat  lar  da və di  gər əhə  miy  yət  li 
mə  sə  lə  lər  də sa  diq tə  rəf  daş  lıq nü  ma  yiş 
et  di  rən qar  daş döv  lət  lər bu yön  də da 
ha sə  mə  rə  li fəaliy  yə  tə can atır  lar. Qa  za
 xıs  tan Res  pub  li  ka  sı Par  la  men  ti Məc  li  si
 nin Səd  ri Nur  lan Niq  ma  tu  li  nin baş  çı  lıq 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin öl  kə  mi  zə 
sə  fə  ri də par  la  ment dost  lu  ğu  nun bir 
nü  mu  nə  si  dir.

 Fev  ra  lın 2də Azər  bay  can Res  pub  li
 ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri Oq  tay Əsə 
dov qa  zaxıs  tan  lı həm  ka  rı  nın rəh  bər  lik 
et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti  ni qə  bul edib. 
Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci 
müavi  ni Zi  ya  fət Əs  gə  rov, Mil  li Məc  lis 
Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, 
Azər  bay  canQa  za  xıs  tan par  la  ment  lə  r
a  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh 
bə  ri Adil Əli  yev, iş  çi qru  pun üzv  lə  ri və 
di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak edib  lər.

Mil  li Məc  li  sin Səd  ri öl  kə  lə  ri  mi  zin 
mü  na  si  bət  lə  ri  nin yük  sək sə  viy  yə  də ol 
du  ğu  nu və st  ra  te  ji xa  rak  ter da  şı  dı  ğı  nı 
söy  lə  yib. Oq  tay Əsə  dov Azər  bay  can  la 
Qa  za  xıs  tan ara  sın  da əla  qə  lə  rin yük  sək 
po  ten  siala ma  lik ol  du  ğu  nu vur  ğu  la 
yıb. Bu əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fın  da döv  lət 
baş  çı  la  rı  nın qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  ri  nin mü 
hüm əhə  miy  yət da  şı  dı  ğı  nı bil  di  rib.

Öz növ  bə  sin  də öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da 
əmək  daş  lı  ğın, xü  su  si  lə də par  la  ment 
lər a  ra  sı əla  qə  lə  rin in  ki  şaf et  di  yi  ni vur 
ğu  la  yan Nur  lan Niq  ma  tu  lin bu sə  fə  rin 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin da  ha da möh  kəm 
lən  mə  si  nə mü  hüm töh  fə ve  rə  cə  yi  nə 
əmin  li  yi  ni ifa  də edib.

Qo  naq bu il res  pub  li  ka  mı  zın müs  tə
 qil  li  yi  nin və Azər  bay  can par  la  men  tinin 
ya  ra  dıl  ma  sı  nın 100 il  lik yu  bi  le  yi mü  na
 si  bə  ti ilə təb  rik  lə  ri  ni çat  dı  rıb. Bil  di  rib 
ki, Qa  za  xıs  tan bü  tün sa  hə  lər  də Azər 
bay  can  la mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö 
yük önəm ve  rir. Nur  lan Niq  ma  tu  lin 
Qa  za  xıs  tan  da ke  çi  ril  miş “Eks  po2017” 
sər  gi  sin  də fəal iş  ti  ra  kı  na gö  rə Azər  bay
 can tə  rə  fi  nə tə  şək  kü  rü  nü bil  di  rib. Diq 

qə  tə çat  dı  rıb ki, ötən il Qa  za  xıs  ta  nın 
müs  tə  qil  lik qa  zan  ma  sı  nın 25 ili ta  mam 
ol  du. Bu mü  na  si  bət  lə ke  çən ilin de  kab
 rın  da Qa  za  xıs  tan Pre  zi  den  ti Nur  sul  tan 
Na  zar  ba  ye  vin sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı Mil  li Məc  li  si  nin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov döv  lət si  ya  sə  tin  də və 
ic  ti  mai fəaliy  yə  tin  də xid  mət  lə  ri  nə, 
xalq  la  ra  ra  sı dost  lu  ğun və əmək  daş  lı 
ğın möh  kəm  lən  mə  si  nə ver  di  yi bö  yük 
töh  fə  yə gö  rə Qa  za  xıs  tan Res  pub  li  ka  sı 
nın “Şə  rəf” or  de  ni ilə təl  tif edi  lib.

Nur  lan Niq  ma  tu  lin or  de  ni Mil  li 
Məc  li  sin Səd  ri Oq  tay Əsə  do  va təq  dim 
edib.

Təq  di  met  mə mə  ra  si  min  dən son  ra 
par  la  men  tin Səd  ri ona gös  tə  ri  lən diq 
qə  tə gö  rə Qa  za  xıs  tan Pre  zi  den  ti Nur 
sul  tan Na  zar  ba  ye  və tə  şək  kü  rü  nü bil  di
 rib və bu or  de  ni qə  bul et  mək  dən qü  rur 
duy  du  ğu  nu de  yib.

Elə hə  min gün Mil  li Məc  lis  də Azər
 bay  can və Qa  za  xıs  tan par  la  ment  lə  r
ara  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qrup  la  rı  nın 
bir  gə ic  la  sı ke  çi  ri  lib. Azər  bay  canQa 
za  xıs  tan par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 

milli məclisin Sədrinə Qazaxıstanın 
ali ordeni təqdim edildi

üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Adil Əli 
yev bil  di  rib ki, ötən il öl  kə  lə  ri  miz ara 
sın  da dip  lo  ma  tik mü  na  si  bət  lə  rin ya  ra
 dıl  ma  sı  nın 25 ili ta  mam ol  du. Qa  za  xıs
 tan Azər  bay  can üçün qar  daş öl  kə  dir 
və mü  na  si  bət  lə  ri  miz daim in  ki  şaf edir. 
Ha  zır  da Qa  za  xıs  tan  da bö  yük Azər 
bay  can dias  po  ru fəaliy  yət gös  tə  rir və 
on  lar da iki öl  kə ara  sın  da  kı mü  na  si 
bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na mü  hüm töh  fə  lər 
ve  rir  lər. Söh  bət za  ma  nı iki  tə  rəf  li əla 
qə  lə  rin da  ha da ge  niş  lən  mə  sin  də par 
la  ment  lə  rin xü  su  si ro  lu qeyd olu  nub.

Qa  za  xıs  tan Par  la  men  ti Məc  li  si  nin 
Azər  bay  can  la əmək  daş  lıq üz  rə qru 
pu  nun rəh  bə  ri Omar  xan Ok  sik  ba  yev 
qar  şı  lıq  lı sə  fər  lə  rin əhə  miy  yə  ti  ni vur 
ğu  la  yıb. Bil  di  rib ki, döv  lət baş  çı  la  rı 
mı  zın im  za  la  dıq  la  rı mü  hüm sə  nəd  lər 
bu gün öl  kə  lə  ri  miz ara  sın  da mü  na  si 
bət  lə  rin in  ki  şa  fı üçün mün  bit şə  rait 
ya  ra  dıb.

Söh  bət za  ma  nı ti  ca  rət döv  riy  yə  si 
nin ar  tı  rıl  ma  sı  nın va  cib  li  yi, tə  lə  bə mü 
ba  di  lə  si, nəq  liy  yat əla  qə  lə  ri  nin ge  niş 
lən  di  ril  mə  si, mə  də  nihu  ma  ni  tar və 
di  gər sa  hə  lər  də əmək  daş  lı  ğın da  ha da 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  si ba  rə  də fi  kir mü  ba 
di  lə  si apa  rı  lıb.

Sə  fər çər  çi  və  sin  də Mil  li Məc  li  sin 
Səd  ri Oq  tay Əsə  dov və Qa  za  xıs  tan 
Par  la  men  ti Məc  li  si  nin spi  ke  ri Nur  lan 
Niq  ma  tu  lin Türk  dil  li Öl  kə  lə  rin Par  la 
ment As  samb  le  ya  sı Ka  tib  li  yi  nin Ba  kı 
da yer  lə  şən in  zi  ba  ti bi  na  sın  da olub  lar. 
Türk  PAnın mən  zilqə  rar  ga  hın  da par 
la  ment sədr  lə  ri  ni  qu  ru  mun baş ka  ti  bi 

Al  tın  bek Ma  ma  yu  su  pov, ka  ti  bin 
müavin  lə  ri Fuad Ələk  bə  rov, Naurız 
Ay  da  rov və Əli Yıl  dız qar  şı  la  yıb  lar.

Qo  naq  lar fo  ye  də Türk  PAnın fəaliy
 yə  ti  ni əks et  di  rən fo  to  sər  gi ilə ta  nış  lıq 
dan son  ra xa  ti  rə şək  li çək  di  rib, bu  ra  da 
yer  lə  şən  ki  tab  xa  na  nın eks  po  nat  lar  ı ilə 
ta  nış olub  lar. Mil  li Məc  li  sin Səd  ri çı  xış 
edə  rək bil  di  rib ki, Türk  PA türk  dil  li 
xalq  la  rı dü  şün  dü  rən mə  sə  lə  lər ət  ra  fın 
da fi  kir mü  ba  di  lə  si, dialoq apar  maq 
ba  xı  mın  dan mü  hüm plat  for  ma  dır. Qa 
za  xıs  tan Par  la  menti Məc  li  si  nin Səd  ri 
Nur  lan Niq  ma  tu  lin Azər  bay  ca  nın təş 
ki  lat  da  kı fəaliy  yə  ti  ni, qu  ru  ma ver  di  yi 
töh  fə  lə  ri yük  sək qiy  mət  lən  di  rib, Türk 
PAnın fəaliy  yə  ti  nin türk xalq  la  rı  nın 
ümu  mi məq  səd  lə  ri  nə xid  mət et  di  yi  ni 
söy  lə  yib.

Gö  rüş  dən son  ra Türk  PAnın in  zi  ba
 ti bi  na  sı  nın hə  yə  tin  də par  la  ment sədr 
lə  ri dost  luq və qar  daş  lıq rəm  zi olan 
hə  mi  şə  ya  şıl ağac  lar əkib  lər.

Bu  ra  da ke  çi  ri  lən təd  bir  də Mil  li Məc
 lis Səd  ri  nin bi  rin  ci müavi  ni Zi  ya  fət 
Əs  gə  rov, par  la  ment Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri 
Sə  fa Mir  zə  yev, Qa  za  xıs  tan  la par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu 
nun baş  çı  sı Adil Əli  yev, qa  za  xıs  tan  lı 
de  pu  tat  lar və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti 
rak edib  lər.
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ikin  ci mü  şa  vi  rə  sin  də iş  ti  ra  kı  nı xa  tır 
la  ya  raq, sə  fər çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən 
gö  rüş  lə  ri qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar sə  viy
 yə  sin  də əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si 
ba  xı  mın  dan əhə  miy  yət  li he  sab et  di. 
Bil  di  ril  di ki, bu sa  hə  də dost  luq qrup
 la  rı  nın ro  lu bö  yük  dür. Sədr qo  na  ğa 
Ko  re  ya tə  rəf  dən dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri ki  mi gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  də 
uğur  lar ar  zu  la  dı.

Qeyd edil  di ki, nü  ma  yən  də he  yət 
lə  ri  miz müx  tə  lif bey  nəl  xalq qu  rum  lar
 da mü  tə  ma  di gö  rü  şür, on  la  rı ma  raq 
lan  dı  ran mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi  kir mü  ba 
di  lə  si apa  rır  lar. Öl  kə  lə  ri  mi  zin bu qu 
rum  lar  da birbi  ri  ni dəs  tək  lə  mə  si gü 
nün tə  lə  bi  dir.

Sədr ötən ilin av  qus  tun  da Ba  kı  da 
ke  çi  ril  miş Dün  ya Skaut Ko  mi  tə  si  nin 
41ci konf  ran  sın  da və 13cü Dün  ya 
Skaut Gənc  lər Fo  ru  mun  da Ko  re  ya nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin iş  ti  ra  kı  nı və Mil  li 
Məc  lis  də ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər za  ma  nı 
apa  rı  lan da  nı  şıq  la  rı müs  bət də  yər  lən 
dir  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can tə  rə  fi 
nin dəs  tə  yi ilə təd  bir  də 43cü konf  ran
 sın Ko  re  ya Res  pub  li  ka  sın  da ke  çi  ril  mə
 si qə  ra  ra alın  mış  dır.

Spi  ker da  ha son  ra qeyd et  di ki, 
Azər  bay  can Bey  nəl  xalq Sər  gi  lər Bü  ro 
su  nun Ümum  dün  ya “Eks  po” sər  gi  si 
nə 2025ci il  də ev sa  hib  li  yi et  mək üçün 
öz na  mi  zəd  li  yi  ni irə  li sür  müş  dür. Biz 
bu mə  sə  lə  də Ko  re  ya Res  pub  li  ka  sı tə 
rə  fin  dən öl  kə  mi  zin na  mi  zəd  li  yi  nin 
dəs  tək  lən  mə  si  nə ümid edi  rik.

Söh  bət  də si  ya  si müs  tə  vi  də mü  na  si 
bət  lə  ri  mi  zin yük  sək sə  viy  yə  də ol  du 
ğu  nu qeyd edən Sədr iq  ti  sa  di sfe  ra  da 
da əla  qə  lə  ri  mi  zin də  rin  ləş  di  yi  ni söy  lə
 di. Bil  di  ril  di ki, əmək  daş  lı  ğı da  ha da 
in  ki  şaf et  dir  mək üçün ge  niş im  kan  lar 
var  dır. Bir ne  çə ay bun  dan ön  cə Ba  kı
Tbi  li  siQars də  mir   yo  lu xət  ti  nin rəs  mi 
açı  lı  şı bu fik  ri bir da  ha təs  diq  lə  yir. Qə 
dim İpək Yo  lu  nun də  mir rels  lər üzə  ri 
nə ke  çi  ril  mə  si Şərq  dən Qər  bə və əks 
is  ti  qa  mət  də yük da  şı  ma  la  rı  nı iki də  fə 
dən az müd  də  tə ic  ra et  mə  yə im  kan 
ve  rir. Biz Ko  re  ya  nın da bu la  yi  hə  yə 
qo  şul  ma  sı  nı tə  rəf  lər üçün önəm  li he 
sab edi  rik.

Elm və təh  sil sa  hə  sin  də də mü  na 
si  bət  lə  ri  miz də  rin  ləş  mək  də  dir. Ko 
re  ya  nın dəs  tə  yi ilə Azər  bay  can  da pe 
şə təh  si  li  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si üz  rə 
la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 80 azər  bay 
can  lı tə  lə  bə bu öl  kə  də təh  sil al  maq 
da  dır. Bü  tün bun  lar əmək  daş  lı  ğı  mı 
zın gə  lə  cə  yi  nə bö  yük ümid  lər  lə bax 
ma  ğa im  kan ve  rir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rən Li Myonq Su Ko  re  ya par  la 
men  ti Səd  ri  nin sa  lam  la  rı  nı Oq  tay Əsə
 do  va çat  dır  dı. O, Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
Seula sə  fər  lə  ri  ni və par  la  ment sədr  lə 
ri  nin gö  rü  şün  də iş  ti  ra  kı  nı yük  sək qiy 
mət  lən  dir  di. Qo  naq bil  dir  di ki, Azər 
bay  ca  nın gü  cü in  san  la  rın  da və li  de  rin
 də  dir. Öl  kə baş  çı  sı  nın ba  ca  rı  ğı və sə  yi 
nə  ti  cə  sin  də qı  sa müd  dət ər  zin  də əl  də 
edil  miş nailiy  yət  lər göz qa  ba  ğın  da  dır.

Söh  bət  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə 
lə  rin gə  lə  cək in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri, iq 
ti  sa  di, mə  də  ni, hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  di  ril 
mə  si və di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da da 
nı  şıl  dı.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Ko  re  ya ilə par 
la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru 
pu  nun üz  vü Xan  lar Fə  ti  yev, Ko  re  ya 
Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri 
Kum Çanggyu və di  gər rəs  mi şəxs  lər 
iş  ti  rak edir  di  lər.

Yan  va  rın 17də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin (TBMM) Xa  ri  ci iş  lər ko  mis
 si  ya  sı  nın rəh  bə  ri Vol  kan Boz  kı  rın baş 
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö 
rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la 
ya  raq bil  dir  di ki, Azər  bay  canTür  ki 
yə əmək  daş  lı  ğı par  la  ment  lər sə  viy 
yə  sin  də də mü  vəf  fə  qiy  yət  lə da  vam 
et  mək  də  dir. Bu gün Ba  kı  da ke  çi  ri  lən 
hər iki öl  kə par  la  ment  lə  ri  nin bey  nəl
 xalq mü  na  si  bət  lər  lə məş  ğul olan 
mü  va  fiq qu  rum  la  rı  nın bir  gə ic  la  sı bu 
fik  rin əya  ni sü  bu  tu  dur. Sədr vur  ğu 
la  dı ki, ümu  miy  yət  lə, Azər  bay  can

Tür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri di  gər döv  lət 
lər üçün nü  mu  nə  dir.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, 2014cü ilin 
ap  re  lin  də Azər  bay  canTür  ki  yəGür 
cüs  tan ara  sın  da üç  tə  rəf  li for  mat  da 
baş tut  muş bu cür gö  rüş  lər bu gün iki 
qar  daş öl  kə ara  sın  da da uğur  la da 
vam et  di  ri  lir. Ko  mi  tə və ko  mis  si  ya  la 
rın bir  gə ic  la  sın  da mü  za  ki  rə olu  nan 
mə  sə  lə  lər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da va 
hid möv  qe  dən çı  xış et  mək ba  xı  mın 
dan bö  yük əhə  miy  yət da  şı  yır.

Sədr Mil  li Məc  lis  lə TBMM ara  sın 
da əmək  daş  lı  ğın yük  sək sə  viy  yə  də 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  ra  raq, par  la 
ment  də Tür  ki  yə ilə dost  luq qru  pu 
nun ən bö  yük qrup ol  du  ğu  nu söy  lə 
di. Bu, azər  bay  can  lı de  pu  tat  la  rın qar 
daş öl  kə  yə olan ma  ra  ğı  nın və is  tə  yi 
nin gös  tə  ri  ci  si  dir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı 
nı bil  di  rən Vol  kan Boz  kır qeyd et  di 
ki, TBMMin Xa  ri  ci iş  lər ko  mis  si  ya  sı 
üzv  lə  ri  nin ca  ri il  də ilk sə  fə  ri məhz 
Azər  bay  ca  na ol  muş  dur. Bu sə  fə  rin 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
100 il  li  yi və Ba  kı  nın iş  ğal  dan azad 
olun  ma  sı  nın bir əsr  lik yu  bi  le  yi ərə  fə 
sin  də baş tut  ma  sı özü rəm  zi bir mə  na 
da  şı  yır.

Qo  naq Şə  hid  lər xi  ya  ba  nı  nı zi  ya  rət 
edər  kən orada az  yaş  lı uşaq  la  rın 
müs  tə  qil  lik uğ  run  da öz can  la  rı  nı 
qur  ban ver  miş Azər  bay  can öv  lad  la 
rı  nı zi  ya  rət et  mə  si  nin və müs  tə  qil 
Azər  bay  can ba  rə  də şeir  lər söy  lə  mə 
si  nin on  da qü  rur his  si oyat  dı  ğı  nı 
de  di. Bil  di  ril  di ki, qar  daş Tür  ki  yə 
xal  qı ölkəmizin əl  də et  di  yi nailiy  yət
 lə  rə se  vi  nir və hər za  man Azər  bay 
can xal  qı ilə bir  lik  də  dir.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, par  la  men  tin 
Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri və Tür  ki 
yə ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz 
rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Əh  li  man 
Əmi  ras  la  nov, Bey  nəl  xalq mü  na  si 
bət  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd Se  yi  dov, 
Tür  ki  yə  nin öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri Er  kan 
Özo  ral və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak 
edir  di  lər.

RƏSMİ XRoNİKA

Fev  ra  lın 1də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  nın əmək və so 
sial mü  da  fiə na  zi  ri xa  nım Jü  li  de Sa 
rıeroğ  lu  nun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən 
də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  ya
 raq xa  nım na  zi  rin ilk sə  fə  ri  ni Azər  bay
 ca  na et  mə  sin  dən və nü  ma  yən  də he  yə
 ti  nin tər  ki  bin  də Azər  bay  can  la par  la 
ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə
 ri Nec  det Ünü  va  rın ol  ma  sın  dan məm
 nun  luq duy  du  ğu  nu söy  lə  di. Bil  di  ril  di 
ki, qar  şı  lıq  lı yük  sək sə  viy  yə  li sə  fər  lər, 
xü  su  si  lə də döv  lət baş  çı  la  rı  nın sə  mi  mi 
və ya  xın mü  na  si  bət  lə  ri iki  tə  rəf  li əla  qə
 lə  rin in  ki  şa  fın  da müs  təs  na rol oy  na  yır. 
Milli Məclisin Sədri Tür  ki  yə Pre  zi  den
 ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın Ba  kıTbi  li 
siQars də  mir   yo  lu xət  ti  nin açı  lı  şın  da 
kı iş  ti  ra  kı  nı və Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin bu öl  kə  yə son sə  fə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq, 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin key  fiy  yət  cə ye  ni 
sə  viy  yə  yə yük  səl  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Bil 
di  ril  di ki, bu gü  nə qə  dər öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da 213 sə  nəd im  za  lan  mış, 30a 
ya  xın sə  nəd isə ba  xıl  maq üz  rə  dir.

Oqtay Əsədov Mil  li Məc  li  sin Tür 
ki  yə ilə mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da də 
rin  ləş  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan ad 
dım  la  rı hə  mi  şə dəs  tək  lə  di  yi  ni, gə  lə 

cək  də də bu sa  hə  ni diq  qət mər  kə  zin
 də sax  la  ya  ca  ğı  nı söy  lə  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rən xa  nım Jü  li  de Sa  rıeroğ  lu öl  kə 
mi  zə ilk sə  fə  ri  nin və bu  ra  da ke  çi  ri  lən 
gö  rüş  lə  rin on  da xoş təəs  sü  rat oyat  dı 
ğı  nı de  di. Bil  di  ril  di ki, na  zir ki  mi onun 
Azər  bay  ca  na ilk sə  fə  ri mü  va  fiq qu 
rum  lar ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı ba 
xı  mın  dan çox önəm  li  dir.

Qə  bul  da tə  rəf  lə  ri ma  raq  lan  dı  ran 
mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı.

Yan  va  rın 29da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  faq  da “12 Pl  yus 
Geosi  ya  si Qru  pu”nun ka  ti  bi, Por  tu  qa
 li  ya par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı Duar  te 
Pa  çe  ko  nu qə  bul et  di.

Spi  ker gö  rüş  də söy  lə  di ki, bu sə  fər 
qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu  ran mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si və əla  qə  lə  rin də  rin  ləş  mə  si 
üçün yax  şı im  kan  lar ya  ra  dır. Sədr be  lə 
bir ina  m ifa  də et  di ki, qo  na  ğın sə  fə  ri 
ona öl  kə  mi  zin əl  də et  di  yi nailiy  yət  lər 
və üz  ləş  di  yi prob  lem  lər  lə da  ha ya  xın 
dan ta  nış ol  maq im  ka  nı ya  ra  da  caq  dır. 
Sə  fər çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər, 

həm  çi  nin Er  mə  nis  ta  nın öl  kə  mi  zə qar  şı 
iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nin qur  ba  nı olan məc
 bu  ri köç  kün  lər  lə söh  bət  lər on  la  rı na  ra
 hat edən mə  sə  lə  lə  ri da  ha ya  xın  dan 
hiss et  mək üçün bir für  sət ola  caq.

Oqtay Əsədov qeyd et  di ki, Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı və bu nü  fuz  lu təş  ki  la  ta üzv öl 
kə  lər  lə əla  qə  lə  ri  miz gün  bə  gün in  ki  şaf 
et  mək  də  dir. Azər  bay  can re  gional və 
qlo  bal la  yi  hə  lə  rin real  laş  ma  sın  da fəal 
iş  ti  rak edir və dün  ya  da öz to  le  rant  lı  ğı 
ilə se  çi  lən, mul  ti  kul  tu  ral də  yər  lə  rə bö 
yük önəm ve  rən öl  kə ki  mi ta  nın  mış 
dır. Biz Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  faq  la əla 
qə  lə  ri  mi  zi bun  dan son  ra da in  ki  şaf et 
dir  mək niy  yə  tin  də  yik.

Sədr ca  ri ilin öl  kə  miz üçün yu  bi  ley
 lər ili ol  du  ğu  nu xa  tır  la  da  raq, bu il par
 la  men  tin 100 il  li  yi  nin tən  tə  nə  li şə  kil  də 
qeyd edi  lə  cə  yi  ni vur  ğu  la  dı. Bil  di  ril  di 
ki, təd  bi  rə Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın 
səd  ri də də  vət olu  na  caq  .

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rən Duar  te Pa  çe  ko öl  kə  mi  zə sə  fə 
rin  dən və bu  ra  da ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər 
dən məm  nun olduğunu söy  lə  di. O, 
təm  sil et  di  yi qru  pun 3 qi  tə  ni bir  ləş  dir
 di  yi  ni və Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın 
işin  də mü  hüm rol oy  na  dı  ğı  nı de  di. 
Qo  naq Azər  bay  can  la Par  la  ment  lə  ra  ra
 sı İt  ti  faqın əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə 
sin  də səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  yə  cə  yi  ni diq 
qə  tə çat  dır  dı.

Yan  va  rın 24də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Ko  re  ya Mil  li As  samb  le
 ya  sı  nın Azər  bay  can  la par  la  ment  lə  r
ara  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri Li 
Myonq Su  nun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma 
yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la 
ya  raq, öl  kə  mi  zin Ko  re  ya ilə mü  na  si 
bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ver 
di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Oqtay Əsədov 2017
ci ilin ya  yın  da Seul  da ke  çi  ril  miş Av 
ra  si  ya Öl  kə  lə  ri Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin 
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ikin  ci mü  şa  vi  rə  sin  də iş  ti  ra  kı  nı xa  tır 
la  ya  raq, sə  fər çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən 
gö  rüş  lə  ri qa  nun  ve  ri  ci or  qan  lar sə  viy
 yə  sin  də əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si 
ba  xı  mın  dan əhə  miy  yət  li he  sab et  di. 
Bil  di  ril  di ki, bu sa  hə  də dost  luq qrup
 la  rı  nın ro  lu bö  yük  dür. Sədr qo  na  ğa 
Ko  re  ya tə  rəf  dən dost  luq qru  pu  nun 
rəh  bə  ri ki  mi gə  lə  cək fəaliy  yə  tin  də 
uğur  lar ar  zu  la  dı.

Qeyd edil  di ki, nü  ma  yən  də he  yət 
lə  ri  miz müx  tə  lif bey  nəl  xalq qu  rum  lar
 da mü  tə  ma  di gö  rü  şür, on  la  rı ma  raq 
lan  dı  ran mə  sə  lə  lər ba  rə  də fi  kir mü  ba 
di  lə  si apa  rır  lar. Öl  kə  lə  ri  mi  zin bu qu 
rum  lar  da birbi  ri  ni dəs  tək  lə  mə  si gü 
nün tə  lə  bi  dir.

Sədr ötən ilin av  qus  tun  da Ba  kı  da 
ke  çi  ril  miş Dün  ya Skaut Ko  mi  tə  si  nin 
41ci konf  ran  sın  da və 13cü Dün  ya 
Skaut Gənc  lər Fo  ru  mun  da Ko  re  ya nü 
ma  yən  də he  yə  ti  nin iş  ti  ra  kı  nı və Mil  li 
Məc  lis  də ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər za  ma  nı 
apa  rı  lan da  nı  şıq  la  rı müs  bət də  yər  lən 
dir  di. Bil  di  ril  di ki, Azər  bay  can tə  rə  fi 
nin dəs  tə  yi ilə təd  bir  də 43cü konf  ran
 sın Ko  re  ya Res  pub  li  ka  sın  da ke  çi  ril  mə
 si qə  ra  ra alın  mış  dır.

Spi  ker da  ha son  ra qeyd et  di ki, 
Azər  bay  can Bey  nəl  xalq Sər  gi  lər Bü  ro 
su  nun Ümum  dün  ya “Eks  po” sər  gi  si 
nə 2025ci il  də ev sa  hib  li  yi et  mək üçün 
öz na  mi  zəd  li  yi  ni irə  li sür  müş  dür. Biz 
bu mə  sə  lə  də Ko  re  ya Res  pub  li  ka  sı tə 
rə  fin  dən öl  kə  mi  zin na  mi  zəd  li  yi  nin 
dəs  tək  lən  mə  si  nə ümid edi  rik.

Söh  bət  də si  ya  si müs  tə  vi  də mü  na  si 
bət  lə  ri  mi  zin yük  sək sə  viy  yə  də ol  du 
ğu  nu qeyd edən Sədr iq  ti  sa  di sfe  ra  da 
da əla  qə  lə  ri  mi  zin də  rin  ləş  di  yi  ni söy  lə
 di. Bil  di  ril  di ki, əmək  daş  lı  ğı da  ha da 
in  ki  şaf et  dir  mək üçün ge  niş im  kan  lar 
var  dır. Bir ne  çə ay bun  dan ön  cə Ba  kı
Tbi  li  siQars də  mir   yo  lu xət  ti  nin rəs  mi 
açı  lı  şı bu fik  ri bir da  ha təs  diq  lə  yir. Qə 
dim İpək Yo  lu  nun də  mir rels  lər üzə  ri 
nə ke  çi  ril  mə  si Şərq  dən Qər  bə və əks 
is  ti  qa  mət  də yük da  şı  ma  la  rı  nı iki də  fə 
dən az müd  də  tə ic  ra et  mə  yə im  kan 
ve  rir. Biz Ko  re  ya  nın da bu la  yi  hə  yə 
qo  şul  ma  sı  nı tə  rəf  lər üçün önəm  li he 
sab edi  rik.

Elm və təh  sil sa  hə  sin  də də mü  na 
si  bət  lə  ri  miz də  rin  ləş  mək  də  dir. Ko 
re  ya  nın dəs  tə  yi ilə Azər  bay  can  da pe 
şə təh  si  li  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si üz  rə 
la  yi  hə hə  ya  ta ke  çi  ri  lir. 80 azər  bay 
can  lı tə  lə  bə bu öl  kə  də təh  sil al  maq 
da  dır. Bü  tün bun  lar əmək  daş  lı  ğı  mı 
zın gə  lə  cə  yi  nə bö  yük ümid  lər  lə bax 
ma  ğa im  kan ve  rir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rən Li Myonq Su Ko  re  ya par  la 
men  ti Səd  ri  nin sa  lam  la  rı  nı Oq  tay Əsə
 do  va çat  dır  dı. O, Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin 
Seula sə  fər  lə  ri  ni və par  la  ment sədr  lə 
ri  nin gö  rü  şün  də iş  ti  ra  kı  nı yük  sək qiy 
mət  lən  dir  di. Qo  naq bil  dir  di ki, Azər 
bay  ca  nın gü  cü in  san  la  rın  da və li  de  rin
 də  dir. Öl  kə baş  çı  sı  nın ba  ca  rı  ğı və sə  yi 
nə  ti  cə  sin  də qı  sa müd  dət ər  zin  də əl  də 
edil  miş nailiy  yət  lər göz qa  ba  ğın  da  dır.

Söh  bət  də par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə 
lə  rin gə  lə  cək in  ki  şaf pers  pek  tiv  lə  ri, iq 
ti  sa  di, mə  də  ni, hu  ma  ni  tar sa  hə  lər  də 
əmək  daş  lı  ğın da  ha da də  rin  ləş  di  ril 
mə  si və di  gər mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da da 
nı  şıl  dı.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, Ko  re  ya ilə par 
la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru 
pu  nun üz  vü Xan  lar Fə  ti  yev, Ko  re  ya 
Res  pub  li  ka  sı  nın öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri 
Kum Çanggyu və di  gər rəs  mi şəxs  lər 
iş  ti  rak edir  di  lər.

Yan  va  rın 17də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Tür  ki  yə Bö  yük Mil  lət 
Məc  li  si  nin (TBMM) Xa  ri  ci iş  lər ko  mis
 si  ya  sı  nın rəh  bə  ri Vol  kan Boz  kı  rın baş 
çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən  də he  yə  ti ilə gö 
rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la 
ya  raq bil  dir  di ki, Azər  bay  canTür  ki 
yə əmək  daş  lı  ğı par  la  ment  lər sə  viy 
yə  sin  də də mü  vəf  fə  qiy  yət  lə da  vam 
et  mək  də  dir. Bu gün Ba  kı  da ke  çi  ri  lən 
hər iki öl  kə par  la  ment  lə  ri  nin bey  nəl
 xalq mü  na  si  bət  lər  lə məş  ğul olan 
mü  va  fiq qu  rum  la  rı  nın bir  gə ic  la  sı bu 
fik  rin əya  ni sü  bu  tu  dur. Sədr vur  ğu 
la  dı ki, ümu  miy  yət  lə, Azər  bay  can

Tür  ki  yə mü  na  si  bət  lə  ri di  gər döv  lət 
lər üçün nü  mu  nə  dir.

Təq  di  rə  la  yiq hal  dır ki, 2014cü ilin 
ap  re  lin  də Azər  bay  canTür  ki  yəGür 
cüs  tan ara  sın  da üç  tə  rəf  li for  mat  da 
baş tut  muş bu cür gö  rüş  lər bu gün iki 
qar  daş öl  kə ara  sın  da da uğur  la da 
vam et  di  ri  lir. Ko  mi  tə və ko  mis  si  ya  la 
rın bir  gə ic  la  sın  da mü  za  ki  rə olu  nan 
mə  sə  lə  lər bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  da va 
hid möv  qe  dən çı  xış et  mək ba  xı  mın 
dan bö  yük əhə  miy  yət da  şı  yır.

Sədr Mil  li Məc  lis  lə TBMM ara  sın 
da əmək  daş  lı  ğın yük  sək sə  viy  yə  də 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  ra  raq, par  la 
ment  də Tür  ki  yə ilə dost  luq qru  pu 
nun ən bö  yük qrup ol  du  ğu  nu söy  lə 
di. Bu, azər  bay  can  lı de  pu  tat  la  rın qar 
daş öl  kə  yə olan ma  ra  ğı  nın və is  tə  yi 
nin gös  tə  ri  ci  si  dir.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı 
nı bil  di  rən Vol  kan Boz  kır qeyd et  di 
ki, TBMMin Xa  ri  ci iş  lər ko  mis  si  ya  sı 
üzv  lə  ri  nin ca  ri il  də ilk sə  fə  ri məhz 
Azər  bay  ca  na ol  muş  dur. Bu sə  fə  rin 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
100 il  li  yi və Ba  kı  nın iş  ğal  dan azad 
olun  ma  sı  nın bir əsr  lik yu  bi  le  yi ərə  fə 
sin  də baş tut  ma  sı özü rəm  zi bir mə  na 
da  şı  yır.

Qo  naq Şə  hid  lər xi  ya  ba  nı  nı zi  ya  rət 
edər  kən orada az  yaş  lı uşaq  la  rın 
müs  tə  qil  lik uğ  run  da öz can  la  rı  nı 
qur  ban ver  miş Azər  bay  can öv  lad  la 
rı  nı zi  ya  rət et  mə  si  nin və müs  tə  qil 
Azər  bay  can ba  rə  də şeir  lər söy  lə  mə 
si  nin on  da qü  rur his  si oyat  dı  ğı  nı 
de  di. Bil  di  ril  di ki, qar  daş Tür  ki  yə 
xal  qı ölkəmizin əl  də et  di  yi nailiy  yət
 lə  rə se  vi  nir və hər za  man Azər  bay 
can xal  qı ilə bir  lik  də  dir.

Gö  rüş  də Mil  li Məc  lis Apa  ra  tı  nın 
rəh  bə  ri Sə  fa Mir  zə  yev, par  la  men  tin 
Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri və Tür  ki 
yə ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz 
rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri Əh  li  man 
Əmi  ras  la  nov, Bey  nəl  xalq mü  na  si 
bət  lər və par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
ko  mi  tə  si  nin səd  ri Sə  məd Se  yi  dov, 
Tür  ki  yə  nin öl  kə  miz  də  ki sə  fi  ri Er  kan 
Özo  ral və di  gər rəs  mi şəxs  lər iş  ti  rak 
edir  di  lər.

RƏSMİ XRoNİKA

Fev  ra  lın 1də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
Tür  ki  yə Res  pub  li  ka  sı  nın əmək və so 
sial mü  da  fiə na  zi  ri xa  nım Jü  li  de Sa 
rıeroğ  lu  nun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma  yən 
də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la  ya
 raq xa  nım na  zi  rin ilk sə  fə  ri  ni Azər  bay
 ca  na et  mə  sin  dən və nü  ma  yən  də he  yə
 ti  nin tər  ki  bin  də Azər  bay  can  la par  la 
ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə
 ri Nec  det Ünü  va  rın ol  ma  sın  dan məm
 nun  luq duy  du  ğu  nu söy  lə  di. Bil  di  ril  di 
ki, qar  şı  lıq  lı yük  sək sə  viy  yə  li sə  fər  lər, 
xü  su  si  lə də döv  lət baş  çı  la  rı  nın sə  mi  mi 
və ya  xın mü  na  si  bət  lə  ri iki  tə  rəf  li əla  qə
 lə  rin in  ki  şa  fın  da müs  təs  na rol oy  na  yır. 
Milli Məclisin Sədri Tür  ki  yə Pre  zi  den
 ti Rə  cəb Tay  yib Ər  do  ğa  nın Ba  kıTbi  li 
siQars də  mir   yo  lu xət  ti  nin açı  lı  şın  da 
kı iş  ti  ra  kı  nı və Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin bu öl  kə  yə son sə  fə  ri  ni xa  tır  la  ya  raq, 
mü  na  si  bət  lə  ri  mi  zin key  fiy  yət  cə ye  ni 
sə  viy  yə  yə yük  səl  di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Bil 
di  ril  di ki, bu gü  nə qə  dər öl  kə  lə  ri  miz 
ara  sın  da 213 sə  nəd im  za  lan  mış, 30a 
ya  xın sə  nəd isə ba  xıl  maq üz  rə  dir.

Oqtay Əsədov Mil  li Məc  li  sin Tür 
ki  yə ilə mü  na  si  bət  lə  rin da  ha da də 
rin  ləş  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də atı  lan ad 
dım  la  rı hə  mi  şə dəs  tək  lə  di  yi  ni, gə  lə 

cək  də də bu sa  hə  ni diq  qət mər  kə  zin
 də sax  la  ya  ca  ğı  nı söy  lə  di.

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rən xa  nım Jü  li  de Sa  rıeroğ  lu öl  kə 
mi  zə ilk sə  fə  ri  nin və bu  ra  da ke  çi  ri  lən 
gö  rüş  lə  rin on  da xoş təəs  sü  rat oyat  dı 
ğı  nı de  di. Bil  di  ril  di ki, na  zir ki  mi onun 
Azər  bay  ca  na ilk sə  fə  ri mü  va  fiq qu 
rum  lar ara  sın  da əla  qə  lə  rin in  ki  şa  fı ba 
xı  mın  dan çox önəm  li  dir.

Qə  bul  da tə  rəf  lə  ri ma  raq  lan  dı  ran 
mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si 
apa  rıl  dı.

Yan  va  rın 29da Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov öl  kə  miz  də sə  fər  də olan 
Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  faq  da “12 Pl  yus 
Geosi  ya  si Qru  pu”nun ka  ti  bi, Por  tu  qa
 li  ya par  la  men  ti  nin de  pu  ta  tı Duar  te 
Pa  çe  ko  nu qə  bul et  di.

Spi  ker gö  rüş  də söy  lə  di ki, bu sə  fər 
qar  şı  lıq  lı ma  raq do  ğu  ran mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si və əla  qə  lə  rin də  rin  ləş  mə  si 
üçün yax  şı im  kan  lar ya  ra  dır. Sədr be  lə 
bir ina  m ifa  də et  di ki, qo  na  ğın sə  fə  ri 
ona öl  kə  mi  zin əl  də et  di  yi nailiy  yət  lər 
və üz  ləş  di  yi prob  lem  lər  lə da  ha ya  xın 
dan ta  nış ol  maq im  ka  nı ya  ra  da  caq  dır. 
Sə  fər çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər, 

həm  çi  nin Er  mə  nis  ta  nın öl  kə  mi  zə qar  şı 
iş  ğal  çı  lıq si  ya  sə  ti  nin qur  ba  nı olan məc
 bu  ri köç  kün  lər  lə söh  bət  lər on  la  rı na  ra
 hat edən mə  sə  lə  lə  ri da  ha ya  xın  dan 
hiss et  mək üçün bir für  sət ola  caq.

Oqtay Əsədov qeyd et  di ki, Av  ro  pa 
İt  ti  fa  qı və bu nü  fuz  lu təş  ki  la  ta üzv öl 
kə  lər  lə əla  qə  lə  ri  miz gün  bə  gün in  ki  şaf 
et  mək  də  dir. Azər  bay  can re  gional və 
qlo  bal la  yi  hə  lə  rin real  laş  ma  sın  da fəal 
iş  ti  rak edir və dün  ya  da öz to  le  rant  lı  ğı 
ilə se  çi  lən, mul  ti  kul  tu  ral də  yər  lə  rə bö 
yük önəm ve  rən öl  kə ki  mi ta  nın  mış 
dır. Biz Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  faq  la əla 
qə  lə  ri  mi  zi bun  dan son  ra da in  ki  şaf et 
dir  mək niy  yə  tin  də  yik.

Sədr ca  ri ilin öl  kə  miz üçün yu  bi  ley
 lər ili ol  du  ğu  nu xa  tır  la  da  raq, bu il par
 la  men  tin 100 il  li  yi  nin tən  tə  nə  li şə  kil  də 
qeyd edi  lə  cə  yi  ni vur  ğu  la  dı. Bil  di  ril  di 
ki, təd  bi  rə Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın 
səd  ri də də  vət olu  na  caq  .

Sə  mi  mi qə  bul üçün min  nət  dar  lı  ğı  nı 
bil  di  rən Duar  te Pa  çe  ko öl  kə  mi  zə sə  fə 
rin  dən və bu  ra  da ke  çi  ri  lən gö  rüş  lər 
dən məm  nun olduğunu söy  lə  di. O, 
təm  sil et  di  yi qru  pun 3 qi  tə  ni bir  ləş  dir
 di  yi  ni və Par  la  ment  lə  ra  ra  sı İt  ti  fa  qın 
işin  də mü  hüm rol oy  na  dı  ğı  nı de  di. 
Qo  naq Azər  bay  can  la Par  la  ment  lə  ra  ra
 sı İt  ti  faqın əla  qə  lə  rin möh  kəm  lən  mə 
sin  də səy  lə  ri  ni əsir  gə  mə  yə  cə  yi  ni diq 
qə  tə çat  dır  dı.

Yan  va  rın 24də Mil  li Məc  li  sin Səd  ri 
Oq  tay Əsə  dov Ko  re  ya Mil  li As  samb  le
 ya  sı  nın Azər  bay  can  la par  la  ment  lə  r
ara  sı dost  luq qru  pu  nun rəh  bə  ri Li 
Myonq Su  nun baş  çı  lıq et  di  yi nü  ma 
yən  də he  yə  ti ilə gö  rüş  dü.

Spi  ker qo  naq  la  rı sə  mi  mi sa  lam  la 
ya  raq, öl  kə  mi  zin Ko  re  ya ilə mü  na  si 
bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na bö  yük önəm ver 
di  yi  ni vur  ğu  la  dı. Oqtay Əsədov 2017
ci ilin ya  yın  da Seul  da ke  çi  ril  miş Av 
ra  si  ya Öl  kə  lə  ri Par  la  ment Sədr  lə  ri  nin 
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ğor  ta  nın sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı haq  qın 
da”, “Əlil  li  yi olan şəxs  lə  rin hü  quq  la  rı 
haq  qın  da”, “Tu  rizm haq  qın  da”, “Psi 
xo  lo  ji yar  dım haq  qın  da”, “Uşaq  la  rın 
sağ  lam  lı  ğı  na və in  ki  şa  fı  na zi  yan vu 
ran in  for  ma  si  ya  lar  dan qo  run  ma  sı 
haq  qın  da” çox mü  hüm qa  nun la  yi  hə
 lə  ri da  xil edi  lib. Həm  çi  nin Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti  nin, de  pu  tat  la  rın, Ali 
Məh  kə  mə  nin, Baş Pro  ku  ror  lu  ğun, 
Nax  çı  van Ali Məc  li  si  nin qa  nun  ve  ri  ci 
tə  şəb  büs qay  da  sın  da təq  dim et  di  yi 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri var.

Mil  lət və  kil  lə  ri Fa  zil Mus  ta  fa, Si  ya
 vuş Nov  ru  zov, Za  hid Oruc, Əli Mə 
sim  li, El  mi  ra Axun  do  va, Fə  rəc Qu  li 
yev, Ta  hir Kə  rim  li, Qüd  rət Hə  sən  qu 
li  yev, Əf  la  tun Ama  şov, Qə  ni  rə Pa  şa 
ye  va, Röv  şən Rza  yev sə  nəd  lə əla  qə 
dar fi  kir  lə  ri  ni bil  dir  di  lər, tək  lif  lə  ri  ni 
səs  lən  dir  di  lər. Qa  nun  ve  ri  ci  lik iş  lə  ri 
pla  nı sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

Son  ra Bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
və par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər ko  mi 
tə  si  nin səd  ri Sə  məd Se  yi  dov “Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti ilə 
Lit  va Res  pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti ara 
sın  da xid  mə  ti pas  port  la  ra ma  lik 
şəxs  lə  rin vi  za tə  lə  bin  dən azad edil 
mə  si haq  qın  da” Sa  zi  şin  təs  diq edil 
mə  si ba  rə  də qa  nun la  yi  hə  si ilə bağ  lı 
mə  lu  mat ver  di. Bil  di  ril  di ki, Av  ro  pa 

Bir  li  yi  nin üz  vü olan Lit  va ilə xid  mə
 ti pas  port  lar sa  hə  sin  də be  lə bir sə  nə
 din im  za  lan  ma  sı Azər  bay  can üçün 
əhə  miy  yət  li mə  sə  lə  dir. Sə  nəd sə  sə 
qo  yu  la  raq yek  dil  lik  lə qə  bul edil  di.

Əmək və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  si 
nin səd  ri Ha  di Rə  cəb  li “So  sial sı  ğor
 ta haq  qın  da” Qa  nun  da edi  lən də  yi 
şik  lik  lə  ri diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di  ril  di 
ki, sə  nəd “Nağd  sız he  sab  laş  ma  lar 
haq  qın  da” 2017ci il 13 iyun ta  rix  li 
Qa  nu  na uy  ğun  laş  dır  ma məq  sə  di 
da  şı  yır. Qa  nu  nun 6cı mad  də  si  nə 
nə  zər  də tu  tu  lan də  yi  şik  lik  də bil  di  ri
 lir ki, bu uy  ğun  laş  dır  ma əsa  sın  da 
so  sial sı  ğor  ta ödə  mə  lə  ri sı  ğor  ta olu 
nan  la  ra yal  nız nağd  sız qay  da  da, sı 
ğor  ta  çı tə  rə  fin  dən əmə  liy  yatax  ta  rış, 
kəş  fiy  yat, əkskəş  fiy  yat fəaliy  yə  ti  nin 
sub  yekt  lə  ri  nə ve  ri  lə  cək. Sə  nəd sə  sə 
qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

Hü  quq si  ya  sə  ti və döv  lət qu  ru  cu
 lu  ğu ko  mi  tə  si  nin səd  ri Əli Hü  seyn  li 
“Ci  na  yət pro  se  sin  də iş  ti  rak edən 
şəxs  lə  rin döv  lət mü  da  fiəsi haq  qın 
da” Qa  nu  na edi  lən də  yi  şik  lik  lə  rin 
də ey  ni  lə “Nağd  sız he  sab  laş  ma  lar 
haq  qın  da” 2017ci il 13 iyun ta  rix  li 
Qa  nu  na uy  ğun  laş  dır  ma məq  sə  di ilə 
edil  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. Sə  nəd 
təs  diq olun  du.

Son  ra Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci 

müavi  ni, Mü  da  fiə, təh  lü  kə  siz  lik və 
kor  rup  si  ya ilə mü  ba  ri  zə ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Zi  ya  fət Əs  gə  rov “Ter  ror  çu  lu  ğa 
qar  şı mü  ba  ri  zə haq  qın  da” Qa  nun  da 
də  yi  şik  lik edil  mə  si ba  rə  də sə  nə  di təq
 dim et  di. Bil  di  ril  di ki, “Nağd  sız he 
sab  laş  ma  lar haq  qın  da” Qa  nu  na uy 
ğun  laş  dır  ma məq  sə  di da  şı  yan də  yi 
şik  lik qa  nu  nun 14cü mad  də  si  nə tət 
biq olu  nur. Mad  də  də ter  ror  çu  lu  ğa 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də iş  ti  rak edən şəxs 
ter  ror əley  hi  nə apa  rı  lan əmə  liy  yat  lar 
za  ma  nı hə  lak ol  duq  da və ya xid  mə  ti 
ni da  vam et  dir  mə  yə im  kan ver  mə  yən 
də  rə  cə  də xə  sa  rət al  dıq  da ona və ya 
onun ailə  si  nə döv  lət büd  cə  si he  sa  bı 
na or  ta ay  lıq əmək haq  qı məb  lə  ği  nin 
mü  va  fiq ola  raq yüz və ya dox  san 
mis  li miq  da  rın  da bir  də  fə  lik müavi  nət 
ödə  nil  mə  si bil  di  ri  lir. Tək  lif olu  nan 
də  yi  şik  li  yə gö  rə isə hə  min müavi  nət 
nağd  sız qay  da  da ödə  ni  lə  cək. Sə  nəd 
səs  ver  mə yo  lu ilə qə  bul edil  di.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da və 
rəm  lə mü  ba  ri  zə haq  qın  da” Qa  nun  da 
də  yi  şik  lik edil  mə  si ba  rə  də sə  nə  di 
şərh edən Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Əh  li  man Əmi  ras  la  nov bu  ra  da apa  rı 
lan də  yi  şik  li  yin də “Nağd  sız he  sab 
laş  ma  lar haq  qın  da” Qa  nu  na uy  ğun 
laş  dır  ma məq  sə  di ilə edil  di  yi  ni de  di. 
La  yi  hə  yə gö  rə, iş  lə  mə  yən və  rəm xəs 

PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

milli məclisin yaz sessiyası 
öz işinə başladı

Fev  ra  lın 1də Mil  li Məc  li  sin 2018ci 
il  də ilk ple  nar ic  la  sı ke  çi  ril  di. Par  la 
men  tin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov yaz ses  si
 ya  sı  nı açıq elan et  dik  dən son  ra Döv 
lət him  ni səs  lən  di  ril  di.

Gün  də  li  yin təs  di  qin  dən son  ra spi 
ker diq  qə  tə çat  dır  dı ki, par  la  ment yaz 
ses  si  ya  sın  da da döv  lət baş  çı  sı  nın hə 
ya  ta ke  çir  di  yi qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nin hü 
qu  qi ba  za  sı  nı tə  min et  mək üçün əzm
 lə ça  lı  şa  caq. Sədr Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  ye  vin “Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik yu  bi 
le  yi haq  qın  da” Sə  rən  cam im  za  la  dı  ğı 
nı, iyun ayın  da Mil  li Məc  lis  də bu 
mü  na  si  bət  lə ge  niş təd  bir  lər plan  laş 
dı  rıl  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı. Qeyd olun  du 

ki, yaz ses  si  ya  sın  da par  la  ment  də 
Kons  ti  tu  si  ya  ya uy  ğun ola  raq hö  ku 
mə  tin və İn  san hü  quq  la  rı üz  rə mü 
vək  ki  lin he  sa  bat  la  rı da din  lə  ni  lə  cək.

Son  ra gün  də  lik  də  ki mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si  nə baş  la  nıl  dı. Əv  vəl  cə 
Mil  li Məc  li  sin He  sab  la  yı  cı və İn  ti  zam 
ko  mis  si  ya  la  rı  nın ye  ni  dən təş  kil edil 
mə  si haq  qın  da par  la  men  tin qə  rar  la  rı 
mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rıl  dı. Spi  ker Oq  tay 
Əsə  dov bil  dir  di ki, mü  za  ki  rə  yə tək  lif 
olu  nan sə  nəd  də ko  mis  si  ya  la  rın əv 
vəl  ki sədr  lə  ri və üzv  lə  ri ol  du  ğu ki  mi 
sax  la  nı  lır. Hər iki qə  rar ay  rıay  rı  lıq  da 
sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin 2018ci il yaz 
ses  si  ya  sı  nın qa  nun  ve  ri  ci  lik iş  lə  ri pla 

nı  na ba  xıl  dı. Qa  nun  ve  ri  ci  lik iş  lə  ri pla
 nı  na “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət bay  ra  ğı haq  qın  da”, “Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Döv  lət ger  bi 
haq  qın  da”, “Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Döv  lət him  ni haq  qın  da” Kons  ti
 tu  si  ya qa  nun  la  rı, “Azər  bay  can  da 
Döv  lət dak  ti  los  ko  pik və ge  nom qey 
diy  ya  tı haq  qın  da”, “Da  xi  li qo  şun  lar 
haq  qın  da”, “Ələt Azad İq  ti  sa  di Zo  na
 sı haq  qın  da”, “Ət  raf mü  hi  tə tə  si  rin 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  si haq  qın  da”, “Tex 
ni  ki tə  miz  lə  mə haq  qın  da”, “Stan  dart
 laş  ma haq  qın  da”, “He  sab  la  ma Pa  la 
ta  sı haq  qın  da”, “Ka  bel şə  bə  kə  si ya  yı 
mı haq  qın  da”, “Ki  ne  ma  toq  ra  fi  ya 
haq  qın  da”, “Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da sı 
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ğor  ta  nın sti  mul  laş  dı  rıl  ma  sı haq  qın 
da”, “Əlil  li  yi olan şəxs  lə  rin hü  quq  la  rı 
haq  qın  da”, “Tu  rizm haq  qın  da”, “Psi 
xo  lo  ji yar  dım haq  qın  da”, “Uşaq  la  rın 
sağ  lam  lı  ğı  na və in  ki  şa  fı  na zi  yan vu 
ran in  for  ma  si  ya  lar  dan qo  run  ma  sı 
haq  qın  da” çox mü  hüm qa  nun la  yi  hə
 lə  ri da  xil edi  lib. Həm  çi  nin Azər  bay 
can Pre  zi  den  ti  nin, de  pu  tat  la  rın, Ali 
Məh  kə  mə  nin, Baş Pro  ku  ror  lu  ğun, 
Nax  çı  van Ali Məc  li  si  nin qa  nun  ve  ri  ci 
tə  şəb  büs qay  da  sın  da təq  dim et  di  yi 
qa  nun la  yi  hə  lə  ri var.

Mil  lət və  kil  lə  ri Fa  zil Mus  ta  fa, Si  ya
 vuş Nov  ru  zov, Za  hid Oruc, Əli Mə 
sim  li, El  mi  ra Axun  do  va, Fə  rəc Qu  li 
yev, Ta  hir Kə  rim  li, Qüd  rət Hə  sən  qu 
li  yev, Əf  la  tun Ama  şov, Qə  ni  rə Pa  şa 
ye  va, Röv  şən Rza  yev sə  nəd  lə əla  qə 
dar fi  kir  lə  ri  ni bil  dir  di  lər, tək  lif  lə  ri  ni 
səs  lən  dir  di  lər. Qa  nun  ve  ri  ci  lik iş  lə  ri 
pla  nı sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

Son  ra Bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər 
və par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər ko  mi 
tə  si  nin səd  ri Sə  məd Se  yi  dov “Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti ilə 
Lit  va Res  pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti ara 
sın  da xid  mə  ti pas  port  la  ra ma  lik 
şəxs  lə  rin vi  za tə  lə  bin  dən azad edil 
mə  si haq  qın  da” Sa  zi  şin  təs  diq edil 
mə  si ba  rə  də qa  nun la  yi  hə  si ilə bağ  lı 
mə  lu  mat ver  di. Bil  di  ril  di ki, Av  ro  pa 

Bir  li  yi  nin üz  vü olan Lit  va ilə xid  mə
 ti pas  port  lar sa  hə  sin  də be  lə bir sə  nə
 din im  za  lan  ma  sı Azər  bay  can üçün 
əhə  miy  yət  li mə  sə  lə  dir. Sə  nəd sə  sə 
qo  yu  la  raq yek  dil  lik  lə qə  bul edil  di.

Əmək və so  sial si  ya  sət ko  mi  tə  si 
nin səd  ri Ha  di Rə  cəb  li “So  sial sı  ğor
 ta haq  qın  da” Qa  nun  da edi  lən də  yi 
şik  lik  lə  ri diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di  ril  di 
ki, sə  nəd “Nağd  sız he  sab  laş  ma  lar 
haq  qın  da” 2017ci il 13 iyun ta  rix  li 
Qa  nu  na uy  ğun  laş  dır  ma məq  sə  di 
da  şı  yır. Qa  nu  nun 6cı mad  də  si  nə 
nə  zər  də tu  tu  lan də  yi  şik  lik  də bil  di  ri
 lir ki, bu uy  ğun  laş  dır  ma əsa  sın  da 
so  sial sı  ğor  ta ödə  mə  lə  ri sı  ğor  ta olu 
nan  la  ra yal  nız nağd  sız qay  da  da, sı 
ğor  ta  çı tə  rə  fin  dən əmə  liy  yatax  ta  rış, 
kəş  fiy  yat, əkskəş  fiy  yat fəaliy  yə  ti  nin 
sub  yekt  lə  ri  nə ve  ri  lə  cək. Sə  nəd sə  sə 
qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

Hü  quq si  ya  sə  ti və döv  lət qu  ru  cu
 lu  ğu ko  mi  tə  si  nin səd  ri Əli Hü  seyn  li 
“Ci  na  yət pro  se  sin  də iş  ti  rak edən 
şəxs  lə  rin döv  lət mü  da  fiəsi haq  qın 
da” Qa  nu  na edi  lən də  yi  şik  lik  lə  rin 
də ey  ni  lə “Nağd  sız he  sab  laş  ma  lar 
haq  qın  da” 2017ci il 13 iyun ta  rix  li 
Qa  nu  na uy  ğun  laş  dır  ma məq  sə  di ilə 
edil  di  yi  ni diq  qə  tə çat  dır  dı. Sə  nəd 
təs  diq olun  du.

Son  ra Mil  li Məc  lis Səd  ri  nin bi  rin  ci 

müavi  ni, Mü  da  fiə, təh  lü  kə  siz  lik və 
kor  rup  si  ya ilə mü  ba  ri  zə ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri Zi  ya  fət Əs  gə  rov “Ter  ror  çu  lu  ğa 
qar  şı mü  ba  ri  zə haq  qın  da” Qa  nun  da 
də  yi  şik  lik edil  mə  si ba  rə  də sə  nə  di təq
 dim et  di. Bil  di  ril  di ki, “Nağd  sız he 
sab  laş  ma  lar haq  qın  da” Qa  nu  na uy 
ğun  laş  dır  ma məq  sə  di da  şı  yan də  yi 
şik  lik qa  nu  nun 14cü mad  də  si  nə tət 
biq olu  nur. Mad  də  də ter  ror  çu  lu  ğa 
qar  şı mü  ba  ri  zə  də iş  ti  rak edən şəxs 
ter  ror əley  hi  nə apa  rı  lan əmə  liy  yat  lar 
za  ma  nı hə  lak ol  duq  da və ya xid  mə  ti 
ni da  vam et  dir  mə  yə im  kan ver  mə  yən 
də  rə  cə  də xə  sa  rət al  dıq  da ona və ya 
onun ailə  si  nə döv  lət büd  cə  si he  sa  bı 
na or  ta ay  lıq əmək haq  qı məb  lə  ği  nin 
mü  va  fiq ola  raq yüz və ya dox  san 
mis  li miq  da  rın  da bir  də  fə  lik müavi  nət 
ödə  nil  mə  si bil  di  ri  lir. Tək  lif olu  nan 
də  yi  şik  li  yə gö  rə isə hə  min müavi  nət 
nağd  sız qay  da  da ödə  ni  lə  cək. Sə  nəd 
səs  ver  mə yo  lu ilə qə  bul edil  di.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da və 
rəm  lə mü  ba  ri  zə haq  qın  da” Qa  nun  da 
də  yi  şik  lik edil  mə  si ba  rə  də sə  nə  di 
şərh edən Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri 
Əh  li  man Əmi  ras  la  nov bu  ra  da apa  rı 
lan də  yi  şik  li  yin də “Nağd  sız he  sab 
laş  ma  lar haq  qın  da” Qa  nu  na uy  ğun 
laş  dır  ma məq  sə  di ilə edil  di  yi  ni de  di. 
La  yi  hə  yə gö  rə, iş  lə  mə  yən və  rəm xəs 
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milli məclisin yaz sessiyası 
öz işinə başladı

Fev  ra  lın 1də Mil  li Məc  li  sin 2018ci 
il  də ilk ple  nar ic  la  sı ke  çi  ril  di. Par  la 
men  tin Səd  ri Oq  tay Əsə  dov yaz ses  si
 ya  sı  nı açıq elan et  dik  dən son  ra Döv 
lət him  ni səs  lən  di  ril  di.

Gün  də  li  yin təs  di  qin  dən son  ra spi 
ker diq  qə  tə çat  dır  dı ki, par  la  ment yaz 
ses  si  ya  sın  da da döv  lət baş  çı  sı  nın hə 
ya  ta ke  çir  di  yi qu  ru  cu  luq iş  lə  ri  nin hü 
qu  qi ba  za  sı  nı tə  min et  mək üçün əzm
 lə ça  lı  şa  caq. Sədr Azər  bay  can Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  ye  vin “Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik yu  bi 
le  yi haq  qın  da” Sə  rən  cam im  za  la  dı  ğı 
nı, iyun ayın  da Mil  li Məc  lis  də bu 
mü  na  si  bət  lə ge  niş təd  bir  lər plan  laş 
dı  rıl  dı  ğı  nı vur  ğu  la  dı. Qeyd olun  du 

ki, yaz ses  si  ya  sın  da par  la  ment  də 
Kons  ti  tu  si  ya  ya uy  ğun ola  raq hö  ku 
mə  tin və İn  san hü  quq  la  rı üz  rə mü 
vək  ki  lin he  sa  bat  la  rı da din  lə  ni  lə  cək.

Son  ra gün  də  lik  də  ki mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si  nə baş  la  nıl  dı. Əv  vəl  cə 
Mil  li Məc  li  sin He  sab  la  yı  cı və İn  ti  zam 
ko  mis  si  ya  la  rı  nın ye  ni  dən təş  kil edil 
mə  si haq  qın  da par  la  men  tin qə  rar  la  rı 
mü  za  ki  rə  yə çı  xa  rıl  dı. Spi  ker Oq  tay 
Əsə  dov bil  dir  di ki, mü  za  ki  rə  yə tək  lif 
olu  nan sə  nəd  də ko  mis  si  ya  la  rın əv 
vəl  ki sədr  lə  ri və üzv  lə  ri ol  du  ğu ki  mi 
sax  la  nı  lır. Hər iki qə  rar ay  rıay  rı  lıq  da 
sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

Son  ra Mil  li Məc  li  sin 2018ci il yaz 
ses  si  ya  sı  nın qa  nun  ve  ri  ci  lik iş  lə  ri pla 

nı  na ba  xıl  dı. Qa  nun  ve  ri  ci  lik iş  lə  ri pla
 nı  na “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət bay  ra  ğı haq  qın  da”, “Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Döv  lət ger  bi 
haq  qın  da”, “Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın Döv  lət him  ni haq  qın  da” Kons  ti
 tu  si  ya qa  nun  la  rı, “Azər  bay  can  da 
Döv  lət dak  ti  los  ko  pik və ge  nom qey 
diy  ya  tı haq  qın  da”, “Da  xi  li qo  şun  lar 
haq  qın  da”, “Ələt Azad İq  ti  sa  di Zo  na
 sı haq  qın  da”, “Ət  raf mü  hi  tə tə  si  rin 
qiy  mət  lən  di  ril  mə  si haq  qın  da”, “Tex 
ni  ki tə  miz  lə  mə haq  qın  da”, “Stan  dart
 laş  ma haq  qın  da”, “He  sab  la  ma Pa  la 
ta  sı haq  qın  da”, “Ka  bel şə  bə  kə  si ya  yı 
mı haq  qın  da”, “Ki  ne  ma  toq  ra  fi  ya 
haq  qın  da”, “Kənd tə  sər  rü  fa  tın  da sı 
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tə  lə  ri  nə müali  cə müd  də  tin  də ve  ri  lən 
müavi  nə  tin ödə  nil  mə  si yal  nız nağd 
sız qay  da  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. Sə  nəd 
təs  diq  lən  di.

Son  ra Hü  quq si  ya  sə  ti və döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin səd  ri Əli 
Hü  seyn  li “Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın və  tən  daş  lı  ğı haq  qın  da” Qa 
nun  da də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si ba  rə  də 
mə  lu  mat ver  di. Söylədi ki, qa  nu  nun 
14cü (Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
və  tən  daş  lı  ğı  na qə  bul) mad  də  si  nə 
ye  ni müd  dəa əla  və edi  lir. Tək  lif olu
 nan bənd  də bil  di  ri  lir ki, 2006cı il 
yan  va  rın 1ə qə  dər Azər  bay  ca  na gə 
lə  rək bu  ra  da daimi ya  şa  yan, heç bir 
döv  lə  tin və  tən  daş  lı  ğı  na mən  sub ol 
ma  yan və şəx  siy  yə  ti  ni təs  diq edən 
eti  bar  lı sə  nəd  lə  ri ol  ma  yan şəx  sin heç 
bir döv  lə  tin və  tən  daş  lı  ğı  na mən  sub 
ol  ma  ma  sı, ha  be  lə Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sın  da daimi ya  şa  ma  sı fak  tı 
məh  kə  mə tə  rə  fin  dən müəy  yən edi 
lir. Bu müd  dəa kö  nül  lü ola  raq mən 
sub ol  du  ğu döv  lə  tin və  tən  daş  lı  ğın 
dan çıx  mış şəxs  lə  rə şa  mil edil  mir. 
Qa  nu  na bu əla  və  nin tək  lif edil  mə  si 
2006cı il yan  va  rın 1ə qə  dər Azər 
bay  ca  na gə  lən və bu  ra  da daimi ya 
şa  yan, keç  miş SS  Rİ pas  port  la  rı  na 
ma  lik olan şəxs  lə  rə Azər  bay  can və 
tən  daş  lı  ğı  na qə  bul olun  maq im  ka  nı 
ya  rat  maq məq  sə  di da  şı  yır. Sə  nəd sə 
sə qo  yu  la  raq təs  diq edil  di.

Son  ra Əli Hü  seyn  li İn  zi  ba  ti Xə  ta 
lar, Şə  hər  sal  ma və Ti  kin  ti mə  cəl  lə  lə  ri
 nə də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si haq  qın  da 
sə  nəd  lə  ri bir  lik  də şərh edə  rək bil  dir  di 
ki, hər iki sə  nəd  də  ki də  yi  şik  lik  lər 
“Rek  lam haq  qın  da” Qa  nu  na də  yi  şik 
lik  lər edil  mə  si ba  rə  də 2017ci il 30 
iyun ta  rix  li qa  nu  nun tət  bi  qi ilə əla  qə 
dar  dır. Bu də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən açıq 
mə  kan  da öl  çü  lə  rin  dən ası  lı ol  ma  ya 
raq rek  lam da  şı  yı  cı  la  rı  nın ti  kin  ti  si  nə, 
qu  raş  dı  rıl  ma  sı  na, on  la  ra konst  ruk  tiv 
də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə  si  nə Şə  hər  sal 
ma və Ti  kin  ti Mə  cəl  lə  sin  də nə  zər  də 

tu  tul  muş qay  da  da və hal  lar  da mü  va 
fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı ica  zə ve  rə 
bi  lər. Hər iki sə  nəd ay  rıay  rı  lıq  da səs
 ver  mə yo  lu ilə təs  diq  lən  di.

Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri Əh  li 
man Əmi  ras  la  nov “Dər  man va  si  tə  lə  ri 
haq  qın  da” Qa  nu  na edi  lən də  yi  şik  li  yi 
diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di  ril  di ki, tək  lif 
olu  nan də  yi  şik  lik sə  nə  din 13cü mad
 də  sin  də apa  rı  lıb və 14 ya  şı ta  mam ol 
ma  mış şəxs  lə  rin hə  yat və sağ  lam  lı  ğı 
na zə  rər vu  rul  ma  ma  sı məq  sə  di ilə 
on  la  ra dər  man va  si  tə  lə  ri  nin bu  ra  xıl 
ma  sı  nı qa  da  ğan edir. Qa  nun la  yi  hə  si
 nə müs  bət mü  na  si  bət bil  di  ril  di.

Əli Hü  seyn  li “İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar Mə 
cəl  lə  sin  də də  yi  şik  lik edil  mə  si haq  qın
 da” qa  nun la  yi  hə  si  ni də təq  dim et  di. 
Bil  di  ril  di ki, tək  lif olu  nan də  yi  şik  lik 
mə  cəl  lə  nin “Eko  lo  ji təh  lü  kə  siz  lik haq
 qın  da” böl  mə  sin  də apa  rı  lıb. Də  yi  şik 
lik  də ət  raf mü  hi  tə və in  san sağ  lam  lı 
ğı  na mən  fi tə  sir gös  tə  rən vib  ra  si  ya və 
səsküy çirk  lən  mə  si nor  ma  la  rı  nın po 
zul  ma  sı  na gö  rə mü  va  fiq ic  ra ha  ki 
miy  yə  ti or  qa  nı tə  rə  fin  dən mə  su  liy  yə 
tin nə  zər  də tu  tul  ma  sı hal  la  rı ək  si  ni 
ta  pır. Mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra sə  nəd 
sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Şə 
hər  sal  ma və Ti  kin  ti Mə  cəl  lə  si  nin təs 
diq edil  mə  si, qüv  və  yə min  mə  si və 
bu  nun  la bağ  lı hü  qu  qi tən  zim  lə  mə 
haq  qın  da” Qa  nun  da də  yi  şik  lik edil 
mə  si ba  rə  də sə  nəd  lə əla  qə  dar mə  lu 
mat ve  rən Əli Hü  seyn  li bil  dir  di ki, 
la  yi  hə  yə əsa  sən Azər  bay  can  da ti  kin  ti 
za  ma  nı şə  hər  sal  ma sə  nəd  lə  ri  nin, o 
cüm  lə  dən mü  fəs  səl pla  nın müəy  yən 
ləş  dir  di  yi tə  ləb  lə  rə uy  ğun  lu  ğu  na dair 
şər  tin tət  bi  qi müd  də  ti 1 il  li  yi  nə uza  dı
 lır. Sə  nəd təs  diq edil  di.

İc  las  da Elm və təh  sil ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri İsa Hə  bib  bəy  li “Pe  şə təh  si  li 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si  ni ilk oxu 
nuş  da təq  dim et  di. Sə  nəd  lə bağ  lı ət 
raf  lı mə  lu  mat ve  rən ko  mi  tə səd  ri 
bil  dir  di ki, bu  ra  da pe  şə ha  zır  lı  ğı  nın 

sə  mə  rə  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və rə  qa 
bət qa  bi  liy  yət  li ix  ti  sas  lı kadr  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di ilə pe  şə təh  si  li 
sa  hə  sin  də döv  lət si  ya  sə  ti  nin prin  sip
 lə  ri, pe  şə təh  si  li və tə  li  mi sis  te  mi  nin 
təş  ki  la  tihü  qu  qi və iq  ti  sa  di əsas  la  rı 
müəy  yən edi  lir. Qa  nu  nun ha  zır  lan 
ma  sın  da məq  səd pe  şə təh  si  li sa  hə 
sin  də və  tən  daş  la  rın Kons  ti  tu  si  ya ilə 
nə  zər  də tu  tul  muş təh  sil hü  qu  qu  nun 
tə  min olun  ma  sın  dan, pe  şə təh  si  li 
pro  se  si iş  ti  rak  çı  la  rı  nın hü  quq  la  rı  nı 
və və  zi  fə  lə  ri  ni müəy  yən et  mək  dən, 
on  lar ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin tən 
zim  lən  mə  sin  dən və təş  ki  la  tihü  qu  qi 
ba  za  nın ya  ra  dıl  ma  sın  dan iba  rət  dir. 
Sə  nəd  də Azər  bay  ca  nın təh  sil sis  te 
min  də pe  şə təh  si  li  nin ye  ri müəy  yən
 lə  şib, bu təh  si  li alan  la  ra müəy  yən 
gü  zəşt  lər nə  zər  də tu  tu  lub. Qa  nun 
la  yi  hə  sin  də pe  şə təh  si  li ilə or  ta ix  ti 
sas təh  si  li  nin in  teq  ra  si  ya  sı əsas gö 
tü  rü  lüb. 

Ko  mi  tə səd  ri sə  nəd  də nə  zər  də tu 
tu  lan ye  ni  lik  lə  ri də şərh et  di. La  yi 
hə  yə əsa  sən, pe  şə təh  si  li müəs  si  sə  lə
 ri  nin mə  zun  la  rı  na növ  bə  ti təh  sil pil
 lə  si  nə ke  çid za  ma  nı üs  tün  lük ve  ri  lir. 
Bun  dan əla  və, ali mək  tə  bə da  xil ol 
maq is  tə  yən  lə  rə hə  qi  qi hər  bi xid 
mət  dən möh  lət hü  qu  qu ta  nı  nır. Bu 
mək  təb  lə  ri bi  ti  rən  lə  rə həm də sa  hib
 kar  lıq fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı xü  su  si im  ti
 yaz  lar təq  dim olu  nur. Qa  nun la  yi  hə
 sin  də pe  şə təh  si  li müəs  si  sə  lə  ri  nə bir
 də  fə  lik, müd  dət  siz li  sen  zi  ya ve  ril 
mə  si, Pe  şə Təh  si  li  nin İn  ki  şa  fı Fon 
du  nun ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı müd 
dəalar da ək  si  ni ta  pıb. Bil  di  ril  di ki, 5 
fə  sil, 26 mad  də  dən iba  rət sə  nəd təh
 sil və elm va  si  tə  si ilə öl  kə  nin gə  lə  cək 
tə  rəq  qi  si  ni və ri  fa  hı  nı yük  səlt  mə  yə 
xid  mət edə  cək. Ət  raf  lı mü  za  ki  rə  lər 
dən son  ra sə  nə  də kon  sep  tual ba  xım
 dan müs  bət mü  na  si  bət bil  di  ril  di.

Bu  nun  la da Mil  li Məc  li  sin  yaz ses
 si  ya  sı  nın ilk ic  la  sı işi  ni baş çat  dır  dı. 

Mil  li Məc  li  sin Mət  buat xid  mə  ti

MilliMəclisdəMDBParlamentlərarasıAssambleya 
Şurasınınfərqlənmənişanlarıtəqdimedildi

Yan  va  rın 5də Mil  li Məc  lis  də MDB 
Par  la  ment  lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya Şu  ra 
sı  nın fərq  lən  mə ni  şan  la  rı  nın təq  di  m
et  mə mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di.

Təd  bi  ri gi  riş sö  zü ilə açan Mil  li 
Məc  lis Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir 
zə  yev bil  dir  di ki, Azər  bay  can  da so 
sialiq  ti  sa  di uğur  la  rın sa  yı il  bəil ar  tır. 
Öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq nü  fuz  lu təş  ki 
lat  lar  da, elə  cə də MDBdə özü  nə 
məx  sus ro  lu var. Apa  rat rəh  bə  ri onu 
da vur  ğu  la  dı ki, Azər  bay  can  da rus 
di  li və mə  də  niy  yə  ti bir sər  vət ki  mi 
daim qo  ru  nur. Sə  fa Mir  zə  yev müasir 
dövr  də mət  buat və in  for  ma  si  ya  nın 

ic  ti  mai hə  ya  tı  mız  da  kı mü  hüm ro  lun
 dan da söz aç  dı. O, bu gün mə  də  niy
 yət, in  for  ma  si  ya və id  man sa  hə  sin  də 
fəal  lı  ğı ilə se  çi  lən, qu  rum  la qar  şı  lıq  lı 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na la  yiq  li töh 
fə ve  rən in  san  la  rın MDB Par  la  ment 
lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı Şu  ra  sı  nın fərq
 lən  mə ni  şan  la  rı ilə təl  tif edil  mə  sin 
dən məm  nun  lu  ğu  nu ifa  də et  di.

Son  ra Sə  fa Mir  zə  yev no  mi  nant ki 
mi fərq  lə  nən 160 say  lı Ba  kı Klas  sik 
Gim  na  zi  ya  sı  nın di  rek  to  ru Faina 
Ələk  bə  ro  va  ya, hə  min mək  tə  bin 
müəl  li  mi İra  də Sə  fə  ro  va  ya, Azər  bay
 can Döv  lət Rus Dram Teat  rı  nın akt  ri

 sa  la  rı Alek  sand  ra Ni  ku  şi  na  ya, Va 
len  ti  na Rez  ni  ko  va  ya “Mə  də  niy  yə  tin 
in  ki  şa  fın  da xid  mət  lə  rə gö  rə”, Bə  dən 
Tər  bi  yə  si və İd  man Aka  de  mi  ya  sı  nın 
əmək  daş  la  rı Fi  rat Hü  sey  no  va, Bəx  ti 
yar Rüs  tə  mo  va, Bas  ket  bol üz  rə 
əmək  dar məşq  çi El  xan Əli  ye  və, “Di 
na  mo” İd  man Cə  miy  yə  ti  nin rəh  bə  ri 
Ra  fiq Ha  cı  ye  və “İd  ma  nın in  ki  şa  fın 
da xid  mət  lə  rə gö  rə”, “İn  ter  faks
Azər  bay  can” agent  li  yi  nin baş re  dak
 to  ru Anar Əzi  zo  va, “Kas  piy” qə  ze  ti 
nin baş re  dak  to  ru İl  qar Hü  sey  no  va 
isə “Mət  buat və in  for  ma  si  ya  nın in  ki
 şa  fın  da xid  mət  lə  rə gö  rə” fərq  lən  mə 
ni  şan  la  rı  nı təq  dim et  di.

De  pu  tat El  mi  ra Axun  do  va təl  tif 
olu  nan  la  rı təb  rik edə  rək de  di ki, bu 
fərq  lən  mə ni  şan  la  rı ikin  ci də  fə  dir ki, 
fəaliy  yə  ti  nə gö  rə fərq  lə  nən in  san  la  ra 
təq  dim olu  nur. Mil  lət və  ki  li Azər 
bay  ca  nın in  for  ma  si  ya, id  man və mə 
də  niy  yət sa  hə  lə  ri  ni təm  sil edən fəal 
in  san  la  rın sa  yı  nın bun  dan son  ra da 
ha da ar  ta  ca  ğı  na ümid et  di  yi  ni vur 
ğu  la  dı.

Təl  tif olu  nan  lar zəh  mət  lə  ri  nə ve 
ri  lən yük  sək qiy  mə  tə gö  rə min  nət 
dar  lıq  la  rı  nı bil  dir  di  lər.
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PARLAMENT XƏBƏRLƏRİ

tə  lə  ri  nə müali  cə müd  də  tin  də ve  ri  lən 
müavi  nə  tin ödə  nil  mə  si yal  nız nağd 
sız qay  da  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lə  cək. Sə  nəd 
təs  diq  lən  di.

Son  ra Hü  quq si  ya  sə  ti və döv  lət 
qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi  tə  si  nin səd  ri Əli 
Hü  seyn  li “Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın və  tən  daş  lı  ğı haq  qın  da” Qa 
nun  da də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si ba  rə  də 
mə  lu  mat ver  di. Söylədi ki, qa  nu  nun 
14cü (Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
və  tən  daş  lı  ğı  na qə  bul) mad  də  si  nə 
ye  ni müd  dəa əla  və edi  lir. Tək  lif olu
 nan bənd  də bil  di  ri  lir ki, 2006cı il 
yan  va  rın 1ə qə  dər Azər  bay  ca  na gə 
lə  rək bu  ra  da daimi ya  şa  yan, heç bir 
döv  lə  tin və  tən  daş  lı  ğı  na mən  sub ol 
ma  yan və şəx  siy  yə  ti  ni təs  diq edən 
eti  bar  lı sə  nəd  lə  ri ol  ma  yan şəx  sin heç 
bir döv  lə  tin və  tən  daş  lı  ğı  na mən  sub 
ol  ma  ma  sı, ha  be  lə Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sın  da daimi ya  şa  ma  sı fak  tı 
məh  kə  mə tə  rə  fin  dən müəy  yən edi 
lir. Bu müd  dəa kö  nül  lü ola  raq mən 
sub ol  du  ğu döv  lə  tin və  tən  daş  lı  ğın 
dan çıx  mış şəxs  lə  rə şa  mil edil  mir. 
Qa  nu  na bu əla  və  nin tək  lif edil  mə  si 
2006cı il yan  va  rın 1ə qə  dər Azər 
bay  ca  na gə  lən və bu  ra  da daimi ya 
şa  yan, keç  miş SS  Rİ pas  port  la  rı  na 
ma  lik olan şəxs  lə  rə Azər  bay  can və 
tən  daş  lı  ğı  na qə  bul olun  maq im  ka  nı 
ya  rat  maq məq  sə  di da  şı  yır. Sə  nəd sə 
sə qo  yu  la  raq təs  diq edil  di.

Son  ra Əli Hü  seyn  li İn  zi  ba  ti Xə  ta 
lar, Şə  hər  sal  ma və Ti  kin  ti mə  cəl  lə  lə  ri
 nə də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si haq  qın  da 
sə  nəd  lə  ri bir  lik  də şərh edə  rək bil  dir  di 
ki, hər iki sə  nəd  də  ki də  yi  şik  lik  lər 
“Rek  lam haq  qın  da” Qa  nu  na də  yi  şik 
lik  lər edil  mə  si ba  rə  də 2017ci il 30 
iyun ta  rix  li qa  nu  nun tət  bi  qi ilə əla  qə 
dar  dır. Bu də  yi  şik  lik  lə  rə əsa  sən açıq 
mə  kan  da öl  çü  lə  rin  dən ası  lı ol  ma  ya 
raq rek  lam da  şı  yı  cı  la  rı  nın ti  kin  ti  si  nə, 
qu  raş  dı  rıl  ma  sı  na, on  la  ra konst  ruk  tiv 
də  yi  şik  lik  lə  rin edil  mə  si  nə Şə  hər  sal 
ma və Ti  kin  ti Mə  cəl  lə  sin  də nə  zər  də 

tu  tul  muş qay  da  da və hal  lar  da mü  va 
fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or  qa  nı ica  zə ve  rə 
bi  lər. Hər iki sə  nəd ay  rıay  rı  lıq  da səs
 ver  mə yo  lu ilə təs  diq  lən  di.

Sə  hiy  yə ko  mi  tə  si  nin səd  ri Əh  li 
man Əmi  ras  la  nov “Dər  man va  si  tə  lə  ri 
haq  qın  da” Qa  nu  na edi  lən də  yi  şik  li  yi 
diq  qə  tə çat  dır  dı. Bil  di  ril  di ki, tək  lif 
olu  nan də  yi  şik  lik sə  nə  din 13cü mad
 də  sin  də apa  rı  lıb və 14 ya  şı ta  mam ol 
ma  mış şəxs  lə  rin hə  yat və sağ  lam  lı  ğı 
na zə  rər vu  rul  ma  ma  sı məq  sə  di ilə 
on  la  ra dər  man va  si  tə  lə  ri  nin bu  ra  xıl 
ma  sı  nı qa  da  ğan edir. Qa  nun la  yi  hə  si
 nə müs  bət mü  na  si  bət bil  di  ril  di.

Əli Hü  seyn  li “İn  zi  ba  ti Xə  ta  lar Mə 
cəl  lə  sin  də də  yi  şik  lik edil  mə  si haq  qın
 da” qa  nun la  yi  hə  si  ni də təq  dim et  di. 
Bil  di  ril  di ki, tək  lif olu  nan də  yi  şik  lik 
mə  cəl  lə  nin “Eko  lo  ji təh  lü  kə  siz  lik haq
 qın  da” böl  mə  sin  də apa  rı  lıb. Də  yi  şik 
lik  də ət  raf mü  hi  tə və in  san sağ  lam  lı 
ğı  na mən  fi tə  sir gös  tə  rən vib  ra  si  ya və 
səsküy çirk  lən  mə  si nor  ma  la  rı  nın po 
zul  ma  sı  na gö  rə mü  va  fiq ic  ra ha  ki 
miy  yə  ti or  qa  nı tə  rə  fin  dən mə  su  liy  yə 
tin nə  zər  də tu  tul  ma  sı hal  la  rı ək  si  ni 
ta  pır. Mü  za  ki  rə  lər  dən son  ra sə  nəd 
sə  sə qo  yu  la  raq təs  diq  lən  di.

“Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Şə 
hər  sal  ma və Ti  kin  ti Mə  cəl  lə  si  nin təs 
diq edil  mə  si, qüv  və  yə min  mə  si və 
bu  nun  la bağ  lı hü  qu  qi tən  zim  lə  mə 
haq  qın  da” Qa  nun  da də  yi  şik  lik edil 
mə  si ba  rə  də sə  nəd  lə əla  qə  dar mə  lu 
mat ve  rən Əli Hü  seyn  li bil  dir  di ki, 
la  yi  hə  yə əsa  sən Azər  bay  can  da ti  kin  ti 
za  ma  nı şə  hər  sal  ma sə  nəd  lə  ri  nin, o 
cüm  lə  dən mü  fəs  səl pla  nın müəy  yən 
ləş  dir  di  yi tə  ləb  lə  rə uy  ğun  lu  ğu  na dair 
şər  tin tət  bi  qi müd  də  ti 1 il  li  yi  nə uza  dı
 lır. Sə  nəd təs  diq edil  di.

İc  las  da Elm və təh  sil ko  mi  tə  si  nin 
səd  ri İsa Hə  bib  bəy  li “Pe  şə təh  si  li 
haq  qın  da” qa  nun la  yi  hə  si  ni ilk oxu 
nuş  da təq  dim et  di. Sə  nəd  lə bağ  lı ət 
raf  lı mə  lu  mat ve  rən ko  mi  tə səd  ri 
bil  dir  di ki, bu  ra  da pe  şə ha  zır  lı  ğı  nın 

sə  mə  rə  li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı və rə  qa 
bət qa  bi  liy  yət  li ix  ti  sas  lı kadr  la  rın 
ha  zır  lan  ma  sı məq  sə  di ilə pe  şə təh  si  li 
sa  hə  sin  də döv  lət si  ya  sə  ti  nin prin  sip
 lə  ri, pe  şə təh  si  li və tə  li  mi sis  te  mi  nin 
təş  ki  la  tihü  qu  qi və iq  ti  sa  di əsas  la  rı 
müəy  yən edi  lir. Qa  nu  nun ha  zır  lan 
ma  sın  da məq  səd pe  şə təh  si  li sa  hə 
sin  də və  tən  daş  la  rın Kons  ti  tu  si  ya ilə 
nə  zər  də tu  tul  muş təh  sil hü  qu  qu  nun 
tə  min olun  ma  sın  dan, pe  şə təh  si  li 
pro  se  si iş  ti  rak  çı  la  rı  nın hü  quq  la  rı  nı 
və və  zi  fə  lə  ri  ni müəy  yən et  mək  dən, 
on  lar ara  sın  da mü  na  si  bət  lə  rin tən 
zim  lən  mə  sin  dən və təş  ki  la  tihü  qu  qi 
ba  za  nın ya  ra  dıl  ma  sın  dan iba  rət  dir. 
Sə  nəd  də Azər  bay  ca  nın təh  sil sis  te 
min  də pe  şə təh  si  li  nin ye  ri müəy  yən
 lə  şib, bu təh  si  li alan  la  ra müəy  yən 
gü  zəşt  lər nə  zər  də tu  tu  lub. Qa  nun 
la  yi  hə  sin  də pe  şə təh  si  li ilə or  ta ix  ti 
sas təh  si  li  nin in  teq  ra  si  ya  sı əsas gö 
tü  rü  lüb. 

Ko  mi  tə səd  ri sə  nəd  də nə  zər  də tu 
tu  lan ye  ni  lik  lə  ri də şərh et  di. La  yi 
hə  yə əsa  sən, pe  şə təh  si  li müəs  si  sə  lə
 ri  nin mə  zun  la  rı  na növ  bə  ti təh  sil pil
 lə  si  nə ke  çid za  ma  nı üs  tün  lük ve  ri  lir. 
Bun  dan əla  və, ali mək  tə  bə da  xil ol 
maq is  tə  yən  lə  rə hə  qi  qi hər  bi xid 
mət  dən möh  lət hü  qu  qu ta  nı  nır. Bu 
mək  təb  lə  ri bi  ti  rən  lə  rə həm də sa  hib
 kar  lıq fəaliy  yə  ti ilə bağ  lı xü  su  si im  ti
 yaz  lar təq  dim olu  nur. Qa  nun la  yi  hə
 sin  də pe  şə təh  si  li müəs  si  sə  lə  ri  nə bir
 də  fə  lik, müd  dət  siz li  sen  zi  ya ve  ril 
mə  si, Pe  şə Təh  si  li  nin İn  ki  şa  fı Fon 
du  nun ya  ra  dıl  ma  sı ilə bağ  lı müd 
dəalar da ək  si  ni ta  pıb. Bil  di  ril  di ki, 5 
fə  sil, 26 mad  də  dən iba  rət sə  nəd təh
 sil və elm va  si  tə  si ilə öl  kə  nin gə  lə  cək 
tə  rəq  qi  si  ni və ri  fa  hı  nı yük  səlt  mə  yə 
xid  mət edə  cək. Ət  raf  lı mü  za  ki  rə  lər 
dən son  ra sə  nə  də kon  sep  tual ba  xım
 dan müs  bət mü  na  si  bət bil  di  ril  di.

Bu  nun  la da Mil  li Məc  li  sin  yaz ses
 si  ya  sı  nın ilk ic  la  sı işi  ni baş çat  dır  dı. 

Mil  li Məc  li  sin Mət  buat xid  mə  ti

MilliMəclisdəMDBParlamentlərarasıAssambleya 
Şurasınınfərqlənmənişanlarıtəqdimedildi

Yan  va  rın 5də Mil  li Məc  lis  də MDB 
Par  la  ment  lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya Şu  ra 
sı  nın fərq  lən  mə ni  şan  la  rı  nın təq  di  m
et  mə mə  ra  si  mi ke  çi  ril  di.

Təd  bi  ri gi  riş sö  zü ilə açan Mil  li 
Məc  lis Apa  ra  tı  nın rəh  bə  ri Sə  fa Mir 
zə  yev bil  dir  di ki, Azər  bay  can  da so 
sialiq  ti  sa  di uğur  la  rın sa  yı il  bəil ar  tır. 
Öl  kə  mi  zin bey  nəl  xalq nü  fuz  lu təş  ki 
lat  lar  da, elə  cə də MDBdə özü  nə 
məx  sus ro  lu var. Apa  rat rəh  bə  ri onu 
da vur  ğu  la  dı ki, Azər  bay  can  da rus 
di  li və mə  də  niy  yə  ti bir sər  vət ki  mi 
daim qo  ru  nur. Sə  fa Mir  zə  yev müasir 
dövr  də mət  buat və in  for  ma  si  ya  nın 

ic  ti  mai hə  ya  tı  mız  da  kı mü  hüm ro  lun
 dan da söz aç  dı. O, bu gün mə  də  niy
 yət, in  for  ma  si  ya və id  man sa  hə  sin  də 
fəal  lı  ğı ilə se  çi  lən, qu  rum  la qar  şı  lıq  lı 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na la  yiq  li töh 
fə ve  rən in  san  la  rın MDB Par  la  ment 
lə  ra  ra  sı As  samb  le  ya  sı Şu  ra  sı  nın fərq
 lən  mə ni  şan  la  rı ilə təl  tif edil  mə  sin 
dən məm  nun  lu  ğu  nu ifa  də et  di.

Son  ra Sə  fa Mir  zə  yev no  mi  nant ki 
mi fərq  lə  nən 160 say  lı Ba  kı Klas  sik 
Gim  na  zi  ya  sı  nın di  rek  to  ru Faina 
Ələk  bə  ro  va  ya, hə  min mək  tə  bin 
müəl  li  mi İra  də Sə  fə  ro  va  ya, Azər  bay
 can Döv  lət Rus Dram Teat  rı  nın akt  ri

 sa  la  rı Alek  sand  ra Ni  ku  şi  na  ya, Va 
len  ti  na Rez  ni  ko  va  ya “Mə  də  niy  yə  tin 
in  ki  şa  fın  da xid  mət  lə  rə gö  rə”, Bə  dən 
Tər  bi  yə  si və İd  man Aka  de  mi  ya  sı  nın 
əmək  daş  la  rı Fi  rat Hü  sey  no  va, Bəx  ti 
yar Rüs  tə  mo  va, Bas  ket  bol üz  rə 
əmək  dar məşq  çi El  xan Əli  ye  və, “Di 
na  mo” İd  man Cə  miy  yə  ti  nin rəh  bə  ri 
Ra  fiq Ha  cı  ye  və “İd  ma  nın in  ki  şa  fın 
da xid  mət  lə  rə gö  rə”, “İn  ter  faks
Azər  bay  can” agent  li  yi  nin baş re  dak
 to  ru Anar Əzi  zo  va, “Kas  piy” qə  ze  ti 
nin baş re  dak  to  ru İl  qar Hü  sey  no  va 
isə “Mət  buat və in  for  ma  si  ya  nın in  ki
 şa  fın  da xid  mət  lə  rə gö  rə” fərq  lən  mə 
ni  şan  la  rı  nı təq  dim et  di.

De  pu  tat El  mi  ra Axun  do  va təl  tif 
olu  nan  la  rı təb  rik edə  rək de  di ki, bu 
fərq  lən  mə ni  şan  la  rı ikin  ci də  fə  dir ki, 
fəaliy  yə  ti  nə gö  rə fərq  lə  nən in  san  la  ra 
təq  dim olu  nur. Mil  lət və  ki  li Azər 
bay  ca  nın in  for  ma  si  ya, id  man və mə 
də  niy  yət sa  hə  lə  ri  ni təm  sil edən fəal 
in  san  la  rın sa  yı  nın bun  dan son  ra da 
ha da ar  ta  ca  ğı  na ümid et  di  yi  ni vur 
ğu  la  dı.

Təl  tif olu  nan  lar zəh  mət  lə  ri  nə ve 
ri  lən yük  sək qiy  mə  tə gö  rə min  nət 
dar  lıq  la  rı  nı bil  dir  di  lər.
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DünyaİqtisadiForumu
interaktivdialoqüçün
mühümstratejiplatformadır
Bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər sis  te 

mi  nin in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy
 yən edən st  ra  te  ji fak  tor  lar  dan bi  ri 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da mü  şa  hi  də 
olu  nan ten  den  si  ya  lar  dır. Bu ten 
den  si  ya  lar da  ha çox si  ya  si amil  lə 
rin, hər  bist  ra  te  ji fak  tor  la  rın tə  si  ri 
ilə mey  da  na çıx  sa da, dün  ya iq  ti  sa
 diy  ya  tı  nın sub  yekt  lə  ri qis  min  də çı 
xış edən müx  tə  lif  ak  tor  la  rın (döv 
lət  lər, trans  mil  li kor  po  ra  si  ya  lar, 
qlo  bal biz  nes st  ruk  tur  la  rı, QHTlər 
və s.) qar  şı  lıq  lı tə  mas və əla  qə  lə  ri 
də xü  su  si yer tu  tur. Bu kon  tekst  də 
qlo  bal iq  ti  sa  disi  ya  si dialoq plat 
for  ma  la  rı müs  təs  na rol oy  na  yır. 
Da  ha çox Da  vos Fo  ru  mu adı ilə ta 
nı  nan Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu bu 
mə  na  da xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik 
dir. 

Da  vos Fo  ru  mu qlo  bal və re 
gional sə  viy  yə  də dün  ya  nın baş  lı  ca 
si  ya  si, so  sial və iq  ti  sa  di prob  lem  lə 
ri  nin mü  za  ki  rə  si  nin apa  rıl  ma  sı 
üçün st  ra  te  ji plat  for  ma he  sab olu 

nur. Bu  nun əsas sə  bə  bi iq  ti  sa  di və 
si  ya  si sa  hə  də fəaliy  yət gös  tə  rən nü 
fuz  lu bey  nəl  xalq və re  gional sə  viy 
yə  li təş  ki  lat  la  rın rəh  bər  lə  ri ilə in  te 
rak  tiv dialoq  la  rın və qey  rirəs  mi 
da  nı  şıq  lar üçün əl  ve  riş  li mü  hi  tin 
təş  kil edil  mə  si  dir. Fo  rum çox  say  lı 
möv  zu  lar üz  rə ses  si  ya  lar  dan iba  rət 
olur və bu ses  si  ya  la  rın ək  sə  riy  yə  ti 
ge  niş miq  yas  da iz  lə  nil  mə  si üçün 
müx  tə  lif trans  mil  li me  dia qu  rum  la
 rı tə  rə  fin  dən bir  ba  şa nü  ma  yiş et  di 
ri  lir. Fo  rum müd  də  tin  də trans  mil  li 
kor  po  ra  si  ya  la  rın rəh  bər  lə  ri ilə 
dialoq  la  rın qu  rul  ma  sı və müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri 
ilə iki  tə  rəf  li gö  rüş  lə  rin ke  çi  ril  mə  si 
üçün əl  ve  riş  li im  kan  lar ya  ra  dı  lır.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun ha 
zır  da Çi  nin Tay  van əya  lə  tin  də və 
NyuYork  da nü  ma  yən  də  lik  lə  ri 
möv  cud  dur. 2005ci ilin yan  va  rın 
da fo  rum çər  çi  və  sin  də Gənc Qlo 
bal Rəh  bər  lər ad  lı müs  tə  qil təş  ki  lat 
da tə  sis olu  nub. Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mu il  lik dün  ya fo  rum  la  rı ilə ya 
na  şı, La  tın Ame  ri  ka  sı, Or  ta Şərq, 
Af  ri  ka, Şər  qi Asi  ya, Ru  si  ya, Av  ro 

pa və Mər  kə  zi Asi  ya üz  rə re  gional 
iq  ti  sa  di fo  rum  lar da təş  kil edir. Fo 
rum  lar üçün se  çi  lən möv  zu  lar ak 
tual  lı  ğı ilə diq  qət çə  kir, mə  ru  zə  lər 
də dün  ya  nın 100dən çox döv  lə  ti 
iki əsas gös  tə  ri  ci əsa  sın  da  po  ten 
sial in  ki  şaf və rə  qa  bə  tə da  vam  lı  lıq 
in  dek  sləri üz  rə qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Ha  zır  da Da  vos Fo  ru  mu  na dün 
ya  da çox bö  yük ma  raq var. Fo  ru 
mun il  lik top  lan  tı  la  rı  na döv  lət rəh
 bər  lə  ri, ta  nın  mış si  ya  si xa  dim  lər, 
bö  yük və nü  fuz  lu şir  kət  lə  rin rəh 
bər  lə  ri, müx  tə  lif qey  rihö  ku  mət 
təş  ki  lat  la  rı  nın, me  dia or  qan  la  rı  nın 
nü  ma  yən  də  lə  ri qa  tı  lır  lar. Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu ilk də  fə 1971ci 
ilin yan  va  rın  da Da  vos şə  hə  rin  də 
Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın və Av  ro  pa 
sə  na  ye as  so  siasi  ya  la  rı  nın təş  ki  lat 
çı  lı  ğı ilə Av  ro  pa biz  nes li  der  lə  ri  nin 
gö  rü  şü ki  mi ke  çi  ri  lib. Da  ha son  ra 
hə  min gö  rü  şə sədr  lik edən pro  fes 
sor Klaus Şvab qey  rikom  mer  si  ya 
təş  ki  la  tı ki  mi mər  kə  zi qə  rar  ga  hı 
İs  veç  rə  nin pay  tax  tı Ce  nev  rə  də 
yer  lə  şən Av  ro  pa Me  nec  ment Fo  ru
 mu  nun əsa  sı  nı qo  yub. Av  ro  pa iş 
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mi  nin in  ki  şaf is  ti  qa  mət  lə  ri  ni müəy
 yən edən st  ra  te  ji fak  tor  lar  dan bi  ri 
dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tın  da mü  şa  hi  də 
olu  nan ten  den  si  ya  lar  dır. Bu ten 
den  si  ya  lar da  ha çox si  ya  si amil  lə 
rin, hər  bist  ra  te  ji fak  tor  la  rın tə  si  ri 
ilə mey  da  na çıx  sa da, dün  ya iq  ti  sa
 diy  ya  tı  nın sub  yekt  lə  ri qis  min  də çı 
xış edən müx  tə  lif  ak  tor  la  rın (döv 
lət  lər, trans  mil  li kor  po  ra  si  ya  lar, 
qlo  bal biz  nes st  ruk  tur  la  rı, QHTlər 
və s.) qar  şı  lıq  lı tə  mas və əla  qə  lə  ri 
də xü  su  si yer tu  tur. Bu kon  tekst  də 
qlo  bal iq  ti  sa  disi  ya  si dialoq plat 
for  ma  la  rı müs  təs  na rol oy  na  yır. 
Da  ha çox Da  vos Fo  ru  mu adı ilə ta 
nı  nan Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu bu 
mə  na  da xü  su  si əhə  miy  yə  tə ma  lik 
dir. 

Da  vos Fo  ru  mu qlo  bal və re 
gional sə  viy  yə  də dün  ya  nın baş  lı  ca 
si  ya  si, so  sial və iq  ti  sa  di prob  lem  lə 
ri  nin mü  za  ki  rə  si  nin apa  rıl  ma  sı 
üçün st  ra  te  ji plat  for  ma he  sab olu 

nur. Bu  nun əsas sə  bə  bi iq  ti  sa  di və 
si  ya  si sa  hə  də fəaliy  yət gös  tə  rən nü 
fuz  lu bey  nəl  xalq və re  gional sə  viy 
yə  li təş  ki  lat  la  rın rəh  bər  lə  ri ilə in  te 
rak  tiv dialoq  la  rın və qey  rirəs  mi 
da  nı  şıq  lar üçün əl  ve  riş  li mü  hi  tin 
təş  kil edil  mə  si  dir. Fo  rum çox  say  lı 
möv  zu  lar üz  rə ses  si  ya  lar  dan iba  rət 
olur və bu ses  si  ya  la  rın ək  sə  riy  yə  ti 
ge  niş miq  yas  da iz  lə  nil  mə  si üçün 
müx  tə  lif trans  mil  li me  dia qu  rum  la
 rı tə  rə  fin  dən bir  ba  şa nü  ma  yiş et  di 
ri  lir. Fo  rum müd  də  tin  də trans  mil  li 
kor  po  ra  si  ya  la  rın rəh  bər  lə  ri ilə 
dialoq  la  rın qu  rul  ma  sı və müx  tə  lif 
öl  kə  lə  rin hö  ku  mət nü  ma  yən  də  lə  ri 
ilə iki  tə  rəf  li gö  rüş  lə  rin ke  çi  ril  mə  si 
üçün əl  ve  riş  li im  kan  lar ya  ra  dı  lır.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun ha 
zır  da Çi  nin Tay  van əya  lə  tin  də və 
NyuYork  da nü  ma  yən  də  lik  lə  ri 
möv  cud  dur. 2005ci ilin yan  va  rın 
da fo  rum çər  çi  və  sin  də Gənc Qlo 
bal Rəh  bər  lər ad  lı müs  tə  qil təş  ki  lat 
da tə  sis olu  nub. Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mu il  lik dün  ya fo  rum  la  rı ilə ya 
na  şı, La  tın Ame  ri  ka  sı, Or  ta Şərq, 
Af  ri  ka, Şər  qi Asi  ya, Ru  si  ya, Av  ro 

pa və Mər  kə  zi Asi  ya üz  rə re  gional 
iq  ti  sa  di fo  rum  lar da təş  kil edir. Fo 
rum  lar üçün se  çi  lən möv  zu  lar ak 
tual  lı  ğı ilə diq  qət çə  kir, mə  ru  zə  lər 
də dün  ya  nın 100dən çox döv  lə  ti 
iki əsas gös  tə  ri  ci əsa  sın  da  po  ten 
sial in  ki  şaf və rə  qa  bə  tə da  vam  lı  lıq 
in  dek  sləri üz  rə qiy  mət  lən  di  ri  lir.

Ha  zır  da Da  vos Fo  ru  mu  na dün 
ya  da çox bö  yük ma  raq var. Fo  ru 
mun il  lik top  lan  tı  la  rı  na döv  lət rəh
 bər  lə  ri, ta  nın  mış si  ya  si xa  dim  lər, 
bö  yük və nü  fuz  lu şir  kət  lə  rin rəh 
bər  lə  ri, müx  tə  lif qey  rihö  ku  mət 
təş  ki  lat  la  rı  nın, me  dia or  qan  la  rı  nın 
nü  ma  yən  də  lə  ri qa  tı  lır  lar. Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu ilk də  fə 1971ci 
ilin yan  va  rın  da Da  vos şə  hə  rin  də 
Av  ro  pa Ko  mis  si  ya  sı  nın və Av  ro  pa 
sə  na  ye as  so  siasi  ya  la  rı  nın təş  ki  lat 
çı  lı  ğı ilə Av  ro  pa biz  nes li  der  lə  ri  nin 
gö  rü  şü ki  mi ke  çi  ri  lib. Da  ha son  ra 
hə  min gö  rü  şə sədr  lik edən pro  fes 
sor Klaus Şvab qey  rikom  mer  si  ya 
təş  ki  la  tı ki  mi mər  kə  zi qə  rar  ga  hı 
İs  veç  rə  nin pay  tax  tı Ce  nev  rə  də 
yer  lə  şən Av  ro  pa Me  nec  ment Fo  ru
 mu  nun əsa  sı  nı qo  yub. Av  ro  pa iş 
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mürəkkəbsiyasi,iqtisadiproseslərinbaşvermə
sidir.Beynəlxalqmüstəvidədünyasiyasətində
müşahidəedilənrəqabət,konfrantasiya,əmək
daşlıq,uzlaşmavəinteqrasiyaproseslərininnəti
cələri,deməkolarki,bütünxalqlarvədövlətlərə
müəyyənqədərtəsirgöstərir,qlobaliqtisadisi
yasimənzərəninyenikonturlarınımüəyyənləşdi
rir.Hazırkımürəkkəbmərhələninxarakterikxü
susiyyətlərindənbiriisəsiyasiqərarlarınqlobal
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Azərbaycanın Dünya İqtisadi
Forumunda iştirak dinamikası
müsbətqiymətləndirilir
Bu qlo  bal iq  ti  sa  disi  ya  si plat  for 

ma hər bir müs  tə  qil si  ya  si kur  sa 
ma  lik olan öl  kə  nin ora  da uğur  la 
tə  min olun  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Bu 
ba  xım  dan, Azər  bay  can da is  tis  na 
təş  kil et  mir. Bəl  li ol  du  ğu ki  mi, res
 pub  li  ka  mız  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da 
vam  lı is  la  hat  lar sa  yə  sin  də bü  tün 
sa  hə  lə  rin pa  ra  lel tə  rəq  qi  si tə  min 
edi  lib, ey  ni za  man  da, öl  kə  miz dün
 ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na uğur  la in  teq  ra  si
 ya olu  nub. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
si  ya  siiq  ti  sa  di kur  sun fo  nun  da mil
 li in  ki  şa  fın Azər  bay  can mo  de  li  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı və sə  mə  rə  li iq  ti 
sa  di si  ya  sət sa  yə  sin  də hə  dəf  lə  nən 
nə  ti  cə  lə  rin əl  də olun  ma  sı, so  sial
iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın mü  tə  ma  di qay
 da  da hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, həm  çi  nin 
di  gər bu ki  mi təd  bir  lər öl  kə  mi  zin 
da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək  lə 
ya  na  şı, iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li mü 

na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na da müs  təs 
na töh  fə  lər ve  rib. Sa  da  la  nan  la  rın 
qa  nu  nauy  ğun nə  ti  cə  si ki  mi, Azər 
bay  ca  nın di  na  mik iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, 
o cüm  lə  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa
 di si  ya  sət və for  ma  laş  dı  rıl  mış in  ki 
şaf mo  de  li bir çox öl  kə  lər üçün 
nü  mu  nə ki  mi çı  xış edir. Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şaf sa  hə  sin  də əl 
də et  di  yi nailiy  yət  lər həm də sta  tis
 tik gös  tə  ri  ci  lər  də öz ək  si  ni ta  pıb. 
Ba  şa vur  du  ğu  muz 2017ci il  də 
ÜDMin ar  tı  mı qey  də alı  nıb, qey  ri
neft sek  to  ru  nun pa  yı  na dü  şən ar 
tım isə təq  ri  bən 3 faiz təş  kil edir. 
Ötən il ər  zin  də val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 
mız 4,5 mil  yard dol  lar ci  va  rın  da 
ar  tıb ki, bu da iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin ol 
duq  ca sə  mə  rə  li ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
Di  gər tə  rəf  dən, Azər  bay  ca  nın ha 
zır  da val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın həc  mi 
təx  mi  nən 42 mil  yard dol  lar təş  kil 
edir ki, bu da adam  ba  şı  na dü  şən 
val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın həc  mi  nə gö 
rə dün  ya miq  ya  sın  da çox bö  yük 
gös  tə  ri  ci  dir.

Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mun  da təm  sil olun  ma  sı  nın  
iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li si  ya  siiq  ti  sa 
di mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı ba  xı  mın
 dan əhə  miy  yə  ti də xü  su  si vur  ğu 
lan  ma  lı  dır. Hər il ke  çi  ri  lən ənə  nə  vi 
fo  rum  da Azər  bay  can ən yük  sək 
sə  viy  yə  də uğur  la iş  ti  rak edir. Məhz 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 2013
cü il ap  re  lin 78də Ba  kı  da ke  çi  ril 
mə  si bu  nun ba  riz nü  mu  nə  lə  rin  dən 
bi  ri  dir. Fo  rum “Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
və Mər  kə  zi Asi  ya  nın gə  lə  cə  yi ilə 
bağ  lı st  ra  te  ji dialoq” adı al  tın  da 
baş tu  tub, dün  ya  nın diq  qət mər  kə
 zin  də olan, st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li Cə 
nu  bi Qaf  qaz və Mər  kə  zi Asi  ya re 
gionu  nun iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, böl  gə 
də  ki iq  ti  sa  di və  ziy  yə  tin dün  ya  nın 
di  gər re  gion  la  rı  na tə  si  ri, gə  lə  cək 
pers  pek  tiv  lər və di  gər mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə olu  nub. Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mu  nun Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si bir 
tə  rəf  dən Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
aləm  də ar  tan nü  fu  zu  nun, di  gər tə 
rəf  dən öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
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adam  la  rı  nın Da  vos  da  kı qış is  ti  ra 
hət mər  kə  zin  də ənə  nə ha  lı  nı alan 
gö  rüş  lə  ri əsa  sən re  gion şir  kət  lə  ri 
nin ABŞda möv  cud olan me  nec 
ment  lik təc  rü  bə  si  ni mə  nim  sə  mə  si 
yol  la  rı  nı mü  za  ki  rə et  mək məq  sə  di 
da  şı  yır  dı. İlk də  fə ola  raq 1974cü 
ilin yan  va  rın  da si  ya  si li  der  lər də 
Da  vos gö  rü  şü  nə də  vət olu  nub  lar. 
Bu  na sə  bəb iri şir  kət  lə  rin ma  raq  la
 rı  na tə  sir edən döv  lət  lə  ra  ra  sı mü 
na  qi  şə  lə  rin, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  lə 
ri  nin, bey  nəl  xalq la  yi  hə  lə  rin ger 
çək  ləş  di  ril  mə  si və di  gər mə  sə  lə  lə 
rin həl  li  nin döv  lət və hö  ku  mət 
baş  çı  la  rı  nın ira  də  sin  dən ası  lı ol 
ma  sı idi. Təş  ki  la  tın əha  tə dairə  si 
və ro  lu  nun ge  niş  lən  mə  si nə  ti  cə 
sin  də 1987ci il  də qu  ru  mun adı 
də  yiş  di  ri  lə  rək Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mu ad  lan  dı  rıl  dı. 1976cı il  dən 
müəy  yən  ləş  di  ri  lən qay  da  ya əsa 
sən, Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  na 
qlo  bal, re  gional və mil  li sə  viy  yə 
lər  də ən nü  fuz  lu, gə  lir  li və fəaliy 
yət dairə  si ge  niş olan 1000 şir  kət 
üzv  dür. On  lar təq  ri  bən 100 mil  yon 
ABŞ dol  la  rın  dan 5 mil  yard dol  la 
ra  dək il  lik gə  li  ri olan, or  ta he  sab  la 

15 faiz  lik il  lik ar  tım tem  pi  nə ma 
lik, fəaliy  yət gös  tər  dik  lə  ri cə  miy 
yət  də ak  tiv  li  yi, sə  mə  rə  li  li  yi ilə se 
çi  lən şir  kət  lər  dir.

Qlo  bal əhə  miy  yət  li bir çox va  cib 
mə  sə  lə  lə  ri diq  qət mər  kə  zin  də sax 
la  maq məq  sə  di i  lə Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mu il  lik he  sa  bat  lar ha  zır  la  yır. 
Qeyd et  di  yi  miz ki  mi, Fo  ru  mun 
Qlo  bal Rə  qa  bət  qa  bi  liy  yət  li  lik He 
sa  ba  tın  da müx  tə  lif gös  tə  ri  ci  lər əsa
 sın  da ay  rıay  rı döv  lət  lə  rin iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nın rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti rey 
tinq cəd  və  lin  də əks olu  nur. Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun Qlo  bal Risk  lər 
He  sa  ba  tın  da dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı 
təh  did edən təh  lü  kə  lər və on  la  rın 
sə  viy  yə  si ək  si  ni ta  pır. Min  lər  lə eks
 per  tin araş  dır  ma  la  rı  nın nə  ti  cə  si 
ola  raq qar  şı  da  kı 10 il müd  də  tin  də 
dün  ya  nı na  ra  hat edə bi  lə  cək 50 
əsas risk müəy  yən edi  lir. Dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı hə  də  lə  yən risk  lər 
əmək ba  za  rın  da  kı, ma  liy  yə sis  te 
min  də  ki dis  ba  lans  dan, miq  ra  si  ya, 
de  moq  ra  fik prob  lem  lər, ter  ro  rizm, 
küt  lə  vi qır  ğın si  lah  la  rı  nın ya  yıl  ma
 sı, ki  ber  hü  cum təh  lü  kə  lə  ri  nə  dək 
ən müx  tə  lif sa  hə  lə  ri əha  tə edir.

Davos Forumu dünya siyasəti
və beynəlxalq münasibətlər
sisteminəcidditəsir
imkanlarınamalikdir
Da  vos Fo  ru  mu iq  ti  sa  di xa  rak  ter 

da  şı  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, dün  ya si 
ya  sə  ti  nə, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə 
rə cid  di tə  sir gös  tə  rir. Bu  nun da 
nə  ti  cə  sin  də fo  rum gö  rüş  lə  ri bə  zən 
mü  hüm si  ya  si nə  ti  cə  lər  lə yad  da 
qa  lır. Mə  sə  lən, 1988ci il  də fo  rum 
çər  çi  və  sin  də Tür  ki  yə ilə Yu  na  nıs 
tan ara  sın  da Da  vos Bə  yan  na  mə  si 
nin im  za  lan  ma  sı kri  tik həd  də olan 
iki öl  kə mü  na  si  bət  lə  ri  nin təd  ri  cən 
yax  şı  laş  ma  sı  na tə  kan ver  di. 1989
cu il  də isə Da  vos  da Şi  ma  li və Cə 
nu  bi Ko  re  ya ara  sın  da na  zir  lər sə 
viy  yə  sin  də ilk gö  rüş ke  çi  ri  lib. Hə 
min ilin Da  vos Fo  ru  mu çər  çi  və 
sin  də Al  ma  ni  ya kans  le  ri ilə Şər  qi 
Al  ma  ni  ya döv  lə  ti  nin Baş na  zi  ri 
ara  sın  da ke  çi  ri  lən gö  rüş  də öl  kə 
nin bir  ləş  di  ril  mə  si mü  za  ki  rə olun
 du.

Da  vos Fo  ru  mu  nun iq  ti  sa  di və 
si  ya  si əhə  miy  yə  ti bu gün da  ha da 
ar  tıb. Fo  rum dün  ya  nın iq  ti  sa  di 
mən  zə  rə  si  nin şə  kil  lən  di  ril  mə  sin  də 
önəm  li rol oy  na  yır. Bu  ra  da irə  li sü 
rü  lən ye  ni fi  kir  lər, tək  lif  lər qlo  bal 
iq  ti  sa  diy  ya  ta ye  ni is  ti  qa  mət  lər ve 
rir. Da  vos Fo  ru  mu həm də iq  ti  sa  di 
güc mər  kəz  lə  ri  nin birbi  ri ilə dialo
 qu və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə he  sa 
ba  tı xa  rak  te  ri da  şı  yır. Qlo  bal iq  ti 
sa  di böh  ra  nın, mil  yon  lar  la in  sa  nın 
ya  şa  yı  şı  na, ay  rıay  rı döv  lət  lə  rin iq 
ti  sa  diy  ya  tı  na tə  sir edən si  ya  si mü 
na  qi  şə  lə  rin da  vam et  di  yi, ər  zaq ça 
tış  maz  lı  ğı prob  le  mi  nin möv  cud 
ol  du  ğu in  di  ki dövr  də si  ya  si li  der 
lə  ri, iş adam  la  rı  nı, və  tən  daş cə  miy
 yə  ti qu  rum  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri  ni bir 
ara  ya top  la  yan Da  vos Fo  ru  mu, 
şüb  hə  siz ki, bir çox mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si  nə və va  cib qə  rar  la  rın 
qə  bu  lu  na əl  ve  riş  li mü  hit ya  ra  dır.
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Azərbaycanın Dünya İqtisadi
Forumunda iştirak dinamikası
müsbətqiymətləndirilir
Bu qlo  bal iq  ti  sa  disi  ya  si plat  for 

ma hər bir müs  tə  qil si  ya  si kur  sa 
ma  lik olan öl  kə  nin ora  da uğur  la 
tə  min olun  ma  sı  nı zə  ru  ri edir. Bu 
ba  xım  dan, Azər  bay  can da is  tis  na 
təş  kil et  mir. Bəl  li ol  du  ğu ki  mi, res
 pub  li  ka  mız  da hə  ya  ta ke  çi  ri  lən da 
vam  lı is  la  hat  lar sa  yə  sin  də bü  tün 
sa  hə  lə  rin pa  ra  lel tə  rəq  qi  si tə  min 
edi  lib, ey  ni za  man  da, öl  kə  miz dün
 ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  na uğur  la in  teq  ra  si
 ya olu  nub. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye 
vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
si  ya  siiq  ti  sa  di kur  sun fo  nun  da mil
 li in  ki  şa  fın Azər  bay  can mo  de  li  nin 
for  ma  laş  dı  rıl  ma  sı və sə  mə  rə  li iq  ti 
sa  di si  ya  sət sa  yə  sin  də hə  dəf  lə  nən 
nə  ti  cə  lə  rin əl  də olun  ma  sı, so  sial
iq  ti  sa  di is  la  hat  la  rın mü  tə  ma  di qay
 da  da hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si, həm  çi  nin 
di  gər bu ki  mi təd  bir  lər öl  kə  mi  zin 
da  ya  nıq  lı in  ki  şa  fı  nı tə  min et  mək  lə 
ya  na  şı, iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li mü 

na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı  na da müs  təs 
na töh  fə  lər ve  rib. Sa  da  la  nan  la  rın 
qa  nu  nauy  ğun nə  ti  cə  si ki  mi, Azər 
bay  ca  nın di  na  mik iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, 
o cüm  lə  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən iq  ti  sa
 di si  ya  sət və for  ma  laş  dı  rıl  mış in  ki 
şaf mo  de  li bir çox öl  kə  lər üçün 
nü  mu  nə ki  mi çı  xış edir. Azər  bay 
ca  nın iq  ti  sa  di in  ki  şaf sa  hə  sin  də əl 
də et  di  yi nailiy  yət  lər həm də sta  tis
 tik gös  tə  ri  ci  lər  də öz ək  si  ni ta  pıb. 
Ba  şa vur  du  ğu  muz 2017ci il  də 
ÜDMin ar  tı  mı qey  də alı  nıb, qey  ri
neft sek  to  ru  nun pa  yı  na dü  şən ar 
tım isə təq  ri  bən 3 faiz təş  kil edir. 
Ötən il ər  zin  də val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı 
mız 4,5 mil  yard dol  lar ci  va  rın  da 
ar  tıb ki, bu da iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin ol 
duq  ca sə  mə  rə  li ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. 
Di  gər tə  rəf  dən, Azər  bay  ca  nın ha 
zır  da val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın həc  mi 
təx  mi  nən 42 mil  yard dol  lar təş  kil 
edir ki, bu da adam  ba  şı  na dü  şən 
val  yu  ta eh  ti  yat  la  rı  nın həc  mi  nə gö 
rə dün  ya miq  ya  sın  da çox bö  yük 
gös  tə  ri  ci  dir.

Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mun  da təm  sil olun  ma  sı  nın  
iki  tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li si  ya  siiq  ti  sa 
di mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fı ba  xı  mın
 dan əhə  miy  yə  ti də xü  su  si vur  ğu 
lan  ma  lı  dır. Hər il ke  çi  ri  lən ənə  nə  vi 
fo  rum  da Azər  bay  can ən yük  sək 
sə  viy  yə  də uğur  la iş  ti  rak edir. Məhz 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 2013
cü il ap  re  lin 78də Ba  kı  da ke  çi  ril 
mə  si bu  nun ba  riz nü  mu  nə  lə  rin  dən 
bi  ri  dir. Fo  rum “Cə  nu  bi Qaf  qa  zın 
və Mər  kə  zi Asi  ya  nın gə  lə  cə  yi ilə 
bağ  lı st  ra  te  ji dialoq” adı al  tın  da 
baş tu  tub, dün  ya  nın diq  qət mər  kə
 zin  də olan, st  ra  te  ji əhə  miy  yət  li Cə 
nu  bi Qaf  qaz və Mər  kə  zi Asi  ya re 
gionu  nun iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı, böl  gə 
də  ki iq  ti  sa  di və  ziy  yə  tin dün  ya  nın 
di  gər re  gion  la  rı  na tə  si  ri, gə  lə  cək 
pers  pek  tiv  lər və di  gər mə  sə  lə  lər 
mü  za  ki  rə olu  nub. Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mu  nun Ba  kı  da ke  çi  ril  mə  si bir 
tə  rəf  dən Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
aləm  də ar  tan nü  fu  zu  nun, di  gər tə 
rəf  dən öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
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adam  la  rı  nın Da  vos  da  kı qış is  ti  ra 
hət mər  kə  zin  də ənə  nə ha  lı  nı alan 
gö  rüş  lə  ri əsa  sən re  gion şir  kət  lə  ri 
nin ABŞda möv  cud olan me  nec 
ment  lik təc  rü  bə  si  ni mə  nim  sə  mə  si 
yol  la  rı  nı mü  za  ki  rə et  mək məq  sə  di 
da  şı  yır  dı. İlk də  fə ola  raq 1974cü 
ilin yan  va  rın  da si  ya  si li  der  lər də 
Da  vos gö  rü  şü  nə də  vət olu  nub  lar. 
Bu  na sə  bəb iri şir  kət  lə  rin ma  raq  la
 rı  na tə  sir edən döv  lət  lə  ra  ra  sı mü 
na  qi  şə  lə  rin, və  tən  daş mü  ha  ri  bə  lə 
ri  nin, bey  nəl  xalq la  yi  hə  lə  rin ger 
çək  ləş  di  ril  mə  si və di  gər mə  sə  lə  lə 
rin həl  li  nin döv  lət və hö  ku  mət 
baş  çı  la  rı  nın ira  də  sin  dən ası  lı ol 
ma  sı idi. Təş  ki  la  tın əha  tə dairə  si 
və ro  lu  nun ge  niş  lən  mə  si nə  ti  cə 
sin  də 1987ci il  də qu  ru  mun adı 
də  yiş  di  ri  lə  rək Dün  ya İq  ti  sa  di Fo 
ru  mu ad  lan  dı  rıl  dı. 1976cı il  dən 
müəy  yən  ləş  di  ri  lən qay  da  ya əsa 
sən, Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  na 
qlo  bal, re  gional və mil  li sə  viy  yə 
lər  də ən nü  fuz  lu, gə  lir  li və fəaliy 
yət dairə  si ge  niş olan 1000 şir  kət 
üzv  dür. On  lar təq  ri  bən 100 mil  yon 
ABŞ dol  la  rın  dan 5 mil  yard dol  la 
ra  dək il  lik gə  li  ri olan, or  ta he  sab  la 

15 faiz  lik il  lik ar  tım tem  pi  nə ma 
lik, fəaliy  yət gös  tər  dik  lə  ri cə  miy 
yət  də ak  tiv  li  yi, sə  mə  rə  li  li  yi ilə se 
çi  lən şir  kət  lər  dir.

Qlo  bal əhə  miy  yət  li bir çox va  cib 
mə  sə  lə  lə  ri diq  qət mər  kə  zin  də sax 
la  maq məq  sə  di i  lə Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mu il  lik he  sa  bat  lar ha  zır  la  yır. 
Qeyd et  di  yi  miz ki  mi, Fo  ru  mun 
Qlo  bal Rə  qa  bət  qa  bi  liy  yət  li  lik He 
sa  ba  tın  da müx  tə  lif gös  tə  ri  ci  lər əsa
 sın  da ay  rıay  rı döv  lət  lə  rin iq  ti  sa 
diy  ya  tı  nın rə  qa  bət qa  bi  liy  yə  ti rey 
tinq cəd  və  lin  də əks olu  nur. Dün  ya 
İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun Qlo  bal Risk  lər 
He  sa  ba  tın  da dün  ya iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı 
təh  did edən təh  lü  kə  lər və on  la  rın 
sə  viy  yə  si ək  si  ni ta  pır. Min  lər  lə eks
 per  tin araş  dır  ma  la  rı  nın nə  ti  cə  si 
ola  raq qar  şı  da  kı 10 il müd  də  tin  də 
dün  ya  nı na  ra  hat edə bi  lə  cək 50 
əsas risk müəy  yən edi  lir. Dün  ya 
iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı hə  də  lə  yən risk  lər 
əmək ba  za  rın  da  kı, ma  liy  yə sis  te 
min  də  ki dis  ba  lans  dan, miq  ra  si  ya, 
de  moq  ra  fik prob  lem  lər, ter  ro  rizm, 
küt  lə  vi qır  ğın si  lah  la  rı  nın ya  yıl  ma
 sı, ki  ber  hü  cum təh  lü  kə  lə  ri  nə  dək 
ən müx  tə  lif sa  hə  lə  ri əha  tə edir.

Davos Forumu dünya siyasəti
və beynəlxalq münasibətlər
sisteminəcidditəsir
imkanlarınamalikdir
Da  vos Fo  ru  mu iq  ti  sa  di xa  rak  ter 

da  şı  ma  sı  na bax  ma  ya  raq, dün  ya si 
ya  sə  ti  nə, bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə 
rə cid  di tə  sir gös  tə  rir. Bu  nun da 
nə  ti  cə  sin  də fo  rum gö  rüş  lə  ri bə  zən 
mü  hüm si  ya  si nə  ti  cə  lər  lə yad  da 
qa  lır. Mə  sə  lən, 1988ci il  də fo  rum 
çər  çi  və  sin  də Tür  ki  yə ilə Yu  na  nıs 
tan ara  sın  da Da  vos Bə  yan  na  mə  si 
nin im  za  lan  ma  sı kri  tik həd  də olan 
iki öl  kə mü  na  si  bət  lə  ri  nin təd  ri  cən 
yax  şı  laş  ma  sı  na tə  kan ver  di. 1989
cu il  də isə Da  vos  da Şi  ma  li və Cə 
nu  bi Ko  re  ya ara  sın  da na  zir  lər sə 
viy  yə  sin  də ilk gö  rüş ke  çi  ri  lib. Hə 
min ilin Da  vos Fo  ru  mu çər  çi  və 
sin  də Al  ma  ni  ya kans  le  ri ilə Şər  qi 
Al  ma  ni  ya döv  lə  ti  nin Baş na  zi  ri 
ara  sın  da ke  çi  ri  lən gö  rüş  də öl  kə 
nin bir  ləş  di  ril  mə  si mü  za  ki  rə olun
 du.

Da  vos Fo  ru  mu  nun iq  ti  sa  di və 
si  ya  si əhə  miy  yə  ti bu gün da  ha da 
ar  tıb. Fo  rum dün  ya  nın iq  ti  sa  di 
mən  zə  rə  si  nin şə  kil  lən  di  ril  mə  sin  də 
önəm  li rol oy  na  yır. Bu  ra  da irə  li sü 
rü  lən ye  ni fi  kir  lər, tək  lif  lər qlo  bal 
iq  ti  sa  diy  ya  ta ye  ni is  ti  qa  mət  lər ve 
rir. Da  vos Fo  ru  mu həm də iq  ti  sa  di 
güc mər  kəz  lə  ri  nin birbi  ri ilə dialo
 qu və dün  ya ic  ti  maiy  yə  ti  nə he  sa 
ba  tı xa  rak  te  ri da  şı  yır. Qlo  bal iq  ti 
sa  di böh  ra  nın, mil  yon  lar  la in  sa  nın 
ya  şa  yı  şı  na, ay  rıay  rı döv  lət  lə  rin iq 
ti  sa  diy  ya  tı  na tə  sir edən si  ya  si mü 
na  qi  şə  lə  rin da  vam et  di  yi, ər  zaq ça 
tış  maz  lı  ğı prob  le  mi  nin möv  cud 
ol  du  ğu in  di  ki dövr  də si  ya  si li  der 
lə  ri, iş adam  la  rı  nı, və  tən  daş cə  miy
 yə  ti qu  rum  la  rı  nın rəh  bər  lə  ri  ni bir 
ara  ya top  la  yan Da  vos Fo  ru  mu, 
şüb  hə  siz ki, bir çox mə  sə  lə  lə  rin 
mü  za  ki  rə  si  nə və va  cib qə  rar  la  rın 
qə  bu  lu  na əl  ve  riş  li mü  hit ya  ra  dır.
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heç kim  dən ası  lı ol  ma  yan si  ya  sət 
hə  ya  ta ke  çir  mə  si  dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev hər za 
man vur  ğu  la  yır ki, Azər  bay  can 
qar  şı  dur  ma, rə  qa  bət mə  ka  nı de  yil, 
tə  rəf  daş  lıq və əmək  daş  lıq mə  ka  nı 
dır. Xa  ri  ci si  ya  sə  ti  mi  zin st  ra  te  ji 
əsas  la  rın  dan bi  ri olan bu ide  ya, 
onun konst  ruk  tiv məz  mu  nu və 
real si  ya  si pro  ses  lər  də özü  nü doğ 
rult  ma  sı bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə 
rin ha  zır  kı mü  rək  kəb mər  hə  lə  sin 
də Azər  bay  ca  nı st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
üçün ca  zi  bə mər  kə  zi  nə çe  vi  rir. Öl 
kə  mi  zin ca  zi  bə mər  kə  zi  nə çev  ril 
mə  si həm də Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
müs  tə  qil və ta  raz  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci 
si  ya  sət kur  su  nun dün  ya  nın güc 
mər  kəz  lə  ri tə  rə  fin  dən hör  mət  lə 
qar  şı  lan  ma  sı və qə  bul edil  mə  si  nin 
əya  ni təs  di  qi  dir.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı çı  xı  şı za  ma 
nı Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni xa 
rak  te  ri  zə edər  kən öl  kə  nin mil  li ma 
raq  la  rı  na əsas  la  na  raq, ey  ni za  man 
da, qon  şu döv  lət  lə  rin ma  raq  la  rı  nı 
an  la  maq  la ol  duq  ca praq  ma  tik və 
sə  mi  mi mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı 
nın əhə  miy  yə  ti  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb. 
Əl  bət  tə, re  gional əmək  daş  lıq və 
təh  lü  kə  siz  li  yə fun  da  men  tal töh  fə  lər 
ve  rən Azər  bay  ca  nın ta  raz  laş  dı  rıl 
mış xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta ke  çir  mə  si 
həm öl  kə  mi  zin mil  li ma  raq  la  rı  nın 
qo  run  ma  sı, həm də re  gional sa  bit  li
 yin, təh  lü  kə  siz  lik və in  ki  şa  fın tə  min 
olun  ma  sı ba  xı  mın  dan mü  hüm st  ra
 te  ji əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir.

2018ci il  də ke  çi  ri  lən fo  rum çər 
çi  və  sin  də da  vam et  di  ri  lən in  ten  siv 
tə  mas  lar Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
möv  qe  yi  nin möh  kəm  lən  mə  si, iki 
tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li əla  qə  lə  ri  n ge 
niş  lən  mə  si ba  xı  mın  dan müs  təs  na 
əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bü  tün bun 
lar fo  rum iş  ti  rak  çı  la  rın  da Azər  bay
 can iq  ti  sa  diy  ya  tı və öl  kə  mi  zin iq  ti 
sa  di si  ya  sə  ti ba  rə  də real tə  səv  vür 
ya  rat  maq  la əmək  daş  lıq üçün ye  ni 
pers  pek  tiv  lə  rin açı  la  ca  ğın  dan xə 
bər ve  rir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 

xey  li say  da gö  rüş  lər ke  çir  mə  si 
dün  ya  nın öl  kə  mi  zə olan diq  qə  ti 
nin gös  tə  ri  ci  si  dir və ye  ni tə  rəf  daş 
lıq  la  rın əsa  sı  nın qo  yul  ma  sı  na zə 
min ya  ra  dır. 

Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, fo  ru  ma dair 
ana  li  tik mə  qa  lə  lər  lə çı  xış et  miş nü 
fuz  lu me  dia or  qan  la  rı, ana  li  tik 

mər  kəz  lər və eks  pert  lər be  lə bir 
qə  naət ifa  də edir  lər: Dün  ya İq  ti  sa 
di Fo  ru  mun  da səs  lən  di  ri  lən fi  kir 
lər onu gös  tə  rir ki, Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq aləm  lə əmək  daş  lı  ğa 
töh  fə  lə  ri da  vam  lı  dır və bu, re 
gional, qlo  bal əmək  daş  lıq  da müs 
təs  na əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir.

STRATEGİYA

iq  ti  sa  di is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də əl  də 
olu  nan uğur  la  ra ve  ri  lən də  yə  rin 
tə  za  hü  rü  dür.

Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mun  da iş  ti  rak di  na  mi  ka  sı 
müs  bət qiy  mət  lən  di  ri  lir. Mə  lu  mat 
üçün qeyd edək ki, 1995ci ilin 
2731 yan  var ta  rix  lə  rin  də Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  yev ilk də  fə ola  raq 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da iş  ti  rak 
et  mək üçün Da  vos şə  hə  rin  də iş  gü 
zar sə  fər  də olub. Azər  bay  ca  nın fo 
rum  da ilk də  fə iş  ti  ra  kı mü  na  si  bə  ti 
ilə fo  rum çər  çi  və  sin  də öl  kə  mi  zə 
həsr olu  nan gö  rüş ke  çi  ri  lib. Gö  rüş
 də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev öl  kə 
miz haq  qın  da, əl  də olu  nan iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lər ba  rə  də təd  bir iş  ti  rak  çı 
la  rı  nı mə  lu  mat  lan  dı  ra  raq Azər  bay
 can real  lıq  la  rı  nın təq  di  ma  tın  da bu 
ki  mi təd  bir  lə  rin bö  yük ro  la ma  lik 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Məhz bu ten  den  si  ya son  ra  kı dö 
nəm  lər  də də da  vam edib. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
Da  vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da iş  ti  ra  kı 

və ora  da söy  lə  di  yi fi  kir  lər bü  tün 
bun  la  ra gö  rə bö  yük ma  raq do  ğur 
maq  da  dır. Mü  tə  xəs  sis  lər Azər  bay 
ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın təh  lil  lə  ri  nə 
və irə  li sür  dü  yü fi  kir  lə  rə cid  di diq
 qət ye  ti  rir  lər, öl  kə rəh  bə  ri  nin səs 
lən  dir  di  yi fi  kir  lər bey  nəl  xalq mət 
buatın diq  qət mər  kə  zin  də olur. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin məhz ca 
ri il  də ke  çi  ri  lən fo  rum  da söy  lə  di  yi 
fi  kir  lər də ol  duq  ca bö  yük diq  qət 
və ma  ra  ğa sə  bəb olub.

PrezidentDavosda
Azərbaycandövlətinin
siyasiiradəsininümayişetdirdi
Azər  bay  can 2018ci il  də də Dün

 ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da uğur  la təm
 sil olu  nub. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev fo  rum çər  çi  və  sin  də 
“St  ra  te  ji ba  xış: Av  ra  si  ya” pa  ne  lin 
də  ki mü  za  ki  rə  lər  də çı  xış edə  rək 
öl  kə  miz, re  gion və dün  ya üçün st 
ra  te  ji əhə  miy  yə  tə ma  lik olan mə  sə 
lə  lə  ri diq  qə  tə çat  dı  rıb, Azər  bay  can 
real  lıq  la  rı  nı ifa  də edib. Döv  lə  ti  mi 

zin baş  çı  sı Azər  bay  can  da bü  tün 
fun  da  men  tal azad  lıq  la  rın, o cüm  lə
 dən mət  buat azad  lı  ğı  nın tə  min 
olun  du  ğu  nu bil  di  rib. Bir söz  lə, Pre
 zi  dent Da  vos  da döv  lə  ti  mi  zin si  ya  si 
ira  də  si  ni sər  gi  lə  yib. İl  ham Əli  yev 
qeyd edib ki, Azər  bay  can  da mət 
buat ta  ma  mi  lə azad  dır. Öl  kə əha  li 
si  nin 80 faizi in  ter  net is  ti  fa  də  çi  si  dir. 
Bu, Azər  bay  ca  na qar  şı təz  yiq me 
xa  niz  mi for  ma  laş  dır  ma  ğa və “qa  ra 
piar” kam  pa  ni  ya  sı apar  ma  ğa ça  lı 
şan  la  ra tu  tar  lı ca  vab idi. Azər  bay 
ca  nın müs  tə  qil si  ya  sət yü  rü  dən 
döv  lət ol  du  ğu  nu de  yən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev bu si  ya  sə  tin mil  li ma 
raq  la  rı  mı  za söy  kən  di  yi  ni, öl  kə  miz 
də sa  bit si  ya  si və iq  ti  sa  di və  ziy  yə 
tin möv  cud ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat 
dır  dı. Əl  bət  tə, Azər  bay  ca  nın da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nun əsa  sın  da 
müs  tə  qil  lik  prin  si  pi da  ya  nır, hə  ya
 ta ke  çi  ri  lən si  ya  sət mil  li ma  raq  la  ra 
söy  kə  nir. Azər  bay  ca  na qar  şı təz  yiq 
və “qa  ra piar” kam  pa  ni  ya  sı  nın baş
 lı  ca sə  bə  bi döv  lə  ti  mi  zin müs  tə  qil, 
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heç kim  dən ası  lı ol  ma  yan si  ya  sət 
hə  ya  ta ke  çir  mə  si  dir.

Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev hər za 
man vur  ğu  la  yır ki, Azər  bay  can 
qar  şı  dur  ma, rə  qa  bət mə  ka  nı de  yil, 
tə  rəf  daş  lıq və əmək  daş  lıq mə  ka  nı 
dır. Xa  ri  ci si  ya  sə  ti  mi  zin st  ra  te  ji 
əsas  la  rın  dan bi  ri olan bu ide  ya, 
onun konst  ruk  tiv məz  mu  nu və 
real si  ya  si pro  ses  lər  də özü  nü doğ 
rult  ma  sı bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə 
rin ha  zır  kı mü  rək  kəb mər  hə  lə  sin 
də Azər  bay  ca  nı st  ra  te  ji tə  rəf  daş  lıq 
üçün ca  zi  bə mər  kə  zi  nə çe  vi  rir. Öl 
kə  mi  zin ca  zi  bə mər  kə  zi  nə çev  ril 
mə  si həm də Pre  zi  dent İl  ham Əli 
ye  vin rəh  bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən 
müs  tə  qil və ta  raz  laş  dı  rıl  mış xa  ri  ci 
si  ya  sət kur  su  nun dün  ya  nın güc 
mər  kəz  lə  ri tə  rə  fin  dən hör  mət  lə 
qar  şı  lan  ma  sı və qə  bul edil  mə  si  nin 
əya  ni təs  di  qi  dir.

Döv  lə  ti  mi  zin baş  çı  sı çı  xı  şı za  ma 
nı Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  ni xa 
rak  te  ri  zə edər  kən öl  kə  nin mil  li ma 
raq  la  rı  na əsas  la  na  raq, ey  ni za  man 
da, qon  şu döv  lət  lə  rin ma  raq  la  rı  nı 
an  la  maq  la ol  duq  ca praq  ma  tik və 
sə  mi  mi mü  na  si  bət  lə  rin qu  rul  ma  sı 
nın əhə  miy  yə  ti  ni diq  qə  tə çat  dı  rıb. 
Əl  bət  tə, re  gional əmək  daş  lıq və 
təh  lü  kə  siz  li  yə fun  da  men  tal töh  fə  lər 
ve  rən Azər  bay  ca  nın ta  raz  laş  dı  rıl 
mış xa  ri  ci si  ya  sət hə  ya  ta ke  çir  mə  si 
həm öl  kə  mi  zin mil  li ma  raq  la  rı  nın 
qo  run  ma  sı, həm də re  gional sa  bit  li
 yin, təh  lü  kə  siz  lik və in  ki  şa  fın tə  min 
olun  ma  sı ba  xı  mın  dan mü  hüm st  ra
 te  ji əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir.

2018ci il  də ke  çi  ri  lən fo  rum çər 
çi  və  sin  də da  vam et  di  ri  lən in  ten  siv 
tə  mas  lar Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq 
möv  qe  yi  nin möh  kəm  lən  mə  si, iki 
tə  rəf  li və çox  tə  rəf  li əla  qə  lə  ri  n ge 
niş  lən  mə  si ba  xı  mın  dan müs  təs  na 
əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bü  tün bun 
lar fo  rum iş  ti  rak  çı  la  rın  da Azər  bay
 can iq  ti  sa  diy  ya  tı və öl  kə  mi  zin iq  ti 
sa  di si  ya  sə  ti ba  rə  də real tə  səv  vür 
ya  rat  maq  la əmək  daş  lıq üçün ye  ni 
pers  pek  tiv  lə  rin açı  la  ca  ğın  dan xə 
bər ve  rir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 

xey  li say  da gö  rüş  lər ke  çir  mə  si 
dün  ya  nın öl  kə  mi  zə olan diq  qə  ti 
nin gös  tə  ri  ci  si  dir və ye  ni tə  rəf  daş 
lıq  la  rın əsa  sı  nın qo  yul  ma  sı  na zə 
min ya  ra  dır. 

Nə  ti  cə eti  ba  ri  lə, fo  ru  ma dair 
ana  li  tik mə  qa  lə  lər  lə çı  xış et  miş nü 
fuz  lu me  dia or  qan  la  rı, ana  li  tik 

mər  kəz  lər və eks  pert  lər be  lə bir 
qə  naət ifa  də edir  lər: Dün  ya İq  ti  sa 
di Fo  ru  mun  da səs  lən  di  ri  lən fi  kir 
lər onu gös  tə  rir ki, Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq aləm  lə əmək  daş  lı  ğa 
töh  fə  lə  ri da  vam  lı  dır və bu, re 
gional, qlo  bal əmək  daş  lıq  da müs 
təs  na əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir.

STRATEGİYA

iq  ti  sa  di is  la  hat  lar nə  ti  cə  sin  də əl  də 
olu  nan uğur  la  ra ve  ri  lən də  yə  rin 
tə  za  hü  rü  dür.

Azər  bay  ca  nın Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mun  da iş  ti  rak di  na  mi  ka  sı 
müs  bət qiy  mət  lən  di  ri  lir. Mə  lu  mat 
üçün qeyd edək ki, 1995ci ilin 
2731 yan  var ta  rix  lə  rin  də Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  yev ilk də  fə ola  raq 
Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da iş  ti  rak 
et  mək üçün Da  vos şə  hə  rin  də iş  gü 
zar sə  fər  də olub. Azər  bay  ca  nın fo 
rum  da ilk də  fə iş  ti  ra  kı mü  na  si  bə  ti 
ilə fo  rum çər  çi  və  sin  də öl  kə  mi  zə 
həsr olu  nan gö  rüş ke  çi  ri  lib. Gö  rüş
 də Ulu ön  dər Hey  dər Əli  yev öl  kə 
miz haq  qın  da, əl  də olu  nan iq  ti  sa  di 
gös  tə  ri  ci  lər ba  rə  də təd  bir iş  ti  rak  çı 
la  rı  nı mə  lu  mat  lan  dı  ra  raq Azər  bay
 can real  lıq  la  rı  nın təq  di  ma  tın  da bu 
ki  mi təd  bir  lə  rin bö  yük ro  la ma  lik 
ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat  dı  rıb.

Məhz bu ten  den  si  ya son  ra  kı dö 
nəm  lər  də də da  vam edib. Tə  sa  dü  fi 
de  yil ki, Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
Da  vos İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da iş  ti  ra  kı 

və ora  da söy  lə  di  yi fi  kir  lər bü  tün 
bun  la  ra gö  rə bö  yük ma  raq do  ğur 
maq  da  dır. Mü  tə  xəs  sis  lər Azər  bay 
ca  nın döv  lət baş  çı  sı  nın təh  lil  lə  ri  nə 
və irə  li sür  dü  yü fi  kir  lə  rə cid  di diq
 qət ye  ti  rir  lər, öl  kə rəh  bə  ri  nin səs 
lən  dir  di  yi fi  kir  lər bey  nəl  xalq mət 
buatın diq  qət mər  kə  zin  də olur. 
Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin məhz ca 
ri il  də ke  çi  ri  lən fo  rum  da söy  lə  di  yi 
fi  kir  lər də ol  duq  ca bö  yük diq  qət 
və ma  ra  ğa sə  bəb olub.

PrezidentDavosda
Azərbaycandövlətinin
siyasiiradəsininümayişetdirdi
Azər  bay  can 2018ci il  də də Dün

 ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mun  da uğur  la təm
 sil olu  nub. Azər  bay  can Pre  zi  den  ti 
İl  ham Əli  yev fo  rum çər  çi  və  sin  də 
“St  ra  te  ji ba  xış: Av  ra  si  ya” pa  ne  lin 
də  ki mü  za  ki  rə  lər  də çı  xış edə  rək 
öl  kə  miz, re  gion və dün  ya üçün st 
ra  te  ji əhə  miy  yə  tə ma  lik olan mə  sə 
lə  lə  ri diq  qə  tə çat  dı  rıb, Azər  bay  can 
real  lıq  la  rı  nı ifa  də edib. Döv  lə  ti  mi 

zin baş  çı  sı Azər  bay  can  da bü  tün 
fun  da  men  tal azad  lıq  la  rın, o cüm  lə
 dən mət  buat azad  lı  ğı  nın tə  min 
olun  du  ğu  nu bil  di  rib. Bir söz  lə, Pre
 zi  dent Da  vos  da döv  lə  ti  mi  zin si  ya  si 
ira  də  si  ni sər  gi  lə  yib. İl  ham Əli  yev 
qeyd edib ki, Azər  bay  can  da mət 
buat ta  ma  mi  lə azad  dır. Öl  kə əha  li 
si  nin 80 faizi in  ter  net is  ti  fa  də  çi  si  dir. 
Bu, Azər  bay  ca  na qar  şı təz  yiq me 
xa  niz  mi for  ma  laş  dır  ma  ğa və “qa  ra 
piar” kam  pa  ni  ya  sı apar  ma  ğa ça  lı 
şan  la  ra tu  tar  lı ca  vab idi. Azər  bay 
ca  nın müs  tə  qil si  ya  sət yü  rü  dən 
döv  lət ol  du  ğu  nu de  yən Pre  zi  dent 
İl  ham Əli  yev bu si  ya  sə  tin mil  li ma 
raq  la  rı  mı  za söy  kən  di  yi  ni, öl  kə  miz 
də sa  bit si  ya  si və iq  ti  sa  di və  ziy  yə 
tin möv  cud ol  du  ğu  nu diq  qə  tə çat 
dır  dı. Əl  bət  tə, Azər  bay  ca  nın da  xi  li 
və xa  ri  ci si  ya  sət kur  su  nun əsa  sın  da 
müs  tə  qil  lik  prin  si  pi da  ya  nır, hə  ya
 ta ke  çi  ri  lən si  ya  sət mil  li ma  raq  la  ra 
söy  kə  nir. Azər  bay  ca  na qar  şı təz  yiq 
və “qa  ra piar” kam  pa  ni  ya  sı  nın baş
 lı  ca sə  bə  bi döv  lə  ti  mi  zin müs  tə  qil, 
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di  yar  da çox  say  lı iz  lə  ri  nin ya  şa  ma  sı 
Nax  çı  van tor  pa  ğı üzə  rin  də ta  ri  xin 
mö  hür  lə  ri  dir. Dün  ya tu  fa  nın  dan 
son  ra  kı ha  di  sə  lər  lə bağ  lı olan Gə 
mi  qa  ya, Qa  pı  cıq, Nə  bi yur  du (Nuh
Nə  bi yur  du), Qa  ran  quş yay  la  ğı, Xə 
zər oba  sı, Ha  ça  dağ, Nuh  da  ban ya 
şa  yış ye  ri, Nə  hə  cir, Neh  rəm və sair 
bu ki  mi on  lar  la to  po  nim  lər Nax  çı 
va  nın bə  şə  riy  yə  tin il  kin si  vi  li  za  si  ya
 sı  nın əsas mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ol 
ma  sı  nı gös  tə  rən eti  bar  lı və  si  qə  lər 
dir. Nuh  da  ban in  di  ki Nax  çı  van şə 
hə  ri  nin ta  ri  ximi  fo  lo  ji va  ri  si  dir. Nuh 
pey  ğəm  bə  rin Nax  çı  van şə  hə  rin  də  ki 
mə  za  rı və tür  bə  si qə  dim Nuh  da 
ban  dan qal  mış mav  zo  ley  dir. “Nax 
çı  van” sö  zü  nün mə  na  sı da “Nuh  çı 
xan” de  mək  dir. Nuh  çı  xan  həz  rə  ti 
Nuh pey  ğəm  bə  rin əf  sa  nə  vi gə  mi  si 
nin Dün  ya tu  fa  nın  dan son  ra gə  lib 
çat  dı  ğı yer mənasındadır. Ye  ni Nax
 çı  van Nuh pey  ğəm  bə  rin gə  mi  si  nin 
ilk da  ya  na  ca  ğı  dır. Nuh  da  ban  bə  şə
 riy  yə  tin ba  ba  sı Nuh pey  ğəm  bə  rin 
Dün  ya tu  fa  nın  dan son  ra aya  ğı  nı 
ye  rə ba  sıb, ilk ya  şa  yış məs  kə  ni sal 

dı  ğı ye  rin adı  dır. Nax  çı  van şə  hə  ri 
qə  dim Nuh  da  ba  nın üzə  rin  də sa  lın 
mış  dır. Ən qə  dim za  man  lar  da bu 
əra  zi  lər  də ya  şa  mış Nax  çı tay  fa  la  rı 
da əs  lin  də Nuh  çu qə  bi  lə  si  nin adı ilə 
bağ  lı  dır. Bü  tün bun  lar Nax  çı  van sö 
zü  nün Nuh  çı  xan an  la  yı  şı ilə üz  vi 
su  rət  də əla  qə  dar ol  du  ğu  nu təs  diq 
lə  yir. Hət  ta Nov  ruz bay  ra  mın  da  kı 
Nov  ruz sö  zü də Nuhruz, Noyruz, 
Noy  ruzNov  ruz şək  lin  də in  ki  şaf 
edə  rək for  ma  laş  mış  dır. Rə  va  yə  tə 
gö  rə, həz  rə  ti Nuh pey  ğəm  bə  rin əf 
sa  nə  vi gə  mi  si Dün  ya tu  fa  nın  dan 
son  ra ge  cə ilə gün  dü  zün ta  raz ol 
du  ğu gün  də qu  ru tor  pa  ğa çat  mış 
və bu  nun  la da in  san  lı  ğın ye  ni hə  ya
 tı baş  la  mış  dır. Və ən qə  dim za  man
 lar  dan in  di  yə  dək Yer kü  rə  si  nin 
müx  tə  lif əra  zi  lə  rin  də hə  min si  vi  li 
za  si  ya ak  tı Nov  ruz bay  ra  mı ha  di  sə
 si ki  mi qeyd olun  maq  da  dır.

Ço  xəsr  lik in  ki  şaf yo  lu keç  miş 
Nax  çı  van di  ya  rı  nın qə  dim ta  ri  xi və 
zən  gin ənə  nə  lə  ri var  dır. Məş  hur 
Gə  mi  qa  ya rəsm  lə  ri, Əs  ha  biKəhf zi 
ya  rət  ga  hı və Qaz  ma ma  ğa  ra  sı Nax 
çı  van di  ya  rı  nın Qaf  qaz  da ilk in  san 
məs  kən  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu təs 
diq  lə  yir. Qaz  ma ma  ğa  ra  sın  dan, 
Duz  dağ nek  ro  po  lun  dan ta  pıl  mış 
ar  xeolo  ji ma  te  rial  lar Nax  çı  van  da 
hə  lə daş döv  rün  dən eti  ba  rən il  kin 
ya  şa  yış məs  kən  lə  ri  nin sa  lın  dı  ğı  nı 
qə  ti şə  kil  də is  bat edir. Rə  va  yə  tə gö 
rə, Duz  dağ ya  taq  la  rı da ilk  də  fə 
Nuh pey  ğəm  bər tə  rə  fin  dən aş  kar 
edil  miş  dir. Be  lə  lik  lə, Nuh  da  ban  
Duz  dağ qə  dim si  vi  li  za  si  ya  nın sü 
bu  tu olan ta  ri  xi əra  zi  lər  dir. Dün  ya 
üz  rə pro  to  şə  hər mə  də  niy  yə  ti  nin 
əsa  sın  da ib  ti  dai sə  na  ye ad  dım  la  rı 
nın da  yan  dı  ğı  nı nə  zə  rə al  saq, Nuh 
da  ban  Duz  dağ il  kin məs  kun  laş 
ma  sı  nın Nax  çı  van şə  hə  ri  nə çev  ril 
mə pro  se  si  ni ay  dın su  rət  də tə  səv 
vür edə bi  lə  rik. Bu isə öz növ  bə  sin 
də Nax  çı  van il  kin şə  hə  ri  nin ən azı 5 
min il  lik ta  ri  xə ma  lik ol  du  ğu  nu de 
mə  yə əsas ve  rir. Nax  çı  van əra  zi  lə 
rin  də apa  rı  lan ar  xeolo  ji qa  zın  tı  lar 
da Nax  çı  van pro  to  şə  hə  ri  nin dün  ya

 nın ən qə  dim şə  hər  sal  ma nöq  tə  lə 
rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu təs  diq edir. 
Haq  qın  da mü  qəd  dəs “Qu  ra  niKə 
rim”də ay  rı  ca bir su  rə sə  viy  yə  sin  də 
bəhs edi  lən məş  hur Əs  ha  biKəhf 
zi  ya  rət  ga  hı da bu qə  dim əra  zi  lər  də 
ya  şa  yıb, tan  rı  ya si  ta  yiş edən  lə  rin il 
kin iba  dət ye  ri  dir. Gə  mi  qa  ya rəsm 
lə  ri və Əs  ha  biKəhf zi  ya  rət  ga  hı 
Nax  çı  va  nın tə  kal  lah  lı  ğın, türk tenq
 ri  çi  lik di  ni si  ta  yiş tə  li  mi  nin ən qə 
dim məs  kən  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu 
gös  tə  rir. “Ki  ta  biDə  də Qor  qud”  
das  tan  la  rın  da iş  lə  di  lib, Nax  çı  van 
əra  zi  sin  də bu gü  nə qə  dər ya  şa  yan 
Qa  ra  çuq, Qa  ra  ca  ço  ban mər  zi, Qa 
zan  çı, Qa  zan  göl, Sa  la  xa  na, Şə  ruk 
(Şə  rur), Al  tun  taxt, Də  rə  şam, Əlin 
cə, Bu  ğa çeş  mə  si, Sək  rək (Sə  də  rək) 
və sair ki  mi çox  say  lı to  po  nim  lər bu 
di  ya  rın ən qə  dim türkoğuz dam  ğa
 la  rı  dır. Bu  ra  da qə  dim türk si  vi  li  za 
si  ya  sı ilə İs  lam di  ni dün  ya  gö  rü  şü 
qay  na  yıbqa  rış  mış və bu möh  tə  şəm 
sin  tez Nax  çı  va  nı həm də mü  səl  man 
in  ti  ba  hı  nın əsas mər  kəz  lə  rin  dən bi 
ri  nə çe  vir  miş  dir.

 Şərq me  mar  lıq mək  tə  bi  nin ba  ni
 si olan Əcə  mi Nax  çı  va  ni  nin Nax  çı 
van şə  hə  rin  də ucalt  dı  ğı məş  hur 
Mö  mü  nə  xa  tun məq  bə  rə  si mü  səl 
man re  ne  san  sı  nın şah əsər  lə  rin  dən 
bi  ri  dir. Mi  la  di ta  rix  lə 1186cı il  də 
ti  kil  miş Mö  mü  nə  xa  tun məq  bə  rə  si 
Ata  bəy  lər döv  lə  ti  nin baş  çı  sı Şəm 
səd  din El  də  ni  zin xa  nı  mı  nın şə  rə  fi 
nə onun mə  za  rı üzə  rin  də in  şa edil 
miş  dir. Həm də Ata  bəy kün  bə  zi 
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nəş  li di  yar  dır.
Qə  dim ta  rix  lə  rin şa  hi  di olan 

Azər  bay  can tor  pa  ğın  da bə  şə  riy  yə 
tin il  kin çağ  la  rı  nın hə  yat tər  zi  nə aid 
na  dir ar  xeolo  ji abi  də  lər möv  cud 
dur.

Azər  bay  can Şərq  lə Qər  bin qov 
şa  ğın  da yer  lə  şən, dün  ya  ya in  teq  ra 
si  ya şə  raitin  də mil  limə  nə  vi də  yər 
lə  ri  ni qo  ru  yub ya  şa  da  raq in  ki  şaf 
et  di  rən qüd  rət  li öl  kə  dir.

Dün  ya elm, ədə  biy  yat və in  cə  sə 
nə   ti   nin in   ki   şa   fın   da res pub li ka mı zın 
gör  kəm  li ye  tir  mə  lə  ri  nin xü  su  si ro  lu 
var  dır. 

Azər  bay  ca  nın ay  rıl  maz tər  kib 

his  sə  si olan Nax  çı  van öl  kə  mi  zin ta 
ri  xin  də və müasir in  ki  şa  fın  da mü 
hüm yer tu  tan əsas mər  kəz  lər  dən 
bi  ri  dir. Bu di  yar Azər  bay  can  da in 
san  la  rın il  kin məs  kun  laş  ma za  ma 
nın  dan pro  toazər  bay  can  lı  la  rın for 
ma  laş  dıq  la  rı, türkoğuz qə  bi  lətay  fa 
bir  lik  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı  na qə  dər  ki 
ən qə  dim dövr  lər  dən eti  ba  rən hə 
mi  şə ulu əc  dad  la  rı  mı  zın məs  kən  lə 
rin  dən bi  ri ol  muş  dur. Bir sı  ra dün 
ya ha  di  sə  lə  ri və re  gional pro  ses  lər 
Nax  çı  va  nın il  kin si  vi  li  za  si  ya  la  rın 
əsas mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu 
sü  but edir. Bə  şə  ri əhə  miy  yət da  şı 
yan Dün  ya tu  fa  nı ha  di  sə  si və Nuh 
pey  ğəm  bə  rin əf  sa  nə  vi sə  fə  ri  nin bu 
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di  yar  da çox  say  lı iz  lə  ri  nin ya  şa  ma  sı 
Nax  çı  van tor  pa  ğı üzə  rin  də ta  ri  xin 
mö  hür  lə  ri  dir. Dün  ya tu  fa  nın  dan 
son  ra  kı ha  di  sə  lər  lə bağ  lı olan Gə 
mi  qa  ya, Qa  pı  cıq, Nə  bi yur  du (Nuh
Nə  bi yur  du), Qa  ran  quş yay  la  ğı, Xə 
zər oba  sı, Ha  ça  dağ, Nuh  da  ban ya 
şa  yış ye  ri, Nə  hə  cir, Neh  rəm və sair 
bu ki  mi on  lar  la to  po  nim  lər Nax  çı 
va  nın bə  şə  riy  yə  tin il  kin si  vi  li  za  si  ya
 sı  nın əsas mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ol 
ma  sı  nı gös  tə  rən eti  bar  lı və  si  qə  lər 
dir. Nuh  da  ban in  di  ki Nax  çı  van şə 
hə  ri  nin ta  ri  ximi  fo  lo  ji va  ri  si  dir. Nuh 
pey  ğəm  bə  rin Nax  çı  van şə  hə  rin  də  ki 
mə  za  rı və tür  bə  si qə  dim Nuh  da 
ban  dan qal  mış mav  zo  ley  dir. “Nax 
çı  van” sö  zü  nün mə  na  sı da “Nuh  çı 
xan” de  mək  dir. Nuh  çı  xan  həz  rə  ti 
Nuh pey  ğəm  bə  rin əf  sa  nə  vi gə  mi  si 
nin Dün  ya tu  fa  nın  dan son  ra gə  lib 
çat  dı  ğı yer mənasındadır. Ye  ni Nax
 çı  van Nuh pey  ğəm  bə  rin gə  mi  si  nin 
ilk da  ya  na  ca  ğı  dır. Nuh  da  ban  bə  şə
 riy  yə  tin ba  ba  sı Nuh pey  ğəm  bə  rin 
Dün  ya tu  fa  nın  dan son  ra aya  ğı  nı 
ye  rə ba  sıb, ilk ya  şa  yış məs  kə  ni sal 

dı  ğı ye  rin adı  dır. Nax  çı  van şə  hə  ri 
qə  dim Nuh  da  ba  nın üzə  rin  də sa  lın 
mış  dır. Ən qə  dim za  man  lar  da bu 
əra  zi  lər  də ya  şa  mış Nax  çı tay  fa  la  rı 
da əs  lin  də Nuh  çu qə  bi  lə  si  nin adı ilə 
bağ  lı  dır. Bü  tün bun  lar Nax  çı  van sö 
zü  nün Nuh  çı  xan an  la  yı  şı ilə üz  vi 
su  rət  də əla  qə  dar ol  du  ğu  nu təs  diq 
lə  yir. Hət  ta Nov  ruz bay  ra  mın  da  kı 
Nov  ruz sö  zü də Nuhruz, Noyruz, 
Noy  ruzNov  ruz şək  lin  də in  ki  şaf 
edə  rək for  ma  laş  mış  dır. Rə  va  yə  tə 
gö  rə, həz  rə  ti Nuh pey  ğəm  bə  rin əf 
sa  nə  vi gə  mi  si Dün  ya tu  fa  nın  dan 
son  ra ge  cə ilə gün  dü  zün ta  raz ol 
du  ğu gün  də qu  ru tor  pa  ğa çat  mış 
və bu  nun  la da in  san  lı  ğın ye  ni hə  ya
 tı baş  la  mış  dır. Və ən qə  dim za  man
 lar  dan in  di  yə  dək Yer kü  rə  si  nin 
müx  tə  lif əra  zi  lə  rin  də hə  min si  vi  li 
za  si  ya ak  tı Nov  ruz bay  ra  mı ha  di  sə
 si ki  mi qeyd olun  maq  da  dır.

Ço  xəsr  lik in  ki  şaf yo  lu keç  miş 
Nax  çı  van di  ya  rı  nın qə  dim ta  ri  xi və 
zən  gin ənə  nə  lə  ri var  dır. Məş  hur 
Gə  mi  qa  ya rəsm  lə  ri, Əs  ha  biKəhf zi 
ya  rət  ga  hı və Qaz  ma ma  ğa  ra  sı Nax 
çı  van di  ya  rı  nın Qaf  qaz  da ilk in  san 
məs  kən  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu təs 
diq  lə  yir. Qaz  ma ma  ğa  ra  sın  dan, 
Duz  dağ nek  ro  po  lun  dan ta  pıl  mış 
ar  xeolo  ji ma  te  rial  lar Nax  çı  van  da 
hə  lə daş döv  rün  dən eti  ba  rən il  kin 
ya  şa  yış məs  kən  lə  ri  nin sa  lın  dı  ğı  nı 
qə  ti şə  kil  də is  bat edir. Rə  va  yə  tə gö 
rə, Duz  dağ ya  taq  la  rı da ilk  də  fə 
Nuh pey  ğəm  bər tə  rə  fin  dən aş  kar 
edil  miş  dir. Be  lə  lik  lə, Nuh  da  ban  
Duz  dağ qə  dim si  vi  li  za  si  ya  nın sü 
bu  tu olan ta  ri  xi əra  zi  lər  dir. Dün  ya 
üz  rə pro  to  şə  hər mə  də  niy  yə  ti  nin 
əsa  sın  da ib  ti  dai sə  na  ye ad  dım  la  rı 
nın da  yan  dı  ğı  nı nə  zə  rə al  saq, Nuh 
da  ban  Duz  dağ il  kin məs  kun  laş 
ma  sı  nın Nax  çı  van şə  hə  ri  nə çev  ril 
mə pro  se  si  ni ay  dın su  rət  də tə  səv 
vür edə bi  lə  rik. Bu isə öz növ  bə  sin 
də Nax  çı  van il  kin şə  hə  ri  nin ən azı 5 
min il  lik ta  ri  xə ma  lik ol  du  ğu  nu de 
mə  yə əsas ve  rir. Nax  çı  van əra  zi  lə 
rin  də apa  rı  lan ar  xeolo  ji qa  zın  tı  lar 
da Nax  çı  van pro  to  şə  hə  ri  nin dün  ya

 nın ən qə  dim şə  hər  sal  ma nöq  tə  lə 
rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu təs  diq edir. 
Haq  qın  da mü  qəd  dəs “Qu  ra  niKə 
rim”də ay  rı  ca bir su  rə sə  viy  yə  sin  də 
bəhs edi  lən məş  hur Əs  ha  biKəhf 
zi  ya  rət  ga  hı da bu qə  dim əra  zi  lər  də 
ya  şa  yıb, tan  rı  ya si  ta  yiş edən  lə  rin il 
kin iba  dət ye  ri  dir. Gə  mi  qa  ya rəsm 
lə  ri və Əs  ha  biKəhf zi  ya  rət  ga  hı 
Nax  çı  va  nın tə  kal  lah  lı  ğın, türk tenq
 ri  çi  lik di  ni si  ta  yiş tə  li  mi  nin ən qə 
dim məs  kən  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu 
gös  tə  rir. “Ki  ta  biDə  də Qor  qud”  
das  tan  la  rın  da iş  lə  di  lib, Nax  çı  van 
əra  zi  sin  də bu gü  nə qə  dər ya  şa  yan 
Qa  ra  çuq, Qa  ra  ca  ço  ban mər  zi, Qa 
zan  çı, Qa  zan  göl, Sa  la  xa  na, Şə  ruk 
(Şə  rur), Al  tun  taxt, Də  rə  şam, Əlin 
cə, Bu  ğa çeş  mə  si, Sək  rək (Sə  də  rək) 
və sair ki  mi çox  say  lı to  po  nim  lər bu 
di  ya  rın ən qə  dim türkoğuz dam  ğa
 la  rı  dır. Bu  ra  da qə  dim türk si  vi  li  za 
si  ya  sı ilə İs  lam di  ni dün  ya  gö  rü  şü 
qay  na  yıbqa  rış  mış və bu möh  tə  şəm 
sin  tez Nax  çı  va  nı həm də mü  səl  man 
in  ti  ba  hı  nın əsas mər  kəz  lə  rin  dən bi 
ri  nə çe  vir  miş  dir.

 Şərq me  mar  lıq mək  tə  bi  nin ba  ni
 si olan Əcə  mi Nax  çı  va  ni  nin Nax  çı 
van şə  hə  rin  də ucalt  dı  ğı məş  hur 
Mö  mü  nə  xa  tun məq  bə  rə  si mü  səl 
man re  ne  san  sı  nın şah əsər  lə  rin  dən 
bi  ri  dir. Mi  la  di ta  rix  lə 1186cı il  də 
ti  kil  miş Mö  mü  nə  xa  tun məq  bə  rə  si 
Ata  bəy  lər döv  lə  ti  nin baş  çı  sı Şəm 
səd  din El  də  ni  zin xa  nı  mı  nın şə  rə  fi 
nə onun mə  za  rı üzə  rin  də in  şa edil 
miş  dir. Həm də Ata  bəy kün  bə  zi 

İNKİŞAF

Şərqinqapısındandünyaya
Azər  bay  can  Od  lar yur  du gü 

nəş  li di  yar  dır.
Qə  dim ta  rix  lə  rin şa  hi  di olan 

Azər  bay  can tor  pa  ğın  da bə  şə  riy  yə 
tin il  kin çağ  la  rı  nın hə  yat tər  zi  nə aid 
na  dir ar  xeolo  ji abi  də  lər möv  cud 
dur.

Azər  bay  can Şərq  lə Qər  bin qov 
şa  ğın  da yer  lə  şən, dün  ya  ya in  teq  ra 
si  ya şə  raitin  də mil  limə  nə  vi də  yər 
lə  ri  ni qo  ru  yub ya  şa  da  raq in  ki  şaf 
et  di  rən qüd  rət  li öl  kə  dir.

Dün  ya elm, ədə  biy  yat və in  cə  sə 
nə   ti   nin in   ki   şa   fın   da res pub li ka mı zın 
gör  kəm  li ye  tir  mə  lə  ri  nin xü  su  si ro  lu 
var  dır. 

Azər  bay  ca  nın ay  rıl  maz tər  kib 

his  sə  si olan Nax  çı  van öl  kə  mi  zin ta 
ri  xin  də və müasir in  ki  şa  fın  da mü 
hüm yer tu  tan əsas mər  kəz  lər  dən 
bi  ri  dir. Bu di  yar Azər  bay  can  da in 
san  la  rın il  kin məs  kun  laş  ma za  ma 
nın  dan pro  toazər  bay  can  lı  la  rın for 
ma  laş  dıq  la  rı, türkoğuz qə  bi  lətay  fa 
bir  lik  lə  ri  nin ya  ran  ma  sı  na qə  dər  ki 
ən qə  dim dövr  lər  dən eti  ba  rən hə 
mi  şə ulu əc  dad  la  rı  mı  zın məs  kən  lə 
rin  dən bi  ri ol  muş  dur. Bir sı  ra dün 
ya ha  di  sə  lə  ri və re  gional pro  ses  lər 
Nax  çı  va  nın il  kin si  vi  li  za  si  ya  la  rın 
əsas mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri ol  du  ğu  nu 
sü  but edir. Bə  şə  ri əhə  miy  yət da  şı 
yan Dün  ya tu  fa  nı ha  di  sə  si və Nuh 
pey  ğəm  bə  rin əf  sa  nə  vi sə  fə  ri  nin bu 

İsa Həbibbəyli
Milli Məclisin Elm və təhsil 

komitəsinin sədri, akademik
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çı  van bəy  lər  bəy  li  yi öl  kə  nin əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün qo  ru  nub sax  la  nıl  ma
 sın  da mü  hüm rol oy  na  mış  dır. Son 
ra  lar Nax  çı  van xan  lı  ğı Azər  bay  can 
xan  lıq  la  rı ara  sın  da xü  su  si əhə  miy 
yə  tə ma  lik döv  lət ki  mi öl  kə  nin par 
ça  lan  maq  dan xi  las olub bü  töv  ləş 
mə  si  nə doğ  ru cid  di səy  lər gös  tər 
miş  dir. Son il  lər  də ta  pıl  mış Nax  çı 
van xan  lı  ğı  nın bay  ra  ğın  da bu re 
giona xas olan Əcə  mi me  mar  lı  ğı  nın 
əla  mət  lə  ri ilə ümu  mi xa  rak  ter  li 
rəmz  lə  rin ifa  də olun  ma  sı da bu  ra 
da ümu  möl  kə ma  raq  la  rı  na uy  ğun 
apa  rıl  mış si  ya  sə  tin ma  hiy  yə  ti  ni ay 
dın su  rət  də ifa  də edir. 

XIX əsr  dən eti  ba  rən Nax  çı  van 
ma  ha  lın  da maarif  çi  lik hə  rə  ka  tı ge 
niş yer tut  muş  dur. XX əs  rin əv  vəl 
lə  rin  də Araz Türk Res  pub  li  ka  sı 
müs  tə  qil döv  lət qu  ru  mu ki  mi mü 

rək  kəb ic  ti  maisi 
ya  si şə  rait  də Azər 
bay  ca  nın bö  yük bir 
his  sə  sin  də öl  kə  nin 
əra  zi bü  töv  lü  yü 
nün tə  min edil  mə  si 
və  zi  fə  lə  ri  ni uğur  la 
hə  ya  ta ke  çir  miş  dir. 
1924cü il  dən 
fəaliy  yət gös  tər  miş 
Nax  çı  van Mux  tar 
So  vet So  sialist Res 
pub  li  ka  sı Şər  qin 
qa  pı  sın  da in  ki  şaf 
et  miş di  yar ki  mi 
mü  hüm hər  bist  ra 
te  ji əhə  miy  yə  tə ma 
lik ol  muş  dur. Bey 
nəl  xalq Mosk  va və 
Qars mü  qa  vi  lə  lə  ri 
ilə Nax  çı  va  nın 
mux  ta  riy  yət sta  tu 

su qa  zan  ma  sı Azər  bay  can xal  qı  nın 
ta  ri  xi nailiy  yə  ti  dir. Ha  zır  da Nax  çı 
van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin üz  vi tər  kib 
his  sə  si ol  maq eti  ba  ri  lə öl  kə  nin cə 
nubqərb sər  hə  din  də alın  maz qa  la 
ya çev  ril  miş  dir.

Nax  çı  van di  ya  rı ta  ri  xən özü  nün 
gör  kəm  li ye  tir  mə  lə  ri ilə bö  yük şöh 
rət qa  zan  mış  dır. Bu tor  pa  ğın öl  kə 
mi  zə bəxş et  di  yi Ümum  mil  li li  de  ri 
miz Hey  dər Əli  yev dün  ya  da yük 
sək nü  fu  za ma  lik bö  yük döv  lət xa 
di  mi ki  mi ye  ni Azər  bay  ca  nı ya  rat 
mış, döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ba  ni  si 
ol  muş, yük  sək in  ki  şa  fın mü  hüm tə 
məl  lə  ri  nin əsa  sı  nı qoy  muş  dur.

Nax  çı  van hərb ta  ri  xin  də qüd  rət  li 
sər  kər  də  lər ki  mi ta  nın  mış Eh  san 
xan Nax  çı  vans  ki, Hü  seyn xan Nax 
çı  vans  ki, Cə  fər  qu  lu xan və Cəm  şid 
xan Nax  çıvans  ki  lə  rin və  tə  ni  dir. 
Şərqmü  səl  man dün  ya  sın  da və 
Azər  bay  ca  nın elm və mə  də  niy  yət 
ta  ri  xin  də gör  kəm  li yer tut  muş or  ta 
əsr  lər alim  lə  ri ilə ya  na  şı, XIX əsr  dən 
eti  ba  rən bu di  yar  da ta  nın  mış ya  zı 
çı  lar və məş  hur elm xa  dim  lə  ri ye  ti 
şib for  ma  laş  mış  dır. Bö  yük de  mok 
ratya  zı  çı Cə  lil Məm  məd  qu  lu  za  də, 
Azər  bay  can realist rəs  sam  lıq mək 
tə  bi  nin ba  ni  si Bəh  ruz Kən  gər  li, ilk 
ta  ri  xi ro  man  la  rın müəl  li  fi Məm  məd 
Səid Or  du  ba  di, maarif  çi  ədib Mə 
həm  məd Ta  ğı Sid  qi, ro  man  tizm 
ədə  bi cə  rə  ya  nı  nın əsa  sı  nı qoy  muş 
Hü  seyn Ca  vid, ad  lısan  lı pub  li  sist 
Mə  həm  məd  a  ğa Şah  taxt  lı və Ey  nə  li 
bəy Sul  ta  nov, neft kim  ya  sı el  mi 
mək  tə  bi  nin  ya  ra  dı  cı  sı Yu  sif Məm 
mə  də  li  yev, ya  rım  ke  çi  ri  ci  lər fi  zi  ka  sı 
mək  tə  bi  ni for  ma  laş  dır  mış Hə  sən 
Ab  dul  la  yev, məş  hur ri  ya  ziy  yat  çı 
Fə  ra  məz Maq  su  dov, in  for  ma  ti  ka
ra  diasi  ya üz  rə qə  bul olun  muş elm 
xa  di  mi Mah  mud Kə  ri  mov, aka  de 
mik Məm  məd Cə  fər Cə  fə  rov, pro 
fes  sor Ab  bas Za  ma  nov, xalq şairi 
Məm  məd Araz, xalq ya  zı  çı  sı Hü 
seyn İb  ra  hi  mov və on  lar  la baş  qa  la  rı 
ki  mi elm, mə  də  niy  yət, ədə  biy  yat və 
maarif xa  dim  lə  ri Azər  bay  can el  mi 

nə, mil  li ədə  biy  yat və in  cə  sə  nə  tin, 
ic  ti  mai fik  rin in  ki  şa  fı  na ye  ni sə  hi  fə 
lər yaz  mış  lar. 

Ki  çik əra  zi  yə ma  lik olan Nax  çı 
van tə  bii sər  vət  lər  lə zən  gin bir di 
yar  dır. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, bu  ra  nı 
“Azər  bay  ca  nın Ura  lı” ad  lan  dı  rır  lar. 
Min il  lər bo  yun  ca möv  cud ol  muş 
Nax  çı  van  da  kı daş duz ya  taq  la  rı  nın 
bö  yük eh  ti  ya  tı möv  cud  dur. Di  ya  rın 
mi  ne  ral su  la  rı  “Ba  dam  lı” və “Si 
rab” dün  ya  da məş  hur  dur. Vax  ti  lə 
Or  du  bad ipə  yi və Şah  tax  tı qo  vu  nu 
ümum  dün  ya sər  gi  lə  rin  də nü  ma  yiş 
et  di  ril  miş  dir. 

Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı 
Azər  bay  ca  nın qə  dim və zən  gin me 
mar  lıq abi  də  lə  ri di  ya  rı  dır. Bu  ra  da 
1562 ta  rix və mə  də  niy  yət abi  də  si 
qey  də alın  mış  dır. Bun  lar  dan 55i 
dün  ya əhə  miy  yət  li abi  də  lər  dir. 
Nax  çı  van abi  də  lə  ri türkmü  səl  man 
mə  də  niy  yə  ti  nin bü  tün yük  sək sə 
nət  kar  lıq xü  su  siy  yət  lə  ri  ni özün  də  
ya  şa  dır. Azər  bay  can me  mar  lıq 
mək  tə  bi  nin ba  ni  si Əcə  mi Nax  çı  va 
ni  nin XII əsr  də ya  rat  dı  ğı məş  hur 
Mö  mü  nə  xa  tın məq  bə  rə  si Şərq me 
mar  lı  ğı  nın şah əsər  lə  rin  dən bi  ri, öl 
kə me  mar  lıq sə  nə  ti  nin “Daş Xəm  sə
 si” ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lir. 

İNKİŞAF

ad  lan  dı  rı  lan bu məş  hur me  mar  lıq 
əsə  ri  nin sü  tün  va  ri şər  hin  də Al  lah 
sö  zü ya  zıl  mış, mü  qəd  dəs “Qu  ra  ni
Kə  rim”dən ayə  lər əks olun  muş  dur. 
Ru  si  ya İn  cə  sə  nət Aka  de  mi  ya  sı  nın 
aka  de  mi  ki M.V.Al   pa  to  vun fik  rin  cə, 
“Mö  mü  nə  xa  tun tür  bə  si Şər  qin ən 
gö  zəl klas  sik əsər  lə  ri  Fir  dov  si  nin 
“Şah  na  mə”si və Ni  za  mi  nin “Ley  li 
və Məc  nun”u ki  mi əbə  di  dir”. 

Or  ta əsr  lər  də Nax  çı  van  dan çıx 
mış gör  kəm  li alim  lər türkis  lam 
dün  ya  sı  nın el  mi və ic  ti  mai fik  ri  nin 
in  ki  şa  fı  na bö  yük töh  fə  lər ver  miş  lər. 
Ba  ba Ne  mə  tul  la Nax  çı  va  ni Şər  qin 
ən məş  hur fi  lo  so  fu və mətn  şü  na  sı 
ki  mi bö  yük şöh  rət qa  zan  mış  dır. 
Onun “Qu  ra  niKə  rim”ə yaz  dı  ğı 3 
cild  lik el  minə  zə  ri şərh  lər bü  tün 
mü  səl  man dün  ya  sın  da ge  niş ya  yıl 
mış  dır. Mə  həm  məd ibn Hin  du  şah 
Nax  çı  va  ni  nin (XIII əsr) ha  zır  la  dı  ğı 
“Si  hah əlfurs” ad  lı lü  ğət  də İs  lam 
di  ni, ta  rix və et  noq  ra  fi  ya ilə əla  qə 
dar 2300 sö  zün izah  lı şər  hi ve  ril  miş
 dir. Məş  hur elm xa  di  mi  nin “Də  rə 
cə  lə  rin tə  yin edil  mə  sin  də ka  tib  lər 
üçün gös  tə  riş” trak  ta  tı döv  lət ida  rə

 çi  li  yi  nin ni  zam  na  mə  si he  sab olun 
muş  dur. Bun  dan baş  qa, Möv  la Mə 
həm  məd Nax  çı  va  ni  nin (XV əsr) 
yaz  dı  ğı “Za  ma  nın his  sə  si və onun 
dövr  lə  ri haq  qın  da trak  tat” əsə  ri or 
ta əsr Şərq fəl  sə  fə  si və mən  tiq el  mi 
nin qiy  mət  li ki  tab  la  rın  dan bi  ri ki  mi 
qə  bul edil  miş  dir. Nəc  məd  din Nax 
çı  va  ni  nin Şər  qin məş  hur tə  ba  bət 
ali  mi İbn Si  na  nın əsər  lə  ri  nə yaz  dı  ğı 
şərh  lə  rin əl  yaz  ma  la  rı dün  ya ki  tab 
xa  na  la  rı  nın na  dir fond  la  rın  da sax 
la  nı  lır. Bü  tün bun  la  ra gö  rə Nax  çı 
van şə  hə  ri  nin 2018ci il üçün “İs  lam 
mə  də  niy  yə  ti  nin pay  tax  tı” elan edil
 mə  si ta  ma  mi  lə tə  bii olub, re  gion  da 
ge  dən ço  xəsr  lik ta  ri  ximə  də  ni pro 
ses  lə  rin real  lıq  la  rı ilə tam səs  lə  şir. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  ye  vin Nax  çı  van şə 
hə  ri  nin 2018ci il  də “İs  lam mə  də 
niy  yə  ti  nin pay  tax  tı” se  çil  mə  si haq 
qın  da  kı 2 iyun 2016cı il ta  rix  li sə 
rən  ca  mın  da haq  lı ola  raq de  yil  di  yi 
ki  mi, “ta  ri  xən Ya  xın və Or  ta Şər  qin 
əzə  mət  li şə  hər  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
Nax  çı  van bü  tün keç  mi  şi ər  zin  də İs 
lam mə  də  niy  yə  ti  nin ço  xəsr  lik 

nailiy  yət  lə  ri  nin la  yi  qin  cə qo  ru  nub 
ya  şa  dıl  ma  sın  da özü  nə  məx  sus rol 
oy  na  mış  dır”. Bü  tün dövr  lər  də, o 
cüm  lə  dən ha  zır  kı mər  hə  lə  də də 
Nax  çı  van  da mil  limə  nə  vi də  yər  lə 
rin ağır  lı  ğı ilə Şərqmü  səl  man amil
 lə  ri  nin sin  te  zi qo  ru  nub sax  la  nı  lır, 
in  ki  şaf et  di  ri  lib möh  kəm  lən  di  ri  lir.  
Nax  çı  van şə  hə  rin  də  ki İmam  za  də 
komp  lek  si (XVIXVII əsr  lər), Ca  me 
məs  ci  di (XIX əsr) di  ni mə  ra  sim  lə  rin 
ke  çi  ril  mə  si ilə ya  na  şı, həm də məd 
rə  sə funk  si  ya  sı  nı da ye  ri  nə ye  tir 
miş  dir. Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də Nax  çı 
van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın şə  hər 
və kənd  lə  rin  də, ra  yon mər  kəz  lə  rin 
də sa  lın  mış məs  cid  lər  də həm də 
mü  səl  man qay  da  la 
rı  na uy  ğun hüzr 
mə  ra  sim  lə  ri təş  kil 
olu  nur. Be  lə  lik  lə, 
Nax  çı  van  da di  ni 
mər  kəz  lər  də İs  lam 
di  ni ayin  lə  ri ilə ya 
na  şı, maarif  çi  lik 
funk  si  ya  la  rı  nı da 
hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. 

A   z ə r   b a y   c a   n ı n 
döv  lət  çi  lik ta  ri  xin  də 
də Nax  çı  va  nın xü 
su  si ye  ri var  dır. 
Naxçı  van şə  hə  ri 
XIXII əsr  lər  də 
Azər  bay  can Ata  bəy
 lər döv  lə  ti  nin pay 
tax  tı ol  muşdur. Sə 
fə  vi  lər döv  lə  ti  nin 
mü  hüm bir his  sə  si 
ni təş  kil et  miş Nax 

Yenilməzliyin daşlaşmış salnaməsinə çevrilən Əlincə qalası

Naxçıvan şəhərinin müasir gerbində 
üstdə Nuhun gəmisi, aşağıda isə Əlincə 
qalasının əsas giriş qapısı, Azərbaycan 
bayrağının simvolları aypara və səkkiz 
guşəli ulduz və qılınc təsvir edilmişdir
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çı  van bəy  lər  bəy  li  yi öl  kə  nin əra  zi 
bü  töv  lü  yü  nün qo  ru  nub sax  la  nıl  ma
 sın  da mü  hüm rol oy  na  mış  dır. Son 
ra  lar Nax  çı  van xan  lı  ğı Azər  bay  can 
xan  lıq  la  rı ara  sın  da xü  su  si əhə  miy 
yə  tə ma  lik döv  lət ki  mi öl  kə  nin par 
ça  lan  maq  dan xi  las olub bü  töv  ləş 
mə  si  nə doğ  ru cid  di səy  lər gös  tər 
miş  dir. Son il  lər  də ta  pıl  mış Nax  çı 
van xan  lı  ğı  nın bay  ra  ğın  da bu re 
giona xas olan Əcə  mi me  mar  lı  ğı  nın 
əla  mət  lə  ri ilə ümu  mi xa  rak  ter  li 
rəmz  lə  rin ifa  də olun  ma  sı da bu  ra 
da ümu  möl  kə ma  raq  la  rı  na uy  ğun 
apa  rıl  mış si  ya  sə  tin ma  hiy  yə  ti  ni ay 
dın su  rət  də ifa  də edir. 

XIX əsr  dən eti  ba  rən Nax  çı  van 
ma  ha  lın  da maarif  çi  lik hə  rə  ka  tı ge 
niş yer tut  muş  dur. XX əs  rin əv  vəl 
lə  rin  də Araz Türk Res  pub  li  ka  sı 
müs  tə  qil döv  lət qu  ru  mu ki  mi mü 

rək  kəb ic  ti  maisi 
ya  si şə  rait  də Azər 
bay  ca  nın bö  yük bir 
his  sə  sin  də öl  kə  nin 
əra  zi bü  töv  lü  yü 
nün tə  min edil  mə  si 
və  zi  fə  lə  ri  ni uğur  la 
hə  ya  ta ke  çir  miş  dir. 
1924cü il  dən 
fəaliy  yət gös  tər  miş 
Nax  çı  van Mux  tar 
So  vet So  sialist Res 
pub  li  ka  sı Şər  qin 
qa  pı  sın  da in  ki  şaf 
et  miş di  yar ki  mi 
mü  hüm hər  bist  ra 
te  ji əhə  miy  yə  tə ma 
lik ol  muş  dur. Bey 
nəl  xalq Mosk  va və 
Qars mü  qa  vi  lə  lə  ri 
ilə Nax  çı  va  nın 
mux  ta  riy  yət sta  tu 

su qa  zan  ma  sı Azər  bay  can xal  qı  nın 
ta  ri  xi nailiy  yə  ti  dir. Ha  zır  da Nax  çı 
van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı müs  tə  qil 
Azər  bay  can döv  lə  ti  nin üz  vi tər  kib 
his  sə  si ol  maq eti  ba  ri  lə öl  kə  nin cə 
nubqərb sər  hə  din  də alın  maz qa  la 
ya çev  ril  miş  dir.

Nax  çı  van di  ya  rı ta  ri  xən özü  nün 
gör  kəm  li ye  tir  mə  lə  ri ilə bö  yük şöh 
rət qa  zan  mış  dır. Bu tor  pa  ğın öl  kə 
mi  zə bəxş et  di  yi Ümum  mil  li li  de  ri 
miz Hey  dər Əli  yev dün  ya  da yük 
sək nü  fu  za ma  lik bö  yük döv  lət xa 
di  mi ki  mi ye  ni Azər  bay  ca  nı ya  rat 
mış, döv  lət müs  tə  qil  li  yi  mi  zin ba  ni  si 
ol  muş, yük  sək in  ki  şa  fın mü  hüm tə 
məl  lə  ri  nin əsa  sı  nı qoy  muş  dur.

Nax  çı  van hərb ta  ri  xin  də qüd  rət  li 
sər  kər  də  lər ki  mi ta  nın  mış Eh  san 
xan Nax  çı  vans  ki, Hü  seyn xan Nax 
çı  vans  ki, Cə  fər  qu  lu xan və Cəm  şid 
xan Nax  çıvans  ki  lə  rin və  tə  ni  dir. 
Şərqmü  səl  man dün  ya  sın  da və 
Azər  bay  ca  nın elm və mə  də  niy  yət 
ta  ri  xin  də gör  kəm  li yer tut  muş or  ta 
əsr  lər alim  lə  ri ilə ya  na  şı, XIX əsr  dən 
eti  ba  rən bu di  yar  da ta  nın  mış ya  zı 
çı  lar və məş  hur elm xa  dim  lə  ri ye  ti 
şib for  ma  laş  mış  dır. Bö  yük de  mok 
ratya  zı  çı Cə  lil Məm  məd  qu  lu  za  də, 
Azər  bay  can realist rəs  sam  lıq mək 
tə  bi  nin ba  ni  si Bəh  ruz Kən  gər  li, ilk 
ta  ri  xi ro  man  la  rın müəl  li  fi Məm  məd 
Səid Or  du  ba  di, maarif  çi  ədib Mə 
həm  məd Ta  ğı Sid  qi, ro  man  tizm 
ədə  bi cə  rə  ya  nı  nın əsa  sı  nı qoy  muş 
Hü  seyn Ca  vid, ad  lısan  lı pub  li  sist 
Mə  həm  məd  a  ğa Şah  taxt  lı və Ey  nə  li 
bəy Sul  ta  nov, neft kim  ya  sı el  mi 
mək  tə  bi  nin  ya  ra  dı  cı  sı Yu  sif Məm 
mə  də  li  yev, ya  rım  ke  çi  ri  ci  lər fi  zi  ka  sı 
mək  tə  bi  ni for  ma  laş  dır  mış Hə  sən 
Ab  dul  la  yev, məş  hur ri  ya  ziy  yat  çı 
Fə  ra  məz Maq  su  dov, in  for  ma  ti  ka
ra  diasi  ya üz  rə qə  bul olun  muş elm 
xa  di  mi Mah  mud Kə  ri  mov, aka  de 
mik Məm  məd Cə  fər Cə  fə  rov, pro 
fes  sor Ab  bas Za  ma  nov, xalq şairi 
Məm  məd Araz, xalq ya  zı  çı  sı Hü 
seyn İb  ra  hi  mov və on  lar  la baş  qa  la  rı 
ki  mi elm, mə  də  niy  yət, ədə  biy  yat və 
maarif xa  dim  lə  ri Azər  bay  can el  mi 

nə, mil  li ədə  biy  yat və in  cə  sə  nə  tin, 
ic  ti  mai fik  rin in  ki  şa  fı  na ye  ni sə  hi  fə 
lər yaz  mış  lar. 

Ki  çik əra  zi  yə ma  lik olan Nax  çı 
van tə  bii sər  vət  lər  lə zən  gin bir di 
yar  dır. Tə  sa  dü  fi de  yil  dir ki, bu  ra  nı 
“Azər  bay  ca  nın Ura  lı” ad  lan  dı  rır  lar. 
Min il  lər bo  yun  ca möv  cud ol  muş 
Nax  çı  van  da  kı daş duz ya  taq  la  rı  nın 
bö  yük eh  ti  ya  tı möv  cud  dur. Di  ya  rın 
mi  ne  ral su  la  rı  “Ba  dam  lı” və “Si 
rab” dün  ya  da məş  hur  dur. Vax  ti  lə 
Or  du  bad ipə  yi və Şah  tax  tı qo  vu  nu 
ümum  dün  ya sər  gi  lə  rin  də nü  ma  yiş 
et  di  ril  miş  dir. 

Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı 
Azər  bay  ca  nın qə  dim və zən  gin me 
mar  lıq abi  də  lə  ri di  ya  rı  dır. Bu  ra  da 
1562 ta  rix və mə  də  niy  yət abi  də  si 
qey  də alın  mış  dır. Bun  lar  dan 55i 
dün  ya əhə  miy  yət  li abi  də  lər  dir. 
Nax  çı  van abi  də  lə  ri türkmü  səl  man 
mə  də  niy  yə  ti  nin bü  tün yük  sək sə 
nət  kar  lıq xü  su  siy  yət  lə  ri  ni özün  də  
ya  şa  dır. Azər  bay  can me  mar  lıq 
mək  tə  bi  nin ba  ni  si Əcə  mi Nax  çı  va 
ni  nin XII əsr  də ya  rat  dı  ğı məş  hur 
Mö  mü  nə  xa  tın məq  bə  rə  si Şərq me 
mar  lı  ğı  nın şah əsər  lə  rin  dən bi  ri, öl 
kə me  mar  lıq sə  nə  ti  nin “Daş Xəm  sə
 si” ki  mi qiy  mət  lən  di  ri  lir. 
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ad  lan  dı  rı  lan bu məş  hur me  mar  lıq 
əsə  ri  nin sü  tün  va  ri şər  hin  də Al  lah 
sö  zü ya  zıl  mış, mü  qəd  dəs “Qu  ra  ni
Kə  rim”dən ayə  lər əks olun  muş  dur. 
Ru  si  ya İn  cə  sə  nət Aka  de  mi  ya  sı  nın 
aka  de  mi  ki M.V.Al   pa  to  vun fik  rin  cə, 
“Mö  mü  nə  xa  tun tür  bə  si Şər  qin ən 
gö  zəl klas  sik əsər  lə  ri  Fir  dov  si  nin 
“Şah  na  mə”si və Ni  za  mi  nin “Ley  li 
və Məc  nun”u ki  mi əbə  di  dir”. 

Or  ta əsr  lər  də Nax  çı  van  dan çıx 
mış gör  kəm  li alim  lər türkis  lam 
dün  ya  sı  nın el  mi və ic  ti  mai fik  ri  nin 
in  ki  şa  fı  na bö  yük töh  fə  lər ver  miş  lər. 
Ba  ba Ne  mə  tul  la Nax  çı  va  ni Şər  qin 
ən məş  hur fi  lo  so  fu və mətn  şü  na  sı 
ki  mi bö  yük şöh  rət qa  zan  mış  dır. 
Onun “Qu  ra  niKə  rim”ə yaz  dı  ğı 3 
cild  lik el  minə  zə  ri şərh  lər bü  tün 
mü  səl  man dün  ya  sın  da ge  niş ya  yıl 
mış  dır. Mə  həm  məd ibn Hin  du  şah 
Nax  çı  va  ni  nin (XIII əsr) ha  zır  la  dı  ğı 
“Si  hah əlfurs” ad  lı lü  ğət  də İs  lam 
di  ni, ta  rix və et  noq  ra  fi  ya ilə əla  qə 
dar 2300 sö  zün izah  lı şər  hi ve  ril  miş
 dir. Məş  hur elm xa  di  mi  nin “Də  rə 
cə  lə  rin tə  yin edil  mə  sin  də ka  tib  lər 
üçün gös  tə  riş” trak  ta  tı döv  lət ida  rə

 çi  li  yi  nin ni  zam  na  mə  si he  sab olun 
muş  dur. Bun  dan baş  qa, Möv  la Mə 
həm  məd Nax  çı  va  ni  nin (XV əsr) 
yaz  dı  ğı “Za  ma  nın his  sə  si və onun 
dövr  lə  ri haq  qın  da trak  tat” əsə  ri or 
ta əsr Şərq fəl  sə  fə  si və mən  tiq el  mi 
nin qiy  mət  li ki  tab  la  rın  dan bi  ri ki  mi 
qə  bul edil  miş  dir. Nəc  məd  din Nax 
çı  va  ni  nin Şər  qin məş  hur tə  ba  bət 
ali  mi İbn Si  na  nın əsər  lə  ri  nə yaz  dı  ğı 
şərh  lə  rin əl  yaz  ma  la  rı dün  ya ki  tab 
xa  na  la  rı  nın na  dir fond  la  rın  da sax 
la  nı  lır. Bü  tün bun  la  ra gö  rə Nax  çı 
van şə  hə  ri  nin 2018ci il üçün “İs  lam 
mə  də  niy  yə  ti  nin pay  tax  tı” elan edil
 mə  si ta  ma  mi  lə tə  bii olub, re  gion  da 
ge  dən ço  xəsr  lik ta  ri  ximə  də  ni pro 
ses  lə  rin real  lıq  la  rı ilə tam səs  lə  şir. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  ye  vin Nax  çı  van şə 
hə  ri  nin 2018ci il  də “İs  lam mə  də 
niy  yə  ti  nin pay  tax  tı” se  çil  mə  si haq 
qın  da  kı 2 iyun 2016cı il ta  rix  li sə 
rən  ca  mın  da haq  lı ola  raq de  yil  di  yi 
ki  mi, “ta  ri  xən Ya  xın və Or  ta Şər  qin 
əzə  mət  li şə  hər  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
Nax  çı  van bü  tün keç  mi  şi ər  zin  də İs 
lam mə  də  niy  yə  ti  nin ço  xəsr  lik 

nailiy  yət  lə  ri  nin la  yi  qin  cə qo  ru  nub 
ya  şa  dıl  ma  sın  da özü  nə  məx  sus rol 
oy  na  mış  dır”. Bü  tün dövr  lər  də, o 
cüm  lə  dən ha  zır  kı mər  hə  lə  də də 
Nax  çı  van  da mil  limə  nə  vi də  yər  lə 
rin ağır  lı  ğı ilə Şərqmü  səl  man amil
 lə  ri  nin sin  te  zi qo  ru  nub sax  la  nı  lır, 
in  ki  şaf et  di  ri  lib möh  kəm  lən  di  ri  lir.  
Nax  çı  van şə  hə  rin  də  ki İmam  za  də 
komp  lek  si (XVIXVII əsr  lər), Ca  me 
məs  ci  di (XIX əsr) di  ni mə  ra  sim  lə  rin 
ke  çi  ril  mə  si ilə ya  na  şı, həm də məd 
rə  sə funk  si  ya  sı  nı da ye  ri  nə ye  tir 
miş  dir. Müs  tə  qil  lik il  lə  rin  də Nax  çı 
van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı  nın şə  hər 
və kənd  lə  rin  də, ra  yon mər  kəz  lə  rin 
də sa  lın  mış məs  cid  lər  də həm də 
mü  səl  man qay  da  la 
rı  na uy  ğun hüzr 
mə  ra  sim  lə  ri təş  kil 
olu  nur. Be  lə  lik  lə, 
Nax  çı  van  da di  ni 
mər  kəz  lər  də İs  lam 
di  ni ayin  lə  ri ilə ya 
na  şı, maarif  çi  lik 
funk  si  ya  la  rı  nı da 
hə  ya  ta ke  çi  rir  lər. 

A   z ə r   b a y   c a   n ı n 
döv  lət  çi  lik ta  ri  xin  də 
də Nax  çı  va  nın xü 
su  si ye  ri var  dır. 
Naxçı  van şə  hə  ri 
XIXII əsr  lər  də 
Azər  bay  can Ata  bəy
 lər döv  lə  ti  nin pay 
tax  tı ol  muşdur. Sə 
fə  vi  lər döv  lə  ti  nin 
mü  hüm bir his  sə  si 
ni təş  kil et  miş Nax 

Yenilməzliyin daşlaşmış salnaməsinə çevrilən Əlincə qalası

Naxçıvan şəhərinin müasir gerbində 
üstdə Nuhun gəmisi, aşağıda isə Əlincə 
qalasının əsas giriş qapısı, Azərbaycan 
bayrağının simvolları aypara və səkkiz 
guşəli ulduz və qılınc təsvir edilmişdir
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Öl  kə  miz  də mil  li maarif və mə  də
 niy  yə  tin əsas in  ki  şaf mər  kəz  lə  rin 
dən bi  ri də Nax  çı  van di  ya  rı  dır. Hə 
lə 1883cü il  dən fəaliy  yət gös  tə  rən 
Nax  çı  van teat  rı Azər  bay  can teatr 
mə  də  niy  yə  ti  nə bö  yük töh  fə  lər ver 
miş  dir. Burada 1830cu il  də ilk dün
 yə  vi mək  təb ya  ra  dıl  mış  dır. Or  ta 
əsr  lər  də isə Nax  çı  van  da ali məd  rə 
sə  lər möv  cud ol  muş, uni  ver  si  tet 
funk  si  ya  sı  nı ye  ri  nə ye  tir  miş  dir. 

Bu gün Nax  çı  van Mux  tar Res 
pub  li  ka  sı Azər  bay  ca  nın əsas elm, 
təh  sil, mə  də  niy  yət və ic  ti  mai fi  kir 
mər  kəz  lə  rin  dən bi  ri  dir. Fəaliy  yə  tə 
baş  la  ma  sı  nın 50 il  lik yu  bi  le  yi  ni 
qeyd et  miş Nax  çı  van Döv  lət Uni 
ver  si  te  ti nü  mu  nə  vi kam  pu  su  na, 
nailiy  yət  lə  ri  nə və əra  zi  si  nin ge  niş  li
 yi  nə gö  rə Av  ro  pa mək  təb  lə  ri ilə 
səs  lə  şir. Azər  bay  can Mil  li Elm  lər 
Aka  de  mi  ya  sı  nın Nax  çı  van böl  mə  si 
fəaliy  yət gös  tər  di  yi 15 il ər  zin  də öl 
kə  mi  zin mü  hüm el  mi mər  kəz  lə  rin 
dən bi  ri  nə çev  ril  miş  dir. Qüd  rət  li 
sə  nət  kar  lar olan Cə  lil Məm  məd  qu 
lu  za  də  nin, Hü  seyn Ca  vi  din, Məm 
məd Səid Or  du  ba  di  nin ev mu  zey  lə
 ri, Ədə  biy  yat və ta  rix mu  zey  lə  ri 
Nax  çı  va  nın mə  də  ni hə  ya  tın  da mü 

hüm yer tu  tur. Məş  hur Ba  ta  bat yay
 la  ğı, fü  sun  kar Or  du  bad dağ  la  rı, Ar 
pa  çay va  di  si bu di  ya  rın tu  rizm ba 
xı  mın  dan da bö  yük im  kan  la  ra ma 
lik ol  du  ğu  nu gös  tə  rir. Nax  çı  van şə 
hə  rin  də  ki 5 ul  duz  lu “Təb  riz” və 
“Duz  dağ” otel  lə  ri və di  gər meh 
man  xa  na  lar xa  ri  ci qo  naq  la  ra Av  ro 
pa stan  dart  la  rı sə  viy  yə  sin  də xid  mət 
gös  tər  mək im  kan  la  rı  na ma  lik  dir. 
Tə  bii üsul  lar  la müali  cə apa  rı  lan 
Duz  dağ Xəs  tə  xa  na  sı  nın dün  ya  da 
ana  lo  qu yox  dur. Nax  çı  van Duz 
Mu  ze  yi dün  ya  nın na  dir mu  zey  lə 
rin  dən bi  ri  dir. 

Azər  bay  can  ın döv  lət müs  tə  qil  li 
yi uğ  run  da mü  ba  ri  zə  də də Nax  çı 
van ön cəb  hə  ni təm  sil et  miş  dir. Öl 
kə  mi  zin ay  rıay  rı yer  lə  ri  nə, Ba  kı 
şə  hə  ri  nə və Nax  çı  van sər  həd  lə  ri  nə 
1990cı ilin yan  va  rın  da Er  mə  nis  tan 
tə  rə  fin  dən edi  lən hər  bi mü  da  xi  lə  lə 
rə və haq  sız tə  ca  vü  zə eti  raz əla  mə  ti 
ola  raq  Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li 
ka  sı Ali So  ve  ti Nax  çı  va  nın SS  Rİnin 
tər  ki  bin  dən çıx  maq haq  qın  da qə  ra 
rı ilə qə  ti əks ca  vab ver  miş  dir. Gör 
kəm  li döv  lət xa  di  mi, Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sı Ali Məc  li  si  nin 
Səd  ri Hey  dər Əli  ye  vin uzaq  gö  rən 

si  ya  si ida  rə  si  nə əsas  la  nan Nax  çı  van 
əha  li  si müs  tə  qil  lik ərə  fə  sin  də SS  Rİ
ni sax  la  maq haq  qın  da re  fe  ren  dum 
da iş  ti  ra  kın  dan im  ti  na et  miş  dir. Ulu 
öndər Hey  dər Əli  ye  vin ira  də  si ilə 
Nax  çı  van  da Azər  bay  ca  nın üç  rəng  li 
bay  ra  ğı Döv  lət bay  ra  ğı ki  mi qə  bul 
olun  muş  dur.

Res  pub  li  ka  nın hər ye  rin  də ol  du 
ğu ki  mi, Nax  çı  van da özü  nün ən 
bö  yük in  ki  şaf  mər  hə  lə  si  ni müs  tə 
qil  lik döv  rün  də əldə etmişdir, bü 
tün sa  hə  lər üz  rə bö  yük sü  rət  lə in  ki
 şaf edə  rək sö  zün əsl mə  na  sın  da in 
ti  bah mər  hə  lə  si sə  viy  yə  si  nə yük  səl
 miş  dir. Re  gion  da müasir sə  na  ye 
mər  kəz  lə  ri ya  ra  dıl  mış, aq  rar sek  to 
run yük  sək in  ki  şa  fı tə  min edil  miş 
dir. 

Bu gün mux  tar res  pub  li  ka ali 
mək  təb  ləri, uni  ver  si  tet şə  hər  cik  lə  ri 
ilə elm mər  kə  zi ki  mi ta  nı  nır. Nax  çı
 va  nın 2018ci ilin “Gənc  lər pay  tax 
tı” se  çil  mə  si bu  ra  da in  san re  surs  la 
rı  nın sü  rət  li ar  tı  mı ilə bə  ra  bər, həm 
də öl  kə  mi  zin ye  ni nə  sil  lə  ri  nin in  ki 
şa  fı  na ya  ra  dı  lan ge  niş im  kan  la  rı  nı 
da nü  ma  yiş et  di  rir. Nax  çı  van Mux 
tar Res  pub  li  ka  sı  nın 2017ci ilin mü 
hüm iq  ti  sa  di gös  tə  ri  ci  lə  ri  nə gö  rə 
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın re 
gion  la  rı ara  sın  da bi  rin  ci  lik qa  zan 
ma  sı bu  ra  da il  lər  dən bə  ri apa  rı  lan 
ar  dı  cıl qu  ru  cu  luq pro  ses  lə  ri  nin qa 
nu  nauy  ğun mən  ti  qi nə  ti  cə  si  dir. 

Ha  zır  da ta  ma  mi  lə ye  ni  dən qu 
rul  muş Nax  çı  van şə  hə  ri haq  lı ola 
raq Av  ro  pa şə  hər  lə  ri ilə mü  qa  yi  sə 
olu  nur. Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li
 ka  sı  nın Cul  fa və Şah  tax  tı göm  rük 
xa  na  sı va  si  tə  si ilə İran İs  lam Res 
pub  li  ka  sı, Sə  də  rək göm  rük  xa  na  sı 
ilə  Tür  ki  yə Cüm  hu  riy  yə  ti va  si  tə  si 
ilə əla  qə  lə  ri re  gionun ti  ca  rətiq  ti  sa 
di mü  na  si  bət  lə  rinin ge  niş  lən  di  ril 
mə  si  nə mün  bit şə  rait ya  ra  dır. Yük 
sək Av  ro  pa stan  dart  la  rı  na tam ca 
vab ve  rən Nax  çı  van aero  por  tun  da 
Ba  kı  dan, İs  tan  bul  dan və Mosk  va 
dan qə  bul edi  lən təy  ya  rə  lər mux  tar 
res  pub  li  ka  nın əla  qə  lə  ri  nin da  ha da 
in  ki  şaf et  di  ril  mə  sin  də mü  hüm rol 
oy  na  yır.

 Ya  xın il  lər  də Ba  kıTbi  li  siQars 
də  mir yo  lu xət  ti  nin Nax  çı  va  na qə 
dər uza  dıl  ma  sı ide  ya  sı da bu re 
gionun Şərq  lə Qərb ara  sın  da eti  bar
 lı  kör  pü  yə çev  ri  lə  cə  yi  nə tam tə  mi 

nat ve  rə  cək  dir. Bu gün qə  dim və 
hə  mi  şə  ca  van Nax  çı  van Mux  tar Res
 pub  li  ka  sı Şər  qin qa  pı  sın  da alın  maz 
qa  la  ya çev  ril  miş  dir. Əra  zi eti  ba  ri  lə 
ki  çik Nax  çı  van ana və  tən Azər  bay 
ca  na bö  yük ba  şu  ca  lı  ğı gə  tir  mə  yin 
mə  su  liy  yə  ti  ni və şə  rə  fi  ni ya  şa  yır. 

Azər  bay  can xal  qı  nın Ümum  mil  li 
li  de  ri, gör  kəm  li döv  lət xa  di  mi Hey
 dər Əli  yev ta  ri  xin ən mə  su  liy  yət  li 
mər  hə  lə  sin  də Nax  çı  van Mux  tar 
Res  pub  li  ka  sı  nı er  mə  ni iş  ğa  lın  dan 
xi  las et  miş, bu  ra  da bö  yük in  ki  şa  fın 
möh  kəm tə  məl  lə  ri  ni ya  rat  mış  dır. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi 
den  ti İl  ham Əli  ye  vin bö  yük diq  qət 
və qay  ğı  sı sa  yə  sin  də Nax  çı  van 
Mux  tar Res  pub  li  ka  sın  da möh  tə  şəm 
la  yi  hə  lər hə  ya  ta ke  çi  ril  miş, hər  tə 
rəf  li in  ki  şaf tə  min olun  muş  dur. 
Döv  lət baş  çı  sı  nın 20032017ci il  lər 
də Nax  çı  va  na et  di  yi 13 ta  ri  xi sə  fər  i 
za  manı açıl  mış 90dan çox ob  yekt 
mux  tar res  pub  li  ka  nın ta  le  yük  lü 
mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  lin  də mü  hüm rol 
oy  na  yır. 

Möh  tə  rəm Pre  zi  den  ti  miz İl  ham 
Əli  ye  vin Nax  çı  van  da apa  rı  lan ge 

nişmiq  yas  lı iş  lə  rə ver  di  yi yük  sək 
qiy  mət  də ifa  də olun  du  ğu ki  mi: 
“Nax  çı  van  da gö  zəl qu  ru  cu  luq və 
abad  lıq iş  lə  ri apa  rı  lır. Blo  ka  da şə 
raitin  də ya  şa  yan, Azər  bay  ca  nın 
əsas his  sə  sin  dən ay  rı düş  müş Nax 
çı  van ya  şa  yır, güc  lə  nir, irə  li  yə doğ 
ru inam  la ad  dım  la  yır”. 

Nax  çı  van Mux  tar Res  pub  li  ka  sı 
Ali Məc  li  si  nin Səd  ri Va  sif Ta  lı  bo 
vun ar  dı  cıl və məq  səd  yön  lü fəaliy 
yə  ti, bö  yük qu  ru  cu  luq əz  mi Azər 
bay  ca  nın bu qə  dim di  ya  rın  da hər  tə
 rəf  li bö  yük in  ki  şa  fın re  kord nə  ti  cə 
lə  ri  nə nail ol  ma  ğa mey  dan açır. 
Ha  zır  da Nax  çı  van Mux  tar Res  pub 
li  ka  sı Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
tər  ki  bin  də öl  kə  mi  zin da  ha bö  yük 
in  ki  şa  fı  na doğ  ru mə  su  liy  yət  li və 
qə  tiy  yət  li yo  lu  nu uğur  la da  vam et 
di  rir. Nax  çı  van əha  li  si qar  şı  da  kı 
seç  ki  lər  də öl  kə  mi  zin, müs  tə  qil 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın ye  ni 
epo  xa  sı  nı ya  ra  dan və bö  yük gə  lə  cə
 yi  ni müəy  yən edən Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin ye  ni  dən öl  kə rəh  bə  ri və  zi 
fə  si  nə se  çil  mə  si  nə yek  dil  lik  lə səs 
ve  rə  cək  dir.
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li  min  dən na  zir pos  tu  na qə  dər yük
 sə  lib. Əmək fəaliy  yə  tin  də kar  ye  ra 
pil  lə  lə  ri  ni qal  xar  kən mil  limə  nə  vi 
də  yər  lə  rə bağ  lı  lı  ğı ilə nü  mu  nə  vi 
şəx  siy  yət ör  nə  yi or  ta  ya qo  yan Fət 
tah Hey  də  ro  vun ic  ti  maisi  ya  si 
fəaliy  yə  ti  nin ən mü  hüm şt  rix  lə  ri  ni 
Hey  dər Əli  yev ide  ya  la  rı  na sa  diq 
lik key  fiy  yə  ti təş  kil edir. Ümum 
mil  li mə  sə  lə  lər  də daim prin  si  pial 
möv  qe  dən çı  xış edən Fət  tah Hey 
də  ro  vu cə  miy  yə  tə da  ha yax  şı ta  nı
 dan amil  lər  dən bi  ri onun 1990cı 
il  lə  rin əv  və  lin  də və  tən  pər  vər bir 
in  san ola  raq öl  kə  mi  zin üz  ləş  di  yi 
prob  lem  lə  rə gö  rə na  ra  hat  lıq ke  çir 
mə  si və on  lar  dan qur  tul  maq üçün 
Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can  da 
ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə
 si uğ  run  da apa  rı  lan mü  ba  ri  zə  də 
yer al  ma  sı idi. O da di  gər və  tən 
pər  vər in  san  lar ki  mi hə  min dövr 
də öl  kə  mi  zin üz  ləş  di  yi çə  tin  lik  lər 
dən ye  ga  nə xi  las yo  lu  nu Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can 
da ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  mə  sin  də gö  rür  dü. Mü  sa  hi  bə  lə 
ri  nin bi  rin  də “Müs  tə  qil  lik yo  lu 
muz Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli
 ye  vin par  laq zə  ka  sı  nın, onun Azər
 bay  can tor  pa  ğı  na, Azər  bay  can in 
sa  nı  na olan sev  gi  si  nin tə  za  hü  rü 
ki  mi mey  da  na çıx  dı”,  de  yən Fət 
tah Hey  də  rov bil  di  rir ki, Azər  bay 

ca  nın möv  cud  lu  ğu  nun qo  ru  nub 
sax  lan  ma  sı, in  ki  şa  fı, öl  kə  miz  də sa 
bit  lik və həm  rəy  li  yin tə  min olun 
ma  sı bi  la  va  si  tə xal  qı  mı  zın Ulu ön 
dəri Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı
 dır: “Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər 
Əli  yev bü  tün hə  ya  tı  nı, var  lı  ğı  nı 
mən  sub ol  du  ğu doğ  ma xal  qı  na 
həsr edib. Dün  ya si  ya  sə  tin  də bö 
yük şəx  siy  yət  lər çox  dur, am  ma 
xal  qı  nın ta  ri  xi  nə çev  ri  lən, mil  lə  ti 
nin, döv  lə  ti  nin adı çə  ki  lən ki  mi 

ya  da dü  şən si  ya  si xa  dim  lər na  dir 
dir. Hey  dər Əli  yev məhz be  lə şəx 
siy  yət  dir. Bu gün Ümum  mil  li li  de
 ri  mi  zi xa  tır  la  yan  da gö  zü  mü  zün 
önün  də can  la  nan ilk tab  lo da müs
 tə  qil Azər  bay  can  dır”. 

Zəh  mət  keş və fə  da  kar in  san  lar, 
o cüm  lə  dən mil  limə  nə  vi də  yər  lə  rə 
bağ  lı olan şəxs  lər ça  lış  dı  ğı hər sa 
hə  də xal  qı  na, döv  lə  ti  nə və bü  töv 
lük  də və  tə  ni  nə xid  mət ama  lı əsa 
sın  da fəaliy  yət gös  tə  rir  lər. On  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nin ana mo  ti  vi  ni məhz bu 
ali də  yər  lər təş  kil edir. Bu ali  cə  nab, 
nə  cib key  fiy  yə  ti bir  mə  na  lı şə  kil  də 
gör  kəm  li ic  ti  maisi  ya  si xa  dim Fət 
tah Hey  də  ro  va da şa  mil et  mək 
olar.

Fət  tah Hey  də  rov mil  lət və  ki  li 
ki  mi də öz fəaliy  yə  ti ilə döv  lə  tin 
in  ki  şa  fı  na, döv  lət  çi  li  yin möh  kəm 
lən  di  ril  mə  si  nə xid  mət edib. Mil  li 
Məc  li  sin de  pu  ta  tı ki  mi 23 il  lik 
fəaliy  yə  ti döv  rün  də o, qa  nun  ya  ra 
dı  cı  lı  ğı və hü  qu  qi döv  lət qu  ru  cu  lu
 ğu pro  se  sin  də, hü  qu  qi ba  za  nın for
 ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da, qa  nun  ve  ri  ci  li 
yin tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya  xın 
dan iş  ti  rak et  mək  lə ya  na  şı, mil  lət 
və  ki  li se  çil  di  yi  təm  sil et  di  yi ra 

FƏT  TAh hEY  dƏ  Ro  v-80

Heydər Əliyev 
ideyalarına  
sadiq olan 
möhkəm 

əqidəli insan

İn  sa  nın ta  le  yi onun ömür yo  lu 
dur. İn  san bu yo  lu qət et  dik  cə 
müd  rik  lə  şir, müd  rik  lik isə da  xi  li 
zən  gin  lik  lə bir  lik  də ömür xə  zi  nə  si
 nin ən də  yər  li sər  və  ti  nə çev  ri  lir. 
Bü  tün dövr  lər  də is  te  dad  lı, müd  rik 
in  san  lar olub və be  lə şəxs  lər xal  qa, 
döv  lə  tə xid  mə  ti, ic  ti  mai fəal  lı  ğı ilə 
cə  miy  yə  tin ön sı  ra  la  rın  da ge  dib  lər. 
Bu ba  xım  dan, öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fın 
da, döv  lət  çi  li  yi  mi  zin qo  run  ma  sın 
da xü  su  si ro  la ma  lik olan şəx  siy 
yət  lər ki  fa  yət qə  dər  dir. On  la  rı ta  nı
 maq, ömür yol  la  rı  na bə  ləd ol  maq, 
hə  yat təc  rü  bə  lə  rin  dən və dü  şün  cə 
lə  rin  dən ya  rar  lan  maq, be  lə şəxs  lə  ri 
gənc nə  s  lə ta  nıt  maq isə va  cib mə 
sə  lə  lər  dən bi  ri  dir. Çün  ki zən  gin, 

keş  mə  keş  li hə  yat yo  lu keç  miş bu 
cür in  san  la  rın ömür yo  lu ye  tiş 
mək  də olan nəs  lin hə  ya  tı  na işıq 
tu  tan ma  yak ro  lu  nu oy  na  ya bi  lər. 
Fev  ra  lın 23də 80 ya  şı ta  mam olan 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, Azər  bay 
can Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı  nın səd  ri 
Fət  tah Hey  də  rov da məhz be  lə in 
san  lar  dan bi  ri  dir. 

Sa  hib ol  du  ğu şəx  si key  fiy  yət  lər 
lə və da  xi  li dün  ya  sı  nın zən  gin  li  yi 
ilə fərq  lə  nən, öm  rü  nün 80ci ba  ha 
rı  nı ya  şa  yan Fət  tah Hey  də  ro  vun 
hə  yat yo  lu  na nə  zər sal  dıq  da gö  rü 
rük ki, onun hə  yat port  re  ti  nin ciz 
gi  lə  ri  ni təş  kil edən ən mü  hüm mə 
qam  lar məhz ürək  dən bağ  lı ol  du 
ğu və  tə  ni, döv  lə  ti və xal  qı ilə əla 

qə  dar  dır. Onu əmin  lik  lə Hey  dər 
Əli  yev ide  ya  la  rı  na sa  diq olan möh
 kəm əqi  də  li in  san və  müd  rik ağ 
saq  qal ki  mi təs  vir et  mək olar. Bu 
ba  xım  dan ki, Azər  bay  ca  nın dir  çə  li
 şi, xi  la  sı və qur  tu  lu  şu  nu tə  min et 
miş Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin ya  xın si  lah  daş  la  rın  dan bi  ri 
olan Fət  tah Hey  də  rov lə  ya  qət  li və 
tən  daş ol  maq  la ya  na  şı, öz döv  lə  ti 
nə, xal  qı  na kö  nül bağ  lı  lı  ğı ilə se  çi 
lən və  tən  pər  vər zi  ya  lı ki  mi də ta  nı
 nır.

Fət  tah Hey  də  rov həm də sə  mə 
rə  li, zəh  mət  keş və fə  da  kar əmək 
fəaliy  yə  ti ilə fərq  lə  nən in  san  lar 
dan  dır. O, zən  gin və şə  rəf  li ömür 
yo  lun  da sa  də kənd mək  tə  bi müəl 

Fət  tah Hey  də  ro  vun zən  gin ömür yo  lu həm bu  gün  kü, həm 
də gə  lə  cək nə  sil  lər üçün nü  mu  nə və ya  şam eta  lo  nu  dur
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li  min  dən na  zir pos  tu  na qə  dər yük
 sə  lib. Əmək fəaliy  yə  tin  də kar  ye  ra 
pil  lə  lə  ri  ni qal  xar  kən mil  limə  nə  vi 
də  yər  lə  rə bağ  lı  lı  ğı ilə nü  mu  nə  vi 
şəx  siy  yət ör  nə  yi or  ta  ya qo  yan Fət 
tah Hey  də  ro  vun ic  ti  maisi  ya  si 
fəaliy  yə  ti  nin ən mü  hüm şt  rix  lə  ri  ni 
Hey  dər Əli  yev ide  ya  la  rı  na sa  diq 
lik key  fiy  yə  ti təş  kil edir. Ümum 
mil  li mə  sə  lə  lər  də daim prin  si  pial 
möv  qe  dən çı  xış edən Fət  tah Hey 
də  ro  vu cə  miy  yə  tə da  ha yax  şı ta  nı
 dan amil  lər  dən bi  ri onun 1990cı 
il  lə  rin əv  və  lin  də və  tən  pər  vər bir 
in  san ola  raq öl  kə  mi  zin üz  ləş  di  yi 
prob  lem  lə  rə gö  rə na  ra  hat  lıq ke  çir 
mə  si və on  lar  dan qur  tul  maq üçün 
Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can  da 
ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə
 si uğ  run  da apa  rı  lan mü  ba  ri  zə  də 
yer al  ma  sı idi. O da di  gər və  tən 
pər  vər in  san  lar ki  mi hə  min dövr 
də öl  kə  mi  zin üz  ləş  di  yi çə  tin  lik  lər 
dən ye  ga  nə xi  las yo  lu  nu Ulu ön 
dər Hey  dər Əli  ye  vin Azər  bay  can 
da ye  ni  dən si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə 
gəl  mə  sin  də gö  rür  dü. Mü  sa  hi  bə  lə 
ri  nin bi  rin  də “Müs  tə  qil  lik yo  lu 
muz Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli
 ye  vin par  laq zə  ka  sı  nın, onun Azər
 bay  can tor  pa  ğı  na, Azər  bay  can in 
sa  nı  na olan sev  gi  si  nin tə  za  hü  rü 
ki  mi mey  da  na çıx  dı”,  de  yən Fət 
tah Hey  də  rov bil  di  rir ki, Azər  bay 

ca  nın möv  cud  lu  ğu  nun qo  ru  nub 
sax  lan  ma  sı, in  ki  şa  fı, öl  kə  miz  də sa 
bit  lik və həm  rəy  li  yin tə  min olun 
ma  sı bi  la  va  si  tə xal  qı  mı  zın Ulu ön 
dəri Hey  dər Əli  ye  vin adı ilə bağ  lı
 dır: “Ümum  mil  li li  de  ri  miz Hey  dər 
Əli  yev bü  tün hə  ya  tı  nı, var  lı  ğı  nı 
mən  sub ol  du  ğu doğ  ma xal  qı  na 
həsr edib. Dün  ya si  ya  sə  tin  də bö 
yük şəx  siy  yət  lər çox  dur, am  ma 
xal  qı  nın ta  ri  xi  nə çev  ri  lən, mil  lə  ti 
nin, döv  lə  ti  nin adı çə  ki  lən ki  mi 

ya  da dü  şən si  ya  si xa  dim  lər na  dir 
dir. Hey  dər Əli  yev məhz be  lə şəx 
siy  yət  dir. Bu gün Ümum  mil  li li  de
 ri  mi  zi xa  tır  la  yan  da gö  zü  mü  zün 
önün  də can  la  nan ilk tab  lo da müs
 tə  qil Azər  bay  can  dır”. 

Zəh  mət  keş və fə  da  kar in  san  lar, 
o cüm  lə  dən mil  limə  nə  vi də  yər  lə  rə 
bağ  lı olan şəxs  lər ça  lış  dı  ğı hər sa 
hə  də xal  qı  na, döv  lə  ti  nə və bü  töv 
lük  də və  tə  ni  nə xid  mət ama  lı əsa 
sın  da fəaliy  yət gös  tə  rir  lər. On  la  rın 
fəaliy  yə  ti  nin ana mo  ti  vi  ni məhz bu 
ali də  yər  lər təş  kil edir. Bu ali  cə  nab, 
nə  cib key  fiy  yə  ti bir  mə  na  lı şə  kil  də 
gör  kəm  li ic  ti  maisi  ya  si xa  dim Fət 
tah Hey  də  ro  va da şa  mil et  mək 
olar.

Fət  tah Hey  də  rov mil  lət və  ki  li 
ki  mi də öz fəaliy  yə  ti ilə döv  lə  tin 
in  ki  şa  fı  na, döv  lət  çi  li  yin möh  kəm 
lən  di  ril  mə  si  nə xid  mət edib. Mil  li 
Məc  li  sin de  pu  ta  tı ki  mi 23 il  lik 
fəaliy  yə  ti döv  rün  də o, qa  nun  ya  ra 
dı  cı  lı  ğı və hü  qu  qi döv  lət qu  ru  cu  lu
 ğu pro  se  sin  də, hü  qu  qi ba  za  nın for
 ma  laş  dı  rıl  ma  sın  da, qa  nun  ve  ri  ci  li 
yin tək  mil  ləş  di  ril  mə  sin  də ya  xın 
dan iş  ti  rak et  mək  lə ya  na  şı, mil  lət 
və  ki  li se  çil  di  yi  təm  sil et  di  yi ra 
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İn  sa  nın ta  le  yi onun ömür yo  lu 
dur. İn  san bu yo  lu qət et  dik  cə 
müd  rik  lə  şir, müd  rik  lik isə da  xi  li 
zən  gin  lik  lə bir  lik  də ömür xə  zi  nə  si
 nin ən də  yər  li sər  və  ti  nə çev  ri  lir. 
Bü  tün dövr  lər  də is  te  dad  lı, müd  rik 
in  san  lar olub və be  lə şəxs  lər xal  qa, 
döv  lə  tə xid  mə  ti, ic  ti  mai fəal  lı  ğı ilə 
cə  miy  yə  tin ön sı  ra  la  rın  da ge  dib  lər. 
Bu ba  xım  dan, öl  kə  mi  zin in  ki  şa  fın 
da, döv  lət  çi  li  yi  mi  zin qo  run  ma  sın 
da xü  su  si ro  la ma  lik olan şəx  siy 
yət  lər ki  fa  yət qə  dər  dir. On  la  rı ta  nı
 maq, ömür yol  la  rı  na bə  ləd ol  maq, 
hə  yat təc  rü  bə  lə  rin  dən və dü  şün  cə 
lə  rin  dən ya  rar  lan  maq, be  lə şəxs  lə  ri 
gənc nə  s  lə ta  nıt  maq isə va  cib mə 
sə  lə  lər  dən bi  ri  dir. Çün  ki zən  gin, 

keş  mə  keş  li hə  yat yo  lu keç  miş bu 
cür in  san  la  rın ömür yo  lu ye  tiş 
mək  də olan nəs  lin hə  ya  tı  na işıq 
tu  tan ma  yak ro  lu  nu oy  na  ya bi  lər. 
Fev  ra  lın 23də 80 ya  şı ta  mam olan 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, Azər  bay 
can Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı  nın səd  ri 
Fət  tah Hey  də  rov da məhz be  lə in 
san  lar  dan bi  ri  dir. 

Sa  hib ol  du  ğu şəx  si key  fiy  yət  lər 
lə və da  xi  li dün  ya  sı  nın zən  gin  li  yi 
ilə fərq  lə  nən, öm  rü  nün 80ci ba  ha 
rı  nı ya  şa  yan Fət  tah Hey  də  ro  vun 
hə  yat yo  lu  na nə  zər sal  dıq  da gö  rü 
rük ki, onun hə  yat port  re  ti  nin ciz 
gi  lə  ri  ni təş  kil edən ən mü  hüm mə 
qam  lar məhz ürək  dən bağ  lı ol  du 
ğu və  tə  ni, döv  lə  ti və xal  qı ilə əla 

qə  dar  dır. Onu əmin  lik  lə Hey  dər 
Əli  yev ide  ya  la  rı  na sa  diq olan möh
 kəm əqi  də  li in  san və  müd  rik ağ 
saq  qal ki  mi təs  vir et  mək olar. Bu 
ba  xım  dan ki, Azər  bay  ca  nın dir  çə  li
 şi, xi  la  sı və qur  tu  lu  şu  nu tə  min et 
miş Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli 
ye  vin ya  xın si  lah  daş  la  rın  dan bi  ri 
olan Fət  tah Hey  də  rov lə  ya  qət  li və 
tən  daş ol  maq  la ya  na  şı, öz döv  lə  ti 
nə, xal  qı  na kö  nül bağ  lı  lı  ğı ilə se  çi 
lən və  tən  pər  vər zi  ya  lı ki  mi də ta  nı
 nır.

Fət  tah Hey  də  rov həm də sə  mə 
rə  li, zəh  mət  keş və fə  da  kar əmək 
fəaliy  yə  ti ilə fərq  lə  nən in  san  lar 
dan  dır. O, zən  gin və şə  rəf  li ömür 
yo  lun  da sa  də kənd mək  tə  bi müəl 

Fət  tah Hey  də  ro  vun zən  gin ömür yo  lu həm bu  gün  kü, həm 
də gə  lə  cək nə  sil  lər üçün nü  mu  nə və ya  şam eta  lo  nu  dur
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yon  da in  san  la  rın so  sial prob  lem  lə 
ri  nin həll edil  mə  si  nə öz töh  fə  lə  ri  ni 
ve  rib, qay  ğı  keş və hi  ma  yə  dar bir 
in  san ola  raq se  çi  ci  lər  lə sə  mi  mi mü 
na  si  bət və sıx ün  siy  yət for  ma  laş  dı
 rıb. Bu gü  nə qə  dər min  lər  lə se  çi  ci 
ni ya  xın  dan din  lə  yən Fət  tah Hey 
də  rov ona üz tu  tan  la  rın ək  sə  riy  yə 
ti  nin iş  lə tə  min edil  mə  si  nin, prob 
lem  lə  ri  nin həll olun  ma  sı  nın hü  qu 
qi tə  mi  na  tı sa  hə  sin  də xü  su  si kö 
mək  lik gös  tə  rib. Qə  bə  lə se  çi  ci  lə  ri 
hər za  man fə  rəh və məm  nun  luq 
his  si ilə qeyd edir  lər ki, Fət  tah 
Hey  də  rov ra  yo  nun təh  sil, sə  hiy  yə, 
mə  də  niy  yət, ra  bi  tə, so  sial tə  mi  nat, 
abad  lıq, selsu  lar  dan mü  ha  fi  zə ki 
mi prob  lem  lə  ri  nin həl  lin  də öz kö 
mə  yi  ni əsir  gə  mə  yib. 

Fət  tah Hey  də  rov mil  lət və  ki  li 
ola  raq həm də bey  nəl  xalq aləm  də 
öl  kə  mi  zi la  yi  qin  cə təm  sil edir, 
Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin fəal təb
 li  ğat  çı  sı  dır. ATƏTin Par  la  ment 

As  samb  le  ya  sı  nın və Mil  li Məc  li  sin 
par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq qru  pu 
nun üz  vü ki  mi bey  nəl  xalq aləm  də 
öl  kə  mi  zi la  yi  qin  cə təm  sil edən Fət
 tah Hey  də  rov dün  ya  nın bir çox 
yer  lə  ri  nə  Fran  sa  ya, Al  ma  ni  ya  ya, 
Yu  na  nıs  ta  na, İn  gil  tə  rə  yə, Səudiy  yə 
Ərə  bis  ta  nı  na, İor  da  ni  ya  ya, İs  pa  ni 
ya  ya, İs  ve  çə, Nor  ve  çə, Avst  ri  ya  ya 
və di  gər öl  kə  lə  rə et  di  yi rəs  mi sə 
fər  lə  ri za  ma  nı par  la  ment  lə  ra  ra  sı 
mü  na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da, sə  mə 
rə  li əla  qə  lə  rin qu  rul  ma  sı və ge  niş 
lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də uğur  lu 
fəaliy  yət gös  tə  rib. Ən mü  hüm mə 
qam  lar  dan bi  ri bu  dur ki, Fət  tah 

Hey  də  rov bü  tün rəs  mi sə  fər  lər za 
ma  nı Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin 
təb  li  ğat  çı  sı olub, Er  mə  nis  ta  nın iş 
ğal  çı si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də tor  paq  la 
rı  mı  zın 20 faizi  nin iş  ğal al  tın  da ol 
du  ğu  nu nə  zə  rə çat  dı  rıb, mil  li mə 
sə  lə  lər  lə bağ  lı qə  tiy  yət  li və fəal 
möv  qe  də da  ya  nıb.

Fət  tah Hey  də  ro  vun Res  pub  li  ka 
Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı  nın səd  ri ki  mi 
fəaliy  yət gös  tər  mə  si də onun şəx 
siy  yə  ti  nə olan eh  ti  ra  mın, fəaliy  yə  ti 
nə ve  ri  lən qiy  mə  tin ba  riz nü  mu  nə 
si  dir. “Bu gün ağ  saq  qal  la  rın qar  şı 
sın  da du  ran əsas və  zi  fə Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin fə  da  kar  lı  ğı sa  yə 

Fev  ra  lın 23də 80 ya  şı ta  mam olan Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı, 
Azər  bay  can Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı  nın səd  ri Fət  tah Hey  də  rovu 
“Milli Məclis” jurnalı olaraq biz də təbrik edirik.
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sin  də qo  ru  nan və möh  kəm  lə  nən 
müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin ye  ni döv  rün 
tə  ləb  lə  ri  nə və ça  ğı  rış  la  rı  na uy  ğun 
şə  kil  də in  ki  şa  fı  na kö  mək et  mək, bu 
pro  ses  də ya  xın  dan iş  ti  rak et  mək 
dir”,  de  yən Fət  tah Hey  də  ro  vun 
məhz şəx  si tim  sa  lın  da müd  rik, və 
tə  ni  nə bağ  lı olan ağ  saq  qal sö  zü  nün 
daim eh  ti  ram  la qar  şı  lan  dı  ğı gö  rü 
nür və ay  dın olur ki, cə  miy  yə  tin 
sağ  lam ruh  da in  ki  şa  fı, gənc nə  s  lin 
yük  sək və  tən  pər  vər  lik ru  hun  da bö 
yü  mə  si üçün ağ  saq  qal sö  zü, nü  mu
 nə  si və əqi  də  si xü  su  si əhə  miy  yət 
da  şı  yır. “Ağ  saq  qal in  san  la  rı öz sö 
zü, öz hə  rə  kə  ti ilə tər  bi  yə et  mə  li  dir. 
Biz öz nü  mu  nə  miz  lə cə  miy  yət  də 
fəal iş  ti  rak et  mə  li  yik”,  de  yən Fət 
tah Hey  də  ro  vun rəh  bər  li  yi al  tın  da 
Res  pub  li  ka Ağ  saq  qal  lar Şu  ra  sı  nın 
mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi  zin qo  run
 ma  sı, saf  lıq, əda  lət  li  lik ki  mi yük  sək 
in  sa  ni key  fiy  yət  lə  rin cə  miy  yət  də 
ge  niş ya  yıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də sə 
mə  rə  li və məq  səd  yön  lü fəaliy  yət 
gös  tər  mə  si xal  qı  mız tə  rə  fin  dən rəğ
 bət  lə qar  şı  la  nır, təq  di  rə  la  yiq hal ki 
mi də  yər  lən  di  ri  lir. 

Be  lə  lik  lə, Fət  tah Hey  də  ro  vun 
hə  yat və fəaliy  yə  ti  nə qı  sa nə  zər sal
 dıq  da onun nə qə  dər zən  gin, keş 
mə  keş  li bir ömür ya  şa  dı  ğı  nın şa  hi 
di olu  ruq. Həm ic  ti  maisi  ya  si sa  hə 
də, həm də pe  şə fəaliy  yə  tin  də yük
 sək nailiy  yət  lər qa  za  nan Fət  tah 
müəl  li  min in  di  yə qə  dər gər  gin 
əmə  yi nəin  ki onu yor  ma  yıb, hət  ta 
ye  niye  ni ide  ya  la  rın, ar  zu  la  rın real
 laş  ma  sı  na ruh  lan  dı  rıb. Bu sə  bəb 
dən xal  qı  mız və döv  lə  ti  miz Fət  tah 
Hey  də  ro  vun döv  lət  çi  li  yin qo  run 
ma  sı və in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də ic  ti 
maisi  ya  si fəaliy  yə  ti  nə daim yük 
sək qiy  mət ve  rir. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı  nın mə  də  ni və ic  ti  mai
si  ya  si hə  ya  tın  da fəal iş  ti  ra  kı  na gö  rə 
Fət  tah Hey  də  ro  vun “Şöh  rət” or  de 
ni ilə təl  tif edil  mə  si onun fəaliy  yə  ti
 nə ve  ri  lən yük  sək qiy  mə  tin ifa  də  si
 dir və aş  kar nü  mu  nə  si  dir.

Fət  tah Hey  də  ro  vu ya  xın  dan ta 

nı  yan  la  rın, onun  la bir  lik  də iş  lə 
mək, ic  ti  maimə  də  ni təd  bir  lər  də 
bir  gə iş  ti  rak et  mək səadə  ti  nə nail 
olan  la  rın ha  mı  sı onun lə  ya  qət  li, 
müd  rik, sa  də və sə  mi  mi bir in  san 
ol  du  ğu  nu əmin  lik  lə söy  lə  yir  lər. 
Bü  tün  lük  də nə  zər sal  dı  ğı  mız mə 
qam  lar isə de  mə  yə əsas ve  rir ki, 
Fət  tah Hey  də  ro  vun mil  li təəs  süb 
keş  lik və və  tə  nə bağ  lı  lıq şt  rix  lə  ri 
ilə zən  gin hə  yat yo  lu həm bu  gün 
kü, həm də gə  lə  cək nə  sil  lər üçün 
nü  mu  nə və ya  şam eta  lo  nu  dur. 

Zən  gin və şə  rəf  li ömür yo  lu ilə 
ya  şam eta  lo  nu ya  ra  dan Fət  tah 

Hey  də  rov hə  ya  tı bo  yun  ca həm in 
san  la  ra mü  na  si  bət  də yük  sək hu 
ma  nizm nü  mu  nə  si or  ta  ya qo  yub, 
həm də döv  lət  çi  li  yin in  ki  şa  fı  na 
həsr et  di  yi fəaliy  yə  ti ilə cə  miy  yət 
də bö  yük rəğ  bət qa  za  nıb. Fət  tah 
müəl  li  mi 80 il  lik yu  bi  le  yi mü  na  si 
bə  ti ilə ürək  dən təb  rik edir, ona 
can sağ  lı  ğı, şəx  si hə  ya  tın  da və ic  ti 
maisi  ya  si fəaliy  yə  tin  də uğur  lar 
ar  zu  la  yı  rıq.

Ülviyyə Abdullayeva
“Milli Məclis“  

jurnalının baş redaktoru
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- Siz öz çı  xış  la  rı  nız  dan bi  rin  də 
be  lə bir fi  kir səs  lən  dir  mi  si -
niz: “Azər  bay  ca  nın Av  ro  pa  ya, 
Av  ro  pa  nın isə Azər  bay  ca  na 
eh  ti  ya  cı var. Mü  na  si  bət  lə  ri  mi-
 zə xə  ləl gə  tir  mək is  tə  yən  lər nə 
Azər  bay  ca  nın, nə də Av  ro  pa -
nın ma  raq  la  rı  na xid  mət edir”. 
Bü  töv  lük  də, hər iki tə  rəf mü -
na  si  bət  lə  rin in  ki  şa  fın  da ma -
raq  lı  dır və tə  rəf  lər ara  sın  da 

əmək  daş  lı  ğın yax  şı pers  pek -
tiv  lə  ri var. Bu ba  rə  də nə dü  şü-
 nür  sü  nüz?

 Doğ  ru  dan da, bu  gün  kü qlo  bal
 laş  ma şə  raitin  də bü  tün öl  kə  lər 
üçün fəaliy  yət və rə  qa  bət mey  da  nı 
ge  niş  lən  mək  də  dir. Av  ro  paAzər 
bay  can əmək  daş  lı  ğı hər iki tə  rəf 
üçün ey  ni də  rə  cə  də zə  ru  ri və fay 
da  lı  dır. Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf 
qaz re  gionun  da ən bö  yük iq  ti  sa 

diy  ya  ta, əl  ve  riş  li geoiq  ti  sa  di möv 
qe  yə, daim in  ki  şaf  da olan da  ya  nıq
 lı iq  ti  sa  di sis  te  mə ma  lik və ən baş 
lı  ca  sı, bey  nəl  xalq are  na  da müs  tə  qil 
si  ya  sət apar  ma  ğa qa  dir bir öl  kə ki 
mi Av  ro  pa  nın ma  raq dairə  sin  də 
dir. Av  ro  pa da Av  ra  si  ya  nın ən mü 
tə  rəq  qi si  ya  si bir  li  yi ola  raq, müasir 
elm və tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi mə 
ka  nı ki  mi və ey  ni za  man  da, ən bö 
yük iq  ti  sa  di ba  zar ola  raq Azər  bay 
can üçün xü  su  si əhə  miy  yət kəsb 
edir. Onu da eti  raf et  mə  li  yik ki, 
qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  ri  miz  də bə 
zən ziqzaq  lar da mü  şa  hi  də olu 
nur. Bu da tə  biidir. Mü  na  si  bət  lə  rin 
ahəng  dar və yük  sə  lən xət  lə in  ki  şa 
fı  na öz  lə  ri  nin re  gion  da  kı si  ya  si və 
iq  ti  sa  di ma  raq  la  rı  na təh  lü  kə ki  mi 
ba  xan döv  lət  lər də var. Söz  süz ki, 
on  lar Av  ro  paAzər  bay  can əla  qə  lə 
ri  nin də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı de 
yil  lər və bə  zən bu  na ma  ne ol  ma  ğa 
da ça  lı  şır  lar. On  lar həm öz öl  kə  lə 
rin  də, həm də bey  nəl  xalq me  diada 
Azər  bay  ca  nın imi  ci  ni kor  la  ma  ğa 
he  sab  lan  mış sax  ta mə  lu  mat  lar ya 
yır, an  tiazər  bay  can təb  li  ğa  tı apa 

ƏMƏKdAŞLIQ

Avropa İttifaqı ilə yeni 
müqavilə üzərində iş aparılır
- Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ye  ni 

Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI 
qu  rul  ta  yın  da çı  xı  şı za  ma  nı 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ilə mü  na  si -
bət  lə  rin in  ki  şa  fın  dan və 
əmək  daş  lı  ğın önə  min  dən 
bəhs et  di. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı-
Azər  bay  can Par  la  ment Əmək -
daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin həm  səd  ri 
ki  mi bu bey  nəl  xalq qu  rum  la 
mü  na  si  bət  lə  rin və əmək  daş -
lıq əla  qə  lə  ri  nin ha  zır  kı sə  viy -
yə  si  ni ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si -
niz?

 Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə öl  kə  miz ara 
sın  da mü  na  si  bət  lər 2009cu il  dən 
qüv  və  də olan əmək  daş  lıq mü  qa  vi
 lə  si çər  çi  və  sin  də Av  ro  pa Ko  mis  si 

ya  sı ilə Azər  bay  can hö  ku  mə  ti ara 
sın  da və elə  cə də Av  ro  pa Par  la 
men  ti ilə Mil  li Məc  lis ara  sın  da qar
 şı  lıq  lıfay  da  lı əmək  daş  lıq prin  sip 
lə  ri  nə əsas  la  nır. Hər iki tə  rəf bu 
əmək  daş  lı  ğın ya  rat  dı  ğı im  kan  lar 
dan fay  da  lan  ma  ğa ça  lı  şır və bir 
çox is  ti  qa  mət  lər  də biz bu  na nail 
olu  ruq. Ha  zır  da Av  ro  pa Bir  li  yi 
Azər  bay  ca  nın ən bö  yük ti  ca  rət tə 
rəf  da  şı  dır. Res  pub  li  ka  mız isə Cə 
nu  bi Qaf  qaz böl  gə  sin  də Av  ro  pa 
üçün ən güc  lü və eti  bar  lı  tə  rəf  daş 
və bö  yük po  ten  siala ma  lik olan ye 
ni in  ves  ti  si  ya mə  ka  nı  dır. Hər iki 
tə  rəf üçün ən önəm  li mə  qam isə 
on  dan iba  rət  dir ki, öl  kə  miz Av  ro 
pa qi  tə  si  nin ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 

nin tə  min olun  ma  sı  na töh  fə ve  rə 
bi  lən al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  yi ki 
mi  ye  ga  nə döv  lət  dir. Ke  çən il  lər 
ər  zin  də top  lan  mış təc  rü  bə onu 
gös  tə  rir ki, bu əmək  daş  lı  ğı da  ha da 
də  rin  ləş  dir  mək üçün hər iki tə  rə  fin 
həm po  ten  sialı, həm də qar  şı  lıq  lı 
ma  raq  la  rı var. Bu məq  səd  lə də gə 
lə  cək əmək  daş  lı  ğı  mı  zın əha  tə 
dairə  si  ni ge  niş  lən  dir  mək və on  dan 
da  ha çox fay  da  lan  maq məqsədi ilə 
ye  ni hər  tə  rəf  li əmək  daş  lıq mü  qa  vi
 lə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı üzə  rin  də iş 
ge  dir. Hö  ku  mət  lər ara  sın  da in  ten 
siv məs  lə  hət  ləş  mə  lər apa  rı  lır və 
par  la  ment  lər də bu mü  qa  vi  lə  nin 
ha  zır  lan  ma  sı  na öz töh  fə  lə  ri  ni ver 
mə  yə ça  lı  şır  lar.

Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
Ca  van  şir Fey  zi  yev  lə 

mü  sa  hi  bə 
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Bü  töv  lük  də, hər iki tə  rəf mü -
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əmək  daş  lı  ğın yax  şı pers  pek -
tiv  lə  ri var. Bu ba  rə  də nə dü  şü-
 nür  sü  nüz?

 Doğ  ru  dan da, bu  gün  kü qlo  bal
 laş  ma şə  raitin  də bü  tün öl  kə  lər 
üçün fəaliy  yət və rə  qa  bət mey  da  nı 
ge  niş  lən  mək  də  dir. Av  ro  paAzər 
bay  can əmək  daş  lı  ğı hər iki tə  rəf 
üçün ey  ni də  rə  cə  də zə  ru  ri və fay 
da  lı  dır. Azər  bay  can Cə  nu  bi Qaf 
qaz re  gionun  da ən bö  yük iq  ti  sa 

diy  ya  ta, əl  ve  riş  li geoiq  ti  sa  di möv 
qe  yə, daim in  ki  şaf  da olan da  ya  nıq
 lı iq  ti  sa  di sis  te  mə ma  lik və ən baş 
lı  ca  sı, bey  nəl  xalq are  na  da müs  tə  qil 
si  ya  sət apar  ma  ğa qa  dir bir öl  kə ki 
mi Av  ro  pa  nın ma  raq dairə  sin  də 
dir. Av  ro  pa da Av  ra  si  ya  nın ən mü 
tə  rəq  qi si  ya  si bir  li  yi ola  raq, müasir 
elm və tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  bi  qi mə 
ka  nı ki  mi və ey  ni za  man  da, ən bö 
yük iq  ti  sa  di ba  zar ola  raq Azər  bay 
can üçün xü  su  si əhə  miy  yət kəsb 
edir. Onu da eti  raf et  mə  li  yik ki, 
qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə  ri  miz  də bə 
zən ziqzaq  lar da mü  şa  hi  də olu 
nur. Bu da tə  biidir. Mü  na  si  bət  lə  rin 
ahəng  dar və yük  sə  lən xət  lə in  ki  şa 
fı  na öz  lə  ri  nin re  gion  da  kı si  ya  si və 
iq  ti  sa  di ma  raq  la  rı  na təh  lü  kə ki  mi 
ba  xan döv  lət  lər də var. Söz  süz ki, 
on  lar Av  ro  paAzər  bay  can əla  qə  lə 
ri  nin də  rin  ləş  mə  sin  də ma  raq  lı de 
yil  lər və bə  zən bu  na ma  ne ol  ma  ğa 
da ça  lı  şır  lar. On  lar həm öz öl  kə  lə 
rin  də, həm də bey  nəl  xalq me  diada 
Azər  bay  ca  nın imi  ci  ni kor  la  ma  ğa 
he  sab  lan  mış sax  ta mə  lu  mat  lar ya 
yır, an  tiazər  bay  can təb  li  ğa  tı apa 

ƏMƏKdAŞLIQ

Avropa İttifaqı ilə yeni 
müqavilə üzərində iş aparılır
- Pre  zi  dent İl  ham Əli  yev Ye  ni 

Azər  bay  can Par  ti  ya  sı  nın VI 
qu  rul  ta  yın  da çı  xı  şı za  ma  nı 
Av  ro  pa öl  kə  lə  ri ilə mü  na  si -
bət  lə  rin in  ki  şa  fın  dan və 
əmək  daş  lı  ğın önə  min  dən 
bəhs et  di. Av  ro  pa İt  ti  fa  qı-
Azər  bay  can Par  la  ment Əmək -
daş  lıq Ko  mi  tə  si  nin həm  səd  ri 
ki  mi bu bey  nəl  xalq qu  rum  la 
mü  na  si  bət  lə  rin və əmək  daş -
lıq əla  qə  lə  ri  nin ha  zır  kı sə  viy -
yə  si  ni ne  cə qiy  mət  lən  di  rir  si -
niz?

 Av  ro  pa İt  ti  fa  qı ilə öl  kə  miz ara 
sın  da mü  na  si  bət  lər 2009cu il  dən 
qüv  və  də olan əmək  daş  lıq mü  qa  vi
 lə  si çər  çi  və  sin  də Av  ro  pa Ko  mis  si 

ya  sı ilə Azər  bay  can hö  ku  mə  ti ara 
sın  da və elə  cə də Av  ro  pa Par  la 
men  ti ilə Mil  li Məc  lis ara  sın  da qar
 şı  lıq  lıfay  da  lı əmək  daş  lıq prin  sip 
lə  ri  nə əsas  la  nır. Hər iki tə  rəf bu 
əmək  daş  lı  ğın ya  rat  dı  ğı im  kan  lar 
dan fay  da  lan  ma  ğa ça  lı  şır və bir 
çox is  ti  qa  mət  lər  də biz bu  na nail 
olu  ruq. Ha  zır  da Av  ro  pa Bir  li  yi 
Azər  bay  ca  nın ən bö  yük ti  ca  rət tə 
rəf  da  şı  dır. Res  pub  li  ka  mız isə Cə 
nu  bi Qaf  qaz böl  gə  sin  də Av  ro  pa 
üçün ən güc  lü və eti  bar  lı  tə  rəf  daş 
və bö  yük po  ten  siala ma  lik olan ye 
ni in  ves  ti  si  ya mə  ka  nı  dır. Hər iki 
tə  rəf üçün ən önəm  li mə  qam isə 
on  dan iba  rət  dir ki, öl  kə  miz Av  ro 
pa qi  tə  si  nin ener  ji təh  lü  kə  siz  li  yi 

nin tə  min olun  ma  sı  na töh  fə ve  rə 
bi  lən al  ter  na  tiv ener  ji mən  bə  yi ki 
mi  ye  ga  nə döv  lət  dir. Ke  çən il  lər 
ər  zin  də top  lan  mış təc  rü  bə onu 
gös  tə  rir ki, bu əmək  daş  lı  ğı da  ha da 
də  rin  ləş  dir  mək üçün hər iki tə  rə  fin 
həm po  ten  sialı, həm də qar  şı  lıq  lı 
ma  raq  la  rı var. Bu məq  səd  lə də gə 
lə  cək əmək  daş  lı  ğı  mı  zın əha  tə 
dairə  si  ni ge  niş  lən  dir  mək və on  dan 
da  ha çox fay  da  lan  maq məqsədi ilə 
ye  ni hər  tə  rəf  li əmək  daş  lıq mü  qa  vi
 lə  si  nin ha  zır  lan  ma  sı üzə  rin  də iş 
ge  dir. Hö  ku  mət  lər ara  sın  da in  ten 
siv məs  lə  hət  ləş  mə  lər apa  rı  lır və 
par  la  ment  lər də bu mü  qa  vi  lə  nin 
ha  zır  lan  ma  sı  na öz töh  fə  lə  ri  ni ver 
mə  yə ça  lı  şır  lar.

Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı 
Ca  van  şir Fey  zi  yev  lə 

mü  sa  hi  bə 
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rır  lar. Təəs  süf ki, bə  zən yer  li me 
diamız  da da bi  lə  rək  dən və ya bil 
mə  yə  rək  dən bu təb  li  ğa  tı dəs  tək  lə 
yən  lər ta  pı  lır. Əl  bət  tə, bu, nə bi  zim, 
nə də Av  ro  pa  nın ma  raq  la  rı  na xid 
mət edir. On  lar ba  şa düş  mə  li  dir  lər 
ki, xa  ric  də Azər  bay  can əley  hi  nə 
ya  yı  lan hər han  sı bir de  zin  for  ma  si
 ya mil  li ma  raq  la  rı  mı  zın əley  hi  nə 
təş  kil olu  nan bö  yük kam  pa  ni  ya  nın 
bir his  sə  si  dir və bu ki  mi hal  la  rın 
qar  şı  sı  nı al  maq üçün öz hə  qi  qət  lə 
ri  mi  zi bey  nəl  xalq me  diaya çı  xar 
ma  ğa cəhd et  mək da  ha fay  da  lı 
olar  dı. Ona gö  rə cə  miy  yə  ti  mi  zin 

si  ya  si dairə  lə  ri po  pu  list bə  ya  nat 
lar  dan çə  kin  mə  li və bü  tün dün  ya 
ilə, o cüm  lə  dən Av  ro  pa ilə mü  na  si
 bət  lər  də mil  li ma  raq  la  rı  mı  zın nə 
zə  rə alın  ma  sı  nı priori  tet he  sab et 
mə  li  dir  lər.

- Son ay  lar siz Av  ro  pa Par  la -
men  ti  nin bir sı  ra üzv  lə  ri, elə -
cə də Azər  bay  can üz  rə mə  ru -
zə  çi xa  nım No  ri  ka Ni  ko  la  yi 
ilə gö  rüş  lər ke  çir  di  niz. Bu ba -
rə  də bir qə  dər ət  raf  lı mə  lu  mat 
ver  mə  yi  ni  zi xa  hiş edər  dik.

 Bu gö  rüş  lər mü  tə  ma  di və iş  gü

 zar xa  rak  ter da  şı  yır. AİAzər  bay 
can Par  la  ment  lə  ra  ra  sı Əmək  daş  lıq 
Ko  mi  tə  si  nin həm  səd  ri ki  mi, bu, 
mə  nim və  zi  fə bor  cum  dur. Gö  rüş 
lər Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  nin av 
ro  pa  lı həm  kar  la  rı  mı  za çat  dı  rıl  ma 
sı, öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən is  la 
hat  la  rın ma  hiy  yə  ti haq  qın  da on  la 
rın ət  raf  lı mə  lu  mat  lan  dı  rıl  ma  sı 
məq  sə  di da  şı  yır. Elə  cə də Azər  bay
 can cə  miy  yə  ti  nin, se  çi  ci  lə  ri  mi  zin 
Av  ro  pa  dan göz  lən  ti  lə  ri  ni Av  ro  pa 
si  ya  sət  çi  lə  ri  nə çat  dır  maq, öl  kə  mi 
zin möv  qe  yi  nin bey  nəl  xalq sə  viy 
yə  də mü  da  fiə olun  ma  sı  nı tə  min 
et  mək üçün qar  şı  lıq  lı mü  na  si  bət  lə 
rin möh  kəm  lən  di  ril  mə  si  ni zə  ru  ri 
he  sab edi  rik və fəaliy  yə  ti  mi  zi də 
bu is  ti  qa  mət  də qu  ru  ruq. Onil  lik  lər 
ər  zin  də er  mə  ni lob  bi təş  ki  lat  la  rı tə 
rə  fin  dən Av  ro  pa  da bi  zə qar  şı for 
ma  laş  dı  rıl  mış mən  fi rəy  lə  ri də  yiş 
mək o qə  dər asan və tez ba  şa gəl 



yanvar-fevral 2018    39

mir. Bu  nun üçün da  vam  lı və mün
 tə  zəm iza  hat iş  lə  ri apa  rıl  ma  lı, cə 
miy  yə  tin bü  tün üzv  lə  ri öz im  kan 
la  rı da  xi  lin  də Azər  bay  can hə  qi  qət 
lə  ri  nin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı işi  nə 
öz töh  fə  si  ni ver  mə  li  dirlər. Bu ba 
xım  dan, Av  ro  pa Par  la  men  ti də ge 
niş bir mey  dan  dır və biz bu plat 
for  ma  dan öz xal  qı  mı  zın mə  na  fe  yi 
ni, mil  li ma  raq  la  rı  mı  zı mü  da  fiə et 
mək üçün mak  si  mum is  ti  fa  də et 
mə  yə ça  lı  şı  rıq. Par  la  ment Əmək 
daş  lıq Ko  mi  tə  si  nə Mil  li Məc  li  sin 12 
üz  vü da  xil  dir və on  lar mü  tə  ma  di 
ola  raq av  ro  pa  lı həm  kar  la  rı  mız  la 
tə  mas  da olur, on  la  rı ma  raq  lan  dı 
ran sual  la  rı ca  vab  lan  dı  rır və əmək
 daş  lı  ğı  mı  zın ge  niş  lən  di  ril  mə  si 
üçün atı  la bi  lə  cək növ  bə  ti ad  dım 
lar haq  qın  da fi  kir mü  ba  di  lə  si apa 
rır  lar. Av  ro  pa Par  la  men  ti  nin üzv 
lə  ri də öz növ  bə  sin  də vax  ta  şı  rı öl 
kə  mi  zə sə  fər  lər edir, və  ziy  yət  lə 

ye  rin  də ta  nış olur və öz ide  ya  la  rı  nı 
bi  zim  lə bö  lü  şür  lər. Hər iki tə  rəf 
üçün fay  da  lı olan par  la  ment əmək
 daş  lı  ğı öz tə  bii axa  rın  da in  ki  şaf et 
mək  də  dir.

- Mil  li Məc  li  si  nin Aİ-Azər  bay -
can Par  la  ment Əmək  daş  lıq 
Ko  mi  tə  si üz  rə nü  ma  yən  də he -
yə  ti St  ras  burq  dan və  tə  nə dön-
 dü. Bu sə  fə  rin əhə  miy  yə  ti və 
sə  fər çər  çi  və  sin  də ke  çi  ri  lən 
gö  rüş  lər  lə bağ  lı nə de  yə bi  lər-
 si  niz?

 Si  zin də qeyd et  di  yi  niz ki  mi, 
bu sə  fər çər  çi  və  sin  də nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  miz  lə AP üzv  lə  ri  nin çox  say  lı 
gö  rüş  lə  ri ke  çi  ri  lib. APnin müx  tə  lif 
si  ya  si qrup  la  rı  nı təm  sil edən üzv  lə
 ri ilə, elə  cə də müx  tə  lif Av  ro  pa öl 
kə  lə  ri  ni APdə təm  sil edən üzv  lər 
lə gö  rüş  lə  ri  miz olub. Dağ  lıq Qa  ra 
bağ mü  na  qi  şə  si ilə bağ  lı son du 

rum, atəş  kə  sin er  mə  ni  lər tə  rə  fin 
dən gün  də  lik po  zul  ma  sı və qo  şun
 la  rın  tə  mas xət  ti bo  yun  ca ya  şa  yan 
və  tən  daş  la  rı  mı  zın daimi təh  lü  kə 
al  tın  da olmasını həm  kar  la  rı  mı  zın 
diq  qə  ti  nə çat  dır  mı  şıq. Elə  cə də öl 
kə  miz  də apa  rı  lan iq  ti  sa  di is  la  hat 
lar, və  tən  daş cə  miy  yə  ti və in  san 
haq  la  rı, söz və mət  buat azad  lı  ğı ki 
mi mə  sə  lə  lər ət  ra  fın  da da geniş fi 
kir mü  ba  di  lə  si apar  mı  şıq. 

Bu  də  fə  ki sə  fə  ri  mi  zin ən bö  yük 
uğu  ru isə Av  ro  pa Par  la  men  ti nəz 
din  də “Azər  bay  ca  nın dost  la  rı” 
qru  pu  nun tə  sis olun  ma  sı  dır. Fev 
ra  lın 7də be  lə bir qru  pun ya  ran 
ma  sı rəs  mən elan olun  du. Ha  zır  da 
dost  luq qru  pu  na 60a ya  xın AP üz 
vü ya  zı  lıb. Gə  lə  cək fəaliy  yə  ti  miz  də 
də öl  kə  mi  zə si  ya  si və mə  nə  vi dəs 
tək ver  mək ar  zu  sun  da olan dost  la
 rı  mı  zın sa  yı  nı ar  tır  ma  ğa ça  lı  şa  ca 
ğıq.
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hə  ya  ta ke  çi  ri  lən hər  bi və in  sa  ni ci 
na  yət  lə  rə son qo  yul  ma  sı ça  ğı  rı  şı ilə 
çı  xış edib. Mə  la  hət xa  nım bil  di  rib  
ki, sam  mit  də et  di  yi təq  di  mat  da 
nəin  ki qa  dın  la  rın, həm də kör  pə  lə 
rin vəh  şi  lik qur  ba  nı ol  duq  la  rı  nı da 
diq  qə  tə çat  dı  rıb. Mü  ha  ri  bə acı  la  rı  nı 
ya  şa  mış qa  dın  lar ba  la  ca Zəh  ra  nın 
fa  ciəvi ölü  mü  nü ürək ağ  rı  sı ilə qar 
şı  la  yıb  lar.  “Bü  tün mü  ha  ri  bə  lə  rin 
sse  na  ri  si ey  ni  dir”,  de  yən mil  lət 
və  ki  li nə  ti  cə  nin də ey  ni ol  du  ğu  nu  
vur  ğu  la  yıb. Təəs  süf  lər ol  sun ki, iki
 li stan  dart  lar sər  gi  lə  yən bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar ar  tıq ri  ya  kar  lıq  la  rı  nı giz 
lət  mir  lər.

Sam  mi  tin so  nun  da sülh uğ  run  da 
vu  ru  şan qa  dın  lar bu təd  bi  rin da 
vam  lı ol  ma  sı ba  rə  də qə  rar ve  rib  lər.  
Ye  ri gəl  miş  kən qeyd edək ki, be  lə 
bir sam  mi  tin ke  çi  ril  mə  si ide  ya  sı bir 
ne  çə mü  tə  rəq  qi dü  şün  cə  li qa  dı  nın 
tə  şəb  bü  sü nə  ti  cə  sin  də ər  sə  yə gə  lib.

Bi  rin  ci sam  mit  dən az bir za  man 
keç  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, bu ilin ap 
rel ayın  da ar  tıq  İkin  ci Bey  nəl  xalq 
Qa  dın Sam  mi  ti  nin ke  çi  ril  mə  si plan
 laş  dı  rı  lır. Ar  tıq bu top  lan  tı  da bir sı 
ra sə  nəd  lə  rin və mü  ra  ciət  lə  rin ha 
zır  lan  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Mil  lət və  ki  li  nin fik  rin  cə, dün  ya 
qa  dın  la  rı, bey  nəl  xalq qa  dın ic  ti 

maiy  yə  ti mü  ha  ri  bə və zo  ra  kı  lıq 
coğ  ra  fi  ya  sı  nın ge  niş  lən  mə  si  nə 
“Dur!” de  mə  li  dir  lər. BMTyə üzv 
olan öl  kə  lə  rin qa  dın  la  rı bir  lə  şə  rək 
əda  lət  siz  li  yə son qo  yul  ma  sı  nı tə  ləb 
et  mə  li  dir  lər. 

Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı Azər  bay  ca 
nı sam  mit  də təm  sil edən ye  ga  nə si 
ya  sət  çi xa  nım ki  mi və iş  ğa  la mə  ruz 
qa  lan döv  lə  tin nü  ma  yən  də  si ola  raq 
“Qa  dın  lar mü  ha  ri  bə  lə  rin köl  gə  sin 
də”  qa  dın sam  mi  ti  nin  növ  bə  ti top
 lan  tı  la  rın  dan bi  ri  nin Azər  bay  can  da 
ke  çi  ril  mə  si  ni də is  tis  na et  mə  di.  Öl 

kə  nin Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti  nin in 
di  yə qə  dər gör  dü  yü iş  lər də məhz 
sül  hün bər  qə  rar ol  ma  sı  na xid  mət 
edib. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Meh  ri  ban 
xa  nım həm İSES  KO, həm də ey  ni 
za  man  da YU  NES  KOnun sülh  mə 
ram  lı sə  fi  ri se  çi  lib. Onun hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi hu  ma  ni  tar la  yi  hə  lər dün 
ya in  san  la  rı  nı sül  hə və ba  rı  şa ça  ğı 
rır.  Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq sə 
viy  yə  li təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi təc  rü
 bə  si möv  cud  dur və bu ba  xım  dan 
sam  mi  tin öl  kə  miz  də ke  çi  ril  mə  si 
müm  kün ola bi  lər.

SAMMİT

Dünya qadınları müharibələrə qarşı birləşir
Mil  lət və  ki  li Mə  la  hət İb  ra  him  qı 

zı de  kab  rın 1012də  Al  ma  ni  ya  nın 
Köln şə  hə  rin  də “Qa  dın  lar mü  ha  ri 
bə  lə  rin köl  gə  sin  də: Bos  ni  ya  dan 
Myan  ma  ya qə  dər” ad  lı Bi  rin  ci Bey
 nəl  xalq Qa  dın Sam  mi  tin  də iş  ti  rak 
edib. Mə  la  hət xa  nı  mın söz  lə  ri  nə 
gö  rə, bu   gü  nün zə  ru  rə  tin  dən do 
ğan və ol  duq  ca ak  tual olan sam  mi
 tin işi  nə bir çox öl  kə  lə  rin ta  nın  mış 
qa  dın li  der  lə  ri qa  tı  lıb  lar. Elə  cə də 
No  bel Sülh mü  ka  fa  tı laureat  lar  ı, 
Af  ri  ka  nın apar  teid re  ji  mi  nə qar  şı 
mü  ca  di  lə apa  ran Nel  son Man  de  la 
ilə çi  yinçi  yi  nə vu  ru  şan  və bu gün 
mil  li qəh  rə  man adı  nı qa  za  nan Da 
nis  sa Va  roy, Tür  ki  yə  nin ta  nın  mış 
ic  ti  maisi  ya  sı xa  di  mi Tə  vək  ku Ka 
ra  man bey  nəl  xalq təd  bir  də iş  ti  rak 
edib  lər. İş  ti  rak  çı  lar əsa  sən konf  likt 
böl  gə  lə  ri  nin təm  sil  çi  lə  ri olub  lar. 
Sül  hün əl  də edil  mə  sin  də xid  mət  lə
 ri olan, mü  ha  ri  bə  lə  rə qar  şı çı  xış 
edən, irq  çi  li  yə, ter  ro  riz  mə, im  pe 

rialist qüv  və  lə  rin da  ğı  dı  cı fəaliy  yə
 ti  nə qar  şı mü  ba  ri  zə apa  ran ta  nın 
mış qa  dın  lar sam  mit  də bir ara  ya 
gə  lib  lər.  

Mə  la  hət xa  nım mü  ha  ri  bə  dən 
əziy  yət çə  kən döv  lə  tin qa  dın nü 
ma  yən  də  si ola  raq bu mö  tə  bər təd 
bi  rə qa  tı  la  raq mo  de  ra  tor ki  mi çı  xış 
edib,  Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  ni 
təqdimatda diq  qə  tə çat  dı  rıb. Mil  lət 
və  ki  li bil  dir  di ki, təd  bir  də xü  su  si 
bir for  ma se  çi  lib, be  lə ki, təq  di  mat
 la bə  ra  bər mo  de  ra  tor  la sualca  vab 
da ke  çi  ri  lib. Mə  la  hət xa  nı  mın söz 
lə  ri  nə gö  rə, o,  sam  mit iş  ti  rak  çı  la  rı
 na Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na qar 
şı apar  dı  ğı iş  ğal  çı si  ya  sət  dən,  bir 
mil  yon qaç  qı  nı  mı  zın acı ta  le  yin 
dən, er  mə  ni vəh  şi  lə  ri tə  rə  fin  dən 
qət  lə ye  ti  ri  lən həm  və  tən  lə  ri  miz ba 
rə  də ge  niş mə  lu  mat ve  rib. “Bü  tün 
mü  na  qi  şə zo  na  la  rın  dan olan qa 
dın  lar,  Or  ta Şərq  dən baş  la  ya  raq   
Myan  ma  ya, Bos  ni  ya  ya, Gür  cüs  ta 

na qə  dər ha  mı  sı  nın irad  la  rı bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  la  ra idi”,  de  yən 
mil  lət və  ki  li    BMT, ATƏT, NA  TO 
və di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  lar tə  rə
 fin  dən qə  bul olu  nan qət  na  mə və 
qə  rar  la  rın ic  ra olun  ma  ma  sın  dan 
na  ra  zı  lı  ğı  nı bil  di  rib. Sam  mit iş  ti 
rak  çı  sı olan dün  ya qa  dın  la  rı  nın 
irad  la  rı da məhz iki  li stan  dart  lar 
si  ya  sə  ti  nə  dir. 

Si  ya  sət  çi xa  nım vurğulayıb ki,  
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar öz ma  raq  la  rı 
na ca  vab ve  rən mə  sə  lə  lər  də həll 
me  xa  nizm  lə  ri  ni dər  hal ta  pır  lar.  La 
kin bey  nəl  xalq qa  nun  lar  da bə  ha  nə 
ki  mi gə  ti  ri  lən boş  luq  lar ara  dan qal 
dı  rıl  ma  lı  dır. Mü  na  qi  şə böl  gə  lə  ri  nin 
qa  dın  la  rı bey  nəl  xalq tri  bu  na  dan bir 
səs  lə haq  sız  lı  ğa son qo  yul  ma  sı tə  lə
 bini irəli sürüblər. Mil  lət və  ki  li də 
öz növ  bə  sin  də mü  ha  ri  bə  dən əziy 
yət çə  kən döv  lə  tin nü  ma  yən  də  si 
ola  raq Xo  ca  lı qət  liamı  na hü  qu  qi 
qiy  mə  t ve  ril  mə  si,  xal  qı  mı  za qar  şı 
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hə  ya  ta ke  çi  ri  lən hər  bi və in  sa  ni ci 
na  yət  lə  rə son qo  yul  ma  sı ça  ğı  rı  şı ilə 
çı  xış edib. Mə  la  hət xa  nım bil  di  rib  
ki, sam  mit  də et  di  yi təq  di  mat  da 
nəin  ki qa  dın  la  rın, həm də kör  pə  lə 
rin vəh  şi  lik qur  ba  nı ol  duq  la  rı  nı da 
diq  qə  tə çat  dı  rıb. Mü  ha  ri  bə acı  la  rı  nı 
ya  şa  mış qa  dın  lar ba  la  ca Zəh  ra  nın 
fa  ciəvi ölü  mü  nü ürək ağ  rı  sı ilə qar 
şı  la  yıb  lar.  “Bü  tün mü  ha  ri  bə  lə  rin 
sse  na  ri  si ey  ni  dir”,  de  yən mil  lət 
və  ki  li nə  ti  cə  nin də ey  ni ol  du  ğu  nu  
vur  ğu  la  yıb. Təəs  süf  lər ol  sun ki, iki
 li stan  dart  lar sər  gi  lə  yən bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  lar ar  tıq ri  ya  kar  lıq  la  rı  nı giz 
lət  mir  lər.

Sam  mi  tin so  nun  da sülh uğ  run  da 
vu  ru  şan qa  dın  lar bu təd  bi  rin da 
vam  lı ol  ma  sı ba  rə  də qə  rar ve  rib  lər.  
Ye  ri gəl  miş  kən qeyd edək ki, be  lə 
bir sam  mi  tin ke  çi  ril  mə  si ide  ya  sı bir 
ne  çə mü  tə  rəq  qi dü  şün  cə  li qa  dı  nın 
tə  şəb  bü  sü nə  ti  cə  sin  də ər  sə  yə gə  lib.

Bi  rin  ci sam  mit  dən az bir za  man 
keç  mə  si  nə bax  ma  ya  raq, bu ilin ap 
rel ayın  da ar  tıq  İkin  ci Bey  nəl  xalq 
Qa  dın Sam  mi  ti  nin ke  çi  ril  mə  si plan
 laş  dı  rı  lır. Ar  tıq bu top  lan  tı  da bir sı 
ra sə  nəd  lə  rin və mü  ra  ciət  lə  rin ha 
zır  lan  ma  sı nə  zər  də tu  tu  lur.

Mil  lət və  ki  li  nin fik  rin  cə, dün  ya 
qa  dın  la  rı, bey  nəl  xalq qa  dın ic  ti 

maiy  yə  ti mü  ha  ri  bə və zo  ra  kı  lıq 
coğ  ra  fi  ya  sı  nın ge  niş  lən  mə  si  nə 
“Dur!” de  mə  li  dir  lər. BMTyə üzv 
olan öl  kə  lə  rin qa  dın  la  rı bir  lə  şə  rək 
əda  lət  siz  li  yə son qo  yul  ma  sı  nı tə  ləb 
et  mə  li  dir  lər. 

Mə  la  hət İb  ra  him  qı  zı Azər  bay  ca 
nı sam  mit  də təm  sil edən ye  ga  nə si 
ya  sət  çi xa  nım ki  mi və iş  ğa  la mə  ruz 
qa  lan döv  lə  tin nü  ma  yən  də  si ola  raq 
“Qa  dın  lar mü  ha  ri  bə  lə  rin köl  gə  sin 
də”  qa  dın sam  mi  ti  nin  növ  bə  ti top
 lan  tı  la  rın  dan bi  ri  nin Azər  bay  can  da 
ke  çi  ril  mə  si  ni də is  tis  na et  mə  di.  Öl 

kə  nin Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti  nin in 
di  yə qə  dər gör  dü  yü iş  lər də məhz 
sül  hün bər  qə  rar ol  ma  sı  na xid  mət 
edib. Tə  sa  dü  fi de  yil ki, Meh  ri  ban 
xa  nım həm İSES  KO, həm də ey  ni 
za  man  da YU  NES  KOnun sülh  mə 
ram  lı sə  fi  ri se  çi  lib. Onun hə  ya  ta 
ke  çir  di  yi hu  ma  ni  tar la  yi  hə  lər dün 
ya in  san  la  rı  nı sül  hə və ba  rı  şa ça  ğı 
rır.  Azər  bay  ca  nın bey  nəl  xalq sə 
viy  yə  li təd  bir  lə  rə ev sa  hib  li  yi təc  rü
 bə  si möv  cud  dur və bu ba  xım  dan 
sam  mi  tin öl  kə  miz  də ke  çi  ril  mə  si 
müm  kün ola bi  lər.

SAMMİT

Dünya qadınları müharibələrə qarşı birləşir
Mil  lət və  ki  li Mə  la  hət İb  ra  him  qı 

zı de  kab  rın 1012də  Al  ma  ni  ya  nın 
Köln şə  hə  rin  də “Qa  dın  lar mü  ha  ri 
bə  lə  rin köl  gə  sin  də: Bos  ni  ya  dan 
Myan  ma  ya qə  dər” ad  lı Bi  rin  ci Bey
 nəl  xalq Qa  dın Sam  mi  tin  də iş  ti  rak 
edib. Mə  la  hət xa  nı  mın söz  lə  ri  nə 
gö  rə, bu   gü  nün zə  ru  rə  tin  dən do 
ğan və ol  duq  ca ak  tual olan sam  mi
 tin işi  nə bir çox öl  kə  lə  rin ta  nın  mış 
qa  dın li  der  lə  ri qa  tı  lıb  lar. Elə  cə də 
No  bel Sülh mü  ka  fa  tı laureat  lar  ı, 
Af  ri  ka  nın apar  teid re  ji  mi  nə qar  şı 
mü  ca  di  lə apa  ran Nel  son Man  de  la 
ilə çi  yinçi  yi  nə vu  ru  şan  və bu gün 
mil  li qəh  rə  man adı  nı qa  za  nan Da 
nis  sa Va  roy, Tür  ki  yə  nin ta  nın  mış 
ic  ti  maisi  ya  sı xa  di  mi Tə  vək  ku Ka 
ra  man bey  nəl  xalq təd  bir  də iş  ti  rak 
edib  lər. İş  ti  rak  çı  lar əsa  sən konf  likt 
böl  gə  lə  ri  nin təm  sil  çi  lə  ri olub  lar. 
Sül  hün əl  də edil  mə  sin  də xid  mət  lə
 ri olan, mü  ha  ri  bə  lə  rə qar  şı çı  xış 
edən, irq  çi  li  yə, ter  ro  riz  mə, im  pe 

rialist qüv  və  lə  rin da  ğı  dı  cı fəaliy  yə
 ti  nə qar  şı mü  ba  ri  zə apa  ran ta  nın 
mış qa  dın  lar sam  mit  də bir ara  ya 
gə  lib  lər.  

Mə  la  hət xa  nım mü  ha  ri  bə  dən 
əziy  yət çə  kən döv  lə  tin qa  dın nü 
ma  yən  də  si ola  raq bu mö  tə  bər təd 
bi  rə qa  tı  la  raq mo  de  ra  tor ki  mi çı  xış 
edib,  Azər  bay  can hə  qi  qət  lə  ri  ni 
təqdimatda diq  qə  tə çat  dı  rıb. Mil  lət 
və  ki  li bil  dir  di ki, təd  bir  də xü  su  si 
bir for  ma se  çi  lib, be  lə ki, təq  di  mat
 la bə  ra  bər mo  de  ra  tor  la sualca  vab 
da ke  çi  ri  lib. Mə  la  hət xa  nı  mın söz 
lə  ri  nə gö  rə, o,  sam  mit iş  ti  rak  çı  la  rı
 na Er  mə  nis  ta  nın Azər  bay  ca  na qar 
şı apar  dı  ğı iş  ğal  çı si  ya  sət  dən,  bir 
mil  yon qaç  qı  nı  mı  zın acı ta  le  yin 
dən, er  mə  ni vəh  şi  lə  ri tə  rə  fin  dən 
qət  lə ye  ti  ri  lən həm  və  tən  lə  ri  miz ba 
rə  də ge  niş mə  lu  mat ve  rib. “Bü  tün 
mü  na  qi  şə zo  na  la  rın  dan olan qa 
dın  lar,  Or  ta Şərq  dən baş  la  ya  raq   
Myan  ma  ya, Bos  ni  ya  ya, Gür  cüs  ta 

na qə  dər ha  mı  sı  nın irad  la  rı bey 
nəl  xalq təş  ki  lat  la  ra idi”,  de  yən 
mil  lət və  ki  li    BMT, ATƏT, NA  TO 
və di  gər bey  nəl  xalq qu  rum  lar tə  rə
 fin  dən qə  bul olu  nan qət  na  mə və 
qə  rar  la  rın ic  ra olun  ma  ma  sın  dan 
na  ra  zı  lı  ğı  nı bil  di  rib. Sam  mit iş  ti 
rak  çı  sı olan dün  ya qa  dın  la  rı  nın 
irad  la  rı da məhz iki  li stan  dart  lar 
si  ya  sə  ti  nə  dir. 

Si  ya  sət  çi xa  nım vurğulayıb ki,  
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar öz ma  raq  la  rı 
na ca  vab ve  rən mə  sə  lə  lər  də həll 
me  xa  nizm  lə  ri  ni dər  hal ta  pır  lar.  La 
kin bey  nəl  xalq qa  nun  lar  da bə  ha  nə 
ki  mi gə  ti  ri  lən boş  luq  lar ara  dan qal 
dı  rıl  ma  lı  dır. Mü  na  qi  şə böl  gə  lə  ri  nin 
qa  dın  la  rı bey  nəl  xalq tri  bu  na  dan bir 
səs  lə haq  sız  lı  ğa son qo  yul  ma  sı tə  lə
 bini irəli sürüblər. Mil  lət və  ki  li də 
öz növ  bə  sin  də mü  ha  ri  bə  dən əziy 
yət çə  kən döv  lə  tin nü  ma  yən  də  si 
ola  raq Xo  ca  lı qət  liamı  na hü  qu  qi 
qiy  mə  t ve  ril  mə  si,  xal  qı  mı  za qar  şı 
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Qo  naq  lar adın  dan çı  xış edən 
Bey  nəl  xalq Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Joao 
Fe  li  sio bil  dir  di ki, dün  ya  da baş ve 
rən mü  na  qi  şə  lər də in  san  la  rın, xü 
su  si  lə az  tə  mi  nat  lı tə  bə  qə  lə  rin ri  fah 
ha  lı  na çox mən  fi tə  sir edir.

Bey  nəl  xalq Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın vit  sepre  zi  den
 ti, Ümum  həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın və Ru  si  ya Müs
 tə  qil Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe 
de  ra  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Mi  xail 
Şma  kov Azər  bay  can  da ali döv  lət 
or  qan  la  rı ilə həm  kar  lar it  ti  fa  qı təş 
ki  lat  la  rı ara  sın  da möv  cud olan sə 
mə  rə  li qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tin önə  mi 
ni vur  ğu  la  ya  raq bu  nun öl  kə  də ic  ti
 maisi  ya  si sa  bit  li  yin tə  min olun 
ma  sı işi  nə bö  yük töh  fə ver  di  yi  ni 
qeyd et  di və əl  də olu  nan nailiy  yət
 lə  rin bir çox öl  kə  lə  rə nü  mu  nə ol 
du  ğu  nu bil  dir  di.

Gö  rüş  də Azər  bay  can Həm  kar 
lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın 

ya  ran  ma  sı  nın 25 il  li  yi mü  na  si  bə  ti 
i  lə döş ni  şa  nı  nın tə  sis olun  du  ğu 
bil  di  ril  di və bu qu  ru  mun İc  raiy  yə 
Ko  mi  tə  si  nin qə  ra  rı ilə həm  kar  lar 
təş  ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  nin in  ki  şa 
fı  na ver  di  yi dəs  tə  yə gö  rə ilk döş 
ni  şa  nı  Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  və 
təq  dim edil  di.

Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq 
la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın V qu  rul  ta 
yın  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı  na təb  rik mək
 tu  bu gön  dər  mə  si bö  yük ruh yük 
sək  li  yi ilə qar  şı  lan  dı. Təb  ri  ki Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
ic  ti  maisi  ya  si mə  sə  lə  lər üz  rə kö 
mək  çi  si Əli Hə  sə  nov oxu  du. Təb 
rik  mək  tu  bun  da de  yi  lir  di: “Bö  yük 
ta  ri  xi in  ki  şaf yo  lu keç  miş Azər  bay
 can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı müs  tə  qil 
lik il  lə  rin  də ge  niş  miq  yas  lı fəaliy  yə
 ti sa  yə  sin  də cə  miy  yə  tin apa  rı  cı tə 
si  sat  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril  miş  dir. 
Bu gün res  pub  li  ka  mız  da ən küt  lə 
vi ic  ti  mai təş  ki  lat olan Azər  bay  can 

Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si 
ya  sı və  tən  daş  la  rın so  sial hü  quq  la 
rı  nın tə  min olun  ma  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  yır.

...Ha  zır  da öl  kə  miz  də so  sial tə 
rəf  daş  lıq sis  te  mi  nin va  cib sub  yekt 
lə  rin  dən bi  ri ki  mi çı  xış edən həm 
kar  lar təş  ki  lat  la  rı  na öz iş  lə  ri  ni za 
ma  nın tə  ləb  lə  ri sə  viy  yə  sin  də qur 
ma  sı və funk  sional im  kan  la  rı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si üçün hər  tə  rəf  li 
şə  rait ya  ra  dıl  mış  dır”.

*  *  *
Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq  la 

rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın əs  rin dörd  də 
bi  ri  nə bə  ra  bər olan za  man kə  si  yin 
də keç  di  yi yo  la nə  zər sa  lan  da ilk 
növ  bə  də ayaq  da qal  ma  ğı  mız  da yar
 dım  çı olan  la  ra min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı 
bil  di  rir, dun  ya  sı  nı də  yi  şən  lə  rə Al 
lah  dan rəh  mət  lər di  lə  yi  rik. Söz  süz 
ki, be  lə in  san  lar sı  ra  sın  da ilk yer  də 
Ulu ön  də  ri  miz, Azər  bay  can xal  qı 
nın  Ümum  mil  li li  de  ri Hey  dər Əli 

AhİK-25

müasir şəraitdə Azərbaycan həmkarlar  
ittifaqları  qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə  

yetirmək üçün əzmlə çalışacaqlar

Bu gün  lər  də Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon 
fe  de  ra  si  ya  sı  nın ya  ran  ma  sı  nın 25 il  li  yi tən  tə  nə  li şə  kil  də 
qeyd edil  di və hə  min vaxt  da ke  çi  ri  lən AHİKin V qu  rul
 ta  yın  da ötən 5 il  də gö  rü  lən iş  lə  rə ye  kun vu  rul  du. Qu 
rul  tay ərə  fə  si yad  daqa  lan mü  hüm mə  qam  lar  dan bi  ri 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın V 
qu  rul  ta  yın  da iş  ti  rak edən bey  nəl  xalq və xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin bir qru 
pu  nu qə  bul et  mə  si ol  du.

Döv  lət baş  çı  sı gö  rüş  də vur  ğu  la  dı ki, bu, bey  nəl  xalq 
və xa  ri  ci öl  kə  lə  rin həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı ilə Azər  bay  can 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı ara  sın  da sıx qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  ti, 
həm  rəy  li  yi gös  tə  rir. Qu  rul  tay hə  mi  şə müəy  yən işin nə 
ti  cə  si  dir, gö  rü  lən və gö  rü  lə  cək iş  lər  lə bağ  lı fi  kir mü  ba 
di  lə  si apar  maq im  ka  nı  dır. Pre  zi  dent bu sa  hə  də qar  şı  da 
du  ran mə  sə  lə  lə  rin ha  mı üçün ey  ni ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək 
əmin  li  yi  ni ifa  də et  di ki, qu  rul  tay  da mü  za  ki  rə olu  na  caq 
mə  sə  lə  lər və qə  bul edi  lə  cək qə  rar  lar öl  kə  mi  zin uğur  lu 
in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si  ni ve  rə  cək.

İl  ham Əli  yev de  di: “Hər bir cə  miy  yət  də, əl  bət  tə, o 
cüm  lə  dən Azər  bay  can  da da həm  kar  lar it  ti  fa  qı  nın ro  lu 
ar  tır. Biz və  tən  daş  lar üçün so  sial cə  hət  dən mü  da  fiə 
edil  miş əmək şə  raiti ya  rat  ma  ğa ça  lı  şı  rıq. Bu, son 15 il  də 
5 də  fə  dən çox ar  tı  rı  lan əmək haq  qın  da və əmək şə  raitin
 də də özü  nü gös  tə  rir. Əl  bət  tə ki, daimi nə  za  rət və həl  li
 ni tə  ləb edən mə  sə  lə  lər də diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Bu, ilk 
növ  bə  də məş  ğul  luq  la əla  qə  dar  dır”.

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Həmkarlar  

İttifaqları Konfederasiyasının sədri 

“Hər bir cəmiyyətdə, əlbəttə, o cümlədən Azərbaycanda da  
həmkarlar ittifaqının rolu artır. Biz vətəndaşlar üçün sosial  
cəhətdən müdafiə edilmiş əmək şəraiti yaratmağa çalışırıq”

                                                                                                 İlham Əliyev
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Qo  naq  lar adın  dan çı  xış edən 
Bey  nəl  xalq Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Joao 
Fe  li  sio bil  dir  di ki, dün  ya  da baş ve 
rən mü  na  qi  şə  lər də in  san  la  rın, xü 
su  si  lə az  tə  mi  nat  lı tə  bə  qə  lə  rin ri  fah 
ha  lı  na çox mən  fi tə  sir edir.

Bey  nəl  xalq Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın vit  sepre  zi  den
 ti, Ümum  həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın və Ru  si  ya Müs
 tə  qil Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe 
de  ra  si  ya  sı  nın pre  zi  den  ti Mi  xail 
Şma  kov Azər  bay  can  da ali döv  lət 
or  qan  la  rı ilə həm  kar  lar it  ti  fa  qı təş 
ki  lat  la  rı ara  sın  da möv  cud olan sə 
mə  rə  li qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  tin önə  mi 
ni vur  ğu  la  ya  raq bu  nun öl  kə  də ic  ti
 maisi  ya  si sa  bit  li  yin tə  min olun 
ma  sı işi  nə bö  yük töh  fə ver  di  yi  ni 
qeyd et  di və əl  də olu  nan nailiy  yət
 lə  rin bir çox öl  kə  lə  rə nü  mu  nə ol 
du  ğu  nu bil  dir  di.

Gö  rüş  də Azər  bay  can Həm  kar 
lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın 

ya  ran  ma  sı  nın 25 il  li  yi mü  na  si  bə  ti 
i  lə döş ni  şa  nı  nın tə  sis olun  du  ğu 
bil  di  ril  di və bu qu  ru  mun İc  raiy  yə 
Ko  mi  tə  si  nin qə  ra  rı ilə həm  kar  lar 
təş  ki  lat  la  rı  nın fəaliy  yə  ti  nin in  ki  şa 
fı  na ver  di  yi dəs  tə  yə gö  rə ilk döş 
ni  şa  nı  Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  və 
təq  dim edil  di.

Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq 
la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın V qu  rul  ta 
yın  da Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin 
qu  rul  tay iş  ti  rak  çı  la  rı  na təb  rik mək
 tu  bu gön  dər  mə  si bö  yük ruh yük 
sək  li  yi ilə qar  şı  lan  dı. Təb  ri  ki Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 
ic  ti  maisi  ya  si mə  sə  lə  lər üz  rə kö 
mək  çi  si Əli Hə  sə  nov oxu  du. Təb 
rik  mək  tu  bun  da de  yi  lir  di: “Bö  yük 
ta  ri  xi in  ki  şaf yo  lu keç  miş Azər  bay
 can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı müs  tə  qil 
lik il  lə  rin  də ge  niş  miq  yas  lı fəaliy  yə
 ti sa  yə  sin  də cə  miy  yə  tin apa  rı  cı tə 
si  sat  la  rın  dan bi  ri  nə çev  ril  miş  dir. 
Bu gün res  pub  li  ka  mız  da ən küt  lə 
vi ic  ti  mai təş  ki  lat olan Azər  bay  can 

Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si 
ya  sı və  tən  daş  la  rın so  sial hü  quq  la 
rı  nın tə  min olun  ma  sın  da mü  hüm 
rol oy  na  yır.

...Ha  zır  da öl  kə  miz  də so  sial tə 
rəf  daş  lıq sis  te  mi  nin va  cib sub  yekt 
lə  rin  dən bi  ri ki  mi çı  xış edən həm 
kar  lar təş  ki  lat  la  rı  na öz iş  lə  ri  ni za 
ma  nın tə  ləb  lə  ri sə  viy  yə  sin  də qur 
ma  sı və funk  sional im  kan  la  rı  nın 
ge  niş  lən  di  ril  mə  si üçün hər  tə  rəf  li 
şə  rait ya  ra  dıl  mış  dır”.

*  *  *
Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq  la 

rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın əs  rin dörd  də 
bi  ri  nə bə  ra  bər olan za  man kə  si  yin 
də keç  di  yi yo  la nə  zər sa  lan  da ilk 
növ  bə  də ayaq  da qal  ma  ğı  mız  da yar
 dım  çı olan  la  ra min  nət  dar  lı  ğı  mı  zı 
bil  di  rir, dun  ya  sı  nı də  yi  şən  lə  rə Al 
lah  dan rəh  mət  lər di  lə  yi  rik. Söz  süz 
ki, be  lə in  san  lar sı  ra  sın  da ilk yer  də 
Ulu ön  də  ri  miz, Azər  bay  can xal  qı 
nın  Ümum  mil  li li  de  ri Hey  dər Əli 

AhİK-25

müasir şəraitdə Azərbaycan həmkarlar  
ittifaqları  qarşıya qoyulmuş vəzifələri yerinə  

yetirmək üçün əzmlə çalışacaqlar

Bu gün  lər  də Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon 
fe  de  ra  si  ya  sı  nın ya  ran  ma  sı  nın 25 il  li  yi tən  tə  nə  li şə  kil  də 
qeyd edil  di və hə  min vaxt  da ke  çi  ri  lən AHİKin V qu  rul
 ta  yın  da ötən 5 il  də gö  rü  lən iş  lə  rə ye  kun vu  rul  du. Qu 
rul  tay ərə  fə  si yad  daqa  lan mü  hüm mə  qam  lar  dan bi  ri 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl  ham Əli  ye  vin 
Azər  bay  can Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın V 
qu  rul  ta  yın  da iş  ti  rak edən bey  nəl  xalq və xa  ri  ci öl  kə  lə  rin 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin bir qru 
pu  nu qə  bul et  mə  si ol  du.

Döv  lət baş  çı  sı gö  rüş  də vur  ğu  la  dı ki, bu, bey  nəl  xalq 
və xa  ri  ci öl  kə  lə  rin həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı ilə Azər  bay  can 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı ara  sın  da sıx qar  şı  lıq  lı fəaliy  yə  ti, 
həm  rəy  li  yi gös  tə  rir. Qu  rul  tay hə  mi  şə müəy  yən işin nə 
ti  cə  si  dir, gö  rü  lən və gö  rü  lə  cək iş  lər  lə bağ  lı fi  kir mü  ba 
di  lə  si apar  maq im  ka  nı  dır. Pre  zi  dent bu sa  hə  də qar  şı  da 
du  ran mə  sə  lə  lə  rin ha  mı üçün ey  ni ol  du  ğu  nu bil  di  rə  rək 
əmin  li  yi  ni ifa  də et  di ki, qu  rul  tay  da mü  za  ki  rə olu  na  caq 
mə  sə  lə  lər və qə  bul edi  lə  cək qə  rar  lar öl  kə  mi  zin uğur  lu 
in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si  ni ve  rə  cək.

İl  ham Əli  yev de  di: “Hər bir cə  miy  yət  də, əl  bət  tə, o 
cüm  lə  dən Azər  bay  can  da da həm  kar  lar it  ti  fa  qı  nın ro  lu 
ar  tır. Biz və  tən  daş  lar üçün so  sial cə  hət  dən mü  da  fiə 
edil  miş əmək şə  raiti ya  rat  ma  ğa ça  lı  şı  rıq. Bu, son 15 il  də 
5 də  fə  dən çox ar  tı  rı  lan əmək haq  qın  da və əmək şə  raitin
 də də özü  nü gös  tə  rir. Əl  bət  tə ki, daimi nə  za  rət və həl  li
 ni tə  ləb edən mə  sə  lə  lər də diq  qət mər  kə  zin  də  dir. Bu, ilk 
növ  bə  də məş  ğul  luq  la əla  qə  dar  dır”.

Səttar Möhbalıyev
Milli Məclisin deputatı, Azərbaycan Həmkarlar  

İttifaqları Konfederasiyasının sədri 

“Hər bir cəmiyyətdə, əlbəttə, o cümlədən Azərbaycanda da  
həmkarlar ittifaqının rolu artır. Biz vətəndaşlar üçün sosial  
cəhətdən müdafiə edilmiş əmək şəraiti yaratmağa çalışırıq”

                                                                                                 İlham Əliyev
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yev da  ya  nır. Ulu ön  dər əmək adam
 la  rı  nın müs  tə  qil təş  ki  la  tı olan  həm
 kar  lar it  ti  faq  la  rı  na hə  mi  şə bö  yük 
diq  qət və qay  ğı gös  tə  rir  di.

25 il  lik fəaliy  yə  ti  mi  zi dün  ya 
həm  kar  lar it  ti  fa  qı hə  rə  ka  tın  dan 
ayır  maq müm  kün de  yil. AHİK 
dün  ya  nın ək  sər mü  tə  rəq  qi həm 
kar  lar it  ti  fa  qı mər  kəz  lə  ri ilə əmək 
daş  lıq edir. Biz özün  də dün  ya  nın 
de  mok  ra  tik  həm  kar  lar it  ti  fa  qı 
mər  kəz  lə  ri  ni bir  ləş  di  rən Bey  nəl 
xalq Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe 
de  ra  si  ya  sı  nın (BHİK), MDB öl  kə  lə
 ri həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın da  xil ol 
du  ğu Ümumhəm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı 
Kon  fe  de  ra  si  ya  sı  nın (ÜHİK) üz  vü 
yük. AHİKin səd  ri isə  Bey  nəl  xalq  
Həm  kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si 
ya  sı  nın, Pan Av  ro  pa Re  gional Şu 
ra  sı  nın  vit  sepre  zi  den  ti  dir. 

Ha  zır  da Kon  fe  de  ra  si  ya  mı  zın ət 
ra  fın  da 1 mil  yon 500 mi  nə ya  xın 
üz  vü bir  ləş  di  rən 16901 həm  kar  lar 
it  ti  fa  qı  təş  ki  lat  la  rı fəaliy  yət gös  tə 

rir. Son 5 il  də 507 ye  ni ilk həm  kar 
lar it  ti  fa  qı təş  ki  la  tı ya  ra  dıl  mış, 
həm  kar  lar it  ti  fa  qı üzv  lə  ri  nin sı  ra  sı
 na 56497 nə  fər cəlb edil  miş  dir. 

AHİK uzun müd  dət idi ki, So 
sial və İq  ti  sa  di Mə  sə  lə  lər üz  rə Üç 
tə  rəf  li Ko  mis  si  ya ya  ra  dıl  ma  sı üçün 
tək  lif  lər irə  li sü  rür  dü. Nə  ha  yət, 
2016cı il sent  yab  rın 30da Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı Na  zir  lər Ka 
bi  ne  ti, AHİK və Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı Sa  hib  kar  lar (İşə  gö  tü  rən 
lər) Təş  ki  lat  la  rı Mil  li Kon  fe  de  ra  si 
ya  sı ara  sın  da Azər  bay  can Res  pub 
li  ka  sın  da So  sial və İq  ti  sa  di Mə  sə  lə
 lər üz  rə Üç  tə  rəf  li Ko  mis  si  ya  nın tə 
sis edil  mə  si haq  qın  da bir  gə qə  rar 
im  za  lan  dı. Bu sı  ra  da Azər  bay  can 
Res  pub  li  ka  sı Pre  zi  den  ti  nin 17 mart 
2017ci il ta  rix  li “Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sın  da əmək mü  na  si  bət  lə  ri 
nin tən  zim  lən  mə  si  nin tək  mil  ləş  di 
ril  mə  si ilə bağ  lı əla  və təd  bir  lər 
haq  qın  da” Sə  rən  ca  mı ilə Əmək 
Mü  na  si  bət  lə  ri  nin Tən  zim  lən  mə  si 

və Koor  di  na  si  ya Ko  mis  si  ya  sı ya  ra 
dıl  ma  sı  nın xü  su  si önə  mi ol  ma  sı  nı 
vur  ğu  la  maq is  tə  yi  rəm. 

Əmək mü  na  si  bət  lə  ri  nin tən  zim 
lən  mə  si  nin tək  mil  ləş  di  ril  mə  si ilə 
bağ  lı təd  bir  lər pla  nı təs  diq edi  lib, 
iş  çi qru  pu, ko  mis  si  ya ya  nın  da Qey
 riRəs  mi Məş  ğul  luq  la Mü  ba  ri  zə 
Mər  kə  zi qu  ru  lub. Təd  bir  lər pla  nı 
nın ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də mər  hə  lə  li şə 
kil  də qey  rirəs  mi fəaliy  yət  lə məş 
ğul olan  la  rın  1 mil  yon nə  fə  ri  nin 
real iş sek  to  ru  na cəlb edil  mə  si göz
 lə  ni  lir. 

Ye  ri gəl  miş  kən qeyd edim ki, 
son 5 il  də 3 baş kol  lek  tiv sa  ziş, hər 
il or  ta he  sab  la 110 sa  hə (ta  rif) sa  zi 
şi, 12 min kol  lek  tiv mü  qa  vi  lə bağ 
lan  mış  dır. Hə  min sə  nəd  lər  də  həm
 kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın tə  ləb  lə  ri öz ək 
si  ni tap  mış  dır. Bu sa  hə  də gö  rü  lə 
cək iş  lə  rə Azər  bay  can Res  pub  li  ka 
sı  nın “20162020ci il  lər üçün La 
yiq  li Əmək üz  rə Öl  kə Proq  ra  mı” 
tə  mi  nat ya  ra  dır. Bu proq  ra  mın ha 
zır  lan  ma  sın  da AHİK fəal iş  ti  rak 
et  miş  dir. İlk növ  bə  də proq  ra  mı  n 
ye  ri  nə ye  ti  ril  mə  sin  də həm  kar  lar it 
ti  faq  la  rı  nın öh  də  lik  lə  ri müəy  yən 
ləş  di  ri  lib, on  la  rın  möv  qe  yi  ni əks 
et  di  rən töv  si  yə  lər qə  bul edil  miş 
dir. Həm  kar  lar it  ti  fa  qı təş  ki  lat  la  rı 
na əmə  yin ödə  nil  mə  si sa  hə  sin  də 
öz səy  lə  ri  ni ilk növ  bə  də əmək haq
 qı si  ya  sə  ti  nin, əmə  yin ödə  nil  mə  si 
üz  rə qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tək  mil  ləş  di 
ril  mə  si  nə, or  ta ay  lıq əmək haq  la  rı 
nın ar  tı  rıl  ma  sı  na yö  nəlt  mə  lə  ri töv 
si  yə edil  miş  dir. 

“La  yiq  li əmək üz  rə öl  kə proq  ra 
mı” ha  zır  la  nar  kən ora  da priori  tet 
lə  ri  mi  zin əks olun  ma  sı  na ça  lış  mı 
şıq. Bun  lar əsa  sən qey  rifor  mal iq 
ti  sa  diy  ya  tın le  qal  laş  dı  rıl  ma  sı, gen 
der bə  ra  bər  li  yi  nin tə  min olun  ma  sı, 
disk  ri  mi  na  si  ya hal  la  rı  nın qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı prob  lem  lə  ri  dir. Di  gər 
tə  rəf  dən, iş  siz  li  yin ara  dan qal  dı  rıl 
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ma  sı, gənc  lə  rin məş  ğul  lu  ğu  nun tə 
min edil  mə  si, la  yiq  li iş yer  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı da önəm  li mə  sə  lə  lər 
dən  dir. So  sial dialo  qun in  ki  şaf et 
di  ril  mə  si, kol  lek  tiv sa  ziş və mü  qa 
vi  lə  lə  rin sa  yı  nın ar  tı  rıl  ma  sı, tə  li 
mat  lan  dır  ma və maarif  lən  dir  mə 
iş  lə  ri  nin güc  lən  di  ril  mə  si ki  mi mə 
sə  lə  lə  rin həl  li bir  gə fəaliy  yə  tin nə 
ti  cə  si ol  ma  lı  dır. Məhz bu prob  lem
 lər 20162020ci il  lər üçün öl  kə 
proq  ra  mı  nın qə  bul edil  mə  si  ni zə 
ru  rə  tə çe  vir  miş  dir. 

AHİK mü  va  fiq döv  lət or  qan  la  rı 
tə  rə  fin  dən gön  də  ril  miş nor  ma  tiv
hü  qu  qi akt  la  rın la  yi  hə  lə  ri  nin eks 
per  ti  za  sın  da iş  ti  rak et  mək  lə bə  ra  bər, 
Də  yiş  di  ril  miş Av  ro  pa So  sial Xar  ti  ya
 sı  nın və Bey  nəl  xalq Əmək Təş  ki  la  tı 
nın (BƏT) kon  ven  si  ya  la  rı  nın tə  ləb  lə
 ri  nə ca  vab ver  mə  si ba  xı  mın  dan 
möv  cud qa  nun  la  ra də  yi  şik  lik olun 
ma  sı tək  li  fi ilə də çı  xış et  miş  dir. 

BƏTin Mil  li Məc  lis  də ra  ti  fi  ka  si
 ya edil  miş kon  ven  si  ya  la  rın  da ək  si 
ni tap  mış əsas prin  sip və hü  quq  la 
ra əməl olun  ma  sı AHIKin daim 
diq  qət mər  kə  zin  də sax  la  dı  ğı mə  sə

 lə  lər  dən  dir. Həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı 
iş  çi  lə  rin so  sial prob  lem  lə  ri  nin həl 
li  nə xid  mət gös  tə  rə bi  lə  cək di  gər 
kon  ven  si  ya  la  rın da ra  ti  fi  ka  si  ya  sın 
da ma  raq  lı  dır. 

Ümu  mi  lik  də son il  lər BƏTin 
əsas ça  ğı  rış  la  rı la  yiq  li iş yer  lə  ri  nin 
ya  ra  dıl  ma  sı, in  san  la  rın əmək 
fəaliy  yə  ti  nin təh  lü  kə  siz  li  yi is  ti  qa 
mə  tin  də  dir. Apa  rı  lan araş  dır  ma  lar 
gös  tə  rir ki, is  teh  sa  lat  da bəd  bəxt 
ha  di  sə  lə  rin sa  yı  nın aşa  ğı düş  mə  si 
hal  la  rı mü  şa  hi  də edil  mək  də  dir: 
Azər  bay  can  da 2013cü il  də 191, 
2017ci il  də isə 182 nə  fə  rin zə  rər 
çək  di  yi qey  də alı  nıb. AHİKin tə 
şəb  bü  sü və fəal iş  ti  ra  kı ilə Əmək 
və Əha  li  nin So  sial Mü  da  fiəsi Na 
zir  li  yi tə  rə  fin  dən “Əmə  yin və sağ 
lam  lı  ğın mü  da  fiəsi  nin mil  li st  ra  te 
gi  ya  sı” la  yi  hə  si ha  zır  la  nıb və ha 
zır  da mü  va  fiq ic  ra ha  ki  miy  yə  ti or 
qan  la  rı ilə ra  zı  laş  dı  rı  lır. 

Res  pub  li  ka  mız  da əmə  yin mü 
ha  fi  zə  si ilə bağ  lı qa  nun  la  rın, di  gər 
nor  ma  tiv sə  nəd  lə  rin bey  nəl  xalq 
stan  dart  la  ra uy  ğun  laş  dı  rıl  ma  sı sa 
hə  sin  də bö  yük iş  lər gö  rül  müş  dür. 

AHİK üzv təş  ki  lat  la  rın tex  ni  ki 
əmək mü  fət  tiş  li  yi  nin, həm  kar  lar it 
ti  fa  qı əmə  yin mü  ha  fi  zə  si üz  rə ko 
mis  si  ya  la  rı  nın və ic  ti  mai mü  vək 
kil  lə  ri  nin nə  za  rət funk  si  ya  la  rı  nın 
güc  lən  di  ril  mə  si is  ti  qa  mə  tin  də təd 
bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. 

AHİK əmə  yin mü  ha  fi  zə  si mə  sə 
lə  lə  ri  nin da  ha ge  niş miq  yas  da həll 
edil  mə  si məq  sə  di  lə bu işə  tək  cə 
həm  kar  lar it  ti  fa  qı fəal  la  rı  nı, mü  tə 
xəs  sis  lə  ri və ic  ti  maiy  yə  ti cəlb et 
mək  lə ki  fa  yət  lən  mir, işə  gö  tü  rən  lə 
ri la  yiq  li, sağ  lam və təh  lü  kə  siz iş 
şə  raiti ya  rat  ma  ğa sövq edir. Bu 
mü  na  si  bət  lə 10 ilə ya  xın  dır ki, 
AHİK hər il “Sağ  lam və təh  lü  kə  siz 
əmək şə  raiti ya  ra  dıl  ma  sı üz  rə ilin 
ən yax  şı müəs  si  sə  si (təş  ki  la  tı)” adı 
uğ  run  da mü  sa  bi  qə  lər ke  çi  rir.

Diq  qə  ti  ni  zi Azər  bay  can həm 
kar  lar it  ti  faq  la  rı üçün va  cib olan 
üç sa  hə  yə  qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy 
ya  tın le  qal  laş  dı  rıl  ma  sı  na, gen  der 
bə  ra  bər  li  yi  nə və gənc  lə  rin məş  ğul
 lu  ğu  nun tə  min edil  mə  si  nə yö  nəlt 
mək is  tə  yi  rəm.  Azər  bay  can Həm 
kar  lar İt  ti  faq  la  rı Kon  fe  de  ra  si  ya  sı 
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“Qa  ran  quş”, “Gü  nəş  li”, “Şıx” sa  na
 to  ri  ya  la  rı tam müasir tə  ləb  lə  rə ca 
vab ve  rən is  ti  ra  hət və müali  cə 
müəs  si  sə  lə  ri  nə çev  ril  miş  dir. Bu iş 
lə  rə və tu  rizm ob  yekt  lə  ri  nin ye  ni 
dən qu  rul  ma  sı  na  23480 min ma  nat 
və  sait xərc  lən  miş  dir.

Son  da iki önəm  li ha  di  sə  ni xa  tır 
lat  maq is  tə  yi  rəm. Bi  rin  ci  si, Azər 
bay  can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın ya 
ran  ma  sı  nın 110 il  li  yi  ni tən  tə  nə  li 
şə  kil  də qeyd et  mə  yi  miz  dir. Yu  bi 
ley ərə  fə  sin  də Azər  bay  can Res  pub
 li  ka  sı  Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay  can  da  
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rın  da  kı xid  mət 
lə  rə, res  pub  li  ka  nın so  sialic  ti  mai 
və mə  də  ni hə  ya  tın  da gös  tər  dik  lə  ri 
xid  mət  lə  rə gö  rə 109 nə  fər həm  kar 
lar it  ti  fa  qı fəalı or  den, me  dal və 
fəx  ri ad  lar  la təl  tif olun  muş  dur. 
Ümu  mi  lik  də öl  kə Pre  zi  den  ti tə  rə 
fin  dən 344  həm  kar  lar it  ti  fa  qı fəalı 
döv  lət təl  ti  fi  nə la  yiq gö  rül  müş  dür. 
On  lar  dan 213ü ötən he  sa  bat döv 
rü  nə aid ol  muş  dur. 

Ye  ri gəl  miş  kən, mü  hüm bir mə 
qa  ma to  xun  maq is  tər  dim. Yüz min 
lər  lə  həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı üzv  lə  ri 
qu  rul  tay  qa  ba  ğı top  lan  tı  la  rın  da buil

 ki pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də möh  tə  rəm 
Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Hey  dər oğ  lu 
Əli  ye  vin na  mi  zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  yə 
cək  lə  ri ba  rə  də qə  rar qə  bul et  miş  lər. 
Qu  rul  ta  yı  mı  za da on  la  rın bu is  tək 
lə  ri  nin rəs  mi sə  nəd  lər  də öz ək  si  ni 
tap  ma  sı üçün man  dat ver  miş  lər. Biz 
2008 və 2013cü il pre  zi  dent seç  ki  lə 
rin  də ol  du  ğu ki  mi, bu də  fə də ənə 
nə  mi  zə sa  diq qa  la  raq cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin na  mi  zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  yə 
cək, xalq ara  sın  da onun kö  nül  lü və 
kil  lə  ri ola  ca  ğıq.  Qu  rul  tay nü  ma 
yən  də  lə  ri qar  şı  da  kı seç  ki  lər  də na 
mi  zəd  li  yi  nin irə  li sü  rül  mə  si  nə ra  zı 
lıq ver  mə  si  ba  rə  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  və mü  ra  ciət et  di  lər.

Da  ha son  ra AHİKin V qu  rul  ta 
yı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin Er  mə  nis 
tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si ilə əla  qə  dar bü  tün 
dün  ya həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  na mü 
ra  ciəti səs  lən  di  ril  di.

Yu  xa  rı  da  kı fik  ri  mə qa  yı  da  raq 
ikin  ci mü  hüm ha  di  sə ba  rə  də mə  lu 
mat ver  mək is  tə  yi  rəm. BƏTin 106
cı ses  si  ya  sın  da Azər  bay  can Res  pub
 li  ka  sı ilk də  fə BƏTin rəh  bər or  qa  nı
 na üzv se  çil  miş  dir. Bu, fəaliy  yə  ti  mi
 zə ve  ri  lən yük  sək qiy  mət  dir, əda  lət

 li ya  naş  ma  nın ifa  də  si  dir. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
si  ya  si ira  də  si, yük  sək qə  tiy  yə  ti sa 
yə  sin  də öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən ge  niş  miq  yas  lı, da  vam  lı is  la  hat 
lar  da da  ha fəal iş  ti  rak edə  cə  yi  mi  zə 
ina  nı  ram. Öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın rə 
qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı, id 
xal  dan ası  lı  lı  ğın azal  dıl  ma  sı, ix  rac 
yö  nüm  lü qey  rineft iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın əsas  lı in  ki  şa  fı  nın tə  min olun 
ma  sı, in  san ka  pi  ta  lı  nın for  ma  laş  dı
 rıl  ma  sı be  lə bir həl  le  di  ci mə  qam  da 
Azər  bay  ca  nı ne  qa  tiv tə  sir  lər  dən 
qo  ru  yar, üs  tə  lik döv  rün ak  tual ça 
ğı  rış  la  rı  na çe  vik reak  si  ya  lar öl  kə 
mi  zi qlo  bal in  ki  şaf pro  ses  lə  ri  nin 
önü  nə çı  xa  ra bi  lər.

Be  lə bir mər  hə  lə  də AHİK və üzv 
təş  ki  lat  la  rı  nın ən bö  yük və  zi  fə  si 
bü  tün qüv  və  lə  ri sə  fər  bər edə  rək 
qlo  bal ma  liy  yəiq  ti  sa  di böh  ra  nın 
iş  çi  lər üçün mən  fi tə  sir  lə  ri  nin ara 
dan qal  dı  rıl  ma  sı  na nail ol  maq  dır. 
Bu  nu ba  car  saq, həm res  pub  li  ka  mı
 zın in  ki  şa  fı  na xid  mət et  miş ola  rıq, 
həm də üzv  lə  ri  mi  zin da  ha çox eti 
ma  dı  nı qa  za  na  rıq.

AhİK-25

qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  ya  tın və 
onun iş  çi  lə  rə tə  si  ri  nin sə  viy  yə  si  ni 
aşa  ğı sal  maq üçün məq  səd  yön  lü 
və tə  sir  li təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. 
Biz bü  tün müm  kün va  si  tə və üsul
 lar  dan is  ti  fa  də edə  rək prob  le  min 
kö  kü  nü, mey  da  na çıx  ma for  ma  la 
rı  nı və bu cür fəaliy  yət nö  vü  nün 
nə  ti  cə  lə  ri  ni BƏT ilə bir  gə ke  çir  di 
yi  miz təd  bir  lər  də, çap et  dir  di  yi 
miz ki  tab  ça  lar  da iş  çi  lə  rə izah et 
mə  yə ça  lı  şı  rıq. Be  lə ki, Bey  nəl  xalq 
Əmək Təş  ki  la  tı  nın və AHİKin bir
 gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə tək  cə 20152016
cı il  lər ər  zin  də Ba  kı  da və re  gion 
lar  da “So  sial partn  yor  luq me  xa 
niz  min  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et 
mək  lə qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  ya  tın 
pa  yı  nın azal  dıl  ma  sı”, “İq  ti  sa  di 
böh  ra  nın də  rin  ləş  mə  si şə  raitin  də 
həm  kar  lar it  ti  fa  qı  nın fəaliy  yə  ti və 
pers  pek  tiv  lə  ri”, “BƏTin 204 say  lı 
Töv  si  yə  si  nin iza  hı və tət  biq olun
 ma  sı, qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  yat 
sa  hə  sin  də həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı 
nın si  ya  sə  ti” möv  zu  la  rın  da müx 
tə  lif təd  bir  lər ke  çi  ril  miş  dir. Həm 
kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın li  der və fəal  la  rı 
üçün “Qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  yat” 
ad  lı ki  tab  ça və ke  çi  ri  lən se  mi  nar  la
 rın ma  te  rial  la  rın  dan iba  rət müx  tə 
lif top  lu  lar çap olun  muş və yer  lə  rə 
gön  də  ril  miş  dir. 

Öl  kə  miz  də apa  rı  lan döv  lət gənc
 lər si  ya  sə  ti ba  rə  də fi  kir  lə  ri  mi si  zin
 lə bö  lüş  mək is  tər  dim. Bu si  ya  sət  
gənc  lə  rin öz bi  lik və ba  ca  rıq  la  rı  nı, 
tə  bii po  ten  sialı  nı ef  fekt  li real  laş  dır
 ma  sı  nı, cə  miy  yət  də la  yiq  li yer tut 
ma  sı  nı tə  min edən şə  raitin ya  ra  dıl
 ma  sı məq  sə  di  lə döv  lət tə  rə  fin  dən 
müəy  yən edil  miş priori  tet  lər və 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər sis  te  mi 
dir. Mü  va  fiq hü  qu  qi sə  nəd  lər  də öz 
ək  si  ni  ta  pan döv  lət gənc  lər si  ya  sə
 ti hö  ku  mət qu  rum  la  rı, elə  cə də 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

AHİKin İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin 
“Gənc həm  kar  lar it  ti  fa  qı li  de  ri 
mək  tə  bi  gənc iş  çi  lər üçün komp 
leks proq  ram haq  qın  da” qə  ra  rı bu 
na ba  riz nü  mu  nə  dir. Kon  fe  de  ra  si 
ya  mız gənc  lə  rin ix  ti  sas  lı kadr ki  mi 
ha  zır  lı  ğı işi  nə yar  dım  çı ol  maq üçün 
“İlin pe  şə  kar gən  ci” fəx  ri adı  nı tə 
sis et  miş  dir.

Azər  bay  can  da bər  qə  rar olan de 
mok  ra  tik mü  hit qa  dın  la  rın zən  gin 
po  ten  sialı  nın ger  çək  ləş  di  ril  mə  si 
üçün əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  dır. Məhz 
be  lə bir zə  min əsa  sın  da AHİK qa 
dın  la  rın öl  kə  nin so  sialiq  ti  sa  di hə 

ya  tın  da fəal iş  ti  ra  kıına, həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı  nın st  ruk  tur  la  rın  da da  ha 
çox təm  sil olun  ma  la  rı  na, on  la  rın 
ro  lu  nun güc  lən  di  ril  mə  si  nə xü  su  si 
diq  qət ye  ti  rib. Ötən 5 il ər  zin  də 
gen  der mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  li üz  rə 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la, döv  lət qu 
rum  la  rı  və qey  rihö  ku  mət təş  ki  lat
 la  rı ilə bir  lik  də 11027 konf  rans, se 
mi  nar, də  yir  mi ma  sa və di  gər təd 
bir  lər ke  çi  ri  lib. 

Ye  ri gəl  miş  kən, həm  kar  lar it  ti  fa
 qı üzv  lə  ri  nin 52,3%i, AHİK apa  ra
 tın  da iş  lə  yən  lə  rin 48%i qa  dın  lar 
dır. Üzv təş  ki  lat  la  rı  nın sədr və 
müavin  lə  ri ara  sın  da is  çi qa  dın  lar 
19% təş  kil edir.  Həm  kar  lar it  ti  fa  qı

 nın seç  ki  li or  qan  la  rın  da ça  lı  şan  la 
rın 34%i qa  dın  lar  dan iba  rət  dir. 
On  lar  dan 24%i sədr və  zi  fə  sin  də 
ça  lı  şır.

Son 5 il ər  zin  də həm  kar  lar it  ti  fa
 qı üzv  lə  rin  dən AHİKə və üzv təş 
ki  lat  la  ra 786484 əri  zə və şi  ka  yət 
da  xil ol  muş  dur. Bu mü  ra  ciət  lə  rin 
6,4%i iş  çi  lə  rin əmək hü  quq  la  rı  nın 
po  zul  ma  sı ilə əla  qə  dar  dır. AHİK 
və üzv təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən gö  rü 
lən iş  lər nə  ti  cə  sin  də da  xil olan əri 
zə və şi  ka  yət  lə  rin 95,2%i müs  bət 
həll edil  miş  dir.

Əmək hü  quq  la  rı  nın po  zul  ma  sı 
ilə əla  qə  dar AHİKə və üzv təş  ki 
lat  la  ra 5 il ər  zin  də da  xil olan 18916 
mü  ra  ciətin 3145i işə bər  pa ilə əla 
qə  dar  dır. On  la  rın da həl  li ilə bağ  lı 
97 məh  kə  mə  yə mü  ra  ciət olu  nub. 
Bu müd  dət  də 983 nə  fər öz işi  nə 
bər  pa edil  miş  dir. İş  dən çı  xa  rıl  ma 
ilə bağ  lı işə  gö  tü  rən  lər tə  rə  fin  dən 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  na da  xil olan 
9088 mü  ra  ciət  dən 3103nə ra  zı  lıq 
ve  ril  mə  miş  dir və iş  çi  lər öz fəaliy 
yət  lə  ri  ni da  vam et  dir  miş  lər.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, AHİKə 
və üzv təş  ki  lat  la  ra da  xil olan əri  zə
 lə  rin ək  sə  riy  yə  ti  ni mad  di yar  dım 
ilə bağ  lı mü  ra  ciət  lər təş  kil edir. 
On  la  rın da ha  mı  sı həm  kar  lar it  ti 
faq  la  rı təş  ki  lat  la  rı tə  rə  fin  dən müs 
bət həl  li  ni tap  mış  dır.

Ötən 5 il  də üzv  lə  ri  mi  zin is  ti  ra  hə
 ti və sağ  lam  lıq  la  rı  nın bər  pa  sı da 
diq  qət mər  kə  zin  də ol  muş  dur. Kon 
fe  de  ra  si  ya “Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sın  da Ku  rort  la  rın 20092018ci 
illər  də in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət Proq  ra 
mı”nın ic  ra  sı  nı tə  min et  mək məq  sə
 di   ilə ta  be  li  yin  də fəaliy  yət  gös  tə  rən 
sa  na  to  ri  yaku  rort  lar  da, is  ti  ra  hət ev 
lə  rin  də əsas  lı tə  mir, ye  ni  dən  qur  ma 
və abad  lıq iş  lə  ri apar  mış, on  la  rın 
ye  ni qur  ğu və ava  dan  lıq  lar  la tə  min 
olun  ma  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  miş  dir. Bu 
nun sa  yə  sin  də “Bil  gəh”, “Ab  şe  ron”, 
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“Qa  ran  quş”, “Gü  nəş  li”, “Şıx” sa  na
 to  ri  ya  la  rı tam müasir tə  ləb  lə  rə ca 
vab ve  rən is  ti  ra  hət və müali  cə 
müəs  si  sə  lə  ri  nə çev  ril  miş  dir. Bu iş 
lə  rə və tu  rizm ob  yekt  lə  ri  nin ye  ni 
dən qu  rul  ma  sı  na  23480 min ma  nat 
və  sait xərc  lən  miş  dir.

Son  da iki önəm  li ha  di  sə  ni xa  tır 
lat  maq is  tə  yi  rəm. Bi  rin  ci  si, Azər 
bay  can həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın ya 
ran  ma  sı  nın 110 il  li  yi  ni tən  tə  nə  li 
şə  kil  də qeyd et  mə  yi  miz  dir. Yu  bi 
ley ərə  fə  sin  də Azər  bay  can Res  pub
 li  ka  sı  Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli 
ye  vin sə  rən  ca  mı ilə Azər  bay  can  da  
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rın  da  kı xid  mət 
lə  rə, res  pub  li  ka  nın so  sialic  ti  mai 
və mə  də  ni hə  ya  tın  da gös  tər  dik  lə  ri 
xid  mət  lə  rə gö  rə 109 nə  fər həm  kar 
lar it  ti  fa  qı fəalı or  den, me  dal və 
fəx  ri ad  lar  la təl  tif olun  muş  dur. 
Ümu  mi  lik  də öl  kə Pre  zi  den  ti tə  rə 
fin  dən 344  həm  kar  lar it  ti  fa  qı fəalı 
döv  lət təl  ti  fi  nə la  yiq gö  rül  müş  dür. 
On  lar  dan 213ü ötən he  sa  bat döv 
rü  nə aid ol  muş  dur. 

Ye  ri gəl  miş  kən, mü  hüm bir mə 
qa  ma to  xun  maq is  tər  dim. Yüz min 
lər  lə  həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı üzv  lə  ri 
qu  rul  tay  qa  ba  ğı top  lan  tı  la  rın  da buil

 ki pre  zi  dent seç  ki  lə  rin  də möh  tə  rəm 
Pre  zi  den  ti  miz İl  ham Hey  dər oğ  lu 
Əli  ye  vin na  mi  zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  yə 
cək  lə  ri ba  rə  də qə  rar qə  bul et  miş  lər. 
Qu  rul  ta  yı  mı  za da on  la  rın bu is  tək 
lə  ri  nin rəs  mi sə  nəd  lər  də öz ək  si  ni 
tap  ma  sı üçün man  dat ver  miş  lər. Biz 
2008 və 2013cü il pre  zi  dent seç  ki  lə 
rin  də ol  du  ğu ki  mi, bu də  fə də ənə 
nə  mi  zə sa  diq qa  la  raq cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin na  mi  zəd  li  yi  ni dəs  tək  lə  yə 
cək, xalq ara  sın  da onun kö  nül  lü və 
kil  lə  ri ola  ca  ğıq.  Qu  rul  tay nü  ma 
yən  də  lə  ri qar  şı  da  kı seç  ki  lər  də na 
mi  zəd  li  yi  nin irə  li sü  rül  mə  si  nə ra  zı 
lıq ver  mə  si  ba  rə  də Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  və mü  ra  ciət et  di  lər.

Da  ha son  ra AHİKin V qu  rul  ta 
yı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri  nin Er  mə  nis 
tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si ilə əla  qə  dar bü  tün 
dün  ya həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  na mü 
ra  ciəti səs  lən  di  ril  di.

Yu  xa  rı  da  kı fik  ri  mə qa  yı  da  raq 
ikin  ci mü  hüm ha  di  sə ba  rə  də mə  lu 
mat ver  mək is  tə  yi  rəm. BƏTin 106
cı ses  si  ya  sın  da Azər  bay  can Res  pub
 li  ka  sı ilk də  fə BƏTin rəh  bər or  qa  nı
 na üzv se  çil  miş  dir. Bu, fəaliy  yə  ti  mi
 zə ve  ri  lən yük  sək qiy  mət  dir, əda  lət

 li ya  naş  ma  nın ifa  də  si  dir. 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 

Pre  zi  den  ti cə  nab İl  ham Əli  ye  vin 
si  ya  si ira  də  si, yük  sək qə  tiy  yə  ti sa 
yə  sin  də öl  kə  miz  də hə  ya  ta ke  çi  ri 
lən ge  niş  miq  yas  lı, da  vam  lı is  la  hat 
lar  da da  ha fəal iş  ti  rak edə  cə  yi  mi  zə 
ina  nı  ram. Öl  kə iq  ti  sa  diy  ya  tı  nın rə 
qa  bət qa  bi  liy  yə  ti  nin ar  tı  rıl  ma  sı, id 
xal  dan ası  lı  lı  ğın azal  dıl  ma  sı, ix  rac 
yö  nüm  lü qey  rineft iq  ti  sa  diy  ya  tı 
nın əsas  lı in  ki  şa  fı  nın tə  min olun 
ma  sı, in  san ka  pi  ta  lı  nın for  ma  laş  dı
 rıl  ma  sı be  lə bir həl  le  di  ci mə  qam  da 
Azər  bay  ca  nı ne  qa  tiv tə  sir  lər  dən 
qo  ru  yar, üs  tə  lik döv  rün ak  tual ça 
ğı  rış  la  rı  na çe  vik reak  si  ya  lar öl  kə 
mi  zi qlo  bal in  ki  şaf pro  ses  lə  ri  nin 
önü  nə çı  xa  ra bi  lər.

Be  lə bir mər  hə  lə  də AHİK və üzv 
təş  ki  lat  la  rı  nın ən bö  yük və  zi  fə  si 
bü  tün qüv  və  lə  ri sə  fər  bər edə  rək 
qlo  bal ma  liy  yəiq  ti  sa  di böh  ra  nın 
iş  çi  lər üçün mən  fi tə  sir  lə  ri  nin ara 
dan qal  dı  rıl  ma  sı  na nail ol  maq  dır. 
Bu  nu ba  car  saq, həm res  pub  li  ka  mı
 zın in  ki  şa  fı  na xid  mət et  miş ola  rıq, 
həm də üzv  lə  ri  mi  zin da  ha çox eti 
ma  dı  nı qa  za  na  rıq.

AhİK-25

qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  ya  tın və 
onun iş  çi  lə  rə tə  si  ri  nin sə  viy  yə  si  ni 
aşa  ğı sal  maq üçün məq  səd  yön  lü 
və tə  sir  li təd  bir  lər hə  ya  ta ke  çi  rir. 
Biz bü  tün müm  kün va  si  tə və üsul
 lar  dan is  ti  fa  də edə  rək prob  le  min 
kö  kü  nü, mey  da  na çıx  ma for  ma  la 
rı  nı və bu cür fəaliy  yət nö  vü  nün 
nə  ti  cə  lə  ri  ni BƏT ilə bir  gə ke  çir  di 
yi  miz təd  bir  lər  də, çap et  dir  di  yi 
miz ki  tab  ça  lar  da iş  çi  lə  rə izah et 
mə  yə ça  lı  şı  rıq. Be  lə ki, Bey  nəl  xalq 
Əmək Təş  ki  la  tı  nın və AHİKin bir
 gə təş  ki  lat  çı  lı  ğı ilə tək  cə 20152016
cı il  lər ər  zin  də Ba  kı  da və re  gion 
lar  da “So  sial partn  yor  luq me  xa 
niz  min  dən sə  mə  rə  li is  ti  fa  də et 
mək  lə qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  ya  tın 
pa  yı  nın azal  dıl  ma  sı”, “İq  ti  sa  di 
böh  ra  nın də  rin  ləş  mə  si şə  raitin  də 
həm  kar  lar it  ti  fa  qı  nın fəaliy  yə  ti və 
pers  pek  tiv  lə  ri”, “BƏTin 204 say  lı 
Töv  si  yə  si  nin iza  hı və tət  biq olun
 ma  sı, qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  yat 
sa  hə  sin  də həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı 
nın si  ya  sə  ti” möv  zu  la  rın  da müx 
tə  lif təd  bir  lər ke  çi  ril  miş  dir. Həm 
kar  lar it  ti  faq  la  rı  nın li  der və fəal  la  rı 
üçün “Qey  rifor  mal iq  ti  sa  diy  yat” 
ad  lı ki  tab  ça və ke  çi  ri  lən se  mi  nar  la
 rın ma  te  rial  la  rın  dan iba  rət müx  tə 
lif top  lu  lar çap olun  muş və yer  lə  rə 
gön  də  ril  miş  dir. 

Öl  kə  miz  də apa  rı  lan döv  lət gənc
 lər si  ya  sə  ti ba  rə  də fi  kir  lə  ri  mi si  zin
 lə bö  lüş  mək is  tər  dim. Bu si  ya  sət  
gənc  lə  rin öz bi  lik və ba  ca  rıq  la  rı  nı, 
tə  bii po  ten  sialı  nı ef  fekt  li real  laş  dır
 ma  sı  nı, cə  miy  yət  də la  yiq  li yer tut 
ma  sı  nı tə  min edən şə  raitin ya  ra  dıl
 ma  sı məq  sə  di  lə döv  lət tə  rə  fin  dən 
müəy  yən edil  miş priori  tet  lər və 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lən təd  bir  lər sis  te  mi 
dir. Mü  va  fiq hü  qu  qi sə  nəd  lər  də öz 
ək  si  ni  ta  pan döv  lət gənc  lər si  ya  sə
 ti hö  ku  mət qu  rum  la  rı, elə  cə də 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  tə  rə  fin  dən 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

AHİKin İc  raiy  yə Ko  mi  tə  si  nin 
“Gənc həm  kar  lar it  ti  fa  qı li  de  ri 
mək  tə  bi  gənc iş  çi  lər üçün komp 
leks proq  ram haq  qın  da” qə  ra  rı bu 
na ba  riz nü  mu  nə  dir. Kon  fe  de  ra  si 
ya  mız gənc  lə  rin ix  ti  sas  lı kadr ki  mi 
ha  zır  lı  ğı işi  nə yar  dım  çı ol  maq üçün 
“İlin pe  şə  kar gən  ci” fəx  ri adı  nı tə 
sis et  miş  dir.

Azər  bay  can  da bər  qə  rar olan de 
mok  ra  tik mü  hit qa  dın  la  rın zən  gin 
po  ten  sialı  nın ger  çək  ləş  di  ril  mə  si 
üçün əl  ve  riş  li şə  rait ya  ra  dır. Məhz 
be  lə bir zə  min əsa  sın  da AHİK qa 
dın  la  rın öl  kə  nin so  sialiq  ti  sa  di hə 

ya  tın  da fəal iş  ti  ra  kıına, həm  kar  lar 
it  ti  faq  la  rı  nın st  ruk  tur  la  rın  da da  ha 
çox təm  sil olun  ma  la  rı  na, on  la  rın 
ro  lu  nun güc  lən  di  ril  mə  si  nə xü  su  si 
diq  qət ye  ti  rib. Ötən 5 il ər  zin  də 
gen  der mə  sə  lə  lə  ri  nin həl  li üz  rə 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la, döv  lət qu 
rum  la  rı  və qey  rihö  ku  mət təş  ki  lat
 la  rı ilə bir  lik  də 11027 konf  rans, se 
mi  nar, də  yir  mi ma  sa və di  gər təd 
bir  lər ke  çi  ri  lib. 

Ye  ri gəl  miş  kən, həm  kar  lar it  ti  fa
 qı üzv  lə  ri  nin 52,3%i, AHİK apa  ra
 tın  da iş  lə  yən  lə  rin 48%i qa  dın  lar 
dır. Üzv təş  ki  lat  la  rı  nın sədr və 
müavin  lə  ri ara  sın  da is  çi qa  dın  lar 
19% təş  kil edir.  Həm  kar  lar it  ti  fa  qı

 nın seç  ki  li or  qan  la  rın  da ça  lı  şan  la 
rın 34%i qa  dın  lar  dan iba  rət  dir. 
On  lar  dan 24%i sədr və  zi  fə  sin  də 
ça  lı  şır.

Son 5 il ər  zin  də həm  kar  lar it  ti  fa
 qı üzv  lə  rin  dən AHİKə və üzv təş 
ki  lat  la  ra 786484 əri  zə və şi  ka  yət 
da  xil ol  muş  dur. Bu mü  ra  ciət  lə  rin 
6,4%i iş  çi  lə  rin əmək hü  quq  la  rı  nın 
po  zul  ma  sı ilə əla  qə  dar  dır. AHİK 
və üzv təş  ki  lat  lar tə  rə  fin  dən gö  rü 
lən iş  lər nə  ti  cə  sin  də da  xil olan əri 
zə və şi  ka  yət  lə  rin 95,2%i müs  bət 
həll edil  miş  dir.

Əmək hü  quq  la  rı  nın po  zul  ma  sı 
ilə əla  qə  dar AHİKə və üzv təş  ki 
lat  la  ra 5 il ər  zin  də da  xil olan 18916 
mü  ra  ciətin 3145i işə bər  pa ilə əla 
qə  dar  dır. On  la  rın da həl  li ilə bağ  lı 
97 məh  kə  mə  yə mü  ra  ciət olu  nub. 
Bu müd  dət  də 983 nə  fər öz işi  nə 
bər  pa edil  miş  dir. İş  dən çı  xa  rıl  ma 
ilə bağ  lı işə  gö  tü  rən  lər tə  rə  fin  dən 
həm  kar  lar it  ti  faq  la  rı  na da  xil olan 
9088 mü  ra  ciət  dən 3103nə ra  zı  lıq 
ve  ril  mə  miş  dir və iş  çi  lər öz fəaliy 
yət  lə  ri  ni da  vam et  dir  miş  lər.

Qeyd et  mək la  zım  dır ki, AHİKə 
və üzv təş  ki  lat  la  ra da  xil olan əri  zə
 lə  rin ək  sə  riy  yə  ti  ni mad  di yar  dım 
ilə bağ  lı mü  ra  ciət  lər təş  kil edir. 
On  la  rın da ha  mı  sı həm  kar  lar it  ti 
faq  la  rı təş  ki  lat  la  rı tə  rə  fin  dən müs 
bət həl  li  ni tap  mış  dır.

Ötən 5 il  də üzv  lə  ri  mi  zin is  ti  ra  hə
 ti və sağ  lam  lıq  la  rı  nın bər  pa  sı da 
diq  qət mər  kə  zin  də ol  muş  dur. Kon 
fe  de  ra  si  ya “Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sın  da Ku  rort  la  rın 20092018ci 
illər  də in  ki  şa  fı üz  rə Döv  lət Proq  ra 
mı”nın ic  ra  sı  nı tə  min et  mək məq  sə
 di   ilə ta  be  li  yin  də fəaliy  yət  gös  tə  rən 
sa  na  to  ri  yaku  rort  lar  da, is  ti  ra  hət ev 
lə  rin  də əsas  lı tə  mir, ye  ni  dən  qur  ma 
və abad  lıq iş  lə  ri apar  mış, on  la  rın 
ye  ni qur  ğu və ava  dan  lıq  lar  la tə  min 
olun  ma  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  miş  dir. Bu 
nun sa  yə  sin  də “Bil  gəh”, “Ab  şe  ron”, 
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lə  ri  nin təh  li  li bir tə  rəf  dən kə  nar 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin for  ma  la  rı  nın 
çe  şid  li ol  du  ğu  nu, di  gər tə  rəf  dən 
isə bu nə  za  rə  tin funk  si  ya və prin 
sip  lə  ri  nin məz  mun ma  hiy  yə  ti ba 
xı  mın  dan va  hid və ümu  mi ol  du 
ğu  nu gös  tə  rir. Bey  nəl  xalq təc  rü  bə 
də büd  cə  nin ic  ra  sı  na kə  nar ma  liy 
yə nə  za  rə  ti xü  su  si ma  liy  yənə  za  rət 
or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Bu or  qan  lar müx  tə  lif ad  lar  la  
Avst  ri  ya  da, Al  ma  ni  ya  da, İs  pa  ni  ya 
da, Fran  sa  da, Tür  ki  yə  də He  sab  la 
ma (Audit) Məh  kə  mə  si, ABŞda 
Baş He  sa  bat  lı  lıq İda  rə  si, Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya  da, Ka  na  da  da, Avst  ra  li  ya
 da,  İs  veç  də Mil  li (Baş) Audit Ofi  si 
adı ilə fəaliy  yət gös  tə  rir. MDB mə 
ka  nın  da isə bu qu  rum  la  rı He  sab  la
 ma Pa  la  ta  sı ad  lan  dı  rır  lar.

Bir qay  da ola  raq kə  nar ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti or  qan  la  rı  nın funk  si  ya  la  rı 
əsa  sən bu is  ti  qa  mət  lər  lə for  ma  la 
şır:
ü	dövlətmaliyyəsininauditi(gəlir
vəxərclər);

ü dövlətsistemininmaliyyəqüsur
suzluğuvəhesabatlılığınıntəmi
ni.

Be  lə ki, Avst  ri  ya  da Audit Məh -
kə  mə  si büd  cə və  sait  lə  ri  nin is  ti  fa 
də  sin  də mü  ha  si  bat uço  tu  nun dü 
rüst  lü  yü, qə  naət  li  lik, iq  ti  sa  di sə 
mə  rə  li  lik və məq  sə  dəuy  ğun  luq 
prin  sip  lə  ri  nə is  ti  nad edə  rək tam 
əha  tə  li ma  liy  yə nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta 
ke  çir  mə  li  dir. Bu qu  rum ye  ni qa 
nun  ve  ri  ci akt  la  ra, xü  su  sən də on  la
 rın sə  bəb ola  ca  ğı ma  liy  yə nə  ti  cə  lə 
ri  nə dair rəy  lər ver  mə  li  dir. Di  gər 
öl  kə  lər  dən fərq  li ola  raq Avst  ri  ya 
nın AAQı fe  de  ra  si  ya  nın ma  liy  yə 
fəaliy  yə  ti ba  rə  də ye  kun he  sa  ba  tı 
özü ha  zır  la  yır və Ma  liy  yə Na  zir  li  yi 
ilə bir  lik  də fe  de  ral sə  viy  yə  də ma 
liy  yə he  sa  bat  lı  lı  ğı  na aid qay  da  la  rı 
req  la  ment  ləş  di  rir.

Bö  yük Bri  ta  ni  ya  da Mil  li Audit 
Ofi  si büd  cə və  sait  lə  ri  nin is  ti  fa  də 
si  nin qə  naət  li  li  yi  ni, ef  fek  tiv  li  yi  ni 
və sə  mə  rə  li  li  yi  ni araş  dır  maq sə  la 
hiy  yə  ti  nə ma  lik ol  sa da, döv  lət or 

qan  la  rı tə  rə  fin  dən ha  zır  lan  mış 
büd  cə gös  tə  ri  ci  lə  ri  ni yox  la  ma  ğa ix 
ti  ya  rı yox  dur.

Yu  na  nıs  tan  da Audit Məh  kə  mə-
 si tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən döv 
lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı  nın audi  ti üç 
əsas mə  sə  lə  ni əha  tə edir:
ü	  dövlətvəsaitlərini idarə edənləri
(həmsərəncamçıları,həmdəmü
hasibləri)AuditMəhkəməsiqar
şısındacavabdehliyəcəlbetmək;

ü	yoxlamalarzamanıüzəçıxanis
tənilənmübahisələrəbaxmaq;

ü	icraedici hakimiyyət tərəfindən
dövlət vəsaitlərinin idarə olun
masının hüquqi cəhətdən düz
günlüyü və təyinatlılığı barədə
qanunverici hakimiyyəti məlu
matlandırmaq.

İs  pa  ni  ya He  sab  la  ma Məh  kə -
mə  si öl  kə Kons  ti  tu  si  ya  sın  da “döv 
lə  tin ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nın və iq 
ti  sa  di ida  rə olun  ma  sı  nın, həm  çi  nin 
iq  ti  sa  diy  ya  tın döv  lət sek  to  ru  nun 
yox  la  nı  şı üz  rə ali qu  rum” ki  mi 
müəy  yən edi  lir. Bu öl  kə  də AAQın 
fəaliy  yə  ti  ni tən  zim  lə  yən qa  nun  ve 
ri  ci akt  lar  İs  pa  ni  ya He  sab  la  ma 
Məh  kə  mə  si  nə döv  lət sek  to  ru  nun 
iq  ti  sa  di və ma  liy  yə ida  rəet  mə  si  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si üz  rə tək  lif  lə  ri 
ha  zır  la  maq hü  qu  qu ve  rir.

Fran  sa Audit Məh  kə  mə  si isə 
döv  lət he  sab  la  rı  nın qa  nu  ni  li  yi, 
düz  gün  lü  yü və dü  rüst  lü  yü  nün 
ser  ti  fi  ka  si  ya  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  mək 
də  dir. Fran  sa  da 2001ci ilin qa  nu 
nu büd  cə  nin təd  bir  lər və proq  ram
 lar va  si  tə  si ilə təq  di  ma  tı  nı tə  ləb 
edir.  

Ka  na  da  da döv  lət ma  liy  yə  si  nə 
nə  za  rət fakt üz  rə (“a pos  te  riori”) 
hö  ku  mət proq  ram  la  rı  nın və ma  liy
 yə fəaliy  yə  ti  nin audi  ti yo  lu ilə hə 
ya  ta ke  çi  ri  lir. Və  sait  lə  rin xərc  lən 
mə  si  nə əsas tə  ləb məq  səd  li is  ti  fa 
də, qə  naət  li  lik və sə  mə  rə  li  lik  dir.

Al  ma  ni  ya AAQ-ı olan Fe  de  ral 
Məh  kə  mə gə  lir və xərc  lə  rin də  yi 
şil  mə  si  nə sə  bəb ola bi  lə  cək is  tə  ni 
lən qə  rar  la  rın yox  lan  ma  sı hü  qu  qu
 na ma  lik  dir. Bu qu  rum və  sait  lə  rin 

ren  ta  bel  li və qə  naət  li is  ti  fa  də  si, da 
ha az iş  çi sa  yı və  da  ha az mad  di 
məs  rəf  lər ilə və ya on  la  rın di  gər 
üsul  lar ilə da  ha ef  fek  tiv ic  ra  sı  nın 
müm  kün  lü  yü  nü qiy  mət  lən  di  rir.

ABŞ-da Baş He  sa  bat  lı  lıq İda  rə -
si nə  za  rət funk  si  ya  la  rın  dan əla  və 
aşa  ğı  da  kı  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rir:
ü	proqramların təhlili və qiymət
ləndirilməsi;

ü	ayrıcamaddələrinvəyatamqa
nunlayihələrininhazırlanması;

ü	maliyyə fəaliyyətinin təhlili və
qiymətləndirilməsi üzrə metodi
kalarınhazırlanması;

ü	hesabatlılıq formalarının müəy
yənolunmasıvətəsdiqi;

ü	maliyyəməsələləriüzrəməlumat
bazasınınsaxlanmasıvəs.

ABŞ Konq  re  si  nin Büd  cə  nin 
İda  rə Olun  ma  sı İda  rə  si  nin funk  si
 ya  la  rı  na bun  lar aid  dir:
ü	büdcəüzrə illikhesabatlarınha
zırlanması;

ü	maliyyəsahəsinəaidqanunlayi
hələrininvəqətnamələriniqtisa
ditəsirinədairproqnozlarınha
zırlanması;

ü	büdcəyə vergi daxilolmalarının
və hökumətin cari xərclərinin 
beşillikproqnozununtərtibatı;

ü	büdcəsiyasətininmüxtəlifməsə
lələri üzrə tədqiqatların aparıl
ması.

Pol  şa  da Ali Audit Ofi  si Sey  mə 
aşa  ğı  da  kı  la  rı təq  dim edir:
ü	dövlətbüdcəsininvəpulsiyasəti
ninəsasmüddəalarınınicrasının
təhlilini;

ü	NazirlərŞurasınındövlətbüdcə
sinin icrası barədə hesabatının
təsdiqolunmasınadairrəyi;

ü	nəzarətinnəticələribarədəməlu
matı, qanunvericilikdəmüəyyən
edilmiştəklifvəmüraciətləri.

Bra  zi  li  ya  da hər han  sı şə  kil  də 
büd  cə gə  lir  lə  ri və ya xərc  lə  ri ilə 
bağ  lı olan mü  qa  vi  lə  lər yal  nız Bra -
zi  li  ya Fe  de  ral He  sab  lar Məh  kə -
mə  sin  də qey  diy  ya  ta alın  dıq  dan 
son  ra qüv  və  yə mi  nir. Qey  diy  yat 
dan im  ti  na edil  dik  də Mil  li Konq 

FƏALİYYƏT

Xariciölkələrdəaliauditqurumlarının
fəaliyyətininkonstitusionalvəhüquqiçərçivəsi

He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy 
yə  ti ilə bağ  lı qa  nun la  yi  hə  si  nin 
Mil  li Məc  li  sin gün  də  li  yin  də ol  du 
ğu  nu nə  zə  rə ala  raq möv  cud bey 
nəl  xalq təc  rü  bə, həm  çi  nin bu sa 
hə  də nə  zə  ri araş  dır  ma  lar təh  lil 
edil  miş, AAQla  rın döv  lət ma  liy 
yə nə  za  rə  ti sis  te  min  də, ümu  mi  lik
 də döv  lət ida  rəet  mə sis  te  min  də 
ye  ri  nə dair mə  lu  mat  lar sis  tem  ləş 
di  ril  miş  dir.

Bey  nəl  xalq təc  rü  bə  nin təh  li  li 
gös  tə  rir ki, va  hid ha  ki  miy  yə  tin öz 

ara  la  rın  da əmək  daş  lıq və birbi  ri 
nə nə  za  rət edə bi  lə  cək,  bir ne  çə 
müs  tə  qil, la  kin qar  şı  lıq  lı əla  qə  də 
olan ha  ki  miy  yət qo  lu  na ay  rıl  ma  sı 
ide  ya  la  rı  na əsas  la  nan  par  la  ment 
nə  za  rə  ti təc  rü  bə  si dün  ya  da qə  dim 
dövr  lər  dən möv  cud  dur. Büd  cə  nin 
təs  di  qi və ic  ra  sı  na nə  za  rət par  la 
men  tin müs  təs  na hü  qu  qu ki  mi nə 
zər  dən ke  çi  ri  lir.

Kə  nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti 
döv  lə  tə məx  sus ma  liy  yə eh  ti  yat  la 
rı  nın is  ti  fa  də  si, elə  cə də ha  ki  miy 

yət or  qan  la  rı  nın ma  liy  yə ida  rəet 
mə  si  nin qa  nu  ni  li  yi və sə  mə  rə  li  li  yi
 nə dair mə  su  liy  yə  ti ba  rə  də qə  rəz 
siz mə  lu  mat  la  rın cə  miy  yə  tə təq  dim 
olun  ma  sı  nı tə  min et  di  yi üçün de 
mok  ra  tik və hü  qu  qi cə  miy  yə  tin 
ay  rıl  maz ele  men  ti  dir. Kə  nar döv  lət 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti döv  lət ha  ki  miy 
yə  ti  nin qa  nun  ve  ri  ci (təm  sil  çi) or 
qan  la  rı tə  rə  fin  dən ya  ra  dı  lan nə  za 
rəthe  sab  la  ma or  qan  la  rı va  si  tə  si ilə 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Xa  ri  ci öl  kə  lə  rin qa  nun  ve  ri  ci  lik 
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lə  ri  nin təh  li  li bir tə  rəf  dən kə  nar 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin for  ma  la  rı  nın 
çe  şid  li ol  du  ğu  nu, di  gər tə  rəf  dən 
isə bu nə  za  rə  tin funk  si  ya və prin 
sip  lə  ri  nin məz  mun ma  hiy  yə  ti ba 
xı  mın  dan va  hid və ümu  mi ol  du 
ğu  nu gös  tə  rir. Bey  nəl  xalq təc  rü  bə 
də büd  cə  nin ic  ra  sı  na kə  nar ma  liy 
yə nə  za  rə  ti xü  su  si ma  liy  yənə  za  rət 
or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri 
lir. Bu or  qan  lar müx  tə  lif ad  lar  la  
Avst  ri  ya  da, Al  ma  ni  ya  da, İs  pa  ni  ya 
da, Fran  sa  da, Tür  ki  yə  də He  sab  la 
ma (Audit) Məh  kə  mə  si, ABŞda 
Baş He  sa  bat  lı  lıq İda  rə  si, Bö  yük 
Bri  ta  ni  ya  da, Ka  na  da  da, Avst  ra  li  ya
 da,  İs  veç  də Mil  li (Baş) Audit Ofi  si 
adı ilə fəaliy  yət gös  tə  rir. MDB mə 
ka  nın  da isə bu qu  rum  la  rı He  sab  la
 ma Pa  la  ta  sı ad  lan  dı  rır  lar.

Bir qay  da ola  raq kə  nar ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti or  qan  la  rı  nın funk  si  ya  la  rı 
əsa  sən bu is  ti  qa  mət  lər  lə for  ma  la 
şır:
ü	dövlətmaliyyəsininauditi(gəlir
vəxərclər);

ü dövlətsistemininmaliyyəqüsur
suzluğuvəhesabatlılığınıntəmi
ni.

Be  lə ki, Avst  ri  ya  da Audit Məh -
kə  mə  si büd  cə və  sait  lə  ri  nin is  ti  fa 
də  sin  də mü  ha  si  bat uço  tu  nun dü 
rüst  lü  yü, qə  naət  li  lik, iq  ti  sa  di sə 
mə  rə  li  lik və məq  sə  dəuy  ğun  luq 
prin  sip  lə  ri  nə is  ti  nad edə  rək tam 
əha  tə  li ma  liy  yə nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta 
ke  çir  mə  li  dir. Bu qu  rum ye  ni qa 
nun  ve  ri  ci akt  la  ra, xü  su  sən də on  la
 rın sə  bəb ola  ca  ğı ma  liy  yə nə  ti  cə  lə 
ri  nə dair rəy  lər ver  mə  li  dir. Di  gər 
öl  kə  lər  dən fərq  li ola  raq Avst  ri  ya 
nın AAQı fe  de  ra  si  ya  nın ma  liy  yə 
fəaliy  yə  ti ba  rə  də ye  kun he  sa  ba  tı 
özü ha  zır  la  yır və Ma  liy  yə Na  zir  li  yi 
ilə bir  lik  də fe  de  ral sə  viy  yə  də ma 
liy  yə he  sa  bat  lı  lı  ğı  na aid qay  da  la  rı 
req  la  ment  ləş  di  rir.

Bö  yük Bri  ta  ni  ya  da Mil  li Audit 
Ofi  si büd  cə və  sait  lə  ri  nin is  ti  fa  də 
si  nin qə  naət  li  li  yi  ni, ef  fek  tiv  li  yi  ni 
və sə  mə  rə  li  li  yi  ni araş  dır  maq sə  la 
hiy  yə  ti  nə ma  lik ol  sa da, döv  lət or 

qan  la  rı tə  rə  fin  dən ha  zır  lan  mış 
büd  cə gös  tə  ri  ci  lə  ri  ni yox  la  ma  ğa ix 
ti  ya  rı yox  dur.

Yu  na  nıs  tan  da Audit Məh  kə  mə-
 si tə  rə  fin  dən hə  ya  ta ke  çi  ri  lən döv 
lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı  nın audi  ti üç 
əsas mə  sə  lə  ni əha  tə edir:
ü	  dövlətvəsaitlərini idarə edənləri
(həmsərəncamçıları,həmdəmü
hasibləri)AuditMəhkəməsiqar
şısındacavabdehliyəcəlbetmək;

ü	yoxlamalarzamanıüzəçıxanis
tənilənmübahisələrəbaxmaq;

ü	icraedici hakimiyyət tərəfindən
dövlət vəsaitlərinin idarə olun
masının hüquqi cəhətdən düz
günlüyü və təyinatlılığı barədə
qanunverici hakimiyyəti məlu
matlandırmaq.

İs  pa  ni  ya He  sab  la  ma Məh  kə -
mə  si öl  kə Kons  ti  tu  si  ya  sın  da “döv 
lə  tin ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nın və iq 
ti  sa  di ida  rə olun  ma  sı  nın, həm  çi  nin 
iq  ti  sa  diy  ya  tın döv  lət sek  to  ru  nun 
yox  la  nı  şı üz  rə ali qu  rum” ki  mi 
müəy  yən edi  lir. Bu öl  kə  də AAQın 
fəaliy  yə  ti  ni tən  zim  lə  yən qa  nun  ve 
ri  ci akt  lar  İs  pa  ni  ya He  sab  la  ma 
Məh  kə  mə  si  nə döv  lət sek  to  ru  nun 
iq  ti  sa  di və ma  liy  yə ida  rəet  mə  si  nin 
tək  mil  ləş  di  ril  mə  si üz  rə tək  lif  lə  ri 
ha  zır  la  maq hü  qu  qu ve  rir.

Fran  sa Audit Məh  kə  mə  si isə 
döv  lət he  sab  la  rı  nın qa  nu  ni  li  yi, 
düz  gün  lü  yü və dü  rüst  lü  yü  nün 
ser  ti  fi  ka  si  ya  sı  nı hə  ya  ta ke  çir  mək 
də  dir. Fran  sa  da 2001ci ilin qa  nu 
nu büd  cə  nin təd  bir  lər və proq  ram
 lar va  si  tə  si ilə təq  di  ma  tı  nı tə  ləb 
edir.  

Ka  na  da  da döv  lət ma  liy  yə  si  nə 
nə  za  rət fakt üz  rə (“a pos  te  riori”) 
hö  ku  mət proq  ram  la  rı  nın və ma  liy
 yə fəaliy  yə  ti  nin audi  ti yo  lu ilə hə 
ya  ta ke  çi  ri  lir. Və  sait  lə  rin xərc  lən 
mə  si  nə əsas tə  ləb məq  səd  li is  ti  fa 
də, qə  naət  li  lik və sə  mə  rə  li  lik  dir.

Al  ma  ni  ya AAQ-ı olan Fe  de  ral 
Məh  kə  mə gə  lir və xərc  lə  rin də  yi 
şil  mə  si  nə sə  bəb ola bi  lə  cək is  tə  ni 
lən qə  rar  la  rın yox  lan  ma  sı hü  qu  qu
 na ma  lik  dir. Bu qu  rum və  sait  lə  rin 

ren  ta  bel  li və qə  naət  li is  ti  fa  də  si, da 
ha az iş  çi sa  yı və  da  ha az mad  di 
məs  rəf  lər ilə və ya on  la  rın di  gər 
üsul  lar ilə da  ha ef  fek  tiv ic  ra  sı  nın 
müm  kün  lü  yü  nü qiy  mət  lən  di  rir.

ABŞ-da Baş He  sa  bat  lı  lıq İda  rə -
si nə  za  rət funk  si  ya  la  rın  dan əla  və 
aşa  ğı  da  kı  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rir:
ü	proqramların təhlili və qiymət
ləndirilməsi;

ü	ayrıcamaddələrinvəyatamqa
nunlayihələrininhazırlanması;

ü	maliyyə fəaliyyətinin təhlili və
qiymətləndirilməsi üzrə metodi
kalarınhazırlanması;

ü	hesabatlılıq formalarının müəy
yənolunmasıvətəsdiqi;

ü	maliyyəməsələləriüzrəməlumat
bazasınınsaxlanmasıvəs.

ABŞ Konq  re  si  nin Büd  cə  nin 
İda  rə Olun  ma  sı İda  rə  si  nin funk  si
 ya  la  rı  na bun  lar aid  dir:
ü	büdcəüzrə illikhesabatlarınha
zırlanması;

ü	maliyyəsahəsinəaidqanunlayi
hələrininvəqətnamələriniqtisa
ditəsirinədairproqnozlarınha
zırlanması;

ü	büdcəyə vergi daxilolmalarının
və hökumətin cari xərclərinin 
beşillikproqnozununtərtibatı;

ü	büdcəsiyasətininmüxtəlifməsə
lələri üzrə tədqiqatların aparıl
ması.

Pol  şa  da Ali Audit Ofi  si Sey  mə 
aşa  ğı  da  kı  la  rı təq  dim edir:
ü	dövlətbüdcəsininvəpulsiyasəti
ninəsasmüddəalarınınicrasının
təhlilini;

ü	NazirlərŞurasınındövlətbüdcə
sinin icrası barədə hesabatının
təsdiqolunmasınadairrəyi;

ü	nəzarətinnəticələribarədəməlu
matı, qanunvericilikdəmüəyyən
edilmiştəklifvəmüraciətləri.

Bra  zi  li  ya  da hər han  sı şə  kil  də 
büd  cə gə  lir  lə  ri və ya xərc  lə  ri ilə 
bağ  lı olan mü  qa  vi  lə  lər yal  nız Bra -
zi  li  ya Fe  de  ral He  sab  lar Məh  kə -
mə  sin  də qey  diy  ya  ta alın  dıq  dan 
son  ra qüv  və  yə mi  nir. Qey  diy  yat 
dan im  ti  na edil  dik  də Mil  li Konq 
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Xariciölkələrdəaliauditqurumlarının
fəaliyyətininkonstitusionalvəhüquqiçərçivəsi

He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy 
yə  ti ilə bağ  lı qa  nun la  yi  hə  si  nin 
Mil  li Məc  li  sin gün  də  li  yin  də ol  du 
ğu  nu nə  zə  rə ala  raq möv  cud bey 
nəl  xalq təc  rü  bə, həm  çi  nin bu sa 
hə  də nə  zə  ri araş  dır  ma  lar təh  lil 
edil  miş, AAQla  rın döv  lət ma  liy 
yə nə  za  rə  ti sis  te  min  də, ümu  mi  lik
 də döv  lət ida  rəet  mə sis  te  min  də 
ye  ri  nə dair mə  lu  mat  lar sis  tem  ləş 
di  ril  miş  dir.

Bey  nəl  xalq təc  rü  bə  nin təh  li  li 
gös  tə  rir ki, va  hid ha  ki  miy  yə  tin öz 

ara  la  rın  da əmək  daş  lıq və birbi  ri 
nə nə  za  rət edə bi  lə  cək,  bir ne  çə 
müs  tə  qil, la  kin qar  şı  lıq  lı əla  qə  də 
olan ha  ki  miy  yət qo  lu  na ay  rıl  ma  sı 
ide  ya  la  rı  na əsas  la  nan  par  la  ment 
nə  za  rə  ti təc  rü  bə  si dün  ya  da qə  dim 
dövr  lər  dən möv  cud  dur. Büd  cə  nin 
təs  di  qi və ic  ra  sı  na nə  za  rət par  la 
men  tin müs  təs  na hü  qu  qu ki  mi nə 
zər  dən ke  çi  ri  lir.

Kə  nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti 
döv  lə  tə məx  sus ma  liy  yə eh  ti  yat  la 
rı  nın is  ti  fa  də  si, elə  cə də ha  ki  miy 

yət or  qan  la  rı  nın ma  liy  yə ida  rəet 
mə  si  nin qa  nu  ni  li  yi və sə  mə  rə  li  li  yi
 nə dair mə  su  liy  yə  ti ba  rə  də qə  rəz 
siz mə  lu  mat  la  rın cə  miy  yə  tə təq  dim 
olun  ma  sı  nı tə  min et  di  yi üçün de 
mok  ra  tik və hü  qu  qi cə  miy  yə  tin 
ay  rıl  maz ele  men  ti  dir. Kə  nar döv  lət 
ma  liy  yə nə  za  rə  ti döv  lət ha  ki  miy 
yə  ti  nin qa  nun  ve  ri  ci (təm  sil  çi) or 
qan  la  rı tə  rə  fin  dən ya  ra  dı  lan nə  za 
rəthe  sab  la  ma or  qan  la  rı va  si  tə  si ilə 
hə  ya  ta ke  çi  ri  lir.

Xa  ri  ci öl  kə  lə  rin qa  nun  ve  ri  ci  lik 

Vüqar Gülməmmədov
Azərbaycan Respublikası

Hesablama Palatasının sədri

AzərbaycanRespublikasıHesablama
Palatasınınfəaliyyətinitənzimləyəcək
yeniqanunlayihəsiMilliMəclisinple
nariclasındabirincioxunuşdamüzaki
rəedilmişdir.Müstəqillikdövrününyeni
institutlarındanolanHesablamaPala
tasıkənardövlətnəzarətini,beynəlxalq
təcrübədətətbiqedilənkimidesək,
dövlətinadındanmaliyyənəzarətini
həyatakeçirənorqandır.Dünyaölkələ
rindəmüxtəlifadlaraltındaolsada,
eynifunksiyavəsəlahiyyətlərəmalik
olankənardövlətmaliyyənəzarətior
qanlarıaliauditqurumları(AAQ)kimi
qəbuledilirvədövlətinzibatçılığında
özünəməxsusyerəmalikdir.
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 lət sa  tı  nal  ma  la  rı  nın audi  ti ilə ya  na
 şı, xü  su  si qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə baş  qa 
qay  da nə  zər  də tu  tul  ma  yıb  sa, hü 
qu  qi və fi  zi  ki şəxs  lə  rin və Çe  xi  ya 
Mil  li Ban  kı  nın ma  liy  yə ida  rəet  mə 
si  nin audi  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. 

Lit  va Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Audit Ofi  si  nin əha  tə dairə  si  nə 
döv  lət qu  rum  la  rı və müəs  si  sə  lə  ri, 
bə  lə  diy  yə  lər, döv  lət və ya bə  lə  diy 
yə  lə  rə məx  sus səhm  lə  rin he  sa  bı  na 
səs  lə  rin ½ his  sə  si döv  lət və ya bə  lə
 diy  yə  lə  rin olan bü  tün növ müəs  si 
sə  lər, döv  lət və ya bə  lə  diy  yə  lər tə 
rə  fin  dən və  sait və ya əm  lak ay  rı  lan 
müəs  sis  ə və di  gər hü  qu  qi şəxs  lər 
da  xil  dir. Mil  li Audit Ofi  si döv  lət 
büd  cə  si  nin, Döv  lət So  sial Tə  mi  nat 
Fon  du  nun və məc  bu  ri tib  bi sı  ğor  ta 
fond  la  rı  nın büd  cə  lə  ri  nin ic  ra  sı  nın 
döv  lət nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir.

Ser  bi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Döv -
lət Audit Ofi  si tə  rə  fin  dən  büd  cə 
sis  te  mi və döv  lət gə  lir və xərc  lə  ri 
sis  te  mi haq  qın  da qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rı  na uy  ğun ola  raq, res  pub  li 

ka  nın büd  cə və  sait  lə  ri  nin bir  ba  şa 
və ya do  la  yı be  ne  fi  siar  la  rı  nın; mux
 tar və yer  li qu  rum  la  rın; məc  bu  ri 
döv  lət so  sial sı  ğor  ta təş  ki  lat  la  rı  nın; 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə təş  kil edi  lən büd 
cə fond  la  rı  nın; döv  lət əm  la  kı  nın 
is  ti  fa  də  si və döv  lət və  sait  lə  ri ilə 
əmə  liy  yat  lar çər  çi  və  sin  də Ser  bi  ya 
Mil  li Ban  kı  nın; döv  lət və  sait  lə  ri  nin 
bir  ba  şa və ya do  la  yı be  ne  fi  siarı tə 
rə  fin  dən təş  kil edi  lən döv  lət müəs
 si  sə  lə  ri, kom  mer  si  ya as  so  siasi  ya  la 
rı və di  gər hü  qu  qi şəxs  lə  rin; ka  pi 
ta  lın  da və ya ida  rəet  mə  sin  də döv 
lət və  sait  lə  ri  nin bir  ba  şa və ya do  la
 yı be  ne  fi  siar  la  rı iş  ti  rak edən hü  qu 
qi şəxs  lə  rin; res  pub  li  ka, mux  tar və 
ya yer  li or  qan  lar  dan sub  si  di  ya və 
ya qrant alan hü  qu  qi və fi  zi  ki şəxs
 lə  rin; döv  lət re  surs  la  rı  nın qə  bul 
edil  mə  si, sax  la  nıl  ma  sı və bu  ra  xıl 
ma  sı üçün mə  sul olan qu  rum  la  rın 
audi  ti apa  rı  lır.

Qüv  və  də olan qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rı  na əsa  sən qu  rum  lar audi  tin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si sa  hə  sin  də Slo -

va  ki  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Ali Audit 
Ofi  si ilə əmək  daş  lıq et  mə  li, tə  ləb 
olu  nan vaxt ər  zin  də mə  lu  mat və 
sə  nəd  lə  ri ver  mə  li  dir  lər. Ey  ni za 
man  da, ofi  sə ofis tə  rə  fin  dən müəy
 yən edi  lən vaxt ər  zin  də, sə  la  hiy 
yət  lə  ri  nin ic  ra  sı üçün tə  ləb olu  nan 
həcm  də audit olu  nan qu  rum  lar va 
si  tə  si ilə ida  rə edi  lən in  for  ma  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nə, o cüm  lə  dən Döv  lət 
Xə  zi  nə  dar  lı  ğı  nın in  for  ma  si  ya sis 
tem  lə  ri  nə bir  ba  şa çı  xı  şın, bu sis 
tem  lər  dən iş  lə  ni  lən sə  nəd  lə  rin əl  də 
edil  mə  si sə  la  hiy  yət  lə  ri ve  ril  miş  dir.

Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na  nın 
Audit Ofi  si qə  bul edil  miş audit 
stan  dart  la  rı  na uy  ğun ola  raq ma  liy
 yə id  xal  la  rı  nın eti  bar  lı olubol  ma 
ma  sı  nı və qa  lıq  la  rın büd  cə ic  ra  sı 
nın nə  ti  cə  lə  ri  ni tam əks et  di  ribet 
dir  mə  di  yi  ni qiy  mət  lən  dir  mək 
üçün audit apa  rı  lan qu  rum  la  rın 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nı və onu mü 
şa  yiət edən he  sab  la  rı yox  la  yır, qu 
rum  lar tə  rə  fin  dən və  sait  lər  dən 
düz  gün is  ti  fa  də edi  libedil  mə  di  yi 

FƏALİYYƏT

res mə  sə  lə ba  rə  də rə  yi  ni bil  dir  mə 
yə  nə qə  dər mü  qa  vi  lə  nin ic  ra  sı da 
yan  dı  rı  lır. Bun  dan əla  və, döv  lət 
ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın öl  kə xə  zi  nə 
sin  dən və ya onun he  sa  bı  na ödə  ni
 lə  cək xərc öh  də  li  yi  ni ya  ra  dan is  tə 
ni  lən ak  tı Fe  de  ral He  sab  lar Məh  kə
 mə  sin  də qa  nu  nun tə  lə  bin  dən ası  lı 
ola  raq əv  vəl  cə  dən və ya son  ra  dan 
qey  diy  ya  ta alın  ma  lı  dır. Hər bir 
hal  da kre  dit sal  do  su  nun yox  lu  ğu 
və ya di  gər kre  dit  lər üz  rə bor  cun 
sə  bə  bin  dən qey  diy  yat  dan im  ti  na 
qa  da  ğa  ne  di  ci sə  ciy  yə da  şı  yır. İm  ti
 na  nın di  gər sə  bə  bi var  sa, xərc res 
pub  li  ka Pre  zi  den  ti  nin sə  rən  ca  mı  na 
əsa  sən və “Fe  de  ral He  sab  lar Məh 
kə  mə  si  nin im  ti  na  sı  na rəğ  mən” 
qey  di ilə və onun Mil  li Konq  res  də 
apel  ya  si  ya hü  qu  qu ilə hə  ya  ta ke  çi 
ri  lə bi  lər. Fe  de  ral He  sab  lar Məh  kə

 mə  si 60 gün ər  zin  də res  pub  li  ka 
Pre  zi  den  ti tə  rə  fin  dən il  lik əsas  da 
Mil  li Konq  re  sə təq  dim edil  mə  li he 
sa  bat  la  ra rəy ve  rir. On  lar vax  tın  da 
təq  dim edil  məz  sə, Bra  zi  li  ya AAQı 
hü  qu  qi ma  raq  lar na  mi  nə bu ba  rə 
də Mil  li Konq  re  si mə  lu  matlandırır 
və is  tə  ni  lən hal  da ta  mam  lan  mış 
ma  liy  yə ili üz  rə büd  cə  nin ic  ra  sı  na 
dair təf  si  lat  lı he  sa  ba  tı təq  dim edir.

Xor  va  ti  ya Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət Audit Ofi  si döv  lət gə  lir və 
xərc  lə  ri, ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı və 
döv  lət or  qan  la  rı  nın ma  liy  yə əmə 
liy  yat  la  rı, yer  li və re  gional özü 
nüida  rəet  mə qu  rum  la  rı, döv  lət 
büd  cə  sin  dən ma  liy  yə  lə  şən hü  qu  qi 
şəxs  lər, Xor  va  ti  ya Res  pub  li  ka  sı və 
ya yer  li, ya  xud re  gional özü  nüida 
rəet  mə or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən ya  ra 
dıl  mış hü  qu  qi şəxs  lər və əsas 

səhm  da  rı döv  lət və özü  nüida  rəet 
mə or  qan  la  rı olan şir  kət  lər, ey  ni 
za  man  da, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı və döv  lət 
eh  ti  yac  la  rı  nın ma  liy  yə  ləş  mə  si  ni 
hə  ya  ta ke  çi  rən di  gər bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat və ins  ti  tut  lar tə  rə  fin  dən 
təq  dim edi  lən və  sait  lə  rin is  ti  fa  də  si 
üzə  rin  də nə  za  rə  ti hə  ya  ta ke  çi  rir. 

Çex Ali Audit Ofi  si  döv  lət əm 
la  kı  nın ida  rəedil  mə  si;  bə  lə  diy  yə 
və re  gion  la  rın müs  tə  qil yu  ris  dik  si 
ya  la  rı çər  çi  və  sin  də top  la  nı  lan və 
sait  lər is  tis  na ol  maq  la, hü  qu  qi 
şəxs  lə  rin mən  fəəti üçün yı  ğı  lan 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin ida  rəedil  mə 
si;  Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın ye  kun 
he  sa  bı  nın, döv  lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı; 
döv  lət zə  ma  nə  ti ilə xa  ric  dən alı  nan 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin  ida  rəedil  mə
 si  nin; döv  lət qiy  mət  li ka  ğız  la  rı  nın 
bu  ra  xı  lı  şı və sa  tı  na  lın  ma  sı  nın; döv
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 lət sa  tı  nal  ma  la  rı  nın audi  ti ilə ya  na
 şı, xü  su  si qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə baş  qa 
qay  da nə  zər  də tu  tul  ma  yıb  sa, hü 
qu  qi və fi  zi  ki şəxs  lə  rin və Çe  xi  ya 
Mil  li Ban  kı  nın ma  liy  yə ida  rəet  mə 
si  nin audi  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. 

Lit  va Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Audit Ofi  si  nin əha  tə dairə  si  nə 
döv  lət qu  rum  la  rı və müəs  si  sə  lə  ri, 
bə  lə  diy  yə  lər, döv  lət və ya bə  lə  diy 
yə  lə  rə məx  sus səhm  lə  rin he  sa  bı  na 
səs  lə  rin ½ his  sə  si döv  lət və ya bə  lə
 diy  yə  lə  rin olan bü  tün növ müəs  si 
sə  lər, döv  lət və ya bə  lə  diy  yə  lər tə 
rə  fin  dən və  sait və ya əm  lak ay  rı  lan 
müəs  sis  ə və di  gər hü  qu  qi şəxs  lər 
da  xil  dir. Mil  li Audit Ofi  si döv  lət 
büd  cə  si  nin, Döv  lət So  sial Tə  mi  nat 
Fon  du  nun və məc  bu  ri tib  bi sı  ğor  ta 
fond  la  rı  nın büd  cə  lə  ri  nin ic  ra  sı  nın 
döv  lət nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir.

Ser  bi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Döv -
lət Audit Ofi  si tə  rə  fin  dən  büd  cə 
sis  te  mi və döv  lət gə  lir və xərc  lə  ri 
sis  te  mi haq  qın  da qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rı  na uy  ğun ola  raq, res  pub  li 

ka  nın büd  cə və  sait  lə  ri  nin bir  ba  şa 
və ya do  la  yı be  ne  fi  siar  la  rı  nın; mux
 tar və yer  li qu  rum  la  rın; məc  bu  ri 
döv  lət so  sial sı  ğor  ta təş  ki  lat  la  rı  nın; 
qa  nun  ve  ri  ci  lik  lə təş  kil edi  lən büd 
cə fond  la  rı  nın; döv  lət əm  la  kı  nın 
is  ti  fa  də  si və döv  lət və  sait  lə  ri ilə 
əmə  liy  yat  lar çər  çi  və  sin  də Ser  bi  ya 
Mil  li Ban  kı  nın; döv  lət və  sait  lə  ri  nin 
bir  ba  şa və ya do  la  yı be  ne  fi  siarı tə 
rə  fin  dən təş  kil edi  lən döv  lət müəs
 si  sə  lə  ri, kom  mer  si  ya as  so  siasi  ya  la 
rı və di  gər hü  qu  qi şəxs  lə  rin; ka  pi 
ta  lın  da və ya ida  rəet  mə  sin  də döv 
lət və  sait  lə  ri  nin bir  ba  şa və ya do  la
 yı be  ne  fi  siar  la  rı iş  ti  rak edən hü  qu 
qi şəxs  lə  rin; res  pub  li  ka, mux  tar və 
ya yer  li or  qan  lar  dan sub  si  di  ya və 
ya qrant alan hü  qu  qi və fi  zi  ki şəxs
 lə  rin; döv  lət re  surs  la  rı  nın qə  bul 
edil  mə  si, sax  la  nıl  ma  sı və bu  ra  xıl 
ma  sı üçün mə  sul olan qu  rum  la  rın 
audi  ti apa  rı  lır.

Qüv  və  də olan qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rı  na əsa  sən qu  rum  lar audi  tin 
hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si sa  hə  sin  də Slo -

va  ki  ya Res  pub  li  ka  sı  nın Ali Audit 
Ofi  si ilə əmək  daş  lıq et  mə  li, tə  ləb 
olu  nan vaxt ər  zin  də mə  lu  mat və 
sə  nəd  lə  ri ver  mə  li  dir  lər. Ey  ni za 
man  da, ofi  sə ofis tə  rə  fin  dən müəy
 yən edi  lən vaxt ər  zin  də, sə  la  hiy 
yət  lə  ri  nin ic  ra  sı üçün tə  ləb olu  nan 
həcm  də audit olu  nan qu  rum  lar va 
si  tə  si ilə ida  rə edi  lən in  for  ma  si  ya 
sis  tem  lə  ri  nə, o cüm  lə  dən Döv  lət 
Xə  zi  nə  dar  lı  ğı  nın in  for  ma  si  ya sis 
tem  lə  ri  nə bir  ba  şa çı  xı  şın, bu sis 
tem  lər  dən iş  lə  ni  lən sə  nəd  lə  rin əl  də 
edil  mə  si sə  la  hiy  yət  lə  ri ve  ril  miş  dir.

Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na  nın 
Audit Ofi  si qə  bul edil  miş audit 
stan  dart  la  rı  na uy  ğun ola  raq ma  liy
 yə id  xal  la  rı  nın eti  bar  lı olubol  ma 
ma  sı  nı və qa  lıq  la  rın büd  cə ic  ra  sı 
nın nə  ti  cə  lə  ri  ni tam əks et  di  ribet 
dir  mə  di  yi  ni qiy  mət  lən  dir  mək 
üçün audit apa  rı  lan qu  rum  la  rın 
ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı  nı və onu mü 
şa  yiət edən he  sab  la  rı yox  la  yır, qu 
rum  lar tə  rə  fin  dən və  sait  lər  dən 
düz  gün is  ti  fa  də edi  libedil  mə  di  yi 

FƏALİYYƏT

res mə  sə  lə ba  rə  də rə  yi  ni bil  dir  mə 
yə  nə qə  dər mü  qa  vi  lə  nin ic  ra  sı da 
yan  dı  rı  lır. Bun  dan əla  və, döv  lət 
ad  mi  nist  ra  si  ya  sı  nın öl  kə xə  zi  nə 
sin  dən və ya onun he  sa  bı  na ödə  ni
 lə  cək xərc öh  də  li  yi  ni ya  ra  dan is  tə 
ni  lən ak  tı Fe  de  ral He  sab  lar Məh  kə
 mə  sin  də qa  nu  nun tə  lə  bin  dən ası  lı 
ola  raq əv  vəl  cə  dən və ya son  ra  dan 
qey  diy  ya  ta alın  ma  lı  dır. Hər bir 
hal  da kre  dit sal  do  su  nun yox  lu  ğu 
və ya di  gər kre  dit  lər üz  rə bor  cun 
sə  bə  bin  dən qey  diy  yat  dan im  ti  na 
qa  da  ğa  ne  di  ci sə  ciy  yə da  şı  yır. İm  ti
 na  nın di  gər sə  bə  bi var  sa, xərc res 
pub  li  ka Pre  zi  den  ti  nin sə  rən  ca  mı  na 
əsa  sən və “Fe  de  ral He  sab  lar Məh 
kə  mə  si  nin im  ti  na  sı  na rəğ  mən” 
qey  di ilə və onun Mil  li Konq  res  də 
apel  ya  si  ya hü  qu  qu ilə hə  ya  ta ke  çi 
ri  lə bi  lər. Fe  de  ral He  sab  lar Məh  kə

 mə  si 60 gün ər  zin  də res  pub  li  ka 
Pre  zi  den  ti tə  rə  fin  dən il  lik əsas  da 
Mil  li Konq  re  sə təq  dim edil  mə  li he 
sa  bat  la  ra rəy ve  rir. On  lar vax  tın  da 
təq  dim edil  məz  sə, Bra  zi  li  ya AAQı 
hü  qu  qi ma  raq  lar na  mi  nə bu ba  rə 
də Mil  li Konq  re  si mə  lu  matlandırır 
və is  tə  ni  lən hal  da ta  mam  lan  mış 
ma  liy  yə ili üz  rə büd  cə  nin ic  ra  sı  na 
dair təf  si  lat  lı he  sa  ba  tı təq  dim edir.

Xor  va  ti  ya Res  pub  li  ka  sı  nın 
Döv  lət Audit Ofi  si döv  lət gə  lir və 
xərc  lə  ri, ma  liy  yə he  sa  bat  la  rı və 
döv  lət or  qan  la  rı  nın ma  liy  yə əmə 
liy  yat  la  rı, yer  li və re  gional özü 
nüida  rəet  mə qu  rum  la  rı, döv  lət 
büd  cə  sin  dən ma  liy  yə  lə  şən hü  qu  qi 
şəxs  lər, Xor  va  ti  ya Res  pub  li  ka  sı və 
ya yer  li, ya  xud re  gional özü  nüida 
rəet  mə or  qan  la  rı tə  rə  fin  dən ya  ra 
dıl  mış hü  qu  qi şəxs  lər və əsas 

səhm  da  rı döv  lət və özü  nüida  rəet 
mə or  qan  la  rı olan şir  kət  lər, ey  ni 
za  man  da, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı və döv  lət 
eh  ti  yac  la  rı  nın ma  liy  yə  ləş  mə  si  ni 
hə  ya  ta ke  çi  rən di  gər bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat və ins  ti  tut  lar tə  rə  fin  dən 
təq  dim edi  lən və  sait  lə  rin is  ti  fa  də  si 
üzə  rin  də nə  za  rə  ti hə  ya  ta ke  çi  rir. 

Çex Ali Audit Ofi  si  döv  lət əm 
la  kı  nın ida  rəedil  mə  si;  bə  lə  diy  yə 
və re  gion  la  rın müs  tə  qil yu  ris  dik  si 
ya  la  rı çər  çi  və  sin  də top  la  nı  lan və 
sait  lər is  tis  na ol  maq  la, hü  qu  qi 
şəxs  lə  rin mən  fəəti üçün yı  ğı  lan 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin ida  rəedil  mə 
si;  Çe  xi  ya Res  pub  li  ka  sı  nın ye  kun 
he  sa  bı  nın, döv  lət büd  cə  si  nin ic  ra  sı; 
döv  lət zə  ma  nə  ti ilə xa  ric  dən alı  nan 
ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin  ida  rəedil  mə
 si  nin; döv  lət qiy  mət  li ka  ğız  la  rı  nın 
bu  ra  xı  lı  şı və sa  tı  na  lın  ma  sı  nın; döv
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Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da kə 
nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti  ni hə 
ya  ta ke  çi  rən Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy 
yə  ti bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra və təc
 rü  bə  yə uy  ğun ye  ni  dən təş  kil edi  lə
 cək, onun kə  nar döv  lət ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti or  qa  nı ki  mi döv  lə  tin ma 
liy  yəiq  ti  sa  di əsas  la  rı  nın qo  ru  nub 
sax  lan  ma  sı, ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin 
sə  mə  rə  li, şəf  faf ida  rə  çi  li  yin  də ya 
xın  dan iş  ti  rak et  mək  lə nə  ti  cə  li  li  yin 
ar  tı  rıl  ma  sın  da  kı fəaliy  yə  ti da  ha da 
güc  lə  nə  cək, elə  cə də He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın fəaliy  yə  ti  nin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nı təş  kil edən qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rı bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra, 
möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tə  ləb  lə  ri 
nə uy  ğun  la  şa  caq və bu is  ti  qa  mət  də 
da  ha tək  mil qa  nun  ve  ri  ci  lik for  ma 
la  şa  caq  dır. 

Qa  nun la  yi  hə  sin  də He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın sta  tu  su konk  ret ola  raq 
müəy  yən edil  miş  dir. Be  lə ki, la  yi 
hə  də He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc 
li  si  nə he  sa  bat ve  rən, daimi fəaliy 

yət gös  tə  rən, kə  nar döv  lət ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rən ali audit 
or  qa  nı ol  du  ğu gös  tə  ril  miş  dir. Be  lə
 lik  lə də, bu qu  ru  mun döv  lət ma  liy
 yə nə  za  rə  ti sis  te  min  də ye  ri təs  diq 
edil  miş, hə  min ye  rə mü  va  fiq ola 
raq isə funk  si  ya və və  zi  fə  lə  ri müəy
 yən  ləş  di  ril  miş  dir.  

Ey  ni za  man  da, mü  za  ki  rə  də olan 
qa  nun la  yi  hə  sin  də audit fəaliy  yə  ti 
nin ge  niş və də  qiq müəy  yən edil 
mə  si də ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin nə  ti  cə
 li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı  na xid  mət et  miş 
ola  caq. La  yi  hə  də He  sab  la  ma Pa  la 
ta  sı  nın ali audit qu  ru  mu ola  raq 
bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra uy  ğun şə 
kil  də aşa  ğı  da  kı audit növ  lə  ri  ni tət 
biq et  mək  lə kə  nar ma  liy  yə nə  za  rə  ti
 ni hə  ya  ta ke  çir  mə  si gös  tə  ril  miş  dir: 
ü	maliyyə əməliyyatları və hesa
batlarının uyğunluğunun, düz
günlüyünün,dürüstlüyününvə
tamlığınınmüəyyənləşdirilməsi,
maliyyə idarəçiliyi və daxili nə
zarət sisteminin qiymətləndiril
məsini nəzərdə tutan ma  liy  yə 
audi  ti;

ü	proqram, layihə, fəaliyyət, əmə
liyyat və idarəetmə sisteminin
qənaətliliyinin,effektivliyininvə
nəticəliliyinin müəyyənləşdiril
məsini nəzərdə tutan sə  mə  rə  li 
lik (per  for  mans) audi  ti; 

ü	kənardövlətmaliyyənəzarətinin
obyektləri tərəfindən qüvvədə
olan hüquqi aktların tələblərinə
əməl olunması vəziyyətinin
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə
tutanuy  ğun  luq audi  ti.

Be  lə  lik  lə, ye  ni qa  nun la  yi  hə  si ilə 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın funk  si  ya və 
sə  la  hiy  yət  lə  rin  də nə  zər  də tu  tul 
muş də  yi  şik  lik  lər döv  lət və  sait  lə  ri
 nin qə  naət  li və nə  ti  cə  li is  ti  fa  də  si 
nin tə  min edil  mə  sin  də ro  lu  mu  zu 
ar  tır  maq  la  Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti möh  tə  rəm cə 
nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən müəy
 yən olun  muş iq  ti  sa  di kur  sun mü 
vəf  fə  qiy  yət  li ic  ra  sın  da iş  ti  rak im 
kan  la  rı  mı  zı ge  niş  lən  dir  mək, öl  kə 
baş  çı  sı  nın bu is  ti  qa  mət  də qar  şı  ya 
qoy  du  ğu və  zi  fə  lə  ri la  yi  qin  cə ye  ri 
nə ye  tir  mək məq  sə  di  ni da  şı  yır.

FƏALİYYƏT

ni, da  xi  li audit və da  xi  li nə  za  rət 
sis  tem  lə  ri  nin ida  rə  çi  li  yi  ni, funk  si 
ya  la  rı  nı qiy  mət  lən  di  rir. Həm  çi  nin 
Audit Ofi  si  nə bü  töv bir qu  ru  mun 
və ya bu qu  ru  mun bir his  sə  si  nin 
biz  nes əmə  liy  yat  la  rı  nın xü  su  si as 
pek  ti  nin, bu xü  su  si qu  rum tə  rə  fin 
dən onun re  surs  la  rı  nın is  ti  fa  də  sin 
də tət  biq olu  nan ma  liy  yə, sə  mə  rə 
li  lik və ef  fek  tiv  lik  lə bağ  lı proq  ram 
və ya fəaliy  yə  ti  nə ba  xış ke  çir  mək 
və ya yox  la  maq (sə  mə  rə  li  lik audi 
ti) hə  va  lə edi  lib.

Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın He  sab -
la  ma Pa  la  ta  sı möv  cud qa  nu  nun 
tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq fe  de  ral 
döv  lət or  qan  la  rın  da, büd  cə  dən  kə 
nar fond  lar  da, Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı 
Mər  kə  zi Ban  kın  da, fe  de  ral döv  lət 
müəs  si  sə və təş  ki  lat  la  rın  da, döv  lət 
kor  po  ra  si  ya  la  rı və kom  pa  ni  ya  la 
rın  da, Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın iş  ti 
rak pa  yı olan qu  rum  lar  da kə  nar 
döv  lət audi  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu 
nun  la ya  na  şı He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı 
döv  lət büd  cə  sin  dən və  sait ay  rıl 
mış, fe  de  ral əm  lak  dan is  ti  fa  də mü 
qa  vi  lə  si bağ  lan  mış, həm  çi  nin Ru  si
 ya Fe  de  ra  si  ya  sı tə  rə  fin  dən döv  lət 
zə  ma  nə  ti ve  ril  miş kre  dit mü  qa  vi 

lə  lə  ri üz  rə müəs  si  sə və təş  ki  lat  lar 
da audit apa  ra bi  lər. Ey  ni za  man 
da, o, Fe  de  ra  si  ya So  ve  ti və  Döv  lət 
Du  ma  sı  nın tap  şı  rı  ğı, həm  çi  nin Ru 
si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Pre  zi  den  ti və 
Hö  ku  mə  ti tə  rə  fin  dən edil  miş mü 
ra  ciət  lər əsa  sın  da di  gər qu  rum  lar 
da audit apar  maq sə  la  hiy  yə  ti  nə də 
ma  lik  dir.

Qa  za  xıs  tan AAQ-nın isə funk  si
 ya  la  rı  na res  pub  li  ka büd  cə  si  nin, o 
cüm  lə  dən məq  səd  li trans  fert və 
kre  dit  lə  rin, qrant  la  rın, döv  lət zə 
ma  nət  li kre  dit  lə  rin ic  ra  sı, döv  lət 
ak  tiv  lə  ri  nin is  ti  fa  də  si, öl  kə  yə məx 
sus iş  ti  rak pa  yı olan qu  rum  lar  da 
ak  tiv  lə  rin ida  rəolun  ma  sı  nın ef  fek 
tiv  li  yi üzə  rin  də nə  za  rət da  xil  dir. 
Ey  ni za  man  da, Qa  za  xıs  tan Res 
pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti  nə döv  lət or 
qan  la  rı və nə  za  rət ob  yekt  lə  ri  nə 
gön  də  ril  miş tap  şı  rıq  lar və töv  si  yə 
lə  rin ic  ra  sı  nın mo  ni  to  rin  qi də hə 
ya  ta ke  çi  ri  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy  yə  ti 
nin əsas nor  ma  tiv ba  za  sı  nı təş  kil 
edən və ha  zır  da qüv  və  də olan 
“He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa 

nu  nu 18 il bun  dan ön  cə qə  bul edil
 miş bir nor  ma  tivhü  qu  qi akt  dır. 
Hə  min qa  nun Azər  bay  can ma  liy  yə 
sis  te  min  də ana  lo  qu ol  ma  yan, ox 
şar hü  qu  qi mü  na  si  bət  lər  lə tən  zim 
lən  mə  yən, öl  kə  miz üçün ye  ni bir 
ins  ti  tut ki  mi ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
ke  çid ərə  fə  sin  də qə  bul olun  muş 
bir qa  nun  dur. Bu qa  nu  na müx  tə  lif 
vaxt  lar  da  də  yi  şik  lik  lər edil  mək  lə, 
elə  cə də 2002ci il  də He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın Da  xi  li Ni  zam  na  mə  si 
nin qə  bul olun  ma  sı ilə bu qu  ru 
mun fəaliy  yə  ti  nin tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad 
dım  lar atıl  mış  dır. La  kin adı çə  ki  lən 
qa  nun və Da  xi  li Ni  zam  na  mə gü 
nü  mü  zün tə  ləb  lə  ri  nə tam ca  vab 
ver  mir və He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
fəaliy  yə  ti  nin müasir döv  rün tə  ləb 
lə  ri  nə uy  ğun qu  rul  ma  sı  na im  kan 
ya  rat  mır. Ey  ni za  man  da, həm qa 
nun, həm də Da  xi  li Ni  zam  na  mə 
ara  sın  da bir çox hal  lar  da tək  rar  lan
 ma  lar, bə  zi mə  sə  lə  lər  də qey  ri
müəy  yən  lik  lər və uy  ğun  suz  luq  lar 
da möv  cud  dur.

“He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” 
ye  ni qa  nun la  yi  hə  si  nin qə  bul edil 
mə  si ilə ali audit qu  ru  mu ki  mi 



yanvar-fevral 2018    5352     Milli Məclis

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sın  da kə 
nar döv  lət ma  liy  yə nə  za  rə  ti  ni hə 
ya  ta ke  çi  rən Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy 
yə  ti bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra və təc
 rü  bə  yə uy  ğun ye  ni  dən təş  kil edi  lə
 cək, onun kə  nar döv  lət ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti or  qa  nı ki  mi döv  lə  tin ma 
liy  yəiq  ti  sa  di əsas  la  rı  nın qo  ru  nub 
sax  lan  ma  sı, ma  liy  yə və  sait  lə  ri  nin 
sə  mə  rə  li, şəf  faf ida  rə  çi  li  yin  də ya 
xın  dan iş  ti  rak et  mək  lə nə  ti  cə  li  li  yin 
ar  tı  rıl  ma  sın  da  kı fəaliy  yə  ti da  ha da 
güc  lə  nə  cək, elə  cə də He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın fəaliy  yə  ti  nin hü  qu  qi 
ba  za  sı  nı təş  kil edən qa  nun  ve  ri  ci  lik 
akt  la  rı bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra, 
möv  cud qa  nun  ve  ri  ci  li  yin tə  ləb  lə  ri 
nə uy  ğun  la  şa  caq və bu is  ti  qa  mət  də 
da  ha tək  mil qa  nun  ve  ri  ci  lik for  ma 
la  şa  caq  dır. 

Qa  nun la  yi  hə  sin  də He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın sta  tu  su konk  ret ola  raq 
müəy  yən edil  miş  dir. Be  lə ki, la  yi 
hə  də He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li Məc 
li  si  nə he  sa  bat ve  rən, daimi fəaliy 

yət gös  tə  rən, kə  nar döv  lət ma  liy  yə 
nə  za  rə  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rən ali audit 
or  qa  nı ol  du  ğu gös  tə  ril  miş  dir. Be  lə
 lik  lə də, bu qu  ru  mun döv  lət ma  liy
 yə nə  za  rə  ti sis  te  min  də ye  ri təs  diq 
edil  miş, hə  min ye  rə mü  va  fiq ola 
raq isə funk  si  ya və və  zi  fə  lə  ri müəy
 yən  ləş  di  ril  miş  dir.  

Ey  ni za  man  da, mü  za  ki  rə  də olan 
qa  nun la  yi  hə  sin  də audit fəaliy  yə  ti 
nin ge  niş və də  qiq müəy  yən edil 
mə  si də ma  liy  yə nə  za  rə  ti  nin nə  ti  cə
 li  li  yi  nin ar  tı  rıl  ma  sı  na xid  mət et  miş 
ola  caq. La  yi  hə  də He  sab  la  ma Pa  la 
ta  sı  nın ali audit qu  ru  mu ola  raq 
bey  nəl  xalq stan  dart  la  ra uy  ğun şə 
kil  də aşa  ğı  da  kı audit növ  lə  ri  ni tət 
biq et  mək  lə kə  nar ma  liy  yə nə  za  rə  ti
 ni hə  ya  ta ke  çir  mə  si gös  tə  ril  miş  dir: 
ü	maliyyə əməliyyatları və hesa
batlarının uyğunluğunun, düz
günlüyünün,dürüstlüyününvə
tamlığınınmüəyyənləşdirilməsi,
maliyyə idarəçiliyi və daxili nə
zarət sisteminin qiymətləndiril
məsini nəzərdə tutan ma  liy  yə 
audi  ti;

ü	proqram, layihə, fəaliyyət, əmə
liyyat və idarəetmə sisteminin
qənaətliliyinin,effektivliyininvə
nəticəliliyinin müəyyənləşdiril
məsini nəzərdə tutan sə  mə  rə  li 
lik (per  for  mans) audi  ti; 

ü	kənardövlətmaliyyənəzarətinin
obyektləri tərəfindən qüvvədə
olan hüquqi aktların tələblərinə
əməl olunması vəziyyətinin
müəyyənləşdirilməsini nəzərdə
tutanuy  ğun  luq audi  ti.

Be  lə  lik  lə, ye  ni qa  nun la  yi  hə  si ilə 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın funk  si  ya və 
sə  la  hiy  yət  lə  rin  də nə  zər  də tu  tul 
muş də  yi  şik  lik  lər döv  lət və  sait  lə  ri
 nin qə  naət  li və nə  ti  cə  li is  ti  fa  də  si 
nin tə  min edil  mə  sin  də ro  lu  mu  zu 
ar  tır  maq  la  Azər  bay  can Res  pub  li 
ka  sı  nın Pre  zi  den  ti möh  tə  rəm cə 
nab İl  ham Əli  yev tə  rə  fin  dən müəy
 yən olun  muş iq  ti  sa  di kur  sun mü 
vəf  fə  qiy  yət  li ic  ra  sın  da iş  ti  rak im 
kan  la  rı  mı  zı ge  niş  lən  dir  mək, öl  kə 
baş  çı  sı  nın bu is  ti  qa  mət  də qar  şı  ya 
qoy  du  ğu və  zi  fə  lə  ri la  yi  qin  cə ye  ri 
nə ye  tir  mək məq  sə  di  ni da  şı  yır.

FƏALİYYƏT

ni, da  xi  li audit və da  xi  li nə  za  rət 
sis  tem  lə  ri  nin ida  rə  çi  li  yi  ni, funk  si 
ya  la  rı  nı qiy  mət  lən  di  rir. Həm  çi  nin 
Audit Ofi  si  nə bü  töv bir qu  ru  mun 
və ya bu qu  ru  mun bir his  sə  si  nin 
biz  nes əmə  liy  yat  la  rı  nın xü  su  si as 
pek  ti  nin, bu xü  su  si qu  rum tə  rə  fin 
dən onun re  surs  la  rı  nın is  ti  fa  də  sin 
də tət  biq olu  nan ma  liy  yə, sə  mə  rə 
li  lik və ef  fek  tiv  lik  lə bağ  lı proq  ram 
və ya fəaliy  yə  ti  nə ba  xış ke  çir  mək 
və ya yox  la  maq (sə  mə  rə  li  lik audi 
ti) hə  va  lə edi  lib.

Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın He  sab -
la  ma Pa  la  ta  sı möv  cud qa  nu  nun 
tə  ləb  lə  ri  nə uy  ğun ola  raq fe  de  ral 
döv  lət or  qan  la  rın  da, büd  cə  dən  kə 
nar fond  lar  da, Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı 
Mər  kə  zi Ban  kın  da, fe  de  ral döv  lət 
müəs  si  sə və təş  ki  lat  la  rın  da, döv  lət 
kor  po  ra  si  ya  la  rı və kom  pa  ni  ya  la 
rın  da, Ru  si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın iş  ti 
rak pa  yı olan qu  rum  lar  da kə  nar 
döv  lət audi  ti  ni hə  ya  ta ke  çi  rir. Bu 
nun  la ya  na  şı He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı 
döv  lət büd  cə  sin  dən və  sait ay  rıl 
mış, fe  de  ral əm  lak  dan is  ti  fa  də mü 
qa  vi  lə  si bağ  lan  mış, həm  çi  nin Ru  si
 ya Fe  de  ra  si  ya  sı tə  rə  fin  dən döv  lət 
zə  ma  nə  ti ve  ril  miş kre  dit mü  qa  vi 

lə  lə  ri üz  rə müəs  si  sə və təş  ki  lat  lar 
da audit apa  ra bi  lər. Ey  ni za  man 
da, o, Fe  de  ra  si  ya So  ve  ti və  Döv  lət 
Du  ma  sı  nın tap  şı  rı  ğı, həm  çi  nin Ru 
si  ya Fe  de  ra  si  ya  sı  nın Pre  zi  den  ti və 
Hö  ku  mə  ti tə  rə  fin  dən edil  miş mü 
ra  ciət  lər əsa  sın  da di  gər qu  rum  lar 
da audit apar  maq sə  la  hiy  yə  ti  nə də 
ma  lik  dir.

Qa  za  xıs  tan AAQ-nın isə funk  si
 ya  la  rı  na res  pub  li  ka büd  cə  si  nin, o 
cüm  lə  dən məq  səd  li trans  fert və 
kre  dit  lə  rin, qrant  la  rın, döv  lət zə 
ma  nət  li kre  dit  lə  rin ic  ra  sı, döv  lət 
ak  tiv  lə  ri  nin is  ti  fa  də  si, öl  kə  yə məx 
sus iş  ti  rak pa  yı olan qu  rum  lar  da 
ak  tiv  lə  rin ida  rəolun  ma  sı  nın ef  fek 
tiv  li  yi üzə  rin  də nə  za  rət da  xil  dir. 
Ey  ni za  man  da, Qa  za  xıs  tan Res 
pub  li  ka  sı Hö  ku  mə  ti  nə döv  lət or 
qan  la  rı və nə  za  rət ob  yekt  lə  ri  nə 
gön  də  ril  miş tap  şı  rıq  lar və töv  si  yə 
lə  rin ic  ra  sı  nın mo  ni  to  rin  qi də hə 
ya  ta ke  çi  ri  lir.

Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın fəaliy  yə  ti 
nin əsas nor  ma  tiv ba  za  sı  nı təş  kil 
edən və ha  zır  da qüv  və  də olan 
“He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Qa 

nu  nu 18 il bun  dan ön  cə qə  bul edil
 miş bir nor  ma  tivhü  qu  qi akt  dır. 
Hə  min qa  nun Azər  bay  can ma  liy  yə 
sis  te  min  də ana  lo  qu ol  ma  yan, ox 
şar hü  qu  qi mü  na  si  bət  lər  lə tən  zim 
lən  mə  yən, öl  kə  miz üçün ye  ni bir 
ins  ti  tut ki  mi ba  zar iq  ti  sa  diy  ya  tı  na 
ke  çid ərə  fə  sin  də qə  bul olun  muş 
bir qa  nun  dur. Bu qa  nu  na müx  tə  lif 
vaxt  lar  da  də  yi  şik  lik  lər edil  mək  lə, 
elə  cə də 2002ci il  də He  sab  la  ma 
Pa  la  ta  sı  nın Da  xi  li Ni  zam  na  mə  si 
nin qə  bul olun  ma  sı ilə bu qu  ru 
mun fəaliy  yə  ti  nin tək  mil  ləş  di  ril 
mə  si is  ti  qa  mə  tin  də mü  hüm ad 
dım  lar atıl  mış  dır. La  kin adı çə  ki  lən 
qa  nun və Da  xi  li Ni  zam  na  mə gü 
nü  mü  zün tə  ləb  lə  ri  nə tam ca  vab 
ver  mir və He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı  nın 
fəaliy  yə  ti  nin müasir döv  rün tə  ləb 
lə  ri  nə uy  ğun qu  rul  ma  sı  na im  kan 
ya  rat  mır. Ey  ni za  man  da, həm qa 
nun, həm də Da  xi  li Ni  zam  na  mə 
ara  sın  da bir çox hal  lar  da tək  rar  lan
 ma  lar, bə  zi mə  sə  lə  lər  də qey  ri
müəy  yən  lik  lər və uy  ğun  suz  luq  lar 
da möv  cud  dur.

“He  sab  la  ma Pa  la  ta  sı haq  qın  da” 
ye  ni qa  nun la  yi  hə  si  nin qə  bul edil 
mə  si ilə ali audit qu  ru  mu ki  mi 



yanvar-fevral 2018    5554     Milli Məclis

mən de  yər  dim ki, hər bir in  san 
üçün bö  yük uğur  dur. 

Bu öm  rün 25 ili  nə ya  xı  nı pe  da 
qo  ji fəaliy  yə  tə həsr olu  nub. Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın müx  tə  lif 
ali mək  təb  lə  rin  də gənc  lə  ri  mi  zə 
dərs de  mi  şəm, on  la  rın tə  limtər  bi
 yə  si ilə məş  ğul ol  mu  şam. Ça  lış  mı
 şam ki, hə  qi  qə  tən, o mü  qəd  dəs 
ada  müəl  lim adı  na la  yiq olum. 
Çox şa  dam ki, bu gün ar  tıq saç
saq  qa  lı ağar  mış, mən  dən bir 10 
yaş ki  çik  60 ya  şın  da kim  lə isə 
rast  la  şı  ram, o, mə  nə sa  lam ve  rir, 
bö  yük eh  ti  ram gös  tə  rir, mə  nim tə 
lə  bəm, şa  gir  dim ol  du  ğu  nu di  lə 
gə  ti  rir. Dü  şü  nü  rəm ki, bun  dan 
bö  yük se  vinc ola bil  məz. 

Ta  le elə gə  tir  di ki, 1988ci il  də 
Azər  bay  can  da baş  la  yan  pro  ses  lə 
rin, yə  ni Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da er  mə  ni 
se  pa  ra  tiz  mi  nin və Er  mə  nis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na qar  şı əra  zi id  diala  rı 
nın açıq xa  rak  ter al  dı  ğı bir dövr  də 
mən də xal  qım  la bə  ra  bər ol  dum, 
ümum  xalq hə  rə  ka  tı  nın içə  ri  sin  də 
yer al  dım və bu pro  ses  lər  də müəy
 yən qə  dər fəal iş  ti  rak et  dim. Fəaliy
 yə  ti  mi bü  tün sa  hə  lər  də məh  dud 
laş  dı  ra  raq an  caq bu is  ti  qa  mət  də 

po  ten  sialı  mı or  ta  ya qoy  dum və bu 
da hə  ya  tı  mın xa  tır  la  dı  ğım ən xoş 
an  la  rın  dan bi  ri  dir ki, mən o hə  rə 
kat  da iş  ti  rak et  mi  şəm, xal  qım  la bə 
ra  bər ol  mu  şam. 

Xalq hə  rə  ka  tın  da iş  ti  rak et  di  yi 
miz za  man biz hər an ölüm  lə 
üzüzə idik. Mən o vaxt da söy  lə 
miş  dim ki, im  pe  ri  ya xalq hə  rə  ka 
tın  da iş  ti  rak edən və onun önün  də 
ge  dən  lə  rin hər bi  ri  nə qar  şı gül  lə 
atır. O gül  lə bi  zi nə vaxt tu  ta  caq 
Al  lah bi  lir. Yə  ni doğ  ru  dan da, föv
 qə  la  də və  ziy  yət şə  raitin  də im  pe  ri 
ya  nın çök  dü  yü za  man kə  si  yin  də 
nə  həng bi  na ki  mi xalq  lar, mil  lət  lər, 
biz  lər onun al  tın  da qa  la bi  lər  dik, 
ne  cə ki, 20 Yan  var  da qal  dıq. 20 
Yan  var  la bə  ra  bər ver  miş ol  du  ğu 
muz çox  min  li şə  hid  lər  azad  lı  ğın 
qur  ban  la  rı  dır. Be  lə bir za  man  da  
şə  hid olan  la  rı  mız da ol  du, sağ qa 
lan  la  rı  mız  da. Bu, ar  tıq ta  le  yin işi 
dir. Be  lə bir çə  tin an  lar  da hər gü 
nü  müz təh  lü  kə idi.   

Ey  ni za  man  da,  çox bö  yük qü  rur 
his  si ke  çi  ri  rəm ki, mə  ni ya  ra  dan 
Tan  rı  mız ən cid  di ta  ri  xi an  lar  da  
düz möv  qe seç  mə  yim  də yar  dım 
çım olub; im  kan ver  mə  yib ki, səhv 

edim, yo  lu  mu azım. Bu ba  xım  dan 
mən 1990cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də 
Azər  bay  can  da çox cid  di ka  tak  lizm
 lə  rin baş alıb get  di  yi bir za  man  da 
ye  nə də ta  le  yin və Tan  rı  nın dik  tə  si 
ilə Ulu ön  də  ri  mi  zin ya  nın  da ol 
dum. Onun  la bir ne  çə də  fə  Nax  çı 
van  da gö  rüş  düm, Azər  bay  can  da 
si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si üçün 
bü  tün im  kan  la  rı  mı əsir  gə  mə  yə  cə 
yi  mi, bü  tün po  ten  sialı  mı qo  ya  ca  ğı
 mı diq  qə  ti  nə çat  dır  dım.

Ək  sər azər  bay  can  lı  lar ki  mi mən 
də res  pub  li  ka  mı  zın fə  la  kət  dən qur
 tar  ma  sı üçün ye  ga  nə yo  lu Hey  dər 
Əli  ye  vin si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl 
mə  sin  də gö  rür  düm. Bu pro  ses  də 
fəal iş  ti  rak et  dim və Ulu ön  də  ri  mi
 zin si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si 
Azər  bay  ca  nı bö  yük fə  la  kət  lər  dən 
qur  tar  dı. Hə  min dövr  də  ki və  tən 
daş  lıq möv  qe  yim bu gün mən  də 
bir ra  hat    lıq ya  ra  dır, bir qü  rur his  si 
do  ğu  rur. 

Ulu ön  də  ri  miz  dən son  ra öl  kə  yə 
ki  min rəh  bər  lik et  mə  si hə  min 
dövr  də çox cid  di si  ya  si bir möv  zu 
ki  mi gün  də  lik  də idi, ge  niş mü  za  ki
 rə olu  nur  du. Hə  min ta  ri  xi an  lar  da 
da mən, bu da, tə  bii ki, ta  le  yin hök

hƏMSÖhBƏT

“Ömrümün sonuna qədər antimilli 
mövqedə dayananlara qarşı 

barışmaz mübarizə aparacağam”
 Fə  zail müəl  lim, bu ya  xın  lar  da 

70 ya  şı  nız ta  mam ol  du. Öl  kə 
Pre  zi  den  ti si  zi res  pub  li  ka  nın 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da  kı fəal 
iş  ti  ra  kı  nı  za gö  rə “Şöh  rət” or 
de  ni ilə təl  tif et  di. Bu mü  na  si 
bət  lə “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
ola  raq si  zi  bir   da  ha təb  rik 
edi  rik.

 Tə  şək  kür edi  rəm. Döv  lət baş  çı
 mız cə  nab İl  ham Əli  ye  və də öz də 
rin min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  di  ri  rəm. 

 70 yaş öm  rün elə bir müd  rik 
ça  ğı  dır ki, bu yaş  da in  san özü
özü  nə he  sa  bat ve  rir. Fə  zail 
müəl  lim dö  nüb ar  xa  ya ba  xan 
da han  sı hiss  lər ke  çi  rir?

 Tə  bii ki, 70 yaş in  san öm  rü  nün 
ən yük  sək mə  qam  la  rın  dan bi  ri  dir. 
Bu ya  şa gə  lib ça  ta  na qə  dər hər bir 
in  san ki  mi mən də müəy  yən mər 
hə  lə  lər  dən keç  mi  şəm: se  vinc  li an 
la  rım da,  çə  tin gün  lə  rim də olub. 
La  kin dö  nüb ar  xa  ya ba  xan  da is  tər 

ic  ti  maisi  ya  si fəaliy  yə  tim, is  tər şəx
 si hə  ya  tım ziq  zaq  lı ol  sa da, müx  tə
 lif ele  ment  lər  lə zən  gin ol  sa da,  bu, 
bü  töv  lük  də mə  nim hə  ya  tım  dır,  
mə  nim ta  le  yim  dir və bu hə  yat  dan 
na  ra  zı ol  ma  ğa ix  ti  ya  rım yox  dur. 

Mən be  lə bir ya  naş  ma  nın tə  rəf 
da  rı  yam ki, hər bir in  san öv  la  dı  nın 
bir alın ya  zı  sı, bir ta  le ya  zı  sı olur. 
Bu alın ya  zım  dan da, ta  le  yim  dən 
də ra  zı  yam və şü  kür  lər ol  sun ki, 
gə  lib 70 ya  şa çat  mı  şam. Bu  nun özü 

Fəzail Ağamalı: 

Rub  ri  ka  mı  zın 
qo  na  ğı Mil  li 
Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı,  
Ana Və  tən 
Par  ti  ya  sı  nın 
səd  ri Fə  zail 
Ağa  ma  lı  dır.
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mən de  yər  dim ki, hər bir in  san 
üçün bö  yük uğur  dur. 

Bu öm  rün 25 ili  nə ya  xı  nı pe  da 
qo  ji fəaliy  yə  tə həsr olu  nub. Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın müx  tə  lif 
ali mək  təb  lə  rin  də gənc  lə  ri  mi  zə 
dərs de  mi  şəm, on  la  rın tə  limtər  bi
 yə  si ilə məş  ğul ol  mu  şam. Ça  lış  mı
 şam ki, hə  qi  qə  tən, o mü  qəd  dəs 
ada  müəl  lim adı  na la  yiq olum. 
Çox şa  dam ki, bu gün ar  tıq saç
saq  qa  lı ağar  mış, mən  dən bir 10 
yaş ki  çik  60 ya  şın  da kim  lə isə 
rast  la  şı  ram, o, mə  nə sa  lam ve  rir, 
bö  yük eh  ti  ram gös  tə  rir, mə  nim tə 
lə  bəm, şa  gir  dim ol  du  ğu  nu di  lə 
gə  ti  rir. Dü  şü  nü  rəm ki, bun  dan 
bö  yük se  vinc ola bil  məz. 

Ta  le elə gə  tir  di ki, 1988ci il  də 
Azər  bay  can  da baş  la  yan  pro  ses  lə 
rin, yə  ni Dağ  lıq Qa  ra  bağ  da er  mə  ni 
se  pa  ra  tiz  mi  nin və Er  mə  nis  ta  nın 
Azər  bay  ca  na qar  şı əra  zi id  diala  rı 
nın açıq xa  rak  ter al  dı  ğı bir dövr  də 
mən də xal  qım  la bə  ra  bər ol  dum, 
ümum  xalq hə  rə  ka  tı  nın içə  ri  sin  də 
yer al  dım və bu pro  ses  lər  də müəy
 yən qə  dər fəal iş  ti  rak et  dim. Fəaliy
 yə  ti  mi bü  tün sa  hə  lər  də məh  dud 
laş  dı  ra  raq an  caq bu is  ti  qa  mət  də 

po  ten  sialı  mı or  ta  ya qoy  dum və bu 
da hə  ya  tı  mın xa  tır  la  dı  ğım ən xoş 
an  la  rın  dan bi  ri  dir ki, mən o hə  rə 
kat  da iş  ti  rak et  mi  şəm, xal  qım  la bə 
ra  bər ol  mu  şam. 

Xalq hə  rə  ka  tın  da iş  ti  rak et  di  yi 
miz za  man biz hər an ölüm  lə 
üzüzə idik. Mən o vaxt da söy  lə 
miş  dim ki, im  pe  ri  ya xalq hə  rə  ka 
tın  da iş  ti  rak edən və onun önün  də 
ge  dən  lə  rin hər bi  ri  nə qar  şı gül  lə 
atır. O gül  lə bi  zi nə vaxt tu  ta  caq 
Al  lah bi  lir. Yə  ni doğ  ru  dan da, föv
 qə  la  də və  ziy  yət şə  raitin  də im  pe  ri 
ya  nın çök  dü  yü za  man kə  si  yin  də 
nə  həng bi  na ki  mi xalq  lar, mil  lət  lər, 
biz  lər onun al  tın  da qa  la bi  lər  dik, 
ne  cə ki, 20 Yan  var  da qal  dıq. 20 
Yan  var  la bə  ra  bər ver  miş ol  du  ğu 
muz çox  min  li şə  hid  lər  azad  lı  ğın 
qur  ban  la  rı  dır. Be  lə bir za  man  da  
şə  hid olan  la  rı  mız da ol  du, sağ qa 
lan  la  rı  mız  da. Bu, ar  tıq ta  le  yin işi 
dir. Be  lə bir çə  tin an  lar  da hər gü 
nü  müz təh  lü  kə idi.   

Ey  ni za  man  da,  çox bö  yük qü  rur 
his  si ke  çi  ri  rəm ki, mə  ni ya  ra  dan 
Tan  rı  mız ən cid  di ta  ri  xi an  lar  da  
düz möv  qe seç  mə  yim  də yar  dım 
çım olub; im  kan ver  mə  yib ki, səhv 

edim, yo  lu  mu azım. Bu ba  xım  dan 
mən 1990cı il  lə  rin əv  vəl  lə  rin  də 
Azər  bay  can  da çox cid  di ka  tak  lizm
 lə  rin baş alıb get  di  yi bir za  man  da 
ye  nə də ta  le  yin və Tan  rı  nın dik  tə  si 
ilə Ulu ön  də  ri  mi  zin ya  nın  da ol 
dum. Onun  la bir ne  çə də  fə  Nax  çı 
van  da gö  rüş  düm, Azər  bay  can  da 
si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si üçün 
bü  tün im  kan  la  rı  mı əsir  gə  mə  yə  cə 
yi  mi, bü  tün po  ten  sialı  mı qo  ya  ca  ğı
 mı diq  qə  ti  nə çat  dır  dım.

Ək  sər azər  bay  can  lı  lar ki  mi mən 
də res  pub  li  ka  mı  zın fə  la  kət  dən qur
 tar  ma  sı üçün ye  ga  nə yo  lu Hey  dər 
Əli  ye  vin si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl 
mə  sin  də gö  rür  düm. Bu pro  ses  də 
fəal iş  ti  rak et  dim və Ulu ön  də  ri  mi
 zin si  ya  si ha  ki  miy  yə  tə gəl  mə  si 
Azər  bay  ca  nı bö  yük fə  la  kət  lər  dən 
qur  tar  dı. Hə  min dövr  də  ki və  tən 
daş  lıq möv  qe  yim bu gün mən  də 
bir ra  hat    lıq ya  ra  dır, bir qü  rur his  si 
do  ğu  rur. 

Ulu ön  də  ri  miz  dən son  ra öl  kə  yə 
ki  min rəh  bər  lik et  mə  si hə  min 
dövr  də çox cid  di si  ya  si bir möv  zu 
ki  mi gün  də  lik  də idi, ge  niş mü  za  ki
 rə olu  nur  du. Hə  min ta  ri  xi an  lar  da 
da mən, bu da, tə  bii ki, ta  le  yin hök

hƏMSÖhBƏT

“Ömrümün sonuna qədər antimilli 
mövqedə dayananlara qarşı 

barışmaz mübarizə aparacağam”
 Fə  zail müəl  lim, bu ya  xın  lar  da 

70 ya  şı  nız ta  mam ol  du. Öl  kə 
Pre  zi  den  ti si  zi res  pub  li  ka  nın 
ic  ti  maisi  ya  si hə  ya  tın  da  kı fəal 
iş  ti  ra  kı  nı  za gö  rə “Şöh  rət” or 
de  ni ilə təl  tif et  di. Bu mü  na  si 
bət  lə “Mil  li Məc  lis” jur  na  lı 
ola  raq si  zi  bir   da  ha təb  rik 
edi  rik.

 Tə  şək  kür edi  rəm. Döv  lət baş  çı
 mız cə  nab İl  ham Əli  ye  və də öz də 
rin min  nət  dar  lı  ğı  mı bil  di  ri  rəm. 

 70 yaş öm  rün elə bir müd  rik 
ça  ğı  dır ki, bu yaş  da in  san özü
özü  nə he  sa  bat ve  rir. Fə  zail 
müəl  lim dö  nüb ar  xa  ya ba  xan 
da han  sı hiss  lər ke  çi  rir?

 Tə  bii ki, 70 yaş in  san öm  rü  nün 
ən yük  sək mə  qam  la  rın  dan bi  ri  dir. 
Bu ya  şa gə  lib ça  ta  na qə  dər hər bir 
in  san ki  mi mən də müəy  yən mər 
hə  lə  lər  dən keç  mi  şəm: se  vinc  li an 
la  rım da,  çə  tin gün  lə  rim də olub. 
La  kin dö  nüb ar  xa  ya ba  xan  da is  tər 

ic  ti  maisi  ya  si fəaliy  yə  tim, is  tər şəx
 si hə  ya  tım ziq  zaq  lı ol  sa da, müx  tə
 lif ele  ment  lər  lə zən  gin ol  sa da,  bu, 
bü  töv  lük  də mə  nim hə  ya  tım  dır,  
mə  nim ta  le  yim  dir və bu hə  yat  dan 
na  ra  zı ol  ma  ğa ix  ti  ya  rım yox  dur. 

Mən be  lə bir ya  naş  ma  nın tə  rəf 
da  rı  yam ki, hər bir in  san öv  la  dı  nın 
bir alın ya  zı  sı, bir ta  le ya  zı  sı olur. 
Bu alın ya  zım  dan da, ta  le  yim  dən 
də ra  zı  yam və şü  kür  lər ol  sun ki, 
gə  lib 70 ya  şa çat  mı  şam. Bu  nun özü 

Fəzail Ağamalı: 

Rub  ri  ka  mı  zın 
qo  na  ğı Mil  li 
Məc  li  sin 
de  pu  ta  tı,  
Ana Və  tən 
Par  ti  ya  sı  nın 
səd  ri Fə  zail 
Ağa  ma  lı  dır.
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 mü idi: İl  ham Əli  ye  vin Ulu ön  dər 
dən son  ra Pre  zi  dent se  çil  mə  si  nin 
ilk tə  şəb  büs  kar  la  rın  dan bi  ri ol  dum. 
1999cu il  də hə  lə Ulu ön  də  ri  miz 
Pre  zi  dent ikən mən “İl  ham Əli  yev 
bö  yük si  ya  sət  də: real  lıq  lar və pers
 pek  tiv  lər” ad  lı ki  tab nəşr et  dir  dim 
və bu ki  tab  da İl  ham Əli  ye  vin XXI 
əsr  də al  ter  na  ti  vi ol  ma  yan, za  ma 
nın ye  tiş  dir  di  yi, za  ma  nın önə çək 
di  yi bir li  der ola  ca  ğı  nı qeyd et  dim. 
2003cü ilə qə  dər mə  nim İl  ham 
Əli  yev  lə bağ  lı, onun si  ya  si fəaliy 
yə  ti  nin bü  tün tə  rəf  lə  ri  ni əks et  di 
rən, nitq  lə  ri  ni, mə  qa  lə  lə  ri  ni, açıq  la
 ma  la  rı  nı özün  də eh  ti  va edən 12 
cild  lik ki  ta  bım çap olun  du və 2003
cü il  də biz par  ti  ya  mı  zın qu  rul  ta 
yın  da İl  ham Əli  ye  vin pre  zi  dent  li  yə 
na  mi  zəd  li  yi  ni irə  li sür  dük. Hə  ya  tı
 mın ən mü  hüm mə  qam  la  rın  dan 
bi  ri də bu  dur.

O za  man bi  zim fi  kir  lə  rə baş  qa 
cür ya  na  şan  lar da var idi, bu  nu 
cid  di  yə qə  bul et  mə  yən  lər də var 
idi. La  kin hə  yat sü  but et  di ki, biz 

düz yol seç  dik. Hə  yat sü  but et  di ki, 
doğ  ru  dan da, İl  ham Əli  yev XXI 
əsr  də nəin  ki Azər  bay  can  da, həm 
də re  gion  da al  ter  na  ti  vi ol  ma  yan 
li  der  dir və mən de  yər  dim ki, ar  tıq 
o, dün  ya ça  pın  da bir li  der sə  viy  yə
 si  nə yük  sə  lib.

Mən 70 ya  şı  na gə  lib çat  dı  ğım 
za  man kə  si  yin  də ar  xa  ya ba  xan  da 
bun  la  rı xa  tır  la  ya  raq çox bö  yük qü 
rur, se  vinc his  si ke  çi  ri  rəm.

 Siz Qər  bi Azər  bay  ca  nın Zən  gə
 zur ma  ha  lın  da Si  sian ra  yo  nu 
nun Şıx  lar kən  din  də ana  dan 
ol  mu  su  nuz. Uşaq  lı  ğı  nız ora  da 
ke  çib. O yer  lə  ri ne  cə xa  tır  la  yır
 sı  nız?

 Tə  bii ki, o yer  lər bu gün də mə 
nim yu  xu  la  rım  dan get  mir. Teztez 
o yer  lə  ri yu  xu  da gö  rü  rəm. Ən bö 
yük ar  zum bəl  kə də odur ki, Al  lah 
mə  nə e  lə bir ta  le qis  mət et  sin ki, bir 
da  ha o yer  lə  rə ge  də bi  lim, o yer  lə  rin 
ha  va  sı  nı ala bi  lim, o yer  lə  rin sə  rin 
bu  laq  la  rın  dan su içə bi  lim.

Mən Zən  gə  zur  da Şıx  lar kən  din 
də do  ğu  lub bö  yü  mü  şəm. Uşaq  lı 
ğım, gənc  li  yim ora  da ke  çib. Or  ta 
mək  tə  bi ora  da oxu  mu  şam. Eti  raf 
edim ki, sa  kit uşaq ol  ma  mı  şam, 
də  cəl  li  yim çox olub. An  caq bu  nun
 la be  lə bi  zim kənd üçün və o böl  gə 
üçün sə  ciy  yə  vi olan bir cə  hət var 
idi ki, yax  şı oxu  maq  la bə  ra  bər, 
həm də tə  sər  rü  fa  tın müəy  yən his 
sə  si  nin yü  kü  nü öz üzə  ri  nə gö  tür 
mə  li idin: ora  da malqa  ra  ya bax 
maq  dan baş  la  mış ta ki, onun qış 
ha  zır  lı  ğı  na qə  dər bü  tün pro  ses  lər 
də iş  ti  rak et  mə  li idin. Mən də bu 
iş  lər  dən kə  nar  da ol  ma  mı  şam, 8ci 
si  nif  dən son  ra tə  ti  lə çı  xan  da sov 
xoz  da iş  lə  mi  şəm, əmək haq  qı al  mı
 şam, onun  la öz eh  ti  yac  la  rı  mı ödə 
mi  şəm, yə  ni dəf  tərki  tab al  mı  şam. 
Özü  mü  zün şəx  si tə  sər  rü  fa  tı  mız  da 
da ça  lış  mı  şam. Ki  fa  yət qə  dər fəal 
hə  yat sür  mü  şəm.

 18 ya  şım  da mək  tə  bi bi  ti  rib Ba 
kı  ya gəl  dim. Sə  nəd  lə  ri  mi Ba  kı 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nə təq  dim et 
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dim. Bi  rin  ci il qə  bul im  ta  ha  nın  dan 
ke  çə bil  mə  dim, hə  min il şə  hər  də 
fəh  lə ki  mi iş  lə  dim. İkin  ci il da  ha 
cid  di ha  zır  la  şıb yük  sək bal  la Ba  kı 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Ta  rix fa  kül 
tə  si  nə qə  bul ol  dum.

 Res  pub  li  ka ic  ti  maiy  yə  ti si  zi 
gör  kəm  li alim, bir sı  ra mo  noq
 ra  fi  ya  la  rın  və el  mi əsər  lə  rin 
müəl  li  fi ki  mi yax  şı ta  nı  yır. 
Həm də uzun il  lər  dir ki, Mil  li 
Məc  li  sin de  pu  ta  tı  sı  nız. Xal  qın 
si  zə olan bu eti  ma  dı  nı ne  cə qo 
ru  yur  su  nuz?

 İm  kan da  xi  lin  də el  mi ya  ra  dı  cı 
lıq  la məş  ğul ol  mu  şam. Am  ma çox 
təəs  süf ki, bu gün məş  ğul ol  mu  ram. 
Həm də mə  nim ya  naş  mam bun  dan 

iba  rət  dir ki, nə iş gö  rür  sən  sə gör, 
ora  da pe  şə  kar  lıq öz sö  zü  nü de  mə  li
 dir. Əgər mən si  ya  sət  də  yəm  sə, de 
mək ar  tıq alim ki  mi məş  ğul ol  maq 
im  kan  la  rım xey  li məh  dud  dur. Ta 
rix  çi alim ya  ra  dı  cı  lıq im  kan  la  rı  nı 
ge  niş  lən  dir  mək üçün hök  mən ar 
xiv  lə  rə get  mə  li  dir. Tə  bii ki, bu gün 
mə  nim bu  na im  ka  nım yox  dur. 

An  caq bu ya  xın  lar  da be  lə bir 
mə  lu  mat al  dım ki, Be  lo  rus  da Türk
 mən  çay sülh mü  qa  vi  lə  si  nin 190 il 
li  yi ilə bağ  lı konf  rans ke  çi  ri  lə  cək. 
Mən dər  hal əla  qə sax  la  dım və ora 
da iş  ti  rak et  mək is  tə  di  yi  mi bil  dir 
dim. Ar  tıq mə  ru  zə ha  zır  la  mı  şam: 
“Türk  mən  çay sülh mü  qa  vi  lə  si: 
onun Azər  bay  can üçün so  sialsi  ya
 si və ta  ri  xi nə  ti  cə  lə  ri”. Mə  ru  zə  də 

ta  ri  xi  tor  paq  la  rı  mız  da Er  mə  nis  tan 
döv  lə  ti  nin ya  ra  dıl  ma  sı və bu döv 
lə  tin ya  ra  dıl  ma  sı  nın ilk anın  dan 
baş  la  ya  raq bu pro  se  sin bu gü  nə 
qə  dər Azər  bay  ca  na ver  di  yi ağır 
nə  ti  cə  lər əks olu  nub. Ora  da konk 
ret fakt  lar ar  xiv ma  te  rial  la  rı ilə öz 
ifa  də  si  ni ta  pıb. 

1988ci il  dən biz Azər  bay  can 
xal  qı ilə ümum  xalq hə  rə  ka  tı  na baş
 la  dıq və on  dan son  ra mən ta  le  yi  mi 
si  ya  sət  də gör  düm və bu yo  lu seç 
dim. Ar  tıq 25 il  dir fəal si  ya  sət  də 
yəm. Bu si  ya  sə  tin baş  lı  ca ma  hiy  yə
 ti Azər  bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li 
yi  nə, Azər  bay  can xal  qı  na, onun 
mil  li ma  raq  la  rı  na, döv  lət  çi  li  yi  mi  zə 
və döv  lət  çi  li  yi  miz  də müs  təs  na 
əhə  miy  yət kəsb edən Ulu ön  dər 
Hey  dər Əli  ye  vin si  ya  si xət  ti  nə xid
 mət et  mək  dir. İn  di nə də  rə  cə  də 
xid  mət edi  rəm, uğur  la  rım nə  dir, 
nöq  san  la  rım nə  dən iba  rət  dir, de  yə 
bil  mə  rəm, am  ma, tə  bii ki, bun  lar 
var: uğur  lar da, cid  di nə  ti  cə  lər də 
var, bu fəaliy  yət  də nöq  san  lar, xo 
şa  gəl  mə  yən mə  qam  lar  da var. Bə 
zən öz təh  li  lim nə  ti  cə  sin  də fi  kir  lə 
şi  rəm ki, gə  rək bu  nu et  mə  yəy  dim, 
be  lə et  sə idim, da  ha yax  şı olar  dı.  
An  caq bir şey mə  nim üçün qır  mı  zı 
xət  dir ki, onu keç  mək ol  maz: bu da 
de  di  yim ki  mi və  tən, Azər  bay  ca  nın 
müs  tə  qil  li  yi, mil  li ma  raq  lar, döv 
lət  çi  li  yi  miz və Ulu ön  də  ri  miz Hey
 dər Əli  ye  vin si  ya  si xət  ti, si  ya  si kur
 su və bu  nun Azər  bay  can üçün əbə
 di  li  yi. Bu, mə  nim üçün ar  tıq kre 
do  dur və kim bu  nun əley  hi  nə ge 
dir  sə, tə  bii ki, mə  nim çox aman  sız, 
ba  rış  maz mü  na  si  bə  tim  lə üzüzə 
da  ya  nır.

 Si  ya  sət  də da  ha çox ma  raq  lar 
üs  tün  lük təş  kil edir. Fəaliy  yə  ti
 niz döv  rün  də si  ya  sət  də xə  ya 
nət  lə çox  mu üz  ləş  mi  si  niz?

 Elə in  san  lar olub ki, si  ya  sə  tə 
gə  lib, an  caq onun fəaliy  yə  ti si  ya  si 
çə  tir al  tın  da   an  ti  mil  li xa  rak  ter da 
şı  yıb. Bu  nun  la bağ  lı mə  nim açıq  la
 ma  la  rım da olub, mü  sa  hi  bə  lər  də 
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söy  lə  di  yim fi  kir  lər də olub. Bu ya 
xın  lar  da ver  di  yim bir mü  sa  hi  bə  də 
rəh  mət  lik Xu  du Məm  mə  do  vun 
ölü  mü ilə bağ  lı xa  ti  rə  lə  ri  mi söy  lə 
dim.  Bu  nun  la əla  qə  dar bə  zi qal 
ma  qal  lar ol  du.  Orada da an  ti  mil  li 
möv  qe  yə gö  rə Ley  la Yu  nus, Əlik 
ram Hüm  bə  tov, Zər  düşt Əli  za  də   
haq  qın  da  öz fi  kir  lə  ri  mi de  mişəm. 
Bu cür in  san  la  ra qar  şı mən çox ba 
rış  maz möv  qe  də  yəm. Bu mü  ba  ri 
zə  mi də özüm üçün mü  qəd  dəs bir 
yol he  sab edi  rəm. Kim  sə si  ya  sə  tə 
gə  lə  rək Azər  bay  ca  nın mil  li ma  raq 
la  rı  na de  yil, döv  lət  çi  li  yi  nə de  yil, 
xa  ri  ci öl  kə  lər  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
an  tiazər  bay  can qüv  və  lə  ri  nin ma 
raq  la  rı  na və özü  nün biz  nes ma  raq
 la  rı  na xid  mət edir  sə, bu, mə  nim 
üçün bir nöm  rə  li ba  ğış  lan  maz hə 
dəf  dir. On  la  rın qar  şı  sı za  ma  nın  da 
alın  ma  lı  dır, yox  sa qan  qal to  xu  mu 
ki  mi cə  miy  yə  ti bü  rü  yə bi  lər  lər.  
Be  lə in  san  la  ra qar  şı ic  ti  mai rəy bir
 mə  na  lı şə  kil  də kök  lən  mə  li  dir.  
On  lar xə  ya  nət yo  lu  nu tu  tan in  san 
lar  dır.

Əlik  ram Hüm  bə  tov Azər  bay  can 
xalq hə  rə  ka  tı  nın da  yaq  la  rı üzə  rin 
də si  ya  sə  tə gəl  di. Am  ma son  ra xə 
ya  nət edə  rək Azər  bay  ca  nın par  ça 
lan  ma  sı üçün ad  dım  lar at  dı. İn  di 
er  mə  ni  lər  lə bə  ra  bər öl  kə  mi  zə qar  şı 
düş  mən  çi  lik möv  qe  yi  ni or  ta  ya 
qoy  maq  da  dır. Ey  ni söz  lə  ri Ley  la 
Yu  nus haq  qın  da da de  mək olar. 

Bu gün di  ni  pər  də al  tın  da si  ya  sə
 tə gə  lə  rək, ay  rıay  rı döv  lət  lə  rin ma 
raq  la  rı  na xid  mət edə  rək Azər  bay  ca 
nın baş  qa bir müs  tə  vi  də uğur  la  rı  na 
ma  ne ol  maq, öl  kə  mi  zi prob  lem  lər 
içə  ri  sin  də ya  şat  maq is  tə  yən qüv  və 
lər də var. Bu qüv  və  lə  rə qar  şı si  ya 
sət  çi  lə  ri  miz, mil  lət və  kil  lə  ri öz ira  də
 lə  ri  ni or  ta  ya qoy  ma  lı  dır  lar. Bəs biz 
nə üçün se  çil  mi  şik? Mil  lət bi  zə bu 
man  da  tı nə üçün ve  rib? Ve  rib ki, öz 
hə  yat şə  raiti  mi  zi qu  raq, yox  sa gə  lək 
elə qa  nun  ve  ri  ci  lik pro  se  sin  də iş  ti  rak 
edək. Bu  dur  mu bi  zim mis  si  ya  mız? 
Tə  bii ki, yox.  Əgər xalq bi  zə o man
 da  tı ve  rib  sə, bi  zim mis  si  ya  mız məhz  
mil  lə  tin ma  raq  la  rı  na ge  niş an  lam  da 
xid  mət et  mək  dir. Bu, şə  rəf  li bir mis
 si  ya  nı da  şı  maq  dır. 10 mil  yo  na ya  xın 
xalq  içə  ri  sin  dən se  çim 125 nə  fər  dir. 
Bu 125 nə  fər de  pu  tat isə bu se  çi  mi 
qiy  mət  lən  dir  mə  li, bu mə  su  liy  yə  ti 
ba  şa dü  şüb Azər  bay  can xal  qı  na, 
Azər  bay  ca  nın mil  li döv  lət  çi  li  yi  nə, 
mil  li ma  raq  la  rı  na xid  mət et  mə  li  dir 
və bu xid  mət  dən bö  yük şə  rəf duy 
ma  lı  dır. Mən be  lə gö  rü  rəm və dü  şü
 nü  rəm ki, doğ  ru gö  rü  rəm. Ona gö  rə 
də   bu gü  nə qə  dər fəaliy  yə  ti  mi ne  cə 
qur  mu  şam  sa, Al  lah mə  nə bun  dan 
son  ra nə qə  dər ömür ve  rib  sə, öm  rü
 mün so  nu  na qə  dər an  ti  mil  li möv  qe
 də  da  ya  nan  la  ra qar  şı ba  rış  maz mü 
ba  ri  zə apa  ra  ca  ğam.

 Siz par  la  men  tin Hü  quq si  ya  sə
 ti və döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu ko  mi 
tə  si  nin üz  vü  sü  nüz. Qa  nun ya 
ra  dı  cı  lı  ğın  da fəal iş  ti  rak edir 

si  niz. Han  sı qa  nun  la  rın qə  bul 
olun  ma  sı  nı ar  zu  lar  dı  nız?

 Azər  bay  can  da  90cı il  lə  rin 
ikin  ci ya  rı  sın  dan cə  miy  yə  tin bü  tün 
tə  rəf  lə  ri  ni özün  də eh  ti  va edən qa 
nun  la  rın iş  lə  nib ha  zır  lan  ma  sı və 
qə  bul edil  mə  si pro  se  si baş  lan  dı. 
1995ci il  də müs  tə  qil döv  lə  ti  mi  zin 
par  la  men  ti for  ma  laş  dı və bun  dan 
ke  çən za  man kə  si  yin  də ar  tıq əs  ri 
mi  zin əv  vəl  lə  ri  nə qə  dər hü  qu  qi, 
iq  ti  sa  di, si  ya  si, so  sial, de  mək olar 
ki, bü  tün sa  hə  lər  də fun  da  men  tal 
xa  rak  ter da  şı  yan qa  nun  lar qə  bul 
edil  di. Bu gün  fi  kir ver  mi  si  niz  sə, 
Mil  li Məc  li  sin qa  nun  ve  ri  ci işi qə 
bul olun  muş qa  nun  la  ra əla  və və 
də  yi  şik  lik  lər edil  mə  si  dir. Yə  ni hü 
qu  qi ba  xım  dan ar  tıq bü  tün qa  nun
 lar qə  bul olu  nub. Mən de  yər  dim 
ki, bu ba  xım  da qa  nun  ve  ri  ci  lik ba 
za  sı  nın, de  mək olar ki, 90 faizə qə 
də  ri for  ma  la  şıb. İn  di bun  dan son  ra 
ar  tıq cə  miy  yə  tin özü  nün bir si  fa  riş 
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 Fə  zail müəl  lim, siz ic  ti  maisi 
ya  si hə  yat  da, öl  kə si  ya  sə  tin  də 
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 çi  lər cə  miy  yət  də apa  rı  cı möv  qe tu 
tur. Azər  bay  can  da ör  nək ola bi  lə 
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mı  zın yük  sək sə  viy  yə  də qo  ru  yub 
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yi  nə xətt çək  mə  yə gə  ti  rib çı  xa  ra 
bi  lər. Si  ya  sət  də gə  rək səhv et  mə  yə
 sən, həm də gə  rək elə edə  sən ki, 
mil  lə  tin nif  rə  ti  nə sə  bəb ol  ma  ya  san. 
Bu  nun üçün düz yol seç  mə  li  sən. 
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elə bir ya  şam tər  zi ke  çir  mə  li  sən ki, 
de  miş ol  du  ğun sö  zə gö  rə sə  nə qu 

laq asan  lar inan  sın  lar, öz  lə  ri üçün 
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si  ya  si fəaliy  yə  ti ara  sın  da bir ta 
mam  la  ma ol  ma  sa, o si  ya  sət  çi  nin 
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et  sin  lər, mil  limə  nə  vi də  yər  lə  ri  mi 
zə söy  kən  sin  lər, cə  miy  yət  də nü  fuz 
qa  zan  sın  lar. Bu, be  lə də var.

Bö  yük oğ  lum mə  mur  dur. İq  ti  sa
 di İn  ki  şaf Na  zir  li  yin  də böl  mə mü 
di  ri və  zi  fə  sin  də ça  lı  şır, si  ya  sət  lə işi 
yox  dur. On  dan ki  çik  oğ  lu  mun 
mən par  ti  ya ya  ra  dan  da 16 ya  şı var 
idi. O vaxt  dan ya  nım  da  dır. Ba  kı 
Döv  lət Uni  ver  si  te  ti  nin Bey  nəl  xalq 
hü  quq fa  kül  tə  si  ni bi  ti  rib. Am  ma 
par  ti  ya ilə əla  qə  si  ni kəs  mə  di, Təş 
ki  lat şö  bə  si  nin mü  di  ri ol  du. Par  ti 
ya  nın təş  ki  lat  lan  ma  sın  da ki  fa  yət 
qə  dər əmək sərf edib. Bu gün Ana 

Və  tən Par  ti  ya  sı  nın Apa  rat rəh  bə  ri 
dir. Par  ti  ya  nın aya  qüs  tə dur  ma  sın
 da onun ye  ri və ro  lu var. Ki  fa  yət 
qə  dər dün  ya  gö  rü  şü, sa  va  dı, bi  li  yi 
olan bir gənc  dir.

Qı  zım Qərb Uni  ver  si  te  ti  nin in 
gi  lis di  li tər  cü  mə  çi  si ix  ti  sa  sı  nı bi  ti 
rib. Dil  lər Uni  ver  si  te  ti  nin ma  gist 
ra  tu  ra  sı  nı fərq  lən  mə dip  lo  mu ilə 
qur  ta  rıb. Bir müd  dət uni  ver  si  tet  də 
ça  lış  dı. Son  ra ix  ti  sa  sı  nı də  yiş  di. 

Azər  bay  can Döv  lət Pe  da  qo  ji Uni 
ver  si  te  ti  nin Psi  xo  lo  gi  ya fa  kül  tə  sin 
də bi  ril  lik kurs keç  di. Dok  to  ran  tu 
ra  ya qə  bul olu  nub. Uşaq psi  xo  lo  gi
 ya  sı ilə bağ  lı el  mi işi  ni ba  şa çat  dı 
rıb. Bu gün Ba  kı  da çox ta  nı  nan bir  
uşaq bağ  ça  sı  na rəh  bər  lik edir.

Nə  və  lə  rim var. On  lar mə  nim 
hə  ya  tım, se  vinc mən  bə  yim  dir. On 
lar  la çox se  vinc  li an  lar ya  şa  yı  ram.

 Ən bö  yük ar  zu  nuz nə  dir?
 Ən bö  yük ar  zum Azər  bay  ca  nı 

bü  töv gör  mək  dir. Ən bö  yük ar 
zum bu gün biz ne  cə müs  tə  qi  lik  sə, 

bu müs  tə  qil  li  yin  xoş an  la  rı  nı ya  şa
 ya  raq se  vi  ni  rik  sə, çox is  tə  yər  dim 
ki, Cə  nub da  be  lə se  vin  sin. Ar  zu 
la  rı  mın işə  ri  sin  də xü  su  si yer tu  tan, 
tə  bii ki, əv  vəl  də de  di  yim ki  mi, do 
ğul  du  ğum  Zən  gə  zu  ra get  mək  dir, 
bö  yü  yüb bo  yaba  şa çat  dı  ğım evi 
miz  lə üzüzə da  ya  nıb onun  la söh 
bət et  mək  dir. 

Nə  və to  yu gör  mək də ən bö  yük 
ar  zu  la  rım  dan  dır. 
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Ha  cıns  ki, Məm  məd Yu  sif Cə  fə  rov, 
Xos  rov Pa  şa bəy Sul  ta  nov və Ək 
bər ağa Şey  xü  lis  la  mov da  xil edil  di
 lər.

1918ci il ma  yın 28də Hə  sən 
bəy Ağa  ye  vin sədr  li  yi ilə Tif  lis şə 
hə  rin  də ke  çi  ri  lən Azər  bay  can Mil  li 
Şu  ra  sı  nın ta  ri  xi ic  la  sın  da Azər  bay 

ca  nın fə  da  kar öv  lad  la  rı  nın səs ver 
di  yi və im  za  la  dı  ğı İs  tiq  lal Bə  yan 
na  mə  si  nin ilk iki mad  də  si ilə bir 
mil  lə  tin ye  ni dün  ya  da ta  nı  tım pas 
por  tu  na əbə  di bir mö  hür vu  ru  lur 
du. Bir mil  lə  tin dün  ya  ya səs  lə  ni  şi 
ni əks et  di  rən hə  min ta  ri  xi sə  nə  din 
ilk iki mad  də  sin  də mil  lə  tin ira  də  si
 nin üç prin  si  pial is  ti  qa  mə  ti açıq  la 
nır  dı:
a Azər  bay  can xal  qı ha  ki  miy  yət 

haq  qı  na sa  hib  dir;
a Cə  nubŞər  qi Za  qaf  qa  zi  ya  dan 

iba  rət olan Azər  bay  can tam 
hü  quq  lu müs  tə  qil döv  lət  dir;

aMüs  tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti 
nin ida  rə for  ma  sı xalq cüm 
hu  riy  yə  ti  dir.

Bu, yal  nız hə  min gü  nün de  yil, 
həm də gə  lə  cə  yin Azər  bay  can döv
 lə  ti  nin möv  cud  lu  ğu  nun və ta  nı  tı 
mı  nın də  yiş  məz çər  çi  və  si ola  caq  dı. 
Yə  ni bun  dan son  ra Azər  bay  can 
ad  la  nan adi bir coğ  ra  fi  ya məf  hu 
mu mil  lə  tin is  tiq  lal ira  də  si ilə ya 

İStİQlAlImIzIn

1918ci il  ma  yın 27də Za  qaf  qa 
zi  ya Sey  mi  nin Mü  səl  man frak  si  ya 
sı  nın üzv  lə  ri top  la  şa  raq Azər  bay 
ca  nın müs  tə  qil  li  yi  ni elan et  mək 
üçün özü  nü Azər  bay  can Mil  li Şu 
ra  sı ad  lan  dır  ma  ğı qə  ra  ra al  dı. Bu, 
ilk Azər  bay  can par  la  men  ti  nin tə 
mə  li  nin qo  yul  ma  sı ta  ri  xi  dir və hə 

min Mil  li Şu  ra ma  yın 27də ke  çi  ri 
lən ic  la  sın  da o za  man Ba  tum  da 
Azər  bay  can nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
baş  çı  sı ki  mi da  nı  şıq  lar apa  ran Mə 
həm  məd Əmin Rə  sul  za  də  ni qi  ya  bi 
ola  raq sədr seç  di. Mil  li Şu  ra  nın 
səd  ri  nin müavin  lə  ri isə Hə  sən bəy 
Ağa  yev və Mir Hi  da  yət Se  yi  dov 

təs  diq olun  du  lar. Ma  yın 27də ke 
çi  ri  lən Mil  li Şu  ra  nın ic  la  sın  da Fə  tə
 li xan Xoys  ki  nin baş  çı  lı  ğı ilə ic  ra 
or  qa  nı  hö  ku  mət se  çil  di və bu or 
qa  nın tər  ki  bi  nə Mə  həm  məd Hə  sən 
Ha  cıns  ki, Xə  lil bəy Xas  məm  mə 
dov, Nə  sib bəy Yu  sif  bəy  li, Xu  da 
dat bəy Mə  likAs  la  nov, Ca  mo bəy 

Fazil Mustafa
Milli Məclisin deputatı,

Böyük Quruluş Partiyasının sədri

cü

1918-ci il Azər  bay  can döv  lə  ti və xal  qı üçün 
sil  si  lə yü  zil  lik  lər ta  ri  xi  dir. Azər  bay  can Mil  li 
Şu  ra  sı  nın ya  ra  dıl  ma  sı  nın, ilk Azər  bay  can hö -
ku  mə  ti  nin fəaliy  yə  tə baş  la  ma  sı  nın, Qaf  qaz-
İs  lam Or  du  su  nun qu  rul  ma  sı  nın, Azər  bay  can 
Mil  li Or  du  su  nun for  ma  laş  ma  sı  nın, Ba  kı  nın 
iş  ğal  dan azad edil  mə  si  nin, Azər  bay  can par  la -
men  ti  nin açı  lı  şı  nın 100 il  li  yi qeyd olu  na  caq. 
An  caq bü  tün bu yü  zil  lik  lə  ri ümu  mi  ləş  di  rən 
şə  rəf  li bir ta  ri  xin yu  bi  le  yi var: bu da Azər -
bay  can xal  qı  nın mo  dern döv  lət  çi  lik ta  ri  xi  nin 
100 il  li  yi  dir. Həm də bu mo  dern döv  lət türk-
mü  səl  man coğ  ra  fi  ya  sın  da ilk par  la  ment  li, 
de  mok  ra  tik bir cüm  hu  riy  yət he  sab olu  nur. 

Azərbaycan Demokratik Respublikası parlamentinin birinci iclası (1918ci il)
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da qeyd olu  nan fakt  lar da onu 
gös  tə  rir ki, döv  rün han  sı çə  tin  lik  lə
 ri için  də fik  rən ya  ran  mış bu cüm 
hu  riy  yə  ti qı  sa bir müd  dət ərzində 
real bir döv  lə  tə çe  vir  mək müm  kün 
ol  muş  dur.

M.Ə.Rə  sul  za  də 1954cü il  də 
“Azər  bay  can da  va  sı” ad  lı mə  qa  lə 
sin  də ma  raq  lı bir mü  qa  yi  sə apa  rır
 dı. O ya  zır  dı: “Yüz il ön  cə ay  rıay  rı 
xan  lıq ha  lın  da Çar Ru  si  ya  sı  nın ha 
ki  miy  yə  ti al  tı  na dü  şən Azər  bay  can 
Bi  rin  ci Dün  ya hər  bi nə  ti  cə  sin  də çö 
kən Ru  si  ya İm  pe  ra  tor  lu  ğu  nun xa 
ra  ba  sı al  tın  da si  ya  si bir bü  tün, bir 
mil  lət, bir döv  lət ola  raq qalx  dı”. 
Ma  raq  lı  dır ki, 71 il möv  cud ol  muş 
So  vet Ru  si  ya  sı  nın he  ge  mon  lu  ğu  na 
əsas  la  nan SS  Rİ döv  lə  ti  nin için  də 
ka  ğız üzə  rin  də də ol  sa müt  tə  fiq 
res  pub  li  ka sta  tu  sun  da ol  ma  ğı  mı  za 
gö  rə məhz Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin möv  cud  lu  ğu  na borc 
lu  yuq. 1919cu il yan  va  rın 12də 
bö  yük döv  lət  lər tə  rə  fin  dən Azər 
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin ta 
nın  ma  sı fak  tı tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal 
edən Ru  si  ya  nın bol  şe  vik re  ji  mi  ni 
məc  bur et  di ki, for  mal da ol  sa 

Azər  bay  ca  nın bə  ra  bər  hü  quq  lu 
müt  tə  fiq res  pub  li  ka sta  tu  su  nu ta 
nı  sın  lar. SS  Rİnin çö  kü  şün  dən son
 ra isə keç  miş so  vet mə  ka  nın  da olan 
yal  nız müt  tə  fiq res  pub  li  ka  la  rın öz 
möv  cud əra  zi  lə  ri ilə BMT tə  rə  fin 
dən müs  tə  qil döv  lət ki  mi ta  nın  ma
 sı fak  tı da Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin bi  zim üçün han  sı 

əvəz  siz bir də  yər ol  du  ğu  nu bir da 
ha gös  tə  rir.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
nin 100 il  li  yi həm də xal  qı  mı  zın in 
san  lı  ğa bir he  sa  ba  tı  dır. Bu, Azər 
bay  can xal  qı  nın de  mok  ra  ti  ya  ya, 
cüm  hu  riy  yət ide  ya  sı  na, hü  qu  qa nə 
qə  dər bağ  lı bir xa  rak  te  rə sa  hib ol 
du  ğu  nun ba  riz gös  tə  ri  ci  si  dir. Tə  sa 

zıl  mış əbə  di möv  cud  luq əsə  ri ki  mi 
təq  dim edi  lə  cək  di. Məhz bu əsər 
is  tiq  lal haq  qı  nı ger  çək  ləş  dir  miş bir 
mil  lə  tin qur  du  ğu döv  lə  tin məhz 
bu is  ti  qa  mət  lər üz  rə dün  ya ailə  si 
nin için  də var ol  ma  sı  nı, bö  yü  mə  si 
ni və söz sa  hi  bi  nə çev  ril  mə 
si  ni tə  min edə  cək  di.

Mə  həm  məd Əmin Rə  sul
 za  də “Azər  bay  can Cüm  hu 
riy  yə  ti” əsə  rin  də ya  zır  dı: 
“28 may  da Azər  bay  can is 
tiq  la  lı fik  rən qa  za  nıl  dı”. 
Bu uzaq  gö  rən mil  li li  der 
ona gö  rə həmin ha  di  sə  ni 
fik  rən qa  za  nı  lan bir ta  rix 
ola  raq vur  ğu  la  yır  dı ki, 
son  ra  kı nə  sil  lər cüm  hu 
riy  yət ide  ya  sı  nın han  sı 
ina  nıl  maz ağır şərt  lər  də 
ger  çək  ləş  di  yi  ni an  la  sın 
lar. Bil  di  yi  miz ki  mi, 
Azər  bay  can Cüm  hu  riy 
yə  ti elan olun  ma  sı  na 
bax  ma  ya  raq, Mil  li Şu  ra 
tə  rə  fin  dən Fə  tə  li xan 
Xoys  ki  nin baş  çı  lı  ğı ilə 
se  çi  lən ka  bi  net bir mü 
ha  ci  rət hö  ku  mə  ti ki  mi 
fəaliy  yət gös  tər  mə  yə 
məc  bur idi. Ye  ni cüm
 hu  riy  yə  ti tə  sis edən 
və onun ən ali or  qa  nı 
olan Mil  li Şu  ra da 
1918ci il ma  yın 
28dən iyu  nun 
16dək Gür  cüs  ta  nın 
pay  tax  tı Tif  lis  də fəaliy  yət gös  tə  rir 
di. Bu fə  da  kar in  san  lar ye  ni döv  lə  ti 
baş  qa öl  kə  nin pay  tax  tın  da qur 
muş  du  lar. Bu, həm də onu gös  tə 
rir  di ki, bir xal  qın əsr  lər  dir ya  şa  dı 
ğı doğ  ma və  tə  nin  də öz döv  lə  ti  ni 
qur  maq üçün im  kan  la  rı düş  mən  lər 
tə  rə  fin  dən han  sı sə  viy  yə  də məh 
dud  laş  dı  rıl  mış  dı. Yal  nız 1918ci il 
iyu  nun 16da ye  ni  cə ya  ra  dıl  mış 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti cüm  hu  riy 

yə  tin ilk pay  tax  tı elan olu  nan Gən
 cə şə  hə  ri  nə köç  dü və bu  ra  da hə 
min ilin  sent  yab  rın 17dək fəaliy 
yət gös  tər  di. Bu dövr  də Azər  bay 
can hö  ku  mə  ti  nin qar  şı  sın  da əsa  sən 
bir hə  ya  ti əhə  miy  yət da  şı  yan və  zi 

fə du  rur  du: Azər  bay  ca  nın ən bö 
yük şə  hə  ri olan Ba  kı  nı və ət  raf 
böl  gə  lə  ri iş  ğal al  tın  da sax  la  yan 
S.Şaum  ya  nın baş  çı  lıq et  di  yi Ba  kı 
Xalq Ko  mis  sar  la  rı So  ve  ti adı al  tın 
da türkmü  səl  man əha  li  si  nin qət 
liamı  nı ger  çək  ləş  di  rən er  mə  ni daş 
nakbol  şe  vik si  lah  lı qul  dur dəs  tə 
lə  ri  ni məhv edə  rək döv  lə  tin bü  tün 
əra  zi  lə  rin  də su  ve  ren  li  yi tə  min et 
mək.

Məhz bu ta  ri  xi mis  si  ya  nın ye  ri 
nə ye  ti  ril  mə  si  nə yol açan, is  tiq  lal 
ta  ri  xi  miz  də bəl  kə də ən mü  hüm 
sə  nəd  lər  dən bi  ri olan və 1918ci il 
iyu  nun 4də Ba  tum  da Os  man  lı 
döv  lə  ti və Azər  bay  can Xalq Cüm 

hu  riy  yə  ti ara  sın  da 
bağ  la  nan mü  qa  vi  lə  ni 
xa  tır  lat  maq ol  duq  ca 
zə  ru  ri  dir. Azər  bay  can 
adın  dan Mil  li Şu  ra  nın 
səd  ri Mə  həm  məd 
Əmin Rə  sul  za  də və xa 
ri  ci iş  lər na  zi  ri Mə  həm
 məd Hə  sən Ha  cıns  ki 
tə  rə  fin  dən im  za  la  nan 
bu mü  qa  vi  lə nə  ti  cə  sin 
də ye  ni  cə ya  ra  dıl  mış 
Azər  bay  can Cüm  hu  riy 
yə  ti  nin ayaq  da du  ra bil 
mə  si üçün Türkİs  lam 
Or  du  su  nun yar  dı  mı  na 
hü  qu  qi əsas ya  ran  mış  dı. 
Türk or  du  su  nun gə  li  şi ilə 
qı  sa müd  dət  də Azər  bay 
can Mil  li Or  du  su  nun for 
ma  laş  ma  sı pro  se  si baş  la 
mış, iki qar  daş öl  kə  nin 
hər  bi bir  lik  lə  ri  nin əs  gər və 
za  bit  lə  ri  nin çi  yinçi  yi  nə fə 
da  kar  lı  ğı nə  ti  cə  sin  də düş 
mə  nin öl  kə əra  zi  sin  dən qo 
vul  ma  sı, Qa  ra  bağ  da vax  ta 
şı  rı mey  da  na gə  lən er  mə  ni 
qi  yam  la  rı  nın ya  tı  rıl  ma  sı ger
 çək  ləş  di  ril  miş  di.

Yal  nız 1918ci il sent  yab  rın 
15də Nu  ri pa  şa  nın rəh  bər  li  yi al 
tın  da ye  ni ya  ran  mış Azər  bay  can 
Mil  li Or  du  su  nun da tər  ki  bin  də ol 
du  ğu Qaf  qaz İs  lam Or  du  su Ba  kı  nı 
er  mə  nibol  şe  vik iş  ğa  lın  dan azad 
et  dik  dən son  ra sent  yab  rın 17də 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti Ba  kı  ya kö  çə 
bil  mış və cüm  hu  riy  yət sü  qut edən 
gü  nə  dək öz ye  ni pay  tax  tın  da müs
 tə  qil  li  yi qo  ru  maq uğ  run  da mü  ba 
ri  zə  ni da  vam et  dir  miş  dir. Yu  xa  rı 
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da qeyd olu  nan fakt  lar da onu 
gös  tə  rir ki, döv  rün han  sı çə  tin  lik  lə
 ri için  də fik  rən ya  ran  mış bu cüm 
hu  riy  yə  ti qı  sa bir müd  dət ərzində 
real bir döv  lə  tə çe  vir  mək müm  kün 
ol  muş  dur.

M.Ə.Rə  sul  za  də 1954cü il  də 
“Azər  bay  can da  va  sı” ad  lı mə  qa  lə 
sin  də ma  raq  lı bir mü  qa  yi  sə apa  rır
 dı. O ya  zır  dı: “Yüz il ön  cə ay  rıay  rı 
xan  lıq ha  lın  da Çar Ru  si  ya  sı  nın ha 
ki  miy  yə  ti al  tı  na dü  şən Azər  bay  can 
Bi  rin  ci Dün  ya hər  bi nə  ti  cə  sin  də çö 
kən Ru  si  ya İm  pe  ra  tor  lu  ğu  nun xa 
ra  ba  sı al  tın  da si  ya  si bir bü  tün, bir 
mil  lət, bir döv  lət ola  raq qalx  dı”. 
Ma  raq  lı  dır ki, 71 il möv  cud ol  muş 
So  vet Ru  si  ya  sı  nın he  ge  mon  lu  ğu  na 
əsas  la  nan SS  Rİ döv  lə  ti  nin için  də 
ka  ğız üzə  rin  də də ol  sa müt  tə  fiq 
res  pub  li  ka sta  tu  sun  da ol  ma  ğı  mı  za 
gö  rə məhz Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin möv  cud  lu  ğu  na borc 
lu  yuq. 1919cu il yan  va  rın 12də 
bö  yük döv  lət  lər tə  rə  fin  dən Azər 
bay  ca  nın döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin ta 
nın  ma  sı fak  tı tor  paq  la  rı  mı  zı iş  ğal 
edən Ru  si  ya  nın bol  şe  vik re  ji  mi  ni 
məc  bur et  di ki, for  mal da ol  sa 

Azər  bay  ca  nın bə  ra  bər  hü  quq  lu 
müt  tə  fiq res  pub  li  ka sta  tu  su  nu ta 
nı  sın  lar. SS  Rİnin çö  kü  şün  dən son
 ra isə keç  miş so  vet mə  ka  nın  da olan 
yal  nız müt  tə  fiq res  pub  li  ka  la  rın öz 
möv  cud əra  zi  lə  ri ilə BMT tə  rə  fin 
dən müs  tə  qil döv  lət ki  mi ta  nın  ma
 sı fak  tı da Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin bi  zim üçün han  sı 

əvəz  siz bir də  yər ol  du  ğu  nu bir da 
ha gös  tə  rir.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
nin 100 il  li  yi həm də xal  qı  mı  zın in 
san  lı  ğa bir he  sa  ba  tı  dır. Bu, Azər 
bay  can xal  qı  nın de  mok  ra  ti  ya  ya, 
cüm  hu  riy  yət ide  ya  sı  na, hü  qu  qa nə 
qə  dər bağ  lı bir xa  rak  te  rə sa  hib ol 
du  ğu  nun ba  riz gös  tə  ri  ci  si  dir. Tə  sa 

zıl  mış əbə  di möv  cud  luq əsə  ri ki  mi 
təq  dim edi  lə  cək  di. Məhz bu əsər 
is  tiq  lal haq  qı  nı ger  çək  ləş  dir  miş bir 
mil  lə  tin qur  du  ğu döv  lə  tin məhz 
bu is  ti  qa  mət  lər üz  rə dün  ya ailə  si 
nin için  də var ol  ma  sı  nı, bö  yü  mə  si 
ni və söz sa  hi  bi  nə çev  ril  mə 
si  ni tə  min edə  cək  di.

Mə  həm  məd Əmin Rə  sul
 za  də “Azər  bay  can Cüm  hu 
riy  yə  ti” əsə  rin  də ya  zır  dı: 
“28 may  da Azər  bay  can is 
tiq  la  lı fik  rən qa  za  nıl  dı”. 
Bu uzaq  gö  rən mil  li li  der 
ona gö  rə həmin ha  di  sə  ni 
fik  rən qa  za  nı  lan bir ta  rix 
ola  raq vur  ğu  la  yır  dı ki, 
son  ra  kı nə  sil  lər cüm  hu 
riy  yət ide  ya  sı  nın han  sı 
ina  nıl  maz ağır şərt  lər  də 
ger  çək  ləş  di  yi  ni an  la  sın 
lar. Bil  di  yi  miz ki  mi, 
Azər  bay  can Cüm  hu  riy 
yə  ti elan olun  ma  sı  na 
bax  ma  ya  raq, Mil  li Şu  ra 
tə  rə  fin  dən Fə  tə  li xan 
Xoys  ki  nin baş  çı  lı  ğı ilə 
se  çi  lən ka  bi  net bir mü 
ha  ci  rət hö  ku  mə  ti ki  mi 
fəaliy  yət gös  tər  mə  yə 
məc  bur idi. Ye  ni cüm
 hu  riy  yə  ti tə  sis edən 
və onun ən ali or  qa  nı 
olan Mil  li Şu  ra da 
1918ci il ma  yın 
28dən iyu  nun 
16dək Gür  cüs  ta  nın 
pay  tax  tı Tif  lis  də fəaliy  yət gös  tə  rir 
di. Bu fə  da  kar in  san  lar ye  ni döv  lə  ti 
baş  qa öl  kə  nin pay  tax  tın  da qur 
muş  du  lar. Bu, həm də onu gös  tə 
rir  di ki, bir xal  qın əsr  lər  dir ya  şa  dı 
ğı doğ  ma və  tə  nin  də öz döv  lə  ti  ni 
qur  maq üçün im  kan  la  rı düş  mən  lər 
tə  rə  fin  dən han  sı sə  viy  yə  də məh 
dud  laş  dı  rıl  mış  dı. Yal  nız 1918ci il 
iyu  nun 16da ye  ni  cə ya  ra  dıl  mış 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti cüm  hu  riy 

yə  tin ilk pay  tax  tı elan olu  nan Gən
 cə şə  hə  ri  nə köç  dü və bu  ra  da hə 
min ilin  sent  yab  rın 17dək fəaliy 
yət gös  tər  di. Bu dövr  də Azər  bay 
can hö  ku  mə  ti  nin qar  şı  sın  da əsa  sən 
bir hə  ya  ti əhə  miy  yət da  şı  yan və  zi 

fə du  rur  du: Azər  bay  ca  nın ən bö 
yük şə  hə  ri olan Ba  kı  nı və ət  raf 
böl  gə  lə  ri iş  ğal al  tın  da sax  la  yan  
S.Şaum  ya  nın baş  çı  lıq et  di  yi Ba  kı 
Xalq Ko  mis  sar  la  rı So  ve  ti adı al  tın 
da türkmü  səl  man əha  li  si  nin qət 
liamı  nı ger  çək  ləş  di  rən er  mə  ni daş 
nakbol  şe  vik si  lah  lı qul  dur dəs  tə 
lə  ri  ni məhv edə  rək döv  lə  tin bü  tün 
əra  zi  lə  rin  də su  ve  ren  li  yi tə  min et 
mək.

Məhz bu ta  ri  xi mis  si  ya  nın ye  ri 
nə ye  ti  ril  mə  si  nə yol açan, is  tiq  lal 
ta  ri  xi  miz  də bəl  kə də ən mü  hüm 
sə  nəd  lər  dən bi  ri olan və 1918ci il 
iyu  nun 4də Ba  tum  da Os  man  lı 
döv  lə  ti və Azər  bay  can Xalq Cüm 

hu  riy  yə  ti ara  sın  da 
bağ  la  nan mü  qa  vi  lə  ni 
xa  tır  lat  maq ol  duq  ca 
zə  ru  ri  dir. Azər  bay  can 
adın  dan Mil  li Şu  ra  nın 
səd  ri Mə  həm  məd 
Əmin Rə  sul  za  də və xa 
ri  ci iş  lər na  zi  ri Mə  həm
 məd Hə  sən Ha  cıns  ki 
tə  rə  fin  dən im  za  la  nan 
bu mü  qa  vi  lə nə  ti  cə  sin 
də ye  ni  cə ya  ra  dıl  mış 
Azər  bay  can Cüm  hu  riy 
yə  ti  nin ayaq  da du  ra bil 
mə  si üçün Türkİs  lam 
Or  du  su  nun yar  dı  mı  na 
hü  qu  qi əsas ya  ran  mış  dı. 
Türk or  du  su  nun gə  li  şi ilə 
qı  sa müd  dət  də Azər  bay 
can Mil  li Or  du  su  nun for 
ma  laş  ma  sı pro  se  si baş  la 
mış, iki qar  daş öl  kə  nin 
hər  bi bir  lik  lə  ri  nin əs  gər və 
za  bit  lə  ri  nin çi  yinçi  yi  nə fə 
da  kar  lı  ğı nə  ti  cə  sin  də düş 
mə  nin öl  kə əra  zi  sin  dən qo 
vul  ma  sı, Qa  ra  bağ  da vax  ta 
şı  rı mey  da  na gə  lən er  mə  ni 
qi  yam  la  rı  nın ya  tı  rıl  ma  sı ger
 çək  ləş  di  ril  miş  di.

Yal  nız 1918ci il sent  yab  rın 
15də Nu  ri pa  şa  nın rəh  bər  li  yi al 
tın  da ye  ni ya  ran  mış Azər  bay  can 
Mil  li Or  du  su  nun da tər  ki  bin  də ol 
du  ğu Qaf  qaz İs  lam Or  du  su Ba  kı  nı 
er  mə  nibol  şe  vik iş  ğa  lın  dan azad 
et  dik  dən son  ra sent  yab  rın 17də 
Azər  bay  can hö  ku  mə  ti Ba  kı  ya kö  çə 
bil  mış və cüm  hu  riy  yət sü  qut edən 
gü  nə  dək öz ye  ni pay  tax  tın  da müs
 tə  qil  li  yi qo  ru  maq uğ  run  da mü  ba 
ri  zə  ni da  vam et  dir  miş  dir. Yu  xa  rı 
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Azər  bay  ca  nın döv  lət rəmz  lə  ri 
olan Döv  lət bay  ra  ğı, Döv  lət ger  bi, 
Döv  lət him  ni və Döv  lət mö  hü  rü 
nün hö  ku  mət tə  rə  fin  dən qə  bul 
olun  ma  sı da bö  yük ta  ri  xi də  yər  lə 
rin mil  lə  tin şüurun  da tə  mə  li  ni 
qoy  muş  dur.

Ma  raq  lı  dır ki, Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin par  la  men  ti 1920
ci ilin ap  re  lin  də ger  çək  ləş  di  ri  lən 
bol  şe  vik Ru  si  ya  sı  nın iş  ğa  lı za  ma  nı 
da döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin qo  run 
ma  sı üçün son qə  ra  rın  da be  lə, prin
 sip  lə  ri  ni vur  ğu  la  ma  ğa ça  lış  mış  dır. 
1920ci il ap  re  lin  27də Məm  məd 
Yu  sif Cə  fə  ro  vun sədr  li  yi ilə si  lah  lı 
bol  şe  vik  lə  rin mü  ha  si  rə  si al  tın  da 
ke  çi  ri  lən son par  la  ment ic  la  sın  da 
ha  ki  miy  yə  tin bol  şe  vik  lə  rə ve  ril  mə
 si ba  rə  də çı  xa  rı  lan 7 bənd  dən iba 
rət qə  ra  rın bi  rin  ci bən  din  də “So  vet 
hö  ku  mə  ti tə  rə  fin  dən ida  rə olu  nan 
Azər  bay  ca  nın tam is  tiq  la  liy  yə  ti  nin 
qo  run  ma  sı” qeyd edilirdi.

Cüm  hu  riy  yə  tin sü  qu  tu  nun ar 
dın  ca iş  ğal  la ba  rış  ma  yan Azər  bay 
can öv  lad  la  rı bö  yük bir mü  qa  vi  mət 

hə  rə  ka  tı  na baş  la  dı  lar. Tək  cə 1920ci 
ilin may ayın  da Gən  cə  də iş  ğal  çı  la  ra 
qar  şı baş  la  nan qi  ya  mı aman  sız  lıq  la 
ya  tı  ran bol  şe  vik qüv  və  lə  ri 48 mi  nə 
ya  xın mü  ba  riz soy  da  şı  mı  zı qət  lə 
ye  tir  miş  lər. Cüm  hu  riy  yə  tin li  der  lə 
ri  nin xey  li his  sə  si er  mə  nibol  şe  vik 
ter  ro  ru  nun qur  ba  nı ol  muş, Fə  tə  li 
xan Xoys  ki, Hə  sən bəy Ağa  yev, Nə 
sib bəy Yu  sif  bəy  li ki  mi bö  yük döv 
lət adam  la  rı xain  lər tə  rə  fin  dən öl 
dü  rül  müş  lər. Bu  nun  la be  lə, mü  ha 
ci  rə  tə get  mə  yə məc  bur ol  muş cüm 
hu  riy  yət li  der  lə  ri bu ide  ya  nı canlı 
tutaraq unu  dul  ma  sı  na im  kan ver 
mə  miş, ağır şərt  lər al  tın  da da ol  sa, 
Azər  bay  ca  nın ye  ni  dən azad  lı  ğa qo 
vuş  ma  sı üçün əmək sərf et  miş  lər. 
Ye  nə də Mə  həm  məd Əmin Rə  sul 
za  də  nin rəh  bər  li  yi al  tın  da müx  tə  lif 
öl  kə  lər  də bu  ra  xı  lan jur  nal  lar  da, el 
mi və si  ya  si konf  rans  lar  da, baş  qa 
öl  kə  lə  rin rəs  mi şəxs  lə  ri ilə tə  mas  lar
 da Azər  bay  can mü  ha  ci  rə  ti  nin təm 
sil  çi  lə  ri kimi əsa  rət al  tın  da olan mil
 lə  tin sə  si  ni dün  ya  ya du  yur  ma  ğa 
ça  lış  mış  lar.

Mə  həm  məd Əmin Rə  sul  za  də 
1955ci il  mar  tın 12də çap  dan çıx
 mış “May duy  ğu  la  rı” ad  lı son 
şeirin  də mil  lə  tin və döv  lə  tin gə  lə 
cə  yi  ni be  lə oxu  yur  du:

Ta  ri  xin ye  nə gö  zəl bir ça  ğın  da
Qa  ran  lıq qış ke  çib ba  har gə  lə  cək.
Hər han  sı bir ilin ay  dın gü  nün  də
Azər  bay  can is  tiq  la  la erə  cək.

Bu şeir  də yer alan ön  cə  gör  mə 
dən 36 il keç  mə  miş  1991ci il 
ok tyab  rın 18də özü  nü 1918ci il  də 
qu  rul  muş Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin va  ri  si ki  mi ta  nı  dan 
ölkəmiz “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı   
döv  lət müs  tə  qil  li  yi haq  qın  da” 
Kons  ti  tu  si  ya Ak  tını qə  bul et  di. Be 
lə  lik  lə, Mə  həm  məd Əmin Rə  sul  za 
də  nin ön  cə  gör  mə  si  nə uy  ğun ola 
raq, nə  ha  yət, “qa  ran  lıq qış ge  dib, 
ba  har gəl  di” və Azər  bay  can ye  ni 
dən is  tiq  la  lı  na qo  vuş  du.

2017ci il ma  yın 16da Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  yev “Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik yu  bi  le  yi 
haq  qın  da” Sə  rən  cam im  za  la  mış 
dır. Bu  ra  da ta  ri  xi  mi  zin ən bö  yük 
ha  di  sə  si  nin ən yük  sək sə  viy  yə  də 
ke  çi  ri  lə  cək təd  bir  lər  lə anıl  ma  sı nə 
zər  də tu  tul  muş  dur. Bu  nun  la ya  na 
şı, 2018ci ilin öl  kə Pre  zi  den  ti tə  rə 
fin  dən “Cüm  hu  riy  yət ili” elan 
edil  mə  si də bü  tün Azər  bay  can xal
 qı  nın ürə  yin  cə ol  muş  dur. Ta  ri  xi  mi
 zin bu qü  rur do  lu yu  bi  le  yi  nin ən 
yük  sək sə  viy  yə  də ümum  mil  li bay 
ram ki  mi ke  çi  ril  mə  si onu gös  tə  rir 
ki, Azər  bay  can  da Pre  zi  dent  dən 
tut  muş sı  ra  vi və  tən  daş  la  ra qə  dər 
hər kəs üçün ən bö  yük də  yər məhz 
cüm  hu  riy  yət ide  ya  sı  dır. Bu gün 
dün  ya  ya öz sə  si  ni du  yu  ran, de 
mok  ra  tik, hü  qu  qi prin  sip  lə  ri uca 
tu  tan müasir Azər  bay  can döv  lə  ti 
də ar  tıq 26 il  dir ki, bu ta  ri  xi va  ris  li
 yi şə  rəf  lə ya  şa  dır, bi  la  va  si  tə cüm 
hu  riy  yət ide  ya  sı  nın par  laq əsə  ri 
ki  mi in  ki  şaf edir, dün  ya  da si  ya  si 
və iq  ti  sa  di cə  hət  dən mö  tə  bər möv
 qe qa  zan  ma  ğa can atır. 

dü  fi de  yil  dir ki, 1918ci il de  kab  rın 
7də fəaliy  yə  tə baş  la  mış Azər  bay 
can par  la  men  tin  də Azər  bay  can  da 
ya  şa  yan xalq  la  rın sa  yı nə  zə  rə alı  na
 raq, azər  bay  can  lı  lar  dan 80 nə  fər, 
er  mə  ni  lər  dən 21 nə  fər, rus  lar  dan 10 
nə  fər, yə  hu  di  lər  dən 1 nə  fər, al  man 
lar  dan 1 nə  fər təm  sil  çi nə  zər  də tu 
tul  muş  du. Ba  kı  da fəaliy  yət gös  tə 
rən er  mə  ni və rus mil  li şu  ra  la  rı o 
za  man iş  ğal  çı in  gi  lis or  du  su  nun ko 
man  di  ri olan ge  ne  ral Tom  so  nun 
yar  dı  mı ilə Azər  bay  can par  la  men  ti
 nin açı  lı  şı  na ma  ne ol  ma  ğa ça  lış  sa  lar 
da, bu  nun qar  şı  sı alın  dı və par  la 
ment ilk ic  la  sı  nı ke  çi  rə  rək ye  ni  dən 
Fə  tə  li xan Xoys  ki  nin baş  çı  lı  ğı ilə 
üçün  cü Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin 
təş  kil olun  ma  sı  na qə  rar ver  di. 

Ya  ran  dı  ğı gün  dən öz işi  ni de 
mok  ra  tik prin  sip  lər üzə  rin  də qu  ran 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 

par  la  men  ti  nin 120 nə  fər  dən iba  rət 
ol  ma  sı nə  zər  də tu  tul  sa da, 1919cu 
ilin son  la  rın  da cə  mi 96 de  pu  tat 
fəaliy  yət gös  tə  rir  di. Mü  sa  vat və bi 
tə  rəf  lər blo  ku, “İt  ti  had”, “Əh  rar” 
par  ti  ya  la  rı, So  sialist  lər, Müs  tə  qil  lər, 
Sol müs  tə  qil  lər frak  si  ya  la  rı ilə ya  na
 şı, 4 nə  fər Slav  yanRus Cə  miy  yə  ti, 5 
nə  fər Er  mə  ni frak  si  ya  sı, 6 nə  fər 
Daş  nak frak  si  ya  sı, 4 nə  fər Mil  li az 
lıq  lar frak  si  ya  sı  nın fəaliy  yət gös  tər 
mə  si in  san haq  la  rı  na, mil  li az  lıq  la 
rın hü  quq  la  rı  na nə də  rə  cə  də həs 
sas  lıq  la ya  na  şı  lan de  mok  ra  tik bir 
döv  lə  tin qu  rul  ma  sın  dan xə  bər ve 
rir  di. Hal  bu  ki, hə  lə 9 ay ön  cə Ba  kı 
da və Azər  bay  ca  nın bir sı  ra böl  gə  lə
 rin  də er  mə  nibol  şe  vik qul  dur dəs 
tə  lə  ri tə  rə  fin  dən türk və mü  səl  man 
əha  li  si  nə qar  şı tö  rə  di  lən soy  qı  rım 
ha  di  sə  si  nin ya  ra  la  rı hə  lə sa  ğal  ma 
mış  dı və hə  min qət  liamı tö  rə  dən 

lər  lə fi  kir bir  li  yi için  də olan  la  rın 
təm  sil  çi  lik haq  qı  nın ta  nın  ma  sı bir 
mil  lə  tin ali  cə  nab  lıq və hu  ma  nist  li 
yi  nin ən ba  riz gös  tə  ri  ci  si idi.

17 ay müd  də  tin  də fəaliy  yət gös
 tə  rən Azər  bay  can par  la  men  ti ça  lış
 ma məh  sul  dar  lı  ğı ilə se  çil  miş, 130 
ic  las ke  çi  rə  rək 270ə ya  xın qa  nun 
la  yi  hə  sinə baxmış, 230 qa  nun qə 
bul et  miş  dir. Par  la  men  tin qar  şı  sın 
da du  ran ən mü  hüm və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri də Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi 
nin ta  nın  ma  sı ol  muş, bö  yük döv  lət 
xa  di  mi Əli  mər  dan bəy Top  çu  ba  şo
 vun rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin müd  hiş fə  da  kar  lı  ğı sa  yə
 sin  də Pa  ris Sülh Konf  ran  sın  da 
müs  tə  qil  li  yin defak  to ta  nın  ma  sı 
ilə Qər  bi Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də və 
ABŞda dip  lo  ma  tik nü  ma  yən  də  lik
 lər aç  maq ba  rə  də qa  nun qə  bul 
edilmişdir.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordusunun paradı (Bakı, 1918)

Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış orden və medalların eskizləri
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Azər  bay  ca  nın döv  lət rəmz  lə  ri 
olan Döv  lət bay  ra  ğı, Döv  lət ger  bi, 
Döv  lət him  ni və Döv  lət mö  hü  rü 
nün hö  ku  mət tə  rə  fin  dən qə  bul 
olun  ma  sı da bö  yük ta  ri  xi də  yər  lə 
rin mil  lə  tin şüurun  da tə  mə  li  ni 
qoy  muş  dur.

Ma  raq  lı  dır ki, Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin par  la  men  ti 1920
ci ilin ap  re  lin  də ger  çək  ləş  di  ri  lən 
bol  şe  vik Ru  si  ya  sı  nın iş  ğa  lı za  ma  nı 
da döv  lət müs  tə  qil  li  yi  nin qo  run 
ma  sı üçün son qə  ra  rın  da be  lə, prin
 sip  lə  ri  ni vur  ğu  la  ma  ğa ça  lış  mış  dır. 
1920ci il ap  re  lin  27də Məm  məd 
Yu  sif Cə  fə  ro  vun sədr  li  yi ilə si  lah  lı 
bol  şe  vik  lə  rin mü  ha  si  rə  si al  tın  da 
ke  çi  ri  lən son par  la  ment ic  la  sın  da 
ha  ki  miy  yə  tin bol  şe  vik  lə  rə ve  ril  mə
 si ba  rə  də çı  xa  rı  lan 7 bənd  dən iba 
rət qə  ra  rın bi  rin  ci bən  din  də “So  vet 
hö  ku  mə  ti tə  rə  fin  dən ida  rə olu  nan 
Azər  bay  ca  nın tam is  tiq  la  liy  yə  ti  nin 
qo  run  ma  sı” qeyd edilirdi.

Cüm  hu  riy  yə  tin sü  qu  tu  nun ar 
dın  ca iş  ğal  la ba  rış  ma  yan Azər  bay 
can öv  lad  la  rı bö  yük bir mü  qa  vi  mət 

hə  rə  ka  tı  na baş  la  dı  lar. Tək  cə 1920ci 
ilin may ayın  da Gən  cə  də iş  ğal  çı  la  ra 
qar  şı baş  la  nan qi  ya  mı aman  sız  lıq  la 
ya  tı  ran bol  şe  vik qüv  və  lə  ri 48 mi  nə 
ya  xın mü  ba  riz soy  da  şı  mı  zı qət  lə 
ye  tir  miş  lər. Cüm  hu  riy  yə  tin li  der  lə 
ri  nin xey  li his  sə  si er  mə  nibol  şe  vik 
ter  ro  ru  nun qur  ba  nı ol  muş, Fə  tə  li 
xan Xoys  ki, Hə  sən bəy Ağa  yev, Nə 
sib bəy Yu  sif  bəy  li ki  mi bö  yük döv 
lət adam  la  rı xain  lər tə  rə  fin  dən öl 
dü  rül  müş  lər. Bu  nun  la be  lə, mü  ha 
ci  rə  tə get  mə  yə məc  bur ol  muş cüm 
hu  riy  yət li  der  lə  ri bu ide  ya  nı canlı 
tutaraq unu  dul  ma  sı  na im  kan ver 
mə  miş, ağır şərt  lər al  tın  da da ol  sa, 
Azər  bay  ca  nın ye  ni  dən azad  lı  ğa qo 
vuş  ma  sı üçün əmək sərf et  miş  lər. 
Ye  nə də Mə  həm  məd Əmin Rə  sul 
za  də  nin rəh  bər  li  yi al  tın  da müx  tə  lif 
öl  kə  lər  də bu  ra  xı  lan jur  nal  lar  da, el 
mi və si  ya  si konf  rans  lar  da, baş  qa 
öl  kə  lə  rin rəs  mi şəxs  lə  ri ilə tə  mas  lar
 da Azər  bay  can mü  ha  ci  rə  ti  nin təm 
sil  çi  lə  ri kimi əsa  rət al  tın  da olan mil
 lə  tin sə  si  ni dün  ya  ya du  yur  ma  ğa 
ça  lış  mış  lar.

Mə  həm  məd Əmin Rə  sul  za  də 
1955ci il  mar  tın 12də çap  dan çıx
 mış “May duy  ğu  la  rı” ad  lı son 
şeirin  də mil  lə  tin və döv  lə  tin gə  lə 
cə  yi  ni be  lə oxu  yur  du:

Ta  ri  xin ye  nə gö  zəl bir ça  ğın  da
Qa  ran  lıq qış ke  çib ba  har gə  lə  cək.
Hər han  sı bir ilin ay  dın gü  nün  də
Azər  bay  can is  tiq  la  la erə  cək.

Bu şeir  də yer alan ön  cə  gör  mə 
dən 36 il keç  mə  miş  1991ci il 
ok tyab  rın 18də özü  nü 1918ci il  də 
qu  rul  muş Azər  bay  can Xalq Cüm 
hu  riy  yə  ti  nin va  ri  si ki  mi ta  nı  dan 
ölkəmiz “Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı   
döv  lət müs  tə  qil  li  yi haq  qın  da” 
Kons  ti  tu  si  ya Ak  tını qə  bul et  di. Be 
lə  lik  lə, Mə  həm  məd Əmin Rə  sul  za 
də  nin ön  cə  gör  mə  si  nə uy  ğun ola 
raq, nə  ha  yət, “qa  ran  lıq qış ge  dib, 
ba  har gəl  di” və Azər  bay  can ye  ni 
dən is  tiq  la  lı  na qo  vuş  du.

2017ci il ma  yın 16da Azər  bay 
can Res  pub  li  ka  sı  nın Pre  zi  den  ti İl 
ham Əli  yev “Azər  bay  can Xalq 
Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik yu  bi  le  yi 
haq  qın  da” Sə  rən  cam im  za  la  mış 
dır. Bu  ra  da ta  ri  xi  mi  zin ən bö  yük 
ha  di  sə  si  nin ən yük  sək sə  viy  yə  də 
ke  çi  ri  lə  cək təd  bir  lər  lə anıl  ma  sı nə 
zər  də tu  tul  muş  dur. Bu  nun  la ya  na 
şı, 2018ci ilin öl  kə Pre  zi  den  ti tə  rə 
fin  dən “Cüm  hu  riy  yət ili” elan 
edil  mə  si də bü  tün Azər  bay  can xal
 qı  nın ürə  yin  cə ol  muş  dur. Ta  ri  xi  mi
 zin bu qü  rur do  lu yu  bi  le  yi  nin ən 
yük  sək sə  viy  yə  də ümum  mil  li bay 
ram ki  mi ke  çi  ril  mə  si onu gös  tə  rir 
ki, Azər  bay  can  da Pre  zi  dent  dən 
tut  muş sı  ra  vi və  tən  daş  la  ra qə  dər 
hər kəs üçün ən bö  yük də  yər məhz 
cüm  hu  riy  yət ide  ya  sı  dır. Bu gün 
dün  ya  ya öz sə  si  ni du  yu  ran, de 
mok  ra  tik, hü  qu  qi prin  sip  lə  ri uca 
tu  tan müasir Azər  bay  can döv  lə  ti 
də ar  tıq 26 il  dir ki, bu ta  ri  xi va  ris  li
 yi şə  rəf  lə ya  şa  dır, bi  la  va  si  tə cüm 
hu  riy  yət ide  ya  sı  nın par  laq əsə  ri 
ki  mi in  ki  şaf edir, dün  ya  da si  ya  si 
və iq  ti  sa  di cə  hət  dən mö  tə  bər möv
 qe qa  zan  ma  ğa can atır. 

dü  fi de  yil  dir ki, 1918ci il de  kab  rın 
7də fəaliy  yə  tə baş  la  mış Azər  bay 
can par  la  men  tin  də Azər  bay  can  da 
ya  şa  yan xalq  la  rın sa  yı nə  zə  rə alı  na
 raq, azər  bay  can  lı  lar  dan 80 nə  fər, 
er  mə  ni  lər  dən 21 nə  fər, rus  lar  dan 10 
nə  fər, yə  hu  di  lər  dən 1 nə  fər, al  man 
lar  dan 1 nə  fər təm  sil  çi nə  zər  də tu 
tul  muş  du. Ba  kı  da fəaliy  yət gös  tə 
rən er  mə  ni və rus mil  li şu  ra  la  rı o 
za  man iş  ğal  çı in  gi  lis or  du  su  nun ko 
man  di  ri olan ge  ne  ral Tom  so  nun 
yar  dı  mı ilə Azər  bay  can par  la  men  ti
 nin açı  lı  şı  na ma  ne ol  ma  ğa ça  lış  sa  lar 
da, bu  nun qar  şı  sı alın  dı və par  la 
ment ilk ic  la  sı  nı ke  çi  rə  rək ye  ni  dən 
Fə  tə  li xan Xoys  ki  nin baş  çı  lı  ğı ilə 
üçün  cü Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin 
təş  kil olun  ma  sı  na qə  rar ver  di. 

Ya  ran  dı  ğı gün  dən öz işi  ni de 
mok  ra  tik prin  sip  lər üzə  rin  də qu  ran 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 

par  la  men  ti  nin 120 nə  fər  dən iba  rət 
ol  ma  sı nə  zər  də tu  tul  sa da, 1919cu 
ilin son  la  rın  da cə  mi 96 de  pu  tat 
fəaliy  yət gös  tə  rir  di. Mü  sa  vat və bi 
tə  rəf  lər blo  ku, “İt  ti  had”, “Əh  rar” 
par  ti  ya  la  rı, So  sialist  lər, Müs  tə  qil  lər, 
Sol müs  tə  qil  lər frak  si  ya  la  rı ilə ya  na
 şı, 4 nə  fər Slav  yanRus Cə  miy  yə  ti, 5 
nə  fər Er  mə  ni frak  si  ya  sı, 6 nə  fər 
Daş  nak frak  si  ya  sı, 4 nə  fər Mil  li az 
lıq  lar frak  si  ya  sı  nın fəaliy  yət gös  tər 
mə  si in  san haq  la  rı  na, mil  li az  lıq  la 
rın hü  quq  la  rı  na nə də  rə  cə  də həs 
sas  lıq  la ya  na  şı  lan de  mok  ra  tik bir 
döv  lə  tin qu  rul  ma  sın  dan xə  bər ve 
rir  di. Hal  bu  ki, hə  lə 9 ay ön  cə Ba  kı 
da və Azər  bay  ca  nın bir sı  ra böl  gə  lə
 rin  də er  mə  nibol  şe  vik qul  dur dəs 
tə  lə  ri tə  rə  fin  dən türk və mü  səl  man 
əha  li  si  nə qar  şı tö  rə  di  lən soy  qı  rım 
ha  di  sə  si  nin ya  ra  la  rı hə  lə sa  ğal  ma 
mış  dı və hə  min qət  liamı tö  rə  dən 

lər  lə fi  kir bir  li  yi için  də olan  la  rın 
təm  sil  çi  lik haq  qı  nın ta  nın  ma  sı bir 
mil  lə  tin ali  cə  nab  lıq və hu  ma  nist  li 
yi  nin ən ba  riz gös  tə  ri  ci  si idi.

17 ay müd  də  tin  də fəaliy  yət gös
 tə  rən Azər  bay  can par  la  men  ti ça  lış
 ma məh  sul  dar  lı  ğı ilə se  çil  miş, 130 
ic  las ke  çi  rə  rək 270ə ya  xın qa  nun 
la  yi  hə  sinə baxmış, 230 qa  nun qə 
bul et  miş  dir. Par  la  men  tin qar  şı  sın 
da du  ran ən mü  hüm və  zi  fə  lər  dən 
bi  ri də Azər  bay  ca  nın müs  tə  qil  li  yi 
nin ta  nın  ma  sı ol  muş, bö  yük döv  lət 
xa  di  mi Əli  mər  dan bəy Top  çu  ba  şo
 vun rəh  bər  lik et  di  yi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti  nin müd  hiş fə  da  kar  lı  ğı sa  yə
 sin  də Pa  ris Sülh Konf  ran  sın  da 
müs  tə  qil  li  yin defak  to ta  nın  ma  sı 
ilə Qər  bi Av  ro  pa öl  kə  lə  rin  də və 
ABŞda dip  lo  ma  tik nü  ma  yən  də  lik
 lər aç  maq ba  rə  də qa  nun qə  bul 
edilmişdir.

Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti ordusunun paradı (Bakı, 1918)

Xalq Cümhuriyyəti dövründə hazırlanmış orden və medalların eskizləri
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Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı er  mə  ni şo  vi  nist
mil  lət  çi  lə  ri  nin a  zər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
iki əsr  dən ar  tıq müd  dət  də hə  ya  ta 
ke  çir  dik  lə  ri et  nik tə  miz  lə  mə və soy 
qı  rı  mı si  ya  sə  ti  nin da  va  mı, qan  lı sə 
hi  fə  si  dir.

He  sab edi  rik ki, Er  mə  nis  tanAzər
 bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
döv  rün  də Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş ən dəh  şət  li ci  na 
yət  lər  dən bi  ri olan bu ha  di  sə ta  rix  də 
in  san  lı  ğa qar  şı gö  rün  mə  miş vəh  şi 
lik  dir. Bir ge  cə  nin için  də yüz  lər  lə 
gü  nah  sız in  san xü  su  si qəd  dar  lıq  la 
məhv edil  miş  di. Xo  ca  lı şə  hə  ri  nin iş 
ğa  lı  nın fa  ciəli nə  ti  cə  lə  ri bun  lar  dır: 
613 nə  fər, o cüm  lə  dən 106 qa  dın və 
63 uşaq qət  lə ye  ti  ril  miş, 487 nə  fər şi 
kəst ol  muş, 1275 adam əsir gö  tü  rül 
müş, 150 nə  fər it  kin düş 
müş, şə  hə  rin özü isə yer  lə
yek  san edil  miş  di. Bu fa  ciə 
nə  ti  cə  sin  də on  lar  la uşaq, 
qa  dın və qo  ca gül  lə  lən  miş 
di. Er  mə  nis  ta  nın si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri və muzd  lu  lar bü 
töv ailə  lə  ri məhv edib, in 
san  la  rı aman  sız  ca  sı  na qət  lə 
ye  tir  miş  di  lər: adam  la  rın 
qu  laq  la  rı kə  sil  miş və baş  la 
rı  nın də  ri  si so  yu  lub çı  xa  rıl 
mış  dı.

Soy  qı  rı  mının hü  qu  qi 
məz  mu  nu BMT Baş Məc  li  si  nin 9 de 
kabr 1948ci il ta  rix  li 260 (III) say  lı 
qət  na  mə  si ilə qə  bul edil  miş “Soy  qı 
rı  mı ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” Kon 
ven  si  ya ilə müəy  yən olun  muş  dur. 
Bu kon  ven  si  ya  ya qo  şu  lan döv  lət  lər 
sülh, ya  xud mü  ha  ri  bə döv  rün  də tö 
rə  dil  mə  sin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, soy 
qı  rı  mının bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma 
la  rı  nı po  zan ci  na  yət ol  du  ğu  nu təs 
diq edə  rək, onun qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
və sə  bəb  kar  la  rın cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı 
üçün təd  bir  lər gör  mə  yi öh  də  lə  ri  nə 
gö  tür  müş  dü  lər. Sə  nə  də əsa  sən, 
“soy   qı   rı   mı”  hər han  sı mil  li, et  nik, 
ir  qi, ya  xud di  ni qru  pu tam və ya qis
 mən məhv et  mək məq  sə  di  lə tö  rə  di 
lən aşa  ğı  da  kı hə  rə  kət  lər  dən iba  rət 

dir:
– bu cür qrup üzv  lə  ri  nin öl  dü  rül

 mə  si;
– be  lə qrup üzv  lə  ri  nə ağır bə  dən 

xə  sa  rə  ti, ya  xud əq  li poz  ğun  luq 
ye  ti  ril  mə  si;

– hər han  sı qrup üçün qəs  dən 
onun tam, ya  xud qis  mən fi  zi  ki 
məh  vi  ni nə  zər  də tu  tan hə  yat 
şə  raiti ya  ra  dıl  ma  sı;

– bu cür qrup  da do  ğu  mun qar  şı
 sı  nı al  ma  ğa yö  nəl  dil  miş təd  bir
 lə  rin gö  rül  mə  si;

– uşaq  la  rın zor  la bir in  san qru 
pun  dan alı  nıb baş  qa  sı  na ve  ril 
mə  si. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti üçün xü  su  si 
niy  yə  tin ol  ma  sı zə  ru  ri ün  sür sa  yı  lır. 
Bu xü  su  siy  yət soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni 

ob  yek  tiv cə  hə  ti  nə gö  rə ox  şar bey  nəl
 xalq ci  na  yət  lər  dən fərq  lən  di  rir. Soy 
qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni təş  kil edən əməl  lər
 dən hər bi  ri öz xa  rak  te  ri  nə gö  rə 
şüur  lu, bi  lə  rək  dən və ira  də ilə dik  tə 
olu  nan əməl  lər  dir. Hə  min əməl  lər 
heç bir hal  da tə  sa  dü  fən və eh  ti  yat 
sız  lıq nə  ti  cə  sin  də tö  rə  di  lə bil  məz. 
Ey  ni za  man  da, hə  min əməl  lə  ri tö  rət
 mək niy  yə  ti və on  la  rın müm  kün 
nə  ti  cə  lə  ri  nin ümu  mən dərk edil  mə  si 
əmə  lin soy  qı  rı  mı ki  mi töv  si  fi üçün 
ki  fa  yət de  yil  dir. Bu  ra  da ci  na  yət  ka 
rın fik  ri  nin xü  su  si is  ti  qa  mə  ti  ni və ya 
əmə  lin ne  qa  tiv nə  ti  cə  lə  ri ilə bağ  lı əv 
vəl  cə  dən möv  cud olan konk  ret niy 
yə  ti or  ta  ya çı  xar  maq tə  ləb olu  nur. 

Qa  baq  ca  dan xü  su  si ola  raq dü  zəl 
dil  miş pus  qu  lar  dan qa  çıb ca  nı  nı 

qur  tar  maq is  tə  yən azər  bay  can  lı 
mül  ki əha  li  nin  Xo  ca  lı sa  kin  lə  ri  nin 
av  to  mat, pu  lem  yot və baş  qa si  lah 
lar  dan gül  lə  ba  ran edil  mə  si er  mə  ni 
lə  rin məhz soy  qı  rı  mı niy  yə  ti  ni sü  but 
edir. 

Hə  min ci  na  yə  tin azər  bay  can  lı 
mil  li qru  pu  na qar  şı yö  nəl  mə  si də 
da  nıl  maz fakt  dır. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni təh  lil edər 
kən onun üç əsas ün  sü  rü  nün möv 
cud ol  ma  sı ay  dın  la  şır:

– ta  nı  nan mil  li, et  nik, ir  qi və ya 
di  ni qru  pun ol  ma  sı; 

– bu cür qru  pu ta  ma  mi  lə və ya 
qis  mən məhv et  mək niy  yə  ti  nin 
ol  ma  sı (mensrea);

– ta  nı  nan qrup  la bağ  lı soy  qı  rı  mı 
hə  rə  kət  lə  rin  dən hər han  sı bi  ri 

nin tö  rə  dil  mə  si (actusreus). 
De  mə  li, soy  qı  rı  mı ak  tı 

hök  mən mil  li, et  nik, ir  qi və 
ya di  ni qru  pa qar  şı yö  nəl 
mə  li  dir. Baş  qa qru  pa, mə  sə
 lən, si  ya  si və ya so  sial qru  pa 
qar  şı yö  nə  lən bu cür hə  rə 
kət  lər soy  qı  rı  mı ki  mi qiy 
mət  lən  di  ri  lə bil  məz. 

“Soy  qı  rı  mı” an  la  yı  şı qa 
da  ğan olun  muş əmə  lin 
ümu  mi nə  ti  cə  lə  ri  nə dair 
konk  ret niy  yə  tin ol  ma  sı  nı 
tə  ləb edir. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə

 ti  nin töv  si  fe  di  ci əla  mə  ti ki  mi niy  yət 
özün  də bir ne  çə cə  hə  ti bir  ləş  di  rir:

– niy  yət tə  sa  dü  fi, bu və ya di  gər 
konk  ret qru  pa məx  sus olan bir, 
ya  xud bir ne  çə şəx  sin de  yil, 
qru  pun məhv edil  mə  sin  dən 
iba  rət ol  ma  lı  dır. Fər  din şəx  siy 
yət yox, məhz müəy  yən qru  pa 
mən  sub  lu  ğu soy  qı  rı  mı qur 
ban  la  rı  nı tə  yin et  mək üçün 
həll e  di  ci me  yar  dır;

– niy  yət  özöz  lü  yün  də, baş  qa 
sın  dan fərq  lə  nən bir qru  pun 
məhv edil  mə  sin  dən iba  rət ol 
ma  lı  dır. Soy  qı  rı  mı bü  töv in  san 
qru  pu  nun möv  cud  lu  ğu hü  qu 
qu  nu ta  nı  maq  dan im  ti  na  dır. 
Ada  möl  dür  mə (hemosid) isə  
ay  rıay  rı in  san var  lıq  la  rı  nın ya 
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1944cü ilə  dək “soy  qı  rı  mı” an  la 
yı  şı bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə mə  lum 
de  yil  di. Bu ter  min ilk də  fə yə  hu  di 
mən  şə  li pol  şa  lı hü  quq  şü  nas Ra  fael 
Lem  kin tə  rə  fin  dən iş  lə  dil  miş  dir. O 
he  sab edir  di ki, soy  qı  rı  mı müəy  yən 
in  san qrup  la  rı  nın möv  cud  lu  ğu  nun 
va  cib əsas  la  rı  nı məhv et  mə  yə yö  nəl
 miş müx  tə  lif ci  na  yət  kar hə  rə  kət  lə  rin 
koor  di  na  si  ya olun  muş, plan  lı şə  kil 
də hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. Bir il  dən 
son  ra isə Nürn  berq Bey  nəl  xalq Hər 
bi Tri  bu  na  lı fa  şist li  der  lə  ri  ni “bə  şə 
riy  yət əley  hi  nə ci  na  yət  lər  də” it  ti  ham 
et  miş  dir. İlk də  fə ola  raq Nürn  berq 
Hər  bi Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
nin 6cı mad  də  sin  də bey  nəl  xalq ci 
na  yət  lə  rin nə  dən iba  rət ol  du  ğu gös 
tə  ril  miş, soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti in  san  lıq 
əley  hi  nə olan ci  na  yət  lər ka  te  qo  ri  ya 
sı  na da  xil edil  miş  dir.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, ta  ri  xən qon
 şu döv  lət  lə  rə qar  şı məkr  li əra  zi id 
diala  rı  nı ger  çək  ləş  dir  mək, “Bö  yük 
Er  mə  nis  tan” ya  rat  maq xül  ya  sı ilə 
ya  şa  yan er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri bü  töv 

lük  də bə  şə  riy  yə  tə və in  san  lı  ğa qar  şı 
yö  nəl  miş soy  qı  rı  mı, ter  ror si  ya  sə  ti 
hə  ya  ta ke  çir  miş, dəh  şət  li ci  na  yət  lə  rə 
əl at  mış  lar. Mər  hə  lə  lər  lə hə  ya  ta ke  çi
 ri  lən ter  ror və soy  qı  rı  mı si  ya  sə  ti  nin 
qan  lı fə  sad  la  rı tək  cə bö  yük türk 
dün  ya  sı  nın de  yil, bü  tün bə  şə  riy  yə 
tin ba  şı üs  tü  nü qa  ra ka  bus ki  mi bü 
rü  mək  lə, əsr  lər bo  yu bu van  da  liz 
min qur  ba  nı ol  muş Azər  bay  can xal 
qı  nın qan yad  da  şın  da də  rin iz  lər 
bu  rax  mış  dır.

Er  mə  ni  lə  rin XX əs  rin əv  vəl  lə  rin 
də azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı də  fə  lər  lə 
tö  rət  dik  lə  ri soy  qı  rım  la  rı  əs  rin so 
nun  da da tək  rar  lan  dı. Be  lə ki, 1992
ci il fev  ra  lın 26da er  mə  ni  lər Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Xo  ca  lı şə  hə
 ri  nin əha  li  si  nə mis  li gö  rün  mə  yən 
di  van tut  muş, ta  ri  xə Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı ki  mi həkk olu  nan bu qan  lı fa  ciə 
min  lər  lə azər  bay  can  lı  nın məhv edil
 mə  si, əsir alın  ma  sı, şə  hə  rin yer  lə
yek  san edil  mə  si ilə nə  ti  cə  lən  miş  dir. 
1992ci il fev  ra  lın 25dən 26na ke  çən 
ge  cə xü  su  si qəd  dar  lıq  la tö  rə  dil  miş 
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Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı er  mə  ni şo  vi  nist
mil  lət  çi  lə  ri  nin a  zər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
iki əsr  dən ar  tıq müd  dət  də hə  ya  ta 
ke  çir  dik  lə  ri et  nik tə  miz  lə  mə və soy 
qı  rı  mı si  ya  sə  ti  nin da  va  mı, qan  lı sə 
hi  fə  si  dir.

He  sab edi  rik ki, Er  mə  nis  tanAzər
 bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si 
döv  rün  də Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı 
hə  ya  ta ke  çi  ril  miş ən dəh  şət  li ci  na 
yət  lər  dən bi  ri olan bu ha  di  sə ta  rix  də 
in  san  lı  ğa qar  şı gö  rün  mə  miş vəh  şi 
lik  dir. Bir ge  cə  nin için  də yüz  lər  lə 
gü  nah  sız in  san xü  su  si qəd  dar  lıq  la 
məhv edil  miş  di. Xo  ca  lı şə  hə  ri  nin iş 
ğa  lı  nın fa  ciəli nə  ti  cə  lə  ri bun  lar  dır: 
613 nə  fər, o cüm  lə  dən 106 qa  dın və 
63 uşaq qət  lə ye  ti  ril  miş, 487 nə  fər şi 
kəst ol  muş, 1275 adam əsir gö  tü  rül 
müş, 150 nə  fər it  kin düş 
müş, şə  hə  rin özü isə yer  lə
yek  san edil  miş  di. Bu fa  ciə 
nə  ti  cə  sin  də on  lar  la uşaq, 
qa  dın və qo  ca gül  lə  lən  miş 
di. Er  mə  nis  ta  nın si  lah  lı 
qüv  və  lə  ri və muzd  lu  lar bü 
töv ailə  lə  ri məhv edib, in 
san  la  rı aman  sız  ca  sı  na qət  lə 
ye  tir  miş  di  lər: adam  la  rın 
qu  laq  la  rı kə  sil  miş və baş  la 
rı  nın də  ri  si so  yu  lub çı  xa  rıl 
mış  dı.

Soy  qı  rı  mının hü  qu  qi 
məz  mu  nu BMT Baş Məc  li  si  nin 9 de 
kabr 1948ci il ta  rix  li 260 (III) say  lı 
qət  na  mə  si ilə qə  bul edil  miş “Soy  qı 
rı  mı ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” Kon 
ven  si  ya ilə müəy  yən olun  muş  dur. 
Bu kon  ven  si  ya  ya qo  şu  lan döv  lət  lər 
sülh, ya  xud mü  ha  ri  bə döv  rün  də tö 
rə  dil  mə  sin  dən ası  lı ol  ma  ya  raq, soy 
qı  rı  mının bey  nəl  xalq hü  quq nor  ma 
la  rı  nı po  zan ci  na  yət ol  du  ğu  nu təs 
diq edə  rək, onun qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
və sə  bəb  kar  la  rın cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı 
üçün təd  bir  lər gör  mə  yi öh  də  lə  ri  nə 
gö  tür  müş  dü  lər. Sə  nə  də əsa  sən, 
“soy   qı   rı   mı”  hər han  sı mil  li, et  nik, 
ir  qi, ya  xud di  ni qru  pu tam və ya qis
 mən məhv et  mək məq  sə  di  lə tö  rə  di 
lən aşa  ğı  da  kı hə  rə  kət  lər  dən iba  rət 

dir:
– bu cür qrup üzv  lə  ri  nin öl  dü  rül

 mə  si;
– be  lə qrup üzv  lə  ri  nə ağır bə  dən 

xə  sa  rə  ti, ya  xud əq  li poz  ğun  luq 
ye  ti  ril  mə  si;

– hər han  sı qrup üçün qəs  dən 
onun tam, ya  xud qis  mən fi  zi  ki 
məh  vi  ni nə  zər  də tu  tan hə  yat 
şə  raiti ya  ra  dıl  ma  sı;

– bu cür qrup  da do  ğu  mun qar  şı
 sı  nı al  ma  ğa yö  nəl  dil  miş təd  bir
 lə  rin gö  rül  mə  si;

– uşaq  la  rın zor  la bir in  san qru 
pun  dan alı  nıb baş  qa  sı  na ve  ril 
mə  si. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti üçün xü  su  si 
niy  yə  tin ol  ma  sı zə  ru  ri ün  sür sa  yı  lır. 
Bu xü  su  siy  yət soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni 

ob  yek  tiv cə  hə  ti  nə gö  rə ox  şar bey  nəl
 xalq ci  na  yət  lər  dən fərq  lən  di  rir. Soy 
qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni təş  kil edən əməl  lər
 dən hər bi  ri öz xa  rak  te  ri  nə gö  rə 
şüur  lu, bi  lə  rək  dən və ira  də ilə dik  tə 
olu  nan əməl  lər  dir. Hə  min əməl  lər 
heç bir hal  da tə  sa  dü  fən və eh  ti  yat 
sız  lıq nə  ti  cə  sin  də tö  rə  di  lə bil  məz. 
Ey  ni za  man  da, hə  min əməl  lə  ri tö  rət
 mək niy  yə  ti və on  la  rın müm  kün 
nə  ti  cə  lə  ri  nin ümu  mən dərk edil  mə  si 
əmə  lin soy  qı  rı  mı ki  mi töv  si  fi üçün 
ki  fa  yət de  yil  dir. Bu  ra  da ci  na  yət  ka 
rın fik  ri  nin xü  su  si is  ti  qa  mə  ti  ni və ya 
əmə  lin ne  qa  tiv nə  ti  cə  lə  ri ilə bağ  lı əv 
vəl  cə  dən möv  cud olan konk  ret niy 
yə  ti or  ta  ya çı  xar  maq tə  ləb olu  nur. 

Qa  baq  ca  dan xü  su  si ola  raq dü  zəl 
dil  miş pus  qu  lar  dan qa  çıb ca  nı  nı 

qur  tar  maq is  tə  yən azər  bay  can  lı 
mül  ki əha  li  nin  Xo  ca  lı sa  kin  lə  ri  nin 
av  to  mat, pu  lem  yot və baş  qa si  lah 
lar  dan gül  lə  ba  ran edil  mə  si er  mə  ni 
lə  rin məhz soy  qı  rı  mı niy  yə  ti  ni sü  but 
edir. 

Hə  min ci  na  yə  tin azər  bay  can  lı 
mil  li qru  pu  na qar  şı yö  nəl  mə  si də 
da  nıl  maz fakt  dır. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni təh  lil edər 
kən onun üç əsas ün  sü  rü  nün möv 
cud ol  ma  sı ay  dın  la  şır:

– ta  nı  nan mil  li, et  nik, ir  qi və ya 
di  ni qru  pun ol  ma  sı; 

– bu cür qru  pu ta  ma  mi  lə və ya 
qis  mən məhv et  mək niy  yə  ti  nin 
ol  ma  sı (mensrea);

– ta  nı  nan qrup  la bağ  lı soy  qı  rı  mı 
hə  rə  kət  lə  rin  dən hər han  sı bi  ri 

nin tö  rə  dil  mə  si (actusreus). 
De  mə  li, soy  qı  rı  mı ak  tı 

hök  mən mil  li, et  nik, ir  qi və 
ya di  ni qru  pa qar  şı yö  nəl 
mə  li  dir. Baş  qa qru  pa, mə  sə
 lən, si  ya  si və ya so  sial qru  pa 
qar  şı yö  nə  lən bu cür hə  rə 
kət  lər soy  qı  rı  mı ki  mi qiy 
mət  lən  di  ri  lə bil  məz. 

“Soy  qı  rı  mı” an  la  yı  şı qa 
da  ğan olun  muş əmə  lin 
ümu  mi nə  ti  cə  lə  ri  nə dair 
konk  ret niy  yə  tin ol  ma  sı  nı 
tə  ləb edir. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə

 ti  nin töv  si  fe  di  ci əla  mə  ti ki  mi niy  yət 
özün  də bir ne  çə cə  hə  ti bir  ləş  di  rir:

– niy  yət tə  sa  dü  fi, bu və ya di  gər 
konk  ret qru  pa məx  sus olan bir, 
ya  xud bir ne  çə şəx  sin de  yil, 
qru  pun məhv edil  mə  sin  dən 
iba  rət ol  ma  lı  dır. Fər  din şəx  siy 
yət yox, məhz müəy  yən qru  pa 
mən  sub  lu  ğu soy  qı  rı  mı qur 
ban  la  rı  nı tə  yin et  mək üçün 
həll e  di  ci me  yar  dır;

– niy  yət  özöz  lü  yün  də, baş  qa 
sın  dan fərq  lə  nən bir qru  pun 
məhv edil  mə  sin  dən iba  rət ol 
ma  lı  dır. Soy  qı  rı  mı bü  töv in  san 
qru  pu  nun möv  cud  lu  ğu hü  qu 
qu  nu ta  nı  maq  dan im  ti  na  dır. 
Ada  möl  dür  mə (hemosid) isə  
ay  rıay  rı in  san var  lıq  la  rı  nın ya 

STRATEGİYA

1944cü ilə  dək “soy  qı  rı  mı” an  la 
yı  şı bey  nəl  xalq ic  ti  maiy  yə  tə mə  lum 
de  yil  di. Bu ter  min ilk də  fə yə  hu  di 
mən  şə  li pol  şa  lı hü  quq  şü  nas Ra  fael 
Lem  kin tə  rə  fin  dən iş  lə  dil  miş  dir. O 
he  sab edir  di ki, soy  qı  rı  mı müəy  yən 
in  san qrup  la  rı  nın möv  cud  lu  ğu  nun 
va  cib əsas  la  rı  nı məhv et  mə  yə yö  nəl
 miş müx  tə  lif ci  na  yət  kar hə  rə  kət  lə  rin 
koor  di  na  si  ya olun  muş, plan  lı şə  kil 
də hə  ya  ta ke  çi  ril  mə  si  dir. Bir il  dən 
son  ra isə Nürn  berq Bey  nəl  xalq Hər 
bi Tri  bu  na  lı fa  şist li  der  lə  ri  ni “bə  şə 
riy  yət əley  hi  nə ci  na  yət  lər  də” it  ti  ham 
et  miş  dir. İlk də  fə ola  raq Nürn  berq 
Hər  bi Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
nin 6cı mad  də  sin  də bey  nəl  xalq ci 
na  yət  lə  rin nə  dən iba  rət ol  du  ğu gös 
tə  ril  miş, soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti in  san  lıq 
əley  hi  nə olan ci  na  yət  lər ka  te  qo  ri  ya 
sı  na da  xil edil  miş  dir.

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, ta  ri  xən qon
 şu döv  lət  lə  rə qar  şı məkr  li əra  zi id 
diala  rı  nı ger  çək  ləş  dir  mək, “Bö  yük 
Er  mə  nis  tan” ya  rat  maq xül  ya  sı ilə 
ya  şa  yan er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri bü  töv 

lük  də bə  şə  riy  yə  tə və in  san  lı  ğa qar  şı 
yö  nəl  miş soy  qı  rı  mı, ter  ror si  ya  sə  ti 
hə  ya  ta ke  çir  miş, dəh  şət  li ci  na  yət  lə  rə 
əl at  mış  lar. Mər  hə  lə  lər  lə hə  ya  ta ke  çi
 ri  lən ter  ror və soy  qı  rı  mı si  ya  sə  ti  nin 
qan  lı fə  sad  la  rı tək  cə bö  yük türk 
dün  ya  sı  nın de  yil, bü  tün bə  şə  riy  yə 
tin ba  şı üs  tü  nü qa  ra ka  bus ki  mi bü 
rü  mək  lə, əsr  lər bo  yu bu van  da  liz 
min qur  ba  nı ol  muş Azər  bay  can xal 
qı  nın qan yad  da  şın  da də  rin iz  lər 
bu  rax  mış  dır.

Er  mə  ni  lə  rin XX əs  rin əv  vəl  lə  rin 
də azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı də  fə  lər  lə 
tö  rət  dik  lə  ri soy  qı  rım  la  rı  əs  rin so 
nun  da da tək  rar  lan  dı. Be  lə ki, 1992
ci il fev  ra  lın 26da er  mə  ni  lər Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Xo  ca  lı şə  hə
 ri  nin əha  li  si  nə mis  li gö  rün  mə  yən 
di  van tut  muş, ta  ri  xə Xo  ca  lı soy  qı  rı 
mı ki  mi həkk olu  nan bu qan  lı fa  ciə 
min  lər  lə azər  bay  can  lı  nın məhv edil
 mə  si, əsir alın  ma  sı, şə  hə  rin yer  lə
yek  san edil  mə  si ilə nə  ti  cə  lən  miş  dir. 
1992ci il fev  ra  lın 25dən 26na ke  çən 
ge  cə xü  su  si qəd  dar  lıq  la tö  rə  dil  miş 
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rı  mı akt  la  rı  nın qa  da  ğan olun  ma  sı 
ilə bağ  lı öh  də  lik  lə  ri ergaomnes (ha 
mı  nın ara  sın  da) öh  də  lik  lər ad  lan 
dır  mış  dır. Bü  tün döv  lət  lə  rin hü  qu 
qi ma  raq  la  rı ol  du  ğun  dan on  lar erga
omnes öh  də  li  yi  ni po  zan döv  lə  ti mə 
su  liy  yə  tə cəlb edə bi  lər  lər. Əv  vəl  lər 
hü  quq po  zu  cu  su olan öl  kə ilə zə  rər
 çək  miş öl  kə ara  sın  da müs  təs  na ola 
raq iki  tə  rəf  li xa  rak  ter da  şı  yan mə 
su  liy  yət mü  na  si  bət  lə  rin  dən fərq  li 
ola  raq, ha  zır  da bu, müasir bey  nəl 
xalq hü  quq  da bey  nəl  xalq ci  na  yət 
he  sab edi  lir və bü  töv  lük  də, bü  tün 
döv  lət  lər bir  li  yi  nin mə  na  fe  yi  nə to 
xu  nur. Bey  nəl  xalq Məh  kə  mə “Soy 
qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın 
ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” 
Kon  ven  si  ya  nın əsa  sın  da du  ran 
prin  sip  lə  ri bey  nəl  xalq adət hü  qu 
qu  nun bir his  sə  si, bü  tün döv  lət  lər 
üçün məc  bu  ri xa  rak  ter da  şı  yan nor
 ma  lar ki  mi ta  nı  mış  dır.   

Qeyd et  mək is  tər  dik ki, 1992ci il 
fev  ra  lın 26da er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Xo  ca  lı 
şə  hə  rin  də tö  rə  dil  miş soy  qı  rı  mı  nın 
bey  nəl  xalq ci  na  yət ki  mi ta  nın  ma  sı 
üçün əsas ve  rən bir sı  ra hü  qu  qi sə 
nəd  lər də möv  cud  dur:     

1. BMT Baş Məc  li  si  nin 9 de  kabr 
1948ci il ta  rix  li 260 (III) say  lı 
qət  na  mə  si ilə qə  bul edil  miş 
“Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl 
ma  sı haq  qın  da” Kon  ven  si  ya.

2. Nürn  berq Hər  bi Tri  bu  na  lı  nın 
Ni  zam  na  mə  si (Ni  zam  na  mə  də 
bir  ba  şa soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti gös 
tə  ril  mə  sə də, hə  min ci  na  yə  ti 
təş  kil edən əməl  lər in  san  lıq 
əley  hi  nə ci  na  yət  lər və mü  ha  ri 
bə ci  na  yət  lə  ri ki  mi nə  zər  də tu 
tul  muş  dur).

3. Yu  qos  la  vi  ya Bey  nəl  xalq Ci  na 
yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
(mad. 4). 

4. Ruan  da Bey  nəl  xalq Ci  na  yət 
Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
(mad.1). 

5. Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə  mə 
si  nin Sta  tu  tu (mad. 6). 

6. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si (mad. 103). 

7. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre 
zi  den  ti  nin “Azər  bay  can  lı  la  rın 
soy  qı  rı  mı haq  qın  da” 26 mart 
1998ci il  ta  rix  li Fər  ma  nı.

Bey  nəl  xalq hü  quq soy  qı  rı  mı ci  na
 yə  ti ilə əla  qə  dar aşa  ğı  da  kı  la  rı müəy
 yən  ləş  dir  miş  dir: 

1. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lə  rin ci  na  yət mü  ha  ki  mə  si 
və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı la  büd  dür. 

2. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin tək  cə ic 
ra  çı  la  rı de  yil, soy  qı  rı  mı tö  rət 
mə  yə suiqəsd, soy  qı  rı  mı  na 
bir  ba  şa və açıq təh  rik  çi  lik, soy 
qı  rı  mın  da iş  ti  rak et  mək də ci 
na  yət mə  su  liy  yə  ti do  ğu  rur. 

3. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lə  rə qar  şı uni  ver  sal yu  ris 
dik  si  ya prin  si  pi tət  biq olun  ma
 lı  dır. 

4. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni tö  rət  mək 
də əm  rin ic  ra  sı  na is  ti  nad hə 
min şəx  si ci  na  yət mə  su  liy  yə 
tin  dən azad et  mir. 

5. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin tö  rə  dil 
mə  si  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
üçün təd  bir gör  mə  mə  yə gö  rə 
rəh  bər şəxs mə  su  liy  yət da  şı 
yır. 

6. Soy  qı  rı  mı ci  na  yət  lə  ri  nə ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  ti  nə cəl  bet  mə müd 
dət  lə  ri tət  biq edil  mir. 

7. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nə gö  rə qa 

nu  nun ret  roak  tiv tət  bi  qi  nə yol 
ve  ri  lir. 

8. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni tö  rət  miş 
şəxs  lər ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə 
cəlb edil  mə  si üçün tə  ləb edən 
döv  lə  tə ve  ril  mə  li  dir.

“Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 20 il  li  yi ilə 
əla  qə  dar” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  si  nin 24 fev  ral 2012ci il ta 
rix  li Qə  ra  rı ilə 1992ci il fev  ra  lın 25dən 
26na ke  çən ge  cə Er  mə  nis  tan Res  pub
 li  ka  sı  nın hər  bi bir  ləş  mə  lə  ri, Dağ  lıq 

Qa  ra  bağ  da  kı er  mə  ni si  lah  lı dəs  tə  lə  ri 
və keç  miş so  vet or  du  su  nun 366cı 
mo  toatı  cı ala  yı tə  rə  fin  dən Xo  ca  lı şə  hə
 rin  də azər  bay  can  lı  la  rın küt  lə  vi qır  ğı 
nı  nın Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin 1994cü il 24 fev  ral, 1995ci 
il 24 fev  ral və 2007ci il 27 fev  ral ta  rix
 li qə  rar  la  rı ilə soy  qı  rı  mı (ge  no  sid) ci 
na  yə  ti ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  mə  si bir da 
ha təs  diq edil  miş  dir. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
tək  cə Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı de  yil, 
bü  tün in  san  lı  ğa qar  şı tö  rə  dil  miş ta  ri  xi 
ci  na  yət  dir və bey  nəl  xalq hü  qu  qa uy 
ğun ola  raq bü  tün dün  ya tə  rə  fin  dən 
məh  kum olun  ma  lı  dır.

Be  lə  lik  lə, er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən 
Xo  ca  lı əha  li  si olan et  nik azər  bay  can
 lı  la  ra qar  şı tö  rə  dil  miş bü  tün əməl  lər 
bey  nəl  xalq hü  quq sə  nəd  lə  ri  nə uy 
ğun ola  raq soy  qı  rı  mı ki  mi qiy  mət 
lən  di  ri  lir və bey  nəl  xalq hü  quq prin 
sip  lə  ri  nə gö  rə bə  şə  riy  yə  tə qar  şı ci  na
 yət  sa  yı  lır.

XoCALI-26

şa  maq hü  qu  qu  nu ta  nı  maq  dan 
im  ti  na ki  mi sə  ciy  yə  lə  nir. De 
mə  li, actusreus(qa  da  ğan olun 
muş əməl) bir adam  la məh 
dud  la  şa bi  lər, la  kin mens rea 
(niy  yət) qru  pun möv  cud  lu  ğu 
əley  hi  nə yö  nəl  mə  li  dir;

– niy  yət qru  pun “ta  ma  mi  lə və ya 
qis  mən” məhv edil  mə  sin  dən 
iba  rət ol  ma  lı  dır;

– niy  yət məhz mil  li, et  nik, ir  qi və 
ya di  ni  qrup  lar  dan bi  ri  nin 
məhv edil  mə  sin  dən iba  rət ol 
ma  lı  dır. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nə gö  rə mə  su 
liy  yə  tin or  ta  ya çıx  ma  sı üçün müəy 
yən qru  pun ta  ma  mi  lə və ya qis  mən 
məhv edil  mə  sin  dən iba  rət son nə  ti 
cə  nin əl  də olun  ma  sı tə  ləb ki  mi qo 

yul  mur. Bu  nun üçün  hə  min ci  na  yə
 tin ob  yek  tiv cə  hə  ti  ni təş  kil edən 
əməl  lər  dən hər han  sı bi  ri  nin müəy 
yən qru  pun ta  ma  mi  lə və ya qis  mən 
məhv edil  mə  si niy  yə  ti ilə tö  rə  dil  mə
 si ki  fa  yət  dir. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin ob  yek  tiv 
cə  hə  ti  nə aid olan “məh  vet  mə” an  la 
yı  şı qru  pun ən müx  tə  lif va  si  tə  lər  lə 
cis  mən məhv olun  ma  sı  nı bil  di  rir. 

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, hər bir döv
 lə  tin dün  ya döv  lət  lə  ri bir  li  yi  nə mü 
na  si  bət  də müəy  yən öh  də  lik  lə  ri var. 
Bu, BMTnin Bey  nəl  xalq Məh  kə  mə
 si “Bar  ce  lo  na Trac  tion Ca  se” işi üz 
rə qə  ra  rın  da  da eti  raf edil  miş  dir. 
Bu  ra  da öh  də  lik  lə  rin xü  su  si ka  te  qo 
ri  ya  sı   bü  töv  lük  də bey  nəl  xalq bir 
li  yə mü  na  si  bət  də öh  də  lik  lə  rin möv

 cud  lu  ğu öz ək  si  ni tap  mış  dır. Tə  ca 
vüz, soy  qı  rı  mı, et  nik tə  miz  lə  mə, 
apar  teid, ir  qi ay  rıseç  ki  lik, hu  ma  ni 
tar fa  ciə və s. ki  mi əməl  lə  rin tö  rə  dil
 mə  si BMT Ni  zam  na  mə  si  nin, həm 
çi  nin 1973cü il ta  rix  li “Apar  teid ci 
na  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və bu 
ci  na  yə  tə gö  rə cə  za haq  qın  da” Bey 
nəl  xalq Kon  ven  si  ya və ha  be  lə 1948
ci il ta  rix  li  “Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl 
ma  sı haq  qın  da” Kon  ven  si  ya ki  mi 
mü  hüm bey  nəl  xalq sə  nəd  lə  rin 
müd  dəala  rı  nın po  zul  ma  sı  na yö  nəl 
miş  dir. Bu ci  na  yət  lər dün  ya bir  li  yi 
tə  rə  fin  dən bey  nəl  xalq ci  na  yət  lər ki 
mi təs  nif edi  lir.  BMTnin Bey  nəl 
xalq Məh  kə  mə  si “Bar  ce  lo  na Trac 
tion Ca  se” işi üz  rə qə  ra  rın  da soy  qı 
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rı  mı akt  la  rı  nın qa  da  ğan olun  ma  sı 
ilə bağ  lı öh  də  lik  lə  ri ergaomnes (ha 
mı  nın ara  sın  da) öh  də  lik  lər ad  lan 
dır  mış  dır. Bü  tün döv  lət  lə  rin hü  qu 
qi ma  raq  la  rı ol  du  ğun  dan on  lar erga
omnes öh  də  li  yi  ni po  zan döv  lə  ti mə 
su  liy  yə  tə cəlb edə bi  lər  lər. Əv  vəl  lər 
hü  quq po  zu  cu  su olan öl  kə ilə zə  rər
 çək  miş öl  kə ara  sın  da müs  təs  na ola 
raq iki  tə  rəf  li xa  rak  ter da  şı  yan mə 
su  liy  yət mü  na  si  bət  lə  rin  dən fərq  li 
ola  raq, ha  zır  da bu, müasir bey  nəl 
xalq hü  quq  da bey  nəl  xalq ci  na  yət 
he  sab edi  lir və bü  töv  lük  də, bü  tün 
döv  lət  lər bir  li  yi  nin mə  na  fe  yi  nə to 
xu  nur. Bey  nəl  xalq Məh  kə  mə “Soy 
qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın 
ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı haq  qın  da” 
Kon  ven  si  ya  nın əsa  sın  da du  ran 
prin  sip  lə  ri bey  nəl  xalq adət hü  qu 
qu  nun bir his  sə  si, bü  tün döv  lət  lər 
üçün məc  bu  ri xa  rak  ter da  şı  yan nor
 ma  lar ki  mi ta  nı  mış  dır.   

Qeyd et  mək is  tər  dik ki, 1992ci il 
fev  ra  lın 26da er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Xo  ca  lı 
şə  hə  rin  də tö  rə  dil  miş soy  qı  rı  mı  nın 
bey  nəl  xalq ci  na  yət ki  mi ta  nın  ma  sı 
üçün əsas ve  rən bir sı  ra hü  qu  qi sə 
nəd  lər də möv  cud  dur:     

1. BMT Baş Məc  li  si  nin 9 de  kabr 
1948ci il ta  rix  li 260 (III) say  lı 
qət  na  mə  si ilə qə  bul edil  miş 
“Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı 
nın alın  ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl 
ma  sı haq  qın  da” Kon  ven  si  ya.

2. Nürn  berq Hər  bi Tri  bu  na  lı  nın 
Ni  zam  na  mə  si (Ni  zam  na  mə  də 
bir  ba  şa soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti gös 
tə  ril  mə  sə də, hə  min ci  na  yə  ti 
təş  kil edən əməl  lər in  san  lıq 
əley  hi  nə ci  na  yət  lər və mü  ha  ri 
bə ci  na  yət  lə  ri ki  mi nə  zər  də tu 
tul  muş  dur).

3. Yu  qos  la  vi  ya Bey  nəl  xalq Ci  na 
yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
(mad. 4). 

4. Ruan  da Bey  nəl  xalq Ci  na  yət 
Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam  na  mə  si 
(mad.1). 

5. Bey  nəl  xalq Ci  na  yət Məh  kə  mə 
si  nin Sta  tu  tu (mad. 6). 

6. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Ci  na  yət Mə  cəl  lə  si (mad. 103). 

7. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Pre 
zi  den  ti  nin “Azər  bay  can  lı  la  rın 
soy  qı  rı  mı haq  qın  da” 26 mart 
1998ci il  ta  rix  li Fər  ma  nı.

Bey  nəl  xalq hü  quq soy  qı  rı  mı ci  na
 yə  ti ilə əla  qə  dar aşa  ğı  da  kı  la  rı müəy
 yən  ləş  dir  miş  dir: 

1. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lə  rin ci  na  yət mü  ha  ki  mə  si 
və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı la  büd  dür. 

2. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin tək  cə ic 
ra  çı  la  rı de  yil, soy  qı  rı  mı tö  rət 
mə  yə suiqəsd, soy  qı  rı  mı  na 
bir  ba  şa və açıq təh  rik  çi  lik, soy 
qı  rı  mın  da iş  ti  rak et  mək də ci 
na  yət mə  su  liy  yə  ti do  ğu  rur. 

3. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti tö  rət  miş 
şəxs  lə  rə qar  şı uni  ver  sal yu  ris 
dik  si  ya prin  si  pi tət  biq olun  ma
 lı  dır. 

4. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni tö  rət  mək 
də əm  rin ic  ra  sı  na is  ti  nad hə 
min şəx  si ci  na  yət mə  su  liy  yə 
tin  dən azad et  mir. 

5. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin tö  rə  dil 
mə  si  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı 
üçün təd  bir gör  mə  mə  yə gö  rə 
rəh  bər şəxs mə  su  liy  yət da  şı 
yır. 

6. Soy  qı  rı  mı ci  na  yət  lə  ri  nə ci  na  yət 
mə  su  liy  yə  ti  nə cəl  bet  mə müd 
dət  lə  ri tət  biq edil  mir. 

7. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nə gö  rə qa 

nu  nun ret  roak  tiv tət  bi  qi  nə yol 
ve  ri  lir. 

8. Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  ni tö  rət  miş 
şəxs  lər ci  na  yət mə  su  liy  yə  ti  nə 
cəlb edil  mə  si üçün tə  ləb edən 
döv  lə  tə ve  ril  mə  li  dir.

“Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın 20 il  li  yi ilə 
əla  qə  dar” Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
Mil  li Məc  li  si  nin 24 fev  ral 2012ci il ta 
rix  li Qə  ra  rı ilə 1992ci il fev  ra  lın 25dən 
26na ke  çən ge  cə Er  mə  nis  tan Res  pub
 li  ka  sı  nın hər  bi bir  ləş  mə  lə  ri, Dağ  lıq 

Qa  ra  bağ  da  kı er  mə  ni si  lah  lı dəs  tə  lə  ri 
və keç  miş so  vet or  du  su  nun 366cı 
mo  toatı  cı ala  yı tə  rə  fin  dən Xo  ca  lı şə  hə
 rin  də azər  bay  can  lı  la  rın küt  lə  vi qır  ğı 
nı  nın Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı Mil  li 
Məc  li  si  nin 1994cü il 24 fev  ral, 1995ci 
il 24 fev  ral və 2007ci il 27 fev  ral ta  rix
 li qə  rar  la  rı ilə soy  qı  rı  mı (ge  no  sid) ci 
na  yə  ti ki  mi qiy  mət  lən  di  ril  mə  si bir da 
ha təs  diq edil  miş  dir. Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
tək  cə Azər  bay  can xal  qı  na qar  şı de  yil, 
bü  tün in  san  lı  ğa qar  şı tö  rə  dil  miş ta  ri  xi 
ci  na  yət  dir və bey  nəl  xalq hü  qu  qa uy 
ğun ola  raq bü  tün dün  ya tə  rə  fin  dən 
məh  kum olun  ma  lı  dır.

Be  lə  lik  lə, er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən 
Xo  ca  lı əha  li  si olan et  nik azər  bay  can
 lı  la  ra qar  şı tö  rə  dil  miş bü  tün əməl  lər 
bey  nəl  xalq hü  quq sə  nəd  lə  ri  nə uy 
ğun ola  raq soy  qı  rı  mı ki  mi qiy  mət 
lən  di  ri  lir və bey  nəl  xalq hü  quq prin 
sip  lə  ri  nə gö  rə bə  şə  riy  yə  tə qar  şı ci  na
 yət  sa  yı  lır.

XoCALI-26

şa  maq hü  qu  qu  nu ta  nı  maq  dan 
im  ti  na ki  mi sə  ciy  yə  lə  nir. De 
mə  li, actusreus(qa  da  ğan olun 
muş əməl) bir adam  la məh 
dud  la  şa bi  lər, la  kin mens rea 
(niy  yət) qru  pun möv  cud  lu  ğu 
əley  hi  nə yö  nəl  mə  li  dir;

– niy  yət qru  pun “ta  ma  mi  lə və ya 
qis  mən” məhv edil  mə  sin  dən 
iba  rət ol  ma  lı  dır;

– niy  yət məhz mil  li, et  nik, ir  qi və 
ya di  ni  qrup  lar  dan bi  ri  nin 
məhv edil  mə  sin  dən iba  rət ol 
ma  lı  dır. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nə gö  rə mə  su 
liy  yə  tin or  ta  ya çıx  ma  sı üçün müəy 
yən qru  pun ta  ma  mi  lə və ya qis  mən 
məhv edil  mə  sin  dən iba  rət son nə  ti 
cə  nin əl  də olun  ma  sı tə  ləb ki  mi qo 

yul  mur. Bu  nun üçün  hə  min ci  na  yə
 tin ob  yek  tiv cə  hə  ti  ni təş  kil edən 
əməl  lər  dən hər han  sı bi  ri  nin müəy 
yən qru  pun ta  ma  mi  lə və ya qis  mən 
məhv edil  mə  si niy  yə  ti ilə tö  rə  dil  mə
 si ki  fa  yət  dir. 

Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin ob  yek  tiv 
cə  hə  ti  nə aid olan “məh  vet  mə” an  la 
yı  şı qru  pun ən müx  tə  lif va  si  tə  lər  lə 
cis  mən məhv olun  ma  sı  nı bil  di  rir. 

Mə  lum ol  du  ğu ki  mi, hər bir döv
 lə  tin dün  ya döv  lət  lə  ri bir  li  yi  nə mü 
na  si  bət  də müəy  yən öh  də  lik  lə  ri var. 
Bu, BMTnin Bey  nəl  xalq Məh  kə  mə
 si “Bar  ce  lo  na Trac  tion Ca  se” işi üz 
rə qə  ra  rın  da  da eti  raf edil  miş  dir. 
Bu  ra  da öh  də  lik  lə  rin xü  su  si ka  te  qo 
ri  ya  sı   bü  töv  lük  də bey  nəl  xalq bir 
li  yə mü  na  si  bət  də öh  də  lik  lə  rin möv

 cud  lu  ğu öz ək  si  ni tap  mış  dır. Tə  ca 
vüz, soy  qı  rı  mı, et  nik tə  miz  lə  mə, 
apar  teid, ir  qi ay  rıseç  ki  lik, hu  ma  ni 
tar fa  ciə və s. ki  mi əməl  lə  rin tö  rə  dil
 mə  si BMT Ni  zam  na  mə  si  nin, həm 
çi  nin 1973cü il ta  rix  li “Apar  teid ci 
na  yə  ti  nin qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və bu 
ci  na  yə  tə gö  rə cə  za haq  qın  da” Bey 
nəl  xalq Kon  ven  si  ya və ha  be  lə 1948
ci il ta  rix  li  “Soy  qı  rı  mı ci  na  yə  ti  nin 
qar  şı  sı  nın alın  ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl 
ma  sı haq  qın  da” Kon  ven  si  ya ki  mi 
mü  hüm bey  nəl  xalq sə  nəd  lə  rin 
müd  dəala  rı  nın po  zul  ma  sı  na yö  nəl 
miş  dir. Bu ci  na  yət  lər dün  ya bir  li  yi 
tə  rə  fin  dən bey  nəl  xalq ci  na  yət  lər ki 
mi təs  nif edi  lir.  BMTnin Bey  nəl 
xalq Məh  kə  mə  si “Bar  ce  lo  na Trac 
tion Ca  se” işi üz  rə qə  ra  rın  da soy  qı 
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 da ya  şa  yan er  mə  ni  lə  rin mil  li müs  tə 
qil  li  yi təb  liğ olu  nur  du. Er  mə  ni  lə  rin 
ara  sın  da ide  ya bir  li  yi  nin ya  ran  ma  sı, 
on  la  rın ya  şa  dıq  la  rı əra  zi  lər  də giz  li in 
qi  la  bi dər  nək  lə  rin yaradılması ilə ya 
na  şı əsas mü  ba  ri  zə va  si  tə  si ki  mi ter 
ror  çu  luq, si  lah  lı üs  yan, si  lah  lı dəs  tə  lə
 rin təş  ki  li tət  biq edi  lir  di. İlk də  fə məhz 
bu par  ti  ya  nın üzv  lə  ri Van  da, Sa  sun  da 
və Zey  tun  da dəh  şət  li qır  ğın tö  rət  di  lər. 
1904cü il  də Ba  kı  da bu par  ti  ya  nın ar 
tıq üç böl  mə  si var idi: “Ban  vor” (Fəh 
lə), “İn  ker” (Yol  daş), “Mu  rad”. 

1890cı il  də Tif  lis  də qa  tı mil  lət  çi 
par  ti  ya olan “Daş  nak  süt  yun” ya  ra  nır. 
Ya  ran  dı  ğı ilk gün  dən Os  man  lı im  pe 
ri  ya  sı əra  zi  sin  də Er  mə  nis  tan döv  lə  ti 
ya  rat  maq məq  sə  di  ni gü  dən daş  nak 
lar 1904cü il  dən bu plan  la  ra Qaf  qaz 

da döv  lət ya  rat  maq ide  ya  sı  nı da əla  və 
edir  lər. Bu ide  ya  nın müəl  li  fi if  rat mil
 lət  çi, sər  səm ya  zı  çı Ar  su  ri  ni idi. Onun 
ölü  mün  dən son  ra müx  tə  lif dövr  lər  də 
şə  rəf  siz va  ris  lə  ri hə  min ide  ya  nı da 
vam et  di  rir  di  lər. Bu, ağ  la  sığ  maz bir 
id  dia idi. Çün  ki bü  töv  lük  də 54 qə  za 
dan iba  rət olan Cə  nu  bi Qaf  qa  zın yal 
nız 5 qə  za  sın  da er  mə  ni  lər ək  sə  riy  yət 
təş  kil edir  di.

 “Daş  nak  süt  yun”un 1903cü il  də 
Ba  kı  da və Gən  cə  də şö  bə  lə  ri ya  ra  nır. 
19041905ci il  lər  də sı  ra  la  rı  nı möh 
kəm  lə  dən və hər  bi sur  sat əl  də edən 
daş  nak  lar azər  bay  can  lı  la  rı öz ta  ri  xi 
əra  zi  lə  rin  dən zor  la sı  xış  dı  rıb çı  xar 
ma  ğa baş  la  yır  lar. Çar hö  ku  mə  ti  nin 
yer  li or  qan  la  rı er  mə  ni  lə  rin si  lah  lan 
ma  sı, ha  zır  la  nan hü  cum  lar haq  qın  da 

mə  lu  mat  la  ra mə  həl qoy  mur  du. Bə  zi 
hal  lar  da isə rus mə  mur  la  rı er  mə  ni  lə 
rə bir  ba  şa hi  ma  yə  dar  lıq edir  di  lər. Er 
mə  ni  lə  rin çir  kin əməl  lə  ri rus  la  rın şo 
vi  nist mil  li si  ya  sə  ti  nə uy  ğun idi. Axı, 
mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  qi  şə  lə  rə ba  şı qa  rı 
şan xalq  lar müs  tə  qil  lik haq  qın  da dü 
şün  mür. Bu da er  mə  ni  lə  rə açıqaş  kar 
ha  va  dar  lıq edən rus mə  mur  la  rı  na sərf 
edir  di.  Hət  ta Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sı  nın 
Baş na  zi  ri Sto  lı  pin er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri
 nə qar  şı yum  şaq mü  na  si  bə  ti  nə gö  rə 
Qaf  qaz ca  ni  şi  ni Vo  ront  sovDaş  ko  va 
öz eti  ra  zı  nı bil  dir  miş  di. Rus  la  rın er 
mə  ni  lə  rə ha  va  dar  lıq et  mə  lə  ri  nə bax 
ma  ya  raq, mən  fur qon  şu  lar ye  ri gə  lən
 də rus döv  lət mə  mur  la  rı  nı, po  lis və 
jan  darm nü  ma  yən  də  lə  ri  ni, nü  fuz  lu 
ic  ti  mai xa  dim  lə  ri, hət  ta jur  na  list  lə  ri 

YAddAŞ

Ermənilərin
azərbaycanlılara
qarşısoyqırımıaktları
beynəlxalqcinayətdir

Ta  ri  xə nə  zər sal  dıq  da be  lə bir qa 
nu  nauy  ğun  lu  ğun şa  hi  di olu  ruq ki, 
ha  ra  da pul, vardöv  lət əl  də et  mək 
müm  kün  sə, er  mə  ni  lər ha  mı  dan əv  vəl 
ora  da pey  da olar  lar. Əv  vəl  cə öz  lə  ri  ni 
ya  zıq, za  val  lı, sö  zə  ba  xan iş  baz  lar ki 
mi gös  tə  rər, öz  lə  ri  nə yer et  dik  dən 
son  ra isə qu  duz  la  şar, ar  xa  da məkr  li 
plan  la  rı  nı hə  ya  ta ke  çi  rər  lər. Mən  fur 
er  mə  ni  lə  rin tor  paq  la  rı  mız  da gö  rün 
mə  lə  ri, möh  kəm  lən  mə  lə  ri, Ba  kı  nın 
düz mər  kə  zin  də öz kil  sə  lə  ri  ni tik  dir 
mə  lə  ri, 1905ci, 1918ci il  lər  də və son 
ra  lar Ba  kı  da, Gən  cə  də, Qa  ra  bağ  da, 
İrə  van  da, Nax  çı  van  da, Or  du  bad  da, 
Şə  rurDə  rə  lə  yəz  də, Tif  lis  də, Zən  gə 
zur  da, Qa  zax  da və di  gər yer  lər  də 
dinc azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı qır  ğın  lar 
tö  rət  mə  lə  ri, gü  nah  sız əha  li  ni aman 

sız  ca  sı  na qət  lə ye  tir  mə  lə  ri bu  na əya  ni 
sü  but  dur. 

Er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri hə  lə XIX əs  rin 
8090cı il  lə  rin  də si  ya  si cə  hət  dən təş 
ki  lat  la  na  raq, “Daş  nak  süt  yun” (“İt  ti 
faq”)  Par  ti  ya  sı  nın proq  ra  mın  da irə  li 
sü  rü  lən “Bö  yük Er  mə  nis  tan” ide  ya  sı 
nı real  laş  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy 
yət  lə  ri  ni ge  niş  lən  di  rə  rək öz ta  ri  xi tor 
paq  la  rın  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı  la  rı 
plan  lı su  rət  də doğ  ma yurd  la  rın  dan 
qov  maq  la et  nik tə  miz  lə  mə və soy  qı  rı
 mı si  ya  sə  ti  ni hə  ya  ta ke  çir  mə  yə baş  la 
dı  lar. 1885ci il  də Mar  sel  də şo  vi  nist 
ruh  lu ilk er  mə  ni fir  qə  si olan “Ar  me  na
 kan”, da  ha son  ra 1887ci il  də Ce  nev 
rə  də ikin  ci er  mə  ni par  ti  ya  sı tə  sis edil 
di. “Hn  çak” ad  la  nan bu par  ti  ya  nın 
proq  ra  mın  da İran, Tür  ki  yə və Ru  si  ya

Pərvin Kərimzadə
Milli Məclisin deputatı

Bəşəriyyət neçəneçə soyqırımı aktının şahidi olub. Bu aktların
hərbiriinsanlığaqarşıtörədiləncinayətlərdir.Ruandahadisələri,
Yuqoslaviyaqırğınları,KambocadaPolPotrejiminintörətdiyici
nayətlər və digər soyqırımı aktları artıq beynəlxalq ictimaiyyət
tərəfindəntanınıbvəbeynəlxalqcinayətkimiqəbulolunub.Lakin
təəssüfləqeydetməklazımdırki,tarixdəanaloquolmayanazər
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 da ya  şa  yan er  mə  ni  lə  rin mil  li müs  tə 
qil  li  yi təb  liğ olu  nur  du. Er  mə  ni  lə  rin 
ara  sın  da ide  ya bir  li  yi  nin ya  ran  ma  sı, 
on  la  rın ya  şa  dıq  la  rı əra  zi  lər  də giz  li in 
qi  la  bi dər  nək  lə  rin yaradılması ilə ya 
na  şı əsas mü  ba  ri  zə va  si  tə  si ki  mi ter 
ror  çu  luq, si  lah  lı üs  yan, si  lah  lı dəs  tə  lə
 rin təş  ki  li tət  biq edi  lir  di. İlk də  fə məhz 
bu par  ti  ya  nın üzv  lə  ri Van  da, Sa  sun  da 
və Zey  tun  da dəh  şət  li qır  ğın tö  rət  di  lər. 
1904cü il  də Ba  kı  da bu par  ti  ya  nın ar 
tıq üç böl  mə  si var idi: “Ban  vor” (Fəh 
lə), “İn  ker” (Yol  daş), “Mu  rad”. 

1890cı il  də Tif  lis  də qa  tı mil  lət  çi 
par  ti  ya olan “Daş  nak  süt  yun” ya  ra  nır. 
Ya  ran  dı  ğı ilk gün  dən Os  man  lı im  pe 
ri  ya  sı əra  zi  sin  də Er  mə  nis  tan döv  lə  ti 
ya  rat  maq məq  sə  di  ni gü  dən daş  nak 
lar 1904cü il  dən bu plan  la  ra Qaf  qaz 

da döv  lət ya  rat  maq ide  ya  sı  nı da əla  və 
edir  lər. Bu ide  ya  nın müəl  li  fi if  rat mil
 lət  çi, sər  səm ya  zı  çı Ar  su  ri  ni idi. Onun 
ölü  mün  dən son  ra müx  tə  lif dövr  lər  də 
şə  rəf  siz va  ris  lə  ri hə  min ide  ya  nı da 
vam et  di  rir  di  lər. Bu, ağ  la  sığ  maz bir 
id  dia idi. Çün  ki bü  töv  lük  də 54 qə  za 
dan iba  rət olan Cə  nu  bi Qaf  qa  zın yal 
nız 5 qə  za  sın  da er  mə  ni  lər ək  sə  riy  yət 
təş  kil edir  di.

 “Daş  nak  süt  yun”un 1903cü il  də 
Ba  kı  da və Gən  cə  də şö  bə  lə  ri ya  ra  nır. 
19041905ci il  lər  də sı  ra  la  rı  nı möh 
kəm  lə  dən və hər  bi sur  sat əl  də edən 
daş  nak  lar azər  bay  can  lı  la  rı öz ta  ri  xi 
əra  zi  lə  rin  dən zor  la sı  xış  dı  rıb çı  xar 
ma  ğa baş  la  yır  lar. Çar hö  ku  mə  ti  nin 
yer  li or  qan  la  rı er  mə  ni  lə  rin si  lah  lan 
ma  sı, ha  zır  la  nan hü  cum  lar haq  qın  da 

mə  lu  mat  la  ra mə  həl qoy  mur  du. Bə  zi 
hal  lar  da isə rus mə  mur  la  rı er  mə  ni  lə 
rə bir  ba  şa hi  ma  yə  dar  lıq edir  di  lər. Er 
mə  ni  lə  rin çir  kin əməl  lə  ri rus  la  rın şo 
vi  nist mil  li si  ya  sə  ti  nə uy  ğun idi. Axı, 
mil  lət  lə  ra  ra  sı mü  na  qi  şə  lə  rə ba  şı qa  rı 
şan xalq  lar müs  tə  qil  lik haq  qın  da dü 
şün  mür. Bu da er  mə  ni  lə  rə açıqaş  kar 
ha  va  dar  lıq edən rus mə  mur  la  rı  na sərf 
edir  di.  Hət  ta Ru  si  ya im  pe  ri  ya  sı  nın 
Baş na  zi  ri Sto  lı  pin er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri
 nə qar  şı yum  şaq mü  na  si  bə  ti  nə gö  rə 
Qaf  qaz ca  ni  şi  ni Vo  ront  sovDaş  ko  va 
öz eti  ra  zı  nı bil  dir  miş  di. Rus  la  rın er 
mə  ni  lə  rə ha  va  dar  lıq et  mə  lə  ri  nə bax 
ma  ya  raq, mən  fur qon  şu  lar ye  ri gə  lən
 də rus döv  lət mə  mur  la  rı  nı, po  lis və 
jan  darm nü  ma  yən  də  lə  ri  ni, nü  fuz  lu 
ic  ti  mai xa  dim  lə  ri, hət  ta jur  na  list  lə  ri 
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Ermənilərin
azərbaycanlılara
qarşısoyqırımıaktları
beynəlxalqcinayətdir

Ta  ri  xə nə  zər sal  dıq  da be  lə bir qa 
nu  nauy  ğun  lu  ğun şa  hi  di olu  ruq ki, 
ha  ra  da pul, vardöv  lət əl  də et  mək 
müm  kün  sə, er  mə  ni  lər ha  mı  dan əv  vəl 
ora  da pey  da olar  lar. Əv  vəl  cə öz  lə  ri  ni 
ya  zıq, za  val  lı, sö  zə  ba  xan iş  baz  lar ki 
mi gös  tə  rər, öz  lə  ri  nə yer et  dik  dən 
son  ra isə qu  duz  la  şar, ar  xa  da məkr  li 
plan  la  rı  nı hə  ya  ta ke  çi  rər  lər. Mən  fur 
er  mə  ni  lə  rin tor  paq  la  rı  mız  da gö  rün 
mə  lə  ri, möh  kəm  lən  mə  lə  ri, Ba  kı  nın 
düz mər  kə  zin  də öz kil  sə  lə  ri  ni tik  dir 
mə  lə  ri, 1905ci, 1918ci il  lər  də və son 
ra  lar Ba  kı  da, Gən  cə  də, Qa  ra  bağ  da, 
İrə  van  da, Nax  çı  van  da, Or  du  bad  da, 
Şə  rurDə  rə  lə  yəz  də, Tif  lis  də, Zən  gə 
zur  da, Qa  zax  da və di  gər yer  lər  də 
dinc azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı qır  ğın  lar 
tö  rət  mə  lə  ri, gü  nah  sız əha  li  ni aman 

sız  ca  sı  na qət  lə ye  tir  mə  lə  ri bu  na əya  ni 
sü  but  dur. 

Er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri hə  lə XIX əs  rin 
8090cı il  lə  rin  də si  ya  si cə  hət  dən təş 
ki  lat  la  na  raq, “Daş  nak  süt  yun” (“İt  ti 
faq”)  Par  ti  ya  sı  nın proq  ra  mın  da irə  li 
sü  rü  lən “Bö  yük Er  mə  nis  tan” ide  ya  sı 
nı real  laş  dır  maq is  ti  qa  mə  tin  də fəaliy 
yət  lə  ri  ni ge  niş  lən  di  rə  rək öz ta  ri  xi tor 
paq  la  rın  da ya  şa  yan azər  bay  can  lı  la  rı 
plan  lı su  rət  də doğ  ma yurd  la  rın  dan 
qov  maq  la et  nik tə  miz  lə  mə və soy  qı  rı
 mı si  ya  sə  ti  ni hə  ya  ta ke  çir  mə  yə baş  la 
dı  lar. 1885ci il  də Mar  sel  də şo  vi  nist 
ruh  lu ilk er  mə  ni fir  qə  si olan “Ar  me  na
 kan”, da  ha son  ra 1887ci il  də Ce  nev 
rə  də ikin  ci er  mə  ni par  ti  ya  sı tə  sis edil 
di. “Hn  çak” ad  la  nan bu par  ti  ya  nın 
proq  ra  mın  da İran, Tür  ki  yə və Ru  si  ya
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Daş  nak  la  rın azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
soy  qı  rı  mı yal  nız Ba  kı ilə məh  dud  laş 
mır. Qı  sa müd  dət  də Şa  ma  xı, Qu  ba, 
İrə  van, Zən  gə  zur, Qa  ra  bağ, Nax  çı  van 
və Qars  da da qır  ğın  lar tö  rə  di  lib. 1918
ci il qır  ğın  la  rın  da Şa  ma  xı  da 8 min 
dinc əha  li qət  lə ye  ti  ri  lib. Şa  ma  xı Cü 
mə Məs  ci  di də da  xil ol  maq  la ək  sər 
mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri yan  dı  rı  lıb və 
uçu  ru  lub. Ca  van  şir qə  za  sı  nın 28, Cəb
 ra  yıl qə  za  sı  nın 17 kən  di ta  ma  mi  lə 
yan  dı  rı  lıb, əha  li  si isə ta  ma  mi  lə məhv 
edi  lib. 1918ci ilin ap  re  lin  də Güm  rü 
ya  xın  lı  ğın  da əsa  sən qa  dın  lar  dan, 
uşaq  lar  dan və yaş  lı  lar  dan iba  rət 3 
min  lik azər  bay  can  lı kö  çü pus  qu  ya sa 
lı  na  raq son nə  fə  rə ki  mi qət  lə ye  ti  ri  lib. 
Zən  gə  zur qə  za  sın  da 115 Azər  bay  can 
kən  di məhv edi  lib, 3257 ki  şi, 2276 qa 
dın, 2196 uşaq öl  dü  rü  lüb. Bü  töv  lük 
də, bu qə  za üz  rə 10 min 68 azər  bay 
can  lı məhv edi  lib, 50 min azər  bay  can
 lı qaç  qın dü  şüb. İrə  van qu  ber  ni  ya  sı 
nın 199 kən  din  də ya  şa  yan 135 min, 
Gən  cə  də 12 min  dən çox azər  bay  can  lı 
qət  lə ye  ti  ri  lib. Azər  bay  can  lı  lar er  mə 
ni  lə  rə la  yiq  li ca  vab ve  rib  lər. Gən  cə 

dən kö  mə  yə ge  dən dəs  tə  lər Şa  ma  xı  da 
er  mə  ni  lə  ri şə  hər  dən qo  vub  lar. La  kin 
bol  şe  vik  lə  rə ar  xa  la  nan er  mə  ni  lər ye 
ni  dən şə  hə  rə so  xu  lub, da  ha da aman
 sız qətl  lər hə  ya  ta ke  çi  rib  lər.

Məhz 1918ci ilin mart qır  ğın  la  rı 
Qaf  qaz bir  li  yi  nin, yə  ni Za  qaf  qa  zi  ya 
Sey  mi  nin işi  nə cid  di ən  gəl  lər tö  rə  dib,  
bu qu  ru  mun da  ğıl  ma  sı  nı da  ha da sü 
rət  lən  di  rib. Be  lə ki, mart ha  di  sə  lə  ri 
Azər  bay  can frak  si  ya  sı tə  rə  fin  dən də 
fə  lər  lə gün  də  mə gə  ti  ril  sə də, mə  sə  lə 
mü  za  ki  rə edil  mə  yib. İlk də  fə bu ha  di
 sə  lə  rə hü  qu  qi qiy  mət ver  mək cəh  di 
1918ci il iyu  lun 15də olub.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
ya  ran  dıq  dan son  ra 1918ci ilin mart 
ha  di  sə  lə  ri  nə xü  su  si diq  qət ye  ti  rib. Bu 
mə  sə  lə  ni təd  qiq et  mək məq  sə  di ilə 
Na  zir  lər Şu  ra  sı 1918ci il iyu  lun 15də 
Föv  qə  la  də İs  tin  taq Ko  mis  si  ya  sı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qə  rar qə  bul 
edib. Föv  qə  la  də İs  tin  taq Ko  mis  si  ya  sı 
mart fa  ciəsi  ni, il  kin mər  hə  lə  də Şa  ma 
xı  da  kı vəh  şi  lik  lə  ri, İrə  van qu  ber  ni  ya 
sı əra  zi  sin  də er  mə  ni  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri 
ağır ci  na  yət  lə  ri, ümu  mi  lik  də bu soy 

qı  rımı fak  tları  nı araş  dı  rıb. Bey  nəl  xalq 
ic  ti  maiy  yə  tə bu hə  qi  qət  lə  ri çat  dır  maq 
üçün Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi nəz  din  də 
xü  su  si qu  rum ya  ra  dı  lıb. 1919 və 1920
ci ill  lər  də mart ayı  nın 31i Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti tə  rə  fin  dən 
ümum  mil  li ma  təm gü  nü ki  mi qeyd 
edi  lib. Əs  lin  də bu, azər  bay  can  lı  la  ra 
qar  şı yü  rü  dü  lən soy  qı  rı  mı və bir əsr 
dən ar  tıq da  vam edən tor  paq  la  rı  mı 
zın iş  ğa  lı pro  ses  lə  ri  nə ta  rix  də ilk də  fə 
si  ya  si qiy  mət ver  mək cəh  di idi. La  kin 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
sü  qu  tu bu işin ba  şa çat  ma  sı  na im  kan 
ver  mə  di. Yal  nız Azər  bay  can ikin  ci 
də  fə müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 
bu ha  di  sə  lə  rin ma  hiy  yə  ti  ni və nə  ti  cə 
lə  ri  ni ob  yek  tiv araş  dır  maq müm  kün 
ol  du. Ta  ri  xi hə  qi  qət  lə  ri dün  ya  ya çat 
dır  maq sa  hə  sin  də Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev mü  hüm iş  lər gör  dü. 
Nə  ha  yət, er  mə  ni vəh  şi  lik  lə  ri öz si  ya  si 
qiy  mə  ti  ni al  dı və Pre  zi  dent fər  ma  nın
 da soy  qı  rımı ki  mi qeyd olun  du. Hey
 dər Əli  ye  vin 18 de  kabr 1997ci il ta 
rix  li “19481953cü il  lər  də azər  bay 
can  lı  la  rın Er  mə  nis  tan SSR əra  zi  sin  də
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be  lə fər  di ter  ror akt  la  rı nə  ti  cə  sin  də 
qət  lə ye  ti  rir  di  lər. Bu  na mi  sal ola  raq, 
qu  ber  na  tor  lar And  re  yev, Na  ka  şid  ze, 
pol  kov  nik  lər Bı  kov, Sa  xa  rov və on 
lar  la di  gər çar mə  mur  la  rı er  mə  ni ter 
ro  ru  nun qur  ba  nı olub  lar. Ye  li  za  vet 
pol qu  ber  na  to  ru qeyd edir  di ki, bu 
qətl  lər ağ  la  sığ  maz hə  ya  sız  lıq  la, iz  di 
ham  lı və müx  tə  lif züm  rə  dən olan er 
mə  ni gü  ru  hu  nun qar  şı  sın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir  di. La  kin on  la  rın ara  sın  da heç 
vaxt qa  ti  li if  şa edə  cək bir nə  fər ol  sun 
be  lə şa  hid ta  pıl  mır  dı. Bun  dan is  ti  fa  də 
edən er  mə  ni  lər çox za  man bü  tün gü 
nah  la  rı azər  bay  can  lı  la  rın üzə  ri  nə atır, 
öz  lə  ri  ni isə “ya  zıq, za  val  lı və təz  yiq  lə
 rə mə  ruz qa  lan xalq” ki  mi təq  dim 
edir  di  lər. 

Hə  min bu “za  val  lı xalq” XX əsr ər 
zin  də azər  bay  can  lı  la  ra üç də  fə soy  qı 
rımı və de  por  ta  si  ya bə  la  la  rı  nı ya  şa 
dıb  dır. 19051906cı il  lər  də on  lar küt 
lə  vi iğ  ti  şaş  lar tö  rə  də  rək min  lər  lə gü 
nah  sız in  sa  nın ölü  mü  nə bais olub  lar. 
Ba  kı  da təx  ri  bat  lar  la baş  la  yan qır  ğın  lar  
bü  tün Azər  bay  ca  na ya  yı  lıb. Er  mə  ni  lər 
azər  bay  can  lı  la  rı ya  şa  dıq  la  rı əra  zi  lər 
dən sı  xış  dır  ma  ğa ça  lı  şır, on  la  rı öz 
doğ  ma eveşik  lə  ri  ni tərk et  mə  yə təh 
rik edir  di  lər. Ey  ni za  man  da, bəd  nam 
düş  mən qo  ca  la  ra, uşaq  la  ra və qa  dın 
la  ra qar  şı ağ  la  sığ  maz vəh  şi  lik  lər tö  rə 
dir  di. Hət  ta er  mə  ni  lə  rin öz mət  buat 
or  qan  la  rı be  lə öz  lə  ri  nin vəh  şi  lik  lə  rin 
dən dəh  şət his  si ilə ya  zır  dı  lar.

 1906cı il  də Azər  bay  ca  nın qey  rət  li 
oğul  la  rı “Di  fai” par  ti  ya  sı  nı təş  kil edə
 rək, mən  fur düş  mən  lə  ri  mi  zə la  yiq  li 
ca  vab ve  rir  lər. Məhz di  faiçi  lə  rin səy 
lə  ri nə  ti  cə  sin  də er  mə  ni  lər ge  ri çə  ki  lir, 
öz sər  səm ide  ya  la  rı  nın hə  ya  ta keç  mə
 si üçün əl  ve  riş  li mə  qam göz  lə  yir  lər. 
On  lar üçün mün  bit şə  rait rus  la  rın ha 
va  dar  lı  ğı ilə 1918ci il  də ya  ra  nır. 1917
ci il  də əv  vəl  cə Fev  ral in  qi  la  bı nə  ti  cə 
sin  də çar ha  ki  miy  yə  ti  nin dev  ril  mə 
sin  dən, son  ra isə okt  yabr ayın  da bol 
şe  vik  lə  rin ha  ki  miy  yət çev  ri  li  şin  dən 

son  ra im  pe  ri  ya  nın da  ğı  dıl  ma  sın  dan 
daş  nak  lar və di  gər er  mə  ni mil  lət  çi 
par  ti  ya  la  rı mə  ha  rət  lə is  ti  fa  də edir  lər. 

19181920ci il  lər  də də er  mə  ni  lər 
Qaf  qaz  da, o cüm  lə  dən Azər  bay  ca  nın 
bü  tün əra  zi  lə  rin  də xal  qı  mı  za qar  şı 

ge  niş qır  ğın  lar, ta  lan  lar, zo  ra  kı  lıq və 
ter  ror əmə  liy  yat  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rib  lər. 
On  la  rın bu hə  rə  kə  ti 1905ci il  də ol  du
 ğu ki  mi, 1918ci ilin mar  tın  da ye  nə də 
Ba  kı  dan baş  la  yıb. Özü də bu qır  ğın 
er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən da  ha mə  ha  rət  lə 
ha  zır  la  na  raq, aman  sız  lıq  la hə  ya  ta ke 
çi  ri  lib; ye  nə qır  ğın  lar təx  ri  bat  lar  la 
baş  la  yıb. Rus  la  rı ya  lan  çı hiy  lə  lə  ri ilə 
azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı qal  dı  ran er  mə 
ni  lər məkr  li məq  səd  lə  ri  nə nail olub 
lar. V.İ.Le  nin tə  rə  fin  dən 1917ci ilin 
de  kab  rın  da Ste  pan Şaum  yan Qaf  qaz 
iş  lə  ri üz  rə mü  vəq  qə  ti föv  qə  la  də ko 
mis  sar tə  yin edi  lib. Daş  nak Ste  pan 
Şaum  yan bey  nəl  mi  ləl pro  le  tar Ba  kı  da 
bü  tün ha  ki  miy  yə  ti ələ ke  çi  rib, azər 
bay  can  lı  la  rın küt  lə  vi qır  ğı  nı  nın təş  ki 
lat  çı  sı və rəh  bə  ri  nə çev  ri  lib. S.Şaum 
ya  nın rəh  bər  li  yi ilə Ba  kı  da tö  rə  di  lən 

qır  ğın  lar son  ra  dan bü  tün Azər  bay  ca 
na ya  yı  lıb. Tək  cə mar  tın 31də Ba  kı  da 
15 min in  san qət  lə ye  ti  ri  lib. Bu qan  lı 
ha  di  sə  lər za  ma  nı in  san  lar ev  lə  rin  də 
di  ridi  ri yan  dı  rı  lıb, elə  cə də xü  su  si iş 
gən  cə  lər  lə və aman  sız  lıq  la öl  dü  rü 

lüb  lər. Ba  kı  da mart qır  ğın  la  rı za  ma  nı 
rus  lar, ya  hu  di  lər və gür  cü  lər müm 
kün olan yer  də azər  bay  can  lı  la  rı xi  las 
edib  lər. Bu  ra  da olan bü  tün rus ic  ma 
la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri er  mə  ni  lə  rin 
vəh  şi  lik  lə  rin  dən hid  dət  lə  nib və uca 
dan öz eti  raz  la  rı  nı bil  di  rib  lər. Üç gün 
da  vam edən qır  ğın  lar za  ma  nı er  mə  ni 
si  lah  lı qüv  və  lə  ri bol  şe  vik  lə  rin kö  mək
 li  yi ilə azər  bay  can  lı  la  rın ya  şa  dıq  la  rı 
mə  həl  lə  lə  rə qəf  lə  tən hü  cum edib, 
əha  li  ni uşaq  dan bö  yü  yə qət  lə ye  ti  rib 
lər. Azər  bay  can  lı  lar əv  vəl  cə  dən si  lah
 sız  laş  dı  rıl  dı  ğın  dan er  mə  ni  lə  rə güc  lü 
mü  qa  vi  mət gös  tə  rə bil  mə  yib  lər. 
Ümu  miy  yət  lə, 19051906cı və 1918
1920ci il  lər qır  ğın  la  rın  da 2 mil  yo  na 
ya  xın azər  bay  can  lı er  mə  ni  lər tə  rə  fin 
dən qət  lə ye  ti  ri  lib, eveşi  yin  dən qo 
vu  lub. Ermənilərin törətdikləri qətllər
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Daş  nak  la  rın azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
soy  qı  rı  mı yal  nız Ba  kı ilə məh  dud  laş 
mır. Qı  sa müd  dət  də Şa  ma  xı, Qu  ba, 
İrə  van, Zən  gə  zur, Qa  ra  bağ, Nax  çı  van 
və Qars  da da qır  ğın  lar tö  rə  di  lib. 1918
ci il qır  ğın  la  rın  da Şa  ma  xı  da 8 min 
dinc əha  li qət  lə ye  ti  ri  lib. Şa  ma  xı Cü 
mə Məs  ci  di də da  xil ol  maq  la ək  sər 
mə  də  niy  yət abi  də  lə  ri yan  dı  rı  lıb və 
uçu  ru  lub. Ca  van  şir qə  za  sı  nın 28, Cəb
 ra  yıl qə  za  sı  nın 17 kən  di ta  ma  mi  lə 
yan  dı  rı  lıb, əha  li  si isə ta  ma  mi  lə məhv 
edi  lib. 1918ci ilin ap  re  lin  də Güm  rü 
ya  xın  lı  ğın  da əsa  sən qa  dın  lar  dan, 
uşaq  lar  dan və yaş  lı  lar  dan iba  rət 3 
min  lik azər  bay  can  lı kö  çü pus  qu  ya sa 
lı  na  raq son nə  fə  rə ki  mi qət  lə ye  ti  ri  lib. 
Zən  gə  zur qə  za  sın  da 115 Azər  bay  can 
kən  di məhv edi  lib, 3257 ki  şi, 2276 qa 
dın, 2196 uşaq öl  dü  rü  lüb. Bü  töv  lük 
də, bu qə  za üz  rə 10 min 68 azər  bay 
can  lı məhv edi  lib, 50 min azər  bay  can
 lı qaç  qın dü  şüb. İrə  van qu  ber  ni  ya  sı 
nın 199 kən  din  də ya  şa  yan 135 min, 
Gən  cə  də 12 min  dən çox azər  bay  can  lı 
qət  lə ye  ti  ri  lib. Azər  bay  can  lı  lar er  mə 
ni  lə  rə la  yiq  li ca  vab ve  rib  lər. Gən  cə 

dən kö  mə  yə ge  dən dəs  tə  lər Şa  ma  xı  da 
er  mə  ni  lə  ri şə  hər  dən qo  vub  lar. La  kin 
bol  şe  vik  lə  rə ar  xa  la  nan er  mə  ni  lər ye 
ni  dən şə  hə  rə so  xu  lub, da  ha da aman
 sız qətl  lər hə  ya  ta ke  çi  rib  lər.

Məhz 1918ci ilin mart qır  ğın  la  rı 
Qaf  qaz bir  li  yi  nin, yə  ni Za  qaf  qa  zi  ya 
Sey  mi  nin işi  nə cid  di ən  gəl  lər tö  rə  dib,  
bu qu  ru  mun da  ğıl  ma  sı  nı da  ha da sü 
rət  lən  di  rib. Be  lə ki, mart ha  di  sə  lə  ri 
Azər  bay  can frak  si  ya  sı tə  rə  fin  dən də 
fə  lər  lə gün  də  mə gə  ti  ril  sə də, mə  sə  lə 
mü  za  ki  rə edil  mə  yib. İlk də  fə bu ha  di
 sə  lə  rə hü  qu  qi qiy  mət ver  mək cəh  di 
1918ci il iyu  lun 15də olub.

Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti 
ya  ran  dıq  dan son  ra 1918ci ilin mart 
ha  di  sə  lə  ri  nə xü  su  si diq  qət ye  ti  rib. Bu 
mə  sə  lə  ni təd  qiq et  mək məq  sə  di ilə 
Na  zir  lər Şu  ra  sı 1918ci il iyu  lun 15də 
Föv  qə  la  də İs  tin  taq Ko  mis  si  ya  sı  nın 
ya  ra  dıl  ma  sı haq  qın  da qə  rar qə  bul 
edib. Föv  qə  la  də İs  tin  taq Ko  mis  si  ya  sı 
mart fa  ciəsi  ni, il  kin mər  hə  lə  də Şa  ma 
xı  da  kı vəh  şi  lik  lə  ri, İrə  van qu  ber  ni  ya 
sı əra  zi  sin  də er  mə  ni  lə  rin tö  rət  dik  lə  ri 
ağır ci  na  yət  lə  ri, ümu  mi  lik  də bu soy 

qı  rımı fak  tları  nı araş  dı  rıb. Bey  nəl  xalq 
ic  ti  maiy  yə  tə bu hə  qi  qət  lə  ri çat  dır  maq 
üçün Xa  ri  ci İş  lər Na  zir  li  yi nəz  din  də 
xü  su  si qu  rum ya  ra  dı  lıb. 1919 və 1920
ci ill  lər  də mart ayı  nın 31i Azər  bay 
can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti tə  rə  fin  dən 
ümum  mil  li ma  təm gü  nü ki  mi qeyd 
edi  lib. Əs  lin  də bu, azər  bay  can  lı  la  ra 
qar  şı yü  rü  dü  lən soy  qı  rı  mı və bir əsr 
dən ar  tıq da  vam edən tor  paq  la  rı  mı 
zın iş  ğa  lı pro  ses  lə  ri  nə ta  rix  də ilk də  fə 
si  ya  si qiy  mət ver  mək cəh  di idi. La  kin 
Azər  bay  can Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 
sü  qu  tu bu işin ba  şa çat  ma  sı  na im  kan 
ver  mə  di. Yal  nız Azər  bay  can ikin  ci 
də  fə müs  tə  qil  lik əl  də et  dik  dən son  ra 
bu ha  di  sə  lə  rin ma  hiy  yə  ti  ni və nə  ti  cə 
lə  ri  ni ob  yek  tiv araş  dır  maq müm  kün 
ol  du. Ta  ri  xi hə  qi  qət  lə  ri dün  ya  ya çat 
dır  maq sa  hə  sin  də Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev mü  hüm iş  lər gör  dü. 
Nə  ha  yət, er  mə  ni vəh  şi  lik  lə  ri öz si  ya  si 
qiy  mə  ti  ni al  dı və Pre  zi  dent fər  ma  nın
 da soy  qı  rımı ki  mi qeyd olun  du. Hey
 dər Əli  ye  vin 18 de  kabr 1997ci il ta 
rix  li “19481953cü il  lər  də azər  bay 
can  lı  la  rın Er  mə  nis  tan SSR əra  zi  sin  də

YAddAŞ

be  lə fər  di ter  ror akt  la  rı nə  ti  cə  sin  də 
qət  lə ye  ti  rir  di  lər. Bu  na mi  sal ola  raq, 
qu  ber  na  tor  lar And  re  yev, Na  ka  şid  ze, 
pol  kov  nik  lər Bı  kov, Sa  xa  rov və on 
lar  la di  gər çar mə  mur  la  rı er  mə  ni ter 
ro  ru  nun qur  ba  nı olub  lar. Ye  li  za  vet 
pol qu  ber  na  to  ru qeyd edir  di ki, bu 
qətl  lər ağ  la  sığ  maz hə  ya  sız  lıq  la, iz  di 
ham  lı və müx  tə  lif züm  rə  dən olan er 
mə  ni gü  ru  hu  nun qar  şı  sın  da hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir  di. La  kin on  la  rın ara  sın  da heç 
vaxt qa  ti  li if  şa edə  cək bir nə  fər ol  sun 
be  lə şa  hid ta  pıl  mır  dı. Bun  dan is  ti  fa  də 
edən er  mə  ni  lər çox za  man bü  tün gü 
nah  la  rı azər  bay  can  lı  la  rın üzə  ri  nə atır, 
öz  lə  ri  ni isə “ya  zıq, za  val  lı və təz  yiq  lə
 rə mə  ruz qa  lan xalq” ki  mi təq  dim 
edir  di  lər. 

Hə  min bu “za  val  lı xalq” XX əsr ər 
zin  də azər  bay  can  lı  la  ra üç də  fə soy  qı 
rımı və de  por  ta  si  ya bə  la  la  rı  nı ya  şa 
dıb  dır. 19051906cı il  lər  də on  lar küt 
lə  vi iğ  ti  şaş  lar tö  rə  də  rək min  lər  lə gü 
nah  sız in  sa  nın ölü  mü  nə bais olub  lar. 
Ba  kı  da təx  ri  bat  lar  la baş  la  yan qır  ğın  lar  
bü  tün Azər  bay  ca  na ya  yı  lıb. Er  mə  ni  lər 
azər  bay  can  lı  la  rı ya  şa  dıq  la  rı əra  zi  lər 
dən sı  xış  dır  ma  ğa ça  lı  şır, on  la  rı öz 
doğ  ma eveşik  lə  ri  ni tərk et  mə  yə təh 
rik edir  di  lər. Ey  ni za  man  da, bəd  nam 
düş  mən qo  ca  la  ra, uşaq  la  ra və qa  dın 
la  ra qar  şı ağ  la  sığ  maz vəh  şi  lik  lər tö  rə 
dir  di. Hət  ta er  mə  ni  lə  rin öz mət  buat 
or  qan  la  rı be  lə öz  lə  ri  nin vəh  şi  lik  lə  rin 
dən dəh  şət his  si ilə ya  zır  dı  lar.

 1906cı il  də Azər  bay  ca  nın qey  rət  li 
oğul  la  rı “Di  fai” par  ti  ya  sı  nı təş  kil edə
 rək, mən  fur düş  mən  lə  ri  mi  zə la  yiq  li 
ca  vab ve  rir  lər. Məhz di  faiçi  lə  rin səy 
lə  ri nə  ti  cə  sin  də er  mə  ni  lər ge  ri çə  ki  lir, 
öz sər  səm ide  ya  la  rı  nın hə  ya  ta keç  mə
 si üçün əl  ve  riş  li mə  qam göz  lə  yir  lər. 
On  lar üçün mün  bit şə  rait rus  la  rın ha 
va  dar  lı  ğı ilə 1918ci il  də ya  ra  nır. 1917
ci il  də əv  vəl  cə Fev  ral in  qi  la  bı nə  ti  cə 
sin  də çar ha  ki  miy  yə  ti  nin dev  ril  mə 
sin  dən, son  ra isə okt  yabr ayın  da bol 
şe  vik  lə  rin ha  ki  miy  yət çev  ri  li  şin  dən 

son  ra im  pe  ri  ya  nın da  ğı  dıl  ma  sın  dan 
daş  nak  lar və di  gər er  mə  ni mil  lət  çi 
par  ti  ya  la  rı mə  ha  rət  lə is  ti  fa  də edir  lər. 

19181920ci il  lər  də də er  mə  ni  lər 
Qaf  qaz  da, o cüm  lə  dən Azər  bay  ca  nın 
bü  tün əra  zi  lə  rin  də xal  qı  mı  za qar  şı 

ge  niş qır  ğın  lar, ta  lan  lar, zo  ra  kı  lıq və 
ter  ror əmə  liy  yat  la  rı hə  ya  ta ke  çi  rib  lər. 
On  la  rın bu hə  rə  kə  ti 1905ci il  də ol  du
 ğu ki  mi, 1918ci ilin mar  tın  da ye  nə də 
Ba  kı  dan baş  la  yıb. Özü də bu qır  ğın 
er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən da  ha mə  ha  rət  lə 
ha  zır  la  na  raq, aman  sız  lıq  la hə  ya  ta ke 
çi  ri  lib; ye  nə qır  ğın  lar təx  ri  bat  lar  la 
baş  la  yıb. Rus  la  rı ya  lan  çı hiy  lə  lə  ri ilə 
azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı qal  dı  ran er  mə 
ni  lər məkr  li məq  səd  lə  ri  nə nail olub 
lar. V.İ.Le  nin tə  rə  fin  dən 1917ci ilin 
de  kab  rın  da Ste  pan Şaum  yan Qaf  qaz 
iş  lə  ri üz  rə mü  vəq  qə  ti föv  qə  la  də ko 
mis  sar tə  yin edi  lib. Daş  nak Ste  pan 
Şaum  yan bey  nəl  mi  ləl pro  le  tar Ba  kı  da 
bü  tün ha  ki  miy  yə  ti ələ ke  çi  rib, azər 
bay  can  lı  la  rın küt  lə  vi qır  ğı  nı  nın təş  ki 
lat  çı  sı və rəh  bə  ri  nə çev  ri  lib. S.Şaum 
ya  nın rəh  bər  li  yi ilə Ba  kı  da tö  rə  di  lən 

qır  ğın  lar son  ra  dan bü  tün Azər  bay  ca 
na ya  yı  lıb. Tək  cə mar  tın 31də Ba  kı  da 
15 min in  san qət  lə ye  ti  ri  lib. Bu qan  lı 
ha  di  sə  lər za  ma  nı in  san  lar ev  lə  rin  də 
di  ridi  ri yan  dı  rı  lıb, elə  cə də xü  su  si iş 
gən  cə  lər  lə və aman  sız  lıq  la öl  dü  rü 

lüb  lər. Ba  kı  da mart qır  ğın  la  rı za  ma  nı 
rus  lar, ya  hu  di  lər və gür  cü  lər müm 
kün olan yer  də azər  bay  can  lı  la  rı xi  las 
edib  lər. Bu  ra  da olan bü  tün rus ic  ma 
la  rı  nın nü  ma  yən  də  lə  ri er  mə  ni  lə  rin 
vəh  şi  lik  lə  rin  dən hid  dət  lə  nib və uca 
dan öz eti  raz  la  rı  nı bil  di  rib  lər. Üç gün 
da  vam edən qır  ğın  lar za  ma  nı er  mə  ni 
si  lah  lı qüv  və  lə  ri bol  şe  vik  lə  rin kö  mək
 li  yi ilə azər  bay  can  lı  la  rın ya  şa  dıq  la  rı 
mə  həl  lə  lə  rə qəf  lə  tən hü  cum edib, 
əha  li  ni uşaq  dan bö  yü  yə qət  lə ye  ti  rib 
lər. Azər  bay  can  lı  lar əv  vəl  cə  dən si  lah
 sız  laş  dı  rıl  dı  ğın  dan er  mə  ni  lə  rə güc  lü 
mü  qa  vi  mət gös  tə  rə bil  mə  yib  lər. 
Ümu  miy  yət  lə, 19051906cı və 1918
1920ci il  lər qır  ğın  la  rın  da 2 mil  yo  na 
ya  xın azər  bay  can  lı er  mə  ni  lər tə  rə  fin 
dən qət  lə ye  ti  ri  lib, eveşi  yin  dən qo 
vu  lub. Ermənilərin törətdikləri qətllər
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nım Əli  ye  va  nın gör  dü  yü iş  lər ol  duq 
ca təq  di  rə  la  yiq  dir. Be  lə ki, fond bə  şə 
riy  yə  tin ən bö  yük fa  ciələ  rin  dən olan 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı haq  qın  da fakt  la  rın 
dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
çox sis  tem  li və ar  dı  cıl fəaliy  yət gös  tə
 rir. Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun vit  se
pre  zi  den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü 
sü ilə 2008ci il ma  yın 8dən baş  la  yan 
“Xo  ca  lı  ya əda  lət!” bey  nəl  xalq kam  pa
 ni  ya  sı çər  çi  və  sin  də döv  lət qu  rum  la  rı, 
gənc  lər təş  ki  lat  la  rı və ali təh  sil müəs 
si  sə  lə  rin  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na həsr 
olu  nan təq  di  mat  lar təş  kil edi  lir. Kam
 pa  ni  ya qlo  bal sə  viy  yə  də fəaliy  yət 
gös  tər  mək və öz mü  ra  ciət  lə  ri  ni çat 
dır  maq üçün müx  tə  lif kom  mu  ni  ka  si 
ya va  si  tə  lə  ri və re  surs  la  rın  dan, o 
cüm  lə  dən me  dia, in  ter  net və can  lı 
təd  bir  lər  dən fəal şə  kil  də is  ti  fa  də edir.

Er  mə  ni  lə  rin azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
tö  rət  dik  lə  ri vəh  şi  lik  lə  rin xa  rak  te  ri və 
miq  ya  sı bu soy  qı  rı  mı akt  la  rı  nın BMT 
Baş Məc  li  si  nin 1948ci il 9 de  kabr ta 
rix  li 260 say  lı qət  na  mə  si ilə qə  bul 
edil  miş “Soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı
 nın alın  ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı haq

 qın  da” Kon  ven  si  ya  da ifa  də olun  muş 
tə  ri  fə tam uy  ğun gə  lir. Be  lə ki, kon 
ven  si  ya  ya uy  ğun ola  raq soy  qı  rımı:

a) in  san  la  rın küt  lə  vi şə  kil  də məhv 
edil  mə  si;

b) bə  dən xə  sa  rət  lə  ri  nin ye  ti  ril  mə 
si;

c) məq  səd  yön  lü şə  kil  də in  san  la  rın 
ya  şa  ma  sı üçün dö  zül  məz şə 
raitin ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

Er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən qa  baq  ca  dan 
plan  laş  dı  rıl  mış küt  lə  vi və aman  sız 
qır  ğın ak  tı hə  min əra  zi  də ya  şa  yan in 
san  la  rın məhz azər  bay  can  lı ol  duq  la 
rı  na gö  rə hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Mə  lum ol 
du  ğu ki  mi, məh  dud coğ  ra  fi zo  na  da 
konk  ret mil  lə  tə, ir  qə və ya et  nik qru 
pa qar  şı tö  rə  dil  miş ci  na  yət  lər keç  miş 
Yu  qos  la  vi  ya üçün qə  bul edil  miş Bey 
nəl  xalq Ci  na  yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam 
na  mə  sin  də soy  qı  rımı ak  tı ki  mi qiy 
mət  lən  di  rib. Ey  ni za  man  da, 1976cı 
il  də Bey  nəl  xalq Hü  qu  qi Ko  mis  si  ya 
bey  nəl  xalq ci  na  yət an  la  yı  şı  nı for  ma 
laş  dı  rıb. Soy  qı  rımı, ət  raf mü  hi  tin çirk
 lən  mə  si, mad  dimə  də  niy  yət abi  də  lə 
ri  nə zə  rər ye  ti  ril  mə  si və s. bey  nəl  xalq 

ci  na  yət he  sab olu  nub. Er  mə  ni  lə  rin 
azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı tö  rət  di  yi əməl 
lər hər üç mad  də üz  rə bey  nəl  xalq ci 
na  yət  dir. On  lar azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
soy  qı  rımı akt  la  rı tö  rət  mək  lə ya  na  şı, 
ət  raf mü  hi  tin çirk  lən  mə  si  nə bais ol 
muş, kül  li miq  dar  da mad  dimə  də 
niy  yət abi  də  lə  ri  mi  zə zə  rər ver  miş  lər. 
1918ci il  də Şa  ma  xı qır  ğın  la  rı za  ma  nı 
Şa  ma  xı Cü  mə Məs  ci  di də da  xil ol 
maq  la mad  dimə  də  niy  yət abi  də  ləri 
məhv edil  miş  dir. 

1992ci il  də er  mə  ni  lər Şu  şa  da da  ha 
bir van  da  liz  mi hə  ya  ta ke  çir  di  lər. 
Azər  bay  ca  nın gör  kəm  li mə  də  niy  yət 
xa  dim  lə  ri  nin hey  kəl və büst  lə  ri  ni gül
 lə  lə  di  lər. Er  mə  ni vəh  şi  li  yi  nin şa  hi  di 
olan bu sə  nət nü  mu  nə  lə  ri ha  zır  da Ba 
kı İn  cə  sə  nət Mu  ze  yin  də qo  ru  nur. 

Bu  na bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can 
döv  lə  ti bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, xü  su 
si  lə də mü  na  qi  şə  ni dinc va  si  tə  lər  lə ni 
za  ma sal  maq üçün fəaliy  yət gös  tə  rən 
ATƏTin sülh  ya  rat  ma tək  lif  lə  ri  nə hör
 mət  lə ya  na  şa  raq onun işin  də mün  tə 
zəm və əmə  li şə  kil  də iş  ti  rak edir. Bu 
da mü  na  qi  şə  nin ni  za  ma sa  lın  ma  sı is  ti
 qa  mə  tin  də apa  rı  lan da  nı  şıq  lar  da Azər
 bay  ca  nın ilk növ  bə  də sülh va  rian  tı  na 
üs  tün  lük ver  di  yi  nə sü  but  dur.

Bu gün döv  lət baş  çı  sı cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin yü  rüt  dü  yü si  ya  sət Azər  bay 
ca  nın re  gion  da və dün  ya  da müt  tə  fiq 
lə  ri  nin sa  yı  nı xey  li ar  tı  rıb. Ümum  mil
 li li  der Hey  dər Əli  ye  vin xa  ri  ci si  ya  sət 
kur  su  nu no  va  tor  ca  sı  na da  vam et  di 
rən cə  nab İl  ham Əli  yev yük  sək dip  lo
 ma  tik is  te  da  dı sa  yə  sin  də öl  kə  mi  zin 
dün  ya  nın si  ya  siiq  ti  sa  di mən  zə  rə  si  ni 
müəy  yən edən apa  rı  cı döv  lət  lər  lə və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la mü  na  si  bət  lə 
ri  ni key  fiy  yət  cə ye  ni müs  tə  vi  də da  ha 
da in  ki  şaf et  di  rib. Nə  ti  cə  də, Azər  bay
 can yal  nız re  gion  da ge  dən pro  ses  lə  rə 
de  yil, ey  ni za  man  da, bey  nəl  xalq 
aləm  də cə  rə  yan edən pro  ses  lə  rə də 
tə  sir gös  tər  mək im  ka  nı qa  za  nıb. Ona 
gö  rə də, bu gün dün  ya  nı na  ra  hat 
edən və hə  ya  ti əhə  miy  yət  li bir sı  ra 
prob  lem  lər  də apa  rı  cı döv  lət  lə  rin baş 
çı  la  rı Azər  bay  can rəh  bə  ri  nin möv  qe 
yi ilə he  sab  la  şır  lar.

YAddAŞ

 ki ta  ri  xiet  nik tor  paq  la  rın  dan küt  lə  vi 
su  rət  də de  por  ta  si  ya  sı haq  qın  da” və 
28 mart 1998ci il ta  rix  li “Azər  bay  can
 lı  la  rın soy  qı  rı  mı haq  qın  da” fər  man  la
 rı ilə uzun il  lər giz  li sax  la  nı  lan bu 
ümum  xalq fa  ciəsi öz hü  qu  qisi  ya  si 
qiy  mə  ti  ni al  dı, ta  ri  xi yad  da  şı  mız bər 
pa olun  du.

 Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
xa  ri  ci si  ya  sət xət  tin  də bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  lar  la əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si mə  sə  lə  lə  ri  nə də bö  yük diq  qət 
ye  ti  rilib. Azər  bay  ca  nın ən ağ  rı  lı prob 
le  mi olan Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin ni  za 
ma sa  lın  ma  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
ye  vin xa  ri  ci si  ya  si fəaliy  yə  tin  də baş  lı 
ca yer tu  tub. Bu məq  səd  lə 1993cü ilin 
ikin  ci ya  rı  sın  dan baş  la  ya  raq Hey  dər 
Əli  yev res  pub  li  ka  mı  zın təh  lü  kə  siz  lik 
prob  lem  lə  ri  ni, xü  su  si  lə Er  mə  nis  ta  nın 
öl  kə  mi  zə qar  şı əsas  sız əra  zi id  diala  rı 
və hər  bi tə  ca  vü  zü mə  sə  lə  lə  ri  ni bey 
nəl  xalq alə  mə çı  xa  ra  raq, re  gion  da sül
 hün bər  qə  rar ol  ma  sı üçün bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın tə  si  ri  ni ar  tır  ma  ğa ça  lı  şıb.

Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin dinc va  si  tə 
lər  lə ni  za  ma sa  lın  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
məhz Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin qə 
tiy  yət  li və gər  gin fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin 
də 1994cü il ma  yın 12də atəş  kəs 
haq  qın  da ra  zı  lıq əl  də edil  di və bun 
dan son  ra ATƏTin Minsk Qru  pu çər
 çi  və  sin  də mün  tə  zəm ola  raq da  nı  şıq  lar 
apa  rıl  ma  ğa baş  lan  dı. Da  ha son  ra 
1994cü il  də Bu  da  peşt  də ke  çi  ri  lən Zir
 və top  lan  tı  sın  da Azər  bay  ca  nın mil  li 
mə  na  fe  yi  ni nə  zə  rə alan qə  rar, elə  cə də 
1996cı il  də Lis  sa  bon Zir  və top  lan  tı 
sın  da mü  na  qi  şə  nin ni  zam  lan  ma  sı  nın 
bey  nəl  xalq hü  qu  qi ba  za  sı  nı təş  kil et 
miş olan sə  nəd Ümum  mil  li li  de  rin si 
ya  si ira  də  si sa  yə  sin  də qə  bul olun  du.

Əsa  sı Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən qo  yul 
muş və bu gün cə  nab Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la hə  ya  ta ke  çi 
ri  lən xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı döv  lət

 lə  ra  ra  sı re  gional və bey  nəl  xalq əla  qə 
lə  rə da  ha ya  xın  dan qa  tı  la  raq, Şərq və 
Qərb də  yər  lə  ri  nin sin  te  zin  dən ya  ran 
mış cə  hət  lə  ri özün  də əxz edə  rək, 
dün  ya bir  li  yi  nə sıx in  teq  ra  si  ya olun 
maq xət  ti  ni se  çib. Bu se  çi  mi real  laş 
dır  maq üçün Azər  bay  can döv  lə  ti bir 
tə  rəf  dən dün  ya təc  rü  bə  si  ni öy  rə  nə 
rək, özü  nün iq  ti  sa  di və si  ya  si in  ki  şaf 
mo  de  li  ni müəy  yən  ləş  di  rir, di  gər tə 
rəf  dən isə bey  nəl  xalq aləm  də qə  bul 
edil  miş prin  sip  lə  rə uy  ğun ola  raq öz 
mil  li ma  raq  la  rı  nı qo  ru  ya  raq döv  lət 
lər  a  ra  sı əla  qə  lər ya  ra  dır.

Öl  kə  mi  zin döv  lət rəh  bər  li  yi, xa  ric 
də  ki azər  bay  can  lı ic  ma  la  rı er  mə  ni 
təb  li  ğa  tı  nın sax  ta te  zis  lə  ri  ni, onun əsl 
ma  hiy  yə  ti  ni if  şa et  mək üçün da  vam  lı 
və məq  səd  yön  lü fəaliy  yət gös  tə  rir  lər.

Azər  bay  ca  nın ay  rıl  maz tər  kib his 
sə  si olan Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı Er  mə  nis  ta 
na bir  ləş  dir  mək niy  yə  ti ilə 1988ci il 
də baş  la  nan iş  ğal  çı  lıq mü  ha  ri  bə  si və 
et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də 
res  pub  li  ka  mı  zın əra  zi  si  nin 20%i, yə 
ni Dağ  lıq Qa  ra  bağ və onun ət  ra  fın  da
 kı da  ha 7 in  zi  ba  ti ra  yon iş  ğal olu  na 
raq, 1 mil  yon azər  bay  can  lı Er  mə  nis 
tan əra  zi  sin  də  ki ta  ri  xi tor  paq  la  rın  dan 
və Azər  bay  ca  nın iş  ğal edil  miş böl  gə 
sin  də  ki ataba  ba yurd  la  rın  dan di  dər 
gin sa  lı  nıb, 18 min  dən çox azər  bay 
can  lı qət  lə ye  ti  ri  lib, 20 min  dən ar  tıq 
dinc sa  kin ya  ra  la  nıb, 50 min  dən çox 
adam əlil olub, 4 min  dən ar  tıq  adam 
isə əsir və it  kin dü  şüb, gi  rov gö  tü  rü 
lüb, 877 şə  hər, kənd və qə  sə  bə qa  rət 
edi  lib, da  ğı  dı  lıb və yan  dı  rı  lıb. 

1992ci il fev  ra  lın 26da Azər  bay  ca
 nın Xo  ca  lı şə  hə  rin  də baş ve  rən fa  ciə 
dün  ya ta  ri  xin  də mis  li gö  rün  mə  yən 
soy  qı  rımı ak  tı idi. Bə  şər ta  ri  xin  də ən 
bö  yük mü  si  bət  lər  dən bi  ri olan bu fa 
ciə za  ma  nı bü  töv bir şə  hər er  mə  ni 
qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən yer  ləyek  san 
edi  lib, 613 nə  fər dinc azər  bay  can  lı, o 
cüm  lə  dən 63 uşaq, 106 qa  dın vəh  şi  cə
 si  nə öl  dü  rü  lüb, 487 nə  fər şi  kəst edi 

lib, 1275 sa  kin  qo  ca  lar, uşaq  lar, qa 
dın  lar əsir apa  rı  la  raq dəh  şət  li təh  qir 
lə  rə, zül  mə və hə  qa  rə  tə mə  ruz qa  lıb.

Bə  şər ta  ri  xin  də iki mis  li gö  rün  mə 
yən fa  ciə baş ve  rib: Xa  tın və Sonq  mi 
fa  ciələ  ri. Xo  ca  lı fa  ciəsi isə bu ha  di  sə 
lə  ri öz müd  hiş  li  yi, dəh  şə  ti və in  san  lı 
ğa sığ  ma  yan vəh  şi  lik  lə  ri ilə ge  ri  də 
qoy  du. Bu fa  ciə dün  ya  da ana  lo  qu ol 
ma  yan soy  qı  rımı ak  tı ki  mi ta  ri  xə düş
 dü. Bü  tün dün  ya  nın gö  zü qar  şı  sın  da 
baş ve  rən bu dəh  şət  li soy  qı  rı  mı  nın əsl 
ma  hiy  yə  ti yal  nız Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev 1993cü il  də si  ya  si ha 
ki  miy  yə  tə ye  ni  dən qa  yıt  dıq  dan son  ra 
açıq  lan  mış, 1994cü ilin fev  ra  lın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Məc  li  si Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na si  ya  sihü 
qu  qi qiy  mət ver  miş  dir. Bun  dan əla  və 
azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı za  manza  man 
tö  rə  dil  miş soy  qı  rı  mı ilə əla  qə  dar 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
1998ci il mar  tın 26da im  za  la  dı  ğı fər
 man  la 31 mart Azər  bay  can  lı  la  rın soy
 qı  rı  mı gü  nü elan edil  miş  dir.

Ha  zır  da Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın ta  nın
 ma  sı Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin 
əsas is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir. Res  pub  li  ka 
mız  dan baş  qa Pa  kis  tan və Su  dan Xo 
ca  lı  nı tam sə  viy  yə  də qət  liam ki  mi ta 
nı  yır. Fa  ciəni par  la  ment sə  viy  yə  sin  də 
qət  liam ki  mi isə Mek  si  ka, Ko  lum  bi  ya, 
Çe  xi  ya, Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na, Pe 
ru, Hon  du  ras, Pa  na  ma, İor  da  ni  ya və 
Ru  mı  ni  ya ta  nı  yır. İn  di  yə  dək ABŞın 
21 şta  tı Xo  ca  lı  nı qət  liam ki  mi ta  nı  yan 
sə  nəd qə  bul edib. 2012ci il  no  yab  rın 
20də Ci  bu  ti  də ke  çi  ril  miş İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın (İƏT) Xa  ri  ci 
İş  lər Na  zir  lə  ri Şu  ra  sı  nın 39cu ses  si 
ya  sın  da Xo  ca  lı  da tö  rə  dil  miş ci  na  yət 
lə  ri soy  qı  rımı ki  mi ta  nı  yan qət  na  mə 
qə  bul edil  miş  dir. 

Hey  dər Əli  yev Fon  du, xü  su  si  lə 
onun pre  zi  den  ti, Azər  bay  ca  nın I vit 
sepre  zi  den  ti, YU  NES  KO və İSES  KO
nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri Meh  ri  ban xa  Xocalıdakı erməni vəhşilikləri (26 fevral 1992ci il)
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nım Əli  ye  va  nın gör  dü  yü iş  lər ol  duq 
ca təq  di  rə  la  yiq  dir. Be  lə ki, fond bə  şə 
riy  yə  tin ən bö  yük fa  ciələ  rin  dən olan 
Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı haq  qın  da fakt  la  rın 
dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
çox sis  tem  li və ar  dı  cıl fəaliy  yət gös  tə
 rir. Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun vit  se
pre  zi  den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü 
sü ilə 2008ci il ma  yın 8dən baş  la  yan 
“Xo  ca  lı  ya əda  lət!” bey  nəl  xalq kam  pa
 ni  ya  sı çər  çi  və  sin  də döv  lət qu  rum  la  rı, 
gənc  lər təş  ki  lat  la  rı və ali təh  sil müəs 
si  sə  lə  rin  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na həsr 
olu  nan təq  di  mat  lar təş  kil edi  lir. Kam
 pa  ni  ya qlo  bal sə  viy  yə  də fəaliy  yət 
gös  tər  mək və öz mü  ra  ciət  lə  ri  ni çat 
dır  maq üçün müx  tə  lif kom  mu  ni  ka  si 
ya va  si  tə  lə  ri və re  surs  la  rın  dan, o 
cüm  lə  dən me  dia, in  ter  net və can  lı 
təd  bir  lər  dən fəal şə  kil  də is  ti  fa  də edir.

Er  mə  ni  lə  rin azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
tö  rət  dik  lə  ri vəh  şi  lik  lə  rin xa  rak  te  ri və 
miq  ya  sı bu soy  qı  rı  mı akt  la  rı  nın BMT 
Baş Məc  li  si  nin 1948ci il 9 de  kabr ta 
rix  li 260 say  lı qət  na  mə  si ilə qə  bul 
edil  miş “Soy  qı  rım ci  na  yə  ti  nin qar  şı  sı
 nın alın  ma  sı və cə  za  lan  dı  rıl  ma  sı haq

 qın  da” Kon  ven  si  ya  da ifa  də olun  muş 
tə  ri  fə tam uy  ğun gə  lir. Be  lə ki, kon 
ven  si  ya  ya uy  ğun ola  raq soy  qı  rımı:

a) in  san  la  rın küt  lə  vi şə  kil  də məhv 
edil  mə  si;

b) bə  dən xə  sa  rət  lə  ri  nin ye  ti  ril  mə 
si;

c) məq  səd  yön  lü şə  kil  də in  san  la  rın 
ya  şa  ma  sı üçün dö  zül  məz şə 
raitin ya  ra  dıl  ma  sı  dır.

Er  mə  ni  lər tə  rə  fin  dən qa  baq  ca  dan 
plan  laş  dı  rıl  mış küt  lə  vi və aman  sız 
qır  ğın ak  tı hə  min əra  zi  də ya  şa  yan in 
san  la  rın məhz azər  bay  can  lı ol  duq  la 
rı  na gö  rə hə  ya  ta ke  çi  ri  lib. Mə  lum ol 
du  ğu ki  mi, məh  dud coğ  ra  fi zo  na  da 
konk  ret mil  lə  tə, ir  qə və ya et  nik qru 
pa qar  şı tö  rə  dil  miş ci  na  yət  lər keç  miş 
Yu  qos  la  vi  ya üçün qə  bul edil  miş Bey 
nəl  xalq Ci  na  yət Tri  bu  na  lı  nın Ni  zam 
na  mə  sin  də soy  qı  rımı ak  tı ki  mi qiy 
mət  lən  di  rib. Ey  ni za  man  da, 1976cı 
il  də Bey  nəl  xalq Hü  qu  qi Ko  mis  si  ya 
bey  nəl  xalq ci  na  yət an  la  yı  şı  nı for  ma 
laş  dı  rıb. Soy  qı  rımı, ət  raf mü  hi  tin çirk
 lən  mə  si, mad  dimə  də  niy  yət abi  də  lə 
ri  nə zə  rər ye  ti  ril  mə  si və s. bey  nəl  xalq 

ci  na  yət he  sab olu  nub. Er  mə  ni  lə  rin 
azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı tö  rət  di  yi əməl 
lər hər üç mad  də üz  rə bey  nəl  xalq ci 
na  yət  dir. On  lar azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı 
soy  qı  rımı akt  la  rı tö  rət  mək  lə ya  na  şı, 
ət  raf mü  hi  tin çirk  lən  mə  si  nə bais ol 
muş, kül  li miq  dar  da mad  dimə  də 
niy  yət abi  də  lə  ri  mi  zə zə  rər ver  miş  lər. 
1918ci il  də Şa  ma  xı qır  ğın  la  rı za  ma  nı 
Şa  ma  xı Cü  mə Məs  ci  di də da  xil ol 
maq  la mad  dimə  də  niy  yət abi  də  ləri 
məhv edil  miş  dir. 

1992ci il  də er  mə  ni  lər Şu  şa  da da  ha 
bir van  da  liz  mi hə  ya  ta ke  çir  di  lər. 
Azər  bay  ca  nın gör  kəm  li mə  də  niy  yət 
xa  dim  lə  ri  nin hey  kəl və büst  lə  ri  ni gül
 lə  lə  di  lər. Er  mə  ni vəh  şi  li  yi  nin şa  hi  di 
olan bu sə  nət nü  mu  nə  lə  ri ha  zır  da Ba 
kı İn  cə  sə  nət Mu  ze  yin  də qo  ru  nur. 

Bu  na bax  ma  ya  raq, Azər  bay  can 
döv  lə  ti bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın, xü  su 
si  lə də mü  na  qi  şə  ni dinc va  si  tə  lər  lə ni 
za  ma sal  maq üçün fəaliy  yət gös  tə  rən 
ATƏTin sülh  ya  rat  ma tək  lif  lə  ri  nə hör
 mət  lə ya  na  şa  raq onun işin  də mün  tə 
zəm və əmə  li şə  kil  də iş  ti  rak edir. Bu 
da mü  na  qi  şə  nin ni  za  ma sa  lın  ma  sı is  ti
 qa  mə  tin  də apa  rı  lan da  nı  şıq  lar  da Azər
 bay  ca  nın ilk növ  bə  də sülh va  rian  tı  na 
üs  tün  lük ver  di  yi  nə sü  but  dur.

Bu gün döv  lət baş  çı  sı cə  nab İl  ham 
Əli  ye  vin yü  rüt  dü  yü si  ya  sət Azər  bay 
ca  nın re  gion  da və dün  ya  da müt  tə  fiq 
lə  ri  nin sa  yı  nı xey  li ar  tı  rıb. Ümum  mil
 li li  der Hey  dər Əli  ye  vin xa  ri  ci si  ya  sət 
kur  su  nu no  va  tor  ca  sı  na da  vam et  di 
rən cə  nab İl  ham Əli  yev yük  sək dip  lo
 ma  tik is  te  da  dı sa  yə  sin  də öl  kə  mi  zin 
dün  ya  nın si  ya  siiq  ti  sa  di mən  zə  rə  si  ni 
müəy  yən edən apa  rı  cı döv  lət  lər  lə və 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la mü  na  si  bət  lə 
ri  ni key  fiy  yət  cə ye  ni müs  tə  vi  də da  ha 
da in  ki  şaf et  di  rib. Nə  ti  cə  də, Azər  bay
 can yal  nız re  gion  da ge  dən pro  ses  lə  rə 
de  yil, ey  ni za  man  da, bey  nəl  xalq 
aləm  də cə  rə  yan edən pro  ses  lə  rə də 
tə  sir gös  tər  mək im  ka  nı qa  za  nıb. Ona 
gö  rə də, bu gün dün  ya  nı na  ra  hat 
edən və hə  ya  ti əhə  miy  yət  li bir sı  ra 
prob  lem  lər  də apa  rı  cı döv  lət  lə  rin baş 
çı  la  rı Azər  bay  can rəh  bə  ri  nin möv  qe 
yi ilə he  sab  la  şır  lar.

YAddAŞ

 ki ta  ri  xiet  nik tor  paq  la  rın  dan küt  lə  vi 
su  rət  də de  por  ta  si  ya  sı haq  qın  da” və 
28 mart 1998ci il ta  rix  li “Azər  bay  can
 lı  la  rın soy  qı  rı  mı haq  qın  da” fər  man  la
 rı ilə uzun il  lər giz  li sax  la  nı  lan bu 
ümum  xalq fa  ciəsi öz hü  qu  qisi  ya  si 
qiy  mə  ti  ni al  dı, ta  ri  xi yad  da  şı  mız bər 
pa olun  du.

 Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
xa  ri  ci si  ya  sət xət  tin  də bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  lar  la əmək  daş  lı  ğın ge  niş  lən  di  ril 
mə  si mə  sə  lə  lə  ri  nə də bö  yük diq  qət 
ye  ti  rilib. Azər  bay  ca  nın ən ağ  rı  lı prob 
le  mi olan Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin ni  za 
ma sa  lın  ma  sı Ulu ön  dər Hey  dər Əli 
ye  vin xa  ri  ci si  ya  si fəaliy  yə  tin  də baş  lı 
ca yer tu  tub. Bu məq  səd  lə 1993cü ilin 
ikin  ci ya  rı  sın  dan baş  la  ya  raq Hey  dər 
Əli  yev res  pub  li  ka  mı  zın təh  lü  kə  siz  lik 
prob  lem  lə  ri  ni, xü  su  si  lə Er  mə  nis  ta  nın 
öl  kə  mi  zə qar  şı əsas  sız əra  zi id  diala  rı 
və hər  bi tə  ca  vü  zü mə  sə  lə  lə  ri  ni bey 
nəl  xalq alə  mə çı  xa  ra  raq, re  gion  da sül
 hün bər  qə  rar ol  ma  sı üçün bey  nəl  xalq 
təş  ki  lat  la  rın tə  si  ri  ni ar  tır  ma  ğa ça  lı  şıb.

Er  mə  nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq 
Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin dinc va  si  tə 
lər  lə ni  za  ma sa  lın  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
məhz Ulu ön  dər Hey  dər Əli  ye  vin qə 
tiy  yət  li və gər  gin fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin 
də 1994cü il ma  yın 12də atəş  kəs 
haq  qın  da ra  zı  lıq əl  də edil  di və bun 
dan son  ra ATƏTin Minsk Qru  pu çər
 çi  və  sin  də mün  tə  zəm ola  raq da  nı  şıq  lar 
apa  rıl  ma  ğa baş  lan  dı. Da  ha son  ra 
1994cü il  də Bu  da  peşt  də ke  çi  ri  lən Zir
 və top  lan  tı  sın  da Azər  bay  ca  nın mil  li 
mə  na  fe  yi  ni nə  zə  rə alan qə  rar, elə  cə də 
1996cı il  də Lis  sa  bon Zir  və top  lan  tı 
sın  da mü  na  qi  şə  nin ni  zam  lan  ma  sı  nın 
bey  nəl  xalq hü  qu  qi ba  za  sı  nı təş  kil et 
miş olan sə  nəd Ümum  mil  li li  de  rin si 
ya  si ira  də  si sa  yə  sin  də qə  bul olun  du.

Əsa  sı Ulu ön  dər tə  rə  fin  dən qo  yul 
muş və bu gün cə  nab Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  yev tə  rə  fin  dən uğur  la hə  ya  ta ke  çi 
ri  lən xa  ri  ci si  ya  sət st  ra  te  gi  ya  sı döv  lət

 lə  ra  ra  sı re  gional və bey  nəl  xalq əla  qə 
lə  rə da  ha ya  xın  dan qa  tı  la  raq, Şərq və 
Qərb də  yər  lə  ri  nin sin  te  zin  dən ya  ran 
mış cə  hət  lə  ri özün  də əxz edə  rək, 
dün  ya bir  li  yi  nə sıx in  teq  ra  si  ya olun 
maq xət  ti  ni se  çib. Bu se  çi  mi real  laş 
dır  maq üçün Azər  bay  can döv  lə  ti bir 
tə  rəf  dən dün  ya təc  rü  bə  si  ni öy  rə  nə 
rək, özü  nün iq  ti  sa  di və si  ya  si in  ki  şaf 
mo  de  li  ni müəy  yən  ləş  di  rir, di  gər tə 
rəf  dən isə bey  nəl  xalq aləm  də qə  bul 
edil  miş prin  sip  lə  rə uy  ğun ola  raq öz 
mil  li ma  raq  la  rı  nı qo  ru  ya  raq döv  lət 
lər  a  ra  sı əla  qə  lər ya  ra  dır.

Öl  kə  mi  zin döv  lət rəh  bər  li  yi, xa  ric 
də  ki azər  bay  can  lı ic  ma  la  rı er  mə  ni 
təb  li  ğa  tı  nın sax  ta te  zis  lə  ri  ni, onun əsl 
ma  hiy  yə  ti  ni if  şa et  mək üçün da  vam  lı 
və məq  səd  yön  lü fəaliy  yət gös  tə  rir  lər.

Azər  bay  ca  nın ay  rıl  maz tər  kib his 
sə  si olan Dağ  lıq Qa  ra  ba  ğı Er  mə  nis  ta 
na bir  ləş  dir  mək niy  yə  ti ilə 1988ci il 
də baş  la  nan iş  ğal  çı  lıq mü  ha  ri  bə  si və 
et  nik tə  miz  lə  mə si  ya  sə  ti nə  ti  cə  sin  də 
res  pub  li  ka  mı  zın əra  zi  si  nin 20%i, yə 
ni Dağ  lıq Qa  ra  bağ və onun ət  ra  fın  da
 kı da  ha 7 in  zi  ba  ti ra  yon iş  ğal olu  na 
raq, 1 mil  yon azər  bay  can  lı Er  mə  nis 
tan əra  zi  sin  də  ki ta  ri  xi tor  paq  la  rın  dan 
və Azər  bay  ca  nın iş  ğal edil  miş böl  gə 
sin  də  ki ataba  ba yurd  la  rın  dan di  dər 
gin sa  lı  nıb, 18 min  dən çox azər  bay 
can  lı qət  lə ye  ti  ri  lib, 20 min  dən ar  tıq 
dinc sa  kin ya  ra  la  nıb, 50 min  dən çox 
adam əlil olub, 4 min  dən ar  tıq  adam 
isə əsir və it  kin dü  şüb, gi  rov gö  tü  rü 
lüb, 877 şə  hər, kənd və qə  sə  bə qa  rət 
edi  lib, da  ğı  dı  lıb və yan  dı  rı  lıb. 

1992ci il fev  ra  lın 26da Azər  bay  ca
 nın Xo  ca  lı şə  hə  rin  də baş ve  rən fa  ciə 
dün  ya ta  ri  xin  də mis  li gö  rün  mə  yən 
soy  qı  rımı ak  tı idi. Bə  şər ta  ri  xin  də ən 
bö  yük mü  si  bət  lər  dən bi  ri olan bu fa 
ciə za  ma  nı bü  töv bir şə  hər er  mə  ni 
qo  şun  la  rı tə  rə  fin  dən yer  ləyek  san 
edi  lib, 613 nə  fər dinc azər  bay  can  lı, o 
cüm  lə  dən 63 uşaq, 106 qa  dın vəh  şi  cə
 si  nə öl  dü  rü  lüb, 487 nə  fər şi  kəst edi 

lib, 1275 sa  kin  qo  ca  lar, uşaq  lar, qa 
dın  lar əsir apa  rı  la  raq dəh  şət  li təh  qir 
lə  rə, zül  mə və hə  qa  rə  tə mə  ruz qa  lıb.

Bə  şər ta  ri  xin  də iki mis  li gö  rün  mə 
yən fa  ciə baş ve  rib: Xa  tın və Sonq  mi 
fa  ciələ  ri. Xo  ca  lı fa  ciəsi isə bu ha  di  sə 
lə  ri öz müd  hiş  li  yi, dəh  şə  ti və in  san  lı 
ğa sığ  ma  yan vəh  şi  lik  lə  ri ilə ge  ri  də 
qoy  du. Bu fa  ciə dün  ya  da ana  lo  qu ol 
ma  yan soy  qı  rımı ak  tı ki  mi ta  ri  xə düş
 dü. Bü  tün dün  ya  nın gö  zü qar  şı  sın  da 
baş ve  rən bu dəh  şət  li soy  qı  rı  mı  nın əsl 
ma  hiy  yə  ti yal  nız Ümum  mil  li li  der 
Hey  dər Əli  yev 1993cü il  də si  ya  si ha 
ki  miy  yə  tə ye  ni  dən qa  yıt  dıq  dan son  ra 
açıq  lan  mış, 1994cü ilin fev  ra  lın  da 
Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın Mil  li 
Məc  li  si Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  na si  ya  sihü 
qu  qi qiy  mət ver  miş  dir. Bun  dan əla  və 
azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı za  manza  man 
tö  rə  dil  miş soy  qı  rı  mı ilə əla  qə  dar 
Ümum  mil  li li  der Hey  dər Əli  ye  vin 
1998ci il mar  tın 26da im  za  la  dı  ğı fər
 man  la 31 mart Azər  bay  can  lı  la  rın soy
 qı  rı  mı gü  nü elan edil  miş  dir.

Ha  zır  da Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı  nın ta  nın
 ma  sı Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin 
əsas is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri ki  mi 
müəy  yən  ləş  di  ril  miş  dir. Res  pub  li  ka 
mız  dan baş  qa Pa  kis  tan və Su  dan Xo 
ca  lı  nı tam sə  viy  yə  də qət  liam ki  mi ta 
nı  yır. Fa  ciəni par  la  ment sə  viy  yə  sin  də 
qət  liam ki  mi isə Mek  si  ka, Ko  lum  bi  ya, 
Çe  xi  ya, Bos  ni  ya və Her  se  qo  vi  na, Pe 
ru, Hon  du  ras, Pa  na  ma, İor  da  ni  ya və 
Ru  mı  ni  ya ta  nı  yır. İn  di  yə  dək ABŞın 
21 şta  tı Xo  ca  lı  nı qət  liam ki  mi ta  nı  yan 
sə  nəd qə  bul edib. 2012ci il  no  yab  rın 
20də Ci  bu  ti  də ke  çi  ril  miş İs  lam 
Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı  nın (İƏT) Xa  ri  ci 
İş  lər Na  zir  lə  ri Şu  ra  sı  nın 39cu ses  si 
ya  sın  da Xo  ca  lı  da tö  rə  dil  miş ci  na  yət 
lə  ri soy  qı  rımı ki  mi ta  nı  yan qət  na  mə 
qə  bul edil  miş  dir. 

Hey  dər Əli  yev Fon  du, xü  su  si  lə 
onun pre  zi  den  ti, Azər  bay  ca  nın I vit 
sepre  zi  den  ti, YU  NES  KO və İSES  KO
nun xoş  mə  ram  lı sə  fi  ri Meh  ri  ban xa  Xocalıdakı erməni vəhşilikləri (26 fevral 1992ci il)
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çin  lən  miş ulas odun  la  rın  dan qu  ca  ğı  na yı -
ğa  raq gə  ti  rib bu  xa  rı  nın qar  şı  sı  na tök  dü. 
Tüs  tü  lə  nən kö  söv  lə  ri alov  lan  dır  maq üçün 
ovurd  la  rı  nı dol  du  rub var gü  cü ilə üfür  dü. 
An  caq nə  fə  si bığ  la  rı  nın  və ay  lar  dan bə  ri 
ül  güc üzü gör  mə  yən saq  qa  lı  nın ağ, cod 
tük  lə  ri  ni tər  pət  mə  yə zor-güc bəs elə  di. 
Pərt  li  yi  ni giz  lət  mək üçün kö  söv  lə  ri  bir-bi  ri-
 nə vu  rub çığ  lan  dır  dı. La  kin bu  nun da oca -
ğın alış  ma  sı  na kö  mə  yi dəy  mə  di. Və  ziy  yə  ti 
Öt  kəm dü  zəlt  di. Cəld irə  li ye  ri  di və Za  kir 
ki  şi  nin qo  lun  dan tu  tub də  yir  man  da  kı  la  rın 
eşi  də bi  lə  cə  yi səs  lə:

- Əmi, zəh  mət ver  mə özü  nə. Biz du  ra-
du  ra siz ni  yə qa  la  ya  sız oca  ğı? - Son  ra oca-
 ğa tə  rəf  əyi  lib üfür  dü, kö  söv  lər alov  lan  dı.

Za  kir ki  şi Bə  yin sus  du  ğu  nu gö  rüb ağır-
ağır sö  zə baş  la  dı:

- Go  ru  na, kə  fə  ni  nə qur  ban olum də  də -
lə  ri  mi  zin. De  yir ki, qon  şun pis  di, köç qur  tar. 
Bir ev, bir kənd ol  say  dı nə var  dı? Kö  çər  dik, 
ca  nı  mız qur  ta  rar  dı. Bəs, də  də-ba  ba  mı  zın 
yur  dun  dan  ne  cə kö  çək? Heç ye  rə kö  çən 
de  yi  lik... Na  mu  su  muz itin ol  sun əgər aya -
ğı  mı  zı bur  adan bir ad  dım qı  ra  ğa qoy  saq...

Sə  dəf xa  la ov  cu  nu si  fə  ti  nə da  yaq elə  yib 
da  nı  şan  la  rı din  lə  yir  di. Ye  ni  dən yay  lı  ğı  nın 
ucu  nu ağ  zı  na ya  xın  laş  dı  rıb yaş  man  dı:

- Za  kir qar  daş, er  mə  ni  nin kim  li  yi  ni ha -
mı yax  şı bi  lir. Gö  zü  müz gö  rə-gö  rə qo  hum -
da-qon  şu  da ne  çə ada  mın ba  şı  nı kəs  di  lər, 
pis ha  la sal  dı  lar. Siz də mə  ni ba  ğış  la  yın, 
de  mə  yin ar  vad bu ya  şın  da ça  şıb, utan -
maz  lıq edir. Boy  lu qa  dı  nın qar  nı  nı cı  rıb 
kör  pə  si  ni xan  ça  la tax  dı  lar, bu  na Al  lah dö -
zər? Ha  ra  da gö  rü  nüb ki, xəs  tə  lə  ri di  ri-di  ri 
xən  də  yə tö  küb üs  tü  nü bas  dı  ra  lar?

Bu söh  bə  tin dərd  li so  nu  nu du  yan Bəy 
sö  zü də  yiş  di:

-  Sə  dəf  xa  la, da  rıx  ma, buy  nuz  suz qo -
çun qi  sa  sı buy  nuz  lu qoç  da qal  maz. Vaxt 
la  zım  dır. Er  mə  ni  lə  rin cə  za  sı  nı o bir olan ki  şi 
özü ve  rə  cək... Ne  cə ki ve  rib, ha  mı  sı  nın  ağ -
lı  nı ba  şın  dan çı  xa  rıb, boş xül  ya  la  ra dü  çar 
elə  yib. Elə bi  lir  sən ada  mın  xə  ya  nət  kar, 
qan  sız, za  lım ol  ma  ğı Al  lah aza  rı de  yil? Val-
 lah, dər  din ye  kə  si elə bu  dur. Bu gün cü  mə 
ax  şa  mı  dı. Ki  min əlin  dən gə  lir  sə, bir qa  zan 
hal  va çal  sın. Un da var, bal da. Ölən  lə  rin 
ru  hu şad olar, özü  müz də bir lox  ma da  da -
rıq. Yax  şı ye  mək Bə  növ  şə ba  cı  ya  da va  cib-
 di, in  di-in  di özü  nə gə  lir. Ya  ra  da  nı  mız bu 
lən  ka  ran  lı ba  la  nı - Mus  ta  fa  nı göy  dən zən -

bil  lə gön  də  rib. Əsl loğ  man onun ki  mi olar. 
Da  va  sız-dər  man  sız, kək  li  ko  tu, qırx  bu  ğum, 
qan  tə  pər çi  çək  lə  ri ilə sa  ğalt  dı onu.

Mus  ta  fa tə  rif  dən xoş  hal olub qı  zar  dı:
- Kam  ran əmi, si  zin bu də  yir  man əc  za -

xa  na  dı elə. Tibb İns  ti  tu  tun  da yed  di ilə öy -
rə  nə bil  mə  di  yi  mi bu  ra  da öy  rən  dim. Al  ma -
yon  ca  sı qə  biz  li  yi gö  tü  rür, kək  li  ko  tu so  yuq -
dəy  mə  ni, bö  yürt  kən kö  kü böy  rək il  ti  ha  bı  nı 
sa  ğal  dır. Üyü  dül  müş zo  ğal çər  də  yi, bal, 
mum, də  li qırx  bu  ğum... hə  rə  si bir dər  din 
əla  cı  dır. Val  lah, si  zə qo  şul  ma  say  dım, bu 
dağ  la  rı yön tut  ma  say  dım, ömür-bil  lah bil -
mə  yə  cək  dim bun  la  rı... Yax  şı  sı bu  dur, bun -
dan son  ra heç kim xəs  tə  lən  mə  sin, da  va-
dər  ma  na eh  ti  yac ol  ma  sın.

Bəx  ti  yar  la Öt  kəm Sə  dəf nə  nə  nin 
gös  tə  ri  şi ilə iri mis qa  za  na bir qə  dər 
un, bir az yağ tö  küb qo  vur  du  lar. Qı  zar-
 dıl  mış unun üs  tü  nə bal qa  rı  şıq su tök -
dü  lər. Ye  ni  dən qa  za  nın ağ  zı  nı ör  tüb 
vam od  da qay  na  sın de  yin kö  söv  lə  ri ge -
ri çək  di  lər. Hal  va  nın ət  ri də  yir  ma  nı bü -
rü  dü. Bə  nə  yin qu  zul  tu  su eşi  dil  di. Da  ha 
son  ra inək  lər  dən  han  sı  sa bö  yür  dü. 
Boz at kiş  nə  mək is  tə  sə də, san  ki sə  si  ni 
boğ  du, fin  xır  dı. Bəy bu səs  lər  dən dik  si-
 nən ki  mi ol  du. Ya  dı  na düş  dü ki, do  nuz-
 luq  da  kı hey  van  la  ra hə  lə də ot ve  ril  mə-
 yib. Otun isə heç iki  cə öy  nə  lik ca  nı 
qal  ma  mış  dı.

Bəy aya  ğa qalx  dı. Za  kir ki  şi də əl  lə  ri  ni 
ye  rə da  ya  yıb di  zi  nə tə  kan ver  di. Do  nuz  lu -
ğa düş  dü  lər. Qo  yun  lar, inək  lər, Boz at  la 
sə  mənd at bu  run  la  rı  nı Bə  yin, Za  kir ki  şi  nin 
qol  la  rı  na, qol  tuq  la  rı  na sürt  dü  lər. Elə bil dil-
 siz-ağız  sız hey  van  lar bu hə  rə  kət  lə  ri ilə sa -
hib  lə  rin  dən mər  hə  mət di  lə  yir  di  lər. Hər iki  si 
künc  də  ki iki bü  küm ota bax  dı. Bəy da  ha 
cəld tər  pə  nib  qo  yun  la  rın və inək  lə  rin pa  yı-
 nı ayır  dı. Boz at  la sə  mən  din otu  nu axur  la -
rı  na qoy  du. Ağac nov  da su qur  tar  mış  dı. 
Do  nuz  lu  ğun kün  cün  dən  axan sıs  qa su buz 
bağ  la  yıb xey  li şiş  miş  di. Za  kir üzü üs  tə çev -
ril  miş ved  rə  lə  ri gö  tü  rüb ba  yı  ra çıx  dı. Cəld 
hə  rə  kət  lə on  la  rı qar  la dol  du  rub çöl qa  pı -
dan  də  yir  ma  na gir  di. Hey  van  la  rı su  la  maq 
üçün qar do  lu ved  rə  lə  ri bu  xa  rı  ya səmt  ləş -
dir  di. Bir az  dan Bəy də yu  xa  rı qalx  dı. 

Bəx  ti  yar  la Öt  kəm qab-qa  ca  ğı  hal  va 
qa  za  nı  nın ya  nı  na yığ  mış  dı. Bə  növ  şə ağ  rı -
yan ca  nı  na mə  həl qoy  ma  dan  aya  ğa dur -
du. Tax  ta qa  şıq  la qa  za  nı qa  rış  dır  dı. Ça  lış  dı 

ki, pa  yı ha  mı  ya bə  ra  bər böl  sün. Biş-düş 
işi  ni sə  riş  tə ilə ye  ri  nə ye  tir  mə  yi də ba  ca  ran 
Bə  növ  şə hə  mi  şə pay böl  mək vax  tı gə  lən  də 
eh  ti  yat  la  nır  dı, çün  ki be  lə eşit  miş  di ki, pay 
bö  lə  nin min  dən bi  ri cən  nə  tə ge  dər, ya get-
 məz. Bəl  kə elə bu  nu gö  rə də ha  mı  nın pa  yı-
 nı çə  kən  dən son  ra alü  mi  nium  dan olan 
da  yaz boş  qa  bı Sə  dəf nə  nə ilə öz qar  şı  sı  na 
qoy  du.

Za  kir ki  şi sağ əli  ni üzü  nə çə  kib sa  la  vat 
çe  vir  di:

- Cə  mi dün  ya  dan ge  dən  lə  rin, bi  va  ris  lə -
rin, şə  hid  lə  rin  eh  sa  nı ol  sun. So  yut  ma  yın, 
baş  la  yın gö  rək.

Də  yir  man  da  kı  la  rın ha  mı  sı sa  la  vat çe -
vir  di: “Al  lah qə  bul elə  sin”, - de  yib hal  va  dan 
dad  dı  lar.

Bəy ved  rə  lər  də  ki qar su  yu  nu gö  tü  rüb 
ye  ni  dən do  nuz  lu  ğa düş  dü. Əv  vəl  cə Boz ata 
ya  xın  laş  dı. At nə  dən  sə in  ci  miş ki  mi bur  nu 
ilə ved  rə  ni itə  lə  yib su  yun ya  rı  sı  nı  ye  rə ən -
dər  di. Kam  ran və  fa  lı atı  nı ba  xış  la  rı ilə mə -
zəm  mət  lə  di və su  yun qa  la  nı  nı sə  mənd 
atın axu  ru  na qoy  du. O da ey  nən Boz atın  
hə  rə  kə  ti  ni tək  rar  la  dı. Gö  rü  nür, oca  ğın hi  si 
su  yu vur  muş  du de  yin, at  lar iç  mək  dən im  ti-
 na edir  di.

Kam  ran qu  la  ğı  nı pa  pa  ğı  nın al  tı  na sal  dı. 
Pen  cə  yi  nin ya  xa  sı  nı düy  mə  lə  di, ved  rə  lə  ri 
gö  tü  rüb ça  ya tə  rəf ad  dım  la  dı. Qar qur  şa -
ğa qalx  mış  dı. Çə  tin  lik  lə ye  ri  yir  di. Da  ya  nıb 
ved  rə  ni qar  la dol  dur  du və yan tə  rə  fə at  dı. 
Bu min  val  la on-on beş də  qi  qə ər  zin  də üç 
met  rə qə  dər tu  ne  lə bən  zər yol aç  dı. Ar  tıq 
çov  ğu  nun, şax  ta  nın tə  si  ri azal  mış  dı. Bə  də -
nin  dən qal  xan buğ  nə  fə  si  nə qa  rı  şıb gur  la-
 şır, bir an  da  ca gö  rün  məz olur  du. Bəy elə 
is  ti  lən  miş  di ki, pen  cə  yi  ni də, pa  pa  ğı  nı da 
so  yu  nub bir kə  na  ra tul  la  mış  dı.

Bəx  ti  yar, Öt  kəm, Mus  ta  fa nə hiss et  di -
lər  sə, üçü də ey  ni vaxt  da aya  ğa qal  xıb 
do  nuz  lu  ğa düş  dü  lər. Za  kir ki  şi də içə  ri  də 
bənd al  ma  dı. Kam  ra  nı gör  mə  di  lər, na  ra -
hat ol  du  lar. Qa  pı  nı açıb ba  yı  ra çı  xan  da 
Bə  yi ili  yi üşü  dən so  yuq  da pa  paq  sız və pen-
 cək  siz gö  rüb təəc  cüb  lən  di  lər. Bəx  ti  yar iti 
ad  dım  lar  la də  yir  ma  nın  qa  pı  sı  na tə  rəf fır -
lan  dı. Kol-kos  dan dal  da  la  na  caq dü  zəlt  dik -
lə  ri və ayaq  yo  lu ad  lan  dır  dıq  la  rı çö  kə  yə üz 
tut  du. Hər sə  hər ora  ya ge  dən cı  ğı  rın qa  rı  nı 
tə  miz  lə  di  yi kü  rə  yi gö  tü  rüb ge  ri qa  yıt  dı. Öt -
kəm do  nuz  luq  dan ya  ba  nı, Za  kir ki  şi alü  mi-
 nium lə  yə  ni gə  tir  di.

NƏSR

Ya  nan qar
(ro  man  dan bir par  ça)

Ne  çə gün  dən bə  ri tə  biətin az  ğın  lı  ğı  nın 
sən  gi  mə  di  yi  ni gö  rən can  lı  lar - quş  qon  maz 
zir  və  lə  ri özü  nə əbə  di məs  kən  se  çən qar -
tal  lar, qor  xu-hür  kü bil  mə  dən ba  la  la  rı  nı da -
lın  ca sa  lıb don  qul  da  na-don  qul  da  na ha  ra -
sa üz tu  tan  vəh  şi do  nuz  lar, bə  zən ar  xa  yın-
ar  xa  yın  qaq  qıl  da  şa  raq öz şaq  raq sə  sin  dən 
vəc  də gə  lən, bə  zən  sə sək  sə  kə için  də daş -
lar  dan-daş  la  ra sə  kən aya  ğı xı  na  lı kək  lik  lər, 
sü  rüy  lə su  ya enən dağ ke  çi  lə  ri yo  xa çıx  mış, 
ru  zi  ga  rın  bu qı  rı  mı  nı, bu acı  ğı  nı duy  duq  la-
 rı üçün can  sız, his  siy  yat  sız bu  laq  la  rın, çay -
la  rın, şə  la  lə  lə  rin də  di  li tu  tu  la  raq lal ol -
muş  du. Siv  ri, şiş sıl  dı  rım  la  rı ör  tüb küt  ləş  di-
 rən qa  lın qar yor  ğa  nı qa  ya  la  rı bir az da 
bö  yü  də  rək az  man  laş  dır  mış, ça  la-çu  xur 
yol  lar, ot-ələf  li cı  ğır  lar, yurd  yer  lə  ri, ar  xac -
lar əl içi ki  mi düm  düz dü  zə  lə  rək ta  nın  maz 
ol  muş  du. Bu sərt  lik, bu qi  ya  mət bir qi  sas, 
bir cə  za - in  ti  qam ki  mi ağac  la  ra, çay  la  ra, 
dağ  la  ra, me  şə hey  van  la  rı  na  mı gön  də  ril -
miş  di, yox  sa olan-qa  la  nı  nı iti  rib var-yox -
dan çı  xan, hər  an öl  mək, öl  dü  rül  mək qor -
xu  su için  də ya  şa  yan di  dər  gin, gü  nah  sız 
in  san  la  ra  mı?

Bir ailə  nin üzv  lə  ri ki  mi də  yir  man  da  kı 
bu  xa  rı  nın ət  ra  fı  na top  la  şa  raq qı  zı  nan 
adam  lar on  la  rı di  dər  gin  li  yə dü  çar edən  lə -
rə, son  ra  sa öz bəxt  lə  ri  nə, ta  le  lə  ri  nə qar  ğı -
maq  dan usa  na  raq in  di də ru  zi  ga  rı, tə  biəti 
sö  yüb ya  man  la  yır, qar  ğış tö  kür, tüs  tü  lə  nən  
kö  söv  lər ki  mi ya  nıb-ya  xı  lır  dı  lar.

Yon  ca  lı  nın ağ  bir  çə  yi sa  yı  lan, əsir  lik  də 
ağ  la  maq  dan göz  lə  ri  nin nu  ru  nu, qol  la  rı  nın 
gü  cü  nü, diz  lə  ri  nin ta  qə  ti  ni itir  miş sək  sən 
beş yaş  lı Sə  dəf qa  rı yaş  maq əvə  zi yay  lı  ğı -
nın kə  na  rı  nı çat-çat olub rən  gi ağar  mış  
qu  ru do  daq  la  rı  na sı  xa  raq:

-  Bəy, ağ  rın  alım, mə  nə ba  xan  da  sə  nin 

ya  şın az  dı, - de  di, - am  ma çöl  də, ba  yır  da 
çox ol  mu  san. Ruz iga  rın ha  lı  na, xa  siy  yə  ti  nə 
əməl  li bə  ləd  sən. Üç qə  ri  nə  dir onun mən -
dən də giz  li ci  k-bi  ki yox  dur. Di  lim də gəl  mir 
de  yəm, vi  ra  nə qal  mış ha  va  nın be  lə zül  mü-
 nü gör  mə  mi  şəm. Elə bil ye  ri-gö  yü don  dur -
maq, nə ki can  lı, quy  ruq  bu  la  yan var, ha  mı-
 sı  nı qəhr elə  mək is  tə  yir. Bəs, gö  rə  sən, bi  zim 
ba  rə  miz  də nə fi  kir  lə  şir qur  ban ol  du  ğum, 
ay oğul? De  mir  mi ev  lə  ri  nin tüs  tü  sü göy  lə  rə 
bü  lənd olan, yurd-yu  va  la  rı vi  ra  nə  yə çev  ri -
lən, qə  bir  lə  ri qəd  dar ga  vur  la  rın do  nuz gö -
nün  dən gey  di  yi ça  rı  ğı  na tap  daq olan bən -
də  lə  rin gü  na  hı nə  di? İn  di  yə ki  mi bir ki  min, 
kim  sə  nin to  yu  ğu  na da  şı  mız  mı də  yib? Ki -
min oca  ğı  na  su tök  müş, ki  min aşı  na zə  hər 
qat  mı  şıq? Yox, ba  la, bu ha  va  lar na  haq be -
lə haq  sız  lıq edir. Öm  rüm bo  yu dağ  la  rın 

dö  nə-dö  nə də  yi  şən si  fə  ti  ni gör  mü  şəm. 
Am  ma heç vaxt be  lə na  mərd  lik elə  mə  yib. 
Bi  zim Yon  ca  lıy  nan si  zin Bəy  li  yin ara  sı at  la 
iki saat  lıq yol  du. Qış bu  kənd  lə  rin de  mək 
olar ha  mı  sın  dan ey  ni sərt  lik  lə, ey  ni in  saf  la 
ke  çib. Qur  ban ol  du  ğum yağ  dır  ma  ğın da 
həd  di  ni bi  lib, qu  raq  lı  ğın da. Yox, oğul, yox,  
bu qə  zəb ya  ğı  şın, qa  rın, şax  ta  nın, çov  ğu -
nun, da  ğın-da  şın qə  zə  bi  nə ox  şa  mır. De  yə -
sən, Al  la  hın qə  zə  bi  di tu  tan bi  zi.

Bəy bu  xa  rı  da  kı kö  söv  lə  ri oca  ğın kö  zə -
rən səm  ti  nə yığ  dı. Də  yir  man  da qal  dıq  la  rı 
müd  dət  də Sə  də  fin ağır eşit  di  yi  ni bil  di  yin -
dən bir az uca  dan ca  vab ver  di:

 - Ay Sə  dəf xa  la, sən bu dün  ya  nı gö  rə-
gö  rə gəl  mi  sən. Ca  maatın ba  şı  na açı  lan 
oyun  lar  dan xə  bə  rin var. Bir vaxt  lar elin qə -
ni  mət adam  la  rı  nı sü  dün qay  ma  ğı  nı yı  ğan 
ki  mi si  vi  rib gön  dər  di  lər Si  bi  rə. Evin  də çı  ra -
ğı ya  na  na, qa  za  nı qay  na  ya  na ku  lak dam -
ğa  sı ya  pış  dır  dı  lar. Məs  ci  di töv  lə  yə, an  ba  ra 
çe  vir  di  lər. Axund  la  rı, ülə  ma  la  rı, baş tər  pə -
dən zi  ya  lı  la  rı xalq düş  mə  ni çı  xart  dı  lar, gül -
lə  lə  di  lər. Bə  yi, xa  nı göz  dən sal  dı  lar. Bi  zim 
bir ağıl  lı ya  zı  çı  mız olub ey, Yu  sif Və  zir Çə -
mən  zə  min  li. Rəh  mət  lik ya  zır  dı ki, baş  maq 
baş qa  bı, pa  paq ayaq  qa  bı de  mək  di. Di gəl 
ki, biz aya  ğa ge  yin  di  yi  mi  zə  baş  maq, ba  şı -
mı  za qoy  du  ğu  mu  za isə pa  paq de  yi  rik. Bi -
zim  ki Al  lah  lıq, Tan  rı  lıq de  yil, ay rəh  mət  li  yin 
qı  zı. Nə qə  dər aya  ğı  mız  la ba  şı  mı  zı, dos  tu -
muz  la düş  mə  ni  mi  zi ayır-ta  yır elə  mi  şik, 
dün  ya  da nə var  sa, ha  mı  sı - Al  la  hın dı  ğa  sı 
da, da  ğı-da  şı da, bo  ra  nı-qa  rı da, lap elə 
ye  ri gə  lən  də gü  nə  şi, ayı da qə  nim kə  si  lə -
cək bi  zə.

Za  kir ki  şi Bə  yin sö  zü  nü kəs  mə  yə cü  rət  
elə  mə  di. Əv  vəl  cə ös  kür  dü. Son  ra aya  ğa 
du  rub as  ta-as  ta ge  dib qa  pı  nın ar  xa  sın  da 
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çin  lən  miş ulas odun  la  rın  dan qu  ca  ğı  na yı -
ğa  raq gə  ti  rib bu  xa  rı  nın qar  şı  sı  na tök  dü. 
Tüs  tü  lə  nən kö  söv  lə  ri alov  lan  dır  maq üçün 
ovurd  la  rı  nı dol  du  rub var gü  cü ilə üfür  dü. 
An  caq nə  fə  si bığ  la  rı  nın  və ay  lar  dan bə  ri 
ül  güc üzü gör  mə  yən saq  qa  lı  nın ağ, cod 
tük  lə  ri  ni tər  pət  mə  yə zor-güc bəs elə  di. 
Pərt  li  yi  ni giz  lət  mək üçün kö  söv  lə  ri  bir-bi  ri-
 nə vu  rub çığ  lan  dır  dı. La  kin bu  nun da oca -
ğın alış  ma  sı  na kö  mə  yi dəy  mə  di. Və  ziy  yə  ti 
Öt  kəm dü  zəlt  di. Cəld irə  li ye  ri  di və Za  kir 
ki  şi  nin qo  lun  dan tu  tub də  yir  man  da  kı  la  rın 
eşi  də bi  lə  cə  yi səs  lə:

- Əmi, zəh  mət ver  mə özü  nə. Biz du  ra-
du  ra siz ni  yə qa  la  ya  sız oca  ğı? - Son  ra oca-
 ğa tə  rəf  əyi  lib üfür  dü, kö  söv  lər alov  lan  dı.

Za  kir ki  şi Bə  yin sus  du  ğu  nu gö  rüb ağır-
ağır sö  zə baş  la  dı:

- Go  ru  na, kə  fə  ni  nə qur  ban olum də  də -
lə  ri  mi  zin. De  yir ki, qon  şun pis  di, köç qur  tar. 
Bir ev, bir kənd ol  say  dı nə var  dı? Kö  çər  dik, 
ca  nı  mız qur  ta  rar  dı. Bəs, də  də-ba  ba  mı  zın 
yur  dun  dan  ne  cə kö  çək? Heç ye  rə kö  çən 
de  yi  lik... Na  mu  su  muz itin ol  sun əgər aya -
ğı  mı  zı bur  adan bir ad  dım qı  ra  ğa qoy  saq...

Sə  dəf xa  la ov  cu  nu si  fə  ti  nə da  yaq elə  yib 
da  nı  şan  la  rı din  lə  yir  di. Ye  ni  dən yay  lı  ğı  nın 
ucu  nu ağ  zı  na ya  xın  laş  dı  rıb yaş  man  dı:

- Za  kir qar  daş, er  mə  ni  nin kim  li  yi  ni ha -
mı yax  şı bi  lir. Gö  zü  müz gö  rə-gö  rə qo  hum -
da-qon  şu  da ne  çə ada  mın ba  şı  nı kəs  di  lər, 
pis ha  la sal  dı  lar. Siz də mə  ni ba  ğış  la  yın, 
de  mə  yin ar  vad bu ya  şın  da ça  şıb, utan -
maz  lıq edir. Boy  lu qa  dı  nın qar  nı  nı cı  rıb 
kör  pə  si  ni xan  ça  la tax  dı  lar, bu  na Al  lah dö -
zər? Ha  ra  da gö  rü  nüb ki, xəs  tə  lə  ri di  ri-di  ri 
xən  də  yə tö  küb üs  tü  nü bas  dı  ra  lar?

Bu söh  bə  tin dərd  li so  nu  nu du  yan Bəy 
sö  zü də  yiş  di:

-  Sə  dəf  xa  la, da  rıx  ma, buy  nuz  suz qo -
çun qi  sa  sı buy  nuz  lu qoç  da qal  maz. Vaxt 
la  zım  dır. Er  mə  ni  lə  rin cə  za  sı  nı o bir olan ki  şi 
özü ve  rə  cək... Ne  cə ki ve  rib, ha  mı  sı  nın  ağ -
lı  nı ba  şın  dan çı  xa  rıb, boş xül  ya  la  ra dü  çar 
elə  yib. Elə bi  lir  sən ada  mın  xə  ya  nət  kar, 
qan  sız, za  lım ol  ma  ğı Al  lah aza  rı de  yil? Val-
 lah, dər  din ye  kə  si elə bu  dur. Bu gün cü  mə 
ax  şa  mı  dı. Ki  min əlin  dən gə  lir  sə, bir qa  zan 
hal  va çal  sın. Un da var, bal da. Ölən  lə  rin 
ru  hu şad olar, özü  müz də bir lox  ma da  da -
rıq. Yax  şı ye  mək Bə  növ  şə ba  cı  ya  da va  cib-
 di, in  di-in  di özü  nə gə  lir. Ya  ra  da  nı  mız bu 
lən  ka  ran  lı ba  la  nı - Mus  ta  fa  nı göy  dən zən -

bil  lə gön  də  rib. Əsl loğ  man onun ki  mi olar. 
Da  va  sız-dər  man  sız, kək  li  ko  tu, qırx  bu  ğum, 
qan  tə  pər çi  çək  lə  ri ilə sa  ğalt  dı onu.

Mus  ta  fa tə  rif  dən xoş  hal olub qı  zar  dı:
- Kam  ran əmi, si  zin bu də  yir  man əc  za -

xa  na  dı elə. Tibb İns  ti  tu  tun  da yed  di ilə öy -
rə  nə bil  mə  di  yi  mi bu  ra  da öy  rən  dim. Al  ma -
yon  ca  sı qə  biz  li  yi gö  tü  rür, kək  li  ko  tu so  yuq -
dəy  mə  ni, bö  yürt  kən kö  kü böy  rək il  ti  ha  bı  nı 
sa  ğal  dır. Üyü  dül  müş zo  ğal çər  də  yi, bal, 
mum, də  li qırx  bu  ğum... hə  rə  si bir dər  din 
əla  cı  dır. Val  lah, si  zə qo  şul  ma  say  dım, bu 
dağ  la  rı yön tut  ma  say  dım, ömür-bil  lah bil -
mə  yə  cək  dim bun  la  rı... Yax  şı  sı bu  dur, bun -
dan son  ra heç kim xəs  tə  lən  mə  sin, da  va-
dər  ma  na eh  ti  yac ol  ma  sın.

Bəx  ti  yar  la Öt  kəm Sə  dəf nə  nə  nin 
gös  tə  ri  şi ilə iri mis qa  za  na bir qə  dər 
un, bir az yağ tö  küb qo  vur  du  lar. Qı  zar-
 dıl  mış unun üs  tü  nə bal qa  rı  şıq su tök -
dü  lər. Ye  ni  dən qa  za  nın ağ  zı  nı ör  tüb 
vam od  da qay  na  sın de  yin kö  söv  lə  ri ge -
ri çək  di  lər. Hal  va  nın ət  ri də  yir  ma  nı bü -
rü  dü. Bə  nə  yin qu  zul  tu  su eşi  dil  di. Da  ha 
son  ra inək  lər  dən  han  sı  sa bö  yür  dü. 
Boz at kiş  nə  mək is  tə  sə də, san  ki sə  si  ni 
boğ  du, fin  xır  dı. Bəy bu səs  lər  dən dik  si-
 nən ki  mi ol  du. Ya  dı  na düş  dü ki, do  nuz-
 luq  da  kı hey  van  la  ra hə  lə də ot ve  ril  mə-
 yib. Otun isə heç iki  cə öy  nə  lik ca  nı 
qal  ma  mış  dı.

Bəy aya  ğa qalx  dı. Za  kir ki  şi də əl  lə  ri  ni 
ye  rə da  ya  yıb di  zi  nə tə  kan ver  di. Do  nuz  lu -
ğa düş  dü  lər. Qo  yun  lar, inək  lər, Boz at  la 
sə  mənd at bu  run  la  rı  nı Bə  yin, Za  kir ki  şi  nin 
qol  la  rı  na, qol  tuq  la  rı  na sürt  dü  lər. Elə bil dil-
 siz-ağız  sız hey  van  lar bu hə  rə  kət  lə  ri ilə sa -
hib  lə  rin  dən mər  hə  mət di  lə  yir  di  lər. Hər iki  si 
künc  də  ki iki bü  küm ota bax  dı. Bəy da  ha 
cəld tər  pə  nib  qo  yun  la  rın və inək  lə  rin pa  yı-
 nı ayır  dı. Boz at  la sə  mən  din otu  nu axur  la -
rı  na qoy  du. Ağac nov  da su qur  tar  mış  dı. 
Do  nuz  lu  ğun kün  cün  dən  axan sıs  qa su buz 
bağ  la  yıb xey  li şiş  miş  di. Za  kir üzü üs  tə çev -
ril  miş ved  rə  lə  ri gö  tü  rüb ba  yı  ra çıx  dı. Cəld 
hə  rə  kət  lə on  la  rı qar  la dol  du  rub çöl qa  pı -
dan  də  yir  ma  na gir  di. Hey  van  la  rı su  la  maq 
üçün qar do  lu ved  rə  lə  ri bu  xa  rı  ya səmt  ləş -
dir  di. Bir az  dan Bəy də yu  xa  rı qalx  dı. 

Bəx  ti  yar  la Öt  kəm qab-qa  ca  ğı  hal  va 
qa  za  nı  nın ya  nı  na yığ  mış  dı. Bə  növ  şə ağ  rı -
yan ca  nı  na mə  həl qoy  ma  dan  aya  ğa dur -
du. Tax  ta qa  şıq  la qa  za  nı qa  rış  dır  dı. Ça  lış  dı 

ki, pa  yı ha  mı  ya bə  ra  bər böl  sün. Biş-düş 
işi  ni sə  riş  tə ilə ye  ri  nə ye  tir  mə  yi də ba  ca  ran 
Bə  növ  şə hə  mi  şə pay böl  mək vax  tı gə  lən  də 
eh  ti  yat  la  nır  dı, çün  ki be  lə eşit  miş  di ki, pay 
bö  lə  nin min  dən bi  ri cən  nə  tə ge  dər, ya get-
 məz. Bəl  kə elə bu  nu gö  rə də ha  mı  nın pa  yı-
 nı çə  kən  dən son  ra alü  mi  nium  dan olan 
da  yaz boş  qa  bı Sə  dəf nə  nə ilə öz qar  şı  sı  na 
qoy  du.

Za  kir ki  şi sağ əli  ni üzü  nə çə  kib sa  la  vat 
çe  vir  di:

- Cə  mi dün  ya  dan ge  dən  lə  rin, bi  va  ris  lə -
rin, şə  hid  lə  rin  eh  sa  nı ol  sun. So  yut  ma  yın, 
baş  la  yın gö  rək.

Də  yir  man  da  kı  la  rın ha  mı  sı sa  la  vat çe -
vir  di: “Al  lah qə  bul elə  sin”, - de  yib hal  va  dan 
dad  dı  lar.

Bəy ved  rə  lər  də  ki qar su  yu  nu gö  tü  rüb 
ye  ni  dən do  nuz  lu  ğa düş  dü. Əv  vəl  cə Boz ata 
ya  xın  laş  dı. At nə  dən  sə in  ci  miş ki  mi bur  nu 
ilə ved  rə  ni itə  lə  yib su  yun ya  rı  sı  nı  ye  rə ən -
dər  di. Kam  ran və  fa  lı atı  nı ba  xış  la  rı ilə mə -
zəm  mət  lə  di və su  yun qa  la  nı  nı sə  mənd 
atın axu  ru  na qoy  du. O da ey  nən Boz atın  
hə  rə  kə  ti  ni tək  rar  la  dı. Gö  rü  nür, oca  ğın hi  si 
su  yu vur  muş  du de  yin, at  lar iç  mək  dən im  ti-
 na edir  di.

Kam  ran qu  la  ğı  nı pa  pa  ğı  nın al  tı  na sal  dı. 
Pen  cə  yi  nin ya  xa  sı  nı düy  mə  lə  di, ved  rə  lə  ri 
gö  tü  rüb ça  ya tə  rəf ad  dım  la  dı. Qar qur  şa -
ğa qalx  mış  dı. Çə  tin  lik  lə ye  ri  yir  di. Da  ya  nıb 
ved  rə  ni qar  la dol  dur  du və yan tə  rə  fə at  dı. 
Bu min  val  la on-on beş də  qi  qə ər  zin  də üç 
met  rə qə  dər tu  ne  lə bən  zər yol aç  dı. Ar  tıq 
çov  ğu  nun, şax  ta  nın tə  si  ri azal  mış  dı. Bə  də -
nin  dən qal  xan buğ  nə  fə  si  nə qa  rı  şıb gur  la-
 şır, bir an  da  ca gö  rün  məz olur  du. Bəy elə 
is  ti  lən  miş  di ki, pen  cə  yi  ni də, pa  pa  ğı  nı da 
so  yu  nub bir kə  na  ra tul  la  mış  dı.

Bəx  ti  yar, Öt  kəm, Mus  ta  fa nə hiss et  di -
lər  sə, üçü də ey  ni vaxt  da aya  ğa qal  xıb 
do  nuz  lu  ğa düş  dü  lər. Za  kir ki  şi də içə  ri  də 
bənd al  ma  dı. Kam  ra  nı gör  mə  di  lər, na  ra -
hat ol  du  lar. Qa  pı  nı açıb ba  yı  ra çı  xan  da 
Bə  yi ili  yi üşü  dən so  yuq  da pa  paq  sız və pen-
 cək  siz gö  rüb təəc  cüb  lən  di  lər. Bəx  ti  yar iti 
ad  dım  lar  la də  yir  ma  nın  qa  pı  sı  na tə  rəf fır -
lan  dı. Kol-kos  dan dal  da  la  na  caq dü  zəlt  dik -
lə  ri və ayaq  yo  lu ad  lan  dır  dıq  la  rı çö  kə  yə üz 
tut  du. Hər sə  hər ora  ya ge  dən cı  ğı  rın qa  rı  nı 
tə  miz  lə  di  yi kü  rə  yi gö  tü  rüb ge  ri qa  yıt  dı. Öt -
kəm do  nuz  luq  dan ya  ba  nı, Za  kir ki  şi alü  mi-
 nium lə  yə  ni gə  tir  di.

NƏSR

Ya  nan qar
(ro  man  dan bir par  ça)

Ne  çə gün  dən bə  ri tə  biətin az  ğın  lı  ğı  nın 
sən  gi  mə  di  yi  ni gö  rən can  lı  lar - quş  qon  maz 
zir  və  lə  ri özü  nə əbə  di məs  kən  se  çən qar -
tal  lar, qor  xu-hür  kü bil  mə  dən ba  la  la  rı  nı da -
lın  ca sa  lıb don  qul  da  na-don  qul  da  na ha  ra -
sa üz tu  tan  vəh  şi do  nuz  lar, bə  zən ar  xa  yın-
ar  xa  yın  qaq  qıl  da  şa  raq öz şaq  raq sə  sin  dən 
vəc  də gə  lən, bə  zən  sə sək  sə  kə için  də daş -
lar  dan-daş  la  ra sə  kən aya  ğı xı  na  lı kək  lik  lər, 
sü  rüy  lə su  ya enən dağ ke  çi  lə  ri yo  xa çıx  mış, 
ru  zi  ga  rın  bu qı  rı  mı  nı, bu acı  ğı  nı duy  duq  la-
 rı üçün can  sız, his  siy  yat  sız bu  laq  la  rın, çay -
la  rın, şə  la  lə  lə  rin də  di  li tu  tu  la  raq lal ol -
muş  du. Siv  ri, şiş sıl  dı  rım  la  rı ör  tüb küt  ləş  di-
 rən qa  lın qar yor  ğa  nı qa  ya  la  rı bir az da 
bö  yü  də  rək az  man  laş  dır  mış, ça  la-çu  xur 
yol  lar, ot-ələf  li cı  ğır  lar, yurd  yer  lə  ri, ar  xac -
lar əl içi ki  mi düm  düz dü  zə  lə  rək ta  nın  maz 
ol  muş  du. Bu sərt  lik, bu qi  ya  mət bir qi  sas, 
bir cə  za - in  ti  qam ki  mi ağac  la  ra, çay  la  ra, 
dağ  la  ra, me  şə hey  van  la  rı  na  mı gön  də  ril -
miş  di, yox  sa olan-qa  la  nı  nı iti  rib var-yox -
dan çı  xan, hər  an öl  mək, öl  dü  rül  mək qor -
xu  su için  də ya  şa  yan di  dər  gin, gü  nah  sız 
in  san  la  ra  mı?

Bir ailə  nin üzv  lə  ri ki  mi də  yir  man  da  kı 
bu  xa  rı  nın ət  ra  fı  na top  la  şa  raq qı  zı  nan 
adam  lar on  la  rı di  dər  gin  li  yə dü  çar edən  lə -
rə, son  ra  sa öz bəxt  lə  ri  nə, ta  le  lə  ri  nə qar  ğı -
maq  dan usa  na  raq in  di də ru  zi  ga  rı, tə  biəti 
sö  yüb ya  man  la  yır, qar  ğış tö  kür, tüs  tü  lə  nən  
kö  söv  lər ki  mi ya  nıb-ya  xı  lır  dı  lar.

Yon  ca  lı  nın ağ  bir  çə  yi sa  yı  lan, əsir  lik  də 
ağ  la  maq  dan göz  lə  ri  nin nu  ru  nu, qol  la  rı  nın 
gü  cü  nü, diz  lə  ri  nin ta  qə  ti  ni itir  miş sək  sən 
beş yaş  lı Sə  dəf qa  rı yaş  maq əvə  zi yay  lı  ğı -
nın kə  na  rı  nı çat-çat olub rən  gi ağar  mış  
qu  ru do  daq  la  rı  na sı  xa  raq:

-  Bəy, ağ  rın  alım, mə  nə ba  xan  da  sə  nin 

ya  şın az  dı, - de  di, - am  ma çöl  də, ba  yır  da 
çox ol  mu  san. Ruz iga  rın ha  lı  na, xa  siy  yə  ti  nə 
əməl  li bə  ləd  sən. Üç qə  ri  nə  dir onun mən -
dən də giz  li ci  k-bi  ki yox  dur. Di  lim də gəl  mir 
de  yəm, vi  ra  nə qal  mış ha  va  nın be  lə zül  mü-
 nü gör  mə  mi  şəm. Elə bil ye  ri-gö  yü don  dur -
maq, nə ki can  lı, quy  ruq  bu  la  yan var, ha  mı-
 sı  nı qəhr elə  mək is  tə  yir. Bəs, gö  rə  sən, bi  zim 
ba  rə  miz  də nə fi  kir  lə  şir qur  ban ol  du  ğum, 
ay oğul? De  mir  mi ev  lə  ri  nin tüs  tü  sü göy  lə  rə 
bü  lənd olan, yurd-yu  va  la  rı vi  ra  nə  yə çev  ri -
lən, qə  bir  lə  ri qəd  dar ga  vur  la  rın do  nuz gö -
nün  dən gey  di  yi ça  rı  ğı  na tap  daq olan bən -
də  lə  rin gü  na  hı nə  di? İn  di  yə ki  mi bir ki  min, 
kim  sə  nin to  yu  ğu  na da  şı  mız  mı də  yib? Ki -
min oca  ğı  na  su tök  müş, ki  min aşı  na zə  hər 
qat  mı  şıq? Yox, ba  la, bu ha  va  lar na  haq be -
lə haq  sız  lıq edir. Öm  rüm bo  yu dağ  la  rın 

dö  nə-dö  nə də  yi  şən si  fə  ti  ni gör  mü  şəm. 
Am  ma heç vaxt be  lə na  mərd  lik elə  mə  yib. 
Bi  zim Yon  ca  lıy  nan si  zin Bəy  li  yin ara  sı at  la 
iki saat  lıq yol  du. Qış bu  kənd  lə  rin de  mək 
olar ha  mı  sın  dan ey  ni sərt  lik  lə, ey  ni in  saf  la 
ke  çib. Qur  ban ol  du  ğum yağ  dır  ma  ğın da 
həd  di  ni bi  lib, qu  raq  lı  ğın da. Yox, oğul, yox,  
bu qə  zəb ya  ğı  şın, qa  rın, şax  ta  nın, çov  ğu -
nun, da  ğın-da  şın qə  zə  bi  nə ox  şa  mır. De  yə -
sən, Al  la  hın qə  zə  bi  di tu  tan bi  zi.

Bəy bu  xa  rı  da  kı kö  söv  lə  ri oca  ğın kö  zə -
rən səm  ti  nə yığ  dı. Də  yir  man  da qal  dıq  la  rı 
müd  dət  də Sə  də  fin ağır eşit  di  yi  ni bil  di  yin -
dən bir az uca  dan ca  vab ver  di:

 - Ay Sə  dəf xa  la, sən bu dün  ya  nı gö  rə-
gö  rə gəl  mi  sən. Ca  maatın ba  şı  na açı  lan 
oyun  lar  dan xə  bə  rin var. Bir vaxt  lar elin qə -
ni  mət adam  la  rı  nı sü  dün qay  ma  ğı  nı yı  ğan 
ki  mi si  vi  rib gön  dər  di  lər Si  bi  rə. Evin  də çı  ra -
ğı ya  na  na, qa  za  nı qay  na  ya  na ku  lak dam -
ğa  sı ya  pış  dır  dı  lar. Məs  ci  di töv  lə  yə, an  ba  ra 
çe  vir  di  lər. Axund  la  rı, ülə  ma  la  rı, baş tər  pə -
dən zi  ya  lı  la  rı xalq düş  mə  ni çı  xart  dı  lar, gül -
lə  lə  di  lər. Bə  yi, xa  nı göz  dən sal  dı  lar. Bi  zim 
bir ağıl  lı ya  zı  çı  mız olub ey, Yu  sif Və  zir Çə -
mən  zə  min  li. Rəh  mət  lik ya  zır  dı ki, baş  maq 
baş qa  bı, pa  paq ayaq  qa  bı de  mək  di. Di gəl 
ki, biz aya  ğa ge  yin  di  yi  mi  zə  baş  maq, ba  şı -
mı  za qoy  du  ğu  mu  za isə pa  paq de  yi  rik. Bi -
zim  ki Al  lah  lıq, Tan  rı  lıq de  yil, ay rəh  mət  li  yin 
qı  zı. Nə qə  dər aya  ğı  mız  la ba  şı  mı  zı, dos  tu -
muz  la düş  mə  ni  mi  zi ayır-ta  yır elə  mi  şik, 
dün  ya  da nə var  sa, ha  mı  sı - Al  la  hın dı  ğa  sı 
da, da  ğı-da  şı da, bo  ra  nı-qa  rı da, lap elə 
ye  ri gə  lən  də gü  nə  şi, ayı da qə  nim kə  si  lə -
cək bi  zə.

Za  kir ki  şi Bə  yin sö  zü  nü kəs  mə  yə cü  rət  
elə  mə  di. Əv  vəl  cə ös  kür  dü. Son  ra aya  ğa 
du  rub as  ta-as  ta ge  dib qa  pı  nın ar  xa  sın  da 

 Hü  seyn  ba  la  Mi  rə  lə  mov 
Mil  li Məc  li  sin de  pu  ta  tı

Yazıçıpublisist Hüseynbala Mirələmovun 
Xocalı faciəsinə həsr olunmuş “Yanan qar” 
romanından bir parçanı oxucularımıza təqdim edirik.
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- Bi  zim qal  ma  ğı  mı  za nə eh  ti  yac var?
Mus  ta  fa da söh  bə  tə qo  şul  du:
- Kam  ran əmi, şü  kür Al  la  ha ki, ağır xəs-

 tə  miz də yox  dur. Bəl  kə ça  tı  dan, kən  dir  dən 
gö  tü  rüb biz də ge  dək sə  nin  lə. Kö  mə  yin nə 
zi  ya  nı?

Bə  yin ba  xış  la  rı şərt  ləş  di:
- Ca  van  lıq  dı da, ağ  lı  nı  za gə  lə  ni da  nı  şır -

siz. La  zım bil  səy  dim, üçü  nü  zü də apa  rar -
dım özüm  lə. Hər hal  da ayıq-sa  yıq olun. 
Şüb  hə  siz, er  mə  ni  lər yax  şı bi  lir  lər ki, bu hən-
 də  vər  də kim  lər  sə var. Öz  lə  ri  nin ki  şi  li  yi çat -
ma  sa da, rus əs  gər  lə  rin  dən kəş  fiy  yat qru -
pu dü  zəl  dib  lər. Gec-tez izi  mi  zə dü  şə bi  lər -
lər. Mus  ta  fa, sən də kö  mək elə  mək is  tə  yir -
sən  sə, çı  xar əy  nin  də  ki puş  la  tı ver mə  nə. 
Am  ma özü  nü so  yuq  dan göz  lə. Qa  yı  dan 
ki  mi qay  ta  ra  cam.

Mus  ta  fa puş  la  tı so  yu  nub uzat  dı Bə  yə. 
Bəy ge  yin  di. 

- Yol  çu yol  da... - de  yib Boz atı ye  dək  lə  di 
və ba  yaq  dan bə  ri aç  dıq  la  rı çı  ğır  la irə  li  lə  di.

Hər yaz co  şub çağ  la  yan Ağ ça  yın su  yu 
xey  li azal  mış, üs  tü buz bağ  la  mış  dı. Odur ki, 
həm Bəy özü, həm də Boz at tez-tez sü  rü -
şür, büd  rə  yir  di  lər. Atı min  mək təh  lü  kə  li idi. 
Hər iki sa  hi  li kü  lə  yin top  la  dı  ğı qar qa  laq  la  rı 
tut  muş  du. Bə  yin gö  zü dik  dir  də kü  lək tə -
miz  lə  yən qar  sız sa  hə  yə sa  taş  dı. Bu  ra  dan 
xey  li mə  sa  fə  ni ra  hat get  mək müm  kün idi. 
At bu  xar püs  kü  rür  dü. Si  nə  sin  də  ki, yal  ma -
nın  da  kı, yan  çaq  la  rın  da  kı ağ kö  pük qar  dan 
se  çil  mir  di. Də  rə  nin ya  xa  sın  dan çə  tin  lik  lə 
dik  di  rə çıx  dı. Qar sən  gi  miş  di. Kü  lək əv  vəl  ki 
ki  mi tüğ  yan  elə  mir  di. To  ran qo  vuş  sa da, 
hər tə  rəf süd rən  gin  dəy  di. Qol  lu-bu  daq  lı 
ağac  la  rın na  zik qa  nad  la  rı, ötən yaz boy 
ve  rib qalx  mış şiv  lər ötüb keç  mə  yə çə  tin  lik 
ya  ra  dır  dı. Şax-şə  və  lin atın və özü  nün göz -
lə  ri  nə to  xu  na  ca  ğın  dan eh  ti  yat  lan  sa da irə-
 li  lə  yir  di.

Bəy bö  yürt  kən, ar  dıc, zi  rinc və it  bur  nu 
kol  la  rı  nın ara  sın  dan şaq  qıl  tı qo  pa  ra  raq 
sıç  ra  yan  cü  yü  rün  mü, qa  ba  nın  mı ar  xa  sın -
ca qa  çan Bə  nə  yi ala-to  ran  da çə  tin  lik  lə 
sez  di və as  ta  dan onu ya  nı  na ça  ğır  dı. Bə  nək 
sa  hi  bi  nə itaət gös  tər  di. Da  yan  dı, hü  rü  şü  nə 
ara ve  rib ge  ri dön  dü. Cə  mi yüz ad  dım qa -
baq  da, ta  la  nın qur  ta  ra  ca  ğın  da  kı ağac  la  rın 
ara  sın  da ot ta  ya  sı gö  rü  nür  dü. An  caq Bəy 
qar  şı  da  kı en  siz də  rə  ni keç  mə  yin çə  tin  li  yi  ni 
hiss et  di. Boz atın yü  yə  ni  ni yə  hə  rin qa  şı  na 
ke  çirt  di. Si  ci  mi açıb aşır  dı çiy  ni  nə. Əl atıb ilk 

qa  rın ağır  lı  ğı  na  döz  mə  yib bü  tün ya  mac 
bo  yu sə  ril  miş ula  sın qol boy  da bu  da  ğı  nı 
qır  dı. Bi  çaq  la ha  mar  la  dı və qa  rın qa  lın  lı  ğı -
nı yox  la  ya-yox  la  ya ad  dım  la  dı. An  la  dı ki, 
ya  ma  cı kü  lək tut  ma  dı  ğın  dan  bu  ra  da qar 
xey  li sey  rək  di. Odur ki, ge  ri qa  yıt  dı, atı ye -
dək  lə  yib düş  dü də  rə  yə.

Bəy da  ya  nıb atın ya  lı  na sı  ğal çək  di. Bu 
an  da o hər şe  yi unut  muş  du - er  mə  ni  lə  ri də, 
qa  rı da, çov  ğu  nu da, köh  nə də  yir  ma  nı da...  
Elə bil atın tə  ma  sın  dan doğ  ma, əziz bir 
ada  mın iyi  ni alır  dı. Bir an  da qə  rib  sə  di, köv-
 rəl  di. Sə  si tit  rə  yə-tit  rə  yə:

-Və  fa  lı köh  lə  nim, sə  ni özü  mə hə  mi  şə 
ar  xa, kö  mək san  mı  şam. Dar ayaq  da, çə  tin 
mə  qam  lar  da ya  nım  da ol  mu  san, mə  ni tək 
qoy  ma  mı  san, dost  ya  nın  da, düş  mən qa -
ba  ğın  da sın  dır  ma  mı  san. Toy  lar  da nə  mər 
hə  mi  şə sə  nin boy  nun  dan ası  lıb. Qür  rə  lən -
mi  şəm, öyün  mü  şəm, ürə  yim dağ boy  da 
olub. Göz  lə  rin  dən öp  mək  lə ki  fa  yət  lən  mi -
şəm. Sən mə  nim gö  züm  də çox-çox ki  şi  lər -
dən qey  rət  li, eti  bar  lı  san. Top  la qüv  və  ni, çı -
xaq bu im  ta  han  dan, mə  ni xə  cil elə  mə.

Atın ci  lo  vu  nu bu  rax  dı. Çə  tin  lik  lə də  rə  nin 
ça  tı  mı  na tə  rəf get  di. Bu  ra  dan keç  mə  yin 
müm  kün ol  ma  dı  ğı  nı du  yub ye  ni  dən ge  ri 
dön  dü. Bu də  fə özü  nə bə  ləd  çi ki  mi yo  nub 
dü  zəlt  di  yi pa  ya  nı qa  ra san  ca-san  ca üzü 
aşa  ğı en  di. Əgər qar qur  şa  ğa qə  dər çıx  ma-
 say  dı, sü  rü  şüb ya  mac  dan ça  ya dü  şə bi  lər -
di. Də  rə  nin ça  ya bir  lə  şən  ye  rin  dən keç  mək 
olar  dı. Di gəl ki, bu  ra  dan da ta  ya  ya tə  rəf 
qalx  maq müm  kün de  yil  di. Bəy öm  rün  də ilk 
də  fə idi ki, gə  rək  siz inad  kar  lıq gös  tə  rir, fik -
rin  dən dön  mür  dü. Ye  ni  dən atın ya  nı  na 
qa  yıt  dı. Ya qis  mət de  yib, yı  xıl  mış ağa  cın 
qol-bu  da  ğı  nın sey  rək gö  rü  nən ye  rin  dən 
keç  mək is  tə  di. At qu  laq  la  rı  nı şək  lə  yib da -
yan  dı. Kam  ran ge  ri çev  ri  lib uca səs  lə:

- Da  nış  dıq axı! Gös  tər qey  rə  ti  ni gö  rək! 
At qa  baq ayaq  la  rı  nı cüt  lə  yib sıç  ra  maq 

is  tə  di  sə də, ba  car  ma  dı. Bir-iki ad  dım ar  xa -
ya atı  lıb, ye  ni  dən gü  cü  nü top  la  yıb tul  lan  dı. 
La  kin tul  lan  maq  la boy  nu  nun qat  lan  ma  sı 
bir ol  du. Kam  ran nə qə  dər ça  lış  dı  sa da, ata 
kö  mək edə bil  mə  di. Çə  tin  lik  lə boy  nu  nu dü -
zəlt  di. Boz at ağır ya  ra al  mış in  san ki  mi 
uful  da  yır, inil  də  yir  di. Bəy qol  la  rı  nı atın qa -
baq ayaq  la  rı  nın düş  dü  yü ye  rə uzat  dı. İs  ti 
qan ar  tıq qa  rı xey  li ərit  miş və qı  zart  mış  dı. 
Əli  ni atın ayaq  la  rı  na  sürt  dü. Hər iki aya  ğı 
qı  rıl  mış  dı. Də  ri  dən çıx  mış sü  mük de  yə  sən 

onun bar  ma  ğı  nı ya  ra  la  dı. Bəy uğur  suz  lu  ğu 
əv  vəl  cə  dən duy  sa da, bu də  fə özü  nün de -
di  yi ki  mi, qa  lın  lı  ğı  na sal  dı. Ürə  yi  ni elə bil ki, 
bə  də  nin  dən ayır  mış  dı  lar.  Nə  fəs ala bil  mir-
 di, bo  ğu  lur  du. Qan  lı əl  lə  ri qa  rın üs  tün  də 
qır  mı  zı, qa  lın bir iz sal  dı. Sol əli  ni Boz atın 
göz  lə  ri  nə sürt  dü. Yaş gi  lə-gi  lə atın uzun si -
fə  ti ilə aşa  ğı axır, bur  nu  na çat  ha  çat  da sır -
sı  ra bağ  la  yır, mun  cuq-mun  cuq buz par  ça -
sı  na çev  ril  di. Pa  pa  ğı  nı qa  rın üs  tü  nə çırp  dı:

- On  suz da pa  paq  sız qal  mış  dın, Kam -
ran. Əsl pa  pa  ğın  kim bi  lir in  di han  sı dı  ğa -
nın  aya  ğı  nın al  tın  da  dı. İn  di də ağıl  sız  lı  ğın 
at  sız qoy  du sə  ni! Pa  paq  sız və at  sız ki  şi...

Kam  ran hə  qi  qə  tən də çə  kil  məz olan bu 
dər  də, san  ki qə  za  vü-qə  də  rin əli ilə ya  ran -
mış bu və  ziy  yə  tin ağır  lı  ğı  na döz  mə  yib  ağ -
la  dı. Kam  ran hön  kü  rə-hön  kü  rə ağ  la  dı. Nə -
fə  sin  dən çı  xan buğ ba  şı  nın üs  tün  də tüs  tü 
ki  mi bu  rul  du. Tüs  tü  sü tə  pə  sin  dən çı  xır  dı 
Kam  ra  nın...

Onun hə  mi  şə möh  kəm, əzə  mət  li, yı  xıl -
maz say  dı  ğı dün  ya  sı  nın, ye  nil  məz Bəy sa -
ra  yı  nın da  ha bir di  rə  yi nəin  ki tər  pən  miş, 
lax  la  mış, lap di  bin  dən qo  pub tir  tap olub 
düş  müş  dü qa  rın içi  nə. 

Son  ra aya  ğa qal  xıb be  şa  çı  la  nı çiy  nin -
dən aşır  dı, hirs  li-hirs  li qun  da  ğı  nı qa  ra sanc-
 dı. Boz at  la vi  da  laş  maq  çın ye  ni  dən di  zi üs -
tə çöm  bəl  di. Əyi  lib atın işı  ğı ölə  zi  mək  də 
olan göz  lə  rin  dən öp  dü. Əli  ni ya  lı  na, ya  la -
ma  sı  na sürt  dü. Qəf  lə  tən dik  si  nən  ki  mi ol -
du. Atın boz, ya  rı  sı gö  yüm  tül rəng  də olan 
qa  lın ya  lı  nın al  tın  da bar  maq  la  rı  na nə  sə 
to  xun  du. Çə  kib qo  par  maq is  tə  di. An  çaq 
fik  rin  dən da  nış  dı. On  suz da can üs  tün  də 
olan hey  va  nı ye  ni  dən in  ci  də  cə  yin  dən eh  ti -
yat  la  nıb bı  ça  ğı  nı çı  xart  dı. Kəs  di  yi cod tük -
lə  rin ara  sın  da bü  kül  müş və qı  raq  la  rı ti  kil -
miş sa  la  fa  nı gör  dü. Onu eh  ti  yat  la aç  dı. 
Dəf  tər və  rə  qi  nə ya  zıl  mış mək  tub idi. An  caq 
mək  tu  bun bir hər  fi  ni be  lə seç  mək müm -
kün ol  ma  dı. Odur ki, qat  la  yıb qoy  du ci  bi  nə 
və be  şa  çı  la  nın çıx  ma  ğı  nı çə  kib bar  ma  ğı  nı 
tə  ti  yin üs  tün  də sax  la  dı.

At can ve  rir, əzab çə  kir  di. Bəy Kam  ran 
ar  tıq dö  zə bil  mir  di. Son də  fə Boz at  dan ha -
lal  lıq al  maq, vi  da  laş  maq is  tə  yi baş tut  ma -
dı. Gö  zün  də don  muş son ar  zu  su qə  fil bir 
gül  lə sə  si  nə dön  dü. Son  suz bir qə  rib  lik için-
 də atıl  mış bu aman  sız gül  lə  nin sə  si san  ki 
bir an  da çağ  la  yan al-qır  mı  zı qan fəv  va  rə  si-
 nə çev  ril  di. 
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Heç kəs di  nib-da  nış  mır, sual ver  mə  yi 
ar  tıq sa  yır  dı. Bir də gö  rü  nən da  ğa nə bə -
ləd  çi? Ha  mı  ya ay  dın ol  muş  du ki, məq  səd 
ça  ya yol aç  maq, də  yir  man  da  kı in  san  la  rın 
və hey  van  la  rın ca  nı  nı qar su  yun  dan qur -
tar  maq  dı.

Hə  mi  şə çöl  də-ba  yır  da müm  kün qə  dər 
az gö  rün  mə  yi, hət  ta gün  düz  lər  oca  ğı da  
fa  si  lə  lər  lə yan  dır  ma  ğı dö  nə-dö  nə tap  şı  ran 
Kam  ran in  di hər şe  yi ya  dın  dan çı  xar  mış  dı. 
Sol əli ilə al  nın  da pu  çur  lan  mış tər dam  la  la-
 rı  nı si  lib Za  ki  rə  tə  rəf çev  ril  di:

- Sən hə  lə əməl  li-baş  lı özü  nə gəl  mə -
mi  sən. Uşaq  lar  la mən bur  da  yıq. Qa  yıt  
də  yir  ma  na, yax  şı kək  li  ko  tu ça  yı dəm  lə. 
Yox  sa tər  li-tər  li qar ye  sək, ha  mı  mız qan -
çər ola  rıq...

Za  kir ki  şi Bə  yin sö  zü  nü ye  rə sal  ma  yıb 
də  yir  ma  na qa  yıt  dı. Əsir  lik  də ol  duq  la  rı ne  çə 
ay ər  zin  də ilk də  fəy  di ki, qu  laq  la  rı  na gü  lüş 
sə  si gəl  di. Qa  pı  nı aç  ma  sıy  la qəh  qə  hə  lə  rin 
kə  sil  mə  si bir ol  du. De  yə  sən, Sə  dəf xa  la ca -
van  lıq  da ba  şı  na gə  lən  lər  dən da  nı  şır  dı. Za -
ki  ri gö  rən ki  mi sö  zü  nə  da  vam elə  di:

- Nə qə  dər ah-uf olar ey? Sək  sə  nin kü  rə-
 yi  ni ye  rə vur  mu  şam, hə  lə ki, dün  ya  dan 
doy  ma  mı  şam. Ax  şam  lar ya  tan  da Al  la  ha 
dua eli  yi  rəm ki, bir  cə gün də sa  la  mat qal -
ma  ğı  ma im  kan ver  sin.

Za  kir əli  ni yel  lə  di:
- Ha  mı  mız sən gün  də  yik, ay Sə  dəf ba  cı. 

Bəs  di ağ  la  dıq. Elə bi  lir  siz ki, er  mə  ni  nin zül -
mün  dən, ölü  mün əlin  dən  qa  çıb qur  ta  ran -
lar biz  dən yax  şı gün  də  dir  lər? Kim bi  lir, 
elin-oba  nın  ba  şı  na  nə mü  si  bət  lər gə  lir? 
Heç ol  ma  sa, biz dağ  la  rın, me  şə  lə  rin ha  va -
sı  nı udu  ruq. Dün  ya  da ye  rin  dən, yur  dun -
dan dər  bə  dər  ol  maq  dan, di  dər  gin düş -
mək  dən dəh  şət  li heç nə yox  dur. Ata  mın 
go  ru  na and ol  sun, öm  rü  mün  so  nu  na ki  mi 
bu də  yir  man  da qa  lıb ya  şa  ma  ğı qaç  qın, 
köç  kün ol  maq  dan üs  tün bi  li  rəm. Kim bi  lir, 
doğ  ma  la  rı  mız, əziz  lə  ri  miz in  di ki  min qol  tu-
 ğu  na sı  ğı  nıb  lar?

Bə  növ  şə ba  şı  na sal  dı  ğı köh  nə pam  bıq 
şər  fi al  nı  nın üs  tü  nə sü  rüş  dür  dü:

- Za  kir da  yı, sək  sə  kə için  də ya  şa  maq 
zü  lüm  dü. Sa  bah  kı aqi  bə  ti  miz  dən heç bi  ri -
miz xə  bər  dar de  yi  lik. Al  lah elə  mə  miş, ye  ni-

 dən o ka  fir  lə  rin əli  nə dü  şə  rik...
Sə  dəf xa  la sə  si  nin to  nu  nu də  yiş  di:
- Pis-pis da  nış  ma, ay qız. Yə  ni, de  yir  siz 

ki, bu boy  da öl  kə  nin bir qey  rət  li  si ta  pıl  ma -
ya  caq? Bir ki  şi çı  xıb de  mə  yə  cək ki, ay mil -
lət, nə qaç  ha  qaç  da, nə qov  ha  qov  da  san? 
Tor  pa  ğı  nı, go  ru  nu, kə  fə  ni  ni qo  yub ha  ra ge -
dir  sən? Yox, ba  la, bu tor  pa  ğın, bu mil  lə  tin 
sa  hi  bi gə  lə  cək. Müt  ləq gə  lə  cək. Gə  lib oğ -
raş er  mə  ni  nin dər  si  ni ve  rə  cək!

Bə  növ  şə söh  bə  tin is  ti  qa  mə  ti  ni də  yiş  di:
- Sə  dəf  xa  la, Al  lah Bə  yin öm  rü  nü uzun 

elə  sin, qa  na  dı  nı sər  sin üs  tü  nə. He  çə müd -
dət  di eh  ti  yac  sız-fi  lan  sız ya  şa  yı  rıq, dir  çəl  mi-
 şik. Di gəl get-ge  də bü  tün eh  ti  yat  lar tü  kə -
nir. Bir gün gö  rə  cə  yik duz çat  mır. O bi  ri gün 
un qur  ta  ra  caq, baş  qa bir gün ba  lın, ya  ğın 
di  bi  nə daş ata  ca  ğıq. Bu gün  dən  hər şe  yi 
qə  naət  lə iş  lə  dək gə  rək.

- Ağıl  lı söz  dü, qı  zım, - de  yə Sə  dəf xa  la 
Bə  növ  şə  nin xə  bər  dar  lı  ğı  na  dəs  tək ver  di.

Za  kir ki  şi çay  laq da  şı  nın üs  tün  də buğ  la-
 nan çay  da  nın ağ  zı  nı aç  dı. Kək  li  ko  tu  nun 
ət  ri hər tə  rə  fi bü  rü  dü. Bə  növ  şə aya  ğa du -
rub tax  ça  nın kün  cün  dən asıl  mış qu  ru qan -
tə  pər to  pa  sın  dan iki-üç də  nə  si  ni qo  pa  rıb  
çay  da  na sal  dı:

- Za  kir da  yı, qan  tə  pər, kək  li  ko  tu içi  lən 
ev  də nə zö  kəm olar, nə sə  təl  cəm.

Sə  dəf xa  la ni  ga  ran  lıq  la Za  ki  rə:
- Za  kir qar  daş, bəl  kə Bə  yə və uşaq  la  ra 

bir çay  dan çay apa  ra  san, - de  di, - yə  qin 
so  yuq don  du  rub ya  zıq  la  rı.

Za  kir:
- Ağıl  lı məs  lə  hət  dir, - de  yib aya  ğa dur -

du. Ba  yı  ra çı  xan  da qa  rın içiy  lə açıl  mış yo -
lun ça  yın kə  na  rı  na qə  dər uzan  dı  ğı  nı gör  dü 
və təəc  cüb  lən  di. Öt  kəm bir ved  rə su ilə 
qar  şı  sı  na çıx  ıb, de  di:

- Za  kir əmi, sən əlin  də  ki  lə  ri qoy, qa  yıt də -
yir  ma  na. Bi  zə bax  ma, ba  yaq  dan əl  lə  şi  rik de -
yin şax  ta  nı hiss elə  mi  rik. Çay lap ye  ri  nə düş -
dü. Am  ma mən əv  vəl  cə hey  van  la  rın su  yu  nu 
ver  mə  li  yəm, ki, Kam  ran əmi ra  hat  laş  sın.

İs  ti çay  dan qa  rın üs  tün  də özü  nə də  yir -
mi yer elə  di. Bəx  ti  yar mis dol  ça  ya süz  dü  yü 
ça  yı ata  sı  na tə  rəf uzat  dı:

- Də  də, de  yə  sən kək  li  ko  tu  na qan  tə  pər də 
qa  tıb  lar.  İs  ti-is  ti iç ki, so  yuq al  ma  sın sə  ni.

Bəy oğ  lu  nun qay  ğı  keş  li  yin  dən xoş  hal 
ol  du. Buğ  la  nan  kək  li  ko  tu ça  yın  dan iki qur-
 tum alıb,  Mus  ta  fa  ya işa  rə elə  di:

- De  yi  rəm Al  lah bir tə  rəf  dən bağ  la  yan -
da o bi  ri tə  rəf  dən açır. Be  lə ha  va  da, yer  lə 
göy bir  lə  şən mə  kan  da çay iç  mə  yin ləz  zə  ti 
baş  qa  dı, hə  kim.

Öt  kəm ved  rə  ni sın  dı  rıl  mış bu  zun ara -
sın  dan növ  bə  ti də  fə dol  du  rub Bəx  ti  ya  ra 
ver  di:

- Qa  qaş, inək  lə  ri, sə  mənd atı və qo  yun -
la  rı su  var  mı  şam. Boz at nə öz  gə  nin  ver  di  yi 
su  yu içir, nə otu ye  yir.

Bəx  ti  yar əlin  də  ki çay do  lu par  çı Öt  kə  mə 
tə  rəf tut  du:

- Atı bə  ha  nə elə  mə, ta  ma  hı  nı sax  la  ya 
bil  mir  sən  sə al, iç.

Öt  kəm  Bəx  ti  ya  rın za  ra  fa  tın  dan in  ci -
mə  di.

Bəy uşaq  la  rın ke  fi  ni yox  la  maq üçün so -
ruş  du:

- Hə, qo  çaq  lar, yo  rul  ma  mı  sız ki?
Bəx  ti  yar suala-sual  la ca  vab ver  di:
- Nə iş gör  mü  şük?!
- Düz  dü, hə  lə gö  rü  lə  si iş çox  du. Ta  la  da 

xey  li ot-ən  cər vur  mu  şam ta  ya  ya. İn  saf  dan 
ol  maz ki, hey  van  la  rı  mız acın  dan mə  lə  şə, 
biz də əli  mi  zi əli  mi  zin üs  tü  nə qo  yub göz  lə -
yək. Ax  şam dü  şür, bu gün  lük su  ya yol aç -
dıq bəs  di. Qis  mət ol  sa, sə  hər o baş  dan 
hə  rə  yə bir şə  lə ot gə  ti  rə  rik. İn  di qa  yı  dın də -
yir  ma  na. Mən də Boz atı ye  dək  lə  yib çay 
aşa  ğı yol-iri  zi nə  zər  dən ke  çi  rə  cə  yəm. 
Müm  kün ol  sa, heç sə  hə  ri göz  lə  mə  rik, ge -
cəy  nən gə  ti  rə  rik otu.

Kam  ran do  nuz  luq  da  kı ara  kəs  mə  nin üs -
tü  nə qo  yul  muş yə  hə  ri nə  zər  dən ke  çir  di. 
Əv  vəl  cə köh  nə ya  pın  cı  nı at  dı atın be  li  nə. 
Yə  hə  rin tap  qı  rı  nı çə  kib möh  kəm bağ  la  dı. 
Ke  çi qə  zi  lin  dən to  xun  muş si  ci  mi bər  kit  di 
yə  hə  rin qa  şı  na. Son  ra Bəx  ti  ya  rın boy  nun -
da  kı yun şər  fi alıb bo  ğa  zı  na do  la  dı:

- Bəx  ti  yar, qalx yu  xa  rı  dan be  şa  çı  la  nı  mı 
gə  tir. Ge  cik  səm, ni  ga  ran qal  ma  yın. Bər  kə 
düş  səm, bir  cə gül  lə ata  cam. Gə  lə  si ol  sa  nız 
ça  yın qı  ra  ğın  dan, atın rəd  din  dən çıx  ma  yın. 
An  caq eh  ti  yac ol  ma  ya  caq. Bə  nə  yi də aç 
bu  rax. İt yo  lu yax  şı se  çir.

Bəx  ti  yar  la Öt  kəm ey  ni vaxt  da dil  lən  di:
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- Bi  zim qal  ma  ğı  mı  za nə eh  ti  yac var?
Mus  ta  fa da söh  bə  tə qo  şul  du:
- Kam  ran əmi, şü  kür Al  la  ha ki, ağır xəs-

 tə  miz də yox  dur. Bəl  kə ça  tı  dan, kən  dir  dən 
gö  tü  rüb biz də ge  dək sə  nin  lə. Kö  mə  yin nə 
zi  ya  nı?

Bə  yin ba  xış  la  rı şərt  ləş  di:
- Ca  van  lıq  dı da, ağ  lı  nı  za gə  lə  ni da  nı  şır -

siz. La  zım bil  səy  dim, üçü  nü  zü də apa  rar -
dım özüm  lə. Hər hal  da ayıq-sa  yıq olun. 
Şüb  hə  siz, er  mə  ni  lər yax  şı bi  lir  lər ki, bu hən-
 də  vər  də kim  lər  sə var. Öz  lə  ri  nin ki  şi  li  yi çat -
ma  sa da, rus əs  gər  lə  rin  dən kəş  fiy  yat qru -
pu dü  zəl  dib  lər. Gec-tez izi  mi  zə dü  şə bi  lər -
lər. Mus  ta  fa, sən də kö  mək elə  mək is  tə  yir -
sən  sə, çı  xar əy  nin  də  ki puş  la  tı ver mə  nə. 
Am  ma özü  nü so  yuq  dan göz  lə. Qa  yı  dan 
ki  mi qay  ta  ra  cam.

Mus  ta  fa puş  la  tı so  yu  nub uzat  dı Bə  yə. 
Bəy ge  yin  di. 

- Yol  çu yol  da... - de  yib Boz atı ye  dək  lə  di 
və ba  yaq  dan bə  ri aç  dıq  la  rı çı  ğır  la irə  li  lə  di.

Hər yaz co  şub çağ  la  yan Ağ ça  yın su  yu 
xey  li azal  mış, üs  tü buz bağ  la  mış  dı. Odur ki, 
həm Bəy özü, həm də Boz at tez-tez sü  rü -
şür, büd  rə  yir  di  lər. Atı min  mək təh  lü  kə  li idi. 
Hər iki sa  hi  li kü  lə  yin top  la  dı  ğı qar qa  laq  la  rı 
tut  muş  du. Bə  yin gö  zü dik  dir  də kü  lək tə -
miz  lə  yən qar  sız sa  hə  yə sa  taş  dı. Bu  ra  dan 
xey  li mə  sa  fə  ni ra  hat get  mək müm  kün idi. 
At bu  xar püs  kü  rür  dü. Si  nə  sin  də  ki, yal  ma -
nın  da  kı, yan  çaq  la  rın  da  kı ağ kö  pük qar  dan 
se  çil  mir  di. Də  rə  nin ya  xa  sın  dan çə  tin  lik  lə 
dik  di  rə çıx  dı. Qar sən  gi  miş  di. Kü  lək əv  vəl  ki 
ki  mi tüğ  yan  elə  mir  di. To  ran qo  vuş  sa da, 
hər tə  rəf süd rən  gin  dəy  di. Qol  lu-bu  daq  lı 
ağac  la  rın na  zik qa  nad  la  rı, ötən yaz boy 
ve  rib qalx  mış şiv  lər ötüb keç  mə  yə çə  tin  lik 
ya  ra  dır  dı. Şax-şə  və  lin atın və özü  nün göz -
lə  ri  nə to  xu  na  ca  ğın  dan eh  ti  yat  lan  sa da irə-
 li  lə  yir  di.

Bəy bö  yürt  kən, ar  dıc, zi  rinc və it  bur  nu 
kol  la  rı  nın ara  sın  dan şaq  qıl  tı qo  pa  ra  raq 
sıç  ra  yan  cü  yü  rün  mü, qa  ba  nın  mı ar  xa  sın -
ca qa  çan Bə  nə  yi ala-to  ran  da çə  tin  lik  lə 
sez  di və as  ta  dan onu ya  nı  na ça  ğır  dı. Bə  nək 
sa  hi  bi  nə itaət gös  tər  di. Da  yan  dı, hü  rü  şü  nə 
ara ve  rib ge  ri dön  dü. Cə  mi yüz ad  dım qa -
baq  da, ta  la  nın qur  ta  ra  ca  ğın  da  kı ağac  la  rın 
ara  sın  da ot ta  ya  sı gö  rü  nür  dü. An  caq Bəy 
qar  şı  da  kı en  siz də  rə  ni keç  mə  yin çə  tin  li  yi  ni 
hiss et  di. Boz atın yü  yə  ni  ni yə  hə  rin qa  şı  na 
ke  çirt  di. Si  ci  mi açıb aşır  dı çiy  ni  nə. Əl atıb ilk 

qa  rın ağır  lı  ğı  na  döz  mə  yib bü  tün ya  mac 
bo  yu sə  ril  miş ula  sın qol boy  da bu  da  ğı  nı 
qır  dı. Bi  çaq  la ha  mar  la  dı və qa  rın qa  lın  lı  ğı -
nı yox  la  ya-yox  la  ya ad  dım  la  dı. An  la  dı ki, 
ya  ma  cı kü  lək tut  ma  dı  ğın  dan  bu  ra  da qar 
xey  li sey  rək  di. Odur ki, ge  ri qa  yıt  dı, atı ye -
dək  lə  yib düş  dü də  rə  yə.

Bəy da  ya  nıb atın ya  lı  na sı  ğal çək  di. Bu 
an  da o hər şe  yi unut  muş  du - er  mə  ni  lə  ri də, 
qa  rı da, çov  ğu  nu da, köh  nə də  yir  ma  nı da...  
Elə bil atın tə  ma  sın  dan doğ  ma, əziz bir 
ada  mın iyi  ni alır  dı. Bir an  da qə  rib  sə  di, köv-
 rəl  di. Sə  si tit  rə  yə-tit  rə  yə:

-Və  fa  lı köh  lə  nim, sə  ni özü  mə hə  mi  şə 
ar  xa, kö  mək san  mı  şam. Dar ayaq  da, çə  tin 
mə  qam  lar  da ya  nım  da ol  mu  san, mə  ni tək 
qoy  ma  mı  san, dost  ya  nın  da, düş  mən qa -
ba  ğın  da sın  dır  ma  mı  san. Toy  lar  da nə  mər 
hə  mi  şə sə  nin boy  nun  dan ası  lıb. Qür  rə  lən -
mi  şəm, öyün  mü  şəm, ürə  yim dağ boy  da 
olub. Göz  lə  rin  dən öp  mək  lə ki  fa  yət  lən  mi -
şəm. Sən mə  nim gö  züm  də çox-çox ki  şi  lər -
dən qey  rət  li, eti  bar  lı  san. Top  la qüv  və  ni, çı -
xaq bu im  ta  han  dan, mə  ni xə  cil elə  mə.

Atın ci  lo  vu  nu bu  rax  dı. Çə  tin  lik  lə də  rə  nin 
ça  tı  mı  na tə  rəf get  di. Bu  ra  dan keç  mə  yin 
müm  kün ol  ma  dı  ğı  nı du  yub ye  ni  dən ge  ri 
dön  dü. Bu də  fə özü  nə bə  ləd  çi ki  mi yo  nub 
dü  zəlt  di  yi pa  ya  nı qa  ra san  ca-san  ca üzü 
aşa  ğı en  di. Əgər qar qur  şa  ğa qə  dər çıx  ma-
 say  dı, sü  rü  şüb ya  mac  dan ça  ya dü  şə bi  lər -
di. Də  rə  nin ça  ya bir  lə  şən  ye  rin  dən keç  mək 
olar  dı. Di gəl ki, bu  ra  dan da ta  ya  ya tə  rəf 
qalx  maq müm  kün de  yil  di. Bəy öm  rün  də ilk 
də  fə idi ki, gə  rək  siz inad  kar  lıq gös  tə  rir, fik -
rin  dən dön  mür  dü. Ye  ni  dən atın ya  nı  na 
qa  yıt  dı. Ya qis  mət de  yib, yı  xıl  mış ağa  cın 
qol-bu  da  ğı  nın sey  rək gö  rü  nən ye  rin  dən 
keç  mək is  tə  di. At qu  laq  la  rı  nı şək  lə  yib da -
yan  dı. Kam  ran ge  ri çev  ri  lib uca səs  lə:

- Da  nış  dıq axı! Gös  tər qey  rə  ti  ni gö  rək! 
At qa  baq ayaq  la  rı  nı cüt  lə  yib sıç  ra  maq 

is  tə  di  sə də, ba  car  ma  dı. Bir-iki ad  dım ar  xa -
ya atı  lıb, ye  ni  dən gü  cü  nü top  la  yıb tul  lan  dı. 
La  kin tul  lan  maq  la boy  nu  nun qat  lan  ma  sı 
bir ol  du. Kam  ran nə qə  dər ça  lış  dı  sa da, ata 
kö  mək edə bil  mə  di. Çə  tin  lik  lə boy  nu  nu dü -
zəlt  di. Boz at ağır ya  ra al  mış in  san ki  mi 
uful  da  yır, inil  də  yir  di. Bəy qol  la  rı  nı atın qa -
baq ayaq  la  rı  nın düş  dü  yü ye  rə uzat  dı. İs  ti 
qan ar  tıq qa  rı xey  li ərit  miş və qı  zart  mış  dı. 
Əli  ni atın ayaq  la  rı  na  sürt  dü. Hər iki aya  ğı 
qı  rıl  mış  dı. Də  ri  dən çıx  mış sü  mük de  yə  sən 

onun bar  ma  ğı  nı ya  ra  la  dı. Bəy uğur  suz  lu  ğu 
əv  vəl  cə  dən duy  sa da, bu də  fə özü  nün de -
di  yi ki  mi, qa  lın  lı  ğı  na sal  dı. Ürə  yi  ni elə bil ki, 
bə  də  nin  dən ayır  mış  dı  lar.  Nə  fəs ala bil  mir-
 di, bo  ğu  lur  du. Qan  lı əl  lə  ri qa  rın üs  tün  də 
qır  mı  zı, qa  lın bir iz sal  dı. Sol əli  ni Boz atın 
göz  lə  ri  nə sürt  dü. Yaş gi  lə-gi  lə atın uzun si -
fə  ti ilə aşa  ğı axır, bur  nu  na çat  ha  çat  da sır -
sı  ra bağ  la  yır, mun  cuq-mun  cuq buz par  ça -
sı  na çev  ril  di. Pa  pa  ğı  nı qa  rın üs  tü  nə çırp  dı:

- On  suz da pa  paq  sız qal  mış  dın, Kam -
ran. Əsl pa  pa  ğın  kim bi  lir in  di han  sı dı  ğa -
nın  aya  ğı  nın al  tın  da  dı. İn  di də ağıl  sız  lı  ğın 
at  sız qoy  du sə  ni! Pa  paq  sız və at  sız ki  şi...

Kam  ran hə  qi  qə  tən də çə  kil  məz olan bu 
dər  də, san  ki qə  za  vü-qə  də  rin əli ilə ya  ran -
mış bu və  ziy  yə  tin ağır  lı  ğı  na döz  mə  yib  ağ -
la  dı. Kam  ran hön  kü  rə-hön  kü  rə ağ  la  dı. Nə -
fə  sin  dən çı  xan buğ ba  şı  nın üs  tün  də tüs  tü 
ki  mi bu  rul  du. Tüs  tü  sü tə  pə  sin  dən çı  xır  dı 
Kam  ra  nın...

Onun hə  mi  şə möh  kəm, əzə  mət  li, yı  xıl -
maz say  dı  ğı dün  ya  sı  nın, ye  nil  məz Bəy sa -
ra  yı  nın da  ha bir di  rə  yi nəin  ki tər  pən  miş, 
lax  la  mış, lap di  bin  dən qo  pub tir  tap olub 
düş  müş  dü qa  rın içi  nə. 

Son  ra aya  ğa qal  xıb be  şa  çı  la  nı çiy  nin -
dən aşır  dı, hirs  li-hirs  li qun  da  ğı  nı qa  ra sanc-
 dı. Boz at  la vi  da  laş  maq  çın ye  ni  dən di  zi üs -
tə çöm  bəl  di. Əyi  lib atın işı  ğı ölə  zi  mək  də 
olan göz  lə  rin  dən öp  dü. Əli  ni ya  lı  na, ya  la -
ma  sı  na sürt  dü. Qəf  lə  tən dik  si  nən  ki  mi ol -
du. Atın boz, ya  rı  sı gö  yüm  tül rəng  də olan 
qa  lın ya  lı  nın al  tın  da bar  maq  la  rı  na nə  sə 
to  xun  du. Çə  kib qo  par  maq is  tə  di. An  çaq 
fik  rin  dən da  nış  dı. On  suz da can üs  tün  də 
olan hey  va  nı ye  ni  dən in  ci  də  cə  yin  dən eh  ti -
yat  la  nıb bı  ça  ğı  nı çı  xart  dı. Kəs  di  yi cod tük -
lə  rin ara  sın  da bü  kül  müş və qı  raq  la  rı ti  kil -
miş sa  la  fa  nı gör  dü. Onu eh  ti  yat  la aç  dı. 
Dəf  tər və  rə  qi  nə ya  zıl  mış mək  tub idi. An  caq 
mək  tu  bun bir hər  fi  ni be  lə seç  mək müm -
kün ol  ma  dı. Odur ki, qat  la  yıb qoy  du ci  bi  nə 
və be  şa  çı  la  nın çıx  ma  ğı  nı çə  kib bar  ma  ğı  nı 
tə  ti  yin üs  tün  də sax  la  dı.

At can ve  rir, əzab çə  kir  di. Bəy Kam  ran 
ar  tıq dö  zə bil  mir  di. Son də  fə Boz at  dan ha -
lal  lıq al  maq, vi  da  laş  maq is  tə  yi baş tut  ma -
dı. Gö  zün  də don  muş son ar  zu  su qə  fil bir 
gül  lə sə  si  nə dön  dü. Son  suz bir qə  rib  lik için-
 də atıl  mış bu aman  sız gül  lə  nin sə  si san  ki 
bir an  da çağ  la  yan al-qır  mı  zı qan fəv  va  rə  si-
 nə çev  ril  di. 

NƏSR

Heç kəs di  nib-da  nış  mır, sual ver  mə  yi 
ar  tıq sa  yır  dı. Bir də gö  rü  nən da  ğa nə bə -
ləd  çi? Ha  mı  ya ay  dın ol  muş  du ki, məq  səd 
ça  ya yol aç  maq, də  yir  man  da  kı in  san  la  rın 
və hey  van  la  rın ca  nı  nı qar su  yun  dan qur -
tar  maq  dı.

Hə  mi  şə çöl  də-ba  yır  da müm  kün qə  dər 
az gö  rün  mə  yi, hət  ta gün  düz  lər  oca  ğı da  
fa  si  lə  lər  lə yan  dır  ma  ğı dö  nə-dö  nə tap  şı  ran 
Kam  ran in  di hər şe  yi ya  dın  dan çı  xar  mış  dı. 
Sol əli ilə al  nın  da pu  çur  lan  mış tər dam  la  la-
 rı  nı si  lib Za  ki  rə  tə  rəf çev  ril  di:

- Sən hə  lə əməl  li-baş  lı özü  nə gəl  mə -
mi  sən. Uşaq  lar  la mən bur  da  yıq. Qa  yıt  
də  yir  ma  na, yax  şı kək  li  ko  tu ça  yı dəm  lə. 
Yox  sa tər  li-tər  li qar ye  sək, ha  mı  mız qan -
çər ola  rıq...

Za  kir ki  şi Bə  yin sö  zü  nü ye  rə sal  ma  yıb 
də  yir  ma  na qa  yıt  dı. Əsir  lik  də ol  duq  la  rı ne  çə 
ay ər  zin  də ilk də  fəy  di ki, qu  laq  la  rı  na gü  lüş 
sə  si gəl  di. Qa  pı  nı aç  ma  sıy  la qəh  qə  hə  lə  rin 
kə  sil  mə  si bir ol  du. De  yə  sən, Sə  dəf xa  la ca -
van  lıq  da ba  şı  na gə  lən  lər  dən da  nı  şır  dı. Za -
ki  ri gö  rən ki  mi sö  zü  nə  da  vam elə  di:

- Nə qə  dər ah-uf olar ey? Sək  sə  nin kü  rə-
 yi  ni ye  rə vur  mu  şam, hə  lə ki, dün  ya  dan 
doy  ma  mı  şam. Ax  şam  lar ya  tan  da Al  la  ha 
dua eli  yi  rəm ki, bir  cə gün də sa  la  mat qal -
ma  ğı  ma im  kan ver  sin.

Za  kir əli  ni yel  lə  di:
- Ha  mı  mız sən gün  də  yik, ay Sə  dəf ba  cı. 

Bəs  di ağ  la  dıq. Elə bi  lir  siz ki, er  mə  ni  nin zül -
mün  dən, ölü  mün əlin  dən  qa  çıb qur  ta  ran -
lar biz  dən yax  şı gün  də  dir  lər? Kim bi  lir, 
elin-oba  nın  ba  şı  na  nə mü  si  bət  lər gə  lir? 
Heç ol  ma  sa, biz dağ  la  rın, me  şə  lə  rin ha  va -
sı  nı udu  ruq. Dün  ya  da ye  rin  dən, yur  dun -
dan dər  bə  dər  ol  maq  dan, di  dər  gin düş -
mək  dən dəh  şət  li heç nə yox  dur. Ata  mın 
go  ru  na and ol  sun, öm  rü  mün  so  nu  na ki  mi 
bu də  yir  man  da qa  lıb ya  şa  ma  ğı qaç  qın, 
köç  kün ol  maq  dan üs  tün bi  li  rəm. Kim bi  lir, 
doğ  ma  la  rı  mız, əziz  lə  ri  miz in  di ki  min qol  tu-
 ğu  na sı  ğı  nıb  lar?

Bə  növ  şə ba  şı  na sal  dı  ğı köh  nə pam  bıq 
şər  fi al  nı  nın üs  tü  nə sü  rüş  dür  dü:

- Za  kir da  yı, sək  sə  kə için  də ya  şa  maq 
zü  lüm  dü. Sa  bah  kı aqi  bə  ti  miz  dən heç bi  ri -
miz xə  bər  dar de  yi  lik. Al  lah elə  mə  miş, ye  ni-

 dən o ka  fir  lə  rin əli  nə dü  şə  rik...
Sə  dəf xa  la sə  si  nin to  nu  nu də  yiş  di:
- Pis-pis da  nış  ma, ay qız. Yə  ni, de  yir  siz 

ki, bu boy  da öl  kə  nin bir qey  rət  li  si ta  pıl  ma -
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elə  sin, qa  na  dı  nı sər  sin üs  tü  nə. He  çə müd -
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du. Ba  yı  ra çı  xan  da qa  rın içiy  lə açıl  mış yo -
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- Bəx  ti  yar, qalx yu  xa  rı  dan be  şa  çı  la  nı  mı 
gə  tir. Ge  cik  səm, ni  ga  ran qal  ma  yın. Bər  kə 
düş  səm, bir  cə gül  lə ata  cam. Gə  lə  si ol  sa  nız 
ça  yın qı  ra  ğın  dan, atın rəd  din  dən çıx  ma  yın. 
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taek  von  do üz  rə sə  fir ku  bo  ku, mil  li 
mu  si  qi alət  lə  ri kon  ser  ti və bey  nəl 
xalq el  mi konf  rans da da  xil ol  maq
 la ümu  mi 15 say  da mə  də  niy  yət 

təd  bi  ri hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir.  Bu 
təd  bir  lə  rin əsas məq  sə  di xalq  la  rı 
mız ara  sın  da an  laş  ma və mü  ba  di  lə 
sə  viy  yə  si  ni yük  səlt  mək  dir. 

Azər  bay  ca  na sə  fər edən ko  re  ya  lı 
tu  rist  lə  rin sa  yı ke  çən il 40% art  mış 
və bu rə  qə  min bu il 70%dən çox 
ola  ca  ğı  na ümid edi  rəm. İq  ti  sa  diy 
yat, tibb, neftkim  ya, İT, is  teh  sa  lat, 
kənd tə  sər  rü  fa  tı və di  gər sa  hə  lər  də 
hər  tə  rəf  li və prak  ti  ki əmək  daş  lı  ğın 
real  laş  dı  rıl  dı  ğı  nı nə  zə  ri  ni  zə çat  dı 
rır və bu  nun iq  ti  sa  di əla  qə  lə  rin 
da  ha də  rin  dən və sta  bil in  ki  şa  fı  na 
dəs  tək ol  du  ğu  nu bil  dir  mək is  tə  yi 
rəm. 

- Ko  re  ya  nın in  ki  şaf et  miş iq  ti -
sa  diy  ya  tı var və o, yük  sək tex-
 no  lo  ji im  kan  la  ra ma  lik öl  kə 
ki  mi ta  nı  nır. Ko  re  ya  nın Azər -
bay  can  la iq  ti  sa  di mü  na  si  bət -
lə  ri ba  rə  də də mə  lu  mat ver -
mə  yi  ni  zi xa  hiş edi  rik.

 1992ci il  də dip  lo  ma  tik əla  qə 
lər qu  ru  lan  dan bə  ri öl  kə  lə  ri  miz 

ara  sın  da iq  ti  sa  di mü  na  si  bət  lə  ri  miz 
uğur  la hə  ya  ta ke  çi  ril  mək  də  dir. An 
caq əmək  daş  lıq inf  rast  ruk  tur ti  kin
 ti  si, av  to  mo  bil, mo  bil te  le  fon ki  mi 
mal  la  rın id  xal və sa  tı  şı sa  hə  lə  ri ilə 
məh  dud idi. Mən bu əmək  daş  lıq 
üçün da  ha sağ  lam ba  za ya  rat  maq 
və hər  tə  rəf  li  li  yi  ni tə  min et  mək 
məq  sə  di ilə əlim  dən gə  lə  ni edi  rəm. 
Xü  su  si  lə Azər  bay  can hö  ku  mə  ti  nin 
iq  ti  sa  diy  ya  tın di  ver  si  fi  ka  si  ya  sı si 
ya  sə  ti  ni yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rəm 
və bu si  ya  sət çər  çi  və  sin  də əmək 
daş  lıq  da ma  raq  lı  yam. Neftkim  ya 
sa  hə  si ilə bə  ra  bər is  teh  sal və xid 
mət sa  hə  lə  rin  də də prak  ti  ki əla  qə 
lə  rin qu  rul  ma  sı  na ümid edi  rəm. 
Ko  re  ya  nın Azər  bay  ca  na in  ves  ti  si 
ya qo  yu  lu  şu və Azər  bay  can məh 
sul  la  rı  nın Ko  re  ya  ya ix  ra  cı mə  sə  lə 
si  nə də bö  yük ma  raq gös  tə  ri  rəm. 

- Ko  re  ya xal  qı sə  ya  hə  ti se  vən 
xalq  dır. Azər  bay  can ilə Cə  nu -
bi Ko  re  ya ara  sın  da tu  rizm sa -
hə  si  nin in  ki  şa  fı is  ti  qa  mə  tin  də 

SƏFİR

KimÇanq-gyu:

“Koreyayarımadasında
müharibətəkcə
koreyalılarüçündeyil,
bütünbəşəriyyətüçün
böyüktəhlükədir”

- Cə  nab sə  fir, Azər  bay  can ilə 
Ko  re  ya ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
bu  gün  kü du  ru  mu  nu ne  cə qiy-
 mət  lən  di  rir  si  niz?

 Sə  fir  li  yin dip  lo  ma  tik fəaliy  yə 
ti  nin əsas məq  sə  di Al  tay dil ailə  si 
nə mən  sub olan qo  hum xalq  la  rı 
mız ara  sın  da si  ya  si, iq  ti  sa  di, mə  də
 ni və so  sial sa  hə  lər də da  xil ol  maq
 la bü  tün sfe  ra  lar  da əla  qə  lə  rin hər 
tə  rəf  li və yük  sək sə  viy  yə  li in  ki  şa  fı
 na nail ol  maq  dır. İki  tə  rəf  li əla  qə  lə  ri 
yal  nız bir yön  də in  ki  şaf et  dir  sək, 
asan  lıq  la prob  lem  lə üz  lə  şə bi  lə  rik, 
bu  na gö  rə də hər  tə  rəf  li in  ki  şa  fı hə 
dəf seç  mək çox va  cib  dir. An  caq 
hər  tə  rəf  li in  ki  şaf  da xü  su  si diq  qət 
ye  tir  mək is  tə  di  yim sa  hə  lər si  ya  si 
və mə  də  ni sa  hə  lər  dir. Çün  ki bu iki 
sa  hə  də  ki əmək  daş  lı  ğın in  ki  şa  fı iq 

ti  sa  di və so  sial sa  hə  də əmək  daş  lı 
ğın in  ki  şa  fı  na da tə  kan ve  rir. Ötən 
il Mil  li Məc  li  sin Səd  ri cə  nab Oq  tay 
Əsə  do  vun Ko  re  ya  ya sə  fə  ri, BMT
nin sa  biq baş ka  ti  bi cə  nab Ban Ki 
Mu  nun və Ko  re  ya Mil  li As  samb  le 
ya  sı  nın Sədr müavi  ni cə  nab Park 
Joo Su  nun Azər  bay  ca  na sə  fə  ri də 
da  xil ol  maq  la çox  say  lı döv  lət rəs 
mi  lə  ri qar  şı  lıq  lı sə  fər  lər et  miş  dir.

2017ci il dip  lo  ma  tik əla  qə  lə  rin 
qu  rul  ma  sı  nın 25 il  lik yu  bi  le  yi  nə 
tə  sa  düf et  di  yin  dən sil  si  lə mə  də  ni 
təd  bir  lər də hə  ya  ta ke  çi  ril  miş  dir. 
Hey  dər Əli  yev Sa  ra  yın  da  kı mil  li 
mu  si  qi kon  ser  ti  mi  zin çox  la  rı  nın 
xa  ti  rə  sin  də gö  zəl bir ge  cə ola  raq 
qal  dı  ğı  na əmi  nəm. Bun  dan əla  və 
də Ko  re  ya pop (“Kpop”) kon  ser  ti, 
Ko  re  ya di  lin  də nitq mü  sa  bi  qə  si, 
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Joo Su  nun Azər  bay  ca  na sə  fə  ri də 
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ötən il Mil  li Məc  li  sin Səd  ri cə  nab 
Oq  tay Əsə  dov Ko  re  ya  ya və Ko  re  ya 
Mil  li As  samb  le  ya  sı  nın Sədr müavi
 ni cə  nab Park Joo Sun isə Azər  bay
 ca  na sə  fər et  miş  dir. Azər  bay  can 
Xalq Cüm  hu  riy  yə  ti  nin 100 il  lik yu 
bi  le  yi ilə üstüs  tə dü  şən bu il də 
Ko  re  ya  dan ilk rəs  mi nü  ma  yən  də 
he  yə  ti məhz Mil  li Məc  li  sin par  la 
ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru
 pu tə  rə  fin  dən real  laş  dı  rı  lıb. Ko  re 
ya  nın Mil  li As  samb  le  ya  sı və Azər 
bay  ca  nın Mil  li Məc  li  si xal  qı təm  sil 
edən qu  rum  lar ol  du  ğun  dan on  la 
rın əmək  daş  lı  ğı öl  kə  lə  ra  ra  sı mü  na
 si  bət  lə  rin əsas ba  za  sı  nı qu  rur. Gə 
lə  cək  də də bu qu  rum  la  rın hər iki 
öl  kə  nin əmək  daş  lı  ğın  da əsas rol 
oy  na  ya  ca  ğı  na ümid edi  rəm.

SƏFİR

han  sı iş  lər gö  rü  lür? Azər  bay -
can  da akk  re  di  tə olun  muş bir 
sə  fir ki  mi öl  kə  mi  zi ko  re  ya  lı -
la  ra ne  cə ta  nı  dar  dı  nız?

 Qeyd et  di  yi  niz ki  mi, ko  re  ya  lı 
lar sə  ya  hə  ti çox se  vir və tək  cə ke 
çən il 28 mil  yon ko  re  ya  lı xa  ri  cə tu 
rist sə  fər  lə  ri et  miş  dir. Mən də 2015
ci il  də Azər  bay  ca  na akk  re  di  tə olu 
nan  dan bə  ri ko  re  ya  lı tu  rist  lə  rin öl 
kə  ni  zə sə  ya  hət et  mə  lə  ri  nə şə  rait 
ya  rat  ma  ğa ça  lı  şı  ram. Bu  nun nə  ti 
cə  si  dir ki, Azər  bay  ca  na sə  ya  hətə 
gə  lən ko  re  ya  lı tu  rist  lə  rin sa  yı sü 
rət  lə ar  tır və bu il bu sa  yın daha da 
ço  xal  ma  sı  na ümid edi  rəm. Ba  kı və 
Seul ara  sın  da bir  ba  şa reys  lə  rin 
açıl  ma  sı  nın da bu ar  tı  ma bö  yük tə 
sir edə  cə  yi  nə ina  nı  ram.

Ba  kı çox gö  zəl  dir. Şə  hə  rin qəh 
və  yi ton  lar  da ti  kil  miş ar  xi  tek  tu  ra  sı 
öz ta  ri  xi  li  yi və müasir  li  yi ilə gün 
də  lik hə  yat  la  rı ilə məş  ğul olan şə 

hər əha  li  si  nin zöv  qü  nü ox  şa  yır. 
Bu  ra sə  fər edən ko  re  ya  lı  lar ən çox 
azər  bay  can  lı  la  rın meh  ri  ban  lı  ğı  na, 
yük  sək mə  də  ni sə  viy  yə  si  nə və 
dad  lı ye  mək  lə  ri  nə va  leh olur  lar.

- Azər  bay  can ki  mi si  zin Ko  re  ya 
da real mü  ha  ri  bə və  ziy  yə  tin -
də  dir. Bu ya  xın  lar  da öl  kə  niz  lə 
Şi  ma  li Ko  re  ya ara  sın  da da  nı -
şıq  la  rın baş  la  dı  ğı  nı duy  duq. 
Bu is  ti  qa  mət  də da  nı  şıq  la  rın 
pers  pek  ti  vi  ni ne  cə də  yər  lən -
di  rər  di  niz?

 Şi  ma  li Ko  re  ya nü  və si  la  hı və 
nü  və ra  ke  ti  ni tək  mil  ləş  dir  mə  yə ça 
lış  maq  la Ko  re  ya ya  rı  ma  da  sı  nı dai
mi mü  ha  ri  bə təh  lü  kə  si olan bir 
əra  zi  yə çe  vi  rib. An  caq Ko  re  ya ya  rı
 ma  da  sın  da mü  ha  ri  bə tək  cə ko  re 
ya  lı  lar üçün de  yil, bü  tün bə  şə  riy 
yət üçün bö  yük təh  lü  kə  dir və bu  na 
gö  rə də hö  ku  mə  ti  miz Ko  re  ya tor

pağında sül  hün tə  min olun  ma  sı 
məq  sə  di ilə bü  tün im  kan  lar  dan 
fay  da  la  na  raq əlin  dən gə  lə  ni edir. 
Bu il Pyonq  çanq şə  hə  rin  də ke  çi  ri 
lə  cək Qış Olim  pi  ya Oyun  la  rı da 
Ko  re  ya ya  rı  ma  da  sın  da sül  hün tə 
min edil  mə  si üçün yax  şı für  sət ki 
mi də  yər  lən  di  ri  lir. Ümid edi  rəm 
ki, Şi  mal  la Cə  nu  bun bu əla  qə  si nü 
və si  la  hı və bal  lis  tik ra  ket prob  le 
mi  nin həl  lin  də ilk ad  dım ola  caq 
dır.

- Ötən ay Ko   re   ya par   la   men   ti  -
nin nü   ma   yən   də   lə   ri Azər   bay  -
ca   nda sə   fə   rdə oldu. Par   la  -
ment   lə   ra   ra   sı əla   qə   lə   ri   mi   zin 
in   ki   şaf po   ten   sial   la   rı ba   rə   də 
nə dü   şü   nür   sü   nüz?

 Öl  kə  lə  ri  mi  zin par  la  ment  lə  ri 
ara  sın  da  kı ha  zır  kı ya  xın əmək  daş 
lı  ğı yük  sək qiy  mət  lən  di  ri  rəm. Bir 
az əv  vəl də qeyd et  di  yim ki  mi, 
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edib, ye  ni əmək  daş  lıq sa  hə  lə  ri 
müəy  yən  ləş  di  ri  lib və hər iki öl  kə 
müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər  də əla  qə  lə  rə 
dair mü  hüm sə  nəd  lər im  za  la  yıb. 
Avst  ra  li  ya və Azər  bay  can ti  ca  rət 
və in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu  şu sa  hə  sin  də 
əhə  miy  yət  li mə  sa  fə qət edib, mə 
dən sə  na  ye  si, xid  mət sek  to  ru, təh 
sil, kənd tə  sər  rü  fa  tı və di  gər sa  hə 
lər  də əmək  daş  lı  ğın dairə  si ge  niş 
lən  di  ri  lib. Ha  zır  da öl  kə  lər ara  sın 
da  kı çox  şa  xə  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki
 şa  fı üçün ge  niş po  ten  sial və pers 
pek  tiv  lər möv  cud  dur.

Avst  ra  li  ya Azər  bay  can  la əmək 
daş  lı  ğı ge  niş  lən  dir  mək niy  yə  tin  də 
ol  du  ğu  nu hər za  man ifa  də edir. 
Çün  ki res  pub  li  ka  mı  zın eti  bar  lı tə 
rəf  daş ol  ma  sı, qar  şı  lıq  lıfay  da  lı 
mü  na  si  bət  lə  rə xü  su  si önəm ver  mə
 si, in  ves  tor  lar üçün cəl  be  di  ci öl  kə 
ki  mi ta  nın  ma  sı və di  gər amil  lər 
Avst  ra  li  ya tə  rə  fin  dən xü  su  si ola  raq 
nə  zə  rə alı  nır, Azər  bay  can  la əla  qə 
lə  rin pers  pek  tiv  lə  ri yük  sək qiy  mət
 lən  di  ri  lir.

Avst  ra  li  ya həm də Azər  bay  can 
da ke  çi  ri  lən mö  tə  bər bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rə xü  su  si ma  raq və diq  qət 
gös  tə  rir. Avst  ra  li  ya  dan olan nü  ma
 yən  də  lər öl  kə  miz  də baş tu  tan mə 
də  niy  yət  lə  ra  ra  sı dialoq fo  ru  mun  da 
və di  gər bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də iş 
ti  rak edə  rək Azər  bay  can real  lıq  la  rı 
ilə ya  xın  dan ta  nış olub  lar. Həm  çi 
nin avst  ra  li  ya  lı mü  tə  xəs  sis  lər Azər
 bay  can  da ke  çi  ri  lən I Av  ro  pa Oyun
 la  rı  nın, For  mu  la1 ya  rı  şı  nın, IV İs 
lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın və 
di  gər bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin təş  ki 
lat  çı  lı  ğı  na cəlb edi  lib  lər. Bir mə  qa 
mı da diq  qə  ti  ni  zə çat  dı  rım ki, Avst
 ra  li  ya  dan Azər  bay  ca  na gə  lən tu 
rist  lə  rin sa  yı  nın da  vam  lı ola  raq 
art  ma  sı da təq  di  rə  la  yiq hal  dır.

- Avst  ra  li  ya ilə Azər  bay  can par -
la  ment  lə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
in  ki  şaf sə  viy  yə  si və di  na  mi  ka-
 sı ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

 İki öl  kə ara  sın  da əla  qə  lə  rin ge 
niş  lən  di  ril  mə  si və mü  na  si  bət  lə  rin 

in  ki  şaf et  di  ril  mə  sin  də par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı mü  hüm rol oy  na  yır. 
Ümu  miy  yət  lə, Azər  bay  can par  la 
ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  na xü  su  si əhə 
miy  yət ve  rir, çün  ki bu, döv  lət  lə  r
ara  sı mü  na  si  bət  lə  rin tər  kib his  sə  si
 dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Mil  li Məc  li  sin  də ha  zır  da 70dən ar 
tıq öl  kə  nin par  la  men  ti ilə dost  luq 
qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu, 
Azər  bay  ca  nın iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət
 lə  ri  nin və bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin 
əha  tə dairə  si  nin in  ki  şa  fı ba  xı  mın 
dan bö  yük önəm kəsb edir. 

Diq  qə  ti  ni  zə çat  dır  maq is  tə  yi  rəm 
ki, 2015ci il  də Avst  ra  li  ya Fe  de  ral 
Par  la  men  tin  də Avst  ra  li  yaAzər 
bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq 
qru  pu ya  ra  dı  lıb. Bu müd  dət ər  zin 
də dost  luq qru  pu uğur  lu fəaliy  yət 
gös  tə  rib, tə  rəf  lər ara  sın  da  kı tə  mas
 lar ol  duq  ca sıx olub. Avst  ra  li  ya ilə 
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ri  nin sə 
mə  rə  li əla  qə  lə  ri for  ma  la  şıb və bu 
mü  na  si  bət  lər uğur  la in  ki  şaf edir. 

Azər  bay  canAvst  ra  li  ya par  la  ment 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu bu 
pro  se  sə əhə  miy  yət  li töh  fə  lər ve  rir.

- Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən dias  por si  ya -
sə  ti və soy  daş  la  rı  mı  zın fəal  lı -
ğı  nın tə  min olun  ma  sı Azər -
bay  ca  nın Avst  ra  li  ya ic  ti  maiy -
yə  ti  nə ta  nı  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə -
tin  də han  sı  uğur  la  rın əl  də 
edil  mə  si  ni şərt  lən  di  rib?

 Azər  bay  ca  nın uğur  lu dias  por 
si  ya  sə  ti hə  ya  ta ke  çir  mə  si öl  kə  miz  lə 
bağ  lı real  lıq  la  rın dün  ya ic  ti  maiy 
yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı ba  xı  mın  dan 
mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bu, 
həm də xa  ric  də ya  şa  yan soy  daş  la 
rı  mı  zın təş  ki  lat  lan  ma  sın  da, birbi  ri 
ilə əla  qə  lə  ri  nin ya  ran  ma  sın  da, 
dias  po  ru  mu  zun fəaliy  yə  ti  nin güc 
lən  mə  sin  də xü  su  si önəm kəsb edir. 
Mil  li hü  dud  la  rı  mız  dan  sər  həd  lə 
ri  miz  dən kə  nar  da ya  şa  yan soy  daş
 la  rı  mız Azər  bay  can real  lıq  la  rı  nı 
uğur  la təb  liğ edir  lər. Bu pro  ses sə 
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- Xan  lar müəl  lim, Azər  bay  ca -
nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  ri 
daimi ola  raq ge  niş  lə  nir. Res -
pub  li  ka  mı  zın sə  mə  rə  li əmək -
daş  lıq et  di  yi öl  kə  lər  dən bi  ri 
Avst  ra  li  ya  dır. Siz Avst  ra  li  ya 
ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri  si -
niz. İki öl  kə ara  sın  da  kı mü  na-
 si  bət  lə  rin ha  zır  kı və  ziy  yə  ti və 
in  ki  şa  fı  nı ne  cə qiy  mət  lən  di -
rir  si  niz? 

 Azər  bay  can ge  niş bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  rə və yük  sək nü  fu  za sa  hib 
dir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh 

bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur  lu 
xa  ri  ci si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si ki  mi, öl  kə 
mi  zin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri mü  tə 
ma  di ola  raq ge  niş  lə  nir. Re  gionun 
li  der döv  lə  ti olan Azər  bay  can bey 
nəl  xalq müs  tə  vi  də mü  hüm nailiy 
yət  lər əl  də edir, öz möv  qe  yi  ni 
möh  kəm  lən  di  rir. Respublikamızın 
uğur  lu və sə  mə  rə  li əla  qə  lə  rə ma  lik 
ol  du  ğu öl  kə  lər  dən bi  ri Avst  ra  li  ya 
dır. Ha  zır  kı real  lıq  lar onu gös  tə  rir 
ki, Azər  bay  can  la Avst  ra  li  ya ara  sın
 da əla  qə  lər yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf 
edir. Azər  bay  can dias  po  ru və dip 
lo  ma  tik nü  ma  yən  də  lik  lər isə iki  tə 

rəf  li əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si 
üçün fəaliy  yət  lə  ri  ni və səy  lə  ri  ni 
da  vam et  di  rir  lər.

Bi  lir  si  niz ki, SS  Rİnin da  ğıl  ma 
sın  dan son  ra Azər  bay  ca  nın müs  tə
 qil  li  yi  ni ta  nı  yan öl  kə  lər  dən bi  ri 
Avst  ra  li  ya olub və hə  min vaxt  dan 
son  ra iki öl  kə ara  sın  da dip  lo  ma  tik 
mü  na  si  bət  lər qu  ru  lub. Ən əsa  sı, 
Avst  ra  li  ya hər za  man Azər  bay  ca 
nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və su  ve  ren 
li  yi  ni bir  mə  na  lı ola  raq dəs  tək  lə  yib. 
Ötən dövr ər  zin  də Avst  ra  li  ya ilə 
Azər  bay  can ara  sın  da bir çox sfe  ra 
lar  da mü  na  si  bət  lər sü  rət  lə in  ki  şaf 
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edib, ye  ni əmək  daş  lıq sa  hə  lə  ri 
müəy  yən  ləş  di  ri  lib və hər iki öl  kə 
müx  tə  lif is  ti  qa  mət  lər  də əla  qə  lə  rə 
dair mü  hüm sə  nəd  lər im  za  la  yıb. 
Avst  ra  li  ya və Azər  bay  can ti  ca  rət 
və in  ves  ti  si  ya qo  yu  lu  şu sa  hə  sin  də 
əhə  miy  yət  li mə  sa  fə qət edib, mə 
dən sə  na  ye  si, xid  mət sek  to  ru, təh 
sil, kənd tə  sər  rü  fa  tı və di  gər sa  hə 
lər  də əmək  daş  lı  ğın dairə  si ge  niş 
lən  di  ri  lib. Ha  zır  da öl  kə  lər ara  sın 
da  kı çox  şa  xə  li mü  na  si  bət  lə  rin in  ki
 şa  fı üçün ge  niş po  ten  sial və pers 
pek  tiv  lər möv  cud  dur.

Avst  ra  li  ya Azər  bay  can  la əmək 
daş  lı  ğı ge  niş  lən  dir  mək niy  yə  tin  də 
ol  du  ğu  nu hər za  man ifa  də edir. 
Çün  ki res  pub  li  ka  mı  zın eti  bar  lı tə 
rəf  daş ol  ma  sı, qar  şı  lıq  lıfay  da  lı 
mü  na  si  bət  lə  rə xü  su  si önəm ver  mə
 si, in  ves  tor  lar üçün cəl  be  di  ci öl  kə 
ki  mi ta  nın  ma  sı və di  gər amil  lər 
Avst  ra  li  ya tə  rə  fin  dən xü  su  si ola  raq 
nə  zə  rə alı  nır, Azər  bay  can  la əla  qə 
lə  rin pers  pek  tiv  lə  ri yük  sək qiy  mət
 lən  di  ri  lir.

Avst  ra  li  ya həm də Azər  bay  can 
da ke  çi  ri  lən mö  tə  bər bey  nəl  xalq 
təd  bir  lə  rə xü  su  si ma  raq və diq  qət 
gös  tə  rir. Avst  ra  li  ya  dan olan nü  ma
 yən  də  lər öl  kə  miz  də baş tu  tan mə 
də  niy  yət  lə  ra  ra  sı dialoq fo  ru  mun  da 
və di  gər bey  nəl  xalq təd  bir  lər  də iş 
ti  rak edə  rək Azər  bay  can real  lıq  la  rı 
ilə ya  xın  dan ta  nış olub  lar. Həm  çi 
nin avst  ra  li  ya  lı mü  tə  xəs  sis  lər Azər
 bay  can  da ke  çi  ri  lən I Av  ro  pa Oyun
 la  rı  nın, For  mu  la1 ya  rı  şı  nın, IV İs 
lam Həm  rəy  li  yi Oyun  la  rı  nın və 
di  gər bey  nəl  xalq təd  bir  lə  rin təş  ki 
lat  çı  lı  ğı  na cəlb edi  lib  lər. Bir mə  qa 
mı da diq  qə  ti  ni  zə çat  dı  rım ki, Avst
 ra  li  ya  dan Azər  bay  ca  na gə  lən tu 
rist  lə  rin sa  yı  nın da  vam  lı ola  raq 
art  ma  sı da təq  di  rə  la  yiq hal  dır.

- Avst  ra  li  ya ilə Azər  bay  can par -
la  ment  lə  ri ara  sın  da əla  qə  lə  rin 
in  ki  şaf sə  viy  yə  si və di  na  mi  ka-
 sı ba  rə  də nə de  yə bi  lər  si  niz?

 İki öl  kə ara  sın  da əla  qə  lə  rin ge 
niş  lən  di  ril  mə  si və mü  na  si  bət  lə  rin 

in  ki  şaf et  di  ril  mə  sin  də par  la  ment 
dip  lo  ma  ti  ya  sı mü  hüm rol oy  na  yır. 
Ümu  miy  yət  lə, Azər  bay  can par  la 
ment dip  lo  ma  ti  ya  sı  na xü  su  si əhə 
miy  yət ve  rir, çün  ki bu, döv  lət  lə  r
ara  sı mü  na  si  bət  lə  rin tər  kib his  sə  si
 dir. Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın 
Mil  li Məc  li  sin  də ha  zır  da 70dən ar 
tıq öl  kə  nin par  la  men  ti ilə dost  luq 
qrup  la  rı fəaliy  yət gös  tə  rir. Bu, 
Azər  bay  ca  nın iki  tə  rəf  li mü  na  si  bət
 lə  ri  nin və bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri  nin 
əha  tə dairə  si  nin in  ki  şa  fı ba  xı  mın 
dan bö  yük önəm kəsb edir. 

Diq  qə  ti  ni  zə çat  dır  maq is  tə  yi  rəm 
ki, 2015ci il  də Avst  ra  li  ya Fe  de  ral 
Par  la  men  tin  də Avst  ra  li  yaAzər 
bay  can par  la  ment  lə  ra  ra  sı dost  luq 
qru  pu ya  ra  dı  lıb. Bu müd  dət ər  zin 
də dost  luq qru  pu uğur  lu fəaliy  yət 
gös  tə  rib, tə  rəf  lər ara  sın  da  kı tə  mas
 lar ol  duq  ca sıx olub. Avst  ra  li  ya ilə 
Azər  bay  can par  la  ment  lə  ri  nin sə 
mə  rə  li əla  qə  lə  ri for  ma  la  şıb və bu 
mü  na  si  bət  lər uğur  la in  ki  şaf edir. 

Azər  bay  canAvst  ra  li  ya par  la  ment 
lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu bu 
pro  se  sə əhə  miy  yət  li töh  fə  lər ve  rir.

- Hə  ya  ta ke  çi  ri  lən dias  por si  ya -
sə  ti və soy  daş  la  rı  mı  zın fəal  lı -
ğı  nın tə  min olun  ma  sı Azər -
bay  ca  nın Avst  ra  li  ya ic  ti  maiy -
yə  ti  nə ta  nı  dıl  ma  sı is  ti  qa  mə -
tin  də han  sı  uğur  la  rın əl  də 
edil  mə  si  ni şərt  lən  di  rib?

 Azər  bay  ca  nın uğur  lu dias  por 
si  ya  sə  ti hə  ya  ta ke  çir  mə  si öl  kə  miz  lə 
bağ  lı real  lıq  la  rın dün  ya ic  ti  maiy 
yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı ba  xı  mın  dan 
mü  hüm əhə  miy  yə  tə ma  lik  dir. Bu, 
həm də xa  ric  də ya  şa  yan soy  daş  la 
rı  mı  zın təş  ki  lat  lan  ma  sın  da, birbi  ri 
ilə əla  qə  lə  ri  nin ya  ran  ma  sın  da, 
dias  po  ru  mu  zun fəaliy  yə  ti  nin güc 
lən  mə  sin  də xü  su  si önəm kəsb edir. 
Mil  li hü  dud  la  rı  mız  dan  sər  həd  lə 
ri  miz  dən kə  nar  da ya  şa  yan soy  daş
 la  rı  mız Azər  bay  can real  lıq  la  rı  nı 
uğur  la təb  liğ edir  lər. Bu pro  ses sə 
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AvstraliyailəAzərbaycanparlamentləri
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- Xan  lar müəl  lim, Azər  bay  ca -
nın bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lə  ri 
daimi ola  raq ge  niş  lə  nir. Res -
pub  li  ka  mı  zın sə  mə  rə  li əmək -
daş  lıq et  di  yi öl  kə  lər  dən bi  ri 
Avst  ra  li  ya  dır. Siz Avst  ra  li  ya 
ilə par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər 
üz  rə iş  çi qru  pu  nun rəh  bə  ri  si -
niz. İki öl  kə ara  sın  da  kı mü  na-
 si  bət  lə  rin ha  zır  kı və  ziy  yə  ti və 
in  ki  şa  fı  nı ne  cə qiy  mət  lən  di -
rir  si  niz? 

 Azər  bay  can ge  niş bey  nəl  xalq 
əla  qə  lə  rə və yük  sək nü  fu  za sa  hib 
dir. Pre  zi  dent İl  ham Əli  ye  vin rəh 

bər  li  yi ilə hə  ya  ta ke  çi  ri  lən uğur  lu 
xa  ri  ci si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si ki  mi, öl  kə 
mi  zin bey  nəl  xalq əla  qə  lə  ri mü  tə 
ma  di ola  raq ge  niş  lə  nir. Re  gionun 
li  der döv  lə  ti olan Azər  bay  can bey 
nəl  xalq müs  tə  vi  də mü  hüm nailiy 
yət  lər əl  də edir, öz möv  qe  yi  ni 
möh  kəm  lən  di  rir. Respublikamızın 
uğur  lu və sə  mə  rə  li əla  qə  lə  rə ma  lik 
ol  du  ğu öl  kə  lər  dən bi  ri Avst  ra  li  ya 
dır. Ha  zır  kı real  lıq  lar onu gös  tə  rir 
ki, Azər  bay  can  la Avst  ra  li  ya ara  sın
 da əla  qə  lər yük  sə  lən xət  lə in  ki  şaf 
edir. Azər  bay  can dias  po  ru və dip 
lo  ma  tik nü  ma  yən  də  lik  lər isə iki  tə 

rəf  li əmək  daş  lı  ğın də  rin  ləş  mə  si 
üçün fəaliy  yət  lə  ri  ni və səy  lə  ri  ni 
da  vam et  di  rir  lər.

Bi  lir  si  niz ki, SS  Rİnin da  ğıl  ma 
sın  dan son  ra Azər  bay  ca  nın müs  tə
 qil  li  yi  ni ta  nı  yan öl  kə  lər  dən bi  ri 
Avst  ra  li  ya olub və hə  min vaxt  dan 
son  ra iki öl  kə ara  sın  da dip  lo  ma  tik 
mü  na  si  bət  lər qu  ru  lub. Ən əsa  sı, 
Avst  ra  li  ya hər za  man Azər  bay  ca 
nın əra  zi bü  töv  lü  yü  nü və su  ve  ren 
li  yi  ni bir  mə  na  lı ola  raq dəs  tək  lə  yib. 
Ötən dövr ər  zin  də Avst  ra  li  ya ilə 
Azər  bay  can ara  sın  da bir çox sfe  ra 
lar  da mü  na  si  bət  lər sü  rət  lə in  ki  şaf 
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ruz qal  dı  ğı fa  ciələr ba  rə  də dol  ğun 
mə  lu  mat  lar ve  ri  lir.

Avst  ra  li  ya həm də hər il Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı çox  say  lı anım 
təd  bir  lə  ri  nin ke  çi  ril  di  yi öl  kə  lər  dən 
bi  ri  dir. Ötən il Sid  ney, Melb  run və 
Pert şə  hər  lə  rin  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
nın 25ci il  dö  nü  mü  nün anım mə  ra
 sim  lə  ri uğur  la ke  çi  ril  di. Azər  bay 
ca  nın Avst  ra  li  ya  da  kı fəx  ri kon  sul 
lu  ğu tə  rə  fin  dən təş  kil edi  lən bu 
təd  bir  lər  də Avst  ra  li  ya par  la  men  ti 
nin de  pu  tat  la  rı Kreyq Kel  li, Cu  lian 
Hill, An  ne Al  li, Sə  na  ye və elm na 
zi  ri  nin müavi  ni Kreyq Lon  di, Qər 
bi Avst  ra  li  ya Qa  nun  ve  ri  ci Şu  ra  sı 
nın üz  vü Eli  za  bet Beh  zat, Avst  ra  li 
yaAzər  bay  can Dost  luq Cə  miy  yə 
ti  nin pre  zi  den  ti Con Ham  mond, 
Avst  ra  li  ya Azər  bay  can  lı  la  rı Cə 
miy  yə  ti  nin səd  ri Mi  ka  yıl Oy  ta, 
Azər  bay  ca  nın və Tür  ki  yə  nin dip 
lo  ma  tik mis  si  ya  la  rı  nın nü  ma  yən 
də  lə  ri, çox  say  lı ic  ti  mai xa  dim  lər, 
me  dia təm  sil  çi  lə  ri, sa  kin  lər iş  ti  rak 
et  di  lər. Azər  bay  canAvst  ra  li  ya par
 la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi 
qru  pu ola  raq nü  ma  yən  də he  yə  ti 

miz bu mü  hüm təd  bir  lər  də uğur  la 
təm  sil olun  du. 

Mə  ra  sim  lər  də qeyd et  dik ki, Хо 
ca  lı soy  qı  rı  mı  na hü  qu  qisi  ya  si qiy 
mət yal  nız Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  yev ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dıq 
dan son  ra ve  ri  lib. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da Azər 
bay  can dün  ya bir  li  yi  nə Xo  ca  lı soy 
qı  rı  mı  nın ta  nı  dıl  ma  sı, o cüm  lə  dən 
xal  qı  mı  za qar  şı er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri 
tə  rə  fin  dən tö  rə  dil  miş bir çox ci  na 
yət  lər ba  rə  də hə  qi  qət  lə  rin çat  dı  rıl 
ma  sı üçün məq  səd  yön  lü və ar  dı  cıl 
iş apa  rır. Həm  çi  nin Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si  nin həl  li ilə bağ  lı iki  li stan
 dart  la  rın möv  cud ol  du  ğu  nu da 
diq  qə  tə çat  dır  dıq. Bil  dir  dik ki, öl 
kə  mi  zin əda  lət  li möv  qe  yi, Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın ye  ni tə  yin 
olun  muş Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti, 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi 
den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
müs  təs  na ro  lu və fon  dun vit  se
pre  zi  den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın tə  şəb 
bü  sü ilə  hə  ya  ta ke  çi  ri  lən “Xo  ca  lı  ya 
əda  lət!” kam  pa  ni  ya  sı sa  yə  sin  də bir 

çox öl  kə  lər Xo  ca  lı fa  ciəsi  ni ta  nı  mış, 
onu pis  lə  miş  lər. 

Sö  zü  ge  dən təd  bir  lər  də Avst  ra  li 
ya  dan olan nü  ma  yən  də  lər isə Xo 
ca  lı soy  qı  rı  mı ki  mi ha  di  sə  lə  rin tək
 rar  lan  ma  ma  sı üçün dün  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nin hə  qi  qət  lə  ri bil  mə  si  nin 
zə  ru  ri  li  yi  ni vur  ğu  la  dı  lar. On  lar bu 
hə  qi  qət  lə  rin Avst  ra  li  ya ic  ti  maiy  yə 
ti  nə çat  dı  rıl  ma  sın  da Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun ro  lu  nu yük  sək qiy 
mət  lən  dir  di  lər.

Tə  bii ki, baş  lı  ca məq  səd  lə  ri  miz 
dən bi  ri Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı döv 
lət ol  du  ğu  nu və Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq hü  quq 
nor  ma  la  rı  na uy  ğun həl  li  nin va  cib 
li  yi  ni Avst  ra  li  ya cə  miy  yə  ti  nə çat 
dır  maq  dır. Çün  ki Avst  ra  li  ya  nın 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  li mə  sə  lə  si  nə ob  yek  tiv ya  naş 
ma  sı Er  mə  nis  ta  nın if  şa  sı, Azər  bay
 can hə  qi  qət  lə  ri  nin təb  li  ği ba  xı  mın 
dan əhə  miy  yət  li  dir. Bu is  ti  qa  mət 
də apa  rı  lan məq  səd  yön  lü iş müəy
 yən  ləş  dir  di  yi  miz hə  dəf  lə  rə çat  ma 
ğa və qar  şı  ya qo  yu  lan və  zi  fə  lə  ri 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə im  kan ve  rir.

ƏMƏKdAŞLIQ

mə  rə  li və fay  da  lı iki  tə  rəf  li mü  na  si 
bət  lə  rə ma  lik ol  du  ğu  muz Avst  ra  li 
ya  da da mü  şa  hi  də edi  lir. Bu öl  kə  də 
təx  mi  nən 10 mi  nə ya  xın azər  bay 
can  lı ya  şa  yır. Soy  daş  la  rı  mız Avst 
ra  li  ya  da hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri 
nə uğur  la in  teq  ra  si  ya olu  nub  lar və 
öl  kə  mi  zi la  yi  qin  cə təm  sil edir  lər. 
Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, bir za  man  lar 
Azər  bay  can haq  qın  da ye  tər  li mə 
lu  ma  tı ol  ma  yan Avst  ra  li  ya ic  ti 
maiy  yə  ti in  di öl  kə  miz  lə bağ  lı real 
lıq  lar  dan agah  dır. Həm soy  daş  la  rı
 mı  zın, həm də ay  rıay  rı təş  ki  lat  la 
rın məq  səd  yön  lü fəaliy  yə  ti bu pro
 se  sin uğur  lu ol  ma  sı  nı tə  min edən 
əsas amil  dir. Mə  sə  lən, öl  kə  miz  də 
də yax  şı ta  nı  nan Con Ham  mon  dun 

pre  zi  den  ti ol  du  ğu Avst  ra  li  yaAzər
 bay  can Dost  luq Cə  miy  yə  ti  nin 
fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də avst  ra  li  ya  lı 
lar Azər  bay  can real  lıq  la  rı ilə ya  xın
 dan ta  nış olub  lar və bu öl  kə  də 
res  pub  li  ka  mız haq  qın  da real tə 
səv  vür möv  cud  dur. Onu da qeyd 
edim ki, Azər  bay  ca  nın bü  tün döv 
lət və mil  li bay  ram  la  rın  da, o cüm 
lə  dən 20 Yan  var fa  ciəsi  nin və Xo  ca
 lı soy  qı  rı  mı  nın il  dö  nüm  lə  rin  də 
Avst  ra  li  yaAzər  bay  can Dost  luq 
Cə  miy  yə  ti Pert və di  gər şə  hər  lər  də 
ge  niş təd  bir  lər təş  kil edir. As  so 
siasi  ya  nın fəaliy  yə  ti  nə Avst  ra  li  ya 
par  la  men  ti  nin de  pu  tat  la  rı da dəs 
tək ve  rir  lər, həm  çi  nin Mil  li Məc  li 
sin Azər  bay  canAvst  ra  li  ya dost  luq 

qru  pu  nun nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
sə  fər  lə  ri də ənə  nə ha  lı  nı alıb.

-Ye  ri gəl  miş  kən, Azər  bay  can 
real  lıq  la  rı  nın təb  li  ği, o cüm  lə-
 dən Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi -
şə  si  nə, Xo  ca  lı fa  ciəsi  nə dair 
hə  qi  qət  lə  rin çat  dı  rıl  ma  sı ba -
xı  mın  dan bu öl  kə  də ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lə  rin əhə  miy  yə  ti ba  rə  də 
nə dü  şü  nür  sü  nüz? 

 Avst  ra  li  ya  da Azər  bay  can real 
lıq  la  rı  nın təb  li  ği, o cüm  lə  dən Dağ 
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə, Xo  ca  lı 
fa  ciəsi  nə dair hə  qi  qət  lə  rin ic  ti  maiy
 yə  tə çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
həm mü  va  fiq st  ruk  tur  lar, həm də 
dias  por təş  ki  lat  la  rı sis  tem  li fəaliy 
yət gös  tə  rir və məq  səd  yön  lü təd 
bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  r. Azər  bay  can
Avst  ra  li  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu da bu pro  se  sə 
əhə  miy  yət  li töh  fə  lər ve  rir.

Azər  bay  can döv  lə  ti öl  kə  miz  lə 
bağ  lı hə  qi  qət  lə  rin bey  nəl  xalq ic  ti 
maiy  yə  tə çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin 
də mü  hüm iş  lər gö  rür. Ey  ni za 
man  da, er  mə  ni  lə  rin Azər  bay  can 
xal  qı  nın ba  şı  na gə  tir  dik  lə  ri bə  la  lar, 
fa  ciələr haq  qın  da, həm  çi  nin Er  mə 
nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra 
bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də hə  qi  qət  lə 
rin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sın  da Hey 
dər Əli  yev Fon  du  nun xid  mət  lə  ri  ni 
də xü  su  si qeyd et  mək la  zım  dır. 
Fon  dun vit  sepre  zi  den  ti Ley  la xa 
nım Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü ilə real 
laş  dı  rı  lan “Xo  ca  lı  ya əda  lət!” bey 
nəl  xalq kam  pa  ni  ya  sı  nın er  mə  ni  lə 
rin azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı XX əs  rin 
son  la  rın  da tö  rət  di  yi soy  qı  rı  mı haq
 qın  da hə  qi  qət  lə  rin dün  ya ic  ti  maiy
 yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı pro  se  sin  də ro  lu 
müs  təs  na önəm kəsb edir. Hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən çox  say  lı la  yi  hə  lə  rin və 
apa  rı  lan iş  lə  rin nə  ti  cə  si ola  raq 
müx  tə  lif öl  kə  lə  rin ic  ti  maiy  yə  ti  nə, 
ha  be  lə gənc  lə  rə Azər  bay  ca  nın mə 
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ruz qal  dı  ğı fa  ciələr ba  rə  də dol  ğun 
mə  lu  mat  lar ve  ri  lir.

Avst  ra  li  ya həm də hər il Xo  ca  lı 
soy  qı  rı  mı ilə bağ  lı çox  say  lı anım 
təd  bir  lə  ri  nin ke  çi  ril  di  yi öl  kə  lər  dən 
bi  ri  dir. Ötən il Sid  ney, Melb  run və 
Pert şə  hər  lə  rin  də Xo  ca  lı soy  qı  rı  mı 
nın 25ci il  dö  nü  mü  nün anım mə  ra
 sim  lə  ri uğur  la ke  çi  ril  di. Azər  bay 
ca  nın Avst  ra  li  ya  da  kı fəx  ri kon  sul 
lu  ğu tə  rə  fin  dən təş  kil edi  lən bu 
təd  bir  lər  də Avst  ra  li  ya par  la  men  ti 
nin de  pu  tat  la  rı Kreyq Kel  li, Cu  lian 
Hill, An  ne Al  li, Sə  na  ye və elm na 
zi  ri  nin müavi  ni Kreyq Lon  di, Qər 
bi Avst  ra  li  ya Qa  nun  ve  ri  ci Şu  ra  sı 
nın üz  vü Eli  za  bet Beh  zat, Avst  ra  li 
yaAzər  bay  can Dost  luq Cə  miy  yə 
ti  nin pre  zi  den  ti Con Ham  mond, 
Avst  ra  li  ya Azər  bay  can  lı  la  rı Cə 
miy  yə  ti  nin səd  ri Mi  ka  yıl Oy  ta, 
Azər  bay  ca  nın və Tür  ki  yə  nin dip 
lo  ma  tik mis  si  ya  la  rı  nın nü  ma  yən 
də  lə  ri, çox  say  lı ic  ti  mai xa  dim  lər, 
me  dia təm  sil  çi  lə  ri, sa  kin  lər iş  ti  rak 
et  di  lər. Azər  bay  canAvst  ra  li  ya par
 la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər üz  rə iş  çi 
qru  pu ola  raq nü  ma  yən  də he  yə  ti 

miz bu mü  hüm təd  bir  lər  də uğur  la 
təm  sil olun  du. 

Mə  ra  sim  lər  də qeyd et  dik ki, Хо 
ca  lı soy  qı  rı  mı  na hü  qu  qisi  ya  si qiy 
mət yal  nız Ümum  mil  li li  der Hey 
dər Əli  yev ha  ki  miy  yə  tə qa  yıt  dıq 
dan son  ra ve  ri  lib. Pre  zi  dent İl  ham 
Əli  ye  vin rəh  bər  li  yi al  tın  da Azər 
bay  can dün  ya bir  li  yi  nə Xo  ca  lı soy 
qı  rı  mı  nın ta  nı  dıl  ma  sı, o cüm  lə  dən 
xal  qı  mı  za qar  şı er  mə  ni mil  lət  çi  lə  ri 
tə  rə  fin  dən tö  rə  dil  miş bir çox ci  na 
yət  lər ba  rə  də hə  qi  qət  lə  rin çat  dı  rıl 
ma  sı üçün məq  səd  yön  lü və ar  dı  cıl 
iş apa  rır. Həm  çi  nin Er  mə  nis  tan
Azər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü 
na  qi  şə  si  nin həl  li ilə bağ  lı iki  li stan
 dart  la  rın möv  cud ol  du  ğu  nu da 
diq  qə  tə çat  dır  dıq. Bil  dir  dik ki, öl 
kə  mi  zin əda  lət  li möv  qe  yi, Azər 
bay  can Res  pub  li  ka  sı  nın ye  ni tə  yin 
olun  muş Bi  rin  ci vit  sepre  zi  den  ti, 
Hey  dər Əli  yev Fon  du  nun pre  zi 
den  ti Meh  ri  ban xa  nım Əli  ye  va  nın 
müs  təs  na ro  lu və fon  dun vit  se
pre  zi  den  ti Ley  la Əli  ye  va  nın tə  şəb 
bü  sü ilə  hə  ya  ta ke  çi  ri  lən “Xo  ca  lı  ya 
əda  lət!” kam  pa  ni  ya  sı sa  yə  sin  də bir 

çox öl  kə  lər Xo  ca  lı fa  ciəsi  ni ta  nı  mış, 
onu pis  lə  miş  lər. 

Sö  zü  ge  dən təd  bir  lər  də Avst  ra  li 
ya  dan olan nü  ma  yən  də  lər isə Xo 
ca  lı soy  qı  rı  mı ki  mi ha  di  sə  lə  rin tək
 rar  lan  ma  ma  sı üçün dün  ya ic  ti 
maiy  yə  ti  nin hə  qi  qət  lə  ri bil  mə  si  nin 
zə  ru  ri  li  yi  ni vur  ğu  la  dı  lar. On  lar bu 
hə  qi  qət  lə  rin Avst  ra  li  ya ic  ti  maiy  yə 
ti  nə çat  dı  rıl  ma  sın  da Azər  bay  can 
dias  po  ru  nun ro  lu  nu yük  sək qiy 
mət  lən  dir  di  lər.

Tə  bii ki, baş  lı  ca məq  səd  lə  ri  miz 
dən bi  ri Er  mə  nis  ta  nın iş  ğal  çı döv 
lət ol  du  ğu  nu və Dağ  lıq Qa  ra  bağ 
mü  na  qi  şə  si  nin bey  nəl  xalq hü  quq 
nor  ma  la  rı  na uy  ğun həl  li  nin va  cib 
li  yi  ni Avst  ra  li  ya cə  miy  yə  ti  nə çat 
dır  maq  dır. Çün  ki Avst  ra  li  ya  nın 
Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nin 
həl  li mə  sə  lə  si  nə ob  yek  tiv ya  naş 
ma  sı Er  mə  nis  ta  nın if  şa  sı, Azər  bay
 can hə  qi  qət  lə  ri  nin təb  li  ği ba  xı  mın 
dan əhə  miy  yət  li  dir. Bu is  ti  qa  mət 
də apa  rı  lan məq  səd  yön  lü iş müəy
 yən  ləş  dir  di  yi  miz hə  dəf  lə  rə çat  ma 
ğa və qar  şı  ya qo  yu  lan və  zi  fə  lə  ri 
ye  ri  nə ye  tir  mə  yə im  kan ve  rir.

ƏMƏKdAŞLIQ

mə  rə  li və fay  da  lı iki  tə  rəf  li mü  na  si 
bət  lə  rə ma  lik ol  du  ğu  muz Avst  ra  li 
ya  da da mü  şa  hi  də edi  lir. Bu öl  kə  də 
təx  mi  nən 10 mi  nə ya  xın azər  bay 
can  lı ya  şa  yır. Soy  daş  la  rı  mız Avst 
ra  li  ya  da hə  ya  tın müx  tə  lif sa  hə  lə  ri 
nə uğur  la in  teq  ra  si  ya olu  nub  lar və 
öl  kə  mi  zi la  yi  qin  cə təm  sil edir  lər. 
Bu  nun nə  ti  cə  si  dir ki, bir za  man  lar 
Azər  bay  can haq  qın  da ye  tər  li mə 
lu  ma  tı ol  ma  yan Avst  ra  li  ya ic  ti 
maiy  yə  ti in  di öl  kə  miz  lə bağ  lı real 
lıq  lar  dan agah  dır. Həm soy  daş  la  rı
 mı  zın, həm də ay  rıay  rı təş  ki  lat  la 
rın məq  səd  yön  lü fəaliy  yə  ti bu pro
 se  sin uğur  lu ol  ma  sı  nı tə  min edən 
əsas amil  dir. Mə  sə  lən, öl  kə  miz  də 
də yax  şı ta  nı  nan Con Ham  mon  dun 

pre  zi  den  ti ol  du  ğu Avst  ra  li  yaAzər
 bay  can Dost  luq Cə  miy  yə  ti  nin 
fəaliy  yə  ti nə  ti  cə  sin  də avst  ra  li  ya  lı 
lar Azər  bay  can real  lıq  la  rı ilə ya  xın
 dan ta  nış olub  lar və bu öl  kə  də 
res  pub  li  ka  mız haq  qın  da real tə 
səv  vür möv  cud  dur. Onu da qeyd 
edim ki, Azər  bay  ca  nın bü  tün döv 
lət və mil  li bay  ram  la  rın  da, o cüm 
lə  dən 20 Yan  var fa  ciəsi  nin və Xo  ca
 lı soy  qı  rı  mı  nın il  dö  nüm  lə  rin  də 
Avst  ra  li  yaAzər  bay  can Dost  luq 
Cə  miy  yə  ti Pert və di  gər şə  hər  lər  də 
ge  niş təd  bir  lər təş  kil edir. As  so 
siasi  ya  nın fəaliy  yə  ti  nə Avst  ra  li  ya 
par  la  men  ti  nin de  pu  tat  la  rı da dəs 
tək ve  rir  lər, həm  çi  nin Mil  li Məc  li 
sin Azər  bay  canAvst  ra  li  ya dost  luq 

qru  pu  nun nü  ma  yən  də he  yə  ti  nin 
sə  fər  lə  ri də ənə  nə ha  lı  nı alıb.

-Ye  ri gəl  miş  kən, Azər  bay  can 
real  lıq  la  rı  nın təb  li  ği, o cüm  lə-
 dən Dağ  lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi -
şə  si  nə, Xo  ca  lı fa  ciəsi  nə dair 
hə  qi  qət  lə  rin çat  dı  rıl  ma  sı ba -
xı  mın  dan bu öl  kə  də ke  çi  ri  lən 
təd  bir  lə  rin əhə  miy  yə  ti ba  rə  də 
nə dü  şü  nür  sü  nüz? 

 Avst  ra  li  ya  da Azər  bay  can real 
lıq  la  rı  nın təb  li  ği, o cüm  lə  dən Dağ 
lıq Qa  ra  bağ mü  na  qi  şə  si  nə, Xo  ca  lı 
fa  ciəsi  nə dair hə  qi  qət  lə  rin ic  ti  maiy
 yə  tə çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin  də 
həm mü  va  fiq st  ruk  tur  lar, həm də 
dias  por təş  ki  lat  la  rı sis  tem  li fəaliy 
yət gös  tə  rir və məq  səd  yön  lü təd 
bir  lər hə  ya  ta ke  çi  ri  r. Azər  bay  can
Avst  ra  li  ya par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla 
qə  lər üz  rə iş  çi qru  pu da bu pro  se  sə 
əhə  miy  yət  li töh  fə  lər ve  rir.

Azər  bay  can döv  lə  ti öl  kə  miz  lə 
bağ  lı hə  qi  qət  lə  rin bey  nəl  xalq ic  ti 
maiy  yə  tə çat  dı  rıl  ma  sı is  ti  qa  mə  tin 
də mü  hüm iş  lər gö  rür. Ey  ni za 
man  da, er  mə  ni  lə  rin Azər  bay  can 
xal  qı  nın ba  şı  na gə  tir  dik  lə  ri bə  la  lar, 
fa  ciələr haq  qın  da, həm  çi  nin Er  mə 
nis  tanAzər  bay  can, Dağ  lıq Qa  ra 
bağ mü  na  qi  şə  si ba  rə  də hə  qi  qət  lə 
rin dün  ya  ya çat  dı  rıl  ma  sın  da Hey 
dər Əli  yev Fon  du  nun xid  mət  lə  ri  ni 
də xü  su  si qeyd et  mək la  zım  dır. 
Fon  dun vit  sepre  zi  den  ti Ley  la xa 
nım Əli  ye  va  nın tə  şəb  bü  sü ilə real 
laş  dı  rı  lan “Xo  ca  lı  ya əda  lət!” bey 
nəl  xalq kam  pa  ni  ya  sı  nın er  mə  ni  lə 
rin azər  bay  can  lı  la  ra qar  şı XX əs  rin 
son  la  rın  da tö  rət  di  yi soy  qı  rı  mı haq
 qın  da hə  qi  qət  lə  rin dün  ya ic  ti  maiy
 yə  ti  nə çat  dı  rıl  ma  sı pro  se  sin  də ro  lu 
müs  təs  na önəm kəsb edir. Hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lən çox  say  lı la  yi  hə  lə  rin və 
apa  rı  lan iş  lə  rin nə  ti  cə  si ola  raq 
müx  tə  lif öl  kə  lə  rin ic  ti  maiy  yə  ti  nə, 
ha  be  lə gənc  lə  rə Azər  bay  ca  nın mə 
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dı. Be  lə bir si  ya  sət, tə  bii ki, Azər 
bay  ca  nın mil  li ma  raq  la  rı ilə zid  diy 
yət təş  kil edir  di. Bü  tün bu xo  şa  gəl 
məz hal  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
üçün çox iş  lər gö  rül  dü. Res  pub  li  ka
 mız Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı, 
Av  ro  pa  da Təh  lü  kə  siz  lik və Əmək 
daş  lıq Təş  ki  la  tı, Av  ro  pa Şu  ra  sı, İs 
lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, Müs  tə  qil 
Döv  lət  lər Bir  li  yi, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, 
NA  TO ki  mi bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
sıx əmək  daş  lı  ğa baş  la  dı. Dün  ya  nın 
60a ya  xın öl  kə  sin  də sə  fir  lik  lə  ri  miz, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın ya  nın  da 
daimi nü  ma  yən  də  lik  lə  ri  miz açıl  dı, 
ey  ni za  man  da, res  pub  li  ka  mız  da bir 
çox öl  kə  lə  rin sə  fir  lik  lə  ri fəaliy  yət 
gös  tər  mə  yə baş  la  dı.

Ar  tıq 2003cü il  dən Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri 
ci si  ya  sət kur  su  nu ye  ni müasir tə 
ləb  lə  rə, dün  ya  da və re  gion  da baş 
ve  rən ic  ti  maisi  ya  si pro  ses  lə  rə və 
ilk növ  bə  də xal  qı  mı  zın mil  li ma 
raq  la  rı  na uy  ğun şə  kil  də hə  ya  ta ke 
çi  rir. Məhz bu si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si  dir 
ki, Azər  bay  can dün  ya  nın 155 öl  kə
 si  nin dəs  tə  yi  ni ala  raq BMT TŞnın 
qey  ridaimi üz  vü se  çil  miş  dir. 2012 

və 2013cü il  lər  də iki də  fə Təh  lü  kə
 siz  lik Şu  ra  sı  na sədr  li  yi ye  ri  nə ye 
tir  miş, dün  ya  da təh  lü  kə  siz  li  yin qo 
run  ma  sı  nda, mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
dialo  qun in  ki  şa  fı  na dair qə  rar  la  rın 
qə  bul olun  ma  sın  da bi  la  va  si  tə iş  ti 
rak et  miş, 2014cü il  də öl  kə  miz 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Na  zir  lər ko  mi  tə
 si  nə sədr  li  yi hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

Ha  zır  da Azər  bay  can re  gion  da 
sül  hün və təh  lü  kə  siz  li  yin ən eti  bar  lı 
və pers  pek  tiv  li tə  rəf  da  şı he  sab olu 
nur. Apa  rı  lan sis  tem  li xa  ri  ci si  ya  sə  t 
nə  ti  cə  sin  də bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki 
lat  larda res  pub  li  ka  mı  zın əra  zi bü 
töv  lü  yü  , 10dan çox öl  kədə isə Xo 
ca  lı fa  ciəsi   xal  qı  mı  za qar  şı apa  rı  lan 
soy  qı  rımı ki  mi ta  nın  mış  dır. 

Məq  səd  yön  lü xa  ri  ci iq  ti  sa  di si 
ya  sət nə  ti  cə  sin  də bir çox trans  mil  li 
la  yi  hə  lər, BTC neft, Ba  kıSup  sa, 
Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum qaz kə  mər  lə
 ri, BTQ də  mir yo  lu is  ti  fa  də  yə ve  ril
 miş, bir sı  ra xa  ri  ci öl  kə  lə  rə in  ves  ti 
si  ya qo  yul  muş  dur. Bü  tün bun  lar 
Azər  bay  ca  nın dün  ya  da və re  gion 
da güc  lü bir döv  lə  tə çev  ril  mə  si  ni, 
hər  tə  rəf  li in  ki  şaf et  miş eti  bar  lı tə 
rəf  daş, bir çox bey  nəl  xalq mə  sə  lə 

lə  rin həl  lin  də söz sa  hi  bi, heç kim 
dən ası  lı ol  ma  yan real gü  cə ma  lik 
ol  ma  sı  nı gös  tə  rir, res  pub  li  ka  mı  zın 
dün  ya si  ya  sə  tin  də  ki ye  ri  ni və ro  lu
 nu əya  ni şə  kil  də sü  but edir.

Pers  pek  tiv  lə  rə gəl  dik  də isə he 
sab edi  rəm ki, qar  şı  da da  ha bö  yük 
və  zi  fə  lər du  rur; ilk növ  bə  də, müa
sir dövr  də dün  ya  nın bir çox yer  lə 
rin  də, ələl  xü  sus Ya  xın Şərq öl  kə  lə 
rin  də, Uk  ray  na  da baş ve  rən mü  ha
 ri  bə  lər  dən, da  ğın  tı  lar  dan düz  gün 
nə  ti  cə çı  xa  ra  raq, və  tə  ni  miz  də ya 
ran  mış ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  li  yi qo 
ru  ma  lı  yıq. Hər bir Azər  bay  can və 
tən  da  şı is  tər da  xil  də, is  tər  sə də xa 
ric  də mil  lə  ti  mi  zin müs  bət imi  ci  ni 
for  ma  laş  dır  maq  la, şəx  si nü  mu  nə 
gös  tər  mək  lə res  pub  li  ka  mı  zın hər 
tə  rəf  li in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si  ni ver 
mə  li, cə  nab Pre  zi  den  tin ət  ra  fın  da 
sıx bir  ləş  mə  li, apa  rı  lan si  ya  sə  tə 
dəs  tək ol  ma  lı  dır. Qlo  bal mə  na  da 
biz xa  ri  ci si  ya  sət fəaliy  yə  ti  mi  zi bir 
döv  lət ola  raq da  ha da ge  niş  lən  dir 
mə  li, hər bir azər  bay  can  lı üçün ən 
ağ  rı  lı prob  lem olan Qa  ra  bağ prob 
le  mi  nin sülh yo  lu ilə həl  li  nə ça  lış 
ma  lı  yıq. 

MÜSAhİBƏ

Nəsib Məhəməliyev:

“Azərbaycan
regiondasülhün
vətəhlükəsizliyin 
ənetibarlıvə
perspektivlitərəfdaşı
hesabolunur”

- Mil  li Məc  li  sin Bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər və par  la  ment  lər-
 a  ra  sı əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin üz -
vü  sü  nüz. Yük  sək nü  fu  za və 
sə  mə  rə  li xa  ri  ci si  ya  sət kur  su -
na ma  lik olan Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də 
ye  ri və ro  lu  nu, bü  töv  lük  də isə 
xa  ri  ci si  ya  sət pers  pek  tiv  lə  ri  ni 
ne  cə də  yər  lən  di  rir  si  niz?

 Əv  və  la, onu qeyd et  mə  li  yəm 
ki, müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin tə  məl  lə  ri Ümum 
mil  li li  der Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin 
dən atıl  mış  dır. Ulu ön  dər o döv  rün 
Azər  bay  ca  nın geosi  ya  si real  lıq  la  rı 

nı də  rin  dən təh  lil edə  rək ən op  ti 
mal si  ya  sə  ti  ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa 
ri  ci si  ya  sət kur  su  nun əsa  sı  nı qoy   
muş dur. Bu si  ya  sət kur  su  na uy  ğun 
res  pub  li  ka  mı  zın qar  şı  sın  da du  ran 
priori  tet mə  sə  lə  lər müəy  yən  ləş  di 
ril  di: ilk növ  bə  də, öl  kə  nin müs  tə 
qil  li  yi  ni, əra  zi bü  töv  lü  yü  nü, təh  lü 
kə  siz  li  yi  ni qo  ru  maq, Azər  bay  ca  nın 
mil  li ma  raq  la  rın  dan çı  xış edə  rək 
bü  tün öl  kə  lər  lə və bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  lar  la bə  ra  bər  hü  quq  lu mü  na  si 
bət  lər yaratmaq, döv  lə  ti  mi  zin 
möv  qe  yi  ni qlo  bal təh  lü  kə  siz  lik sis
 te  min  də möh  kəm  lən  dir  mək, Azər 
bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı dün  ya iq  ti 

sa  di sis  temin  də təm  sil et  mək, 
uğur  lu xa  ri  ci iq  ti  sa  di si  ya  sət hə  ya 
ta ke  çir  mək, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar
 da aktiv fəaliyyət göstərmək , xa  ri
 ci öl  kə  lər  lə el  mi, mə  də  ni, hu  ma  ni 
tar əla  qə  lər qur  maq.

Nə  zə  rə al  saq ki, 90cı il  lə  rin əv 
vəl  lə  rin  də AXCMü  sa  vat ha  ki  miy 
yə  ti döv  rün  də Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci 
si  ya  sə  tin  də özü  nü  təc  rid xət  ti üs 
tün  lük təş  kil edir  di, sə  riş  tə  siz si  ya 
sət nə  ti  cə  sin  də bir çox xa  ri  ci öl  kə 
lər  lə, o cüm  lə  dən re  gion öl  kə  lə  ri ilə, 
hət  ta türk  dil  li öl  kə  lər  lə mü  na  si  bət 
lər ta  ma  mi  lə po  zul  muş  du, bə  zi  lə  ri 
ilə düş  mən  çi  lik sə  viy  yə  si  nə çat  mış 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın mil  lət və  ki  li, Bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər və  
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin üz  vü Nə  sib Mə  hə  mə  li  yev  lə mü  sa  hi  bə  si
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dı. Be  lə bir si  ya  sət, tə  bii ki, Azər 
bay  ca  nın mil  li ma  raq  la  rı ilə zid  diy 
yət təş  kil edir  di. Bü  tün bu xo  şa  gəl 
məz hal  la  rın ara  dan qal  dı  rıl  ma  sı 
üçün çox iş  lər gö  rül  dü. Res  pub  li  ka
 mız Bir  ləş  miş Mil  lət  lər Təş  ki  la  tı, 
Av  ro  pa  da Təh  lü  kə  siz  lik və Əmək 
daş  lıq Təş  ki  la  tı, Av  ro  pa Şu  ra  sı, İs 
lam Əmək  daş  lıq Təş  ki  la  tı, Müs  tə  qil 
Döv  lət  lər Bir  li  yi, Av  ro  pa İt  ti  fa  qı, 
NA  TO ki  mi bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar  la 
sıx əmək  daş  lı  ğa baş  la  dı. Dün  ya  nın 
60a ya  xın öl  kə  sin  də sə  fir  lik  lə  ri  miz, 
bey  nəl  xalq təş  ki  lat  la  rın ya  nın  da 
daimi nü  ma  yən  də  lik  lə  ri  miz açıl  dı, 
ey  ni za  man  da, res  pub  li  ka  mız  da bir 
çox öl  kə  lə  rin sə  fir  lik  lə  ri fəaliy  yət 
gös  tər  mə  yə baş  la  dı.

Ar  tıq 2003cü il  dən Pre  zi  dent İl 
ham Əli  yev ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa  ri 
ci si  ya  sət kur  su  nu ye  ni müasir tə 
ləb  lə  rə, dün  ya  da və re  gion  da baş 
ve  rən ic  ti  maisi  ya  si pro  ses  lə  rə və 
ilk növ  bə  də xal  qı  mı  zın mil  li ma 
raq  la  rı  na uy  ğun şə  kil  də hə  ya  ta ke 
çi  rir. Məhz bu si  ya  sə  tin nə  ti  cə  si  dir 
ki, Azər  bay  can dün  ya  nın 155 öl  kə
 si  nin dəs  tə  yi  ni ala  raq BMT TŞnın 
qey  ridaimi üz  vü se  çil  miş  dir. 2012 

və 2013cü il  lər  də iki də  fə Təh  lü  kə
 siz  lik Şu  ra  sı  na sədr  li  yi ye  ri  nə ye 
tir  miş, dün  ya  da təh  lü  kə  siz  li  yin qo 
run  ma  sı  nda, mə  də  niy  yət  lə  ra  ra  sı 
dialo  qun in  ki  şa  fı  na dair qə  rar  la  rın 
qə  bul olun  ma  sın  da bi  la  va  si  tə iş  ti 
rak et  miş, 2014cü il  də öl  kə  miz 
Av  ro  pa Şu  ra  sı  nın Na  zir  lər ko  mi  tə
 si  nə sədr  li  yi hə  ya  ta ke  çir  miş  dir.

Ha  zır  da Azər  bay  can re  gion  da 
sül  hün və təh  lü  kə  siz  li  yin ən eti  bar  lı 
və pers  pek  tiv  li tə  rəf  da  şı he  sab olu 
nur. Apa  rı  lan sis  tem  li xa  ri  ci si  ya  sə  t 
nə  ti  cə  sin  də bü  tün bey  nəl  xalq təş  ki 
lat  larda res  pub  li  ka  mı  zın əra  zi bü 
töv  lü  yü  , 10dan çox öl  kədə isə Xo 
ca  lı fa  ciəsi   xal  qı  mı  za qar  şı apa  rı  lan 
soy  qı  rımı ki  mi ta  nın  mış  dır. 

Məq  səd  yön  lü xa  ri  ci iq  ti  sa  di si 
ya  sət nə  ti  cə  sin  də bir çox trans  mil  li 
la  yi  hə  lər, BTC neft, Ba  kıSup  sa, 
Ba  kıTbi  li  siƏr  zu  rum qaz kə  mər  lə
 ri, BTQ də  mir yo  lu is  ti  fa  də  yə ve  ril
 miş, bir sı  ra xa  ri  ci öl  kə  lə  rə in  ves  ti 
si  ya qo  yul  muş  dur. Bü  tün bun  lar 
Azər  bay  ca  nın dün  ya  da və re  gion 
da güc  lü bir döv  lə  tə çev  ril  mə  si  ni, 
hər  tə  rəf  li in  ki  şaf et  miş eti  bar  lı tə 
rəf  daş, bir çox bey  nəl  xalq mə  sə  lə 

lə  rin həl  lin  də söz sa  hi  bi, heç kim 
dən ası  lı ol  ma  yan real gü  cə ma  lik 
ol  ma  sı  nı gös  tə  rir, res  pub  li  ka  mı  zın 
dün  ya si  ya  sə  tin  də  ki ye  ri  ni və ro  lu
 nu əya  ni şə  kil  də sü  but edir.

Pers  pek  tiv  lə  rə gəl  dik  də isə he 
sab edi  rəm ki, qar  şı  da da  ha bö  yük 
və  zi  fə  lər du  rur; ilk növ  bə  də, müa
sir dövr  də dün  ya  nın bir çox yer  lə 
rin  də, ələl  xü  sus Ya  xın Şərq öl  kə  lə 
rin  də, Uk  ray  na  da baş ve  rən mü  ha
 ri  bə  lər  dən, da  ğın  tı  lar  dan düz  gün 
nə  ti  cə çı  xa  ra  raq, və  tə  ni  miz  də ya 
ran  mış ic  ti  maisi  ya  si sa  bit  li  yi qo 
ru  ma  lı  yıq. Hər bir Azər  bay  can və 
tən  da  şı is  tər da  xil  də, is  tər  sə də xa 
ric  də mil  lə  ti  mi  zin müs  bət imi  ci  ni 
for  ma  laş  dır  maq  la, şəx  si nü  mu  nə 
gös  tər  mək  lə res  pub  li  ka  mı  zın hər 
tə  rəf  li in  ki  şa  fı  na öz töh  fə  si  ni ver 
mə  li, cə  nab Pre  zi  den  tin ət  ra  fın  da 
sıx bir  ləş  mə  li, apa  rı  lan si  ya  sə  tə 
dəs  tək ol  ma  lı  dır. Qlo  bal mə  na  da 
biz xa  ri  ci si  ya  sət fəaliy  yə  ti  mi  zi bir 
döv  lət ola  raq da  ha da ge  niş  lən  dir 
mə  li, hər bir azər  bay  can  lı üçün ən 
ağ  rı  lı prob  lem olan Qa  ra  bağ prob 
le  mi  nin sülh yo  lu ilə həl  li  nə ça  lış 
ma  lı  yıq. 

MÜSAhİBƏ

Nəsib Məhəməliyev:

“Azərbaycan
regiondasülhün
vətəhlükəsizliyin 
ənetibarlıvə
perspektivlitərəfdaşı
hesabolunur”

- Mil  li Məc  li  sin Bey  nəl  xalq 
mü  na  si  bət  lər və par  la  ment  lər-
 a  ra  sı əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin üz -
vü  sü  nüz. Yük  sək nü  fu  za və 
sə  mə  rə  li xa  ri  ci si  ya  sət kur  su -
na ma  lik olan Azər  bay  ca  nın 
bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər  də 
ye  ri və ro  lu  nu, bü  töv  lük  də isə 
xa  ri  ci si  ya  sət pers  pek  tiv  lə  ri  ni 
ne  cə də  yər  lən  di  rir  si  niz?

 Əv  və  la, onu qeyd et  mə  li  yəm 
ki, müs  tə  qil Azər  bay  can döv  lə  ti  nin 
xa  ri  ci si  ya  sə  ti  nin tə  məl  lə  ri Ümum 
mil  li li  der Hey  dər Əli  yev tə  rə  fin 
dən atıl  mış  dır. Ulu ön  dər o döv  rün 
Azər  bay  ca  nın geosi  ya  si real  lıq  la  rı 

nı də  rin  dən təh  lil edə  rək ən op  ti 
mal si  ya  sə  ti  ba  lans  laş  dı  rıl  mış xa 
ri  ci si  ya  sət kur  su  nun əsa  sı  nı qoy   
muş dur. Bu si  ya  sət kur  su  na uy  ğun 
res  pub  li  ka  mı  zın qar  şı  sın  da du  ran 
priori  tet mə  sə  lə  lər müəy  yən  ləş  di 
ril  di: ilk növ  bə  də, öl  kə  nin müs  tə 
qil  li  yi  ni, əra  zi bü  töv  lü  yü  nü, təh  lü 
kə  siz  li  yi  ni qo  ru  maq, Azər  bay  ca  nın 
mil  li ma  raq  la  rın  dan çı  xış edə  rək 
bü  tün öl  kə  lər  lə və bey  nəl  xalq təş 
ki  lat  lar  la bə  ra  bər  hü  quq  lu mü  na  si 
bət  lər yaratmaq, döv  lə  ti  mi  zin 
möv  qe  yi  ni qlo  bal təh  lü  kə  siz  lik sis
 te  min  də möh  kəm  lən  dir  mək, Azər 
bay  can iq  ti  sa  diy  ya  tı  nı dün  ya iq  ti 

sa  di sis  temin  də təm  sil et  mək, 
uğur  lu xa  ri  ci iq  ti  sa  di si  ya  sət hə  ya 
ta ke  çir  mək, bey  nəl  xalq təş  ki  lat  lar
 da aktiv fəaliyyət göstərmək , xa  ri
 ci öl  kə  lər  lə el  mi, mə  də  ni, hu  ma  ni 
tar əla  qə  lər qur  maq.

Nə  zə  rə al  saq ki, 90cı il  lə  rin əv 
vəl  lə  rin  də AXCMü  sa  vat ha  ki  miy 
yə  ti döv  rün  də Azər  bay  ca  nın xa  ri  ci 
si  ya  sə  tin  də özü  nü  təc  rid xət  ti üs 
tün  lük təş  kil edir  di, sə  riş  tə  siz si  ya 
sət nə  ti  cə  sin  də bir çox xa  ri  ci öl  kə 
lər  lə, o cüm  lə  dən re  gion öl  kə  lə  ri ilə, 
hət  ta türk  dil  li öl  kə  lər  lə mü  na  si  bət 
lər ta  ma  mi  lə po  zul  muş  du, bə  zi  lə  ri 
ilə düş  mən  çi  lik sə  viy  yə  si  nə çat  mış 

“Mil  li Məc  lis” jur  na  lı  nın mil  lət və  ki  li, Bey  nəl  xalq mü  na  si  bət  lər və  
par  la  ment  lə  ra  ra  sı əla  qə  lər ko  mi  tə  si  nin üz  vü Nə  sib Mə  hə  mə  li  yev  lə mü  sa  hi  bə  si
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ilə bağ  lı ver  di  yi tap  şı  rıq  la  ra uy  ğun 
ola  raq, aq  rar sek  to  run in  ki  şa  fı  na 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lir, əkin  çi  lik, 
mal  dar  lıq, bağ  çı  lıq və tu  rizm  lə 
bağ  lı in  ten  siv iş  lər gö  rü  lür.

Bu gün  lər  də “Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 20142018
ci il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı” 
Döv  lət Proq  ra  mı  nın ye  kun  la  rı ilə 
bağ  lı ke  çi  ril  miş ge  niş mü  şa  vi  rə  də 
cə  nab Pre  zi  den  tin 4cü döv  lət 
proq  ra  mı  nın ha  zır  lan  ma  sı ilə bağ  lı 
ver  di  yi tap  şı  rıq  lar əha  li tə  rə  fin  dən 
ra  zı  lıq  la qar  şı  lan  mış  dır. De  mə  li, 
in  ki  şaf tem  pi da  vam edir, Azər 
bay  can il  dənilə möh  kəm  lə  nir, 
hər  tə  rəf  li güc  lü döv  lə  tə çev  ri  lir və 
bu da hər bi  ri  miz  də qü  rur his  si ya 
ra  dır. 

Ye  ri gəl  miş  kən, qeyd et  mək is  tə
 yi  rəm ki, Ba  la  kən və  tə  ni  mi  zin ən 
uc  qar ra  yon  la  rın  dan ol  sa da, əs  ra 
rən  giz tə  bii gö  zəl  lik  lə  rə ma  lik bir 
böl  gə  dir. Ra  yo  nun çox bö  yük tu 
rizm po  ten  sialı möv  cud  dur. Gö  zəl 
tə  biəti, ta  ri  xi abi  də  lə  ri, sə  mi  mi, qo 

naq  pər  vər əha  li  si eko  tu  riz  min in 
ki  şa  fı üçün mün  bit şə  rait ya  ra  dır. 
Ta  ri  xi abi  də  lər ba  xı  mın  dan da Ba 
la  kən uni  kal ra  yon  dur. Qə  dim yu 
nan coğ  ra  fi  ya  şü  na  sı St  ra  bon Ba  la 
kən əra  zi  si  ni “Mə  bəd  lər di  ya  rı” 
ad  lan  dır  mış  dır. Ha  zır  da ra  yon  da 
60a ya  xın qə  dim qa  la, ta  ri  xi abi  də 
möv  cud  dur ki, on  la  rın bər  pa  sı  na 
eh  ti  yac var. Pers  pek  tiv  də bu abi  də
 lə  rin bər  pa  sı ye  ni tu  rizm marş  rut 
la  rı  nın açıl  ma  sı  na bir tə  kan olar  dı.

- Si  ya  sət hə  ya  tın hər sa  hə  sin  də 
ol  sa da, si  ya  sət  dən  kə  nar mə -
qam  la  ra da yer ayır  maq gə -
rək  dir. İc  raedi  ci və qa  nun  ve -
ri  ci sa  hə  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
bir in  san üçün iş  lə  rin çox  lu -
ğu  na, za  ma  nın isə az  lı  ğı  na gö -
rə “asu  də vaxt” an  la  yı  şı, şüb -
hə  siz ki, nis  bi və məh  dud xa -
rak  ter da  şı  yır. Asu  də vax  tı  nı  zı  
ne  cə də  yər  lən  di  rir  si  niz, se -
vim  li məş  ğu  liy  yət  lə  ri  niz nə -
dən iba  rət  dir?

 Əv  vəl  lər ic  ra st  ruk  tur  la  rın  da 
iş  lə  yər  kən vaxt məh  du  diy  yə  ti olur
 du. Qa  nun  ve  ri  ci or  qan  da bir az 
fərq  li  dir. An  caq tam sə  mi  mi ola  raq 
bil  di  ri  rəm ki, ha  ra  da ça  lış  ma  sın 
dan ası  lı ol  ma  ya  raq əgər in  san öz 
hə  ya  tı  nı düz  gün plan  laş  dır  ma  ğı 
ba  ca  rır  sa, həm is  ti  ra  hət, həm də 
di  gər mə  sə  lə  lə  rə vaxt ta  pa bi  lir. 
Mən hər za  man gənc  lər  lə gö  rüş  lər 
za  ma  nı on  la  ra öz vaxt  la  rı  nı düz 
gün plan  laş  dır  ma  ğı, müəy  yən 
dövr  lər  də qar  şı  la  rın  da du  ran və  zi 
fə  lə  ri və öh  də  lik  lə  ri düz  gün müəy
 yən  ləş  dir  mə  yi, hər bir işi za  ma  nın
 da gör  mə  yi töv  si  yə edi  rəm. 

Konk  ret ola  raq, özü  mə gəl  dik 
də isə mən mü  ta  liə et  mə  yi se  vi 
rəm. Uzun il  lər bu sa  hə  də vaxt 
az  lı  ğı  na gö  rə ya  ran  mış boş  lu  ğu 
dol  dur  ma  ğa ça  lı  şı  ram. İm  kan ya 
ran  dıq  ca id  ma  nın müəy  yən növ 
lə  ri ilə  üz  gü  çü  lük  lə, gül  lə atı  cı  lı 
ğı ilə, dağ xi  zək  çi  li  yi ilə, at sür 
mək  lə və böyük tennislə məşğul 
oluram.

MÜSAhİBƏ

Xal  qı  mı  zın gə  lə  cək in  ki  şa  fı ilə 
bağ  lı pers  pek  tiv  li iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər 
üzə  rin  də iş  lə  mək  lə, ye  niye  ni ba 
zar  lar  la mü  na  si  bət qur  ma  lı  yıq. 
Yer  li is  teh  sal müəs  si  sə  lə  ri ya  rat 
maq  la ix  rac po  ten  sialı  mı  zı ar  tır  ma
 lı  yıq. Res  pub  li  ka Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin təs  diq et  di  yi st  ra  te
 ji yol xə  ri  tə  lə  rin  də bü  tün bu mə  sə 
lə  lər öz ək  si  ni ta  pıb və ina  nı  ram ki, 
ya  xın gə  lə  cək  də Azər  bay  can da  ha 
da güc  lü, in  ki  şaf et  miş bir döv  lə  tə 
çev  ri  lə  cək  dir.

- Siz xey  li müd  dət ic  raedi  ci ha -
ki  miy  yət  də rəh  bər və  zi  fə  də 
təm  sil olun  mu  su  nuz, ha  zır  da 
isə qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın təm -
sil  çi  si  si  niz, yə  ni Mil  li Məc  li -
sin de  pu  ta  tı  sı  nız. İc  raedi  ci və 
qa  nun  ve  ri  ci ha  ki  miy  yə  tin 
həm öl  kə  nin in  ki  şa  fı  na, həm 
də döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si-
 nə töh  fə  si  ni ne  cə xa  rak  te  ri  zə 
edir  si  niz?

 Fəaliy  yət ba  xı  mın  dan bun  lar 
fərq  li istiqamətlərdir. Həm ic  ra ha 
ki  miy  yə  ti, həm qa  nun  ve  ri  ci ha  ki 
miy  yət özü  nə  məx  sus spe  si  fik xü 
su  siy  yət  lə  rə ma  lik  dir. Hər bir ha 
ki  miy  yət təm  sil  çi  si qa  nun  la  rın on 
la  ra ver  di  yi sə  la  hiy  yət  lər çər  çi  və 
sin  də fəaliy  yət gös  tə  rir. Əsas mə 
sə  lə odur ki, ki  min ic  ra ha  ki  miy  yə
 tin  də, ya da qa  nun  ve  ri  ci ha  ki  miy 
yət  də, ya  xud di  gər sa  hə  lər  də ça  lış
 ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, hər bir 
in  san ilk növ  bə  də sa  vad  lı, pe  şə  kar, 
mə  də  ni və və  tən  pər  vər ol  ma  lı  dır. 
He  sab edi  rəm ki, cə  miy  yət  də tut 
du  ğu sta  tu  su  na bax  ma  ya  raq, ha  mı 
öz işi  nə vic  dan  la ya  naş  ma  lı, ta  be  li
 yin  də olan  la  ra qar  şı əda  lət  li dav 
ran  ma  lı, iş  də mak  si  mum tə  ləb  kar 
ol  ma  lı, heç bir hal  da ay  rıseç  ki  li  yə, 
təh  qir  lə  rə yol ver  mə  mə  li, və tən
daş la rın hü  quq  la  rı  nı poz  ma  ma  lı 
dır. Bu  ra  da Ulu ön  də  rin de  di  yi bir 

sö  zü xa  tır  la  maq ye  ri  nə dü  şər: “Və 
zi  fə in  sa  na heç bir şey ver  mir, sa 
də  cə ola  raq sə  la  hiy  yət ve  rir; qa  lan 
hər bir şey onun ağ  lın  dan, zə  ka  sın
 dan, bi  li  yin  dən, mə  də  niy  yə  tin  dən 
ası  lı  dır”.

Döv  lət qu  ru  cu  lu  ğuna, öl  kə  nin 
in  ki  şa  fı  na ve  ri  lən töh  fə  yə gəl  dik  də 
isə bu, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Kons  ti  tu  si  ya  sı, sa  hə qa  nun  la  rı, 
Pre  zi  den  tin fər  man və sə  rən  cam  la
 rı, Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin qə  rar  la  rı 
və di  gər di  rek  tiv akt  lar  la tən  zim  lə
 nir. Hər bir kəs öz pe  şə  kar  lı  ğı  na, 
sa  va  dı  na, dün  ya  gö  rü  şü  nə, əx  la  qı 
na uy  ğun şə  kil  də bu pro  ses  lər  də 
iş  ti  rak edir və za  man hər şe  yin qiy
 mə  ti  ni ve  rir. Əsas məq  səd ha  ra  da 
ça  lış  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq 
Azər  bay  ca  na xid  mət et  mək  dir.

- Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən sə  mə  rə  li si  ya  sə  tin mü  hüm 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni re -
gion  la  rın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki -
şa  fı təş  kil edir. Pre  zi  dent İl -
ham Əli  yev böl  gə  lə  rin in  ki  şa-
 fı  nı xü  su  si  lə diq  qət mər  kə  zin-
 də sax  la  yır. Döv  lət baş  çı  sı  nın 
töv  si  yə və tap  şı  rıq  la  rı əsa  sın -
da bu is  ti  qa  mət  də ar  dı  cıl, 
məq  səd  yön  lü təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Təm  sil et  di  yi  niz Ba -
la  kən ra  yo  nun  da re  gion  la  rın 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı is  ti  qa -
mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər və əl  də 
olu  nan nə  ti  cə  lər  lə bağ  lı nə de -
yə bi  lər  si  niz?

 Be  lə bir de  yim var: “Xa  ri  ci si 
ya  sət da  xi  li si  ya  sə  tin da  va  mı  dır”. 
Bun  lar birbi  ri ilə sıx bağ  lı məf 
hum  lar  dır. Uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət 
apar  maq üçün müt  ləq və müt  ləq 
da  xi  li si  ya  sət  də də uğur  lar ol  ma  lı 
dır. Azər  bay  ca  nın hər  tə  rəf  li in  ki  şa
 fı  nı tə  min et  mək məq  sə  di ilə öl  kə 
baş  çı  sı  cə  nab İl  ham Əli  yev ilk də  fə 
Pre  zi  dent se  çi  lən  dən son  ra re  gion 

la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı ilə bağ
 lı 3 döv  lət proq  ra  mı təs  diq et  miş 
və on  la  rın tam ic  ra  sı  na nail ol  muş
 dur. Nə  ti  cə  də, is  tis  na  sız ola  raq bü 
tün şə  hər və ra  yon  la  rı  mız abad  laş
 mış, min  lər  lə inf  rast  ruk  tur la  yi  hə 
lə  ri ic  ra olun  muş, mək  təb  lər, xəs  tə
 xa  na  lar, diaq  nos  ti  ka mər  kəz  lə  ri, 
uşaq bağ  ça  la  rı ti  kil  miş və ya  xud 
əsas  lı tə  mir edil  miş, min ki  lo  metr 
lər  lə ye  ni ma  gist  ral yol  lar sa  lın  mış, 
kör  pü  lər in  şa olun  muş, za  vod  lar, 
fab  rik  lər açıl  mış, əha  li  nin elekt  rik 
ener  ji  si  nə, su  ya, qa  za olan tə  lə  ba  tı 
tam ödə  nil  miş  dir. Əgər bir cüm  lə 
ilə de  sək, de  mək olar ki, dün  ya  nın 
bir çox öl  kə  lə  ri  nin yüz il  lər  lə keç 
di  yi yo  lu Azər  bay  can qı  sa bir za 
man kə  si  yin  də qət et  miş  dir.

Təm  sil et  di  yim Ba  la  kən ra  yo  nu 
nu gö  tür  sək, döv  lət proq  ram  la  rı 
nın ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də ra  yon  da 26 
ye  ni mək  təb bi  na  sı, 5 uşaq bağ  ça  sı, 
1 xəs  tə  xa  na, olim  pi  ya id  man komp
 lek  si, əlil və şə  hid ailə  ləri və məc 
bu  ri köç  kün  lər üçün ya  şa  yış bi  na 
la  rı, gənc  lər evi, meh  man  xa  na, av 
to  vağ  zal komp  lek  si, YAP ra  yon 
təş  ki  la  tı  nın bi  na  sı, bay  raq mu  ze  yi, 
mə  də  niy  yət mər  kə  zi, ra  yon po  lis 
şö  bə  si, “Aq  ro  li  zinq” ASCnin bi  na
 la  rı, göm  rük ke  çid mən  tə  qə  si, yem 
is  teh  sa  lı fab  ri  ki, kər  pic za  vo  du, iri 
tu  tum  lu so  yu  du  cu  lar, “ABAD mər
 kəz” və s. ti  kil  miş  dir. Bir çox kənd 
yol  la  rı as  falt  lan  mış, ra  yo  nun bü 
tün ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri qaz  laş  dı 
rıl  mış  dır. Ey  ni za  man  da, Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun və  saiti he  sa  bı  na 
4 mək  təb və 2 uşaq bağ  ça  sı in  şa 
edil  miş  dir. Bun  dan əla  və, Ümum 
mil  li li  de  rin adı  nı da  şı  yan mə  də 
niy  yət və is  ti  ra  hət par  kı ye  ni  dən 
qu  rul  muş və abi  də  si ucal  dıl  mış  dır; 
əra  zi  də Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zi ti 
kil  miş  dir.

Ha  zır  da res  pub  li  ka Pre  zi  den  ti 
nin iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si 
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ilə bağ  lı ver  di  yi tap  şı  rıq  la  ra uy  ğun 
ola  raq, aq  rar sek  to  run in  ki  şa  fı  na 
xü  su  si diq  qət ye  ti  ri  lir, əkin  çi  lik, 
mal  dar  lıq, bağ  çı  lıq və tu  rizm  lə 
bağ  lı in  ten  siv iş  lər gö  rü  lür.

Bu gün  lər  də “Azər  bay  can Res 
pub  li  ka  sı re  gion  la  rı  nın 20142018
ci il  lər  də so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı” 
Döv  lət Proq  ra  mı  nın ye  kun  la  rı ilə 
bağ  lı ke  çi  ril  miş ge  niş mü  şa  vi  rə  də 
cə  nab Pre  zi  den  tin 4cü döv  lət 
proq  ra  mı  nın ha  zır  lan  ma  sı ilə bağ  lı 
ver  di  yi tap  şı  rıq  lar əha  li tə  rə  fin  dən 
ra  zı  lıq  la qar  şı  lan  mış  dır. De  mə  li, 
in  ki  şaf tem  pi da  vam edir, Azər 
bay  can il  dənilə möh  kəm  lə  nir, 
hər  tə  rəf  li güc  lü döv  lə  tə çev  ri  lir və 
bu da hər bi  ri  miz  də qü  rur his  si ya 
ra  dır. 

Ye  ri gəl  miş  kən, qeyd et  mək is  tə
 yi  rəm ki, Ba  la  kən və  tə  ni  mi  zin ən 
uc  qar ra  yon  la  rın  dan ol  sa da, əs  ra 
rən  giz tə  bii gö  zəl  lik  lə  rə ma  lik bir 
böl  gə  dir. Ra  yo  nun çox bö  yük tu 
rizm po  ten  sialı möv  cud  dur. Gö  zəl 
tə  biəti, ta  ri  xi abi  də  lə  ri, sə  mi  mi, qo 

naq  pər  vər əha  li  si eko  tu  riz  min in 
ki  şa  fı üçün mün  bit şə  rait ya  ra  dır. 
Ta  ri  xi abi  də  lər ba  xı  mın  dan da Ba 
la  kən uni  kal ra  yon  dur. Qə  dim yu 
nan coğ  ra  fi  ya  şü  na  sı St  ra  bon Ba  la 
kən əra  zi  si  ni “Mə  bəd  lər di  ya  rı” 
ad  lan  dır  mış  dır. Ha  zır  da ra  yon  da 
60a ya  xın qə  dim qa  la, ta  ri  xi abi  də 
möv  cud  dur ki, on  la  rın bər  pa  sı  na 
eh  ti  yac var. Pers  pek  tiv  də bu abi  də
 lə  rin bər  pa  sı ye  ni tu  rizm marş  rut 
la  rı  nın açıl  ma  sı  na bir tə  kan olar  dı.

- Si  ya  sət hə  ya  tın hər sa  hə  sin  də 
ol  sa da, si  ya  sət  dən  kə  nar mə -
qam  la  ra da yer ayır  maq gə -
rək  dir. İc  raedi  ci və qa  nun  ve -
ri  ci sa  hə  də fəaliy  yət gös  tə  rən 
bir in  san üçün iş  lə  rin çox  lu -
ğu  na, za  ma  nın isə az  lı  ğı  na gö -
rə “asu  də vaxt” an  la  yı  şı, şüb -
hə  siz ki, nis  bi və məh  dud xa -
rak  ter da  şı  yır. Asu  də vax  tı  nı  zı  
ne  cə də  yər  lən  di  rir  si  niz, se -
vim  li məş  ğu  liy  yət  lə  ri  niz nə -
dən iba  rət  dir?

 Əv  vəl  lər ic  ra st  ruk  tur  la  rın  da 
iş  lə  yər  kən vaxt məh  du  diy  yə  ti olur
 du. Qa  nun  ve  ri  ci or  qan  da bir az 
fərq  li  dir. An  caq tam sə  mi  mi ola  raq 
bil  di  ri  rəm ki, ha  ra  da ça  lış  ma  sın 
dan ası  lı ol  ma  ya  raq əgər in  san öz 
hə  ya  tı  nı düz  gün plan  laş  dır  ma  ğı 
ba  ca  rır  sa, həm is  ti  ra  hət, həm də 
di  gər mə  sə  lə  lə  rə vaxt ta  pa bi  lir. 
Mən hər za  man gənc  lər  lə gö  rüş  lər 
za  ma  nı on  la  ra öz vaxt  la  rı  nı düz 
gün plan  laş  dır  ma  ğı, müəy  yən 
dövr  lər  də qar  şı  la  rın  da du  ran və  zi 
fə  lə  ri və öh  də  lik  lə  ri düz  gün müəy
 yən  ləş  dir  mə  yi, hər bir işi za  ma  nın
 da gör  mə  yi töv  si  yə edi  rəm. 

Konk  ret ola  raq, özü  mə gəl  dik 
də isə mən mü  ta  liə et  mə  yi se  vi 
rəm. Uzun il  lər bu sa  hə  də vaxt 
az  lı  ğı  na gö  rə ya  ran  mış boş  lu  ğu 
dol  dur  ma  ğa ça  lı  şı  ram. İm  kan ya 
ran  dıq  ca id  ma  nın müəy  yən növ 
lə  ri ilə  üz  gü  çü  lük  lə, gül  lə atı  cı  lı 
ğı ilə, dağ xi  zək  çi  li  yi ilə, at sür 
mək  lə və böyük tennislə məşğul 
oluram.

MÜSAhİBƏ

Xal  qı  mı  zın gə  lə  cək in  ki  şa  fı ilə 
bağ  lı pers  pek  tiv  li iq  ti  sa  di la  yi  hə  lər 
üzə  rin  də iş  lə  mək  lə, ye  niye  ni ba 
zar  lar  la mü  na  si  bət qur  ma  lı  yıq. 
Yer  li is  teh  sal müəs  si  sə  lə  ri ya  rat 
maq  la ix  rac po  ten  sialı  mı  zı ar  tır  ma
 lı  yıq. Res  pub  li  ka Pre  zi  den  ti cə  nab 
İl  ham Əli  ye  vin təs  diq et  di  yi st  ra  te
 ji yol xə  ri  tə  lə  rin  də bü  tün bu mə  sə 
lə  lər öz ək  si  ni ta  pıb və ina  nı  ram ki, 
ya  xın gə  lə  cək  də Azər  bay  can da  ha 
da güc  lü, in  ki  şaf et  miş bir döv  lə  tə 
çev  ri  lə  cək  dir.

- Siz xey  li müd  dət ic  raedi  ci ha -
ki  miy  yət  də rəh  bər və  zi  fə  də 
təm  sil olun  mu  su  nuz, ha  zır  da 
isə qa  nun  ve  ri  ci or  qa  nın təm -
sil  çi  si  si  niz, yə  ni Mil  li Məc  li -
sin de  pu  ta  tı  sı  nız. İc  raedi  ci və 
qa  nun  ve  ri  ci ha  ki  miy  yə  tin 
həm öl  kə  nin in  ki  şa  fı  na, həm 
də döv  lət qu  ru  cu  lu  ğu pro  se  si-
 nə töh  fə  si  ni ne  cə xa  rak  te  ri  zə 
edir  si  niz?

 Fəaliy  yət ba  xı  mın  dan bun  lar 
fərq  li istiqamətlərdir. Həm ic  ra ha 
ki  miy  yə  ti, həm qa  nun  ve  ri  ci ha  ki 
miy  yət özü  nə  məx  sus spe  si  fik xü 
su  siy  yət  lə  rə ma  lik  dir. Hər bir ha 
ki  miy  yət təm  sil  çi  si qa  nun  la  rın on 
la  ra ver  di  yi sə  la  hiy  yət  lər çər  çi  və 
sin  də fəaliy  yət gös  tə  rir. Əsas mə 
sə  lə odur ki, ki  min ic  ra ha  ki  miy  yə
 tin  də, ya da qa  nun  ve  ri  ci ha  ki  miy 
yət  də, ya  xud di  gər sa  hə  lər  də ça  lış
 ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq, hər bir 
in  san ilk növ  bə  də sa  vad  lı, pe  şə  kar, 
mə  də  ni və və  tən  pər  vər ol  ma  lı  dır. 
He  sab edi  rəm ki, cə  miy  yət  də tut 
du  ğu sta  tu  su  na bax  ma  ya  raq, ha  mı 
öz işi  nə vic  dan  la ya  naş  ma  lı, ta  be  li
 yin  də olan  la  ra qar  şı əda  lət  li dav 
ran  ma  lı, iş  də mak  si  mum tə  ləb  kar 
ol  ma  lı, heç bir hal  da ay  rıseç  ki  li  yə, 
təh  qir  lə  rə yol ver  mə  mə  li, və tən
daş la rın hü  quq  la  rı  nı poz  ma  ma  lı 
dır. Bu  ra  da Ulu ön  də  rin de  di  yi bir 

sö  zü xa  tır  la  maq ye  ri  nə dü  şər: “Və 
zi  fə in  sa  na heç bir şey ver  mir, sa 
də  cə ola  raq sə  la  hiy  yət ve  rir; qa  lan 
hər bir şey onun ağ  lın  dan, zə  ka  sın
 dan, bi  li  yin  dən, mə  də  niy  yə  tin  dən 
ası  lı  dır”.

Döv  lət qu  ru  cu  lu  ğuna, öl  kə  nin 
in  ki  şa  fı  na ve  ri  lən töh  fə  yə gəl  dik  də 
isə bu, Azər  bay  can Res  pub  li  ka  sı 
nın Kons  ti  tu  si  ya  sı, sa  hə qa  nun  la  rı, 
Pre  zi  den  tin fər  man və sə  rən  cam  la
 rı, Na  zir  lər Ka  bi  ne  ti  nin qə  rar  la  rı 
və di  gər di  rek  tiv akt  lar  la tən  zim  lə
 nir. Hər bir kəs öz pe  şə  kar  lı  ğı  na, 
sa  va  dı  na, dün  ya  gö  rü  şü  nə, əx  la  qı 
na uy  ğun şə  kil  də bu pro  ses  lər  də 
iş  ti  rak edir və za  man hər şe  yin qiy
 mə  ti  ni ve  rir. Əsas məq  səd ha  ra  da 
ça  lış  ma  sın  dan ası  lı ol  ma  ya  raq 
Azər  bay  ca  na xid  mət et  mək  dir.

- Azər  bay  can  da hə  ya  ta ke  çi  ri -
lən sə  mə  rə  li si  ya  sə  tin mü  hüm 
is  ti  qa  mət  lə  rin  dən bi  ri  ni re -
gion  la  rın so  sial-iq  ti  sa  di in  ki -
şa  fı təş  kil edir. Pre  zi  dent İl -
ham Əli  yev böl  gə  lə  rin in  ki  şa-
 fı  nı xü  su  si  lə diq  qət mər  kə  zin-
 də sax  la  yır. Döv  lət baş  çı  sı  nın 
töv  si  yə və tap  şı  rıq  la  rı əsa  sın -
da bu is  ti  qa  mət  də ar  dı  cıl, 
məq  səd  yön  lü təd  bir  lər hə  ya  ta 
ke  çi  ri  lir. Təm  sil et  di  yi  niz Ba -
la  kən ra  yo  nun  da re  gion  la  rın 
so  sial-iq  ti  sa  di in  ki  şa  fı is  ti  qa -
mə  tin  də gö  rü  lən iş  lər və əl  də 
olu  nan nə  ti  cə  lər  lə bağ  lı nə de -
yə bi  lər  si  niz?

 Be  lə bir de  yim var: “Xa  ri  ci si 
ya  sət da  xi  li si  ya  sə  tin da  va  mı  dır”. 
Bun  lar birbi  ri ilə sıx bağ  lı məf 
hum  lar  dır. Uğur  lu xa  ri  ci si  ya  sət 
apar  maq üçün müt  ləq və müt  ləq 
da  xi  li si  ya  sət  də də uğur  lar ol  ma  lı 
dır. Azər  bay  ca  nın hər  tə  rəf  li in  ki  şa
 fı  nı tə  min et  mək məq  sə  di ilə öl  kə 
baş  çı  sı  cə  nab İl  ham Əli  yev ilk də  fə 
Pre  zi  dent se  çi  lən  dən son  ra re  gion 

la  rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı ilə bağ
 lı 3 döv  lət proq  ra  mı təs  diq et  miş 
və on  la  rın tam ic  ra  sı  na nail ol  muş
 dur. Nə  ti  cə  də, is  tis  na  sız ola  raq bü 
tün şə  hər və ra  yon  la  rı  mız abad  laş
 mış, min  lər  lə inf  rast  ruk  tur la  yi  hə 
lə  ri ic  ra olun  muş, mək  təb  lər, xəs  tə
 xa  na  lar, diaq  nos  ti  ka mər  kəz  lə  ri, 
uşaq bağ  ça  la  rı ti  kil  miş və ya  xud 
əsas  lı tə  mir edil  miş, min ki  lo  metr 
lər  lə ye  ni ma  gist  ral yol  lar sa  lın  mış, 
kör  pü  lər in  şa olun  muş, za  vod  lar, 
fab  rik  lər açıl  mış, əha  li  nin elekt  rik 
ener  ji  si  nə, su  ya, qa  za olan tə  lə  ba  tı 
tam ödə  nil  miş  dir. Əgər bir cüm  lə 
ilə de  sək, de  mək olar ki, dün  ya  nın 
bir çox öl  kə  lə  ri  nin yüz il  lər  lə keç 
di  yi yo  lu Azər  bay  can qı  sa bir za 
man kə  si  yin  də qət et  miş  dir.

Təm  sil et  di  yim Ba  la  kən ra  yo  nu 
nu gö  tür  sək, döv  lət proq  ram  la  rı 
nın ic  ra  sı nə  ti  cə  sin  də ra  yon  da 26 
ye  ni mək  təb bi  na  sı, 5 uşaq bağ  ça  sı, 
1 xəs  tə  xa  na, olim  pi  ya id  man komp
 lek  si, əlil və şə  hid ailə  ləri və məc 
bu  ri köç  kün  lər üçün ya  şa  yış bi  na 
la  rı, gənc  lər evi, meh  man  xa  na, av 
to  vağ  zal komp  lek  si, YAP ra  yon 
təş  ki  la  tı  nın bi  na  sı, bay  raq mu  ze  yi, 
mə  də  niy  yət mər  kə  zi, ra  yon po  lis 
şö  bə  si, “Aq  ro  li  zinq” ASCnin bi  na
 la  rı, göm  rük ke  çid mən  tə  qə  si, yem 
is  teh  sa  lı fab  ri  ki, kər  pic za  vo  du, iri 
tu  tum  lu so  yu  du  cu  lar, “ABAD mər
 kəz” və s. ti  kil  miş  dir. Bir çox kənd 
yol  la  rı as  falt  lan  mış, ra  yo  nun bü 
tün ya  şa  yış mən  tə  qə  lə  ri qaz  laş  dı 
rıl  mış  dır. Ey  ni za  man  da, Hey  dər 
Əli  yev Fon  du  nun və  saiti he  sa  bı  na 
4 mək  təb və 2 uşaq bağ  ça  sı in  şa 
edil  miş  dir. Bun  dan əla  və, Ümum 
mil  li li  de  rin adı  nı da  şı  yan mə  də 
niy  yət və is  ti  ra  hət par  kı ye  ni  dən 
qu  rul  muş və abi  də  si ucal  dıl  mış  dır; 
əra  zi  də Hey  dər Əli  yev Mər  kə  zi ti 
kil  miş  dir.

Ha  zır  da res  pub  li  ka Pre  zi  den  ti 
nin iq  ti  sa  diy  ya  tın şa  xə  lən  di  ril  mə  si 



yanvar-fevral 2018    9392     Milli Məclis

Ar  tım və in  ki  şaf qru  pu
 A  dam  ba  şı  na dü  şən ümu  mi da 

xi  li məh  sul;
 Ə  mə  yin məh  sul  dar  lı  ğı  məş 

ğul iş  çi ba  şı  na dü  şən ümu  mi 
da  xi  li məh  sul;

 Sağ  lam hə  ya  tın da  vam  lı  lıq 
müd  də  ti;

 Ə  ha  li  nin məş  ğul  lu  ğu.
İnk  lü  ziv  lik
 Cə  miy  yə  tin gə  lir  lər üz  rə tə  bə 

qə  ləş  mə  si  nin əm  sa  lı;
 Yox  sul  luq sə  viy  yə  si;
 Cə  miy  yə  tin re  surs  la  rın böl  gü 

sü üz  rə tə  bə  qə  ləş  mə əm  sa  lı;
 Or  ta (me  dian) gə  lir.
Nə  sil  lə  rin va  ris  li  yi 
və in  ki  şa  fın da  ya  nıq  lı  lı  ğı
 Kor  rek  si  ya edil  miş xa  lis yı  ğım 

lar (ümu  mi da  xi  li məh  su  la nis 
bə  ti);

 Ü  mu  mi da  xi  li məh  su  lun par 
nik in  ten  siv  li  yi (hər qa  za  nıl  mış 
1 dol  la  ra dü  şən CO₂ tul  lan  tı  la 
rı  nın çə  ki  si);

 Döv  lət bor  cu (ümu  mi da  xi  li 
məh  su  la nis  bə  ti);

 De  moq  ra  fik yük  lü  lük əm  sa  lı.
Bü  tün bu gös  tə  ri  ci  lə  rin təh  li  li 

nə  ti  cə  sin  də əv  vəl  cə qrup  lar üz  rə 
in  deks  lər əl  də edi  lir, da  ha son  ra 
isə on  la  rın or  ta gös  tə  ri  ci  si  nə əsa 
sən İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn  dek  si müəy
 yən olu  nur.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun təh 
lil  çi  lə  ri  nin fik  rin  cə, həm adam  ba  şı
 na dü  şən ümu  mi da  xi  li məh  su  la 
gö  rə, həm də İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn 
dek  si  nə gö  rə qiy  mət  lən  dir  mə  lər 
ay  rıay  rı məq  səd  lər üçün is  ti  fa  də 
edil  mə  li  dir. Əs  lin  də öl  kə  lər la  zı  mi 
an  da iq  ti  sa  di kur  sun də  yi  şil  mə  li 

ol  du  ğu  nu bil  mə  li  dir  dir, çün  ki bə 
ra  bər  siz  li  yin art  ma  sı və gə  lə  cək 
nə  sil  lə  rə qay  ğı  nın ol  ma  ma  sı hə  min 
öl  kə  lər üçün yax  şı heç nə vəd et 
mir. Be  lə  lik  lə, İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn 
dek  si öl  kə  lə  rin is  teh  sal güc  lə  ri ilə 
öl  çü  lən uğu  run ne  cə al  da  dı  cı ol  du
 ğu  nu gös  tər  mək üçün la  zım olan 
va  cib gös  tə  ri  ci  dir.

Alı  nan nə  ti  cə  lər bir çox hal  lar  da 
ümu  mi da  xi  li məh  su  lun həc  mi ilə 
öl  çü  lən sis  te  min nə  ti  cə  lə  ri  nə ya  xın 
ol  sa da, fərq  li nə  ti  cə  lər də əl  də 
edil  miş  dir. Mə  sə  lən, in  ki  şaf et  miş 
öl  kə  lər ara  sın  da həm adam  ba  şı  na 
dü  şən ümu  mi da  xi  li məh  su  lun 
həc  mi  nə gö  rə, həm də ye  ni İnk  lü 
ziv İn  ki  şaf İn  dek  si  nə gö  rə li  der öl 
kə  lər Nor  veç, Lük  sem  burq və İs 
veç  rə ol  muş  dur. Am  ma adam  ba  şı 
na dü  şən ümu  mi da  xi  li məh  su  lun 
həc  mi  nə gö  rə in  ki  şaf et  miş öl  kə  lər 
ara  sın  da 12ci yer  də olan İs  lan  di  ya 
İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn  dek  si  nə gö  rə 2ci 
ye  rə yük  səl  miş  dir. Dün  ya  da apa  rı
 cı iq  ti  sa  di gü  cə sa  hib ABŞ isə İnk 
lü  ziv İn  ki  şaf İn  dek  si  nə gö  rə in  ki  şaf 
et  miş öl  kə  lər ara  sın  da 23cü ye  rə 
la  yiq gö  rül  müş  dür. Bu nə  ti  cə ABŞ
da in  san  la  rın qı  sa ömür  lü  lü  yü, 
yük  sək sə  viy  yə  li yox  sul  luq və cə 
miy  yə  tə gə  lir  lər üz  rə kəs  kin tə  bə 
qə  ləş  mə ilə izah edi  lir. ABŞın döv
 lət bor  cu  nun da yük  sək ol  ma  sı 
İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn  dek  si  nin aşa  ğı 
ol  ma  sı  na tə  sir et  miş  dir.

Dün  ya  da iq  ti  sa  diy  ya  ta gö  rə 8ci 
ye  ri tu  tan Bra  zi  li  ya isə İnk  lü  ziv İn 
ki  şaf İn  dek  si  nə gö  rə in  ki  şaf et  mək
 də olan öl  kə  lər ara  sın  da 37ci sı  ra 
da qə  rar  laş  mış  dır.

İn  ki  şaf et  mək  də olan öl  kə  lər 
ara  sın  da adam  ba  şı  na dü  şən ümu 
mi da  xi  li məh  su  lun həc  mi  nə gö  rə 
26cı yer  də olan Azər  bay  can İnk  lü
 ziv İn  ki  şaf İn  dek  si  nə gö  rə Lit  va və 
Ma  ca  rıs  tan  dan son  ra dün  ya  da 3cü 
ye  rə yük  səl  miş  dir.

Ölkəmizin be  lə mö  tə  bər rey  tinq 
cəd  və  lin  də yük  sək yer tut  ma  sı  nı 
şərt  lən  di  rən əsas amil  lər son 14 il 
ər  zin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən re  gion  la 

TENdENSİYA

AzəRBAycAnDA 
inklüziviqtisadiinkişaf

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  rumu hər il öl 
kə  lə  rin in  ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri  ni təh  lil 
edə  rək “Qlo  bal rə  qa  bət  qa  bi  liy  yət 
li  lik in  dek  si”ni müəy  yən edir.

2017ci il  dən baş  la  ya  raq isə Dün 
ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu öl  kə  lə  rin in  ki  şa 
fı  nı qiy  mət  lən  di  rən al  ter  na  tiv sis 
tem tət  biq et  mə  yə baş  la  dı. Bu sis  tem 
dün  ya  da öl  kə  lə  rin in  ki  şaf sə  viy  yə  si
 ni müəy  yən edən əsas iq  ti  sa  di gös 
tə  ri  ci  dən  ümu  mi da  xi  li məh  sul  dan 
da  ha müasir  li  yi ilə se  çi  lir.

Ye  ni sis  tem “İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn 
dek  si” ad  la  nır (Inc  lu  si  ve De  ve  lop 
ment In  deks). Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mun təh  lil  lə  ri  nə gö  rə, İnk  lü  ziv İn  ki
 şaf İn  dek  si cə  miy  yə  ti da  ha ət  raf  lı 
mə  lu  mat  lan  dır  ma  lı, da  ya  nıq  lı və 
ink  lü  ziv iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa kö  mək et 
mə  li  dir. Baş  qa cür de  sək, ümu  mi 
da  xi  li məh  sul  la ya  na  şı, həm də əla 
və so  sialiq  ti  sa  di sis  te  min 11 pa  ra 
met  ri  ni təh  lil edən bu in  deks öl  kə  lə
 rin yal  nız is  teh  sal gü  cü  nü de  yil, da 
ha ət  raf  lı real və  ziy  yə  ti əks et  di  rir.

İnk   lü   ziv İn   ki   şaf İn   dek   si   nin 
müəy   yən olun   ma   sın   da 3 əsas qru  
pa bö   lü   nən  gös   tə   ri   ci   lər   dən is   ti   fa  
də olu   nur. Bun   lar:

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin deputatı

Bu il İs  veç  rə  nin Da  vos şə  hə  rin  də işə baş  la  yan 48-ci Dün  ya İq  ti  sa  di 
Fo  ru  mu ən önəm  li ümu  mi iq  ti  sa  di ma  raq  lar üz  rə bey  nəl  xalq 

əmək  daş  lı  ğın təs  diq  lən  mə  si yol  la  rı  nın ax  ta  rı  şı  na həsr olun  muş  dur. 
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qə  ləş  mə  si  nin əm  sa  lı;
 Yox  sul  luq sə  viy  yə  si;
 Cə  miy  yə  tin re  surs  la  rın böl  gü 

sü üz  rə tə  bə  qə  ləş  mə əm  sa  lı;
 Or  ta (me  dian) gə  lir.
Nə  sil  lə  rin va  ris  li  yi 
və in  ki  şa  fın da  ya  nıq  lı  lı  ğı
 Kor  rek  si  ya edil  miş xa  lis yı  ğım 

lar (ümu  mi da  xi  li məh  su  la nis 
bə  ti);

 Ü  mu  mi da  xi  li məh  su  lun par 
nik in  ten  siv  li  yi (hər qa  za  nıl  mış 
1 dol  la  ra dü  şən CO₂ tul  lan  tı  la 
rı  nın çə  ki  si);

 Döv  lət bor  cu (ümu  mi da  xi  li 
məh  su  la nis  bə  ti);

 De  moq  ra  fik yük  lü  lük əm  sa  lı.
Bü  tün bu gös  tə  ri  ci  lə  rin təh  li  li 

nə  ti  cə  sin  də əv  vəl  cə qrup  lar üz  rə 
in  deks  lər əl  də edi  lir, da  ha son  ra 
isə on  la  rın or  ta gös  tə  ri  ci  si  nə əsa 
sən İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn  dek  si müəy
 yən olu  nur.

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun təh 
lil  çi  lə  ri  nin fik  rin  cə, həm adam  ba  şı
 na dü  şən ümu  mi da  xi  li məh  su  la 
gö  rə, həm də İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn 
dek  si  nə gö  rə qiy  mət  lən  dir  mə  lər 
ay  rıay  rı məq  səd  lər üçün is  ti  fa  də 
edil  mə  li  dir. Əs  lin  də öl  kə  lər la  zı  mi 
an  da iq  ti  sa  di kur  sun də  yi  şil  mə  li 

ol  du  ğu  nu bil  mə  li  dir  dir, çün  ki bə 
ra  bər  siz  li  yin art  ma  sı və gə  lə  cək 
nə  sil  lə  rə qay  ğı  nın ol  ma  ma  sı hə  min 
öl  kə  lər üçün yax  şı heç nə vəd et 
mir. Be  lə  lik  lə, İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn 
dek  si öl  kə  lə  rin is  teh  sal güc  lə  ri ilə 
öl  çü  lən uğu  run ne  cə al  da  dı  cı ol  du
 ğu  nu gös  tər  mək üçün la  zım olan 
va  cib gös  tə  ri  ci  dir.
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dü  şən ümu  mi da  xi  li məh  su  lun 
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İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn  dek  si  nin aşa  ğı 
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ye  ri tu  tan Bra  zi  li  ya isə İnk  lü  ziv İn 
ki  şaf İn  dek  si  nə gö  rə in  ki  şaf et  mək
 də olan öl  kə  lər ara  sın  da 37ci sı  ra 
da qə  rar  laş  mış  dır.

İn  ki  şaf et  mək  də olan öl  kə  lər 
ara  sın  da adam  ba  şı  na dü  şən ümu 
mi da  xi  li məh  su  lun həc  mi  nə gö  rə 
26cı yer  də olan Azər  bay  can İnk  lü
 ziv İn  ki  şaf İn  dek  si  nə gö  rə Lit  va və 
Ma  ca  rıs  tan  dan son  ra dün  ya  da 3cü 
ye  rə yük  səl  miş  dir.

Ölkəmizin be  lə mö  tə  bər rey  tinq 
cəd  və  lin  də yük  sək yer tut  ma  sı  nı 
şərt  lən  di  rən əsas amil  lər son 14 il 
ər  zin  də hə  ya  ta ke  çi  ri  lən re  gion  la 

TENdENSİYA

AzəRBAycAnDA 
inklüziviqtisadiinkişaf

Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  rumu hər il öl 
kə  lə  rin in  ki  şaf gös  tə  ri  ci  lə  ri  ni təh  lil 
edə  rək “Qlo  bal rə  qa  bət  qa  bi  liy  yət 
li  lik in  dek  si”ni müəy  yən edir.

2017ci il  dən baş  la  ya  raq isə Dün 
ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu öl  kə  lə  rin in  ki  şa 
fı  nı qiy  mət  lən  di  rən al  ter  na  tiv sis 
tem tət  biq et  mə  yə baş  la  dı. Bu sis  tem 
dün  ya  da öl  kə  lə  rin in  ki  şaf sə  viy  yə  si
 ni müəy  yən edən əsas iq  ti  sa  di gös 
tə  ri  ci  dən  ümu  mi da  xi  li məh  sul  dan 
da  ha müasir  li  yi ilə se  çi  lir.

Ye  ni sis  tem “İnk  lü  ziv İn  ki  şaf İn 
dek  si” ad  la  nır (Inc  lu  si  ve De  ve  lop 
ment In  deks). Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru 
mun təh  lil  lə  ri  nə gö  rə, İnk  lü  ziv İn  ki
 şaf İn  dek  si cə  miy  yə  ti da  ha ət  raf  lı 
mə  lu  mat  lan  dır  ma  lı, da  ya  nıq  lı və 
ink  lü  ziv iq  ti  sa  di in  ki  şa  fa kö  mək et 
mə  li  dir. Baş  qa cür de  sək, ümu  mi 
da  xi  li məh  sul  la ya  na  şı, həm də əla 
və so  sialiq  ti  sa  di sis  te  min 11 pa  ra 
met  ri  ni təh  lil edən bu in  deks öl  kə  lə
 rin yal  nız is  teh  sal gü  cü  nü de  yil, da 
ha ət  raf  lı real və  ziy  yə  ti əks et  di  rir.

İnk   lü   ziv İn   ki   şaf İn   dek   si   nin 
müəy   yən olun   ma   sın   da 3 əsas qru  
pa bö   lü   nən  gös   tə   ri   ci   lər   dən is   ti   fa  
də olu   nur. Bun   lar:

Tahir Mirkişili
Milli Məclisin deputatı

Bu il İs  veç  rə  nin Da  vos şə  hə  rin  də işə baş  la  yan 48-ci Dün  ya İq  ti  sa  di  
Fo  ru  mu ən önəm  li ümu  mi iq  ti  sa  di ma  raq  lar üz  rə bey  nəl  xalq  

əmək  daş  lı  ğın təs  diq  lən  mə  si yol  la  rı  nın ax  ta  rı  şı  na həsr olun  muş  dur. 
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2017ci il  dən baş  la  ya  raq 33 ra  yon 
döv  lət büd  cə  sin  dən və  sait al  ma  dan 
özü  nütə  min sis  te  mi  nə keç  miş  dir.

Sə  na  ye mə  həl  lə  lə  ri  nin ya  ra  dıl 
ma  sı, kənd tə  sər  rü  fa  tı məh  su  lu is 
teh  sa  lı  nın və ix  ra  cı  nın yüksəlməsi 

re  gion  la  rın iq  ti  sa  di in  ki  şaf  da ro  lu 
nu da  ha da ar  tır  maq  da  dır. Müasir 
ya  naş  ma  la  ra gö  rə re  gion  la  rın in  ki 
şa  fı İnk  lü  ziv İq  ti  sa  di İn  ki  şa  fa tə  sir 
edən əsas amil  lər  dən bi  ri  dir. 

Azər  bay  can  da re  gion  la  rın ta  raz
 lı şə  kil  də in  ki  şa  fı öl  kə  də ink  lü  ziv 
in  ki  şa  fa gə  ti  rib çı  xart  mış  dır ki, bu 
da Dün  ya İq  ti  sa  di Fo  ru  mu  nun 
müəy  yən et  di  yi İnk  lü  ziv İn  ki  şaf 
İn  dek  si  nin göstəricisinə öz tə  si  ri  ni 
gös  tər  miş və res  pub  li  ka  mız dün 
ya  da in  ki  şaf et  mək  də olan öl  kə  lər 
ara  sın  da be  lə yük  sək ye  rə çıx  mış 
dır. İl  ham Əli  yev 2017ci il  də Pre 
zi  den  tin Eh  ti  yat Fon  du  nun 80%ə 
ya  xın his  sə  si  ni məhz re  gion  la  rın 
in  ki  şa  fı  na yö  nəlt  miş  dir. On  la  rın 
in  ki  şa  fı həm də da  ya  nıq  lı iq  ti  sa  di 
in  ki  şa  fı tə  min edir. Ha  zır  da re 
gional iq  ti  sa  di si  ya  sə  tin əsas hə  dəf
 lə  ri re  gion  lar  da iq  ti  sa  di ak  tiv  li  yin 
yük  səl  dil  mə  si, böl  gə  lə  rə da  xi  li və 
xa  ri  ci sər  ma  yə  lə  rin cəlb olun  ma  sı, 
tex  no  lo  gi  ya  la  rın tət  biq edil  mə  si, 
is  teh  sal və ix  rac im  kan  la  rı  nın ar  tı 
rıl  ma  sı  dır.

 Öl  kə baş  çı  sı növ  bə  ti il  lər üçün 
hə  dəf  lə  ri müəy  yən et  di, ye  ni döv 
lət dəs  tə  yi proq  ra  mı  nın ola  ca  ğı  nı 
bil  dir  di. Bu cür iq  ti  sa  di si  ya  sət get
 dik  cə re  gion  la  rın in  ki  şa  fı  nın və iq 
ti  sa  diy  yat  da pa  yı  nın da  ha da art 
ma  sı  nı tə  min edə  cək  dir. Bu isə 
növ  bə  ti il  lər  də Azər  bay  ca  nın İnk 
lü  ziv İn  ki  şaf İn  dek  si üz  rə da  ha 
yük  sək yer  lər tu  ta  ca  ğı  na sə  bəb ola
 caq  dır.

TENdENSİYA

rın so  sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı üz  rə döv
 lət proq  ram  la  rı və apa  rı  lan çox  şa 

xə  li iq  ti  sa  di və ins  ti  tu  sional is  la 
hat  lar  la bağ  lı  dır. Re  gion  la  rın so 

sialiq  ti  sa  di in  ki  şa  fı döv  lət proq  ra 
mı 2004cü il  dən hə  ya  ta ke  çi  ril  mə 
yə baş  la  mış  dır. Ke  çən 14 il ər  zin  də 
inf  rast  ruk  tur və iq  ti  sa  di ba  xım  dan  
bir çox uğur  lar əl  də edil  miş  dir. 
Elekt  rik, qaz, yol, kom  mu  ni  ka  si  ya 
inf  rast  ruk  tu  ru xey  li yax  şı  laş  mış, 
bu sa  hə  də əsas prob  lem  lər həll 
olun  muş  dur. Re  gion  lar ar  tıq iq  ti 
sa  di ak  tiv  lik və xa  ri  ci sər  ma  yə  lə  rin 
cəlb edil  mə  si ba  xı  mın  dan, inf  rast 
ruk  tur ba  xı  mın  dan müasir stan 
dart  la  ra tam ca  vab ve  rir. 

İq  ti  sa  di cə  hət  dən isə ke  çən 14 il 
ər  zin  də re  gion  lar  da ümu  mi məh 
sul bu  ra  xı  lı  şı 3,6 də  fə art  mışdır. 
Azər  bay  can  da neft və tə  bii qaz ha 
si  la  tı, neft məh  sul  la  rı is  teh  sa  lı  nı nə 
zə  rə al  ma  saq, böl  gə  lər ümu  mi 
məh  sul bu  ra  xı  lı  şın  da 42%, sə  na  ye 
is  teh  sa  lın  da isə 40% pa  ya ma  lik  dir. 
Əgər 2003cü il  də re  gion  lar döv  lət 
büd  cə  si  nə 38 mil  yon ma  nat ver  gi 
ödə  yir  di  lər  sə, ha  zır  da bu rə  qəm 
600 mil  yon ma  nat ət  ra  fın  da  dır. 
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600 mil  yon ma  nat ət  ra  fın  da  dır. 
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PALİTRA

MilliMəclisinqocamandeputatıAğa-
canQulamoğluAbıyev1937-ciilnoyab-
rın 24-də Bakı şəhərində dünyaya göz
açıb.İkialitəhsilivar-AzərbaycanDöv-
lət Bədən Tərbiyəsi İnstitutunun Bədən
tərbiyəsifakültəsinivəAzərbaycanPoli-
texnik İnstitutunun Metallurgiya isteh-
salınınavtomatlaşdırılmasıvəkompleks
mexanikləşdirilməsi fakültəsini bitirib.
Hərikiixtisasındadazirvələrfəthedib.
Həmtexnikaüzrəfəlsəfədoktoru,profes-
sor,əməkdarelmxadimi,həmdəDünya
Boks Federasiyası İcraiyyə Komitəsinin
üzvü,  AvropaBoks Federasiyasının vit-
se-prezidenti,AzərbaycanMilliOlimpiya
Komitəsininbaşkatibi,AzərbaycanBoks
Federasiyasınınvitse-prezidentidir,üstə-
gəl idmanustası vəbeynəlxalqdərəcəli
hakimdir. “Şöhrət” ordenli bu elm və
idmanustadı1monoqrafiyanınvə100-
dənçoxelmiməqalənin,4ixtiranınmüəl-
lifidir.

Onunəməkfəaliyyətininzənginliyini
tam qələmə almaq imkanına malik
olmadığımız üçün əsas faktları sadala-
maqlakifayətlənməliolacağıq:

1957-ci ildən “Neftçi” İdmanCəmiy-
yətindəməşqçi işləyən Ağacanmüəllim

1966-cıildənAzərbaycanPolitexnikİns-
titutununAvtomatikavəhesablamatex-
nikası kafedrasının müəllimi, 1971-ci
ildən Lipetsk Politexnik İnstitutunun
dosenti, kafedra müdiri, 1983-cü ildən
AzərbaycanİnşaatMühəndisləriİnstitu-
tunun Elektrotexnika və elektronika
kafedrasınınmüdiri vəzifələrində çalış-
mışdır.1987-2015-ciillərdəAzərbaycan

DövlətBədənTərbiyəsivəİdmanAkade-
miyasınınrektoruolmuşdur.

Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvü
olanAğacanmüəllimIII, IVvəVçağırış
AzərbaycanRespublikasıMilliMəclisinin
deputatıdır. O, parlamentin İntizam
komissiyasınınsədri,Ailə,qadınvəuşaq
məsələləri komitəsinin, Elm və təhsil
komitəsinin üzvüdür. Azərbaycan-Kuba

parlamentlərarasıəlaqələrüzrəişçiqru-
punun rəhbəri, Avstriya,  Bolqarıstan,
Mavritaniya,Polşa,Rusiyaparlamentləri
ilə əlaqələr üzrə işçi qruplarının üzvü-
dür.

Ağacan müəllim həm də gözəl rəs-
samdır. İlhamı qol-qanad açanda  pər-
vazlanan ruhunu ağ kətana köçürməyə
çalışır.
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qa  vi  lə  də rast gə  li  nir. Mü  qa  vi  lə  yə 
əsa  sən Qraf Ziqf  rid Al  zet va  di  sin  də 
qa  ya  lıq əra  zi  də Bok  fel  sen ad  lı fort 
əl  də edir ki, onun son  ra  dan bu  ra  da 
tik  dir  di  yi möh  kəm  lən  di  ril  miş qəs 
rin ət  ra  fın  da əv  vəl  cə şə  hər, son  ra isə 
öl  kə ya  ra  nır. Ona gö  rə də Ziqf  rid 
Lük  sem  bur  qun ba  ni  si he  sab edi  lir. 
Mü  qəd  dəs Ro  ma İm  pe  ri  ya  sı  nın tər 
ki  bin  də sa  yı  lan Lük  sem  burq Ziqf  ri 
din va  ris  lə  ri  nin ida  rə  si döv  rün  də 
Maas və Mo  zel (Rey  nin sol qo  lu) 
çay  la  rı ara  sın  da  kı ət  raf əra  zi  lər he 
sa  bı  na bö  yü  müş  dür.

1136cı il  də II Kon  ra  dın ölü  mü ilə 
Ziqf  ri  din nəs  li tü  kə  nir və qraf  lıq 
Mü  qəd  dəs Ro  ma İm  pe  ri  ya  sı  na qay
 ta  rı  lır. İm  pe  ra  tor da Lük  sem  bur  qu 
Nam  yur qra  fı IV Kor Hen  ri  yə ve  rir. 
Onun ye  ga  nə öv  la  dı olan qı  zı Er  me
 zin  da 1214cü il  də Lim  burq qra  fı III 
Va  le  riana ərə ge  dir və on  dan olan 
oğ  lu V Sa  rı  şın Hen  ri 1247ci il  də 
ana  sı  nın və  fa  tın  dan son  ra Lük  sem 

bur  qa yi  yə  lə  nir. Lim  burq evi  nin 
(Lük  sem  burq sü  la  lə  si  nin) ha  ki  miy 
yə  ti döv  rün  də Lük  sem  burq öz eh  ti 
şa  mı  nı ya  şa  yır. Lük  sem  burq sü  la  lə 
si IV əs  rin əv  vəl  lə  rin  də im  pe  ra  tor 
tax  tı  na sa  hib olur və Av  ro  pa səh  nə 
sin  də mü  hüm rol oy  na  ma  ğa baş  la 
yır. 1308ci il  də Lük  sem  burq qra  fı 
VII Hen  ri al  man kra  lı se  çi  lir və Pa 
pa  nın ca  ni  şi  ni tə  rə  fin  dən 1312ci il 
də tac  qoy  ma mə  ra  si  mi ke  çi  ril  dik 
dən son  ra Mü  qəd  dəs Ro  ma İm  pe  ri 
ya  sı  nın im  pe  ra  to  ru olur. O, 1313cü 
il  də İta  li  ya  da  kı hərcmərc  li  yə son 
qoy  maq üçün çıx  dı  ğı sə  fər  də Pi  za 
ya  xın  lı  ğın  da qəf  lə  tən (de  yi  lə  nə gö  rə 
zə  hər  dən) ölür. Onun oğ  lu Lük  sem
 burq qra  fı İoann (Kor İohan) həm də 
Pol  şa və Çe  xi  ya kra  lı idi. O, 1346cı 
il  də Yü  zil  lik mü  ha  ri  bə  də Kre  si ya 
xın  lı  ğın  da  kı dö  yüş  də öl  dü  rü  lüb. 
Onun ölü  mün  dən son  ra oğ  lu IV 
Karl 1346cı il  də Çe  xi  ya və Al  ma  ni 
ya kra  lı, 1355ci il  də isə Mü  qəd  dəs 

dÜNYA PARLAMENTLƏRİ

Böyük
Lüksemburq
Hersoqluğu

Bir  pa  la  ta  lı par  la  ment - De  pu  tat -
lar Pa  la  ta  sı

Bö  yük Lük  sem  burq Her  soq  lu 
ğun  da qa  nun  ve  ri  ci ha  ki  miy  yə  ti 5 il 
müd  də  ti  nə, bir  ba  şa ümum  xalq səs 
ver  mə  si ilə se  çi  lən 60 de  pu  tat  dan 
iba  rət par  la  ment hə  ya  ta ke  çi  rir. Pa 
la  ta tə  rə  fin  dən qə  bul olunan qa  nun 
Bö  yük her  soq tə  rə  fin  dən elan edilir.

Bun  dan baş  qa mo  nar  xın ya  nın  da 
məs  lə  hət  çi or  qan olan Döv  lət Şu  ra  sı 
da qa  nun  ve  ri  ci  lik pro  se  sin  də mü  za
 ki  rə  yə çı  xa  rı  lan qa  nun la  yi  hə  lə  ri üz 
rə töv  si  yə xa  rak  ter  li rəy ve  rir. 21 
nə  fər  dən iba  rət bu or  qa  nın tər  ki  bi  ni 
Bö  yük her  soq müəy  yən edir.

Ta  rix. Era  mı  zın I əs  rin  də Bel  gi  ka 
ad  la  nan Ro  ma əya  lə  ti  nin, VII yü  zil 
lik  də isə Frank döv  lə  ti  nin tər  ki  bin 
də olan Lük  sem  bur  qun adı  na ilk 
də  fə 963cü il  də Ar  den  nen  qau və 
Mo  zel  qau qra  fı Ziqf  rid  lə Trir  də  ki 
SanktMak  si  min ab  bat  lı  ğı ara  sın  da 
əra  zi mü  ba  di  lə  si üz  rə bağ  la  nan mü 

Or  ta əsr  lər  dən bu gü  nə  
ya  di  gar qa  lan ye  ga  nə her  soq  luq  
Lük  sem  burq Bö  yük Her  soq  lu  ğu  dur

Orta əsrlərdə Lüksemburq qalası 
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Orta əsrlərdə Lüksemburq qalası 
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Ro  ma im  pe  ri  ya  sı  nın im  pe  ra  to  ru 
olur. 1353cü il  də Karl Lük  sem  bur 
qu qar  da  şı Vent  se  lə (və ya I Ven  zel) 
ve  rir və 1354cü il  də Lük  sem  bur  qu 
her  soq  lu  ğa yük  səl  dir. I Ven  ze  lin 
ölü  mün  dən son  ra 1383cü il  də her 
soq  luq II Ven  ze  lə (o həm də Al  ma  ni
 ya və Çe  xi  ya kra  lı IV Ven  zel idi) 
ke  çir. 1419cu il  də onun ölü  mün  dən 
son  ra Lük  sem  burq qar  da  şı I Si  giz 
mun  da (Mü  qəd  dəs Ro  ma İm  pe  ri  ya
 sı  nın im  pe  ra  to  ru, Çe  xi  ya və Ma  ca 
rıs  ta  nın kra  lı) mi  ras qa  lır.

İm  pe  ra  tor Si  giz  mun  dun 1437ci il 
də ölü  mü ilə Lük  sem  burq sü  la  lə  si  nin 
ki  şi xət  ti kə  si  lir. Her  soq  lu  ğa yi  yə  lən 
mək uğ  run  da uzun sü  rən mü  ba  hi  sə 
lər  dən və çə  kiş  mə  lər  dən son  ra 1443

cü il  də Lük  sem  bur  qun Xe  yir  xah Fi  lip 
Bur  qunds  ki tə  rə  fin  dən alın  ma  sı onun 
hə  ya  tın  da həl  le  di  ci rol oy  na  yır. 1477
ci il  də Xe  yir  xah Fi  lip  pin oğ  lu Cə  sur 
Kar  lın ölü  mün  dən son  ra Va  lua sü  la 
lə  si  nin Bur  qund qo  lu  nun ki  şi nəs  li 
bi  tir; her  soq  luq Cə  sur Kar  lın qı  zı Ma 
ri  ya  nın əri Mü  qəd  dəs Ro  ma İm  pe  ri 
ya  sı  nın im  pe  ra  to  ru I Mak  si  mi  lianın 
xət  ti ilə Avst  ri  ya Habs  burq  la  rı  nın mi 
ra  sı  na ke  çir. 

Bun  dan son  ra  kı 4 əsr  də Lük  sem 
bur  qun Fran  sa kral  lı  ğı ilə Mü  qəd 
dəs Ro  ma İm  pe  ri  ya  sı ara  sın  da ara 
lıq həl  qə  yə çev  ril  mə  si ona Av  ro  pa 
səh  nə  sin  də mü  hüm st  ra  te  ji möv  qe 
qa  zan  dı  rır ki, bu da onun əl  dən ələ 
keç  mə  si  nə sə  bəb olur.

İs  pan Habs  burq  la  rı  nın ağa  lı  ğı 
döv  rün  də (1505–1714) bu ki  çik döv
 lə  tin və xal  qın ba  şı da  ha çox bə  la  lar 
çə  kir: mil  li və so  sial əsa  rət, aman  sız
 lıq  la ya  tı  rı  lan qi  yam  lar, üs  tə  gəl ink 
vi  zi  si  ya zül  mü...

1715ci il  də şi  mal qraf  lıq  la  rı Avst
 ri  ya Habs  burq  la  rı  na ke  çir. Bu qraf 
lıq  lar Lük  sem  bur  qun da da  xil ol  du
 ğu Ni  der  land ad  lı kon  fe  de  ra  si  ya 
ya  ra  dır  lar. 1795ci il  də Lük  sem  burq 
Fran  sa Res  pub  li  ka  sı  nın tər  ki  bi  nə 
ke  çir və “Me  şə  lər de  par  ta  men  ti” 
ad  la  nır.

1815ci il  də Vya  na Konq  re  si Lük
 sem  burq Her  soq  lu  ğu  nun sta  tu  su  nu 
Bö  yük Her  soq  luq sta  tu  su  na yük  səl 
dir, ey  ni za  man  da, onu şəx  si uni  ya 
ilə Ni  der  lan  da bağ  la  yır. Be  lə  lik  lə, I 
Vil  helm Ni  der  lan  dın kra  lı, Lük  sem
 bur  qun bö  yük her  so  qu ki  mi hər iki 
döv  lə  tin su  ve  ren hökm  da  rı olur.

1839cu ilin Lon  don mü  qa  vi  lə  si 
isə Lük  sem  bur  qun müs  tə  qil döv  lət 
ki  mi ta  ri  xin  də dö  nüş nöq  tə  si he  sab 
edi  lir. Mü  qa  vi  lə  yə əsa  sən öl  kə iki 
his  sə  yə bö  lü  nür  fran  sız  dil  li his  sə 

Lüksemburq istehkamları.  Guillaume Seliqin rəsmi 

2016-cı ilin sent  yab  rın  da çex qə  ze  ti “MF Dnes” ya  zır ki, 1337-ci 
il  də Pra  qa  da ana  dan olan Lük  sem  bur  qun ilk her  so  qu I Ven  zel 
“qey  sər kə  si  yi” ilə dün  ya  ya gəl  mə  si sə  nəd  ləş  di  ril  miş ilk uşaq  dır.
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Bel  çi  ka  ya ke  çir, al  man  dil  li pa  yı isə 
bö  yük her  soq  luq ola  raq qa  lır. Bu 
an  dan eti  ba  rən Lük  sem  bur  qun əsl 
mil  li kim  li  yi ya  ran  ma  ğa baş  la  yır. 
1859cu il  də onun ilk mil  li him  ni qə 
bul edi  lir. La  kin bü  tün bun  lar  la ya 
na  şı qeyd edək ki, 1842ci il  də öl  kə 
Al  ma  ni  ya ilə göm  rük it  ti  fa  qı  na 
(“Zol  fe  rayn”) da  xil olur.

Lük  sem  burq və Ni  der  land ara 
sın  da bağ  la  nan şəx  si uni  ya 1890cı 
il  də OranNas  sau sü  la  lə  si  nin so  nun
 cu ki  şi nü  ma  yən  də  si  nin ölü  mü ilə 
qüv  və  dən dü  şür və taxt Nas  sau
Vayl  burq  la  ra ke  çir. Be  lə  lik  lə də, 
Lük  sem  burq, nə  ha  yət ki, Bö  yük 

her  soq Adol  fun si  ma  sın  da öz sü  la 
lə  si  ni əl  də edir.  1914cü il  də Al  ma 
ni  ya  nın öl  kə  ni zəbt et  mək is  tə  mə  si 
Lük  sem  bur  qun onun  la göm  rük sa 
zi  şin  dən çıx  ması ilə nəticələnir. 
1921ci il  də isə bö  yük her  soq  luq Bel
 çi  ka ilə iq  ti  sa  di it  ti  faq ya  ra  dır.

II Dün  ya mü  ha  ri  bə  sin  də fa  şist  lə 
rin iş  ğa  lı  na mə  ruz qa  lan öl  kə 1945ci 
il  də BMTnin əsa  sı  nı qo  yan  lar  dan, 
1951ci il  də isə in  di  ki Av  ro  pa İt  ti  fa 
qı  nın rü  şey  mi  ni təş  kil edən Av  ro  pa 
Kö  mür və Po  lad Bir  li  yi  nin qu  ru  cu 
la  rın  dan bi  ri olur.

Mü  ba  riz Əs  gə  rov




